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<Üè‚Ïi 

<<í×é–Ê<íÚø‰<†‰^è<ô…^ÏÖ]<éÖ]< <

<]<ä¿Ëu< <

  

  :العاملني الواحد األحد الفرد الصمد احلق املبني القائل ىف كتابه احلكيم احلمد هللا رب     

 m  جارة لن تبورمما رزقناهم سرا وعالنية يرجون تإن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة وأنفقوا l رسورة فاط.  

خريكم من : ( عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وأصلي على نبينا حممد البشري النذير والسراج املنري القائل كما رواه البخاري    
صلى اهللا عليه وعلى ذريته و آل بيته الطيبني الطاهرين وعلى أزواجه أمهات املؤمنني وعلى صحابته الغر ، )  ن وعلمهآتعلم القر 

جه واسنت بسنته إىل يوم الدين ،  مث أما بعد    :امليامني وعلى من سار على 
تاب اهللا جل وعال من أعظم القربات وأفضل الطاعات وكفى به شرفا أن يصبح املرء بذلك من أهل ال شك إخويت أن حفظ ك   

  :اهللا وخاصته فعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  من هم يا رسول اهللا ؟ : قيل) إن هللا أهلني من الناس (  

  النسائي وصححه األلباين رواه" ..  أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته: " قال
  .غها حبفظ كتاب اهللا جل يف عالهفأي شرف هذا الذي يناله حافظ القرءان وأي منزلة عالية يبل

  :قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
  الــــــــمجال له في كل حــــال مبج  ـاري به متمسكاـــــــــــــــــــــــــــــــــفيا أيها القـــــــ

  الـــــــمالبس أنوار من التاج والح  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــيئـــــا والداك عليهمهنيئــــا مر 

  الــــأولئك أهل اهللا والصفـــوة الع  ـزاءه    ـــــــــــــــــــــــفما ظنكم بالنجل عند جــــ
  ـالــــــــــــــــــــصـحالهم بها جاء القران مف  ان والصبر والتقى ــــــــــأولو البر واإلحس

  الـُــــــــــــوبع نفسك الدنيا بأنفاسـها الع  ـافسا ـــــــــعليك بها ما عشت فيها  منــــ
  

  .األحاديث يف فضل حافظ القرءان كثرية ال ختفى عليكم  :أحبيت يف اهللا   
املنة اجلسيمة يقصر  ويفرط يف  هذا الكنز الذي يف ولكن من املصائب الكربى أن املرء بعد أن يصل إىل تلك املرتبة العظيمة و 

  .صدره 
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  فكانت حاجتنا إىل من يرفع مهمنا ويذكرنا دائما بضرورة مراجعة كتاب اهللا جل وعال وسبلها وطرقها   
ال أخونا الدكتور سعيد محزة حفظه اهللا تعاىل   .وكان ممن كانت  له يد عليا يف هذا ا

على قليب كالبلسم والدواء الشايف واستفدت إفادة عظيمة وأنا أقلب صفحات هذا  –حفظه اهللا  – كم نزلت كلماته... وواهللا  
  .الكتاب الرائع املاتع 

أن : وقد طلب مين أخي وحبييب  الشيخ الفاضل اهلمام سعيد محزة أن أقدم هلذا الكتاب مبقدمة وهذا شرف يل ال أستحقه       
  .ذا من حسن ظنه بإخوانه أسأل اهللا أن جيعلين خريا مما تظنون وأن يغفر يل ما ال تعلمون أضع مقدمة هلذا املشروع العظيم وه

أسطر كلمايت هذه هلذا املشروع العظيم الذي يضع لنا منهجا واضحا يف كيفية املراجعة   -حفظه اهللا  –ولكن استجابة لطلبه  
  .لى مسمىفاملشروع اسم ع ،حىت يكون القرءان يف قلوبنا كاجلبال الرواسي

ا وأن جيزي أخانا فضيلة الدكتور سعيد محزة خري    أسأل اهللا أن جيعله خالصا لوجهه وأن ينفع به األمة يف مشارق األرض ومغار
اجلزاء وأن جيعل كل ما يقدمه خلدمة كتاب اهللا جل وعال يف ميزان حسناته وأن يظلنا وإياه وإياكم يف ظله يوم ال ظل إال ظله إنه 

  .وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، القادر عليه ويل ذلك و 
  الفقري إىل اهللا كتبـه                                                                                         

< <<<<<<<<‰^{{è{{{{‰<†{{{{{{í{{Úø< <
>1432 اآلخرمن ربيع  اخلامس  <
  2011س املوافق العاشر من مار                                                                                             
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  األبديةراجى السعادة                                                               

  حمزةالالع أبوسعيد / محبكم                                                          
   غفر اهللا له ولوالديه وشيوخه وذريته والمسلمين أجمعين      
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Üéu†Ö]<à·†Ö]<]<ÜŠe< <

Ï¹]{{{{{{íÚ‚< <

، والصالة والسالم على أفضل من تال القرآن ، الذي ره للحفظ على األحداث والغلماناحلمد هللا منزل القرآن ، الذي يسَّ      
  :وبعدنا على معاهدته ليكون كاجلبال الرواسي أمام عواصف النسيان ، وآله وصحبه ما تعاقب القمران  حضَّ 

فهذا توضيح مفصَّل لربنامج مشروع جديد نطلقه خلدمة أهل القرآن ، أهل اهللا وخاصته ، نتعاون به على الرب والتقوى ،       
  .الم رب الناسِ ي فى حفظ وتثبيت كالجبال الرواس: والذي هو بعنوان 

، بل إين الحظت "مشروع اجلبال الرواسى"وقد أدهشين كثرياً هذا العدُد الضخم املبارك من أعضاء املنتدى الذي شاهد املوضوع    
أن الكثري قد سجلوا ألول مرة حىت يتسىن هلم إضافة مشاركة تؤكد على انضمامهم للمشروع  على صفحات منتدى احلصون 

والفضل  حىت حلظة كتابة هذه الكلمات ، )مشاركة  135مشاهدة ،  5202(اإلميان ىف أيام قليلة جداً  إذاعة صوت –اخلمسة 
  .هللا وحده 

ويبدو أين بذلك حتملت مسؤولية عظيمة وجسيمة ومهمة ثقيلة كاجلبال الرواسي وهي أن أكون سبباً يف أن يكون حفظ إخواننا    
  .ملستعانوأخواتنا كاجلبال الرواسي ، واهللا وحده ا

أن حب القرآن منعقد :إن كثرة املشاهدات للموضوع وكثرة املبادرين لالشرتاك فيه  جعلين أتأكد من حقيقة أمر هام ، أال وهو     
أصًال هاماً من أصول حفظ القرآن الكرمي ، ومفتاح عظيم من  –حب القرآن  –يف نفوس املؤمنني واملؤمنات ، والذي أعتربه 

  .مفاتيح الذاكرة

ÊÔ×Ãré‰<g£]<]„ãJJJJJJ< <

  .تقرأ كثرياً كثرياً دون تعب ، وكيف تتعب وأنت حتب كالم اهللا  -
تشتاق كثرياً لقراءة القرآن ، وتنتظر حلظات فراغك لتلتهم املصحف التهاما وتكون هذه اللحظات مبثابة عيد يعلِّق فيه القلب  -

 .أوراق الزينة احتفاال وابتهاجا 
 .ة الشاتية لتخلَو حببيبك القرآن ترتك نومك يف الليلة البارد -
 . جر فراشك الوثري الدافئ اللني لتنعم بوصال القرآن  -
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.. وهذا كالم ربنا ،  العقل والوجدان يف تقرأ اآلية فتستقر يف قلبك استقرار اجلبال الرواسي ، وهذا شأن كالم األحبة يستقر -
 .أحب الكالم 

 .وسلم ألحد صحابته باجلنة ألنه حيب سورة اإلخالصتدخل اجلنة ، فقد شهد النيب صلى اهللا عليه  -

إن مل يكن لديك هذا احلب الرائع  ، والشوق املشتاق ، فُقم عن هذا الكتاب ، وال تستكمل قراءته ، فإنه لن  .. وأصارحك
إىل تضييع أعظم انطلق .. انطلق وحطِّم شبابك بيديك .. اتركه وانطلق إىل هلوك ولعبك ... ينفعك ، اتركه واخلد إىل نومك 

  .األمانات ، عمرك وشبابك وصحتك 

  :حفظوا وتركوا .. من قرؤوا وهجروا .. هلؤالء  وأقول

  ونعمة كانوا فيها فاكهين... ومقام كريم  زروعو .. كم تركوا من جنات وعيون 

،  ألصحاب اهلمة العاليةقط فقد نسيت أن هذه الكلمة تقال ف" انطلق " ال أن أقول لك " اقعد " األوىل أن أقول لك ..  عفواً 
  .وليس هذا من شأنك إن مل يكن لديك حب لكالم خالقك ورازقك ومدبر أمرك

  .سأنطلق ومن معي من احملبني حلياة القلوب واملشتاقني إىل اجلنة والراغبني يف رفعة الدنيا واآلخرة ....  واآلن

م قلقة وصدروهم حرجة ملا يرون سأنطلق هودهم الضخم يف حفظ القرآن وهؤالء الذين باتت عيو   .من ضياع حلفظهم وذهاب 

وهؤالء الذين حفظوا القرآن وما هم حبافظني على احلقيقة  إىل حفظ قوي شديد صامد كاجلبال الرواسي  سأنطلق
  .بإذن اهللا تعاىل

@†Šì@óÔbiNNN@ @

  :أيها احلافظ لكتاب اهللا 

  ال تيأس ... ال تضجر ... ال حتزن 

  .، فقد قرأت كتاب اهللا وُأجرت بكل حرف حسنة بإذن اهللا مل يذهب جهدك سدى 

    !أليس كذلك؟... ملا كنَت اآلن من طالب هذا املشروع  اجلهدسنحتاجه اآلن يف مشروعنا ، ولوما هذا  جلهدوها هو ذا ا
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çe‹ÕÜbi@@ðmbïy@NNðmbïy@@çe‹ÕÜbi@ @

  .... فعك هذه الكلمات وتؤيت مثارهاوضعها يف سويداء قلبك ، فسوف تن.. اكتب هذه الكلمات حببات قلبك 

ا يف كل حني   ...بإذن ر

  ....فيه تيأس يف كل حني

  ...فيه تتعب يف كل حني

  ...فيه تنصب يف كل حني

  ...فيه إىل ربك ترغب يف كل حني

  ...فيه تشتاق إىل كالم املوىل يف كل حني

  ...فيه تتقرب إىل ربك األعلى يف كل حني 

  ...بالطاعة وعن املعصية تنهىفيه تأمر نفسك  يف كل حني

  ...تفرت نفسك  يف كل حني

  ...يرسل إليك الشيطان جنوده لتغفل عن الغاية وتلهى يف كل حني

  ...تُرسل إليك سهام املثبطني اخلاملني فتضعف عن املسري وتنأى يف كل حني

بالنجاة بعد ... بالغىن بعد الفقر... لة باهلدى بعد الضال... تأتيك هذه الكلمات تذكرك باحلياة بعد املوت ...  يف كل حني
  .بالفرج بعد الشدة... بالنعمة بعد العدم  ... بالسعادة بعد الشقاوة ..... اهللكة 

  .تبلغك أملك... ذب نيتك .... ك تقوي.... ترافقك ... تأتيك هذه املصابيح لتضيئ لك الدرب ...   يف كل حني

  بالقرآن  ونعم املمات... فنعمت احلياة بالقرآن 

  )وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا( فال حياة يل بغريه ، وأىن يل احلياة وهو احلياة .. بالقرآن حيايت 
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أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس (نور أمشي به يف الناس ....  بالقرآن حيايت
  )خبارج منها

قل إن صاليت ونسكي (عباديت وعاديت بالقرآن ... ظاهري وباطين ... حركايت وسكنايت ... مأكلي ومشريب  .. حيايت بالقرآن
  ).وحمياي وممايت هللا رب العاملني

  .مع اجلبال الراوسي... مع املراجعة ... شعارك يف رحلتك مع القرآن  –أيها املشتاق العذب الرقراق  –فهذا 

@kÝÔ@|÷b—äNNNNN@ @

ˆÂ<h^jÓÖ<äÞcæ<ˆè< <

  ..خطاب امللك .. القرآن كالم اهللا 

  مطلوب وليس طالب.. القرآن عزيز 

  ... وإذا ذهبت عنه ذهب .. إذا تركته تركك 

  وواجب الضيف اإلكرام .. القرآن ضيف عزيز 

  أقبل عليه جبنود احلماية... القرآن كنز مثني 

  !؟ رعايةتعاهد و  كيف ترتكها بال... القرآن مشكاة نور 

ÏÖ]<íÃq]†Ú<áa†<JJ†ÛÃÖ]<íËé¾æ  

ال تظن أبدا أن املراجعة يوما ما ستتوقف أو أنك لن حتتاج إليها ، هذا من أعظم اجلرائم ىف حق حفظك ؛ ألنك تغتال    
  ).حفظت ونسيت( أو ) كنت يوما حافظا ( حفظك وتودعه ذاكرة التاريخ لتقول بعد ذلك 

ذه النعمة أوالك... ا البد أن تتقرب إىل موالك لكي تفوز .. فاملراجعة وظيفة رفيعة يف دولة احلفظ    .الذي 

  ندمت: فتقول يوم القيامة ... مللت : ال تقل

  واهللا يضاعف ملن يشاء= احلسنة بعشر أمثاهلا = احلرف حبسنة 
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  شعار املتقني .... زلفى ... قرىب .. املراجعة عبادة 

ØÛÃÖ]<íÃéf< <

  ... تذكر ونسيان ... نجاح وفشل ... رجاء .. .دعاء .... صالة ... سهر ... نصب ... تعب 

<lç¹]<îju<íÃq]†Ú=< <

دعين فأنا يف وردي السادس من : ال إله إال اهللا ، فقال له وهو حيتضر: قل : أحد الصاحلني كان على فراش املوت ، فقال له ابنه  
  !القرآن 

<àè†}û]<Øq_<àÚ<Ñ <íÃ< <

ال : ، كانت تبكي على أخيها وهو ُحيتضر ، فقال هلا اإلمام وهو يف سكرات املوت أخت اإلمام شعبة وهو أحد أئمة القراءة  
  !انظري إىل هذا الركن من احلجرة ، فقد ختمت فيها القرآن مثانية عشر ألف ختمة.. تبكي 

الناس القرآن ، فقد  املقصر يف مراجعة القرآن بزعم أنه ال جيد وقتا لنفسه ، حيث أنه متصدر لتحفيظ.. هذه رسالة ملعلم القرآن 
  ).شمعة تحترق من أجل اآلخرين( رضي لنفسه دورا خطريا ينتهي مبوت حفظه 

وإن تبقى لك وقت فأوىل الناس به هو أنت ، فافهم ما قلت ، وزنه مبيزان الشرع ، وال ُختِْسر ... مث بعد ذلك أنت .. أنت أوال  
  .امليزان ، وال تبخس املراجعة حقها

  يظ الناس الثواب ، فقد تركت الفاضل وانشغلت باملفضول إن كنت تريد بتحف

أول من (الذين هم فإن مصريك إىل النار ، فقد صرت من الثالثة األوائل .. فتمتع به .. وإن كنت تريد الشهرة واملال وثناء الناس 
م النار   .)تسعر 

  

<á^Ò…_<äÖ<íÃq]†¹]<á^éße<V< <

 )تعاهدوا(املواظبة واملدوامة  -1

 )املناسب ال لكسلك وإمنا املناسب ملصلحة احلفظ واملداومة(كبري املقدار ال -2
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القراءة السريعة مع مراعاة احلروف واحلركات واملدود والغنن ، مع مالحظة أن التجويد أمر نسيب ، تتناسب فيه املدود (احلدر  -3

  )وأزمنة الغنن مع السرعة يف القراءة

<íé×ÛÂ<íe†ŸV 
  ينهار البناء فوراً  ...حذف أي ركن من هذه األركان ا

áçË×~jè<áçË×Ój¹]V< <

السهولة واليسر ىف القراءة واتباع أئمة األداء والتالوة ، وعدم االلتفات ألقوال جهالء املتورعني عن ، شرط أساس لنجاح مهمتنا  
أين : ، ويصيح بأعلى صوته علم تى هو جبهله يفىت الناس بغري، مث يأة القراءةقراءة القرآن باحلدر وهى الصفة الواردة والثابتة عن أئم

  اخلشوع ىف القراءة ؟ 

وكم من حمقق للقراءة وليس ىف قلبه ذرة .. مراجعة القرآن احلدر ألجل  اخلشوع عبادة قلبية حمضة ال تعطلها عبادة .. سبحان اهللا 
  . !؟خشوع ، وكم من سريع ىف قراءته تسابقه دموع اخلشية ويضطرب القلب رغبا ورهبا

  أو حادرا.. مرتال .. اخلشوع هو حضور القلب ىف أثناء القراءة حمققا  أن والحاصل

ا  ولو تكلمنا عن موانع اخلشوع  احلقيقية تكلمنا عن الوسوسة ىف خمارج احلروف والتقعر والتكلف والتشدق ىف القراءة ؛ فالقلب 
  .مشغول والشيطان ال يريد لك الوصول

  .يندمون.. يتأخرون .. ، واملتكلفون يتخلفون لسهلة معنا يتقدمون أرباب القراءة ا: والقرار النهائى اآلن

<]…çÊ<hç×ŞÚJJJ< <

  .. تخشى الذنوب .. خاشعة تذوب .. إلى ربها تئوب ... دائما تتوب .. قلوب 

  ،تراقب شأنها ال شأن غيرها من العيوب... عن اللسان فى القراءة تنوب 

  !فهل قلبك هذا القلب المطلوب؟ 
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  !نوعاتمم..  ممنوعات

  ...ممنوع اهلاتف واجلوال واحملمول 

  "..مشغول" ممنوع تضييع األوقات يا أستاذ 

  "..مقبول" صيامك بإذن اهللا ... ممنوع األكل كثريا 

  "..حممول" للقرآن  وغدا " حامل"فأنت .. ممنوع منعا باتا املعصية 

  "الدخول" ممنوع منك اخلروج وممنوع عليهم 

    ...لنجاح المشروع  

 ص العملأخل -

 أخلص العمل -

  : والوصية األخيرة 

  العمــــــــــــل أخــــــــلص

   :فإن أخلصت

 ... يسر أمركُــ الم فأنت..  الموفق فأنت...  قنالمت فأنت...  الحافظ فأنت

  :فى فأنت  .. المقبول فأنت
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ß¢]{{{{{{{{{{{{í{{{{{{{{< <

^â…^<géæ<H<^â…^r_æ<H<^â…^ãÞ`e< <

íèõ…æ<H<^ãßéÂ<…çuæ<^ã{{{{{{e…<äqæ<< <

<†¿jß¹]<ð]ˆ¢]<àŠŁu<^éÊ<JJ†¿jß¹]<ð]ˆ¢]<àŠŁu<^éÊ<< <
      

وجداول  يسريةيف كلمات "  مشروع اجلبال الراوسي" وسوف أقوم بإذن اهللا يف هذه الرسالة القصرية بتوضيح    

فأعرين قلبك وفهمك وحبك  ، لَيسُهل عليك تناوله وتداوله ونشره والداللة عليه ؛ فالدال على اخلري كفاعلهمنظمة  

>.وجوارحك ، فاألمر عظيم ، رائع ، سهل ، يسري ، آخره اجلنة بإذن اهللا  <
äj‘^}æ<]<Øâ_V<< <

سهر الليل ، ومكابدة النوم ، وانشغال البال ، وقضاء معظم النهار ىف حتبري األفكار ،   – أنت من أجلك –كلفىن هذا املشروع   
>.غفرة وقبول  عمل الليل والنهار بامل، يك باألسحار دعوة صادقة ألخ ك منفال أقل من <

واَهللا أسأُل أن يرزقين وإياك ، أيها احملب املشتاق ، اإلخالص وعلو اهلمة والسهر واألوقات والنجاة من سارقي األحالم وبائعي   
  .األوهام واملثبطني اللئام ، آمني

           

  الفقري إىل برد عفو ربه                                                                                                                      

  سعيد أبو العال أحمد حمزة                                                                         

  ه 1432اآلخر ربيع  السابع من                                                         

  م 2011مارس  الثاىن عشر من                                                                   
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ê‰æ]†Ö]<Ù^f¢]< <
<êi^éu<áa†ÏÖ^e<JJáa†ÏÖ^e<êi^éu 

  أھداف المشروع
  
 .يف القلوب حىت يصبح كاجلبال الرواسي يف الصالبة واملتانة ومواجهة ريح النسيان وتقلبات الزمانتثبيت حفظ القرآن الكرمي  -1

 .التعاون على الرب والتقوى  -2

 ) .املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة(حتصيل  أحد شرطي املهارة يف القرآن ، وهو احلفظ القوي املتني  -3

 ).اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها( م الفوز ببشارة النىب صلى اهللا عليه وسل -4

 .رفع احلرج والضيق والشعور باإلحباط بسبب النسيان املتكرر وعدم ثبات احملفوظ -5

 . صناعة جيل متميز من أئمة املساجد ومعلمي القرآن  -6

 .االستمتاع بتالوة القرآن -7

 .بادة قيام الليل والقراءة الكثرية يف كل مكان وزمان وحالسبب ظاهر من أسباب املواظبة على ع -8

  ات المشروع مَ ھِ مُ 

  

 .اإلخالص  -1

 .اليقني والثقة بوعد اهللا واالستعانة به -2

 .نبذ القناعات السلبية السابقة ، اإلقبال على القرآن بروح جديدة  -3
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ل يسري وليس مهوال ، خاصة وأنك سوف احلدر يف القراءة بدون إسقاط احلروف أو تضييع أحكام التجويد ، واألمر سه -4
 .تؤمر ىف هذا املشروع بواجبات كثرية ، واهللا املستعان

ا صاحب القرآن -5  .الرجولة وعدم الكسل واإلمهال والتسويف وهذه األخالق اليت ال ينبغي أن يتخلق 

ه ، فقط تنفيذ األمر، ولن تؤمر إال التنفيذ لألمر دون مناقشة أو نظر يف أهداف األمر والثمرة العائدة من(اخللق العسكري  -6
 ).بطاعة اهللا بإذن اهللا

 .تنظيم األوقات وعدم التشاغل وتضييع األوقات  -7

 .مراعاة حق العبادات األخرى والوالدين واألهل واملال والولد -8

 .را وإناثاولكنه فقط للرجال ، ذكو " معسكر " إغالق املوبايل ، باب احلجرة ، قطع مجيع الشواغل ، فمشروعنا مبثابة  -9

 .مراعاة آداب احلفظ واملراجعة العامة من الرتكيز والتكرار والتحضري والتسميع للغري - 10

 .الصالة باحملفوظ ، وإن كانت هي من مجلة آداب احلفظ واملراجعة ، ولكنها الصالة ، شأن خاص - 11

  فعاليات المشروع 

<†Â<î×Â<ÜŠÏÚ<Åæ†¹]E10<D<Íç‰<ð]ˆq_<ímøm<kéfniæ<íÃq]†Ú<^ãéÊ<Üjé‰<í×u†Ú<ØÒ<H<Øu]†Ú

<†Â<ímøm<Ñ†ÇjŠiE13<DêÖ^jÖ]<çvßÖ]<î×Â<H<Ý^ŠÎ_<ímøm<±c<íÛŠÏÚ<í×u†Ú<ØÒæ<H<^ÚçèV< <

  ):التحضير( القسم األول 
  :يتم فيھا، والتى من المرحلة  وھي الخمسة أيام األولى

وال يسمح )  دقيقة للجزء الواحد 20 -15(يومياً حدراً بواقع  مرتينمن املصحف مع الرتكيز ) أجزاء  3(لة قراءة ورد املرح  -
ائياً   .لك يف هذا املرحلة أن تقرأ الورد غيباً 

وأحرى جيب قراءة اجلزء الواحد مرتني متتاليتني ، وليس أن تقرأ الثالثة أجزاء مث تعود إىل اجلزء األول منهم، وهذا أرفق بك  -
 .حبفظك أن يكون ثابتا بإذن اهللا
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، أو فضيلة  البنا االستماع إىل الورد املقرر للمرحلة مرتني خالل هذه اخلمسة األيام ، فضيلة الشيخ حممود علي -
 .أيهما ال غريمها الشيخ حممد صديق املنشاوي رمحهما اهللا تعاىل ،

املصحف ، وإمنا على حنو يكون فيه تركيز على األجزاء األجزاء الثالثة اخلاصة بكل مرحلة ليست متتالية برتتيب  -
 .املراحل العشر مجيعها ، واهللا املوفقبأعمال العشر األوخر من القرآن ، سوف نوضحه لك يف اجلدول اخلاص 

أن تصطلح مع القرآن وتكون عالقة جديدة سليمة مع حمفوظك القدمي، وعليها ) التحضريية ( فائدة هذه القراءة  -
 .شروع كله بإذن اهللاجناح امل

إذا وافقت بعض األجزاء املرحلة ، فال  ال تتوقف أبدا ، فهي وقود احلفظ ، ولكن) جزآن يومياً (اخلتمة نصف الشهرية  -
ا ، مبعىن  ا يف : بأس من عدم إعادة قراء إذا وافق قراءة ورد اخلتمة نصف الشهرية نفس األجزاء اليت يتم قراء

 .تقرأ هذه األجزاء من ختمتك نصف الشهريةمرحلة ما ، فال ينبغي أن 

  ):التثبيت( القسم الثاني 
 :يتم فيھا والتى التالية لقسم التحضير، الستة أياموھي  -

<kéfniæ<ÀËuæ<ì†Ò]„Úhˆu<H<<áa†ÏÖ]<àÚ<ØÚ^Ò<…çÖ]<<í×u†Û×Ö<…†Ï¹]EÅ^e…_<íÃe…_<DêÖ^jÖ]<çvßÖ]<î×Â<V 

 حتضري ليلي –) دقيقة 15(يال قبل النوم بالرتتيل قراءة احلزب املقرر مذاكرته يف اليوم التايل ل - 1

 )دقائق 10(قراءة احلزب املقرر مذاكرته  قبل الشروع يف تثبيته مباشرة باحلدر  - 2

 : دقيقة على النحو التايل 20دقيقة وال يقل عن  30مذاكرة الربع الواحد ينبغي أال تستغرق أكثر من  - 3

صحف  مث مخس مرات أخرى من املصحف أيضا مع حماولة رفع البصر عن مخس مرات حدراً من امل) صفحة(قراءة كل وجه    -
 .املصحف مث النظر إليه يف حالة النسيان أو السهو

ائياً ،  فأنت اآلن يف اختبار حقيقي ال جيوز   - إغالق املصحف متاما وقراءة الصفحة غيباً دون حماولة اللجوء إىل املصحف 
 .لك النظر يف املصحف
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اء الربع كامال بإذن اهللا ، شريطة أن تصنع رابطاً قوياً بني كل صفحة وهو أن تكرر قراءة الكلمة  وهكذا حىت يتم  - لك إ
 .األخرية من الصفحة مع الكلمة األوىل من الصفحة التالية عدة مرات بصوت مرتفع بنربة متميزة من األداء

  *  يُرجعونوإليه طوعا وكرها : من سورة آل عمران) 60(آخر الصفحة رقم : مثال

   قل آمنا باهللا) : 61(أول الصفحة التالية هلا        

: مع املقطع األول من اآلية األوىل يف الصفحة التالية هلا ) 60(تكرار قراءة آخر مقطع من اآلية األخرية ىف الصفحة :  الرابط
  قل آمنا باهللا * وإليه يُرجعون

ا وتثبيتها ، ال تصنع فيها أي جمهود ذهين آخر وال حتاول خذ قسطاً من الراحة الذهنية بني األرباع الىت ت - 4 قوم حبفظها ومذاكر
 .أن تفكر يف شئ مما يتعلق باحلفظ ، فهذا وقت الراحة املطلق حىت تستطيع أن تنطلق مرة أخرى

 .يف اليوم التايل ، تقوم مبذاكرة وتثبيت حزب آخر بنفس الطريقة ، استعن باهللا وال تعجز - 5

ا يوميا دون تكاسل أو ختاذل  البد من مراجعة - 6 ، حىت تصل يف اليوم السادس واألخري ) مراجعة القريب(األوراد اليت متت مذكرا
 .من هذا القسم فتصبح املراجعة خلمسة أحزاب ، وتثبيت احلزب األخري يف هذه املرحلة

ائيا خالل أيام هذا القسم  - 7 مرحلة من مراحل املشروع ، جزءان يوميا ،  من أي) قسم التثبيت(ورد القراءة املستمرة ال يتوقف 
 .ال زيادة وال نقصان ، والغرض االستمرار واملدوامة

مراجعة البعيد ، وهو ما سبق مذاكرته يف املراحل السابقة للمرحلة احلالية اليت تقوم فيها بتثبيت ثالثة أجزاء أخرى جديدة ، وال  - 8
 .يزيد مقدارها عن جزئني يوميا بطريقة احلدر

 :هو) التثبيت(هذا يصبح برنامج هذا القسم على  - 9

 !بتدبر وتركيز ، والبكاء شئ رائع ) دقيقة 15قراءة احلزب مرتال خالل (التحضري الليلي  -

 .قبل الشروع يف التثبيت مباشرة) دقائق 10قراءة احلزب حمدرا خالل (التحضري القبلي  -

 )دقيقة 200دقيقة وال يزيد عن  80ن ال يقل ع(املذاكرة والتثبيت للحزب على النحو السابق ذكره  -

مراجعة القريب غيبا بدون مصحف يف الصالة أو من غري صالة ، وهذا كل يوم من أيام هذا القسم ، وهو حبال من أخري من  -
 .األحوال لن يزيد عن مخسة أحزاب وهذا يكون يف اليوم السادس واألخري من أيام هذا القسم
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 )دقيقة للجزء على األكثر 20(ريقة احلدر ورد القراءة املستمرة ، جزءان بط -

 

  مالحظات ھامة جداً 

 الراحة  الذهنية مهمة جداً  -

إعطاء كل ربع حقه من الوقت والرتكيز والتثبيت كأنه ُحيفظ ألول مرة ، وهذا هو احملك ، فال تتهاون يف مذاكرة أي ربع بزعم  -
 .رة الربع األشد عليك وتقوم بتدريب الذاكرة ومترينهاأنه ربع سهل ، يكفيك فائدًة يف مراجعته أنك تتدرب على مذاك

االستغفار والتوبة  والدعاء  والطاعة والتوكل على اهللا أسباب عظيمة للنجاح يف هذه املهمة اجلسيمة ، فأنت اآلن تسري يف  -
 .لناسهللا وليس ل طريقك إىل اجلنة ، بل واهللا جنات عرضها األرض والسموات أعدت لك أنت يا حامل القرآن 

  ):التوكيد ( القسم الثالث 

  ،  ال يقل وال يزيدوهذا القسم قوامه يومان فقط 

  )يومني(أي ال تبدأ يف املرحلة التالية قبل أن تتم نصاب هذا القسم : ال يقل

  .أي ال تتأخر يف بدء املرحلة التالية ، كسًال أو ختاذالً :  ال يزيد

  :ويتم يف هذا القسم

ا مرة كل يوم من أيام هذا القسممراجعة الثالثة أجزاء ا -  .ليت مت تثبيتها خالل هذه املرحلة وذلك بقراء

 . االهتمام بتثبيت اآليات اليت مازالت حتتاج إىل ضبط -

ات دون توسع وإهدار للوقت -  .الرتكيز على خواتيم اآليات وضبطها وال بأس من النظر يف كتب املتشا

 .د احلفظورد القراءة املستمرة ال يتوقف؛ فهو وقو  -

 .مراجعة البعيد ال تتوقف يف هذه املرحلة ، فهذا من الثوابت -

 .ممنوع منعاً باتاً الشروع يف تثبيت أجزاء جديدة ، اصرب وال تستعجل -
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اية كل مرحلة بإذن  -  .اهللا من ِقبل إدارة املشروعالتجهز لالختبار التحريري الذي سوف يعقد يف 

لالختبارات من أمهية يف تثبيت  أحد ما وع ومتابعتك وال خيفى علىويتك يف املشر والذي يعد شرطاً أساسياً الستمرار عض -
 .احملفوظات ومالحقة النفس وطرد الكسل عنها، فاستعن باهللا وال تعجز

 

 "الجبال الرواسى" جدول يوضح أعمال المراحل العشر لمشروع        

 )ب(المقرر   )أ(المقرر   المرحلة

  21جزء   2، 1جزء   1

  22جزء   4، 3ء جز  2

  23جزء   6، 5جزء   3

  24جزء   8، 7جزء   4

  25جزء  10، 9جزء   5

  26جزء  11،12جزء   6

  27جزء  13،14جزء   7

  28جزء  15،16جزء   8

  29جزء  17،18جزء   9

  30جزء  19،20جزء   10
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  :مالحظات

وربعني ) أ(، أو بواقع ربعني من املقرر ) التثبيت( يف األيام األوىل من قسم )ب(يتم تثبيت أجزاء املرحلة حبيث يكون املقرر    
حيث أنه  )ب(ىف األيام األربعة األوىل ، والرأي الثاىن أفضل قطعا وواقعا ؛ ألنه أرفق بالنفس وأثبت ملقرر  )ب(من املقرر 

مراجعة (أكثر ) يتالتثب(حال نشاط النفس ،  كما أنه سرياجع خالل أيام قسم ) التثبيت (سيكون يف األيام األوىل لقسم 
  ).القريب

ال تسمح لنفسك بمقترح آخر ، فليس لديك وقت للتفكير ، دعه لي ، وسأدع لك العمل ، اعمل    
  . "النموذجية " و" الخيالية " فقط ، فكم ضيعنا من األوقات في إعداد الجداول 

  

<Åæ†Ú<»<ØÛÃÖ]<íérãß¹<ív•ç¹]<Ùæ]‚¢]>ê‰]æ†Ö]<Ù^f¢]>< <

  

  سام كل مرحلة والوقت الالزم لكل قسمجدول يوضح أق

  قسم التوكيد  قسم التثبيت  قسم التحضير  المرحلة

  يومان  فقط  أيام فقط 6  أيام فقط 5  يوما فقط 13

  

  جدول يوضح أعمال كل قسم من أقسام المرحلة

  قسم التوكيد  قسم التثبيت  قسم التحضري  القسم 

قراءة ورد املرحلة مرتني يوميا   العمل
  من املصحف  )حدراً (

مراجعة وتثبيت حزب يوميا 
ساعتني على األكثر يوميا ، (

  )دقيقة للربع 30- 20

قراءة ورد املرحلة الذي مت تثبيته 
) أجزاء 3(مرة واحدة يوميًا 

  غيباً من الذاكرة
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  جدول يوضح ثوابت  كل مرحلة من مراحل المشروع

 التحضير الَقبلىتحضير الليلى ال مراجعة البعيد مراجعة القريب  القراءة المستمرة 

دقيقة  20(جزءان يوميا 
  حدرا) للجزء

ويتمثل ىف مراجعة مجيع ما 
سبق تثبيته يوميا خالل أيام 

  ) التثبيت(قسم 

مراجعة ما سبق مذاكرته ىف 
املراحل الىت تسبق املرحلة الىت 

) جزءان يوميا(أنت بصددها 
  حدرا

قراءة احلزب الذى سيتم 
من اليوم التاىل مذاكرته وتثبيته 

، على أن يكون قبل النوم 
 دقيقة ، ترتيال ، 15مباشرة ، 

وال تنس االستماع ؛ فإنه 
  . الفقرى للحفظالعمود

  )قسم التثبيت فقط(

قراءة األرباع الىت ستم 
ا قبل الشروع ىف  مذاكر
احلفظ مباشرة ؛ لتهيئة 
الذاكرة الستقبال الضيف 

كالم ربك (العظيم 
  ).العظيم

  )تثبيت فقطقسم ال(

  

  

<<<<<<<<<<<<<<Åæ†Ú<íÃe^jÚ<Ý^¿Þ<>f¢]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ê‰]æ†Ö]<Ù^> 

  

  :االختبارات

اية كل مرحلة من مراحل املشروع لتقييم املستوى -  .يتم عقد اختبار يف 

 ".لكةالفز " االختبارات ستكون قاسية جدا ولكنها موضوعية ليس فيها أى نوع من التعسف أو التكلف أو  -

 .االختبارات حتتاج إىل مذاكرة حقيقية ، وليست جمرد مراجعة -

اية املرحلة الثانية يف مقرر املرحلة األوىل والثانية معا  –على سبيل املثال  –نظام االختبارات تراكمي حبيث يكون اختبار  -
 .وهكذا

تم عقد اختبار يف هذه األجزاء ، وسوف مينح ، سي) تثبيت مخسة عشر جزءا(بعد إمتام املراحل اخلمسة األوىل من املشروع  -
الطالب راحة من املشروع ملدة أسبوع استعدادا هلذا االختبار مث بعد ذلك تبدأ املرحلة السادسة من املشروع بالنظام املعروف 

 .لكل مرحلة
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 % .75درجة النجاح يف االختبار  -

 .ملشروعالطالب الذي يرسب يف اختبارين متتاليني ، يتم فصله فورا من ا -

 .الغش جبميع صوره حرام شرعا ، االمتحان امتحان ، واهللا هو الرقيب -

 .ممنوع جتاوز الوقت احملدد لإلجابة مهما كانت األسباب -

 .اإلجابة تكون يف ملف وورد ، ولن يلتفت إىل أي صورة أخرى من صور اإلجابة -

 .بإذن اهللا تعاىل%  100يتم تكرمي احلاصلني على  -

]<»<ˆéÒÖ]<Üjé‰êiû]<î×Â<l]…^fj}÷V 

ات بصفة عامة -1  املتشا

 صدور اآليات -2

 خواتيم اآليات -3

 اإلشكاليات النحوية  -4

 كيفية البدء والوقف على بعض الكلمات بطريقة أسئلة معروفة  -5

 املقطوع واملوصول  -6

<íèçËÖ]<l]…^fj}÷]V< <

اية كل مرحلة ، ليس جلميع الطالب وإمنا بنظا   م القرعة ، ويتم إخطار الطالب سيتم عقد اختبارات شفوية يف 

  .مبوعد االختبار عن طريق الربيد اإللكرتوين اخلاص به ، ومن خالل موضوع يف املنتدى

يقوم باختبار الطالب الذكور جلنة تضم  املشرف العام على املشروع وبعض األساتذة ، وبالنسبة لألخوات يقوم 

ازات    .، يتم اإلعالن عنها يف املنتدىباختبارهن شفهيا إحدى احلافظات املاهرات ا
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  :)لطالب المشروع على صفحات الشبكة ، منتدى الحصون الخمسة(مالحظات هامة 

 على طالب وطالبات  املشروع إنشاء صفحة خاصة للمتابعة يف القسم اخلاص باملشروع  -

 ".اجلبال الرواسي" 

موعة الربيدية إلذاعة صوت اإلميان ، ليصلك كل جدي -  د عن املشروع ومواعيد االشرتاك با

 .االختبارات وغريه

 .املتابعة الدورية للربيد اخلاص -

  .سيتم إنشاء صفحة ثابتة لالستفسارات واالقرتاحات والشكاوى -

ÄéÊ†Ö]<ïçjŠ¹]<l]…^fj}]:  

أو أكثر ،  %90الناجحون بنسبة (بعد االنتهاء من مراحل املشروع مجيعها ، يتم عقد اختبار ىف القرآن كله ، واملتفوقون فقط 
  :على النحو التايل) مستوى رفيع(يُعقد هلم اختبارات متخصصة 

 اختبار الثلث األخريمن القرآن   -                  اختبار قصص األنبياء -

 اختبار صدور اآليات   -                   اختبار سور احلواميم -

ة اختبار الرتاكيب   -                 اختبار خواتيم اآليات  -  املتشا

 )مصحف املدينة(اختبار اآلية األخرية من الصفحة  -

 اختبار الصفحة األخرية من السورة   -           اختبار اآلية األخرية من الربع  -

 اختبار يف القرآن كله يف مجيع احليثيات املذكورة  -

ات اللفظية  -  .)كتاب مالك التأويل : املنهج ( اختبار يف  توجيه املتشا
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  "الجبال الرواسي" الخطة العامة والجدول الزمني لمشروع  بيان 

  مقرر االختبار  الزمن  املقرر  البيان

  أجزاء 3  يوما 13  أجزاء 3  المرحلة األولى

  أجزاء 6  يوما 13  أجزاء 3  المرحلة الثانية

  أجزاء  9   يوما 13  أجزاء 3  المرحلة الثالثة

  جزء 12  يوما 13  أجزاء 3  المرحلة الرابعة

  جزًءا بعد أسبوع التوقف للمراجعة  15  يوما 13  أجزاء 3  مرحلة الخامسةال

توقف للمراجعة الشاملة لنصف القرآن الذي تم تثبيته في المراحل الخمسة السابقة واالستعداد الختبار ) أيام 7(أسبوع كامل 

، واليوم ) جزءان(، مع ورد القراءة المستمرة يوميا ) ب(وجزء من المقرر ) أ(أجزاء من المقرر  4نصف القرآن ، المراجعة بواقع 

  السابع مذاكرة لنصف القرآن كامال  وذلك بتسميع أرباع متفرقة بطريقة القرعة ، وتثبيت المواضع الهامة 

  جزءا 18  يوما 13  أجزاء 3  المرحلة السادسة

  جزء 21  يوما  13  أجزاء 3  المرحلة السابعة

  جزء 24  يوما  13  أجزاء  3  المرحلة الثامنة

  جزء 27  يوما  13  أجزاء  3  المرحلة التاسعة

القرآن كامال بعد أسبوعني من   يوما  13  أجزاء  3  المرحلة العاشرة
  انتهاء هذه املرحلة 

 مت حساب أيام التوقف(يوما  151  جزء 30  مراحل  10

 للمراجعة قبل امتحان نصف القرآن

  .، وامتحان القرآن كامال

دون  مت حساب أيام املشروع

  حساب شهر رمضان املبارك
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  )أيام 6" (قسم التثبيت"جدول يوضح برنامج أعمال يوم من أيام 

  مرتبة الحدر ، فى النوافل وغيرها   )دقيقة  40(جزآن    )ختمة نصف شهرية(القراءة المستمرة 

  ).ب(من المقرر  وربع) أ(أرباع من مقرر 3 ،دقيقة على األكثر 30  ) أرباع 4(حزب يوميا   التثبيت

  حتى تمام أيام القسم        مراجعة ما تم ثبيته فى هذا القسم   مراجعة القريب

  .لما تم تثبيته فى  المراحل السابقة للمرحلة الراهنة  )إن وجد(بواقع جزئين لليوم الواحد   مراجعة البعيد

  )استماع(د  20، ) قراءة(د  10  )مرة(واستماع الحزب ) مرتين(قراءة   تحضير ليلى

  دقائق 10  قراءة الحزب مرة قبل الحفظ مباشرة  تحضير قبلى

  

  

  

  )أيام 5" (قسم التحضير"جدول يوضح برنامج أعمال يوم من أيام 

  مرتبة الحدر ، فى النوافل وغيرھا   )دقيقة  40(جزآن    )ختمة نصف شھرية(القراءة المستمرة 

  دقيقة للجزء الواحد 15  أجزاء  6= أجزاء تكرر مرتين  3  التحضير

  __________        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال يوج  مراجعة القريب 

  دقيقة للجزء 15  )إن وجد(بواقع جزئين لليوم الواحد   مراجعة البعيد 

  ال يوجد حفظ فى هذه الفترة  ال يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  تحضير ليلى

  ال يوجد حفظ فى هذه الفترة  ــــــــدال يوجـــــــــــــــــــــــــــــــ  تحضير قبلى
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  )َيوَمان" (قسم التوكيد"جدول يوضح برنامج أعمال يوم من أيام 

  مرتبة الحدر ، فى النوافل وغيرها   )دقيقة  40(جزآن    )ختمة نصف شهرية(القراءة المستمرة 

  أجزاء المرحلة الراهنة فقطتوكيد   أجزاء يوميا ، غيبا ، حدرا  3  التوكيد

  ___________        ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــد       مراجعة القريب

  وهى لألجزاء قبل المرحلة الراهنة   )إن وجد(بواقع جزئين لليوم الواحد         مراجعة البعيد

    ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــد           تحضير ليلى

    ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــد           حضير قبلىت

  

   ... أختنا درتنا المصونة... أخانا الكريم 
<]„Óâ<îãjÞ]<^Þ…æ<ÔÃÚ<‚éãÛjÖ^e<JJJ„éËßjÖ^e<kÞ_<Õ…æ<ð^qæ< <

<ØÚù^e<^ßeç×Î<îéu_<JJJ<ØÛÃÖ^e<]…çÊ<_‚e]æ< <

<g×ÏÖ]<^ßÚ<†Łãğ<çÖ<JJJJ<h†Ö]<ÝøÒ<àÚ<Äf<^ÿÛşÖ< <

Þ‚rj‰<Ôi…^c<àâ…<ÔÃÚ<^<JJ<ÔjÎ^Êc<…çÊJJ< <

<<ï†ÓÖ]<Œ`Ò<Ñ†â_<JJJï†ćŠÖ]<|^f’Ö]<‚ßÂ<‚Û < <

<‚Î…<Ô×}]‚e<ï„Ö]<ÑøÛÃÖ]<ÀÏè_<JJJ<Ð×ŞÞ]æ<JJJ<Ý‚ßi<á_<ØfÎ<Ý‚Ïi<JJÝ‚ßÚ<°u<l÷æ< <
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<Å]çÖ]<îÊæJJJJ< <

  ورىال وةَ ــــيا صف ، هللا يا أھلَ ...  وكمُ يلإسأترككم وإنى لمشتاق        

  متدبراخالص وكن باإل هْـ احفظ... ـا له  ـَّ امل القرآن حبــــــــيا حف          

  

على الخير  ، إن نشرت ھذا العمل ، فالدالُّ بإذن هللاألجر سيكون لك نفس ا
  كفاعله

  :بل أشتاق إلى ...  أنتظرُ 

  ...تعليقاتكم 

  .... نصائحكم               

  .... تكم ااستفسار                              

   
ÚïÜg@límcì@Û‹ÑÍnc@L@oäc@ýg@êÜg@ý@çc@‡é’c@L@Û‡á¢ì@båiŠ@âéÝÜa@Úäbzj@ @

@ @

  خويدم القرآن الكريم وأھله                                                              

  سعيد أبو العال حمزة                                                           
                                                          Saidhamza96@gmail.com  




