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  وبه

  جداول للحفظ واملراجعة
 والسجل الذهيب

  
  تأليف
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 إهداء

  لكل اإلخوة واألخوات الراغبني ىف حفظ القرآن الكرمي
لى حفظ القرآن الكرمي  فهذا الكتاب يعينك عأو مراجعته 

ويضع لك املخطط واجلدول اليومي ، والورد اخلاص باحلفظ 
  .واملراجعة وبه تسجيل يومي ملا أمتمت من احلفظ يف كل يوم 

وهذا الكتاب معك خطوة خبطوة لتحفظ من أول سورة البقرة 
  .حىت هناية املصحف 

  .أسأل اهللا العظيم التوفيق والسداد والقبول
  

 لكل من يرغب أن ينسخ الكتاب أو يرسله ويسمح املؤلف
إىل أى موقع إسالمى على شبكة االنترنت ليكون صدقه 

جارية ينفع اهللا هبا املسلمني على أال يستخدم كعمل جتارى 
  وتوزيعه كصدقة جارية وميكن أيضاً ملن يوفقه اهللا لطباعته 

  . مع إخطار املؤلف وإرسال بعض النسخ لتوزيعها مبعرفته 
  املؤلف

  حيىي عبد الفتاح الزواوى
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  تقدمي الطبعة األوىل
  الشيخ خالد حسن أبو اجلود
  القارئ بالعشر الكربى

  ..احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، أما بعد 
حيىي الزواوي مازال مصرا على تقدميي لكتبه وهو        / فإن الشيخ الوالد    

دم يف العلم عليه أن يكون طوع بنان        املعلم واألستاذ ، والطالب مهما تق     
  :شيخه ، وها أنا ذا تلبية لرغبة شيخي أقول بني يدي هذا الكتاب 

هذا كتاب خالصة جتربة صاحبة يف جمال تعليم القرآن فالرجل منذ ما            
يقارب األربعني عاما وهو مع القرآن حيىي به ويعيش من خالله متعلمـا             

بته فينبغي أن نصغي هلذه التجربـة       ومعلما وموجها ومربيا ، فإذا بني جتر      
  .بعني اجلد 

أسأل اهللا العظيم أن ينفع هبذا الكتاب كما نفع بسابقه إنه ويل ذلـك              
  .والقادر عليه ، ووفق اهللا الشيخ ملا حيبه ويرضاه 

                                                   ابنكم 
  لد حسن أبو اجلود خا                                        

    القارئ بالعشر الكبرى                                        
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  "الباب األول" 

  "مقدمة المؤلف"
      

         . لم یجعل له عوجًاهللا الذى أنزل على عبده الكتاب والحمد . الحمد هللا رب العالمين    
  -:فقال  القرآن للذآریسر. وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له   
دَِّآرٍ  { ن مُّ ْل ِم ذِّْآِر َفَه ْرآَن ِلل سَّْرَنا اْلُق ْد َی                }}17{َوَلَق

    ]40,32,22,17اآلیات : القمر                                                          [
بحانه و  ا اهللا س د ذآره الىوق ورة  4 تع ى س رات ف الى                  م ى أن اهللا تع د عل ر للتأآي القم

  .یعتبرومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن یتذآر و, لفظ القرآن للتالوة والحفظ سهل 
  فى هذا حث على اإلستكثارمن تالوة القرآن و حفظه و تعلمه و تعليمه آما أن اهللا و     
    و أشهد أن , اآلخره فله الحمد فى األولى و. و خاصته  تعالى جعل أهل القرآن هم أهله    

                         -:فقالالكریم فاه اهللا سبحانه و تعالى بالقرآن اصط. رسوله  عبد اهللا ومحمدًا    
    َك ِلَتُكوَن ِمَن َعَلى َقْلِب} 193{َنَزَل ِبِه الرُّوُح اْلَأِميُن} 192{ِإنَُّه َلَتنِزیُل َربِّ اْلَعاَلِميَنَ و {    
  ] 195:192الشعراء[        } } 195{ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبيٍن} 194{اْلُمنِذِریَن    
                                                 -: فقالتعالى بحفظ هذا القرآن الكریماهللا سبحانه وقد تكفل     و
                              ] 9: الحجر  [        }  }9{ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْآَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن  {     

            و ما ... أهلهفقد وردت آیات آثيرة وأحادیث عدیدة فى فضل القرآن و..أما بعد 
  .نيا و اآلخره فى الدمن منزلة عظيمة اهللا لهم أعد

  فى تحصيل  علمون ذلك ثم ال تكون لهم الهمة العاليةو العجب آل العجب من أناس ی 
  على إغتنام هذا الفضل  والفوز بالسعادة فى الدارین والمثابرة, هذه الدرجة العالية

    .الكبير بحفظ هذا القرآن المعجز فيكونوا من أهل اهللا و خاصته 
       علموه ابتغاء اهللا فحفظوه وتعلموه و  إلى آتاب و رأیت أناس آخرون سارعوا
  ألنفسهم الخير الذى ليس   و آان لهم السبق و قدموارضوان اهللا فكانت لهم الخيریة

  .قبله و ال بعده خير  
  و بين هؤالء و هؤالء صنف ثالث من الناس یسعون إلى حفظ القرآن و لكن ضاقت  

ى ا    دلهم عل ن ی دوا م م یج سبل و ل م ال ق و یأبه ر   لطری م األم سر له دیهم و یي ذ بأی . خ
ت الكثير منهم آلما سمعوا    آمالهم و رأی   طفوجدوا أمامهم من یصعب عليهم األمر و یحب       

ذه                           ى حضور ه ه قصيرة سارعوا إل دة زمني رآن فى م ة حفظ الق يم آيفي عن دورة لتعل
  .  مما یدل على صدق نيتهم .الدورة

    لم تستكمل معهم الطریق الطریق بالقدر الكافى وتوضح لهم و لكن هذه الدورات لم     
  .إلى غایتهم  حتى یصلوا      
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ا  و...  ت لزام ؤالء رأی ل ه ىَّلك اهللا أوالً َ عل تعين ب تطاعتى و أن أس در اس ذل ق  و أن أب
را و اً  أخي ين عام ن أربع د ع ى تزی ى الت ام  أن أضع خالصة خبرت ال أم ذا المج ى ه  ف
  .أبنائى أخواتى وإخوانى و

  تعالى فى حفظ القرآن الكریم إبتغاء األجر و  و لهم بعد اهللا سبحانه   و أن أآون عونًا
  آتاب سميته  فى  متكامًالوأن أضع بين أیدیهم منهجًا,تعالى بحانه والثواب من اهللا س

                         "خير معين فى حفظ القرآن الكریم "               
   و أن یكون هذا الكتاب داًالتعالى هو اهللا سبحانه و" معين خير " قصدت بذلك أن و 

  . هذا الخير العظيم على
  -:فكان الهدف من إصدار هذا الكتاب    

  .تعالى األجر و الثواب من اهللا سبحانه و -1      
   .تثبيته بحفظ آتابه وتى أنعمها اهللا علىَّ الزآاة النعمةإخراج  -2      
  ظ ه وأهله على حفحث إخوانا الكتاب آل من قرأه وعمل به و ینتفع بهذ أن-3     

  آتاب اهللا
َه         {    َه ِإنَّ الّل وْا الّل َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّق

 ]2: المائده [                                            } } 2{َشِدیُد اْلِعَقاِب
  . أن تتمكن أیها القارىء الكریم من حفظ آتاب اهللا بكل یسر -4     
   . و تثبيت حفظك من مداومة المراجعة الكریمأن تتمكن أیها الحافظ -5     

                                
ى    لبدایه ح  من ا                    سأآون معك خطوة بخطوة                        تى النهایه حت

  . و لكن بشرط واحد م القرآن الكریمعليك بختیتم اهللا 
   "الدنيا أجمعين  یكون القرآن أحب إليك من نفسك ومالك وولدك وأن"   

  "القرآن آالم اهللا أحب شىء فى حياتى"                          
دی   ون ل ى یك ك حت ادة إیمان ك بزی نقص فعلي د و ی ان یزی ا أن اإلیم اد كو آم ذا اإلعتق  ه

  . آالم اهللا أحب أليك مما سواه  الجازم بأن
اب و       ن العون من اهللا تعالى بإخالصك وصدق عزیمتك و        و هنا یكو   تأآد أنه ال یوجد آت
ه وال طری ك ق ستطيع أن یعين ه ی تال داعي دیك أن رآن إال إذاآانت ل ظ الق ى حف ه عل  الني

صة    ة المخل صادقة والعزیم س    ال ذا الهدف ال م أن من أراد العال   .امى فى تحقيق ه و اعل
  .سهر الليالى

ذا ا   ف و من أراد حفظ القرآن الكریم   سه له رغ نف ى      عليه أن یف ا أمكن إل ل آلم لعمل الجلي
تعلم أخى الحبيب أن من أرا          سواه و  عقله مما  ویفرغ قلبه و   سبيًالذلك   م      ل تعلم العل د أن ی

م          الظ القرآن الكریم حتى ینتهى منه و       بحف أوًالالشرعى فعليه    أى عل سه ب شغل نف خر  ّا ی
  تى إليهم ممن أمریدهم قد آان علماء السلف ال یقبلون  یشتت ذهنه وعقله وحتى ال

مٍ                    .  سواه    یطلب العلم إال إذا تأآدوا من أنه قد حفظ القرآن الكریم و هو أولى من آل عل
ا    تفسير القرآن أوتفسير  ب التفسير فال تشغل نفسك بتعلم       حتى آت   ألن  اآلیات التى تحفظه

  تنظر وضعناها فى هذا الكتاب واللك عن مواصلة السير بالخطه التى ذلك سيعط
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ه صعب           آلمةفى آتب التفسير إال إذا استصعب عليك          فى القرآن ال تعرف معناها أو آی
   .حفظهاعليك 

ه و لن  عربىٍ  أن القرآن نزل بلسانٍ       و اعلم  ا     مبين فهو مفهوم فى جملت ى إخوانن نظر إل
ست (لعرب مثل   من غير ا   رهم           االباآ شيون و غي ود و البنجالدی ذین ال   .  )نيون و الهن ال

ده و     یعلمون من العربيه شيئا إال       ه جي ریم بطریق ر   حفظ القرآن الك ان آبي فال یكون   , اتق
رآن    أیها األخ العربى بعد ذلك فى لك عذراً  اهللا و   .  حفظ الق سك و   فقط استعن ب د نف جاه

  .فرغ قلبك 
  -: أبواب  إلى ثمانية الكتابو قد قسمت-

  . الكتاب هى جزء هام منالمقدمه السابقه و: الباب األول -1    
   .أهلهو ن الكریمحادیث التى تبين فضل القرآاألاآلیات و: الباب الثانى-2    
   ؟لماذا تحفظ القرآن الكریم: الباب الثالث-3    
  .آن الكریم ما هى األسباب المعينه على حفظ القر: الباب الرابع -4    
  .المتشابهات فى القرآن الكریم : الباب الخامس -5    
  )طریقة الحفظ          (؟آيف تحفظ القرآن الكریم : الباب السادس -6    
   ؟آيف تراجع القرآن الكریم: الباب السابع -7    
   .جداول الحفظ والمراجعة: الثامن ب البا-8    
      

رآن و          یدیكم بعض اإلیات و   و بعد هذه المقدمة نضع بين أ       ين فضل الق األحادیث التى تب
  .نا بحب القرآن و حفظه أهله حتى ترفع درجة إیمان
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  "الباب الثانى "                       
  .أهل القرآن               اآلیات واألحادیث التى تبين فضل القرآن و

  
  -:یات الداله على فضل القرآن بعض ما جاء فى آتاب اهللا عز وجل من اّال - :أوًال

  
  ] 2,1قره      الب[     }2{َذِلَك اْلكَتاُب َال َرْیَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن} 1(اّلّم -1   
ُم               -2    الَِّذیَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َیْتُلوَنُه َحقَّ ِتَالَوِتِه ُأْوَلـِئَك ُیْؤِمُنوَن ِبِه َومن َیْكُفْر ِبِه َفُأْوَلـِئَك ُه

        ]    121      البقره[                                                 }121{اْلَخاِسُروَن
                                            

صَّاِلَحاِت َأنَّ        -3    وَن ال ِذیَن َیْعَمُل ْؤِمِنيَن الَّ شُِّر اْلُم ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِیْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم َوُیَب
  ]   9اإلسراء      [                                                }9{َلُهْم َأْجرًا َآِبيرًا

َفاٌء-4    َو ِش ا ُه ْرآِن َم َن اْلُق زُِّل ِم اِلِميَن َإالَّ َوُنَن ُد الظَّ ْؤِمِنيَن َوَال َیِزی ٌة لِّْلُم  َوَرْحَم
 ]     82      اإلسراء[                                                       }82{َخَسارًا

  
ًة            ِإنَّ الَِّذیَن َیْتُلوَن ِآَتاَب اللَِّه َوَأقَ        -5    ّرًا َوَعَلاِنَي اُهْم ِس ا َرَزْقَن وا ِممَّ اُموا الصََّلاَة َوَأنَفُق

ورَ  ن َتُب اَرًة لَّ وَن ِتَج وٌر   } 29{َیْرُج ُه َغُف ْضِلِه ِإنَّ ن َف َدُهم مِّ وَرُهْم َوَیِزی َوفَِّيُهْم ُأُج ِلُي
ُكوٌر َص} 30{َش قُّ ُم َو اْلَح اِب ُه َن اْلِكَت َك ِم ا ِإَلْي ِذي َأْوَحْيَن َه َوالَّ ِه ِإنَّ اللَّ ْيَن َیَدْی ا َب دِّقًا لَِّم

ِصيٌر ٌر َب اِدِه َلَخِبي اِلٌم   } 31{ِبِعَب ْنُهْم َظ ا َفِم ْن ِعَباِدَن َطَفْيَنا ِم ِذیَن اْص اَب الَّ ا اْلِكَت مَّ َأْوَرْثَن ُث
           } 32{ ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُرلَِّنْفِسِه َوِمْنُهم مُّْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت ِبِإْذِن اللَِّه َذِلَك

 ]        32,31,30,29      فاطر[                                                       
َك      } 43{َفاْسَتْمِسْك ِبالَِّذي ُأوِحَي ِإَلْيَك ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ       -6    َك َوِلَقْوِم َوِإنَُّه َلِذْآٌر لَّ
 ]   44,43     الزخرف [                                             }44{ْوَف ُتْسَأُلوَنَوَس

 
  )لكل حامل لهذا القرآن أى شرف ورفعه لك و(      )َوِإنَُّه َلِذْآٌر لََّك َوِلَقْوِمَك(-
  

ا  ى :ثاني ه و سلم ف ى صلى اهللا علي اء من أحادیث النب ا ج رآن و بعض م فضل الق
  :أهله

  
ال      -1 لم ق ه و س ه عن النبى صلى اهللا علي ان رضى اهللا عن َم   "عن عثم ْن َتَعلَّ ُرُآْم َم َخْي

  رواه البخارى  "   اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه
لم : عن عائشه رضى اهللا عنها قالت -2 ِذي   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س َرُأ   الَّ َیْق

اِهرٌ  َوُهَو اْلُقْرآَن َع    َم ِه َم سََّفرَ     ِب َرامِ      ِةال ِذي   اْلِك َرَرِة َوالَّ َرُؤهُ  اْلَب اَل      َیْق َشاٌم     َق َو     ِه َوُه
  متفق عليه   "                  َوُهَو َعَلْيِه َشاقٌّ َفَلُه َأْجَراِن   ُشْعَبُة     َشِدیٌد َعَلْيِه َقاَل

  م قال  و عن أبى موسى األشعرى رضى اهللا عنه عن النبى صلى اهللا عليه و سل-3
ْؤِمنِ  َمَثُل   " لُ     اْلُم ْرآَن َمَث َرُأ اْلُق ِذي َیْق ِة      الَّ ا     اْلُأْتُرجَّ ا  َطيِّبٌ  َطْعُمَه لُ  َطيِّبٌ  َوِریُحَه  َوَمَث

  َوَمَثُل اْلُمَناِفِق  ِریٌح َوَلْيَس َلَها َطْعُمَها ُحْلٌو َمَثُل التَّْمَرِة الَِّذي َلا َیْقَرُأ اْلُقْرآَن اْلُمْؤِمِن
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لُ  ا   الَِّذي َیْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَث ِة ِریُحَه ا  َطيِّبٌ  الرَّْیَحاَن َرُأ       َوَطْعُمَه ا َیْق ِذي َل اِفِق الَّ ُل اْلُمَن ُمرٌَّوَمَث
    متفق عليه"ُمرٌّ ِریٌح َوَطْعُمَها َلْيَس َلَها   اْلَحْنَظَلِة    َمَثُل  اْلُقْرآَن

رءوا        "ن النبى صلى اهللا عليه و سلم قالعن أبى أمامه الباهلى رضى اهللا عنه أ-4  اق
رءوا         ة اق وم القيام ه شافع ألصحابه ی رآن فإن رة     الزهراوین     الق ران     وآل    البق   عم

  من    آأنهما فرقان  أو   غيایتان    أو آأنهما    فإنهما یأتيان یوم القيامة آأنهما غمامتان  
ا ث       صواف    طير  رءوا   یحاجان عن أهلهم ال اق رة     م ق ا        البق ة وترآه إن أخذها برآ ف

  متفق عليه                        "       البطلة   حسرة وال یستطيعها 
ن و عن-5 اس رضى اهللا عنه اب اعب الم لم  :  ق ه و س ول صلى اهللا علي ال الرس ِإنَّ  "ق

ِربِ الَِّذي َلْيَس ِفي َجْوِفِه َشْيٌء ِمْن اْلُقْرآِن َآاْلَبْيِت ا         ال حدیث      رواه الترمذى   "   ْلَخ و ق
  صحيححسن 

  وعن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضى اهللا عنهما عن النبى صلى اهللا عليه و سلم -6
د آخر     الدنيا في ترتل آما آنت یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل" ك عن فإن منزل
  سن صحيححدیث ح: رواه أبو داود و الترمذى و قال "         تقرؤها آیة
َرَأ   َمْن  " صلى اهللا عليه و سلم قالبن أنس رضى اهللا عنه أن رسول اهللا وعن معاذ -7 َق

لَ   ْرآَن َوَعِم هِ   اْلُق ا ِفي ِبسَ  ِبَم ه َواِلَد  اهللاُأْل َسنُ     ی ْوُءُه َأْح ِة َض اَیْوَم اْلِقَياَم نْ  َتاًج ْوءِ  ِم  َض
   "  ِبَهَذا َعِمَل لَِّذيَفَما َظنُُّكْم ِبا، ُبُيوِت الدُّْنَيا ِفي الشَّْمِس

لم    : و عن عبداهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال        -8 ْن   "قال الرسول صلى اهللا عليه و س َم
ا   َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِآَتاِب اللَِّه َفَلُه ِبِه َحَسَنٌة َواْلَحَسَنُة رْ   الِبَعْشِر َأْمَثاِلَه م َح وُل ال ْن   َأُق ٌف َوَلِك

  حسن صحيح:   رواه الترمذى و قال " َوِميٌم َحْرٌفَحْرٌف ٌمالَأِلٌف َحْرٌف َو
  
ال -9 لم ق ه و س ى صلى اهللا علي ه عن النب سعود رضى اهللا عن ن م رأوا " و عن اب  اق

و إن هذا القرآن مأدبة اهللا فمن دخل  . القرآن فإن اهللا تعالى ال یعذب قلبا وعى القرآن     
  " . فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر 

   
رآ یات ورفنا من اآل و بعد أن ع    ه و األحادیث السابقه فضل الق ا ن وأهل ة   - :منه ه هدای أن

ر    ن خي ون م ه ویك ل ب رأه وعم ن ق ه شرف لم ارة ال تبوروأن ه تج ة وان فاء ورحم وش
ررة وأن              ع     سبحانه    اهللالناس وأنه یرقى بنا حتى نكون مع السفرة الكرام الب الى یرف  تع

اً الجنة ودرجة فى به أصحابه یوم القيامه فى أعلى    ه ضوؤه    یلبس والدیه تاج وم القيام  ی
ه  أنما بالك بالشخص نفسه الذى حفظه و      أحسن من ضوء الشمس ف     رأه     بكل     ل حرف یق

سعة  آان لك بها  " ْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحيمِ   ِب"ثالها فلو قرأت     و الحسنه بعشرة أم    حسنه   ت
رأ س       حسنه   190عشرة حسنه و عشر أمثالها أى        ا ظنك   ورة الفاتحه و فما بالك بمن ق م

ه و         بمن قرأ  ه     حفظه و   سورة البقرة ناهيك عمن قرأ القرآن آل أال تحب أن یكون      عمل ب
رآن  فيعًاالق يم ش رك والعظ ى قب ك ف فيعًا ل دخلك  ش ى ی دك حت ذ بي ه ویأخ وم القيام ك ی  ل
  . الجنه

  
  ليةبالعمل الجاد فإن سلعة اهللا غالكن ولكن ليس هذا بالتمنى و, آلنا نقول نعم نرید 

  . و سلعة اهللا هى الجنه 
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  "الباب الثالث"                            
                              

  لماذا تحفظ القرآن؟                          
  
  

د              من أعظم األسباب ال    رآن أن تكون ق ى حفظ الق ذى من       ح تى تعينك عل سبب ال ددت ال
 و لكن لم یسألوا أنفسهم عن  أجله ترید أن تحفظ القرآن فالكثير یرغبون فى حفظ القرآن  

ر                      سبب ر  ه غي ه و من آانت غایت ى غایت غبتهم فى الحفظ فمن لم یحدد هدفه ال یصل إل
  .ره على ذلك  و یصبلى ال یجد العون الذى یدفعهخالصه هللا سبحانه و تعا

سابق       اب ال رآن و   و قد وضحنا فى الب ة حفظ الق رأه و   ف  أهمي ه   ضله وفضل من ق عمل ب
سارع ذ ف ن ه ام م د سبب ه ى تحدی ن اآلن إل ه أو ح م باب هام ا أس باب و آله دد ه األس

  -:آأن تقول  لنفسك أآثر من هدف
  
  
  . و خاصته  أن أحفظ القرآن ألآون من أهل اهللاأحب - 
  .فظ القرآن ألن القلب الذى وعى القرآن ال یعذبه اهللا أحب أن اح - 
  .وم القيامه و فى القبر ی لى أحب أن أحفظ القرآن ليكون شفيعًا - 
ه        -  وم القيام ه ی اج الكرام داى ت بس وال ى یل رآن لك ظ الق ب ان أحف   .أح
   . من درجات الجنهى أعلى درجة حتى أصل إلأحب أن أحفظ القرآن آامًال - 
   . لى من آل داءن أحفظ القرآن ليكون شفاًءأحب أ - 
  . لى على قيام الليل أحب أن أحفظ القرآن حتى یكون عونًا - 
  . و الذاآرات أحب أن أحفظ القرآن ألآون من الذاآرین اهللا آثيرًا - 
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  "لرابع الباب ا"                                  

  
   على حفظ القرآناألسباب المعينة                  

  
بعد أن حددت هدفك و أسباب رغبتك فى حفظ القرآن الكریم فإليك بعض األسباب التى           

  -:تعينك على هذا 
  
  -:التوآل على اهللا -1
    -:ىواآلیات و األحادیث آثيره فى فضل التوآل على اهللا فى آل األمور فقال تعال 
لِّ                         .......... ..."  ُه ِلُك َل اللَّ ْد َجَع ِرِه َق اِلُغ َأْم َه َب ْسُبُه ِإنَّ اللَّ َو َح ِه َفُه  َوَمن َیَتَوآَّْل َعَلى اللَّ

  ]    3:     الطالق[          "            }3{َشْيٍء َقْدرًا
لم       ه و س ال الرسول صلى اهللا علي ُتْم     "و ق ْم ُآْن ْو َأنَُّك ونَ     َل ى َع َتَوآَُّل ِه     َل قَّ َتَوآُِّل ِه َح اللَّ

      رواه الترمزى  "ِبَطاًنا     َوَتُروُح     ِخَماًصا     َتْغُدو     ُیْرَزُق الطَّْيُر َآَما َلُرِزْقُتْم
  
  -: هللا و حده إخالص النية-2

واب من اهللا            هللا  خالصاً ن عمالً  أن یكون حفظك للقرآ     سبحانه و تعالى ابتغاء األجر والث
له سبحانه    هذا العمل عبادة     و.  هللا تعالى     ال یقبل من العمل إال ما آان خالصاً        نهحده فإ و

َة ال ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّیَن ُحَنَفاء َوُیِقيُموا الصَّ        الَوَما ُأِمُروا إِ  "و تعالى و قد قال    
  ]    5  البينه     ["     }5{َوُیْؤُتوا الزََّآاَة َوَذِلَك ِدیُن اْلَقيَِّمِة

ُدُهْم إِ                الَأ....."و قال تعالى   ا َنْعُب اء َم ِه َأْوِلَي ن ُدوِن  ال ِللَِّه الدِّیُن اْلَخاِلُص َوالَِّذیَن اتََّخُذوا ِم
ْن   َیالِلُيَقرُِّبوَنا ِإَلى اللَِّه ُزْلَفى ِإنَّ اللََّه َیْحُكُم َبْيَنُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َیْخَتِلُفوَن ِإنَّ اللََّه     ِدي َم ْه

 ]    3      الزمر ["                                   }3{ُهَو َآاِذٌب َآفَّاٌر
إن اهللا     هللا تعالى أبتغاء األجروالثواب و خالصًارآنفمن أراد أن یحفظ الق     اس ف ه للن تعليم

ه   ليتباهى به أو ليأخذ  سيعينه على هذا العمل و یتقبل منه أما من أراد ان یحفظ القرآن           ب
  .أجر فهذا سيحفظه ثم ینساه و لن یتقبل اهللا منه جائزة أو

  
  -: اإلبتعاد عن المعاصى -3

ًا ون مؤدی ع  یجب أن تك رائض ال لجمي دًاف ا مبتع ى أوقاته ى ف ع المعاصى الت  عن جمي
  . تعالى  فى المعصيه فبادر إلى التوبه هللاو إذا و قعت. تغضب اهللا سبحانه و تعالى 

   .ن ال یهدى لعاٍصآو أعلم أن هذا القر
  
  -: حب القرآن -4

ة   آما أوضحنا فى الباب   م األسباب المعين ریم أن      األول أن من أه رآن الك ى حفظ الق  عل
سك  یكون القرآن احب إليك     اد     من الدنيا و ما فيها و ان تجاهد نف ذا اإلعتق ى ه  لتصل إل

  تجد مصلحه  من صدق قولك حين العظيم ، و اختبر نفسك بين الحين و الحين للتأآد
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ى    . )خص مهم   مقابلة ش ( أو   )منصب وجيه   ( أو  ) ماليه آبيره   ( دنيویه   فهل تسارع إل
  .ذلك و تفضلها على تحصيل وردك اليومى من القرآن 

رآن و        ذى ح     أم تجاهد نفسك و تفضل الق اء وردك ال ذى خصصته          إنه ه فى الوقت ال ددت
سألهم         مم  ال تجعل للقرآن فضلة وقتك فقد نرى آثيراً       لذلك و  دما ی رآن عن ن یحفظون الق

صير بب تق يخهم عن س ظ أوش ى الحف رههم ف باب آثي ذرون بأس ه فيعت ه المراجع  دنيوی
  -:سباب اآلتيه شغلتهم عن مراجعة وردهم آاأل

  . و آنت عند الميكانيكى  السياره آانت عاطلة-
 . آنت مع عائلتى لشراء بعض اإلحتياجات -
  . آنت أذاآر ألوالدى بعض الدروس -
  . آان عندى ميعاد مع أحد األصدقاء -

رغ  من آل         آأن هذا الشخص یقول بلسان حاله     نتهى هذه األعذار و   وهكذا ال ت   عندما أف
دم هللا    سأبدأ فى المراجعه والحفظ وو أجد و قتا فارغاً  , هذه األمور    د أن یق هذا الذى یری

اً           ا وقت اً  فضلة وقته لماذا نجعل لكل شىء فى حياتن ستطي    مقدس ؤخره        ال ن ه أو ن ع أن نبدل
ى          انت ه ة آخر شىء نفكر فيه لو     بينما وقت الحفظ و المراجع     ن تصل إل د أنك ل ذا فتاآ ك

  ...إخالصك هللا و حبك للقرآن و لن تصل إلى مطلوبك المرتبة المطلوبة فى 
سادس و اب ال ى الب ح ف اب و سنوض و ب رآن  " ه ظ الق ف تحف نبين أه"آي ة  س مي
  .اإللتزام به المراجعه وتخصيص الوقت المناسب للحفظ و

  
  - :ألشرطة القرآنية اإلستماع إلى ا-5
اً اج ك منهج ل ل ًاع ة لكبار  منظم رطة القرآني ماع األش ى س ضيلة   ف ين آف شيوخ المتقن ال

ك        والشيخ عبد الباسط للقرآن المرتلصرىوالشيخ الح  أن تحدد ل ا آ ا منظم یكون منهج
ا خالل           وقت فى نهایة آل أسبوع تستمع فيه إلى اآلیات و ا           د حفظته لسور التى تكون ق

اً  ون عون بوع و یك ك األس ت و ذل ه والتثبي ى المراجع ك ف ا   ل رىء م ع المق ع م أن تراج
  .حفظت 

اءً  و ذهب هب ى ت ات الت ع األوق تغل جمي ده و اس دون فائ ت    ب ا آوق ب عليه ى ستحاس الت
ك  ى البن ب أو ف د الطبي ار دورك عن دًال, إنتظ اًءو ب ت هب ذا الوق ن ضياع ه ن  فمم م ك

ذى        ة إلى سماع أشرطة    باإلضاف, إستغالله فى الحفظ أو المراجعة     ى حسب وردك ال  عل
  . أو الذهاب إلى العمل أو تراجعه أثناء السفر فى السيارةتحفظه 

  
  -:س الشيطان اووس الحذر من الریاء و السمعة و-6

ى حفظ ال           من   آما أوضحنا فى النقطة الثانية     رآن  هذه النقاط أن من األسباب المعينة عل ق
  السمعه فاحذر أن تكون نيتك فى ا من الریاء وهنهى إخالص النية هللا وحده ونحذر

م أو أن       حفظ القرآن أن یقال      ارىء أو أنك معل ه   تبتغى  عنك أنك ق ا  عرضاً ب  ة من الحي
 من   ثالث أصناف "  یوم القيامه و یدخل النار من یقضى بينهماعلم أن من أول    الدنيا و 
رآن       ُهَمَلعلم و عَ  منهم من تعلم ال   "الناس   رأ الق ه         .. و ق وم القيام ه ی ال ل ا عملت     :فيق  فبم

ك فيها ؟ فيقول تعلمت العلم و علمته و قرأت      رآن  في الى   .  الق ول تع ك   :فيق ذبت و لكن  آ
  . و قد قيل , و قرأت القرآن ليقال هو قارىء . تعلمت القرآن ليقال عالم 
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  .النار و العياذ باهللا فيسحب على وجهه حتى یلقى فى  به ُرَمٌؤثم ٌی
  -:منها طان وس الشياوو احذر من وس

سمعه و    أن یخو- اء وال ن الری ك م و ال یف ذر  تبه ذا أن یح ى به ك و كغ صلح نيت أن  لت
  .تخلص العمل ليكون هللا 

 ليقال عنك     و سمعة  ریاًءعن حفظ القرآن فيقول لك إنما تحفظ القرآن         آلية ً  لتبتعدو لكن   
ارىء ك ق ن أوأن ,أن ؤالء م ة  ه وم القيام ار ی سعربهم الن ن ت ن  ول م د ع ك لتبتع  ليخوف

د فى إصالح نيتك ليكون             , الطریق   و لكن إن جاءك مثل هذا الوسواس فعليك أن تجته
ا   العمل وال تتوقف عنه و      هللا و أن تسعى فى هذا       ً العمل خالصا  شيطان     تستعيذ ب هللا من ال

   .)ن اإلنس و الجن اطيشي(س الشيطان من وساوو.الرجيم 
ق و  - ك الطری ول علي ول أن یط أن یق ك ب صعبه علي ل  ی ق صعب وطوی ذا طری ك ه  ل

ذا     . وقت شبابك فى حفظ القرآن وربما قال لك لماذا تضيع وقتك و  ل یمكن إستغالل ه ب
  ...الوقت فى اإلنشغال بمصالح أخرى مهمه و هكذا

رآن و ت        فى هذا  ا قال لك أن جداول الحفظ المقترحة      ربمأو- ة   الكتاب لكى تحفظ الق راجع
  .هذا وقت طویل تستغرق أآثر من سنتان و

هادة    - ى ش دنيوى و الحصول عل م ال ت لتحصيل العل ن الوق ضيت م م ق سك آ أل نف أس
ه من مراحل التعليم قضيت و       أو اليسانس أو أى شهاده أخرى و آم مرحل         وریوسالبكال

سمر      آم عددتهدت وأجيالى سهرت و  لالآم من    و وال ر   السنين التى ضيعتها فى الله بغي
 بقى من   آم عدد السنين التى مرت علينا فى حياتنا و آم         .ربما حاسبك اهللا عليها     طائل و 

  .هو حفظ القرآن ستغلوه فى اهم مشروع فى حياتنا ویجرى فلتالوقت یمرو.هذه السنين 
  
  -: الحفظ من طبعه واحده للمصحف -7

 المصحف و ال   من ت لك حفظك ان تحفظ القرآن من طبعة واحدة من األسباب التى تثب  
ذى  ر شكل المصحف ال ه حيث تغي ظ من راءةأتحف ة الق ك بمداوم ذىن ى مصحفك ال   ف

سان                      تحفظ منه  ع فى ذهنك ألن اإلن ات ومواضعها فى المصحف تنطب إن صور اآلی ف
سمع و إذا غيرت ط      یحفظ بالنظر آما یحفظ ب     ة المصحف     ال ات     بع ستتغير موضع اآلی  ف

ذهن ، شتت ال ظ،و یت صعب الحف ن.و ی ه   و م اب فيجب علي ذا الكت ى ه ا عل ظ معن  یحف
ن  ظ م صحف الحف ه    الم فحه من ل ص ى آ ذى تنته دنى ال ه   الم ة آی د و .  بنهای وللتحدی

سجدة  77ساء فى صفحة   أول سورة الن  ً مثالالتوضيح تجد     فى صفحة    و أول سورة ال
  .  صفحة604و عدد صفحات المصحف فى هذه الطبعة  415

ك أل ظ و  وذل داول للحف عنا ج ا وض ة نن ة مرتبط صفحا  بأر المراجع ام ال ذه  ق ى ه ت عل
ل و            خيرطبعة فاخرة و ت  . الطبعة سيق جمي ال للمصحف الذى تحفظ فيه بخط واضح وتن

داعى للمصحف الذى به هامش للتفسير أثناء حفظك للقرآن حتى ال ینطبع فى ذهنك إال               
  .اآلیات التى تحفظها 
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  -:یف  التسو عدم -8

راءة      أنصحك أن تبدأ فى حفظ ا      سورة        لقرآن بمجرد أن تنتهى من ق دأ ب اب و لتب ذا الكت  ه
اب و         یتوافق حفظك مع الجداول الموجودة       فى أول یوم جمعه حتى     البقرة  فى آخر الكت
الى أو      التسویف بأن تقو   احذر شهر الت ادم أوال اء   ل سوف أبدأ من األسبوع الق د اإلنته بع

  ...من موضوع آذا و آذا
ا   و لن تنتهى هذه ال    , شيطان  هذا التسویف من عمل ال    فإن   مواضيع وسيضيع الوقت یوم

  . نحصل شيئا یذآرنلو,وشهرا بعد شهر ,بعد یوم 
د     آنت حفظت القرآن من شهرین   ولو, و آم ضاع من العمر قبل ذلك     ك لكنت ق ل ذل قب

رآن و         لكنت اآلن   ً مثالآنت بدأت من سنتين     ولو ً مثال حفظت سورة البقرة   ة الق  من حمل
  .فال تؤجل أآثر من ذلك خاصته ومن أهل اهللا 

  
  -: فى القرآن بالمتشابهات  العنایة-9

ث دتحدید اآلیات المتشابهات التى تح   واألسباب التى تعينك على تثبيت القرآن ه       من أهم 
  .تجعل لها روابط تذآرك بها  والمراجعه ف أثناء التسميعً لك لبسا

الى    اب الت امس (و سنخصص الب اب الخ اب  )الب ذا الكت ن ه فم م  للتعری ة العل   بأهمي
ش      تشابهات فى القرآن مع ضرب األمثلة     بالم ذه المت بعض ه ا      ل ذآير به ة الت ابهات و آيفي

  "الطبعه الثالثة"   "شابه األلفاظ دليل الحفاظ فى مت" من آتابى مأخوذة
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  "الباب الخامس " 
  

   فى القرآنأهمية معرفة المتشابهات
  

ى ا ا ف م ذآرن رة رق ى الفق سابق ف اب ال ة9لب باب المعين ن األس رآن  أن م ظ الق ى حف  عل
ات بعضها                  معرفة اآلیات المتشابهه فى     ين اآلی ربط ب ا وال ق بينه ة التفری رآن و آيفي  الق

ذا م    . نسيانهاروابط لآلیات التى یصعب حفظها اویتكرر     عمل ال ببعض و  ك   م و ه ا یجعل
  . بالقرآن الكریم ً  و ماهراً مجيدا

د م          و نجد أن القرآن    ا یقرب أو یزی ة   به م ا      ن ستة أالف آی ات م ذه اآلی ين ه  و أن من ب
یقرب عن ألفى آیه فيها تشابه بوجه ما قد یصل إلى حد التطابق أواإلختالف فى حرف           

ر   أآأوآلمه أواثنين أو   ه وألفاظه و       . ث شابه فى معاني القرآن مت ه  ف الى   : آیات ال تع هُ "ق  اللَّ
َنزََّل َأْحَسَن اْلَحِدیِث ِآَتابًا مَُّتَشاِبهًا مََّثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّهْم ُثمَّ َتِليُن              
ُه َفمَ                    ْضِلْل اللَّ ن ُی َشاُء َوَم ا ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَلى ِذْآِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه َیْهِدي ِبِه َمْن َی

 ]    23       الزمر    ["             }23{َلُه ِمْن َهاٍد
  

ا رىء القرآن المجيد أن یعتنى عنایة خاصة     لذلك یجب على قا    ت و  بالمتشابهات من اآلی
  . بالمتشابهات تكون إجادة الحفظنعنى هنا بالمتشابه اللفظى وعلى مدى العنایة

  -" :ابه األلفاظ دليل الحفاظ فى متش"و إليك تجربتى فى وضع آتاب 
  -:أوالً 

ذا عمال        أجتهدت أثناء حفظى لكتاب اهللا                الى أن یكون ه صا   ً تع الى و      ً  خال  هللا تع
وت اهللا أن ی تدع ى ثب ه        ل ه أوآلم د آی ف عن ظ وأق ا أحف ع م ا أراج ت آلم ى فكن حفظ

تح   آیه أخرى مشابهه لها أتوقف      أویحدث لى لبس بين هذه اآلیه و       عند هذا الموضع و أف
ىالمصحف و د ف ذه اآلی أ أنأجته ربط ه ط ی د راب ا ة باآلیةج سابقه له ا ,  ال أوأضع له

ذآر       آنت آلما أر  و.  األخرى المثيله لها     ةبين اآلی  للتفریق بينها و   ةعالم ا أحفظ أت اجع م
  . بفضل اهللا ً هذه العالمه فال أنساها أبداهذا الرابط أو

  - :ً ثانيا
اتى فى        هللا و آنت أحفّ           بعد أن ختمت القرآن بعون ا      ائى وبن ظ القرآن إلخوانى وأبن

ة            من هذه اآلیات ا    المسجد ویقف أحدهم عند آیة     ا عالم  لتى آنت قد سبق أن وضعت له
ا     . آنت على التو أوضحها لهم و أذآرهم بها دائما         انوا آلم ذا الموضع        فك ى ه أتون عل ی

ذه   لّىوا یعرضون ع  آم آانت سعادتى عندما آان     و ،یتذآرون هذه العالمة    مره أخرى     ه
  . أنهم لم ینسوا ذلك من سنينن طویله و, اآلیات بعد فترة طویلة 

   - :ً ثالثا
يظ ا               بعد فترة طویلة   ضيتها فى تحف شائعة          ق رآن أصبحت أعرف األخطاء ال  و  لق

  حتى أننى آنت أتوقع المكان الذى  ,اآلیات التى یحدث فيها اللبس بين اآلیات و بعضها 
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 فيه الطالب فى هذا اللبس و المكان الذى سيتوقف عنده لتذآر اآلیه التاليه لها لعدم                سيقع
  .معرفته بالرابط باآلیه التاليه 

  - :ً رابعا
ة  دة عظيم دت فائ دما وج ات             عن ذه اآلی ت بعض ه ى تثبي ائى ف ا أبن  أختص به

ا  اظ بالعالم شابة األلف شر المت م أردت أن ینت عتها له ى وض ة  هذا ت الت ين حفظ ر ب الخي
اء األجرو    ذه             القرآن ابتغ دأت أدون ه واب من اهللا عز وجل فب شابهات و      الث ات المت  اآلی

ه و        موضع معين أج  عالماتها وآان آلما یقف طالب عند آیه أو        تهد فى أن أضع له عالم
  .حصيله ال بأس بها لدى أدونها حتى أصبحت 

  - :ً خامسا
ك آل        اب               استعنت باهللا أن اسجل ذل شابه     "  سميته  ه فى آت اظ فى مت ل الحف دلي

اظ  را"األلف درت أخي ى ص ة و الطبً حت ة الثالث رةبهع افات آثي ادات وإض ن ا زی  ع
  .هايتسابق

اء و        ووضعت ملحق فى آخر الكتاب یختص باآلی       ان  ات المتشابهات فى قصص األنبي آ
اننى   ا أع بحانه و    مم د اهللا س ل بع ذا العم ى ه اب   عل تعنت بكت الى أن اس م " تع المعج

اقى     " لفضيلة األستاذ " المفهرس أللفاظ القرآن الكریم       جزاه اهللا  "محمد فؤاد عبد الب
  .خير الجزاء عنا و عن المسلمين 

  -:سادساً 
ة اب             أمثل ى آت اء ف ا ج اظ  " عم شابه األلف ى مت اظ ف ل الحف ىو".دلي ة ه  أمثل

  ال یجد ف عندها و یقو آلمةیة اّا یحذوا حذوها فى أى حتى,  تفيد القارىء توضيحية
ا و                    لها موضعا  ه أن یثبته سه ویجب علي ةً  لنف ا  ً  فى آتابى فيجتهد فى وضع عالم یرفقه

  .بالكتاب حتى ال تنسى 
د اإل          و لوتفضل    ا فى البری الها لن ا بإرس اب او          علين ذا الكت دون فى ه ى الم اتصل  لكترون

  . واثبتناها فيها جدیدةً  حتى تعم الفائدة على الجميع وربما صدرت طبعة تليفونيا
  

  -: فى المتشابهات التى وردت فى الكتاب بعض االمثلة
  

  -: أمثلة بما جاء فى سورة البقرة- :ً أوال
          

ارىء  عندلبس  األحيان   بعض فى  یحدث 4،3اآلیه رقم   -1    سميع      الق اء الت ا   أثن   و ربم
ول أن       تكررضع لها رابط لكى ال ی      فن 3 قبل اآلیه رقم   4جاء باآلیه رقم   أن تق هذا الخطأ ب

ان و        هى  اإلیمان بالغيب و إقامة الصالة      ى درجات اإلیم ين        أعل , من أول صفات المتق
م  ه رق تم اآلی دما تخ يَنهُ... "2فعن ون اآل " ًدى لِّْلُمتَِّق ةتك دها ی ى بع وَن " الت ِذیَن ُیْؤِمُن الَّ
   ...".ِباْلَغْيِب َوُیِقيُموَن الصَّالَة

  
م     السابق أیضا ما جاء فى اآل      المثال آمثل   -2   رة      13,11یة رق یحدث   ,  من سورة البق

ا  لبس فى ترتيب اآلیات فتذآر أن الدعوه إلى عدم اإلفساد    ً أیضا ل   فى األرض ج ءت قب
  .ساد فى األرض فالدعوه إلى اإلیمان ألنه ال یصلح اإلیمان مع اإل
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          ". ُعْمٌي َفُهْم َال َیْرِجُعوَنُصمٌّ ُبْكٌم"  من سورة البقرة18 جاء فى اآلیة رقم -3
  " .ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َیْعِقُلوَن"  من سورة البقرة171یه رقم بينما جاء فى اآل   
   ".َال َیْعِقُلوَن "أم  "َال َیْرِجُعوَن "فى ختام اآلیتين و دائما ما یحدث فيهما لبس    

  ترآهم فى ظلمات     ومولى عندما ذهب اهللا بنوره األ   و لكى نتذآرها نجد أن فى اآلیة
  .)ال یرجعون (    ال یبصرون فهم بذلك 

  فهى ال یة الثانية عندما شبه اهللا سبحانه وتعالى الكفاربالحيوانات التى تنعق    أما فى اآل
  ) .فهم ال یعقلون ( فختمت اآلیه , تعقل    
   ...." ِمْنَها َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَماَوُآَال "...  من سورة البقرة35 جاءت اآلیة -4

  ...." َفُكُلوْا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغدًا "...  من نفس السورة58   و جاء فى اآلیة رقم 
  ."رغدا " تأخير آلمة    بتقدیم أو

  ...أخرها و متى ت" ً  رغدا " التى تدلك متى تقدم ة  و قد أوضحنا فى الكتاب العالم
  تقدم آلمة"آما فى الموضع األول "زوجته ليسكنا الجنه ب آلدم ون الخطافعندما یكو

و ذلك لما اعده اهللا فيها من الخير الكثير أما عندما یكون الخطاب لبنى " رغدا " 
  . " ً حيث شئتم رغدا"  و تأتى  "ً رغدا" إسرائيل لدخول القریه نأخر آلمة 

  
  -: أمثلة بما جاء فى سورة النساء -:ثانيا 

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ُآوُنوْا َقوَّاِميَن  " من سورة النساء 135 رقم  اآلیة جاء فى-1
 ]   135:        النساء [...."                        ِباْلِقْسِط ُشَهَداء ِلّلِه

وْا َقوَّاِميَن ِلّلِه ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ُآوُنَی "  من سورة المائدة8بينما جاء فى اآلیة رقم 
 ]     8:          المائده [ ...."                           ُشَهَداء ِباْلِقْسِط

 أن سورة النساء و التى فى اسمها  یحدث لبس بينهما فنعطى هنا عالمةو دائما ما
 التى بها حرف السين بينما سورة المائده ليس فى "بالقسط " حرف السين نفدم آلمة 

  .یكون السياق  و" بالقسط"فنؤخر آلمة, ين مها حرف الساس
  ]  8:   المائده [ ...."       َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ُآوُنوْا َقوَّاِميَن ِلّلِه ُشَهَداء ِباْلِقْسِط"
  
رة النساء و یتردد  من سو28 رقم ً  من الحفاظ یقف عند نهایة اآلیة نجد أن آثيرا-2

ولكى تتذآر , السورة  من نفس 44 رقم ربما أتى باآلیة التى تليها و فى ما هى اآلیة
فنتذآر  "َوُخِلَق اِإلنَساُن َضِعيفًا "..... جاء فيها 28 رقم یةنجد أن نهایة اآل ,29 اآلیة

 یةلكن ليس األآل بالباطل فتأتى اآلآل و یحتاج اإلنسان إلى األأن مع هذا الضعف
   ..."َن آَمُنوْا َال َتْأُآُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِلَیا َأیَُّها الَِّذی "بعدها 

  
 سورة النساء ربما ال یتذآر اآلیة التى بعدها و  من169 رقم  و آذلك بعد نهایة اآلیة-3

فنتذآر حرف  " َوَآاَن َذِلَك َعَلى الّلِه َیِسيرًا ".... جاء فيها 169 نجد أن نهایة اآلیة
َیا َأیَُّها النَّاُس َقْد َجاءُآُم " بها آلمتان بحرف السين ,  التى بعدها یةالسين فتأتى اآل

  . ..."الرَُّسوُل ِباْلَحقِّ ِمن رَّبُِّكْم
للتفریق ات بعضها ببعض بعالمات للتذآره وو هكذا فى القرآن آله یجب أن تربط اآلی

  .بين اآلیات المتشابهات 
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   )قاعدة هامة(  - :ً ثالثا
ذآرتها   بعد  د آیة أو آلمة فى القرآن و      تقف عن جع القرآن و  راأنه عندما ت  یالحظ   محاوله ت

تح المصحف و,  ك تف ستطيع فإن ا وال ت د  تقرأه لوب تج ذا األس ة وبه ل المراجع م تكم ث
ذه المواضع مرات        نفسك فى آل مرة    ا     تراجع فيها القرآن تقف عند ه ل ربم  و مرات ب

  . تحاول تذآرها سنين و فى آل مرة
نو صحك لك صيحة ان ك إنفعلو بن ا فإن اج    لته رة وال تحت ل م ى آ تذآرها ف اء اهللا س ش

   .لمراجعتها مرة ثانية
د أى م       ك         وهى أنه عند الوقوف عن ة أویحدث ل ه أواآلی ذآر الكلم رآن ال ت وضع فى الق

سأل        .  لها   لبس مع آیة شبيهة    تح المصحف و تنظر و ت ا ان تتوقف و تف فيجب عليك هن
د أن       ذه اآلیة ى ه نفسك لماذا أخطات ف    ا إال بع ى    أو لماذا لم أتذآرها و ال تترآه  ترجع إل

ى تجتهد ف  ف , و إن لم تجد لها عالمة     ,  وتعرف العالمة الموضوعة لها    آتاب المتشابهات 
  - :ةلى تذآرها و سنضرب لذلك عدة أمثلع تعينك ان تضع لها عالمة

  -: من سورة مریم 38 رقم  اآلیة-1
   ....." .ِبِهْم َوَأْبِصْر َیْوَم َیْأُتوَنَناَأْسِمْع  "           

  أحاول أن اتذآر ورة مریم وأصل لهذه اآلیه أقف عندها واجع سً  آلما أرآنت شخصيا
   " .َأْسِمْع َو ِبِه َأْبِصْر"أم " . ْ َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصر" 

  .  من سورة الكهف 26 رقم آخرفى اآلیةحيث أن هذا فى موضع 
ب       و هكذا لمده   ذا الل الى وفتحت               طویله یحدث ه س و بمجرد أن دعوت اهللا سبحانه وتع
  وجدت أن اهللا فتح لى بحرف  لتثبيتها اولت أن أضع لها عالمةحالمصحف و

  و حرف الميم هذا موجود " . بهم  " ثم فى آلمة" أسمع  "  آلمةالذى فى" الميم"
اب      لثةثا ال ً  فى الطبعة   و قد أثبت ذلك أخيرا    " مریم "فى اسم سورة   ل   "  فقط من آت دلي

  " .الحفاظ فى متشابه األلفاظ 
  " .ْ َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصر"" السمع " فبمجرد أن تتذآر أنك تقرأ فى سورة مریم قدم 

يم        رف الم مها ح ى اس يس ف ى ل ف الت ورة الكه ى س س ف ون العك ِصْر"و یك ِه َأْب  َو ِب
  .ى ليس فيه حرف الميم الذ" البصر " و یقدم" السمع "فيؤخر" . َأْسِمْع

  - : من سورة البقرة187 فى اآلیة رقم -2
  ....".ِتْلَك ُحُدوُد الّلِه َفَال َتْقَرُبوَها"....جاء فيها قوله تعالى
را د أن آثي ول  ً و أج دها و یق أتى عن اظ ی ن الحف َال "".... م ِه َف ُدوُد الّل َك ُح ِتْل

  ....".عتدوهاَت
   .و هكذا فى آل مراجعة

  .حاول ان یضع لها عالمه فلن ینساها بعد ذلك إن شاء اهللاعندها مره وقف وو لكن لو
َوَال ُتَباِشُروُهنَّ  "...  ألتذآرها فهذه اآلیه جاءت بعد قوله تعالى         و قد وضعت لها عالمة    

َساِجدِ   ي اْلَم اِآُفوَن ِف ُتْم َع رة   .  ..."َوَأن دم مباش اف وع ة اإلعتك ى آی ى  أى ف ساء ف  الن
دة       " َفَال َتْقَرُبوَها " آر أن یأتى بعدها     فأتذ, اإلعتكاف   ة الوحي  التى جاء     و هذه هى اآلی

   " .َفَال َتْقَرُبوَها" فيها 
  ..." .َضَالًال"..  جاء فى عدة مواضع فى سورة النساء فى أواخر اآلیات آلمة-3
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رة واحدة      جاء و ام           ت م ذآر خت ا حاولت أن تت رة ربم فى سورة األحزاب و فى آل م

ة دًا"... اآلی َالًال َبِعي ًا"...أم  " َض َلاًال مُِّبين ة,  "  َض ل والدراس ا و بالتأم ل م د ان آ  تج
داً   "...تختم اآلیات  ] 167,136,116,60 [ جاء فى سورة النساء فى اآلیات       َضَالًال َبِعي

."  
ذه  و ب   من سورة األحزاب      36 إال مرةواحده وهى اآلیة    "  َضَلاًال مُِّبيناً   "...و لم تأت   ه

ى المصحف و  سهل أن تنظر ف ة ال تست ة أو آی د آلم ا وقفت عن ة وآلم ا و الطریق تقرأه
  دليل " ليكن آتابى تعين باهللا ثم بكتب المتشابهات وتواصل بل یجب عليك أن تس

ببا  الطبعة الثالثة وهو بحق ميسروواضح و     " الحفاظ فى متشابه األلفاظ      ك    سيكون س ً  ل
  .فدت منه فادعوا اهللا لى بظهر الغيب هذه اآلیات وآلما استفى تثبيت مثل 

اب عالو إ ى الكت د ف م تج ةمن ل ى تة اوتوضيح لآلی نفس  الت ت ب د أن دها فاجته قف عن
  . تعينك على تثبيتها الطریقة وأجعل لك عالمة خاصة

                               
  "الباب السادس"                                    

               
  آيف تحفظ القرآن ؟ و طریقة الحفظ                   

اب و         ساسى و هذا هو الباب األ     ذا الكت م فى ه د                واأله م تكن ق ن یجدى معك إن ل لكن ل
ه ( من أول     رأت األبواب السابقة  ق ا و                )المقدم التوقف هن م تكن فعلت فانصحك ب إن ل  ف

  .الفائده لك ابدأ قراءة الكتاب من أول صفحه لكى تكتمل 
   -:فضل اهللا آيف تحفظ القرآن با الباب نبين و فى هذ

بهم و        -ا اء فى آت ا العلم رة ال حصرلها بينه اك طرق آثي أ  هن أ أن   الخط  تتخذ آل الخط
ه أو رمن طریق سك أآث ق   يرتغلنف ك الطری سر علي ا تع ر آلم ى آخ ت إل ن وق ك م طریقت

  .تصبر أن تنتقل إلى طریقه أخرى بدون تحاول
سرة لكل       ها إن شاء اهللا م      أرا  العدیدة طریقة  من بين هذه الطرق   اخترنا  و قد    ناسبة و مي

اً  و          هى طریقه و. المستویات   ذا الوج        حفظ وجه واحد من المصحف یومي ل حفظ ه ه قب
  -:ومثال على ذلك ...  و هكذا  مما سبق ه اربعة أوجً  یوميافتكون المراجعة

  . من المصحف 15 ً  ستحفظ الصفحه  فى یوم اإلثنين مثال-
  .14,13,12,11 رقم     فتقوم قبل ذلك بمراجعة الصفحة                            

   .16 فى یوم الثالثاء ستحفظ الصفحة -
  .15,14,13,12رقم    فتقوم قبل ذلك بمراجعة الصفحة                              

   .17رقم  یوم األربعاء ستحفظ الصفحهة  -
  .16,15,14,13 رقم بمراجعة الصفحةقبل ذلك  فتقوم                                  

   .18 رقم  یوم الخميس ستحفظ الصفحة- 
  .17,16,15,14 رقم بمراجعة الصفحة قبل ذلك                              فتقوم 

   .19 رقم  یوم الجمعه ستحفظ الصفحة-
  .18,17,16,15رقم  لصفحةبمراجعة اقبل ذلك                                  فتقوم 
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ذلك و ك ر و ب تجد أن بق س ا س ة م صفحهبمراجع ة14اجعت ال ام متتالي ة أی و  أربع م ل  ث
   .ً  أیضا أنك راجعتها أربعة أیام متتاليةً  فسنجد أیضا15نظرت للصفحه رقم 

ذا األمر و         و هكذا مع القر    ك جداول للحفظ من أول     ط خطآن آله و قد یسرت لك ه ت ل
  )حفظ و مراجعه (.        نهایته صفحه من القرآن حتى
ا سبق حفظه و     أجعل لك مراجعة آل فترة زمنية قصيرة      و عندما یزداد حفظك      ا  ر لم بم

سابقة       أآدت ع  آل شهر    ة ال ى المراجع املة        .ل ة ش ك مراجع ام آل        و جعلت ل د خت  5 عن
ن و قد قصدت من هذا أنك عندما تختم القرآن إن شاء اهللا تكو         . ً أجزاء من القرآن تقریبا   
  . مما معك من القرآن ً قد ثبتت و راجعت آثيرا
ا    ى دائم ان منهج د آ ائى و و ق ع أبن رآن    ً  م ون الق ذین یحفظ وانى ال ع  " إخ ظ م الحف

   .فإنه ال حفظ بدون مراجعة.  " جعة المستمرةالمرا
عندما تطلب منهم تسميع بعض      , حفظ القرآن  وَنُمِت أن الكثير من اإلخوان الذین یُ      و أجد 
  یات یقول أنه لم یراجع و یطلب الوقت لمراجعة ما تطلب منه تسميعه اآلوأالسور
أما . القرآن  ختم   جدید بعد وربما أحتاج للحفظ من     ". إنك لم تحفظ القرآن      " لهمفأقول  

و  ا وه ع دائم ذى یراج دال ى , یحفظ فق اج إل سيطةیحت ة ب د یظن   مراجع ام و ق د الخت    بع
  .هم و وهذا, أنه قد نسى آل ما حفظه أن یختم بعد 
ت      مراجعة الجزء األول من القرآن و      طلبت منه فلو ذا     تسميعه فى اليوم التالى ل مكن من ه

   ا تعتبر حفظ جدید ؟ و هل آان یتمكن من حفظ جزء فى اليوم ؟ أبد فهل هذه المراجعة.
ا  ط یحت ه فق تم   أن د أن یخ ين بع نهج مع ى م اب  سنوضو, ج إل ى ب ك ف اء اهللا ذل ح إن ش

   .المرجعة
  -: فى الباب الثامن إستخدام جداول الحفظ الموجودةفية  آي–ب 
  - :ً أوال

  ".السجل الذهبى للحفظ اليومى "         هذا الباب خاص بك وحدك و قد سميته 
دأ ف  أسمك و تمأل البيانات المطل تكتب فى أول صفحة    - ه  وبه مع تدوین التاریخ الذى تب ي

  .بدایة الحفظ 
ك وألوالدك من بعدك و            ً  ل  و أجعل هذا السجل مرجعا     - ه  ك طوال حياتك وذآرى ل من

 حفظ آل سوره    فى و لتى استغرقتها فى حفظ سورة البقرةیمكن أن تتعرف على المده ا  
   .ةنتدون فيه بكل آماالتى ختمت فيها القرآن فهومرجع لك والمده  المصحف ومن
سجيل    و صفحة        اسمك    بعد أن قمت بت ة فى ال ات المطلوب ذا      والبيان ى من ه سجل    األول  ال

  ).حفظ القرآن الكریم( العظيم مشروعهذا الً  معنا فى أصبحت مشترآا
ارة عن      هذا السجل جداول    من  ستجد فى الصفحات التاليه     و  صفحة وآل   27للحفظ عب

سمة ى صفحة مق ا32 او31 أو 30 إل يتم  ً  و یوم رآن أى س ظ الق تكمال حف دة اس ى م ه
هى حفظ وجه واحد من     هذه الطریقه و   شهر واعلم أن     27ً  إن شاء اهللا فى       حفظه آامال 

  . لكى تختم القرآن  تستغرق سنة واحدةالمصحف آل یوم
ة الم     و لكن بدون مراجعه و     ى قصر ال     مع التثبيت و     دةقد فضلت إطال ه عل دة المراجع  م

  .مع عدم التثبيت 
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م تقسيمها بتسلسل أیام األسبوع       ت ) یوما   32 : یوما   30 (وقد قسمت بعد ذلك آل صفحة     
شهر     لو ام ال دأ فى شهرمختلف                يس بتسلسل أی ا یب عن اآلخر    حيث أن آل شخص ربم

  .حسب الوقت الذى یحصل فيه على الكتاب
ذا ا                   ح و قد أوض   وب حفظه فى ه ام األسبوع الوجه المطل وم و  ت أمام آل یوم من أی لي

وم و                 األوجه المراد مراجعتها و    اریخ الي دون ت ومى أن ت رر الي ذ المق عليك أنت بعد تنفي
  .كالحظاتم
د تحقق هدفك                 اجتهد على أن تنفذ     و ام إال وق الورد المخصص لك یومياً  بكل دقه وال تن
  .حلمك عن هذا اليوم و

ستطع م  ولو حدثت ظروف طارئة فى هذا اليوم و        م ت ومى     ل ا وردك الي ا أن تنجز فيه عه
 كون ذلك مدعاه لك إلى التخاذل أوالتكاسل        لم تستطع تعویضه فال ی    أوحتى األسبوعى و  

صيرو ن أى تق تغفر اهللا م ن اس د انتهولك ون ق ث تك ن حي دول م ن ت ويأآمل الج م
شهر    الجداول بأیام األسبوع     فى عمل هذه     ةاألمورالمفيد ام ال ة     هى أنك  وليس بأی  فى حال
صي ام اى تق تة ای د س اآثر تقدیربع وم ب ى اقرب ی دخول ف تكمال حفظك بال ر سيمكن اس

لى هذا الورد اليومى فستجد نفسك بعد       تمسكت وواظبت ع  لووستجد انك   وليس بعد شهر  
   . وآل عمرانة أشهراألولى قد ختمت سورة البقرةالثالث

  
  طریقة الحفظ

  )تصحيح القراءة( -1
ى  ً یجب أوال دء ف ل الب ن   حف قب سماع م ك بال ه وذل صحح قراءت ومى أن ت ه الي ظ الوج

دة  قارىء مجيد أوحافظ متقن و  ه ع س     أن تقرأ علي د من النطق ال د  ليم و صفحات للتأآ بع
  .هكذا فظها تقرأ عليه عدة صفحات أخرى وأن تنتهى من ح

سماع من أشرطه                  ين آال شيوخ المتقن و إذا لم یتيسر ذلك فعليك السماع من األشرطه لل
ك          سير ل ى تي ك حت ه و ذل ة اهللا علي صرى رحم شيخ الح ضيلة ال م لف صحف المعل الم

  .الحافظ المجود أوالقارىء 
  
  )المقرر اليومى(-2

ا رر الي ال تتج ورد     وز المق ك ال ين ل ى تب داول الموضحه والت سب الج وردك ح ومى ل
  .ال تتجاوزها وميه وآمية المراجعه الياليومى و

  )المكان والوقت(-3
دا ً  تجلس فيه لتحفظ الورد اليومى و      معينا  ً حدد لنفسك مكانا   -ا ً  أن یكون هذا المكان بعي

ا        زرآشةعن الضوضاء وآالم الناس وعن الستائرالمعلقة الم         ً  التى تجعل بصرك معلق
  .الترآيز  عدم بها مما یسبب لك

ان عمل أو     أن تكون فى م      وجود أى عوائق تشغلك عن الحفظ آ       و ال یصح الحفظ مع     ك
  . بسببها آل حين المرأه بين أوالدها ومطبخها والتليفونات التى تقطع القراءة

ان     أفين خصصته لورد الحفظ والمراجعة و     وقت مع أن یكون لك     -ب ا آ  ضل األوقات م
  .الترآيز  حاالت لى فى أعبعد صالة الفجرففيها یكون العقلقبل صالة الفجرو
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 تقسمهم على األوقات التى ترى أنها        ُ  ساعات یوميا  3و هذا المخطط یحتاج إلى حوالى       
م   و.  بكل دقة مناسبه لك بشرط اإللتزام اليومى بهذه األوقات       د رق  من  4آما قلنا فى البن

ا نالب ك م رآن أحب إلي ع أن تجعل الق دنيا وب الراب ا ال ا فيه شغلك أى مصلحه وأ م ال ت
شيطان ليصرفك عن             دك اليومى و  دنيویه عن ور   ا ال ك به قاوم األعذار التى یوسوس ل

رآن الى  والق ول اهللا تع ذآر ق ْم " -:ت َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك آُؤُآْم َوِإْخ اُؤُآْم َوَأْبَن اَن آَب ْل ِإن َآ  ُق
يَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َآَساَدَها َوَمَساِآُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْيُكم          َوَعِش

ِدي   ُه َال َیْه أْمِرِه َوالّل ُه ِب ْأِتَي الّل ى َی ُصوْا َحتَّ ِبيِلِه َفَتَربَّ ي َس اٍد ِف وِلِه َوِجَه ِه َوَرُس َن الّل مِّ
   ]      24:       التوبه [                  "}24{يَناْلَقْوَم اْلَفاِسِق

يهم عن   ض أن تكون من هؤالء القوم الفاسقين الذین ف       و احذر  لوا تجارتهم وأموالهم وأهل
  .الوقت الذى تقضيه فى حفظ القرآن حب اهللا والرسول والجهاد فى سبيل اهللا بالمال و

هللا تعالى                          تدخروقتا إال فيه ذآرمن اآلن فى تنظيم وقتك وتنظيم عملك والو أبدأ 
ذلك اهللا سبحانه         اهللا صلى اهللا عليه و سلم األسوة الحسنة        سولرمن  و اجعل     آما أمرنا ب

ْوَم              "و تعالى فقال     َه َواْلَي و اللَّ اَن َیْرُج ن َآ َسَنٌة لَِّم َوٌة َح ِه ُأْس َلَقْد َآاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ
                   ]     21:      األحزاب [        " }21{ِخَر َوَذَآَر اللََّه َآِثيرًاّالا

أنظر الى ف ذآر اهللا تع ان ی لم آيف آ ه و س ول صلى اهللا علي ى الرس ه    إل ل أحوال ى آ ف
كناته( ه و س ان . )حرآات د و انظر آيف آ ادة یجته ى العب لف ام اللي ى   و قي القرآن حت ب

شریف     دماه ال ز الجيوش        تتشقق ق وم بتجهي ان یق ذى آ غ    تان و هو ال ال األعداء و تبلي  وقت
   . تعليم األمة والرسالة

ق الرسول صلى اهللا       عائشه رضى اهللا و عندما سألت السيدة    ا عن خل لم   عنه ه و س  علي
ا      ,  فكان قرءانا یمشى على األرض       "آان خلقه القرآن    " قالت   فلماذا ال تكون أنت أیه

  -:ك اهللا سبحانه و تعالى لحمل هذا القرآن و قد قال تعالى ممن اصطفااألخ الحبيب 
ٌر               " اِدِه َلَخِبي َه ِبِعَب ِه ِإنَّ اللَّ ْيَن َیَدْی ا َب َصدِّقًا لَِّم قُّ ُم َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُهَو اْلَح

ِصيٌر ْن} 31{َب َطَفْيَنا ِم ِذیَن اْص اَب الَّ ا اْلِكَت مَّ َأْوَرْثَن ْنُهم ُث ِسِه َوِم اِلٌم لَِّنْف ْنُهْم َظ ا َفِم  ِعَباِدَن
   "}32{مُّْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت ِبِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر

 ]  32:31  فاطر [                                                                    
رغ  رد ال یشغلك شاغل عن هذا الوذى حددته لوردك و التزم بالوقت ال  ف الذى یجب أن تف

اغل   ل ش ن آ ك م ك وعقل رآن یذهن ك  و, شغلك عن الق شتت ل ىء ی ى أى ش ر ف ال تفك
ه و                      اعلم  و . حفظك ك األصوات الجانبي ا فى عقل دخل معه ا ی ه التى تحفظه أن مع اآلی

  .المرئيات الخارجيه 
  )بدایة الحفظ الفعلى ( -4

ا          آما اتفقنا  أ   .  ً  أننا سنبدأ فى حفظ وجه واحد یومي صفحه       تن  وأنصح ب ذه ال سم ه ثال ق   ً م
صفحة         إلى ث  ثة أجزاء بتقسيم عدد آیات الصفحة     إلى ثال  ذه ال  الثة مقاطع فلو فرض أن ه

ات               ً مثال آیات   9تتضمن   اطع مكون من ثالث آی ذه المق دأ  .  فيكون آل مقطع من ه ونب
مع  خمسة مرات    قرائتها  ها من المصحف ونكرر   ولى بأن نقرأ  فى حفظ الثالث آیات األ    

ذه اال   ى ه النظر ف ز ب ات الترآي ى تنی راءة   حت ون الق ا و ان تك ى عقولن م ف ع وترس  طب
ا                     النظر آم سان یحفظ ب صارنا ألن اإلن ا بأسماعنا و أب بصوت مسموع فنكون قد ذاآرن

سمع  ظ بال ا  , یحف ى تحفظه ات الت ضا لآلی ه أی تخدام الكتاب تطعت اس ذا فف,و إذا أس ى ه
  .و تثبيت راسخ لما حفظت بإذن اهللا ,متانه للحفظ 
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سميعها من       هو الحد ا    رر هذه اآلیات قراءة خمس مرات و      و بعد أن نك    دأ فى ت ى نب ألدن
ه أو           )خمس مرات ( الذاآرة د آی ه  و فى آل مرة لو توقفت عن ا فى     یمكن أن تراج    آلم عه

ك عليك بامتحان         تكمل الخمس مرات وب      المصحف ثم تكمل التسميع وهكذا حتى      د ذل ع
ى   ذه االترجع ال رات ه ى الخمس م وب ف رات والمطل ات خمس م ذه االی ى ه سك ف نف

رة اخرى     ت م ة التثبي اود محاول ى المصحف فع ت ال ه واذا رجع ى المصحف البت  حت
  ).تسميع بدون أخطاء( تصل إلى هذه الدرجة

صفحه               انى من ال ات ال    ( ثم بعد ذلك تنتقل إلى المقطع الث ثالث آی ه   ال ع نفس      )تالي و تتب
أ واحد     السابق حتى تنتهى من حفظها بنفس   األسلوب دون خط ه ب د     . الطریق وم بع م تق ث

نتقل إلى آخر ثالث     ثم ت .  واحد   ذلك بتسميع الست آیات متصلة خمس مرات بدون خطأ        
ة         و تطبق نفس النظام الساب     آیات فى الصفحة    ق و بعد حفظها تقوم بتسميع الصفحة آامل

ك          ) خمس مرات   (  أ واحد و ذل دون خط صفحة       لب ات ال ع آی ربط جمي  . بعضهاببعض    ت
  أن عليك فى هذا فستجد فى الجدول , تسميعها عد اإلنتهاء من حفظ هذه الصفحه وبو
ً  حتى تتأآد من      فقم بتسميعها جميعا   ليوم مراجعة األربع صفحات السابقة لهذه الصفحة      ا

ى ت    الخامسة  ليهم صفحة اليوم فهى   ضم إ و, الحفظ بدرجة عالية     د    حت ربط حفظك الجدی
ات   تصعب عليك أو یحدث فيها لبس مع آ         بالحفظ السابق وعندما تقف عند آیة أو آلمة        ی

النظر         , أخرى   ا ب دقيق فيه دها والت ذآر        وضع عال  و, فعليك التوقف عن ى ت ه تعينك عل م
اب الخامس الخاص بالمت             هذه اآلیه أو   ا أوضحنا فى الب ه آم أرجع  ابهات أوشهذه الكلم

اظ        " لى آتابى   إ شابه األلف ة     "دليل الحفاظ فى مت ة الثالث ه        , الطبع ذه اآلی وأبحث عن ه
  . عنها لتذآرها والعالمة الموضوعة

ة صعوبة         ة أو الكلم ذه اآلی سير        و إن آان فى ه سط آتب التف ى أب ارجع إل ى ف  فى المعن
ط و ل ا فق رف معناه ابقا تع ا أوضحنا س يً آم ة دراس   ل ذه المرحل ى ه ك اآلن ف ة س علي

          . أخرى حتى تنتهى من حفظك للقرآن التفسير أوأى دراسات شرعية
أتى فى       مراجعة أر نتهينا اليوم من الورد القرآنى وهو حفظ وجه و        بعد أن ا  و بعة أوجه ن

ة األ             اليوم التالى و   وم بمراجع ع  قبل الشروع فى حفظ الوجه الجدید بنفس اإلسلوب نق رب
  .وهكذا آل یوم  , أوجه السابقة

  . لما سبق حتى ال تنسى مراجعة شاملة ستجد فى الجدول بعد آل فترةو 
ا   اعلم  و دریج و    أننا نحفظ مع سر              ً  بالت ى  هو أفضل أسلوب للحفظ فال تحاول أن ت ع حت

ذى رواه           و. تتأآد من تثبيت ما سبق       لم ال ه و س ال تنسى حدیث رسول اهللا صلى اهللا علي
ا "-:ابن عمر رضى اهللا عنهما أنه قال  لُ َم  انم ْرآِن   صاحب َث لُ آ اْلُق لِ األ  صاحب  َمَث    ِب

  .متفق عليه  .  "َذَهَبْت     هاَأْطَلَق  َوِإْن عاهد عليها امسكهاْ ِإْن   اْلُمَعقََّلِة  
  .على ذلك بحول اهللا و قوته حتى تنتهى من حفظ القرآن آله و تستمر

  :واليك بعض التنبيهات والنصائح الهامة

  :تنبيه هام 
اء        ) باب آيف تحفظ القرّان     (ول هذا الباب    ذآرت فى ا   ا العلم ان هناك طرق آثيرة بينه

ا   (فى آتبهم  وقلت لك انى اخترت لك احدى هذه الطرق       ) طریقة حفظ وجه واحد یومي
  لك الطریقة والجداول التى لت صرأیتها طریقة مناسبة وميسرة لكل المستویات وقد ف

  

http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=myBooks2&op=open&cat=1&book=355
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ه           وقد  .تعينك على تنفيذ هذا المخطط       یجد البعض ان هذه الطریقة او هذا الكم الیتفق مع
  الى سبب من االسباب فماذا یفعل ؟ 

    .حاول آل جهدك ان تصبر وتثابر وتنفذ ما هو مخطط:اقول للجميع أوال 
    .)ماالیدرك آله الیترك جله (واقول للبعض الذى حاول ولم یستطع البته ان 

نهج ال         ك ومرشدك فى         فعليك أخى الحبيب أن تجعل هذا الم اب دليل ذا الكت مخطط فى ه
فاذا رأیت أن حفظ وجه من         عمل جداول أخرى بنفس المنهج ولكن بالقدرالذى یناسبك         

ة                 دأ بعمل جداول مماثل ذه فاب ستحيل تنفي اقا عليك وم را ش وم أصبح ام المصحف آل ی
شهر اال    ذ الجدول االول الخاص بال ثال تنفي اب واجعل م ذا الكت ة به ول للجداول الملحق

ة التى                دة الزمني یستغرق شهرین بدال من شهر واحد وهكذا فى آل جدول ضاعف الم
  .فى هذا الجدول

  .واعلم ان االساس فى هذا الكتاب التخطيط المسبق وااللتزام بما نخطط
  ضع لنفسك ما ینلسبك والتزم به 

ذا      ى ه ة ف ظ المخطط ة الحف ضاعفة آمي تطاعته م ى اس ر ان ف بعض اآلخ رى ال د ی وق
  .اب فيرى مثال انه قادر على حفظ وجهين یوميا بدال من وجه واحد الكت

ل الج ه عم سابقة علي ة ال نفس الطریق ىدوب زمن ال صار ال ع اخت ة م نصف  اول المماثل
  شهر بدال من شهر وهكذا لكل المستویات 

ذوا بالرخصة   أنهم أخ ا فك ذوا به ر ان یأخ دعاة للكثي صيحة م ذه الن ون ه و اال تك وارج
  .یمة ترآوا العزو

ل        تعينك على   التى   وهناك بعض النصائح   واب الجزی التثبيت واالستمرار وتحصيل الث
   :والنصائح هىمن اهللا سبحانه وتعالى 

  -: األخ القرآنى -1
ان   ن فى نفس مستواك أومكن أن یكون لك اخ فى اهللا تحفظ معه القرآآلما أ  أعلى منك آ

  -:هذا یحقق لك الكثير من الفوائد 
ً  فى اهللا تحبه ویحبك وال تجتمعان إال فى اهللا وال تتفرقا إال فى اهللا  ح لك أخا  أصب –    ا  

   ْبَعٌة ُیِظلُُّهْم اللَُّهسَ"حينها سينطبق عليك حدیث الرسول صلى اهللا عليه و سلم و, 
ه      اللَِّه اِدٌل َوَشابٌّ َنَشَأ ِفي ِعَباَدِة عِإَماٌم ِظلُُّه ِإلَّا ِظلَّ َلا َیْوَم ِظلِِّه يِف عز وجل ورجل قلب

ورجل دعته  ا عليهَوَتَفرََّقيه اْجَتَمَعا َعَل اللَِّه ِن َتَحابَّا ِفيالَوَرُجمعلق بالمساجد 
ال انى أخاف اهللا ؛             ال فق ا         امرأة ذات حسن وجم َصَدَقٍة َفَأْخَفاَه َصدََّق ِب ٌل َت  َوَرُج

  .تفق عليه م" ضت عيناه آر اهللا خاليا ففا ورجل ذُتْنِفُق َیِميُنُه َحتَّى َلا َتْعَلَم ِشَماُلُه َما
  .المداومه ً على الحفظ ومشجعاً  وآان لك عونا ومشجعاً  له و آنت عونا-ب     

  .خرا لآلمنكمً صحح آالولى ما حفظته ت أنت الى ما حفظه واستمع هوإ استمع-     ج
                   

  -: الشيخ المجود -2 
ستمع إليك و      مجودا ً ارءاقوً ا آلما أمكن أن یكون لك شيخا      ك األخ    ً للقرآن ی طاء  یصحح ل

   . حققت فائدة آبرى وآنت مع السفرة الكرام البررة, و یعلمك التجوید 
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  -: حلقات القرآن -3

ا أ ى آلم ب عل ن أن تواظ ةمك سجد وحلق ى الم رآن ف يظ الق تالوتهم                تحف ستمع ل ت
ة      حصلت    ,هم و یصحح لك أمير الحلقه القراءة      ءتو تستفيد من قرا    ة رفيع ى منزل ا   عل  لم

فى ذلك من حدیث الرسول صلى اهللا عليه و سلم عن أبى هریره رضى اهللا عنه قال                  جاء
  اهللا تعاىل يتلونَ    من بيوتِ   يف بيتٍ   قومٌ ما اجتمعَ " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم         : 

ة كَاملالِئ متُهفَّالرمحة وَح وغشيتهم عليهم السكينةَ تلََزال َن بينهم إُه اهللا ويتدارسوَنكتاَب
  .رواه مسلم "                               هنَدهم اهللا فيمن ِعَركَوذَ
  
  -):عن باقى األصحابً اإلبتعاد فورا (-4

صاحب (هناك فرق بين الصدیق      ل فاجعل زمالئك معك وقت العمل فقط و          و )ال الزمي
رآن           و اختر ,  الضروریه إلى ذلك   الحاجهعند وقت    منهم الذى یتقى اهللا و یحفظ معك الق

  .ألنه بخالف ذلك فإن الزميل سيضيع وقتك الغالى 
ه          ان               , و سيكون الكالم فيما ال طائل في ا آ و إال م و له شغل عن ذآر اهللا فه فكل آالم ی

ة والن          فما ب  . حياةإلستقامة ال  ً ضروریا ة الك إذا آان هذا الكالم فى الغيب ه     ميم  بخالف أن
  .األصدقاء یشغلك عن طاعة اهللا فانصحك بتخيرلك االعمالن ید

  -):حفظ النظر و السمع (-5
ویه التى تصعب عليك حفظ         السمع إلى ما یغضب اهللا فهما من األسباب الق        عدم النظرو 
  .التزم بأخالق و سنة الرسول صلى اهللا عليه و سلم القرآن و

  
   -:صالة النوافل بالقرآن   -6

ل و          من األمور التى تحقق لك الكثير من الفو        اب صالة النواف ذا الب ل    ائد فى ه صالة اللي
ا      سلم   فقد آان الرسول صلى اهللا عليه و       ,بالقرآن الذى حفظته     یحث على صالة الليل آم

  .معين على تثبيت القرآن الذى حفظته أنها خير
ه أن الرسول صلى    عنا بن الخطاب رضى اهللا عنهمهللا بن عمر فعن سالم بن عبد ا     أبي

د  فكان : نعم الرجل عبد اهللا لو آان یصلى من الليل ؛ قال سالم           "سلم قال   اهللا عليه و   عب
  متفق عليه " اهللا بعد ذلك الینام من الليل االقليال 

  
  
  -) :تعليم و تحفيظ القرآن (-7

رآن ف                  إذا   تم الق ه بخ م اهللا عليك نعمت عليك إن   وصلت إلى مرحله متقدمه من الحفظ أو أت
ه و        فإن ذلك بمثابة زآاة   ) ً و صغارا  ً آبارا(تبدأ فى تحفيظ اآلخرین      ذى تعلمت  عن العلم ال

ً  فى مراجعتك     الحصول على األجر العظيم من اهللا سبحانه و تعالى و سيكون ذلك سببا            
  . للقرآن و تثبيته الدائمة

ر             سابقات للق شترك فى أى م ریم  آو إذا استطعت أن ت ك أن یكون بهدف  ن الك ة   ذل   بمثاب
  .ردد تتال فالتشجيع مداومة لك للمراجعة والتثبيت و
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  "الباب السابع "                          
                              

                                   آيف تراجع القرآن ؟
ً  أوآان معه أآثر من نصف     ه بختم القرآن آامال   هذا الباب خاص بمن أتم اهللا عليه فضل       

  .تثبيته قبل أن یستكمل الحفظ ویرید مراجعته و, القرآن 
ه وعدم                  بينا  و قد سبق أن      رآن وخطورة ترآ ة الق ة مراجع سابقة أهمي  فى الصفحات ال

  . على ذلك بما یغنى عن اإلعاده هاألحادیث الدالذآرنا  ودهتعاه
  .أتم حفظ القرآن الكریم  لمن, مثلى للمراجعه  الً  الطریقةو سنبين أوال
  .أصحابه آان عليها النبى صلى اهللا عليه وسلم و التى و هى الطریقة
  . الدرجة العالية آيفية التدرج لبلوغ هذه یصعب عليه اإلبتداء بهذه الطریقةثم نبين لمن
  )تحزیب القرآن (                -: المثلى هى الطریقة

 سألت أصحاب الرسول صلى اهللا       " : بن حذیفه رضى اهللا عنه قال        نرجع لحدیث أوس  
سع ، إحدى عشر             :عليه و سلم آيف تحزبون القرآن ؟ قالوا          ثالث ، خمس ، سبع ، ت

  )رواه أحمد .     (" حتى یختم )ق(، و ثالث عشر و حزب المفصل من سورة 
وم                  - انى خمس سور و الي وم الث  الثالث سبع سور        أى فى اليوم األول ثالث سور و الي

  .....وهكذا
ه       ه و سلم                 "یروى الطبرانى فى معجم دما سأل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي عن

لم یح   ه و س ول صلى اهللا علي ان الرس ف آ الوا زبآي رآن ؟ فق ول اهللا :  الق ان رس آ
الث   سعا و إحدى عشر و ث بعا و ت سا و س ا و خم ه ثالث لم یحزب ه و س صلى اهللا علي

  " .              حتى یختم ) ق(ل من سورة عشرة و حزب المفص
  . أى آل سبعة أیام یختم القرآن ً أى آان یحزبه سبعا

وه                            ذا جعل ال و له ه فى سبع لي انوا یقرأون م آ ن عمرو أنه داهللا ب و هذا یوافق حدیث عب
م    , سبعة أحزاب     سور   و أنه وه بال ه        المحدث    وليس آالتحزیب  حزب ذى یحدث في اآلن ال

ى بعض ا وف عل دئا الوق الى مبت وم الت ى الي ارىء ف أتى الق ده في ا بع الم المتصل بم  ً لك
الى      ه تع دأ بقول أن یب بق آ ا س ى م وف عل الم معط َن  "بك َصَناُت ِم َواْلُمْح

  بدایة الجزء الخامس........." النَِّساء
الى   ه تع دا بقول ْبرا     "او یب ي َص ْسَتِطيَع َمِع ن َت َك َل َك ِإنَّ ل لَّ ْم َأُق اَل َأَل ة" َق زء بدای  الج

             السادس عشر
  

ا من سنة الرسول      هذأولى من التحزیب بالتجزئه و     ةالتام ةزیب بالسور حو لهذا آان الت   
  0 واصحابه صلى اهللا عليه وسلم

ولهم     ى ق لم ف ه و س ى صلى اهللا علي اء حزب النب ع العلم د جم ى(و ق ل )شوقب فم  فك
  . عليه و سلم فى آل یوم حرف من هاتين الكلمتين هو بدایة حزب النبى صلى اهللا
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  .) الفاتحة(  فحرف الفاء رمز لسورة-
  .)المائدة(  حرف الميم رمز لسورة-
  .)یونس(  حرف الياء رمز لسورة-
  ) .اإلسراء ( )بنى إسرائيل(  حرف الباء رمز لسورة-
  .)الشعراء ( حرف الشين رمز لسورة -
 )ت والصافا  ( .) الصافات( حرف الواو رمز لسورة -
  . ) ق( حرف القاف رمز لسورة -
  

  -:أى أن النبى صلى اهللا عليه و سلم آان یبدأ
  . حتى نهایة سورة النساء  الفاتحة فى اليوم األول بحزبه من اول سورة-
  . ئدة حتى نهایة سورة التوبة الما فى اليوم الثانى من اول سورة-
  . النحل سورة یونس إلى نهایة سورة فى اليوم الثالث من اول -
  . اإلسراء حتى نهایة سورة الفرقان  فى اليوم الرابع من أول سورة-
  .سورة الشعراء إلى نهایة سورة یس  فى اليوم الخامس من بدایة -
  .الصافات حتى نهایة سورة الحجرات  فى اليوم السادس من بدایة سورة -
  . فى اليوم السابع من بدایة سورة ق حتى ختام المصحف -
  
ا           قول ا ف ه ثالث سا ً و لصحابه آان الرسول صلى اهللا عليه و سلم یحزب بعا ً و خم سعاً      س ً و ت

  .حزب المفصل من سورة ق حتى یختم وإحدى عشرو
  .یقرأها فى حزبه آل یوم التى آان  عدد السورفهذه
ساء    ( یقرأ فى اليوم األول سورة        نآما بينا آا   : ً فمثال ران و الن رة و آل عم ثالث   )البق
  .سور 

  )عام و األعراف و األنفال و التوبة  و األنالمائدة(  یقرأ فى اليوم الثانى سورةو آان 
  ....و هكذا خمس سور

رآن     بالقرآن و المثلى لمن أراد أن یكون ماهراً    و هذه هى الطریقة    ه الق أن "ال یتفلت من
ا ال تصلح         و هذه الطریقة  , "راجع القرآن آله فى أسبوع      ی ا إال       فى رأى أنه دأ به أن یب

ان  ن آ ًام رآن ومتقن ده للق ه جي ت بطریق ه و مثب ذه الدرج ى ه صل إل م ی ن ل ا م أراد  أم
دة مراحل             اك ع ا فهن ى یصل إليه رآن و           التدرج حت ا حسب درجة إتقانك للق یكون   قبله

ى       أتدرج معك من أقل درجة     التى تناسبك وس   بأن تبدأ بالدرجة  التدرج   ى الوصول إل  حت
   -:آاآلتى  الخامسة درجة العالية وهى المرحلةال
  -: األولى  المرحلة–ا 
رآن و ع الق ى أن تراج ة(ه ىآمرحل ة  ) أول ى الخان ا ف هر آم ة أش ى ثالث ن ف ى م  األول
  .الذى سنوضحه بعد  "جدول المراجعة المتدرجة"
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  - : الثانية المرحلة–ب 
رآن و ع الق ى أن تراج ة(ه ة ثاني ى شهر )آمرحل صفوف ة ن ة الثاني ى الخان ا ف ن  آم  م

  .الجدول 
   - : الثالثة المرحلة–ج 
  . بالجدول شهر آما فى الخانة الثالثة فى )آمرحلة ثالثة(هى أن تراجع القرآن و
   -: الرابعة  المرحلة–د
رآن   و ع الق ى أن تراج ة (ه ة رابع ة      )آمرحل ة الرابع ى الخان ا ف هر آم صف ش ى ن  ف

  .بالجدول 
  - : المرحلة الخامسة– هـ
رآن و ة خامس(هى أن تراجع الق بوع و )ةآمرحل ى أس ى بينف ه الت ى اهى الطریق ا ف ه

  .التى یجب أن تحافظ عليها ما أمكنوهى الطریقه المثلى والصفحات السابقه 
  
 بعد جدول المراجعة المتدرجة وهى تبين لك وردك اليومى من  سأضع جداول ملحقه  و

  .المراجعة حسب المرحلة المختارة
  
ة      و  ا  ت التى    عندما تنتهى من المرحل ة            م اختياره ة التالي ى المرحل ال إل ا اإلنتق  فعليك إم
ى أنك تتمكن من  حتى تر,  أخرى أو عدة مرات أو تكرار نفس المرحلة مرة )  األعلى(

 هى المرحلة الخامسة   تصل إلى أعلى مرحلة و     هكذا حتى و , الدخول فى المرحلة التالية   
  .هللا  عليها طوال حياتك إن شاء اا و المواظبةعليهالتى یجب عليك اإلستمرار

  
ستمرفى                     ك ان ت يمكن  ل ا ف  وان لم تتمكن ان تصل الى هذه المرحلة او االستمرار عليه

رّان آل  ة الق ة اى مراجع ة الرابع م 15المرحل ة ول ة العالي دیك الهم ن ل م تك وم واذا ل  ی
ستطع  ة ت ة الثالث ى المرحل تمرار ف ل من االس ضا فال اق ة أی ة الرابع ى المرحل وهى عل

ه وتصل    آل شهر مراجعة القرّان مرة   وال انصح باقل من ذلك حتى یتم اهللا عليك نعمت
   .  فى الدنيا واآلخرةالى الدرجات العالية ان شاء اهللا

  
د أن أنت ظ و و بع ة الحف سادس واوضحنا طریق اب ال ن الب ا م ةآيفهين داول ي تخدام ج  اس

  .الحفظ 
رآ  و ع الق ف تراج سابع آي اب ال ى الب حنا ف د أن أوض تخدان وبع ة اس داول آيفي م ج

   .المراجعة
   الحفظلذین مازالوا فى مرحلةل  )جداول الحفظ و المراجعة(ننتقل إلى الباب الثامن 

  "بالسجل الذهبى "  و یبدأ هذا الباب 
      ) .هأتم حفظ الجزء األآبر منجداول المراجعة لمن حفظ القرآن و( ثم یليه
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  "الباب الثامن "                                  
  

  جداول الحفظ و المراجعة                            
  

  السجل الذهبى للحفظ اليومى                
  

   . .................................................................................................-:األسم 
  

  .فى بدایة الحفظ  أو إستكمال الحفظاستخدام هذا السجل تاریخ 
  .........  ......./.........../ .............  الموافق ...............             یوم 

  
    منحفظ البدأت بفضل اهللا سبحانه و تعالى من هذا التاریخ فى

  
  )  ...........................................( سورة

       
       و بحمد اهللا و نعمته تم ختم القرآن الكریم بتاریخ     

                         ............/  ............. /.............    
                    

                      و بدأ المراجعه من اليوم التالى 
  "شاء اهللا تعالى  إن"                          
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                        
                                 و به نستعين

  ) یوم 30(الشهر األول                              
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
       من البقرهأول صفحة  ةأول صفحه من البقر  الجمعه  1
      2 رقم    صفحة  2  رقم   حةصف  السبت  2
      3،2  3  رقم   صفحة  األحد  3
      4،3،2  4   رقم  صفحة  األثنين  4
      5،4،3،2  5     رقمصفحة  الثالثاء  5
      5،4،3،2  6     رقمصفحة  األربعاء  6
      6،5،4،3  7 رقم    صفحة  الخميس  7
      7،6،5،4  8 رقم    صفحة  الجمعه  8
      8،7،6،5  9 رقم    صفحة  السبت  9
      9،8،7،6  10 رقم  صفحة  األحد  10
      10،9،8،7  11 رقم  حةصف  األثنين  11
      11:2مراجعة ما سبق من   صفحة   الثالثاء  12
      11،10،9،8  12 رقم  صفحة  األربعاء  13
      12،11،10،9  13 رقم  صفحة  الخميس  14
      13،12،11،10  14 رقم  صفحة  الجمعه  15
      14،13،12،11  15 رقم  صفحة  السبت  16
      15،14،13،12  16 رقم  صفحة  األحد  17
      16،15،14،13  17 رقم  صفحة  األثنين  18
      17،16،15،14  18 رقم  صفحة  الثالثاء  19
      18،17،16،15  19 رقم  صفحة  األربعاء  20
      19،18،17،16  20 رقم  صفحة  الخميس  21
      20،19،18،17  21 رقم  صفحة  الجمعه  22
      11حتى 2  مراجعة من صفحة  السبت  23
      21 حتى12 مراجعة من صفحة  األحد  24
      21،20،19،18  22 رقم  صفحة  األثنين  25
      22،21،20،19  23 رقم  صفحة  الثالثاء  26
      23،22،21،20  24 رقم  صفحة  األربعاء  27
      24،23،22،21  25 رقم  صفحة  الخميس  28
      25،24،23،22  26 رقم  صفحة  الجمعه  29
      26،25،24،23  27 رقم  صفحة  السبت  30
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                         

                                 و به نستعين
  ) یوم 31(الثانىالشهر                              

  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      27،26،25،24  28صفحة    األحد  1
      28،27،26،25  29صفحة   األثنين  2
      29،28،27،26  30صفحة   الثالثاء  3
      30،29،28،27  31صفحة   األربعاء  4
      31 حتى صفحة مراجعة من أول سو رة البقرة  الخميس  5
      31،30،29،28  32صفحة   الجمعه  6
      32،31،30،29  33صفحة   السبت  7
      33،32،31،30  34صفحة  األحد  8
      34،33،32،31  35صفحة   األثنين  9
      35،34،33،32  36 صفحة  الثالثاء  10
      36،35،34،33  37صفحة   األربعاء  11
      37،36،35،34  38صفحة   الخميس  12
      38،37،36،35  29صفحة   الجمعه  13
      39،38،37،36  40صفحة   السبت  14
      40،39،38،37  41صفحة   األحد  15
      21   :    2من صفحة مراجعة   األثنين  16
      41 :   21 من صفحةمراجعة  الثالثاء  17
      41،40،39،38  42صفحة   األربعاء  18
      42،41،40،39  43صفحة   الخميس  19
      43،42،41،40  44صفحة   الجمعه  20
      44،43،42،41  45صفحة   السبت  21
      45،44،43،42  46صفحة   األحد  22
      46،45،44،43  47صفحة   األثنين  23
      47،46،45،44  48صفحة   الثالثاء  24
      48،47،46،45  49صفحة   األربعاء  25
      مراجعة الحزب االول  الخميس  26
      مراجعة الحزب الثانى  الجمعه  27
      مراجعة الحزب الثالث  السبت  28
      زب الرابعمراجعة الح  األحد  29
      الحزب األول والثانىمراجعة   األثنين  30
      مراجعة باقى سورة البقره  الثالثاء  31
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   بسم اهللا الرحمن الرحيم                              

                                 و به نستعين
  )یوم  32(الثالث الشهر                             

  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      49،48،47،46  50صفحة  األربعاء  1
      50،49،48،47  51صفحة  الخميس  2
      51،50،49،48  52صفحة  الجمعه  3
      52،51،50،49  53صفحة  السبت  4
      53،52،51،50  54صفحة  األحد  5
      54،53،52،51  55صفحة  األثنين  6
      55،54،53،52  56صفحة  الثالثاء  7
      56،55،54،53  57صفحة  األربعاء  8
      57،56،55،54  58صفحة  الخميس  9
      58،57،56،55  59صفحة  الجمعه  10
      59،58،57،56  60صفحة  السبت  11
      60،59،58،57  61صفحة   األحد  12
      61مراجعه من أول آل عمران حتى صفحة   األثنين  13
      61،60،59،58  62حة صف  الثالثاء  14
      62،61،60،59  63صفحة  األربعاء  15
      63،62،61،60  64صفحة  الخميس  16
      64،63،62،61  65صفحة  الجمعه  17
      65،64،63،62  66صفحة  السبت  18
      66،65،64،63  67 صفحة  األحد  19
      67،66،65،64  68صفحة   األثنين  20
      68،67،66،65  69صفحة  الثالثاء  21
      69 حتى صفحة 62مراجعه من صفحة   ربعاءاأل  22
      69،68،67،66  70صفحة  الخميس  23
      70،69،68،67  71صفحة  الجمعه  24
      71،70،69،68  72صفحة  السبت  25
      72،71،70،69  73صفحة  األحد  26
      73،72،،71،70  74صفحة  األثنين  27
      74،73،72،71  75صفحة   الثالثاء  28
      75،74،73،72  76صفحة  األربعاء  29
      26  حتى من اول سورة البقرة مراجعة  الخميس  30
       حتى نهایة سورة البقرة27مراجعة من    الجمعه  31
      مراجعة سورة آل عمران  السبت  32

  
   یوماً 92تم بحمد اهللا حفظ سورة البقرة و آل عمران بالمراجعه فى 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                         
                                 و به نستعين

  ) یوم 31(الرابعالشهر                              
 التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      76،75،74،73  77صفحة  األحد  1
      77،76،75،74  78صفحة  األثنين  2
      78،77،76،75  79صفحة  الثالثاء  3
      79،78،77،76  80صفحة  األربعاء  4
      80،79،78،77  81صفحة  الخميس  5
      81،80،79،78  82صفحة  الجمعه  6
      82،81،80،79  83صفحة  السبت  7
      83،82،81،80  84صفحة  األحد  8
      84،83،82،81  85صفحة  األثنين  9
      85،84،83،82  86صفحة  الثالثاء  10
      86،85،84،83  87صفحة  األربعاء  11
      87،86،85،84  88صفحة  الخميس  12
      88 من أول  النساء حتى مراجعة  الجمعه  13
      88،87،86،85  89صفحة  السبت  14
      89،88،87،86  90صفحة  األحد  15
      90،89،88،87  91صفحة  األثنين  16
      91،90،89،88  92صفحة  الثالثاء  17
      92،91،90،89   93حةصف  األربعاء  18
      93،92،91،90  94صفحة  الخميس  19
      94،93،92،91  95صفحة  الجمعه  20
      95،94،93،92  96صفحة  السبت  21
      96 حتى 89 من صفحة مراجعة  األحد  22
      96،95،94،93  97صفحة  األثنين  23
      97،96،95،94  98صفحة  الثالثاء  24
      98،97،96،95  99صفحة  األربعاء  25
      99،98،97،96  100صفحة  الخميس  26
      100،99،98،97  101صفحة  الجمعه  27
      101،100،99،98  102صفحة  السبت  28
      102،101،100،99  103صفحة  األحد  29
      103،102،101،100  104صفحة  األثنين  30
 ،باقى105صفحة  الثالثاء  31

   النساء
104،103،102،101      
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                        
                                 و به نستعين

  ) یوم 31(الخامس الشهر                             
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      88:ى ص من أول النساء حتمراجعة  األربعاء  1
       حتى أخر النساء89: من صمراجعة  الخميس  2
    26: من أول البقره حتى صةمراجع  الجمعه  3
  ة حتى نهایة سورة البقر27: من صمراجعة  السبت  4

مراجعة 
    ةالبقر

    61:ص من أول آل عمران حتى نهایة مراجعة  األحد  5
  عمران حتى نهایة آل 62: من صمراجعة  األثنين  6

مراجعة آل 
    عمران

    91: من أول النساء حتى ص مراجعة  الثالثاء  7
   حتى آخر النساء92: من ص مراجعة  األربعاء  8

مراجعة 
    النساء

      مراجعة سورة البقره و آل عمران و النساء  الخميس  9
    ةأول المائد  105،104،103،102  106صفحة   الجمعه  10
      106،105،104،103  107صفحة   السبت  11
      107،106،105،104  108صفحة   حداأل  12
      108،107،106،105    109صفحة   األثنين  13
      109،108،107،106  110صفحة   الثالثاء  14
      110،109،108،107  111صفحة   األربعاء  15
      111،110،109،108  112صفحة   الخميس  16
      112،111،110،109  113فحة ص  الجمعه  17
      113:  حتى ص دةمراجعة من أول المائ  السبت  18
      113،112،111،110  114 صفحة  األحد  19
      114،113،112،111  115 صفحة  األثنين  20
      115،114،113،112  116 صفحة  الثالثاء  21
      116،115،114،113  117 صفحة  األربعاء  22
      117،116،115،114  118 صفحة  الخميس  23
      118،117،116،115  119 صفحة  الجمعه  24
      119،118،117،116  120 صفحة  بتالس  25
      120:  حتى ص مراجعة من أول المائدة  األحد  26
      120،119،118،117  121صفحة   األثنين  27
      121،120،119،118  122صفحة   الثالثاء  28
      122،121،120،119  123صفحة   األربعاء  29
      123،122،121،120  124صفحة   الخميس  30
      124،123،122،121  125صفحة   الجمعه  31

  
  
  
  

                               



35  

                         
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                         
                                 و به نستعين

  )یوم  31(السادسالشهر 
  التاریخ  مالحظات  اجعهالمر  الحفظ الجدید  اليوم  م
      125،124،123،122  126 صفحة  السبت  1
      126،125،124،123  127 صفحة  األحد  2
      مراجعة سورة المائدة  األثنين  3
    أول األنعام  127،126،125،124  128 صفحة  الثالثاء  4
      128،127،126،125  129 صفحة  األربعاء  5
      129،128،127،126  130 صفحة  الخميس  6
      130،129،128،127  131 صفحة  الجمعه  7
      131،130،129،128  132 صفحة  السبت  8
      132،131،130،129  133 صفحة  األحد  9
      133،132،131،130  134 صفحة  األثنين  10
      134،133،132،131  135 صفحة  الثالثاء  11
      135:  من أول األنعام حتى ص مراجعة  األربعاء  12
      135،134،133،132  136 صفحة  الخميس  13
      136،135،134،133  137 صفحة  الجمعه  14
      137،136،135،134  138 صفحة  السبت  15
      138،137،136،135  139 صفحة  األحد  16
      139،138،137،136  140 صفحة  األثنين  17
      140،139،138،137  141 صفحة  الثالثاء  18
      141،140،139،138  142 صفحة  األربعاء  19
      142،141،140،139  143 صفحة  الخميس  20
      143،142،141،140  144 ةصفح  الجمعه  21
      144: حتى ص 136: من ص مراجعة  السبت  22
      144،143،142،141  145 صفحة  األحد  23
      145،144،143،142  146 صفحة  األثنين  24
      146،145،144،143  147 صفحة  الثالثاء  25
      147،146،145،144  148 صفحة  األربعاء  26
      148،147،146،145  149 صفحة  الخميس  27
      مراجعة األنعام  150 صفحة  الجمعه  28
      ةمراجعة سورة البقر  السبت  29
      مراجعة سورة آل عمران  األحد  30
      ةمراجعة سورة النساء و المائد  األثنين  31
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                       

  و به نستعين                               
  )یوم  31(السابع الشهر                              

  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
أول   150،149،148،147  151 صفحة  الثالثاء  1

  األعراف
  

      151،150،149،148  152 صفحة  األربعاء  2
      152،151،150،149  153 صفحة  الخميس  3
      153،152،151،150  154 صفحة  الجمعه  4
      154،153،152،151   155 صفحة  السبت  5
      155،154،153،152  156 صفحة  األحد  6
      156،155،154،153   157 صفحة  األثنين  7
      157،156،155،154  158 صفحة  الثالثاء  8
      158،157،156،155  159 صفحة  األربعاء  9
      159:  من أول األعراف حتى ص مراجعة  الخميس  10
      159،158،157،156  160 صفحة  الجمعه  11
      160،159،158،157  161 صفحة  السبت  12
      161،160،159،158  162 صفحة  األحد  13
      162،161،160،159  163 صفحة  األثنين  14
      163،162،161،160  164 صفحة  الثالثاء  15
      164،163،162،161  165 صفحة  األربعاء  16
      165،164،163،162  166 صفحة  الخميس  17
      166،165،164،163  167 صفحة  الجمعه  18
      167،166،165،164  168 صفحة  السبت  19
      168: من أول األعراف حتى ص مراجعة  األحد  20
      168،167،166،165  169 صفحة  األثنين  21
      169،168،167،166  170 صفحة  الثالثاء  22
      170،169،168،167  171 صفحة  األربعاء  23
      171،170،169،168  172 صفحة  خميسال  24
      172،171،170،169  173 صفحة  الجمعه  25
      173،172،171،170  174 صفحة  السبت  26
      174،173،172،171  175 صفحة  األحد  27
      175،174،173،172  176 صفحة  األثنين  28
      163: من أول األعراف حتى ص مراجعة  الثالثاء  29
       حتى نهایة األعراف164: من ص مراجعة  األربعاء  30
      مراجعة  األعراف بأآملها    الخميس  31
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                        
                                 و به نستعين

  ) یوم 30(الثامنالشهر                              
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
    أول األنفال  176،175،174،173  177 صفحة  الجمعه  1
      177،176،175،174  178 صفحة  السبت  2
      178،177،176،175  179 صفحة  األحد  3
      179،178،177،176  180 صفحة  األثنين  4
      180،179،178،177  181 صفحة  الثالثاء  5
      181،180،179،178  182 صفحة  األربعاء  6
      182،181،180،179  183 صفحة  الخميس  7
      183،182،181،180  184 صفحة  الجمعه  8
      184،183،182،181  185 صفحة  السبت  9
      185،184،183،182  186 صفحة  األحد  10
      مراجعة سورة األنفال  األثنين  11
       و آل عمرانمراجعة سورة البقرة  الثالثاء  12
      ةالنساء و المائدمراجعة سورة   األربعاء  13
      مراجعة سورة األنعام و األعراف  الخميس  14
    أول التوبه  186،185،184،183  187 صفحة  الجمعه  15
      187،186،185،184  188 صفحة  السبت  16
      188،187،186،185  189 صفحة  األحد  17
      189،188،187،186  190 صفحة  األثنين  18
      190،189،188،187  191 صفحة  الثالثاء  19
      191،190،189،188  192 صفحة  األربعاء  20
      192،191،190،189  193 صفحة  الخميس  21
      193:  حتى صمراجعة من سورة التوبة  الجمعه  22
      193،192،191،190  194 صفحة  السبت  23
      194،193،192،191  195 صفحة  األحد  24
      195،194،193،192  196 صفحة  األثنين  25
      196،195،194،193  197 صفحة  الثالثاء  26
      197،196،195،194  198 صفحة  األربعاء  27
      198،197،196،195  199 صفحة  الخميس  28
      199،198،197،196  200 صفحة  الجمعه  29
      200:  حتى ص مراجعة من التوبة  السبت  30
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                       
                                 و به نستعين

  )یوم 31(التاسعالشهر 
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      200،199،198،197  201صفحة   األحد  1
      201،200،199،198  202صفحة   األثنين  2
      202،201،200،199  203صفحة   الثالثاء  3
      203،202،201،200  204صفحة   األربعاء  4
      204،203،202،201  205صفحة   الخميس  5
      205،204،203،202  206صفحة   الجمعه  6
      206،205،204،203  207صفحة   السبت  7
      ةیة التوب حتى نها201:مراجعة من ص   األحد  8
       ،النساء ،آل عمرانمراجعة البقرة  األثنين  9
 ،األنعام مراجعة المائدة  الثالثاء  10

  ة،األعراف،األنفال،التوب
    

بدایة   207،206،205،204  208صفحة   األربعاء  11
  یونس

  

      207،206،205،204  208صفحة   الخميس  12
      208،207،206،205  209صفحة   الجمعه  13
      209،208،207،206  210صفحة   السبت  14
      210،209،208،207  211صفحة   األحد  15
      208،210،209،211  212صفحة   األثنين  16
     209-210-211-212  213صفحة   الثالثاء  17
      213،212،211،210  214صفحة   األربعاء  18
      214: مراحعة من أول یونس حتى ص   الخميس  19
      214،213،212،211  215صفحة   الجمعه  20
      215،214،213،212  216صفحة   السبت  21
      216،215،214،213  217صفحة   األحد  22
      217،216،215،214  218صفحة   األثنين  23
      218،217،216،215  219صفحة   الثالثاء  24
      219،218،217،216  220صفحة   األربعاء  25
      220،219،218،217  221صفحة   الخميس  26
      214:مراجعة من أول یونس حتى ص   الجمعه  27
       حتى نهایة یونس215:  صمراجعة من  السبت  28
      مراجعة األعراف  األحد  29
      مراجعة األنفال و التوبة  األثنين  30
      مراجعة یونس  الثالثاء  31
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   بسم اهللا الرحمن الرحيم                              
                                 و به نستعين

  ) یوم 30 (الشهر العاشر
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  ومالي  م
    أول  هود  221،220،219،218  222صفحة   األربعاء  1
      222،221،220،219  223صفحة   الخميس  2
      223،222،221،220  224صفحة   الجمعه  3
      224،223،222،221  225صفحة   السبت  4
      225،224،223،222  226صفحة   األحد  5
      226،225،224،223  227صفحة   األثنين  6
      227،226،225،224  228صفحة   الثالثاء  7
      228:  من أول هود حتى ص مراجعه  األربعاء  8
      228،227،226،225  229صفحة   الخميس  9
      229،228،227،226  230صفحة   الجمعه  10
      230،229،228،227  231صفحة   السبت  11
      231،230،229،228  232صفحة   األحد  12
      232،231،230،229  233صفحة   نيناألث  13
      233،232،231،230  234صفحة   الثالثاء  14
      234،233،232،231  235صفحة   األربعاء  15
      مراجعة هود  الخميس  16
       و آل عمرانورة البقرةمراجعة س  الجمعه  17
      ةمراجعة النساء و المائد  السبت  18
      مراجعة األنعام و األعراف  األحد  19
      ةمراجعة األنفال و التوب  ألثنينا  20
      مراجعة یونس و هود  الثالثاء  21
   أول یوسف  234،233،232،231  235صفحة   األربعاء  22
      235،234،233،232  236صفحة   الخميس  23
      236،235،234،233  237صفحة   الجمعه  24
      237،236،235،234  238صفحة   السبت  25
      238،237،236،235  239صفحة   األحد  26
      239،238،237،236  240صفحة   األثنين  27
      240،239،238،237  241صفحة   الثالثاء  28
      241: مراجعة من أول یوسف حتى ص   األربعاء  29
      241،240،239،238  242صفحة   الخميس  30

  
  
  

  
                                

  



40  

  
                          

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                        
                                 و به نستعين

  ) یوم 30(الحادى عشرالشهر 
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      242،241،240،239  243 صفحة  الجمعه  1
      243،242،241،240  244صفحة   السبت  2
      244،243،242،241  245صفحة   األحد  3
      245،244،243،242  246صفحة   ثنيناأل  4
      246،245،244،243  247صفحة   الثالثاء  5
      247،246،245،244  248صفحة   األربعاء  6
       و آل عمرانمراجعة سورة یوسف و البقرة  الخميس  7
    أول الرعد  247،246،245،244  248صفحة   الجمعه  8
      248،247،246،245  249 صفحة  السبت  9
      249،248،247،246  250صفحة   األحد  10
      250،249،248،247  251صفحة   األثنين  11
      251،250،249،248  252صفحة   الثالثاء  12
      252،251،250،249  253صفحة   األربعاء  13
      253،252،251،250  254صفحة   الخميس  14
      254،253،252،251  255صفحة   الجمعه  15
      ةمائدال والنساء ومراجعة سورة الرعد  السبت  16
أول   254،253،252،251  255 صفحة  األحد  17

  إبراهيم
  

      255،254،253،252  256 صفحة  األثنين  18
      256،255،254،253  257صفحة   الثالثاء  19
      257،256،255،254  258صفحة   األربعاء  20
      258،257،256،255  259صفحة   الخميس  21
      259،258،257،256  260صفحة  الجمعه  22
      260،259،258،257  261صفحة   سبتال  23
      األعرافمراجعة سورة إبراهيم واألنعام و  األحد  24
    أول الحجر  261،260،259،258  262صفحة   األثنين  25
      262،261،260،259  263صفحة   الثالثاء  26
      263،262،261،260  264صفحة   األربعاء  27
      264،263،262،261  265صفحة   الخميس  28
      265،264،263،262  266صفحة   هالجمع  29
      266،265،264،263  267صفحة   السبت  30
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   بسم اهللا الرحمن الرحيم                            
                                 و به نستعين

  ) یوم 30(الثانى عشرالشهر 
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      ةالتوبعة سورة الحجر واألنفال ومراج  األحد  1
      هودیونس ومراجعة إبراهيم والرعد و  األثنين  2
    أول النحل  266،265،264،263  267صفحة   الثالثاء  3
      267،266،265،264  268صفحة   األربعاء  4
      268،267،266،265  269صفحة   الخميس  5
      269،268،267،266  270صفحة   الجمعه  6
      270،269،268،267  271صفحة   السبت  7
      271،270،269،268  272صفحة   األحد  8
      272،271،270،269  273صفحة   األثنين  9
      273مراجعة أول سورة النحل حتى صفحة   الثالثاء  10
      273،272،271،270  274صفحة   األربعاء  11
      274،273،272،271  275صفحة   الخميس  12
      275،274،273،272  276صفحة   الجمعه  13
      276،275،274،273  277صفحة   السبت  14
      277،276،275،274  278صفحة   األحد  15
      278،277،276،275  279صفحة   األثنين  16
      279،278،277،276  280صفحة   الثالثاء  17
      280،279،278،277  281صفحة   األربعاء  18
      281 حتى صفحة 274 من صفحة مراجعة  الخميس  19
       و آل عمران و النساءجعة سورة البقرةمرا  الجمعه  20
 واألنعام واألعراف لمائدةمراجعة سورة ا  السبت  21

  ةلتوبواألنفال و 
    

و الرعد  مراجعة سورة یونس و هود و یوسف  األحد  22
  و إبراهيم و الحجر و النحل

    

    اإلسراء  281،280،279،278  282صفحة   األثنين  23
      282،281،280،279  283صفحة   الثالثاء  24
      283،282،281،280  284صفحة   األربعاء  25
      284،283،282،281  285صفحة   الخميس  26
      285،284،283،282  286صفحة   الجمعه  27
      286،285،284،283  287صفحة   السبت  28
      287:  من أول سورة اإلسراء حتى ص مراجعة  األحد  29
      287،286،285،284  288صفحة   األثنين  30
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   بسم اهللا الرحمن الرحيم                      

                                 و به نستعين
  ) یوم 30(الثالث عشرالشهر                              

  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      288،287،286،285  289صفحة   الثالثاء  1
      289،288،287،286  290صفحة   األربعاء  2
      290،289،288،287  291صفحة   الخميس  3
      291،290،289،288  292صفحة   الجمعه  4
      292،291،290،289  293صفحة   السبت  5
      293 حتى صفحة 288 من صفحة مراجعة  األحد  6
      مراجعة سورة اإلسراء  األثنين  7
    أول الكهف  292،291،290،289  293صفحة   الثالثاء  8
      293،292،291،290  294صفحة   األربعاء  9
      294،293،292،291  295صفحة   الخميس  10
      295،294،293،292  296صفحة   الجمعه  11
      296،295،294،293  297صفحة   السبت  12
      297،296،295،294  298صفحة   األحد  13
      298حتى صفحة 293 من صفحة مراجعة  األثنين  14
      298،297،296،295  299صفحة   الثالثاء  15
      299،298،297،296  300صفحة  األربعاء  16
      300،299،298،297  301صفحة   الخميس  17
      301،300،299،298  302صفحة   الجمعه  18
      302،301،300،299  303صفحة   السبت  19
      303،302،301،300  304صفحة   األحد  20
      ة الكهفمراجعة سور  األثنين  21
      مراجعة سورة اإلسراء و الكهف  الثالثاء  22
    أول مریم  304،303،302،301  305صفحة   األربعاء  23
      305،304،303،302  306صفحة   الخميس  24
      306،305،304،303  307صفحة   الجمعه  25
      307،306،305،304  308صفحة   السبت  26
      308،307،306،305  309صفحة   األحد  27
      309،308،307،306  310صفحة   ألثنينا  28
      310،309،308،307  311 صفحة  الثالثاء  29
      311،310،309،308  312 صفحة  األربعاء  30
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   بسم اهللا الرحمن الرحيم                        
                                 و به نستعين

  ) یوم 30(الرابع عشرالشهر                              
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      مراجعة سورة مریم  الخميس  1
      النساء البقرةوآل عمران ومراجعة سورة  الجمعه  2
مراجعة سورة المائدة واألنعام واألعراف   السبت  3

  التوبهواألنفال و
    

یوسف والرعد مراجعة سورة یونس وهود و  األحد  4
  النحلوإبراهيم والحجر و

    

      مریم والكهف ومراجعة اإلسراء  األثنين  5
    أول طه  311،310،309،308  312 صفحة  الثالثاء  6
      312،311،310،309  313 صفحة  األربعاء  7
      313،312،311،310  314 صفحة  الخميس  8
      314،413،312،311  315 صفحة  الجمعه  9
      315،314،313،312  316 صفحة  السبت  10
      316،315،314،313  317 صفحة  األحد  11
      317،316،315،314  318 صفحة  األثنين  12
      318،317،316،315  319 صفحة  الثالثاء  13
      319،318،317،316  320 صفحة  األربعاء  14
      320،319،318،317  321 صفحة  الخميس  15
      مراجعة سورة طه  الجمعه  16
    أول األنبياء  321،320،319،318  322صفحة   السبت  17
      322،321،320،319  323صفحة   األحد  18
      323،322،321،320  324صفحة   األثنين  19
      324،323،322،321  325صفحة   الثالثاء  20
      325،324،323،322  326صفحة   األربعاء  21
      326،325،324،323  327صفحة   الخميس  22
      327،326،325،324  328صفحة   الجمعه  23
      328،327،326،325  329صفحة   السبت  24
      329،328،327،326  330صفحة   األحد  25
      330،329،328،327  331صفحة   األثنين  26
      مراجعة سورة األنبياء  الثالثاء  27
      مراجعة سورة النحل واإلسراء   األربعاء  28
      مراجعة سورة الكهف ومریم  الخميس  29
      األنبياءورة طه ومراجعة س  الجمعه  30
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   بسم اهللا الرحمن الرحيم                              
                                 و به نستعين

  ) یوم 30 ( الخامس عشرالشهر                             
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
    اول الحج  331،330،329،328  332صفحة   السبت  1
      332،331،330،329  333صفحة   األحد  2
      333،332،331،330  334صفحة   األثنين  3
      334،333،332،331  335صفحة   الثالثاء  4
      335،334،333،332  336صفحة   األربعاء  5
      336:  من سورة الحج حت ص مراجعة  الخميس  6
      336،335،334،333  337صفحة   الجمعه  7
      337،336،335،334  338صفحة   السبت  8
      338،337،336،335  339صفحة   األحد  9
      339،338،337،336  340صفحة   األثنين  10
      340،339،338،337  341صفحة   الثالثاء  11
      341:  حتى ص 337:  من صمراجعة  األربعاء  12
      آل عمران و النساءمراجعة البقرة و  الخميس  13
مراجعة المائدة واألنعام واألعراف واألنفال   الجمعه  14

  التوبهو
    

مراجعة یونس وهود و یوسف والرعد   السبت  15
  ل النحوإبراهيم والحجرو

    

مراجعة اإلسراء والكهف ومریم  طه واألنبياء   األحد  16
  الحجو

    

أول   341،340،339،338  342صفحة   األثنين  17
  المؤمنون

  

      342،341،340،339  343صفحة   الثالثاء  18
      343،342،341،340  344صفحة   األربعاء  19
      344،343،342،341  345صفحة   الخميس  20
      345،344،343،342  346صفحة   الجمعه  21
      346،345،344،343  447صفحة   السبت  22
      347،346،345،344  348صفحة   األحد  23
      348،347،346،345  349صفحة   األثنين  24
      مراجعة سورة المؤمنون  الثالثاء  25
    أول النور  349،348،347،346  350صفحة   األربعاء  26
      350،349،348،347  351صفحة   الخميس  27
      351،350،349،348  352صفحة   الجمعه  28
      352،351،350،349  353صفحة   السبت  29
      353،352،351،350  354صفحة   األحد  30
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                               
                                 و به نستعين

  ) یوم 30(السادس عشرالشهر                              
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      354،353،352،351  355صفحة   األثنين  1
      355،354،353،352  356صفحة   الثالثاء  2
      356،355،354،353  357صفحة   األربعاء  3
      357،356،355،354  358صفحة   الخميس  4
      358،357،356،355  359صفحة   الجمعه  5
      355:  من اول النور حتى ص مراجعة  السبت  6
       حتى نهایة سورة النور356:  من ص مراجعة  األحد  7
أول   358،357،356،355  359حة صف  األثنين  8

  الفرقان
  

      359،358،357،356  360صفحة   الثالثاء  9
      360،359،358،357  361صفحة   األربعاء  10
      361،360،359،358  362صفحة   الخميس  11
      362،361،360،359  363صفحة   الجمعه  12
      363،362،361،360  364صفحة   السبت  13
      364،363،362،361  365صفحة   األحد  14
      365،364،363،362  366صفحة   األثنين  15
      363:  من أول الفرقان حتى ص مراجعة  الثالثاء  16
       حتى نهایة الفرقان 364:  من ص مراجعة  األربعاء  17
       و آل عمران و النساءمراجعة البقرة  الخميس  18
مراجعة المائدة واألنعام واألعراف واألنفال   الجمعه  19

  ةالتوبو
    

راهيم إبمراجعة یونس وهود ویوسف والرعد و  السبت  20
  لالنحو الحجرو

    

مراجعة اإلسراء والكهف ومریم وطه واألنبياء   األحد  21
  الحجو

    

      الفرقانمراجعة المؤمنون والنور و  األثنين  22
أول   366،365،364،363  367صفحة   الثالثاء  23

  الشعراء
  

      367،366،365،364  368صفحة   األربعاء  24
      368،367،366،365  369صفحة   الخميس  25
      369،368،367،366  370صفحة   الجمعه  26
      370،369،368،367  371صفحة   السبت  27
      371،370،369،368  372صفحة   األحد  28
      372،371،370،369  373صفحة   األثنين  29
      373،372،371،370  374صفحة   الثالثاء  30
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                
                                 و به نستعين

  ) یوم 30 (السابع عشرالشهر                             
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      374،373،372،371  375صفحة   األربعاء  1
      375،374،373،372  376صفحة   الخميس  2
      371:  من أول الشعراء حتى ص مراجعة  الجمعه  3
      376:  حتى ص 372:  من ص مراجعة  السبت  4
    أول النمل  376،375،374،373  377صفحة   األحد  5
      377،376،375،374  378صفحة   األثنين  6
      378،377،376،375  379صفحة   الثالثاء  7
      379،378،377،376  380صفحة   األربعاء  8
      380،379،378،377  381صفحة   الخميس  9
      381:  من أول سورة النمل حتى ص مراجعة  الجمعه  10
      381،380،379،378  382صفحة   السبت  11
      382،381،380،379  383صفحة   األحد  12
      383،382،381،380  384صفحة   األثنين  13
      384،383،382،381  385صفحة   الثالثاء  14
      385:  حتى ص 382:  من ص عةمراج  األربعاء  15
      مراجعة سورة الشعراء  الخميس  16
      مراجعة سورة النمل  الجمعه  17
    القصص  384،383،382،381  385صفحة   السبت  18
      385،384،383،382  386صفحة   األحد  19
      386،385،384،383  387صفحة   األثنين  20
      387،386،385،384  388صفحة   الثالثاء  21
      388،387،386،385  389صفحة   ربعاءاأل  22
      389،388،387،386  390صفحة   الخميس  23
      390:  من أول القصص حتى ص مراجعة  الجمعه  24
      390،389،388،387  391صفحة   السبت  25
      391،390،389،388  392صفحة   األحد  26
      392،391،390،389  393صفحة   األثنين  27
      393،392،391،390  394صفحة   الثالثاء  28
      394،393،392،391  395صفحة   األربعاء  29
      395،394،393،392  396صفحة   الخميس  30
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                             

                                 و به نستعين
  ) یوم 30(الثامن عشرالشهر                              

  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      396:  حتى ص 391: من ص مراجعة  الجمعه  1
      مراجعة سورة القصص  السبت  2
       والشعراءمراجعة  النمل  األحد  3
    العنكبوت  395،394،393،392  396صفحة  األثنين  4
      396،395،394،393  397صفحة   الثالثاء  5
      397،396،395،394  398صفحة   األربعاء  6
      398،397،396،395  399صفحة   الخميس  7
      399،398،397،396  400صفحة   الجمعه  8
      400:  من أول العنكبوت حتى ص مراجعة  السبت  9
      400،399،398،397  401صفحة   األحد  10
      401،400،399،398  402صفحة   األثنين  11
      402،401،400،399  403حة صف  الثالثاء  12
      403،402،401،400  404صفحة   األربعاء  13
      مراجعة سورة العنكبوت  الخميس  14
      النساءمراجعة البقرة وآل عمران و  الجمعه  15
مراجعة المائدة واألنعام واألعراف واألنفال   السبت  16

  ةالتوبو
    

مراجعة یونس وهود ویوسف والرعد وإبراهيم   األحد  17
  لالنحالحجروو

    

مراجعة اإلسراء والكهف ومریم وطه واألنبياء   األثنين  18
  الحجو

    

      الفرقانمراجعة المؤمنون والنور و  الثالثاء  19
     العنكبوت مراجعة الشعراء والنمل والقصص و  األربعاء  20
    أول الروم  403،402،401،400  404صفحة   الخميس  21
      404،403،402،401  405صفحة   الجمعه  22
      405،404،403،402  406فحة ص  السبت  23
      406،405،404،403  407صفحة   األحد  24
      407،406،405،404  408صفحة   األثنين  25
      408،407،406،405  409صفحة   الثالثاء  26
      409،408،407،406  410صفحة   األربعاء  27
      راجعة سورة الرومم  الخميس  28
    أول لقمان  410،409،408،407  411صفحة   الجمعه  29
      411،410،409،408  412صفحة   السبت  30
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                             
                                 و به نستعين

  ) یوم 30(التاسع عشرالشهر                              
  تاریخال  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      412،411،410،409  413صفحة  األحد  1
      413،412،411،410  414صفحة   األثنين  2
      مراجعة سورة لقمان  الثالثاء  3
    ةالسجد  414،413،412،411  415صفحة   األربعاء  4
      415،414،413،412  416صفحة   الخميس  5
      416،415،414،413  417صفحة   الجمعه  6
      ةمراجعة سورة السجد  السبت  7
      ةالسجدمراجعة سورة الروم ولقمان و  األحد  8
    األحزاب  417،416،415،414  418صفحة   األثنين  9
      418،417،416،415  419صفحة   الثالثاء  10
      419،418،417،416  420صفحة   األربعاء  11
      420،419،418،417  421صفحة   الخميس  12
      421،420،419،418  422صفحة   الجمعه  13
      422: مراجعة أول األحزاب حتى ص   بتالس  14
      422،421،420،419  423صفحة   األحد  15
      423،422،421،420  424صفحة   األثنين  16
      424،423،422،421  425صفحة   الثالثاء  17
      425،424،423،422  426صفحة   األربعاء  18
      426،425،424،423  427صفحة   الخميس  19
      حزابمراجعة سورة األ  الجمعه  20
    أول سبأ  427،426،425،424  428صفحة   السبت  21
      428،427،426،425  429صفحة   األحد  22
      429،428،427،426  430صفحة   األثنين  23
      430،429،428،427  431صفحة   الثالثاء  24
      431،430،429،428  432صفحة   األربعاء  25
      432،431،430،429  433صفحة   الخميس  26
      433،432،431،430  434صفحة   الجمعه  27
      مراجعة سورة سبأ  السبت  28
      السجدهمراجعة سورة لقمان و  األحد  29
      سبأمراجعة سورة األحزاب و  األثنين  30

  
  
  
 
  
  
 



49  

  
                               

   بسم اهللا الرحمن الرحيم                       
  ستعين                               و به ن

  ) یوم 31(العشرونالشهر                              
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
    أول فاطر  433،432،431،430  434صفحة   الثالثاء  1
      434،433،432،431  435صفحة   األربعاء  2
      435،434،433،432  436صفحة   الخميس  3
      436،435،434،433  437صفحة   الجمعه  4
      437،436،435،434  438صفحة   السبت  5
      438،437،436،435  439صفحة   األحد  6
      مراجعة سورة فاطر  األثنين  7
      فاطرمراجعة سورة سبأ و  الثالثاء  8
    أول یس  439،438،437،436  440صفحة   األربعاء  9
      440،439،438،437  441صفحة   الخميس  10
      441،440،349،348  442صفحة   الجمعه  11
      442،441،440،439  443صفحة   السبت  12
      443،442،441،440  444صفحة   األحد  13
      444،443،442،441  445صفحة   األثنين  14
      راجعة سورة یسم  الثالثاء  15
      النساءمراجعة البقرة وآل عمران و  األربعاء  16
مراجعة المائدة واألنعام واألعراف واألنفال   الخميس  17

  ةلتوباو
    

مراجعة یونس وهود ویوسف والرعد وإبراهيم   الجمعه  18
  لالنحوالحجرو

    

    طه و األنبياء  والكهف ومریم ومراجعة اإلسراء  السبت  19
مراجعة الحج والمؤمنون والنور والفرقان   األحد  20

  الشعراءو
    

      الروممراجعة  النمل والقصص والعنكبوت و  األثنين  21
فاطر جعة لقمان والسجده واألحزاب وسبأ ومرا  الثالثاء  22

  و یس
    

    الصافات  445،444،443،442  446صفحة   األربعاء  23
      446،445،444،443  447صفحة   الخميس  24
      447،446،445،444  448صفحة   الجمعه  25
      448،447،446،445  449صفحة   السبت  26
      449:  من أول الصافات حتى ص مراجعة  األحد  27
      449،448،447،446   450صفحة   ألثنينا  28
      450،449،448،447  451صفحة   الثالثاء  29
      451،450،449،448  452صفحة   األربعاء  30
      مراجعة سورة الصافات  الخميس  31
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                              
                                 و به نستعين

  )یوم 31(الحادى و العشرون الشهر                         
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
    أول ص  452،451،450،449  453صفحة   الجمعه  1
      453،452،451،450  454صفحة   السبت  2
      454،453،452،451  455صفحة   األحد  3
      455،454،453،452  456صفحة   األثنين  4
      456،455،454،453  457صفحة   ثاءالثال  5
      مراجعة سورة ص  األربعاء  6
    أول الزمر  457،456،455،454  458صفحة   الخميس  7
      458،457،456،455  459صفحة   الجمعه  8
      459،458،457،456  460صفحة   السبت  9
      460،459،458،457  461صفحة   األحد  10
      461،460،459،458  462صفحة   األثنين  11
      462:  من أول الزمر حتى ص مراجعة  الثالثاء  12
      462،461،460،459  463صفحة   األربعاء  13
      463،462،461،460  464صفحة   الخميس  14
      464،463،462،461  465صفحة   الجمعه  15
      465،464،463،462  466صفحة   السبت  16
      466:  حتى ص 463: ص مراجعه من   األحد  17
      الصافات  عة سورة ص ومراج  األثنين  18
      مراجعة سورة الزمر  الثالثاء  19
    أول غافر  466،465،464،463  467صفحة   األربعاء  20
      467،466،465،464  468صفحة   الخميس  21
      468،467،466،465  469صفحة   الجمعه  22
      469،468،467،466  470صفحة   السبت  23
      470،469،468،467  471صفحة   األحد  24
      471:  من أول غافر حتى ص مراجعة  األثنين  25
      471،470،469،468  472صفحة   الثالثاء  26
      472،471،470،469  473صفحة   األربعاء  27
      473،472،471،470  474صفحة   الخميس  28
      474،473،472،471  475صفحة   الجمعه  29
      475،474،473،472  476صفحة   السبت  30
      ة غافرمراجعة سور  األحد  31
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                         
                                 و به نستعين

  ) یوم 32(الثانى و العشرونالشهر                          
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
    أول فصلت  476،475،474،473  477ة صفح  األثنين  1
      477،476،475،474  478صفحة   الثالثاء  2
      478،477،476،475  479صفحة   األربعاء  3
      479،478،477،476  480صفحة   الخميس  4
      480،479،478،477  481صفحة   الجمعه  5
      481،480،479،478  482صفحة   السبت  6
      مراجعة سورة فصلت  األحد  7
    الشورى  482،481،480،479  483صفحة   يناألثن  8
      483،482،481،480  484صفحة   الثالثاء  9
      484،483،482،481  485صفحة   األربعاء  10
      485،484،483،482  486صفحة   الخميس  11
      486،485،484،483  487صفحة   الجمعه  12
      487،486،485،484  488صفحة   السبت  13
      488،487،486،485  489صفحة   األحد  14
      مراجعة سورة الشورى  األثنين  15
      الشورىوفصلت و مراجعة سورة غافر  الثالثاء  16
    الزخرف  488،487،486،485  489صفحة  األربعاء  17
      489،488،487،486  490صفحة   الخميس  18
      490،489،488،487  491صفحة   الجمعه  19
      491،490،489،488  492صفحة   السبت  20
      492،491،490،489  493صفحة   األحد  21
      493،492،491،490  494صفحة   األثنين  22
      494،493،492،491  495صفحة   الثالثاء  23
      جعة سورة الزخرفمرا  األربعاء  24
   أول الدخان  495،494،493،492  496صفحة   الخميس  25
      496،495،494،493  497صفحة   الجمعه  26
      497،496،495،494  498فحة ص  السبت  27
      الدخانمراجعة سورة الزخرف و  األحد  28
    الجاثيه  498،497،496،495  499صفحة   األثنين  29
      499،498،497،496  500صفحة   الثالثاء  30
      500،499،498،497  501صفحة   األربعاء  31
      501،500،499،498  502صفحة   الخميس  32
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  هللا الرحمن الرحيمبسم ا                                 
                                 و به نستعين

  ) یوم 30(الشهر الثالث و العشرون                       
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      مراجعة سورة الجاثيه  الجمعه  1
      النساءوآل عمران مراجعة البقرة و  السبت  2
ائدة واألنعام واألعراف واألنفال مراجعة الم  األحد  3

  ةالتوبو
    

 یونس وهود ویوسف والرعد وإبراهيم مراجعة  األثنين  4
  النحلوالحجرو

    

     األنبياء مراجعة اإلسراء والكهف ومریم وطه و  الثالثاء  5
قان الفرمراجعة الحج والمؤمنون والنور و  األربعاء  6

  الشعراءو
    

      الروموالعنكبوت ومراجعة  النمل والقصص   الخميس  7
     فاطر السجده واألحزاب وسبأ ومراجعة لقمان و  الجمعه  8
      غافرمراجعة یس والصافات والزمرو  السبت  9
مراجعة فصلت والشورى والزخرف والدخان   األحد  10

  الجاثيهو
    

    األحقاف  501،500،499،498  502صفحة   األثنين  11
      502،501،500،499  503صفحة   الثالثاء  12
      503،502،501،500  504صفحة   األربعاء  13
      504،503،502،501  505صفحة   الخميس  14
      505،504،503،502  506صفحة   الجمعه  15
      مراجعة سورة األحقاف  السبت  16
     أول محمد  506،505،504،503  507صفحة   األحد  17
      507،506،505،504  508صفحة   األثنين  18
      508،507،506،505  509صفحة   الثالثاء  19
      509،508،507،506  510صفحة   األربعاء  20
      مراجعة سورة محمد  الخميس  21
    أول  الفتح  510،509،508،507  511صفحة   الجمعه  22
      511،510،509،508  512صفحة   السبت  23
      512،511،510،509  513صفحة   األحد  24
      513،512،511،510  514صفحة   األثنين  25
      514،513،512،511  515صفحة   ثالثاءال  26
      مراجعة سورة الفتح   األربعاء  27
      الدخانمراجعة سورة الزخرف و  الخميس  28
      األحقافمراجعة سورة الجاثيه و  الجمعه  29
      الفتحد ومراجعة سورة محم  السبت  30
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                   
                            و به نستعين     

  ) یوم 31 (الرابع و العشرونالشهر                       
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
    الحجرات  515،514،513،512  516صفحة   األحد  1
      516،515،514،513  517صفحة   األثنين  2
    أول ق  517،516،515،514  518صفحة   الثالثاء  3
      518،517،516،515  519صفحة   األربعاء  4
      519،518،517،516  520صفحة   الخميس  5
      مراجعة سورة الحجرات و ق  الجمعه  6
     الذاریات  519،518،517،516  520صفحة   السبت  7
      520،519،518،517  521صفحة   األحد  8
      521،520،519،518  522صفحة   األثنين  9
     الطور  522،521،520،519  523 صفحة  الثالثاء  10
      523،522،521،520  524صفحة   األربعاء  11
      524،523،522،521  525صفحة   الخميس  12
      الطورمراجعة سورة الذاریات و  الجمعه  13
      الطورورة الحجرات و ق والذاریات ومراجعة س  السبت  14
     النجم  525،524،523،522  526صفحة   األحد  15
      526،525،524،523  527صفحة   األثنين  16
     القمر  527،526،525،524  528صفحة   الثالثاء  17
      528،527،526،525  529صفحة   األربعاء  18
      529،528،527،526  530صفحة   الخميس  19
      530،529،528،527  531صفحة   الجمعه  20
      القمرمراجعة سورة النجم و  السبت  21
     الرحمن  530،529،528،527  531صفحة   األحد  22
      531،530،529،528  532صفحة   األثنين  23
      532،531،530،529  533صفحة   الثالثاء  24
     الواقعه  533،532،531،530  534صفحة   األربعاء  25
      534،533،532،531  535صفحة   الخميس  26
      535،534،533،532  536صفحة   الجمعه  27
      536،535،534،533  537صفحة   السبت  28
      الواقعهمراجعة سورة الرحمن و  األحد  29
      الذاریاتمراجعة سورة الحجرات وق و  األثنين  30
      القمرمراجعة سورة الطور والنجم و  الثالثاء  31
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                  

         و به نستعين                        
  )یوم  32 (الشهر الخامس و العشرون                     

  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
    أول الحدید  536،535،534،533  537صفحة   األربعاء  1
      537،536،535،534  538صفحة   الخميس  2
      538،537،536،535  539صفحة   الجمعه  3
      539،538،537،536  540صفحة   السبت  4
      540،539،538،537  541صفحة   األحد  5
      مراجعة سورة الحدید  األثنين  6
      النساء البقرة وآل عمران و  الثالثاء  7
      التوبه المائدة واألنعام واألعراف واألنفال و  األربعاء  8
إبراهيم   یونس وهود ویوسف والرعد و  الخميس  9

  النحلوالحجرو
    

      الحجواألنبياء  اإلسراء والكهف ومریم وطه و  هالجمع  10
      النمل والشعراء المؤمنون والنوروالفرقان و  السبت  11
      السجده ولقمان والرومالقصص والعنكبوت و  األحد  12
       وصالصافاتویس  وفاطراألحزاب وسبأ و  األثنين  13
      الزخرف وفصلت والشورى وغافرالزمرو  الثالثاء  14
      الفتح واألحقاف ومحمد والجاثيهالدخان و  اءاألربع  15
      القمراریات والطور والنجم وذالحجرات وق وال  الخميس  16
        الحدیدالرحمن والواقعه و  الجمعه  17
    المجادله  541،540،539،538  542صفحة   السبت  18
      542،541،540،539    543صفحة   األحد  19
      543،542،541،540  544صفحة   األثنين  20
    الحشرأول   544،543،542،541  545صفحة   الثالثاء  21
      545،544،543،542  546صفحة   األربعاء  22
      546،545،544،543  547صفحة   الخميس  23
      547،546،545،544  548صفحة   الجمعه  24
      الحشرة المجادله وسور  السبت  25
    الممتحنه   الحشر مراجعة   549صفحة   األحد  26
      الحشرمراجعة   550صفحة   ناألثني  27
   الصف أول   الممتحنهمراجعة   551صفحة   الثالثاء  28
      الممتحنهمراجعة   552صفحة   األربعاء  29
   الجمعهأول   الممتحنه و الصف  553صفحة   الخميس  30
    المنافقون  الصف و الجمعه  554صفحة   الجمعه  31
      الصف و الجمعه  555صفحة   السبت  32
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                         

                                 و به نستعين
  )یوم  33(الشهر السادس و العشرون                     

  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
      الصفمراجعة سورة الممتحنه و  األحد  1
      المنافقون الجمعه ومراجعة سورة  األثنين  2
    الحشرالمجادله و  556صفحة   الثالثاء  3
    الممتحنه  557صفحة   األربعاء  4
    الجمعهالصف و  558صفحة   الخميس  5
    التغابنالمنافقون و  559صفحة   الجمعه  6
    التغابن والطالق  560صفحة   السبت  7
  التحریمالطالق و  561صفحة   األحد  8

حفظ سورة 
  التغابن
   و 

  الطالق 
  و 

    التحریم
      الحدیدمراجعة سورة الرحمن والواقعه و  األثنين  9
      الممتحنهمراجعة سورة المجادله والحشر و  الثالثاء  10
      المنافقونمراجعة سورة الصف والجمعه و  األربعاء  11
      التحریممراجعة سورة التغابن والطالق و  الخميس  12
    حشرالالمجادله و  562صفحة   الجمعه  13
    الممتحنه  563صفحة   السبت  14
الصف والجمعه   564صفحة   األحد  15

  المنافقونو
  

   التحریمالتغابن والطالق و  565صفحة   األثنين  16
    القلمالملك و  566صفحة   الثالثاء  17
  آخر سورة الحاقه  567صفحة   األربعاء  18

حفظ سورة 
  الملك
  و 
  القلم
  و

  الحاقه
  

      الحاقهسورة الملك والقلم ومراجعة   الخميس  19
    الحاقهالقلم و  568صفحة   الجمعه  20
    الحاقهالقلم و  569صفحة   السبت  21
    المعارجالحاقه و  570صفحة   األحد  22
    الحاقهالملك و القلم و  571صفحة   األثنين  23
    نوحالحاقه و المعارج و  572صفحة   الثالثاء  24
    نوحالمعارج و  573صفحة   األربعاء  25
    الجننوح و  574صفحة   الخميس  26
    الحاقهالملك والقلم و  575صفحة   الجمعه  27
    نوحالمعارج و  576صفحة   السبت  28
    الجننوح و  577صفحة   األحد  29
    لالمزمالجن و  578صفحة   األثنين  30
    المدثرالمزمل و  579صفحة   الثالثاء  31
    القيامهالمدثر و  580صفحة   األربعاء  32
  اإلنسانالقيامه و  581صفحة   الخميس  33

حفظ 
  المعارج

  و 
نوح والجن 

  و 
  المزمل
  و

  المدثر
  و

  القيامه
  و

  اإلنسان 
و 

    المرسالت
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                     
                                 و به نستعين

  ) یوم 30 (الشهر السابع و العشرون                             
  التاریخ  مالحظات  المراجعه  الحفظ الجدید  اليوم  م
مراجعه من سورة المعارج حتى سورة   الجمعه  1

  المرسالت
    

      العشرونمراجعة الجزء التاسع و  السبت  2
      لمالقمراجعة الملك و  سورة النبأ  األحد  3
      المعارجه ومراجعة الحاق  سورة النازعات   األثنين  4
      الجنمراجعة نوح و  سورة عبس  الثالثاء  5
      المدثرمراجعة المزمل و  سورة التكویر  األربعاء  6
      اإلنسانمراجعة القيامه و  سورة اإلنفطار  الخميس  7
      مراجعة المرسالت  سورة المطففين  الجمعه  8
      مراجعه من أول الثالثون حتى المطففين  السبت  9
      البروجاإلنشقاق وسورة   األحد  10
      الغاشيهعلى واألسورة الطارق و  األثنين  11
      البلدسورة الفجر و  الثالثاء  12
      من سورة الشمس حتى الشرح  األربعاء  13
      من سورة التين حتى البينه   الخميس  14
      من سورة الزلزله حتى ختام القرآن  الجمعه  15
      27مراجعة الجزء   السبت  16
       28مراجعة الجزء   األحد  17
        29مراجعة الجزء   األثنين  18
      30مراجعة الجزء   الثالثاء  19
      مراجعه من سورة البقره حتى النساء  األربعاء  20
      مراجعة من سورة المائده حتى التوبه  الخميس  21
      مراجعه من سورة یونس حتى النحل  الجمعه  22
       األنبياءمراجعه من سورة اإلسراء حتى  السبت  23
      مراجعه من سورة الحج حتى الشعراء  األحد  24
      مراجعه من سورة النمل حتى الروم  األثنين  25
      مراجعه من سورة لقمان حتى فاطر  الثالثاء  26
      مراجعه من سورة یس حتى غافر  األربعاء  27
      مراجعه من سورة فصلت حتى الجاثيه  الخميس  28
 السادس والعشرون والسابع ة الجزءعمراج  الجمعه  29

  العشرونو
    

      30 ،29 ،28مراجعة الجزء   السبت  30
  

  
  الحمد هللا رب العالمين                        و 
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                            جدول المراجعه المتدرجه
المرحله 
  األولى

لمرحله ا
  الثانيه

المرحله 
  الثالثه

المرحله 
  الرابعه

المرحله 
  الخامسه

جودة الحفظ 
  )ضعيف(

جودة الحفظ 
)50(%  

جودة الحفظ 
)60(%  

جودة الحفظ 
)80(%  

جودة الحفظ 
  جيد

  شهر ثالث شهور
   و نصف

   أیام7   شهر1/2  شهر

  اسم السوره
  
  
  أو
  
  

  رقم الجزء
عدد أیام 
  المراجعه

عدد أیام 
  المراجعه

عدد أیام 
  المراجعه

عدد أیام 
  المراجعه

عدد أیام 
  المراجعه

  یوم  یومين  یومين   أیام4  البقره
  یوم  یومين  یومين   أیام4  آل عمران
  یوم  یومين  یومين   أیام4  النساء

  
  ف  یوم

  یوم  یومين  یومين   أیام4  المائده
  یوم  یومين  یومين   أیام4  األنعام
  یوم  یومين  یومين   أیام4  األعراف

  یوم  یومين   أیام4  هالتوب/ األنفال 

  
  م  یوم

  یوم  یومين   أیام4  یوسف: یونس 
  یوم

  یوم  یومين   أیام4  النحل: الرعد 
  ى  یوم

  یوم  یومين   أیام4  مریم: اإلسراء 
  یوم

  یوم  یومين   أیام4  الحج: طه 
  یوم  یومين   أیام4  الفرقان: المؤمنون 

  یوم
  
  ب  یوم

  یوم  یومين   أیام4  النمل/ الشعراء 
  یوم  یومين   أیام4  العنكبوت/ القصص 

  یوم

  یوم  یومين   أیام4  السجده: الروم 
  یوم  یومين   أیام4  یس: األحزاب 

  یوم

  
  میو

  ش

  یوم  یومين   أیام4  الزمر: الصافات 
  یوم  یومين   أیام4  الشورى: غافر 

  یوم

  یوم   أیام4  الجاثيه: الزخرف 
   أیام4  الحجرات: األحقاف 

3  
  یوم  أیام

  یوم

  
  و  یوم

  یوم   أیام4  الحدید: ق 
  یومين  28الجزء 

3  
  یوم  أیام

  یوم

  یوم  یومين  29الجزء 
  یومين  30الجزء 

3  
  یوم  أیام

  یوم

  
  ق  یوم

   أیام7   یوم15   یوم30   یوم45   یوم90  مجموع األیام
  
  
  

  .يه جداول لكل مرحلة على حدةیل للمراجعة لجميع المراحل وجدول شاملهذا 
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  "مستوى الحفظ الضعيف").            شهور 3( جداول المراجعه للمرحله األولى –ا 

                                           الشهر األول
  اسم  م  المراجعه

  حتى صفحة  من صفحة  السوره
  التاریخ

    12  2  البقرة  1
    26  13  البقرة  2
    41  27  البقرة  3
    49  42  البقرة  4
    56  50  آل عمران  5
    64  57  آل عمران  6
    70  65  آل عمران  7
    76  71  آل عمران  8
    85  77  النساء  9
    91  86  النساء  10
    99  92  النساء  11
    106  100  النساء  12
    112  106  المائدة  13
    118  113  المائدة  14
    122  119  المائدة  15
    127  123  المائدة  16
    131  128   األنعام  17
    137  132  األنعام  18
    143  138  األنعام  19
    150  144  األنعام  20
    156  151  األعراف  21
    163  157  األعراف  22
    169  164  األعراف  23
    176  170  األعراف  24
    186  177  األنفال  25
    194  187  التوبة  26
    201  195  التوبة  27
    207  202  التوبة  28
    216  208  یونس  29
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  تابع جدول المراجعه للمرحله األولى 
 الشهرالثانى

 
  

  

  ماس  م  المراجعه
  حتى صفحة  من صفحة  السوره

  التاریخ

    225  217  هود/ یونس   1
    235  226  هود   2
    248  235  یوسف  3
    259  249  إبراهيم/ الرعد   4
    267  260  الحجر/ إبراهيم   5
    274  267  النحل  6
    281  275  النحل  7
    287  282  اإلسراء  8
    293  288  اإلسراء  9
    304  293  الكهف  10
    312  305  مریم  11
    319  312  طه  12
    326  320  طه األنبياء  13
    334  327  الحج/ األنبياء   14
    341  335  الحج  15
    349  342  المؤمنون  16
    354  350   النور  17
    359  355  النور  18
    366  359  الفرقان  19
    371  367  الشعراء  20
    376  372  الشعراء  21
    381  377  النمل  22
    385  382  لالنم  23
    390  385  القصص  24
    396  391  القصص  25
    400  396  العنكبوت  26
    404  401  العنكبوت  27
    407  404  الروم  28
    410  408  الروم  29
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  ) شهور 3(تابع جدول المراجعه للمرحله األولى                        
  ر الثالثالشه

  

  اسم  م  المراجعه
  حتى صفحة  من صفحة  السوره

  التاریخ

    414  411  لقمان  1
    417  415  ةالسجد  2
    427  418  األحزاب  3
    434  428  سبأ  4
    440  434  فاطر  5
    445  440  یس  6
    452  446  الصافات  7
    458  453  ص  8
    462  458  الزمر  9
    467  463  الزمر  10
    471  467  غافر  11
    476  472  غافر  12
    482  477  فصلت  13
    489  483  الشورى  14
    492  489  الزخرف  15
    495  493  الزخرف  16
    498  496   الدخان  17
    502  499  الجاثية  18
    506  502  األحقاف  19
    510  507  محمد  20
    515  511  الفتح  21
    517  515  الحجرات  22
    520  518  ق  23
24    
25  

  جزء
  الذاریات

  تى نهایتهمن أوله ح
    یومين فى 

26    
27  

  الجزء
28  

  من أوله حتى نهایته
     فى یومين

28    
29  

  الجزء
29  

  من أوله حتى نهایته
     فى یومين

30    
31  

  الجزء
30  

  من أوله حتى نهایته
     فى یومين
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  %"50مستوى الحفظ ضعيف)  "شهر و نصف(رحله الثانيهول المراجعه للم جد–ب 
   یوم45                                                

                                              
  

                    

  اسم  م  المراجعه
  حتى صفحة  من صفحة  السوره

  التاریخ

    26  أول البقره  البقرة  1
    نهایة البقره  27  ةالبقر  2
    64  أول آل عمران  آل عمران   3
    نهایة آل عمران  65  آل عمران   4
    91  أول النساء  النساء  5
    یة النساءنها  92  النساء  6
    118  أول المائده  ةالمائد  7
    نهایة المائده  119  ةالمائد  8
    137  أول األنعام  األنعام  9
    نهایة األنعام  138  األنعام  10
    163  أول األعراف  األعراف  11
    نهایة األعراف  164  األعراف  12
    194  أول األنفال  األنفال و التوبة  13
    نهایة التوبه  195  التوبة  14
    225  أول یونس  یونس و هود  15
    نهایة یوسف  226  یوسف  16
 الرعد وإبراهيم   17

  الحجرو
    نهایة الحجر  أول الرعد

    نهایة النحل  أول النحل  النحل  18
    نهایة اإلسراء  أول اإلسراء  اإلسراء  19
    نهایة مریم  أول الكهف  مریمالكهف و  20
    نهایة األنبياء  أول طه  األنبياءطه و  21
    نهایة الحج  أول الحج  الحج  22
المؤمنون   23

  النورو
    نهایة النور  أول المؤمنون

    نهایة الفرقان  أول الفرقان  الفرقان  24
    نهایة الشعراء  أول الشعراء  الشعراء  25
    نهایة النمل  أول النمل  النمل  26
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  )شهر و نصف (تابع جداول المرحله الثانيه                    

   یوم45

  
  
  

   یوما45                                  
  
  
  
  
  
  

  اسم السوره  م  المراجعه
  إلى صفحة  من صفحة

  التاریخ

    من أولها إلى آخرها  القصص  27
    من أولها إلى آخرها  العنكبوت  28
    من أولها إلى آخرها  الروم  29
    آخر السجده  أول لقمان  لقمان والسجده  30
    آخر سبأ  أول األحزاب  حزاب وسبأاأل  31
    آخر یس  أول فاطر  فاطرویس  32
    آخر ص  أول الصافات  الصافات وص  33
    الزمر آلها  الزمر  34
    غافر آلها  غافر  35
    آخر الشورى  أول فصلت  فصلت والشورى  36
    آخر الدخان  أول الزخرف الزخرف والدخان  37
الجاثيه واألحقاف   38

  ومحمد
    خر محمدآ  أول الجاثيه

    آخر الحجرات  أول الفتح  الفتح والحجرات  39
    آخر القمر  أول ق  القمر: ق   40
    آخر الممتحنه  أول الرحمن  الممتحنه:الرحمن  41
    آخر التحریم  أول الصف  التحریم:الصف   42
    آخر الجن  أول الملك  الجن: الملك   43
    آخر المرسالت  أول المزمل المرسالت:المزمل  44
    الجزء الثالثون آله  زء الثالثونالج  45
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   % "60مستوى الحفظ )      " شهر (  جدول المراجعه للمرحله الثالثه –ج  

  ) یوم 30( 

  اسم السوره  م  المراجعه
  إلى صفحة  من صفحة

  التاریخ

    26  أول البقره  البقرة  1
    49  27  البقرة  2
    64  أول آل عمران  آل عمران  3
    نهایة آل عمران  65  آل عمران  4
    91  أول النساء  النساء  5
    نهایة النساء  92  النساء  6
    118  أول المائده  المائدة  7
    نهایة المائده  119  المائدة  8
    137  أول األنعام  األنعام  9
    نهایة األنعام  138  األنعام 10
    163  أول األعراف  األعراف 11
    نهایة األعراف  164  األعراف 12
    نهایة التوبه  أول األنفال  لتوبةاألنفال و ا 13
    نهایة یوسف  أول یونس  یوسف: یونس  14
    نهایة النحل  أول الرعد  النحل : الرعد  15
    نهایة مریم  أول اإلسراء  مریم: اإلسراء 16
    نهایة الحج  أول طه  الحج: طه  17
    نهایة الفرقان  أول المؤمنون قانالفر: المؤمنون 18
    نهایة النمل  أول الشعراء  النمل: الشعراء  19
القصص  20

  العنكبوتو
    نهایة العنكبوت  أول القصص

    نهایة السجده  أول الروم  السجده:الروم  21
    نهایة یس  أول األحزاب  یس  :األحزاب  22
    نهایة الزمر  أول الصافات  الزمر :الصافات  23
    الشورىنهایة   أول غافر  الشورى: فر غا 24
    نهایة الجاثيه  أول الزخرف الجاثيه : الزخرف 25
     آامال26الجزء   26الجزء  26
     آامال27الجزء   27الجزء  27
     آامال28الجزء   28الجزء  28
     آامال29الجزء   29الجزء  29
     آامال30الجزء   الجزء الثالثون 30
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   % "80مستوى الحفظ )    " نصف شهر ( ه للمرحله الرابعه  جداول المراجع–د 

  ) یوم 15(                                            

  
  

   یوم15
  
  
  

  
  
  
  

  اسم السوره  م  المراجعه
  إلى صفحة  من صفحة

  التاریخ

    البقره آلها  البقرة  1
    آل عمران آلها  آل عمران  2
    النساء آلها  النساء  3
    المائده آلها  المائدة  4
    األنعام آلها  األنعام  5
    األعراف آلها  األعراف  6
    من األنفال حتى نهایة یوسف  یوسف: األنفال   7
    من أول الرعد حتى نهایة مریم  مریم: الرعد   8
    من أول طه حتى نهایة الفرقان  الفرقان: طه   9
من أول الشعراء حتى نهایة   العنكبوت:الشعراء 10

  العنكبوت
  

    من أول الروم حتى نهایة یس  سی: الروم  11
تى نهایة من أول الصافات ح  الشورى:الصافات 12

  الشورى
  

من أول الزخرف حتى نهایة  الحجرات:الزخرف 13
  الحجرات

  

    28من أول ق حتى نهایة الجزء   28الجزء : ق  14
الجزء :29الجزء 15

30  
    30 و الجزء 29الجزء 
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   "مستوى الحفظ جيد )    " أسبوع( الخامسة ةجعه للمرحلول المرا  جد–ه

  ) أیام 7(                                            
  

  أصحابه یجمعون القرآن فى سبع أیامصلى اهللا عليه وسلم و النبى  آان
  "فمى بشوق " جمعها العلماء فى آلمتى و

  
  . حتى سورة النساء من سورة الفاتحة -:اليوم األول 
  . حتى سورة التوبه من سورة المائدة -:اليوم الثانى 
  . من سورة یونس حتى سورة النحل -:اليوم الثالث 
  .من سورة اإلسراء حتى سورة الفرقان  -:اليوم الرابع 

  .من سورة الشعراء حتى سورة یس  -:اليوم الخامس 
  .من سورة الصافات حتى سورة الحجرات  -:اليوم السادس 

  . من سورة ق حتى نهایة المصحف -:بع اليوم السا
  
  
  
  

                             تم بحمد اهللا
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  الفهرس  
                                                                الصفحه-:الموضوع 

   3....... .......................................................................... ءاالهدا
    4......................................... تقدیم الطبعة األولى للشيخ خالد أبو الجود 

  5 ........................................................)مقدمة المؤلف  (الباب األول
  8........ .)أهله  فضل القرآن واآلیات و األحادیث التى تبين ( -:الباب الثانى 

  8...... .....بعض ما جاء فى آتاب اهللا من اآلیات الداله على فضل القرآن  -1
 8....... .......أهلهفى فضل القرآن و) ص( بعض ما جاء من أحادیث النبى-2

  10 ............................................... لماذا تحفظ القرآن -:الباب الثالث 
  11..................... على حفظ القرآن الكریم األسباب المعينة -:الباب الرابع 

  11.............................................................التوآل على اهللا  -1
 11........................... ..........................إخالص النيه هللا وحده -2
 11.....................................................اإلبتعاد عن المعاصى  -3
 11..................................................................حب القرآن  -4
 12..........................................اإلستماع إلى األشرطه القرآنيه  -5
 12........................الحذر من الریاء و السمعه ووساوس الشيطان  -6
 13.......................................الحفظ من طبعه واحده للمصحف  -7
 14...............................................................عدم التسویف  -8
 14............................................العنایه بالمتشابهات فى القرآن -9

  15..................................-: معرفة المتشابهات أهمية -:الباب الخامس 
  16..................... بعض المتشابهات فى سورة البقرةأمثله ل -:         أوالً  

  17....................أمثله لبعض المتشابهات فى سورة النساء  -:ً  ثانيا         
  18....... ..................................................قاعدة هامة -:ثالثاً           

  19........................الحفظ آيف تحفظ القرآن ؟ و طریقة  -:الباب السادس 
  20.... ...........   آيفية استخدام جداول الحفظ الموجوده فى الباب الثامن     

  21............................................................. -:الحفظ طریقة         
  21 ............................................................تصحيح القراءة -1
 21 .............................................................المقرر اليومى -2
 21.... ........................................................و الوقتالمكان  -3
 22 .........................................................بدایة الحفظ الفعلى -4

 24.................................................................  : النصائح
  24........................................ ...........األخ القرآنى -1
 24........ ...........................................الشيخ المجود-2
  25................................................. حلقات القرآن -3
  25................................إلبتعاد عن باقى األصحاب  ا- 4

http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=myBooks2&op=open&cat=1&book=355
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  25.............................................حفظ النظر و السمع  - 5
  25............................................. صالة النوافل بالقرآن -6     

  25................................. تعليم و تحفيظ القرآن لآلخرین -7
  26.................................... آيف تراجع القرآن -:الباب السابع 

  26................................................. الطریقه المثلى للمراجعه
     27.....................................المرحله األولى  -1
 28......................................المرحله الثانيه  -2
 28..................... .................المرحله الثالثه -3
 28......................................المرحله الرابعه  -4
 28 ....................................المرحله الخامسه -5

  29............................  جداول الحفظ و المراجعه-:الباب الثامن 
  29...................................... )السجل الذهبى للحفظ اليومى ( 

    .....ابع و العشرونجداول الحفظ للمبتدىء من الشهر األول حتى الشهر الس
  56 حتى صفحة 30  من صفحة                                                       

  57 ........... ................................ -:الجدول العام للمراجعه المتدرجه 
  58 ..........................................) شهور 3(ول المرحله األولى د ج-1
  61 ...........................................) یوم 45( ول المرحله الثانيه  جد-2
  63 ...............................................)شهر ( ول المرحله الثالثه جد -3
  64 ..........................................) یوم 15( ابعه ول المرحله الر جد-4
  65..............................)  أیام 7( ول المراجعه للمرحله المتقدمه  جد-5


