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اإهـــــــــــــــــــداء

 اإىل اأهل القراآن يف القدمي واحلديث 

 اإىل كل مقبل على كتاب اهلل حمب له 

 اإىل كل من له ف�شل علي من معلمني  ومربني 

 اإىل كل من يحمل هم القراآن وي�شعى لن�شر 

 ثقافته وعل�مه  

 اإىل كل ه�ؤلء اأقدم هذا العمل 
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مقدمة 

احلمد هلل الذي اأنزل القراآن تبيانا لكل �شيء وهدى ورحمة للم�ؤمنني ، وال�شالة وال�شالم 
على الهادي الب�شري وال�شراج املنري �شيدنا حممد وعلى اآله الطاهرين واأ�شحابه الطيبني ومن 

تبعهم باإح�شان اإىل ي�م الدين. .  وبعد 

فاإن هذا اجلهد املت�ا�شع يف ذكر بع�س ما ورد  يف ف�شل القراآن الكرمي وحفظه وبيان عظمته 
وطرق حفظه وتعلمه .. واإن كنا نرى اأنه قد ل ي�شيف جديدا يف هذا املجال ، لأن جه�د العلماء 
اإعـــداده وجمعه  فيه وفــرية وم�ؤلفاتهم يف الــقــراآن الكرمي جمة وغفرية ، ولكن ما دعانا  اإىل 
رغبتنا بتقدمي مادة قراآنية خا�شة بالإدارة ي�شتفيد منها منت�شب� احللقات من الطلبة والطالبات 

واجلمه�ر الكرمي باأ�شل�ب مي�شر و�شهل بحيث يك�ن يف متناول جميع ال�شرائح والطبقات ..

اأكرث ما يحتاجه طالب القراآن  اأن ي�شم هذا الكتاب  ولذلك حر�شنا م�شتعينني باهلل على 
الكرمي يف م�شريته القراآنية ..

ومــن ثم افتتحنا الكتيب بذكر عظمة الــقــراآن الكرمي وبيان ف�شله وف�شل قارئه وحافظه 
حتفيزا على الإقبال على كتاب اهلل.. ثم ثنينا بذكر بع�س الآداب القراآنية العامة واخلا�شة مبتعلم 

القراآن ومعلمه وم�شتمعه وقارئه والتاأكيد على التحلي بها تقديرا لكتاب اهلل ورعاية حلرمته.. 

ثم بعد ذلك ذكرنا بع�س اخلط�ات والطرق املعينة على حفظ القراآن الكرمي مع ذكر طرق 
التحفيظ يف بع�س البالد الإ�شالمية قدميا وحديثا..

ويف اخلتام تناول الكتيب بع�س املعل�مات القراآنية التي تهم طالب القراآن الكرمي ..  

راجــني من اهلل �شبحانه جزيل ث�ابه والإخــال�ــس  يف خدمة كتابه  واأن يجعل هذا العمل 
�شدقة جارية يكتب اأجرها وث�ابها يف احلياة وبعد املمات .. 

حممود حممد يو�سف
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متهيد

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على �شيد املر�شلني حممد بن عبد اهلل وعلى اآله 
واأ�شحابه ومن واله .. وبعد : 

فاإن القراآن الكرمي - كتاب اهلل عز وجل ه� د�شت�رنا ومنهاج حياتنا كلها ، وه� اأ�شل الأدلة 
والأحكام ال�شرعية ، جعله اهلل �شبحانه اآخر ر�شالته لهداية الب�شرية واإخراجها من الظلمات 

اإىل الن�ر ، وحتقيق م�شاحلها الدينية والدني�ية .. 

قال تعاىل

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   چ 
ڃ   ڃ ڤ    ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ املائدة: 15 - 16  

وقال جل وعال  

چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ   النحل: 89 

اأنه قال : �شمعت  واأخــرج الرتمذي يف كتاب ف�شائل القراآن عن الإمــام علي ر�شي اهلل عنه 
ر�ش�ل اهلل   يق�ل : )�شتك�ن فنت كقطع الليل املظلم ( قلت : يا ر�ش�ل اهلل وما املخرج؟ قال 
) كتاب اهلل تبارك وتعاىل ، فيه نباأ من قبلكم ، وخرب ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، ه� الف�شل 
لي�س بالهزل ، من تركه من جبار ق�شمه اهلل ، ومن ابتغى الهدى يف غريه اأ�شله اهلل ، ه� حبل 
اهلل املتني ، ون�ره املبني ، والذكر احلكيم ، وه� ال�شراط امل�شتقيم ، وه� الذي ل تزيغ به الأه�اء، 
ول تلتب�س به الأل�شنة ، ول تت�شعب معه الآراء  ول ي�شبع منه العلماء ، ول ميله الأتقياء ، ول 
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يخلق على كرثة الرد، ول تنتق�س عجائبه، وه� الذي مل تنته اجلن اإذ �شمعته اإذ قال�ا چ ڀ    
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  اجلن: 1، من علم  علمه �شبق ومن قال به �شدق ، ومن حكم به عدل 
اإليه هدي اإىل �شراط م�شتقيم ( الرتمذي يف ف�شائل القراآن  اأجر ، ومن دعا  ، ومن عمل به 

حديث رقم 2906 .

ولذلك وتقديرا من اإدارة �شئ�ن القراآن الكرمي للقراآن واأهله فاإنها تتقدم اإىل اأبنائها من 
طلبة وطالبات القراآن وكل حمب لكتاب اهلل ومقبل عليه .. تتقدم بهذا الكتيب  الذي تاأمل اأن 
يك�ن خري معني وم�شجع لهم على الهتمام بكتاب اهلل وزيادة الإقبال عليه والتم�شك باأحكامه 

واآدابه.. 
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اأهم ما ت�سمنه الكتاب
ـــريـــة..الـــفـــ�ـــشـــل الأول: عـــظـــمـــة الـــــــقـــــــراآن الـــــكـــــرمي واأثـــــــــــره عــــلــــى الـــبـــ�ـــش

اأهــل القراآن"..الــفــ�ــشــل الـــثـــاين: "خ�شائ�س ومــزايــا  مكانة حامل الــقــراآن 

ــــة...الــفــ�ــشــل الثالث: ـــــ ـــــ ـــة واخلــــا�ــــشـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الآداب الـــقـــراآنـــيـــــــــــــــــــة الـــعـــامــــ

اأهم الق�اعد واخلط�ات امل�شاعدة على حفظ القراآن الكرمي..الـــفـــ�ـــشـــل الــــرابــــع:

خامتة يف معل�مات قراآنية تهم طالب الــقــراآن الكرمي..الف�شل اخلام�س:
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الف�سل الأول
عظمة القراآن الكرمي واأثره على الب�سرية 



14
عظمة القراآن الكرمي واأثره على الب�سرية 

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹ ٹ  چ 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ اإبراهيم: 1  

اإنه الن�ر الذي يهدي احلائرين .. والروح الذي حتيا به القل�ب والعق�ل چ ٱ  ٻ  
ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   
ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ       چ  
چ  ڇ          ڇ   چ ال�ش�رى: 52 – 53 اإنه القراآن العظيم واملعجزة اخلالدة خلامت الأنبياء 
اأن ياأت�ا ب�ش�رة  عليه ال�شالة وال�شالم ، والذي حتدى اهلل به اجلن والإن�س على مر الع�ش�ر 
من مثله فعجزوا .. فه� معجز يف بالغته .. ومعجز يف تركيبه وبيانه .. ومعجز يف عل�مه 

واأحكامه.

اإنه الكتاب الذي نزل على نبي اأمي فاأحدث ث�رة فكرية هائلة غريت جمرى التاريخ، وو�شعت 
حجر الأ�شا�س لبناء اأعظم ح�شارة عرفتها الب�شرية .. وكان له الف�شل الأكرب يف اإخراج العرب 
من جاهليتهم وعاداتهم ال�شيئة واأخالقهم املرذولة .. وح�لهم من غالظ �شداد متقاتلني اإىل 
اإخ�ة متحابني مرتاحمني .. ومن رعاة للغنم اإىل قادة لل�شع�ب والأمم .. ومن اأميني جهالء 
اإىل منارات للعلم والثقافة .. ومن اأذلء م�شت�شعفني اإىل اأعز الأمم .. ودانت لهم �شع�ب الأر�س 

ل بالق�ة والقهر والطغيان .. ولكن بتعاليم القراآن . 

اأبرز ما اأحدثه القراآن من التغيري يف الب�سرية

اأوال : فـي جمال العقيدة

حرر الإن�شان من اخل�ش�ع لغري اهلل ، ومنعه من النقياد لأية ق�ة خمل�قة ، وعرفه اأن كل 
ما يف الك�ن م�شخر خلدمته خا�شع له باإذن اهلل.
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ٹ ٹ  چ يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  مث  ىث  يث  

حج   چ اجلاثية: 13

كما فتح له بابا من الفكر والنظر يف هذا الك�ن بل واأوجب عليه ذلك چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ ي�ن�س: 101.

لي�شل بذلك اإىل معرفة اهلل خالق هذا الك�ن واأنه واحد ل �شريك له متفرد باخللق والرزق 
والت�شرف بهذا الك�ن ،چ ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   

ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ         الأعراف : 54

واأنه مت�شف بكل �شفات الكمال ومنزه عن كل �شفات النق�س..  

ثانيا : ويف جمال االإميان باليوم االآخر

ينبه القراآن الأذهان اإىل الغاية التي من اأجلها خلق الإن�شان: قال تعاىل چ ڄ   ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ الذاريات: 56.

فالإن�شان مل يخلق عبثا ومل ولن يرتك �شدى .. واإذا اآمن الإن�شان باملبداأ واملعاد ا�شتقامت 
اأم�ره فيما بينهما .. وا�شتقامت عالقته مع ربه ومع اأخيه الإن�شان  .

كما اأبطل القراآن الكرمي الكثري من الأفكار والعادات القبيحة التي كان عليها العرب يف اجلاهلية 
اأكرمهم اهلل بالقراآن الذي  والتي تدل على ما كان�ا عليه من جهل مطبق وظــالم دام�س .. حتى 

اأحياهم واأنار لهم الطريق:چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  چ الأنعام: 122

واإذا اأردت اأخي القارئ اأن تعرف ما كان عليه العرب من اجلهل قبل نزول القراآن  ما عليك اإل 
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اأن تقراأ ما بعد الآية املائة من �ش�رة الأنعام.. ثم انظر كيف ح�لهم القراآن بعد اأن اأدبهم باأدبه 
اأئمة يقتدى  اأ�شبح�ا  اأنهم  ونهل�ا من مــ�رده ال�شايف .. وتعلم�ا يف مدر�شة حممد  جتد 
بهم يف احلق واخلري والعدل ، �شهد بذلك الأعداء قبل الأ�شدقاء، حتى اأ�شبح�ا النم�ذج الفذ 

والقدوة احل�شنة ملن جاء بعدهم . 

ثالثا :  اأّما فـي جمال اللغة
فقد ت�حدت لهجات العرب .. حيث كان للعرب قبل نزول القراآن لهجات كثرية متباينة تزيد 
على الع�شرين .. فق�شى القراآن على اللهجات املختلفة املتباينة .. ووحدهم على لهجة واحدة 

هي ) لهجة قري�س ( لأنها اأكرث اللهجات انت�شاراَ وقب�ل عند العرب . 

رابعا : يف جمال الثقافة والعلم 
اإن القراآن الكرمي واحلديث النب�ي ال�شريف وما تفرع عنهما من معارف وعل�م كان لهما 

الأثر الكبري يف الثقافة ويف احل�شارة الإ�شالمية .. و�شدق اهلل العظيم اإذ يق�ل چٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  چ اجلمعة: 2 

ودع�ة القراآن لطلب العلم وال�شتزادة منه ل تخفى على اأحد.. ويكفي دليال على ذلك اأن 
اأول اآيات ال�حي كانت اأمرا بالقراءة ودع�ة اإىل التعلم چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گگچ العلق

اإنه القراآن الذي ي�شنع املعجزات ... الفرقان الذي له الأثــر البالغ يف تغيري حياة العرب 
وغري العرب .. لقد نقلهم من الظلمات اإىل الن�ر .. ومن اجلهل اإىل العلم .. ومن ال�شاللة 
اإىل الن�ر.. ومن البداوة والتخلف اإىل احل�شارة والتقدم .. ومن الف��شى اإىل النظام .. ومن 
حكم الفرد اإىل ال�ش�رى.. ومن الظلم اإىل العدل .. ومن العداوة والفرقة اإىل الإخاء والألفة .. 
ومن عبادة الأ�شنام والأ�شجار والأ�شخا�س وغريها من املعب�دات الباطلة اإىل عبادة اهلل ال�احد 
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الأحد الفرد ال�شمد الذي مل يلد ومل ي�لد  ومل يكن له كف�ا اأحد . قال ر�ش�ل اهلل   ) اإن 

اهلل يرفع بهذا الكتاب ق�ما وي�شع به اآخرين ( رواه م�شلم 

و�شدق اهلل العظيم القائل :

چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦچ الإ�شراء: 9

و�ش�ف يظل هذا الأثر الكبري للقراآن الكرمي يف اإ�شالح وتق�مي الب�شرية ما بقيت ال�شماوات 
والأر�س لأنه چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ چ ف�شلت: 42 

وهذا ه� �شر عظمته وخل�ده . 
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الف�سل الثاين
مكانة حامل القراآن الكرمي

القراآن" اأهل  ومزايا  "خ�سائ�ص 
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مكانة حامل القراآن الكرمي

اأن من يحمل القراآن الكرمي هذا الكتاب العظيم كالم رب العاملني .. الذي تكلمنا  ل �شك 
عن جانب من عظمته ورفعته .. ل �شك اأن من يحمله يف �شدره ل بد اأن يناله جانب من هذه 
الرفعة والعزة والكرامة ،.. ول بد اأن ينال ما ل يناله غريه من الف�شل واملكانة واخلري ال�فري 

يف الدنيا والآخرة .. ويك�ن من خرية اخللق واأكرمهم على اهلل �شبحانه . 

ول� يعلم الب�شر ما ينال�نه بحفظهم للقراآن الكرمي ومت�شكهم به والعمل باأحكامه والتخلق 
باأخالقه لكان همهم الأول و�شغلهم الأوحــد يف هذه احلياة ه� هذا الكتاب املعجز اخلالد .. 

و�شدق اهلل العظيم حني يق�ل  چ گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   
ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ العنكب�ت: 49 

اأروع الآيــة التي تبني عظم �شاأن ال�شدور التي حتفظ كــالم اهلل عز وجــل ، وت�شف  هلل ما 
اأ�شحابها باأنهم هم الذين اأوت�ا العلم ، وهل بعد كتاب اهلل من علم .. ؟ 

ويبني اهلل لنا من خاللها اأنه اختار من عباده فئة جعل �شدورهم اأوعية لكالمه ) اإن هذا له� 
الف�شل املبني ( بل ل� تاأمل النا�س هذه الق�شية – ق�شية اخت�شا�س هذه الأمة باأن جعل اهلل �شدور 

علمائها �شببا يف حفظ اآيات اهلل البينات – ل� تاأمل�ا ذلك لعلم�ا قيمة حفاظ القراآن الكرمي . 

اأن بع�س هذه ال�شدور بل كثري منها اأعجمية ل تنطق العربية ولكن  والأعجب من هذا 
األ�شنتهم بالقراآن ف�شيحة .. 
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خ�سائ�ص ومزايا اأهل القراآن 

ويف هذا املجال نذكر لك اأخي القارئ بع�س الأو�شمة واملزايا التي خ�س اهلل بها اأهل القراآن 
الكرمي: 

اأوال : اأولوية االإمامة يف ال�سالة والتقدمي يف اللحد

ثبت اأنه  كان اإذا بعث بعثا يق�ل : )لي�ؤمكم اأكرثكم قراآنا( رواه البخاري 

وعن جابر بن عبد اهلل  ) اأن النبي  كان يجمع بني الرجلني من قتلى اأحد ثم يق�ل 
اأيهما اأكرث اأخذا للقراآن فاإذا اأ�شري اإىل اأحدهما قدمه يف اللحد (   رواه البخاري. 

ثانيا : نيلهم لقب اخلريية

 عن عثمان بن عفان  قال : قال ر�ش�ل اهلل  )خريكم من تعلم القراآن وعلمه(  رواه 
البخاري .

ثالثا : لهم الدرجات العليا يف اجلنة 

عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س ر�شي اهلل عنهما عن النبي    اأنه قال : ) يقال ل�شاحب 
القراآن : اإقراأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فاإن منزلتك عند اآخر اآية تقروؤها( الرتمذي 

وقال : حديث ح�شن �شحيح . 

رابعا : اأكرمهم اهلل بالنعمة العظمى التي ينبغي اأن يح�سدهم النا�ص عليها 

ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ   چ   
ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ   چ    البقرة: 269
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قال جماهد : احلكمة هي الفهم والإ�شابة يف القراآن . 

وقال مقاتل : يعني علم القراآن . 

وعن عبد اهلل بن عمر ر�شي اهلل عنهما قال : �شمعت ر�ش�ل اهلل  يق�ل ) ل ح�شد اإل يف 
اثنتني : رجل اآتــاه اهلل الكتاب فه� يق�م به اآنــاء اهلل واآنــاء النهار ، ورجل اأعطاه اهلل مال فه� 

يت�شدق به اآناء الليل واآناء النهار (  رواه م�شلم . 

خام�سا : هم اأعظم النا�ص اأجرا واأكرثهم ثوابا 

عن عبد اهلل بن م�شع�د  قال : قال ر�ش�ل اهلل  )من قراأ حرفا من كتاب اهلل فله 
اأقــ�ل : اأمل حرف ، ولكن األف حرف ، ولم حرف ، وميم  اأمثالها ، ل  ح�شنة ، واحل�شنة بع�شر 

حرف( الرتمذي وقال : حديث ح�شن �شحيح . 

�ساد�سا : لهم حق التقدير واالإكرام 

عن اأبي م��شى الأ�شعري  قال : قال ر�ش�ل اهلل  )اإن من اإجالل اهلل تعاىل اإكرام ذي 
ال�شيبة امل�شلم ، وحامل القراآن غري الغايل فيه واجلايف عنه ، واإكرام ذي ال�شلطان املق�شط( رواه 

اأب� داود

اأخــرى كثرية حلافظ القراآن ل ميكن ح�شرها يف هذا  بالإ�شافة اإىل  ف�شائل وخ�شائ�س 
املخت�شر ، ولهذا كان ال�شحابة والتابع�ن ومن بعدهم ر�شي اهلل عنهم جميعا ل يقدم�ن على 
القراآن �شيئا ، بل ول ير�ش�ن لطالب العلم اأن يخط� خط�ة يف طلب العلم واحلديث اإل بعد اأن 

يحفظ القراآن الكرمي . 

قال ال�ليد بن م�شلم : كنا اإذا جل�شنا اإىل الأوزاعي فراأى فينا حدثا – اأو �شابا �شغريا – قال 
له : يا غالم قراأَت القراآن؟ فاإن قال : نعم  قال: اقراأ چ گ  گ   گ  ڳڳ    جب   چ 

الن�شاء: 11 واإن قال : ل ، قال : اذهب  تعلم القراآن قبل اأن تطلب العلم . 
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 نظم ابن اجلزري رحمه اهلل يف ف�شل حملة القراآن الكرمي فقال : 

يـــ�ـــشـــرف لــــيــــ�ــــس  ـــــان  ـــــعـــــد .. فـــــالإنـــــ�ـــــش اإل مبـــــــــــــــا يــــــــحــــــــفــــــــظــــــــه ويــــــــــعــــــــــرف وب

اأ�ــــــــــشــــــــــراف الأمــــــــــــــة اأويل الإحــــــ�ــــــشــــــانلـــــــــذلـــــــــك كــــــــــــــان حـــــــامـــــــلـــــــ� الـــــــــــقـــــــــــراآن

اأهــــــــــــــــــــل اهلل واإن ربــــــــــــــنــــــــــــــا بـــــــــــهـــــــــــم يـــــــبـــــــاهـــــــياإنــــــــــــهــــــــــــم يف الـــــــــنـــــــــا�ـــــــــس 

الـــــــــــــقـــــــــــــراآن عــــــنــــــهــــــم وكـــــفـــــى بـــــــــاأنـــــــــه اأورث بـــــــــه مـــــــــن ا�ــــشــــطــــفــــى وقـــــــــــــــــال يف 

�ــــــشــــــافــــــع مـــ�ـــشـــفـــع  فـــــــــيـــــــــه وقـــــــــــــ�لـــــــــــــه عــــــــلــــــــيــــــــه يـــــ�ـــــشـــــمـــــعوهـــــــــــ� يف الآخـــــــــــــــــــرة 

اإذا املـــــــلـــــــك مــــــــع اخلـــــــلـــــــد  بــــــــه  تـــــــــــ�جـــــــــــه تــــــــــــــــــاج الــــــــــــكــــــــــــرامــــــــــــة كـــــــــذايـــــعـــــطـــــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اه مـــــــــــنـــــــــــه يـــــــكـــــــ�ـــــــشـــــــبـــــــانيــــــــــــقــــــــــــراأ ويــــــــــــرقــــــــــــى درج اجلــــــــنــــــــان  واأب

الـــــ�ـــــشـــــعـــــيـــــد يف حتـــ�ـــشـــيـــلـــه  تــــــرتــــــيــــــلــــــه لـــــيـــــحـــــر�ـــــس  ول ميــــــــــــــل قــــــــــــــط مــــــــــــــن 
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الف�سل الثالث 
اآداب القراآن الكرمي 
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اآداب القراآن الكرمي 

حتى ينال حافظ القراآن الكرمي وحامله الكرامة والف�شل واملزايا التي ذكرنا بع�شها ل بد 
اأن يك�ن على قدر  رفيع من الأدب والأخــالق والتحلي بالف�شائل ال�شامية واأن يراعي الآداب 

القراآنية .. التي متيزه عن غريه من النا�س .. 

اأن حامل  ورحــم اهلل ال�شحابي اجلليل حرب الأمــة عبد اهلل بن م�شع�د  حني بني 
اأن يتميز عنهم بعبادته واأخالقه ومت�شكه..  القراآن لي�س كغريه من الب�شر .. واأنه ينبغي 

فقال :

اإذا النا�س مفطرون،  اإذا النا�س نائم�ن ، وبنهاره  اأن يعرف بليله  ) ينبغي حلامل القراآن 
اإذا النا�س يخ��ش�ن ،  اإذا النا�س ي�شحك�ن ، وب�شمته  اإذا النا�س يفرح�ن ، وببكائه  وبحزنه 

وبخ�ش�عه اإذا النا�س يختال�ن (

اأق�سام االآداب القراآنية

ق�شمنا الآداب هنا اإىل ثالثة اأق�شام :

اآداب قراآنية عامة ينبغي اأن يتم�شك بها .. القارئ وامل�شتمع والطالب واملعلم.. الق�شم الأول :
وكل من له �شلة بكتاب اهلل تعاىل

يخ�س معلم وحمفظ القراآن الكرميالق�شم الثاين :

يخ�س طالب القراآن الكرمي الق�شم الثالث :
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الق�سم االأول

االآداب القراآنية العامة

اأوال : االإخال�ص 

اأول ما ينبغي للمقرئ والقارئ اأن يق�شدا وجه اهلل ور�ش�انه.

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ   ٹ ٹ  چ 
ہ  ہ   ہ  ہ  چ البينة: 5

ويف ال�شحيحني عــن ر�ــشــ�ل اهلل  ) اإمنــا الأعــمــال بالنيات واإمنـــا لكل امــرئ مــا نــ�ى (  
البخاري وم�شلم 

عن اأبي هريرة  قال : قال ر�ش�ل اهلل  ) من تعلم علما مما يبَتغى به وجه اهلل تعاىل، 
ل يتعلمه اإل لي�شيب به غر�شا من اأغرا�س الدنيا مل يجد َعْرف اجلنة ي�م القيامة( رواه اأب� 

داود باإ�شناد �شحيح .

اأن ر�ش�ل اهلل  قال ) من طلب العلم  اأن�س وحذيفة وكعب بن مالك   وعن 
اإليه فليتب�اأ مقعده من  اأو ي�شرف به وج�ه النا�س  اأو يكاثر به العلماء،   ، ليماري به ال�شفهاء 

النار ( رواه الرتمذي . 

وقال اأي�شا عليه ال�شالة وال�شالم ) اأول النا�س يق�شى فيه ي�م القيامة ثالثة : وذكر منهم: 
رجل تعلم العلم وعلمه وقراأ القراآن فاأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال : فما عملت فيها .. ؟ 
قال : تعلمت فيك العلم وعلمته وقراأت القراآن ، قال : كذبت ، ولكن ليقال : ه� قارئ فقد قيل 

ثم اأتي به ف�شحب على وجهه حتى األقي يف النار ( رواه م�شلم ) 47/6 ( 



28
عالمات املرائي :

ورد عن الإمام علي   اأنه قال " للمرائي ثالث عالمات: 

يك�شل اإذا كان وحده ... وين�شط اإذا كان يف النا�س ... ويزيد يف العمل اإذا اأثني عليه ...

اأبي القا�شم الق�شريي رحمه اهلل تعاىل قال :  قال الن�وي رحمه اهلل : وروينا عن الأ�شتاذ 
الإخال�س اإفراد احلق يف الطاعة بالق�شد وه� اأن يريد بطاعته التقرب اإىل اهلل تعاىل دون �شيء 
اآخر : من ت�شنع ملخل�ق ، اأو اكت�شاب حممدة عند النا�س ، اأو حمبة مدح من اخللق  اأو معنى من 

املعاين �ش�ى التقرب اإىل اهلل تعاىل .. 

اإ�شت�اء املــدح والــذم من  وعــن ذي الن�ن رحمه اهلل قــال : ثــالث من عالمات الإخــال�ــس : 
العامة ، ون�شيان روؤية العمل يف الأعمال ، واقت�شاء ث�اب الأعمال يف الآخرة . 

وعن الف�شيل بن عيا�س  قال : ترك العمل لأجل النا�س رياء ، والعمل لأجل النا�س 
�شرك ، والإخال�س اأن يعافيك اهلل منهما . 

وعن الق�شريي قال : ال�شدق ا�شت�اء ال�شر والعالنية . 

ثانيا : تطهري القلب من ال�سواغل واالأدنا�ص  

اأن يجتنب الأ�شباب  اآداب متعلم الــقــراآن  قــال الإمـــام الــنــ�وي رحمه اهلل يف التبيان : مــن 
ال�شاغلة عن التح�شيل اإل �شببا ل بد منه للحاجة  وينبغي اأن يطهر قلبه من الأدنا�س لي�شلح 

لقب�ل القراآن وحفظه وا�شتثماره .. 

اأمرا�س القلب : من احلقد واحل�شد وال�شغينة والتكرب  ولعله يق�شد بكلمة ) الأدنا�س ( 
اأمرا�س القلب التي  والعجب واحتقار الغري ، والتباهي والرياء وال�شمعة .. وغري ذلك من 
ينبغي على حامل القراآن ومتعلمه التنزه عنها .. لأنه ل ميكن اأن يجتمع يف قلب امل�ؤمن ن�ر 

القراآن وظلمة هذه الأمرا�س . 
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ولقد �شح عن ر�ش�ل اهلل   اأنه قال )األ اإن يف اجل�شد م�شغة اإذا �شلحت �شلح اجل�شد كله، 

واإذا ف�شدت ف�شد اجل�شد كله ، األ وهي القلب ( متفق عليه .

وقد اأح�شن القائل بق�له : يطيب القلب للعلم كما تطيب الأر�س للزراعة ..

قال �شفيان الث�ري رحمه اهلل : )ل يجتمع فهم القراآن وال�شتغال باحلطام يف قلب م�ؤمن 
اأبدا(.

ولذلك قال الفقهاء من اآداب القراآن اأن ل يقراأ يف حال اجل�ع والعط�س والنعا�س ومدافعة 
الأخبثني من الب�ل والغائط .. وغري ذلك من حاجات الإن�شان التي ت�شغله عن ح�ش�ر القلب 
عند قراءة القراآن الكرمي .. حتى اأنهم قال�ا : ينبغي على القادم على قارئ القراآن الكرمي اأن ل 

ي�شلم عليه حتى يفرغ من قراءته حتى ل يقطع عليه قراءته .  

ثالثا : تدبر القراآن الكرمي

ٹ ٹ چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ ڃ   ڃ   چ  چ  چ �س: 29

يق�ل احل�شن الب�شري رحمه اهلل : وما تدبر اآياته اإل اتباعه ، ما ه� بحفظ حروفه واإ�شاعة 
حدوده ، حتى اإن اأحدهم ليق�ل : قد قراأت القراآن كله فما اأ�شقطت منه حرفا ، وقد واهلل اأ�شقطه 

كله ، ما ترى القراآن له يف خلق ول عمل . . رهبان الليل 604/1

ويق�ل ابن القيم رحمه اهلل : ولهذا اأنزل اهلل القراآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به ، ل ملجرد 
التالوة مع الإعرا�س عنه . مدارج ال�شالكني 451/1 بت�شرف 

اأنــزل القراآن للتدبر  اإمنــا  اأن اهلل �شبحانه  وقــال ال�ش�كاين رحمه اهلل : يف الآيــة دليل على 
والتفكر يف معانيه ، ل ملجرد التالوة بال فهم ول تدبر . فتح القدير  430/4
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  وخري التدبر اتباع هدي النبي  يف تالوته للقراآن الكرمي فقد ورد يف ال�شحيح اأنه    
كان اإذا مر باآية ت�شبيح �شبح ، واإذا مر باآية دعاء وا�شتغفار دعا وا�شتغفر ، واإن مر مبرج� �شاأل ، 

واإن مر مبخ�ف ا�شتعاذ يفعل ذلك بل�شانه اأو بقلبه فيق�ل : 

 )�شبحان اهلل نع�ذ باهلل .. اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا ..( 

  اأمور تعني على التدبر : 

اأ- الرتتيل والتغني بالقراءة 

ٹ ٹ چ ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  چ املزمل: 4

وقال الر�ش�ل  ) لي�س منا من مل يتغن بالقراآن ( رواه البخاري وم�شلم 

وعن ابن عبا�س ر�شي اهلل عنهما قال : قال ر�ش�ل اهلل  ) اأح�شن النا�س قراءة الذي اإذا 
قراأ راأيت اأنه يخ�شى اهلل ( ال�شل�شلة ال�شحيحة لالألباين 

قــال ابــن كثري رحمه اهلل : املطل�ب �شرعا اإمنــا ه� التح�شني بال�ش�ت الباعث على تدبر 
القراآن وتفهمه واخل�ش�ع واخل�ش�ع والنقياد والطاعة .. ف�شائل القراآن 125 . 

وقال الن�وي رحمه اهلل : قال العلماء : والرتتيل م�شتحب للتدبر وغريه .. لأن ذلك اأقرب 
اإىل الت�قري والحرتام واأ�شد تاأثريا يف القلب . التبيان 65 .  

ب- �سالة الليل والقراءة فيه 

وهـــــــي مـــــــن اأف�شـــــــل اأ�شبــــــاب التدبـــــــر واخل�شـــــــ�ع : ٹ ٹ  چ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ   ڄ  چ املزمل: 6 

فعلى قارئ القراآن وم�شتمعه اأن يتدبرا ويعيا اأن تالوة القراآن حق تالوته هي اأن ي�شرتك 
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الل�شان والعقل والقلب يف التالوة ، فيك�ن حظ الل�شان ت�شحيح احلــروف بالرتتيل بالن�شبة 

للقارئ ،، وحظ العقل تف�شري املعاين ، وحظ القلب التعاظ والتاأثر والنزجار والئتمار .. 

فالل�شان يرتل ... والعقل يرتجم ... والقلب يتعظ .

رابعا : من االآداب اخل�سوع عند تالوته و�سماعه 

ٹ ٹ چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ الأنفال: 2

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ   ٹ ٹ چ 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ الإ�شراء: 106 - 109 

قال ابن عبا�س ر�شي اهلل عنهما : ) اإذا قراأمت �شجدة �شبحان – اأي �شجدة �ش�رة الإ�شراء – 
فال تعجل�ا بال�شج�د حتى تبك�ا فاإن مل تبك عني اأحدكم فليبك قلبه ( 

اأخرج اأحمد وابن ماجة اأن الر�ش�ل  قال )اأتل�ا القراآن وابك�ا فاإن مل تبك�ا فتباك�ا( 

وعن عبد اهلل بن م�شع�د  قال : قال ر�ش�ل اهلل : ) اقراأ علي القراآن ( ، فقلت يا ر�ش�ل 
اأ�شمعه من غــريي ( فقراأت عليه �ش�رة  اأن  اأحــب  اأنـــزل؟! قــال : ) اإين  اأقــراأ عليك وعليك  اهلل : 

الن�شاء حتى اإذا جئت اإىل هذه الآية چ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ  چ الن�شاء: 41

قال : ) ح�شبك الآن  ( فالتفت اإليه فاإذا عيناه تذرفان . رواه ال�شيخان .
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ومما يعني على اخل�سوع 

اأ- الطهارة والنظافة 

وهذا الأمر من الآداب الهامة جدا لقارئ القراآن .. ينبغي لقارئ القراآن الكرمي اأن يك�ن طاهر 
الظاهر والباطن .. لأن قراءة القراآن هي اأف�شل اأن�اع الذكر ، وهي مناجاة بني العبد وربه.. 

چ ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ         ويف ذلك يق�ل امل�ىل �شبحانه 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ ال�اقعة: 77 - 80

عن عبد اهلل بن اأبي بكر بن حزم اأن يف الكتاب الذي كتبه ر�ش�ل اهلل  لعمرو بن حزم )اأن 
ل مي�س القراآن اإل طاهر ( رواه مالك يف امل�طاأ .  

اإ�شالمه وقد دخل عليها ودعــا بال�شحيفة )ل  اأخــت عمر لعمر ر�شي اهلل عنه عند  وقالت 
مي�شه اإل املطهرون( فقام واغت�شل واأ�شلم بعد اأن قراأ الآيات الأوىل من �ش�رة طه . 

ب - التطيب وحت�سني املظهر وا�ستعمال ال�سواك عند قراءة القراآن 

لأن القارئ بقراءته اإمنا يناجي ربه ، وكاأمنا ربه يكلمه األي�س جديرا به اأن يظهر يف اأح�شن 
مظهر ، ويعد نف�شه لهذا اللقاء اأح�شن اإعداد ، فمن يقابل ملكا من مل�ك الدنيا اأو عظيما من 
عظماء الب�شر يجتهد يف التجمل والتزين لهذا اللقاء قدر ما ي�شتطيع .. ) فكيف مبن يناجي 

ويقابل ملك املل�ك �شبحانه وذا العظمة والكربياء تبارك وتعاىل ( 

ج - االبتداء باال�ستعاذة والب�سملة 

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  ٹ  چ  ا�ــشــتــجــابــة لــقــ�لــه 
النحل:98
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وجمه�ر العلماء على اأن ال�شتعاذة م�شتحبة قبل القراءة . والب�شملة : اإذا بداأ من اأول ال�ش�رة 

) اإل �ش�رة براءة ( 

د - ترتيل القراآن واإتقان جتويده 

ينبغي اأن تتميز قراءة القراآن الكرمي عن قراءة اأي كتاب اآخر .. تكرميا له وتعظيما لقدره.. 
اأن  فالرتتيل واإتقان التج�يد لزمــان مهمان من لــ�ازم قــراءة القراآن .. فال ميكن لالإن�شان 

ي�شعر بحالوة القراآن وخ�ش�عه بدون ترتيل اأو جت�يد .

بل اإن العلماء قال�ا : اإن قراءة القراآن بتج�يد ) اأي مبراعاة اأحكام التج�يد ( اأمر واجب .. 
قال اجلزري رحمه اهلل : 

لزم        حــــــــتــــــــم  بـــــــالـــــــتـــــــجـــــــ�يـــــــد  اآثــــــــــــــموالأخــــــــــــــــــــــــــذ  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــراآن  يــــــــــــجــــــــــــ�د  مل  مــــــــــــــن 
ـــــــــــزل                   ــــــــــه اأنــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــل      لأنــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــه الإلـــــــــــ وهــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــنــــــــــه اإلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا و�ـــــــش

خام�سا : قراءة القراآن ح�سب ترتيب امل�سحف 

لأن ترتيب امل�شحف على هذه الكيفية كان بت�قيف من ر�ش�ل اهلل  عن جربيل عليه 
ال�شالم عن رب العزة جال وعال فقد ورد عن ابن م�شع�د ر�شي اهلل عنه اأنه �شئل عن رجل يقراأ 

القراآن منك��شا فقال : ) ذاك منك��س القلب ( 

�ساد�سا : التخلق باأخالق القراآن والعمل باأحكامه

فينبغي حلامل القراآن الكرمي اأن يتخلق مبا ورد فيه ، ويعرف حدوده، ويحل حالله ويحرم حرامه .. 

اأنــه قال : قال ر�ش�ل اهلل  : )من قــراأ القراآن فا�شتظهره، فاأحل  عن الإمــام علي  
حالله وحرم حرامه اأدخله اهلل به اجلنة، و�شفعه يف ع�شرة من اأهل بيته كلهم قد وجبت لهم 

النار ( رواه الرتمذي يف كتاب ف�شائل القراآن . 
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اأم املــ�ؤمــنــني عائ�شة ر�ــشــي اهلل عنها عــن خلق النبي   قــالــت : ) كــان خلقه  وملــا �شئلت 

القراآن( 

اأنــزل القراآن عليهم ليعمل�ا به ، فاتخذوا  وقد ورد عن عبد اهلل بن م�شع�د  قال : » 
درا�شته عمال ، اإن اأحدكم ليقراأ القراآن من فاحتته اإىل خامتته ل ي�شقط منه حرفا وقد اأ�شقط 

العمل به« 

وقال اأي�شا  : " كنا اإذا تعلمنا من النبي  ع�شر اآيات مل نتعلم من الع�شر التي نزلت 
بعدها حتى نعمل ما فيه "احلاكم يف امل�شتدرك  

كما ورد عنه  اأنه قال : ) ينبغي حلامل القراآن اأن يعرف بليله اإذا النا�س نائم�ن ، وبنهاره 
اإذا  اإذا النا�س ي�شحك�ن ، وب�شمته  اإذا النا�س يفرح�ن ، وببكائه  اإذا النا�س مفطرون ، وبحزنه 

النا�س يخ��ش�ن ، وبخ�ش�عه اإذا النا�س يختال�ن ( 

قال احل�شن الب�شري رحمه اهلل يف �شاأن ال�شلف ال�شالح مع القراآن: ) اإن من كان قبلكم  راأوا 
القراآن ر�شائل من ربهم ، فكان�ا يتدبرونها بالليل وينفذونها يف النهار(

كذلك ورد عن اأبي عبد الرحمن ال�شلمي قال : ) اإمنا اأخذنا القراآن عن ق�م اأخربونا اأنهم 
كان�ا اإذا تعلم�ا ع�شر اآيات مل يجاوزوهن اإىل الع�شر الأخرى حتى يتعلم�ا ما فيهن من العمل ، 
قال : فتعلمنا العلم والعمل جميعا .. واإنه �شريث القراآن بعدنا ق�م ي�شرب�نه �شرب املاء ل يجاوز 

هذا – واأ�شار اإىل حنكه ( 

�سابعا :حامل القراآن ال ينبغي اأن يكون فظا وال جافيا وال �سخابا

قال الف�شيل بن عيا�س يف �شاأن حملة القراآن :  حامل القراآن حامل راية الإ�شالم ، ل ينبغي 
اأن يلغ� مع من يلغ� ، ول ي�شه� مع من ي�شه� ، ول يله� مع من يله� تعظيما هلل تعاىل .
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ثامنا : املواظبة على تالوة كتاب اهلل وتعهده باملراجعة خ�سية الن�سيان 

من ف�شل اهلل �شبحانه اأنه جعل القراآن مي�شرا للذكر �شهل احلفظ قال �شبحانه چ ې  ې  
ې   ې     ى   ى  ائ  ائ  چ القمر: 22

وه� مع هذا �شريع التفلت والن�شيان لذا كان حقا على حامل القراآن اأن ي�اظب على تالوته 
وا�شتذكاره خ�شية الن�شيان .. 

لأن ر�ش�لنا الكرمي  حذر من ن�شيان القراآن يف كثري من اأحاديثه : 

- عن ابن عمر ر�شي اهلل عنهما اأن ر�ش�ل اهلل  قال : اإمنا مثل �شاحب القراآن كمثل �شاحب 
الإبل املعقلة اإن عاهد عليها اأم�شكها ، واإن اأطلقها ذهبت ( رواه البخاري وم�شلم .  

- عن �شعد بن عبادة    اأن النبي   قال ) ما من رجل تعلم القراآن ثم ن�شيه اإل لقي اهلل 
اأجذم (  اأب� داود واأحمد والدارمي  

- وعن عبد اهلل بن م�شع�د  قال : قال ر�ش�ل اهلل  ) بئ�شما لأحدكم يق�ل : ن�شيت اآية 
ي ا�شتذكروا القراآن فاإنه اأ�شد تف�شيا من �شدور الرجال من الناقة  كيت وكيت ، بل ه� ُن�شِّ

من عقلها ( اأحمد يف م�شنده .

حتذير خطري

ن�سيان القراآن بعد حفظه من اأعظم الذنوب : 

بني ر�ش�ل اهلل   اأن ن�شيان اآية اأو �ش�رة مما حفظه امل�شلم من كتاب اهلل عز وجل ه� من 
اأعظم الذن�ب واأكرب الآثام .

- عن اأن�س بن مالك  قال : �شمعت ر�ش�ل اهلل  يق�ل )عر�شت علي اأج�ر اأمتي حتى 
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اأر ذنبا اأعظم من �ش�رة  اأمتي فلم  القذاة يخرجها الرجل من امل�شجد ، وعر�شت علي ذنــ�ب 
من القراآن اأو اآية اأوتيها رجل ثم ن�شيها (  اأخرجه اأب� داود والرتمذي والبيهقي وابن خزمية 

وغريهم . 

ومعنى القذاة : ما يقع يف العني من تراب اأو ق�شرة ونح�ها . 

ولــذلــك كــان ال�شلف ر�ــشــ�ان اهلل عليهم حري�شني كــل احلــر�ــس على الإكــثــار مــن تالوة 
القراآن الكرمي وكرثة مراجعته خ�شية الن�شيان.. وقد وردت عنهم بخ�ش��س ذلك اأخبار اأ�شبه 

بالعجائب .. 

ذكر الن�وي يف التبيان قال : روى ابن اأبي داود عن بع�س ال�شلف اأنهم كان�ا : 

يختم�ن يف كل �شهرين ختمة واحدة .. 

وعن بع�شهم يف كل �شهر ختمة .

وعن بع�شهم يف كل ثمان ليال ختمة .

وعن بع�شهم يف كل �شت ليال ختمة .

وعن بع�شهم يف كل خم�س ليال . 

وعن بع�شهم يف كل اأربع ليال . 

وعن كثريين يف كل ثالث ليال . 

وعن بع�شهم يف كل ليلتني .

وعن كثريين يف كل ي�م وليلة ختمة . 
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ومنهم من كان يختم يف كل ي�م وليلة ختمتني . 

ومنهم من كان يختم ثالثا ..

وختم بع�شهم ثمان ختمات اأربعا يف الليل واأربعا يف النهار .

فمن الذين كان�ا يختم�ن ختمة يف الي�م والليلة عثمان بن عفان  .. ومتيم الداري .. 
و�شعيد بن جبري .. وجماهد وال�شافعي واآخرون .

ومن الذين كان�ا يختم�ن ثالث ختمات : �شليم بن عرت قا�شي م�شر يف خالفة معاوية.. 

وقال ال�شيخ ال�شالح الإمام اأب� عمرو ال�شلمي : �شمعت ال�شيخ اأبا عثمان املغربي يق�ل : كان 
ابن الكاتب يختم بالنهار اأربع ختمات وبالليل اأربع ختمات ، وهذا اأكرث ما بلغنا يف الي�م والليلة. 

وروى ال�شيد اجلليل اأحمد الدورقي باإ�شناده: عن من�ش�ر بن زاذان من عباد التابعني : اأنه 
كان يختم القراآن فيما بني الظهر والع�شر .. ويختمه اأي�شا فيما بني املغرب والع�شاء . . وكان�ا 

ي�ؤخرون الع�شاء يف رم�شان اإىل اأن مي�شي ربع الليل ..

وروى اأب� داود باإ�شناده ال�شحيح : اأن جماهدا كان يختم القراآن يف رم�شان فيما بني املغرب 
والع�شاء ) يف كل ليلة من رم�شان(.

وعـــن من�ش�ر قـــال : كـــان عــلــي الأزدي يختم فيما بــني املــغــرب والــعــ�ــشــاء يف كــل ليلة من 
رم�شان.

وعن اإبراهيم بن �شعد قال : كان اأبي يحتبي فما يحل حب�ته حتى يختم القراآن . 

وقال الن�وي رحمه اهلل : واأما الذين ختم�ا القراآن يف ركعة فال يح�ش�ن لكرثتهم .. فمن 
املتقدمني عثمان بن عفان  ، وعبد اهلل بن م�شع�د ، وزيد بن ثابت ، واأبي بن كعب  .. 

وعن جماعة من التابعني  كعبد الرحمن بن يزيد ، وعلقمة واإبراهيم رحمهم اهلل. 



38
مالحظة  هامة : 

ما ذكر من ختم بع�شهم القراآن يف ليلة اأو ركعة اأو اأكرث من ختمة يف الليلة قد يك�ن فيه 
اأن يق�م  اأكرمهم بها لي�شت لغريهم .. ول يكلف امل�شلم  خ�ش��شية لبع�شهم وم�هبة من اهلل 

بهذا اإل من راأى يف نف�شه القدرة والهمة للقيام بذلك مع التدبر واخل�ش�ع  .. 

لأن املق�ش�د الأول من تالوة القراآن ه� التدبر واخل�ش�ع والعمل كما ذكرنا �شابقا .. ولذلك 
كره بع�س العلماء املتقدمني اخلتم يف كل ي�م وليلة خ�فا من عدم التدبر والفهم .. وملا ورد 
يف احلديث ال�شحيح عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س ر�شي اهلل عنهما قال : قال ر�ش�ل اهلل 
)ل يفقه من قراأ القراآن يف اأقل من ثالث( رواه اأب� داود والرتمذي والن�شائي وغريهم .. وقال 

الرتمذي : حديث ح�شن �شحيح .

الوقت االأف�سل لقراءة القراآن .. 
والقدر املطلوب يف اليوم والليلة 

قال الن�وي رحمه اهلل : ينبغي اأن يك�ن اعتناوؤه يف الليل اأكرث، وخا�شة يف �شالة الليل .. 
 مادحا طائفة من اأهل الكتاب:چ ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ  چ اآل عمران: 113.

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ     چ  وقــال �شبحانه 
چ        چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

الإ�شراء: 78 - 79

وعن اإبراهيم النخعي قال : كان يقال : اقروؤوا من اأول الليل ول� مقدار حلب �شاة .

قال الن�وي : واإمنا رجحت �شالة الليل وقراءته لك�نها اأجمع للقلب واأبعد عن ال�شاغالت 
وامللهيات والت�شرف يف احلاجات، واأ�ش�ن من الرياء وغريه من املحبطات .. مع ما جاء ال�شرع 
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اإيجاد اخلريات يف الليل ، فاإن الإ�شراء بر�ش�ل اهلل  كان ليال، ويق�ل الر�ش�ل    به من 
)ينزل ربكم كل ليلة اإىل �شماء الدنيا حني مي�شي �شطر الليل فيق�ل : هل من داع فاأ�شتجيب 

له .. احلديث( متفق عليه .

ويف ال�شحيح اأي�شا : اأن ر�ش�ل اهلل قال ) يف الليل �شاعة ي�شتجاب فيها الدعاء كل ليلة (  
رواه م�شلم .

وروى �شاحب بهجة الأ�شرار باإ�شناده عن �شليمان الأمناطي قال : راأيت علي بن اأبي طالب  
 يف املنام يق�ل :

ــــــا ـــــــ ـــــــ ــــــ�نـــــــ ــــــ�مـــــــ يــــــقـــــــ ــــــــهــــــــم ورد  لـــــــــ ـــــــــــذيـــــــــــن  الــــــــــــ لـــــــــــــــــــ�ل 

ـــــــــا ـــــــــ�مـــــــــ�ن ــــــــــــــــرد يـــــــــ�ـــــــــش واآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون لـــــــــــــهـــــــــــــم �ــــــــــــــــش

ـــــــــــدكـــــــــــدكـــــــــــت اأر�ـــــــــــــشـــــــــــــكـــــــــــــم مــــــــــــــن حتــــــــتــــــــكــــــــم �ـــــــشـــــــحـــــــرا  ل

ـــــــ�نـــــــا   ــــــــ تـــــــطـــــــيـــــــعــــــــ ــــــــــــــ�ء مـــــــــــــــــا  �ــــــــــــــش  لأنـــــــــــــــــكـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــ�م 

القدر املطلوب من القراءة يف اليوم والليلة 

اأن ف�شيلة القيام بالليل والــقــراءة فيه حت�شل  قال الن�وي رحمه اهلل يف التبيان : واعلم 
بالقليل والكثري ، وكلما كرث كان اأف�شل ..

 وممــا يــدل على ح�ش�له بالقليل حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�س ر�شي اهلل عنهما 
قال : قال ر�ش�ل اهلل ) من قام بع�شر اآيات مل يكتب من الغافلني ، ومن قام مبائة اآية كتب من 

القانتني، ومن قام باألف اآية كتب من املقنطرين ( رواه اأب� داود وغريه . 

وحكى الثعلبي عن ابن عبا�س ر�شي اهلل عنهما قال )من �شلى بالليل ركعتني فقد بات هلل 
�شاجدا وقائما(.
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الق�سم الثاين 

اآداب خا�سة مبعلم وحمفظ القراآن الكرمي

جدير باملعلم – وخا�شة معلم القراآن الكرمي -  اأن يك�ن خري قدوة للمتعلمني يف كل خلق 
رفيع و�شفة طيبة ، لأنه بهذه املهمة العظيمة اإمنا يق�م بدور �شيد الأنبياء واملر�شلني ومعلم 
اأف�شل ال�شالة وال�شالم .. و�شحابته والتابعني والعلماء  القراآن الأول حبيبنا امل�شطفى عليه 

ال�شابقني املخل�شني على مر الزمان .

فحري مبن اأكرمه اهلل تعاىل بهذا املقام الرفيع اأن يعطيه قدره ويبذل اجلهد ويتفانى يف 
�شبيل اأداء الأمانة التي حملها .. 

اأن يتحلى بها والتي  ولذلك ذكر العلماء بع�س الآداب وال�شفات التي ينبغي ملعلم القراآن 
تعينه على اأداء ر�شالته على اأح�شن وجه.

من اأهم هذه االآداب :  

1- اأن ل يك�ن هدفه الأول من تعليمه القراآن الت��شل اإىل غر�س من اأغرا�س الدنيا من مال 
اأو جاه اأو ترفع على اأقرانه ، اأو ثناء النا�س اأو ما �شابه ذلك .. فه� يحفظ ق�له تعاىل چ 
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ ال�ش�رى: 2
2- ليحذر كل احلذر من ق�شده التباهي والتفاخر بكرثة طالبه واملتعلمني على يديه ، وليحذر 
من كراهته قــراءة تالميذه على غريه قال الن�وي رحمه اهلل : وهــذه م�شيبة يبتلى بها 
بع�س املعلمني اجلاهلني وهي دللة بينة من �شاحبها على �ش�ء نيته وف�شاد ط�يته بل هي 

حجة قاطعة على عدم اإرادته بتعليمه وجه اهلل تعاىل .
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منوذج املعلم املثايل : 

قال الإمام ال�شافعي رحمه اهلل : وددت اأن اخللق تعلم�ا هذا العلم – يعني علمه وكتبه – 
على اأن ل ين�شب اإيل حرف منه 

3- ينبغي للمعلم اأن يتخلق باملحا�شن التي ورد بها ال�شرع من ال�رع الزهد يف الدنيا وعدم املبالة 
بها .. وال�شخاء والــكــرم  ، وطالقة ال�جه من غري خــروج اإىل حد اخلالعة .. وال�شكينة 

وال�قار ، والت�ا�شع واخل�ش�ع .. واجتناب الإكثار من املزاح .

4- كما ينبغي على املعلم : الهتمام مبظهره اخلــارجــي مــن نظافة اجل�شم واإزالـــة الأو�شاخ 
وال�شع�ر الزائدة ، وتقليم الأظفار ، وت�شريح اللحية ، واإزالة الروائح الكريهة .. والتطيب 

حتى يك�ن مقب�ل اأكرث عند املتعلمني ول يجدوا يف جمال�شته غ�شا�شة .

5- الهتمام بالأذكار والأدعية الي�مية ال�اردة .. 

6- مراقبة اهلل �شبحانه يف �شره وعالنيته ويتقي اهلل يف تالمذته .. ويرفق بهم ويرحب بهم 
ويح�شن اإليهم .. فاإذا كان اهلل تعاىل قال لنبيه:

چ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  
اآل  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

عمران: 159.  

فكيف مبن �ش�اه من املعلمني .. 

وعن اأبي هارون العبدري قال : كنا ناأتي اأبا �شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه فيق�ل : مرحبا 
ب��شية ر�ش�ل اهلل    ، اإن النبي    قال ) اإن النا�س لكم تبع واإن رجال ياأت�نكم من اأقطار 
اأت�كم فا�شت��ش�ا بهم خــريا (    رواه الرتمذي وابــن ماجة  الأر�ــس يتفقه�ن يف الدين فــاإذا 

وغريهما . 
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7- ومن اأخالق املعلم : بذل الن�شيحة لطالبه فاإن الر�ش�ل  قال  ) الدين الن�شيحة قلنا 

ملن ؟ قال : هلل ولكتابه ولر�ش�له ولأئمة امل�شلمني وعامتهم ( رواه م�شلم . 

ومن الن�شيحة هلل تعاىل ولكتابه اإكرام قارئه وطالبه ، واإر�شاده اإىل م�شلحته ، والرفق به.. 
واأن يك�ن متلطفا به وحمر�شا له على التعلم ويبني له ف�شيلة العلم ومزايا العلماء . . واأن 
يعامل تالميذه معاملة اأبنائه بالهتمام مب�شاحلهم .. وقد ورد عن الر�ش�ل  اأنه قال ) اإمنا 

اأنا لكم مبنزلة ال�الد ( اأخرجه اأب� داود 

 ويحب لهم من اخلري ما يحبه لنف�شه ففي ال�شحيح : ) ل ي�ؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنف�شه (  متفق عليه ..

مثال املعلم احلري�ص :   

عن ابن عبا�س ر�شي اهلل عنهما قال » اأكرم النا�س علي جلي�شي الذي يتخطى النا�س حتى 
يجل�س اإيل ، ل� ا�شتطعت اأن ل يقع الذباب على وجهه لفعلت » ويف رواية » اإن الذباب ليقع عليه 

في�ؤذيني » البخاري يف الأدب املفرد . 

8- من الآداب املهمة للمعلم : اأن يك�ن حليما وا�شع ال�شدر ي�شرب على جفاء طالبه و�ش�ء اأدبه، 
اإذا كان  اأدبــه يف بع�س الأحيان فــاإن الإن�شان معر�س للنقائ�س وخ�ش��شا  ويعذره يف قلة 

�شغري ال�شن .

9-  كما يطلب من املعلم : التدرج يف تعليم وتاأديب طالبه ت�شجيعا له على ال�شتمرار وترغيبا 
له على الجتهاد واملثابرة يف طلب العلم ، والتدرج �شنة اإلهية يف الت�شريع والتعليم .. لأنه 
ل� �شدد منذ البداية فقد ينفر الطالب من ح�ش�ر در�شه ويك�ن ذلك �شببا يف حرمانه من 

طلب العلم وحفظ كتاب اهلل . 

10- من املهم جدا يف �شفات املعلم : امل�شاواة يف تعليم طالبه فال يحابي اأحدا منهم ول مييزه 
اأحيانا يك�ن التمييز مطل�با واإيجابيا .. وذلك  عندما  على زمالئه بدون �شبب .. ولكن 
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يك�ن الطالب ملتزما بالآداب وح�شن اخللق وجمتهدا يف ح�ش�ره متقنا يف حفظه.. وذلك 
ت�شجيعا لإخ�انه .. ولأنه من الظلم اأي�شا اأن يعامل امللتزم املجتهد معاملة �شيئ الأخالق 

الك�ش�ل . 

اأن يحر�س على تعليم اجلميع وتاأديبهم.. قــال الن�وي رحمه  ولكنه يف النهاية : ينبغي 
اهلل: قال العلماء : ول ميتنع من تعليم اأحد لك�نه غري �شحيح النية فقد قال �شفيان وغريه : 

طلبهم للعلم نية .. وقال بع�شهم : طلبنا العلم لغري اهلل فاأبى اأن يك�ن اإل هلل . 

11- من الآداب للمعلم : قال الن�وي :  - ي�ش�ن يديه عن العبث.. – وعينيه عن تفريق نظرهما 
– ويقعد على طهارة م�شتقبل القبلة .. واإذا و�شل اإىل م��شع جل��شه  من غري حاجة .. 
�شلى ركعتني قبل اجلل��س �ش�اء كان امل��شع م�شجدا اأو غريه ، فاإذا كان م�شجدا كان اآكد .

12- ينبغي اأن يختار جمل�شا وا�شعا ليتمكن جل�شاوؤه فيه من اجلل��س براحة ودون مزاحمة 
اأبي �شعيد  اأب� داود من حديث  اأو�شعـها ( رواه  .. ففي احلديث عن النبي ) خري املجال�س 

اخلدري   . 

الق�سم الثالث
اآداب خا�سة بطالب القراآن الكرمي

قبل ال�شروع يف ذكر الآداب التي تخ�س املتعلم ن�د الإ�شارة اإىل اأمرين مهمني : 

االأول : اأن جميع ما ذكر - تقريبا - يف اآداب املعلم .. يطلب من املتعلم .. وخ�ش��شا فيما 
يتعلق مب�شاألة النية واحلر�س والتحلي بالأخالق الفا�شلة .. والآداب القراآنية ال�شامية .

اآداب يف هذا املجال ت�شمل كل طالب علم يف اأي جمال من جمالت  ما نذكر من  الثاين : 
العل�م .. ولكنها تتاأكد وب�شدة لطالب القراآن الكرمي .. لأن العلم الذي يطلبه ه� اأ�شرف العل�م 

واأ�شماها . ثم اإن تعلم القراآن الكرمي لي�س كاأي علم من العل�م – فه� بحد ذاته عبادة ...
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من اأهم اآداب املتعلم : 

1-  احرتام املعلم وتقديره ومعرفة مكانته .. وليعلم اأن اهلل عز وجل كرم العلماء تكرميا عظيما 
ورفع درجاتهم يف الدنيا والآخرة وبني ذلك يف كتابه الكرمي يف اأكرث من م��شع . 

قال �شبحانه : چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى   ى  چ فاطر: 28 وقال 
ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب   چ  عز وجــل 
چ  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   

املجادلة: 11

والعلماء – وخ�ش��شا املعلم�ن منهم – ورثة الأنبياء وهذه منزلة ل �شك �شامية .. 

وقد قال�ا قدميا » من علمني حرفا كنت له عبدا »  وقال اأمري ال�شعراء اأحمد �ش�قي : 

قم للمعلم وفه التبجيال                كاد املعلم اأن يك�ن ر�ش�ل

وقد و�شلت اإلينا عن �شلفنا ال�شالح اأمثلة رائعة يف احرتام الطالب ملعلمه نذكر بع�شا منها 
فيما يلي : 

 ورد اأن ابن عبا�س ر�شي اهلل عنهما كان ياأخذ بركاب زيد بن ثابت   ويق�ل " هكذا اأمرنا 
اأن نفعل بالعلماء "  

اأت�شفح الــ�رق بني يدي مالك ت�شفحا رقيقا هيبة له لئال   قال ال�شافعي رحمه اهلل : كنت 
ي�شمع وقعها .. 

اأ�شرب املاء وال�شافعي ينظر اإيل  اأن  اأحد تالميذ ال�شافعي وا�شمه الربيع : ما اجرتاأت   وقال 
هيبة له . 
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ويا ليت كل طالب ي�شمع ويعي ما قاله الإمام علي    يف حق املعلم فيعرف قدره ويعطيه 

حقه من الحرتام .. 

قال الن�وي رحمه اهلل : روينا عن اأمري امل�ؤمنني علي بن اأبي طالب  قال : ) من حق 
العامل عليك اأن ت�شلم على النا�س عامة وتخ�شه دونهم بالتحية ، واأن جتل�س اأمامه ، ول ت�شرين 
عنده بيدك ، ول تغمزن بعينيك ، ول تق�لن : قال فالن خالفا لق�له ، ول تغتابن عنده اأحدا، 
ول ت�شاور جلي�شك يف جمل�شه ، ول تاأخذ بث�به اإذا قام  ول تلح عليه اإذا ك�شل ، ول تعر�س.. اأي 

ت�شبع من ط�ل �شحبته ( .. اأخرجه ابن عبد الرب يف العلم .. والقا�شي عيا�س يف الإملاع . 

2- كما قال الن�وي رحمه اهلل : ينبغي اأن يت�ا�شع املتعلم ملعلمه ويتاأدب معه .. واإن كان اأ�شغر 
منه �شنا ، واأقل منه �شهرة ون�شبا و�شالحا وغري ذلك .. لأنه يت�ا�شع للعلم ومن ت�ا�شع 

للعلم اأدركه وقد قال اأحد ال�شعراء : 

العلم حرب للفتى املتعايل           كال�شيل حرب للمكان العايل

3- ومن اآداب الطالب مع املعلم : الن�شات له واحرتام كلمته وم�شاورته يف اأم�ره .. ويقبل ق�له 
كاملري�س العاقل يقبل ق�ل الطبيب النا�شح احلاذق .. وهذا اأوىل . 

4- ومن حق املعلم وتقديره : اأن يدخل عليه كامل احلال من النظافة والطهارة وح�شن املظهر.. 
وي�شتاأذنه عند دخ�له وخروجه وخا�شة اإذا كان ال�شيخ يف مكان يحتاج فيه اإىل ا�شتئذان .. 

ويقعد بني يدي ال�شيخ قعدة املتعلمني .. ول يرفع �ش�ته رفعا بليغا من غري حاجة .. ول 
ي�شحك .. ول يكرث الكالم من غري حاجة .. ول يعبث بيده ول بغريها .. ول يكرث اللتفات 

ميينا و�شمال من غري حاجة  .. 

5- ومن اآدابه اأي�شا : اأن يحتمل جف�ة ال�شيخ و�ش�ء خلقه .. ول ي�شده ذلك عن مالزمته .. 

وقد قال�ا قدميا : من مل ي�شرب على ذل التعلم بقي عمره يف عماية اجلهالة ، ومن �شرب 
عليه اآل اأمره اإىل عز الآخرة والدنيا .. 
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وقد قال ابن عبا�س ر�شي اهلل عنهما ) ذللت طالبا فعززت مطل�با ( 

وقد اأح�شن من قال : 

من مل يذق طعم املذلة �شاعة                         قطع الزمان باأ�شره مذل�ل

6- التفرغ الكامل لطلب العلم بقدر امل�شتطاع وجتنب الأ�شباب ال�شاغلة عن التح�شيل اإل �شببا 
ل بد منه للحاجة .. وياأخذ نف�شه بالجتهاد يف التح�شيل يف وقت الفراغ والن�شاط وق�ة 

البدن وقلة ال�شاغالت ، قبل ع�ار�س البطالة .. 

دوا ( اأي : اجتهدوا يف كمال  قال اأمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب  ) تفقه�ا قبل اأن ُت�ش�َّ
اأهليتكم واأنتم اأتباع قبل اأن ت�شريوا �شادة ، فاإنكم اإذا �شرمت �شادة متب�عني امتنعتم من التعلم 
لرتفاع منزلتكم وكرثة �شغلكم .. وهذا معنى ق�ل ال�شافعي رحمه اهلل : تفقه قبل اأن تراأ�س فاإذا 

راأ�شت فال �شبيل اإىل التفقه . 
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الف�سل الرابع
اأهم القواعد واخلطوات امل�ساعدة على

حفظ القراآن الكرمي
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كيف حتفظ القراآن الكرمي

بعد اأن عرفت اأخي القارئ ما ه� حق القراآن الكرمي عليك من احلفظ والتالوة والعمل.. 
اأو  اأو قارئني  اأهــل القراآن �ش�اء كان�ا حفظة  اأن يتحلى بها  وعرفت بع�س الآداب التي ينبغي 
اأعـــده اهلل لهم مــن الــكــرامــة  يف الدنيا  اأهــل الــقــراآن ومــا  اأن عرفت مكانة  م�شتمعني .. وبعد 
والآخــرة.. ل �شك اأنه وبعد كل هذا ت�لد يف نف�شك اأخي امل�شلم احلافز والدافع حلفظ القراآن 
اأهـــل الــقــراآن لتنال اخلــري العميم والف�شل العظيم يف الدنيا  الــكــرمي والنــ�ــشــمــام لــقــ�افــل 

والآخرة.

 لذلك فاإننا واإمتاما للفائدة وخدمة لكل حمب وراغب -  ن�شع بني يديك بع�س الطرق 
وال��شائل التي تعينك وته�ن عليك حفظ القراآن الكرمي وا�شتذكاره و�شبط  ما مت حفظه 

وا�شتح�شاره .

اأن نقف عند  اأن نبداأ ب�شرد ال��شائل والطرق املعينة على حفظ القراآن الكرمي ل بد  قبل 
بع�س النقاط الهامة : 

نقاط هامة حلفظ القراآن الكرمي

اأواًل : حفظ اهلل تعاىل لكتابه يف جميع مراحله وتنزالته ومن جميع جوانبه

ينبغي اأن تعلم وتعتقد اأخي امل�شلم باأن اهلل تعاىل حفظ كتابه حفظا تاما من جميع اجل�انب 
اأنزله حمف�ظا من التحريف والتبديل والزيادة والنق�شان ،  ويف كل مراحله .. واأنه �شبحانه 

واأنه ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه اإىل ي�م الدين .. 

و�شن�شري باإيجاز اإىل املراحل التي حفظ اهلل فيها القراآن الكرمي : 
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املرحلة االأوىل : حفظ اهلل القراآن يف اللوح املحفوظ : 

ٹ ٹ چ وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ الربوج: 21 - 22 
وهذا ت�شريح باأن القراآن حمف�ظ يف الل�ح .. 

وقال �شبحانه چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ  چ الزخرف: 4 

املرحلة الثانية : حفظ اهلل تعاىل هذا القراآن يف طريق نزوله على �سيدنا حممد : 
ٹ ٹ چ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  

يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يبچ اجلن: 26 - 27
اأي : ينزل جربيل بالقراآن ومعه املالئكة يحر�ش�ن ما نزل به ، ويحيط�ن من بني يدي 

الر�ش�ل  ومن خلفه ر�شدا .. كما ورد ذلك عن جبري وال�شحاك وغريهما رحمهما اهلل . 

وقال �شبحانه خمربا عن اجلن 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀچ اجلـــن: 8. لنتاأمل معا  چ 
اأثناء نزوله  )ڻ   ڻ( اأي من املالئكة حتى ل ي�شرتق حرف واحــد من القراآن الكرمي 

)ۀ ( لتحرق كل من يحاول ذلك 

چ ہ  ہ ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ اجلن: 9 اأي كان 
ذلك قبل بعثة الر�ش�ل  وقبل بدء نزول القراآن عليه )ھ   ے  ے( بعد ما بعث حممد  

ونزل القراآن )  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ( 

املرحلة الثالثة : حفظ اهلل تعاىل القراآن يف قلب النبي  وجمعه يف �سدره ال�سريف: 
ېئ   ىئ  ىئ   چ   روى البخاري يف �شحيحه عن ابن عبا�س ر�شي اهلل عنهما يف ق�له تعاىل 
ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   خت   چ 
القيامة: 16 - 19 كان ر�ش�ل اهلل   اإذا نزل جربيل بال�حي يعالج من التنزيل �شدة ، وكان مما 



50
يحرك ل�شانه و�شفتيه ، في�شتد  ذلك عليه فاأنزل اهلل تعاىل الآية . 

وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   چ  وقــال �شبحانه 
یی  ی  ی  جئ   چ الفرقان: 32 فالقراآن حمف�ظ يف قلب امل�شطفى  بلفظه ومعناه 

بحفظ اهلل عز وجل له .. وقد تكفل اهلل بذلك . 

املرحلة الرابعة : حفظ اهلل تعاىل القراآن يف حال تبليغه وتالوته.. 

ٹ ٹ چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  
ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ املائدة: 67.. فمن �شروط نب�ته اأن 

يبلغ القراآن الكرمي كامال.

املرحلة اخلام�سة : حفظ اهلل هذا القراآن بعد تبليغ النبي  اإياه واإبقاوؤه م�سونا 
حمفوظا اإىل يوم الدين . 

ٹ ٹ چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ احلجر: 9

وهذا احلفظ له ثالثة ج�انب : 

 االأول : حفظ حروفه وكلماته كاملة بن�ش��شها املنزلة على ر�ش�ل اهلل  ونقل ذلك عن 
طريق الت�اتر القطعي اإىل ي�م القيامة . 

الثاين : حفظ بيان هذا القراآن وه� احلديث النب�ي ال�شريف . 

الثالث : حفظ حملة القراآن الكرمي ، واإبقاء من يبلغه حتى ياأتي اأمر اهلل تعاىل ، وذلك باأن 
يختار اهلل من عباده من ي�شطفيهم حلمل كتابه حفظا يف �شدورهم واإتقانا يف نطقه 

وترتيله كما اأنزل . 

اإليها حمف�ظ من التبديل والتحريف ،  اأ�شرنا  اأطــ�اره اخلم�شة التي  فالقراآن الكرمي يف 
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گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں   چ  اأو النق�شــــان  حممـــــي مــــــن الزيادة 

ڻ  ڻ چ ف�شلت: 42. 
فلقد هياأ اهلل  مــن ا�شطفاه مــن عــبــاده حلفظ كتابه مــن ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم ثم 

التابعني ، وهكذا يف كل ع�شر ويف كل قطر اإىل ي�منا هذا واإىل ي�م القيامة .. 

اأن يدرك�ا  اأكرمهم اهلل بها، وعليهم  األ فليهناأ حملة القراآن الكرمي بهذه اخلا�شية التي 
عظم هذه الأمانة التي حمل�ها ، واأن يك�ن�ا على م�شت�ى امل�شئ�لية . 

ثانيا : وجوب ا�ستذكار ما مت حفظه من القراآن الكرمي .. والتحذير من تركه ون�سيانه  

يت�شاهل الكثري من امل�شلمني يف م�شاألة ا�شتذكار ما حفظ�ه من كتاب اهلل ومراجعته .. فقد 
ين�شى الكثري منهم ما حفظ�ه من القراآن ول يرون يف ذلك باأ�شا ول حرجا ظنا منه باأنه خمري 

يف ذلك .. 

ولذلك حر�شنا يف هذا املقام اأن نبني للقارئ الكرمي خط�رة هذا الأمر .. ونذكر التحذير 
اخلطري الذي ورد يف القراآن الكرمي وال�شنة املطهرة يف هذا ال�شاأن .. 

ٱ        ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٹ ٹ چ  اأما من القراآن فقد   
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ طه: 99 - 100. وقال �شبحانه چ ۆئ  
ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  
يئ    جب   حب             خب   مب   ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  چ طه: 124 - 126 

ظاهر هذه الآيات يحمل على التالوة وقراءة القراآن .. 

چۆئ  ۈئ   ۈئ    اأدخــل بع�س املف�شرين هذا املعنى يف ق�له تعاىل :  قال ابن كثري : وقد 
ېئچ فاإن الإعرا�س عن تالوة القراآن الكرمي ، وتعري�شه للن�شيان وعدم الهتمام به فيه 

تهاون كبري وتفريط �شديد نع�ذ باهلل منه .. ) ف�شائل القراآن 116 ( 
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وروي عن ال�شحاك بن مزاحم اأنه قال : ما من اأحد تعلم القراآن ثم ن�شيه اإل بذنب يحدثه 
لأن اهلل تعاىل يق�ل چ ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب  چ 

ال�ش�رى: 30. واإن ن�شيان القراآن من اأعظم امل�شائب . )ف�شائل القراآن 116 .( 

واأما الأحاديث فقد اأوردنا يف باب الآداب عدة اأحاديث حتث على تعاهد القراآن وحتذر من 
ن�شيانه .. وتبني خط�رة الأمر : 

ولذلك كان حر�س ال�شحابة الكرام ر�شي اهلل عنهم �شديدا على كرثة قراءة القراآن الكرمي 
يف ليلهم ونهارهم .. وقد ذكرنا �شابقا اأن منهم من كان يختم يف الي�م والليلة ختمة ومنهم يف 
كل ي�مني.. وهكذا بالرغم من اأنهم كان�ا م�شغ�لني باجلهاد والفت�ح وتعليم امل�شلمني اجلدد 

اأحكام الإ�شالم .. وكان لهم دوي بقراءة  القراآن كدوي النحل . 

ومن هذا املنطلق فاإننا ن�جه الن�شيحة لأحبابنا الذين حفظ�ا القراآن ثم متادى بهم الزمن 
وم�شاغل الدنيا حتى األهتهم عن مراجعته حتى ن�ش�ا ما حفظ�ا وغاب�ا يف زحمة اأعمال الدنيا 

عن هذا الكنز الثمني الذي اإذا ذهب ل يع��س .. 

اأهم القواعد والطرق النافعة حلفظ القراآن الكرمي:

- القاعدة االأوىل : االلتزام بجميع االآداب القراآنية..

اللتزام بجميع الآداب القراآنية التي ذكرناها �شابقا وغريها من الإخال�س وال�شدق يف 
اأكــرث ما ي�شاعد  الت�جه والتخلق والعمل والتدبر .. وغريها.. لأن اللتزام بهذه الآداب من 

امل�شلم على حفظ القراآن الكرمي بل واإتقانه .

- القاعدة الثانية : احلفظ يف ال�سغر كالنق�ص يف احلجر .. 

اأن  روى البيهقي يف ال�شعب وابــن ماجة ب�شنده اإىل النبي  قال ) من قــراأ القراآن قبل 
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يحتلم فه� ممن اأوتي احلكم �شبيا ( 

لأن من يلقى الــقــراآن يف ال�شغر يختلط بدمه وحلمه .. وذلــك لأن العقل يك�ن يف ط�ر 
النم�.. 

روى البخاري يف التاريخ الكبري اأن النبي   قال ) من تعلم القراآن وه� فتيُّ ال�شن خلطه 
اهلل بلحمه ودمه (( 

ويف�شل اأن يبداأ ال�الدان بتلقني الطفل القراآن من حني يح�شن نطق الكالم وتلقيه  فمن 
الأطفال من ميكنه ذلك يف �شن الثالثة ومنهم الرابعة اأو اأكرث بقليل وهكذا .. 

اأنــهــم يحفظ�ن مــن احلكايات والق�ش�س  فكل واحــد منا يالحظ على الأطــفــال ال�شغار 
وغريها ال�شيء الكثري  فاإذا وجهنا نب�غ الطفل واهتمامه اإىل حفظ القراآن وه� �شغري نك�ن قد 

�شغلنا ذاكرته باملفيد الذي يع�د عليه وعلى والديه باخلري ال�فري يف الدنيا والآخرة .. 

ففي الدنيا ي�شتفيد الطفل من ناحية التمكن من القراءة والف�شاحة .. وات�شاع مداركه 
الذهنية ..وا�شتقامة حياته .. وي�شتفيد ال�الدان من بره و�شالحه .. واأما يف الآخرة فالنعيم 

املقيم للحافظ ووالديه وتاجا �ش�وؤه اأح�شن من �ش�ء ال�شم�س . 

وواهلل ثم واهلل ل� يعلم كل اأب و اأم ما �شينالنه من اخلري بحفظ ولدهما القراآن لكانت هذه 
الغاية اأكرب همهما و�شغلهما ال�شاغل  يف احلياة قبل الطعام وال�شراب .    

بع�ص اخلطوات امل�ساعدة يف حتفيظ ال�سغار القراآن الكرمي : 

1- اخلطوة االأوىل - ا�شتعمال اأ�شاليب الت�شجيع والرتغيب املختلفة التي جتذب ال�شغار مثل: 

اأ- الرتغيب باملكافاآت احل�شية املادية : باأن حتدد له مبلغا معينا عندما يحفظ �ش�رة من القراآن 
اأو ت�شحبه يف رحلة ترفيهية .. 
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واملعن�ية باأن حتدثه عن الث�اب العظيم الذي يعطيه اهلل حلافظ القراآن وما اأعده اهلل له 
يف اجلنة باأ�شل�ب ينا�شبه .. واأي�شا تكرث من الثناء واملدح عليه كلما حفظ �ش�رة اأو مقطعا من 

القراآن  ونح� ذلك..

ب - ا�شتغل فر�شة رغبة ال�لد يف �شيء اأو حبه له لتحفيظه اآيات من القراآن الكرمي .. 

ج - اطلب منه قراءة ما حفظ اأمام اأقرانه واأقاربه ليت�شجع على احلفظ ويك�شر حاجز اخل�ف 
والرهبة . 

هـ - ا�شتعمل الأ�شل�ب الق�ش�شي : لأنــه من الأ�شاليب املــ�ؤثــرة جــدا اذكــر له بع�س الق�ش�س 
التاريخية اأو ال�اقعية  التي تعطيه القدوة احل�شنة  عن �شباب حفظ�ا القراآن الكرمي ..  

2- اخلطوة الثانية :  البدء بتلقني ال�شغري ال�ش�ر الق�شار : ويك�ن ذلك ي�ميا حتى يحفظ 
ال�ش�رة بدون ال�شغط الذي ي�ؤدي اإىل تنفريه . 

3- اخلطوة الثالثة : املتابعة الدائمة وعدم الإهمال : وا�شتذكار ما مت حفظه ومراجعته فكلما 
حفظ �ش�رة يطلب منه ت�شميعها وت�شميع ال�ش�ر ال�شابقة وهكذا حتى ل ين�شى ما حفظ. 

4- اخلطوة الرابعة :  اخرت له حمفظا متقنا يتابعه : وي�شاعدك يف حال ان�شغالك .. فحلقات 
التحفيظ منت�شرة – وهلل احلمد – يف كل مكان ويف معظم امل�شاجد وكن دائما يف ت�ا�شل 

مع املحفظ وال�ش�ؤال عن م�شت�ى ولدك يف احلفظ والتج�يد . 

5- اخلطوة اخلام�سة : حاول اأن ل ت�شغط على ولدك : ول تكرث عليه وخ�ش��شا اإذا كان متعبا 
من ال�اجبات املدر�شية اأو يح�شر لالمتحانات وما �شابه ذلك .. واخرت له ال�قت التي تراه 

منا�شبا للتحفيظ  .. ويك�ن ال�لد فيه متفرغا .

6- اخلطوة ال�ساد�سة : من اخلط�ات وال��شائل الهامة جدا وامل�شاعدة: الت�شجيالت القراآنية يف 
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البيت اأو ال�شيارة  ، فهي ت�شاعدك كثريا على حتفيظ ولدك وت�شهل عليك املهمة .. والذي 
اأو  اأو املقطع ب�ش�ته ثم يعاد عليه ويكرر �ش�اء يف البيت  اأن ي�شجل ال�ش�رة  اأكــرث  ي�شجع 

ال�شيارة حتى يحفظه ويتقنه . 

- القاعدة الثالثة :  اختيار الوقت املنا�سب .. 

اأف�شل الأوقـــات للحفظ وقــت ال�شحر ومــا بعد الفجر وذلك  اأن  ثبت من خــالل التجربة 
ل�شفاء الذهن وراحة اجل�شد : 

قال اخلطيب البغدادي : اعلم اأن للحفظ �شاعات ينبغي ملن اأراد احلفظ اأن يراعيها ، فاأج�د 
الأوقات : الأ�شحار .  ) الفقيه واملتفقه ( 

وقال ابن جماعة : اأج�د الأوقات للحفظ الأ�شحار ، وللبحث الإبكار ، وللكتابة و�شط النهار، 
وللمطالعة واملذاكرة الليل  ) تذكرة ال�شامع (

اأن حتفظ �شيئا فنم ، وقم عند ال�شحر فاأ�شرج  اإذا هممت  اأوي�س :  اأبــي  اإ�شماعيل بن  وقــال 
وانظر فيه فاإنك ل تن�شاه بعد اإن �شاء اهلل .  ) اجلامع يف احلث على حفظ العلم ( 

- القاعدة الرابعة : اختيار مكان احلفظ .. 

اأن ل يك�ن املكان كثري املناظر والنق��س والزخارف وال�ش�اغل .. وكلما كان املكان  يف�شل 
حم�ش�را – مع مالحظة جتدد اله�اء ونقائه – كان اأف�شل . 

قال اخلطيب البغدادي : اعلم اأن للحفظ اأماكن ينبغي للمتحفظ اأن يلزمها ، واأج�د اأماكن 
اأي الع�ايل ( دون ال�شفل وكــل م��شع بعيد مما يلهي ، وخــال القلب فيه  احلفظ : الغرف ) 
مما يفزعه في�شغله اأو يغلب عليه فيمنعه .. ولي�س مبحم�د اأن يحفظ الرجل بح�شرة النبات 
واخل�شرة ول على �شط�ط الأنهار ول على ق�ارع الطرق ، فلي�س يعدم يف هذه امل�ا�شع – غالبا 

 . ال�شر  و�شفاء  القلب  خل�  من  مينع  – ما 
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- واإن اأف�شل مكان ن�ؤكد عليه ه� امل�شجد : لأن الإن�شان يحافظ يف امل�شجد على منافذ القلب 

الثالثة : 

العني : فال يرى املحرمات ... 

واالأذن : فال ي�شمع ما ل ير�شي اهلل عز وجل ...

والل�سان : فال يتكلم اإل بخري ... 

وهذه املنافذ الثالث متثل مبجم�عها الأداة التي يحفظ بها القراآن فاإذا كانت �شليمة نظيفة 
كان احلفظ جيدا ومتقنا .

- ومما ي�شاعد امل�شي بني ال�ش�اري مما ين�شط الذهن والأع�شاء .. 

- ومما ي�شاعد اأي�شا : تخ�شي�س مكان لكل �ش�رة حتفظها لأن �ش�رة املكان تنطبع يف الذهن 
اأمــاكــن متفرقة من مكة واملدينة  وتنطبع معها تلك ال�ش�رة .. ولنا يف نــزول الــقــراآن يف 

وغريها اأعظم دليل .. 

- واإذا اأكرمك اهلل بالعمرة فخ�ش�س جزءا من القراآن حتفظه يف احلرم املكي .. وجزءا حتفظه 
يف امل�شجد النب�ي عند الرو�شة ال�شريفة. 

- القاعدة اخلام�سة ..

  التغني بالقراءة املج�دة ب�ش�ت م�شم�ع يثبت الآيات يف الذاكرة واإن من خ�شائ�س القراآن 
ال�ش�تية التي متيز بها عن كالم العرب ثالثة اأ�شياء : 

اأوال : زيادة مقدار الغنة يف الن�ن وامليم امل�شددتني والإدغام والإخفاء 

ثانيا : زيادة مقدار املد يف اأماكنه املعروفة .

ثالثا : النغمة الفطرية التي جتري على ل�شان القارئ منا اأنى كان م�شت�اه العلمي . 
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ولذلك فــاإن قــراءة الــقــراآن بنغمة حمببة لديك من�شبطة باأحكام التج�يد ت�شهل عليك 

عملية احلفظ .. وا�شتعادة املحف�ظ . 

ولذلك ورد يف احلديث ال�شحيح عن النبي  ) لي�س منا من مل يتغن بالقراآن ( البخاري 
 . 501/13

وقال اأي�شا  ) ح�شن�ا القراآن باأ�ش�اتكم ( الدارمي يف ف�شائل القراآن. 

ولكن اإياك والتكلف يف القراءة .. واقراأ ب�ش�ت م�شم�ع : قال اأب� هالل الع�شكري : وينبغي 
للدار�س اأن يرفع �ش�ته يف در�شه حتى ي�شمع نف�شه فاإن ما �شمعته الأذن ر�شخ يف القلب ، ولهذا 

كان الإن�شان اأوعى ملا �شمعه منه ملا يقروؤه .. 

- القاعدة ال�ساد�سة :  االقت�سار على طبعة واحدة من امل�سحف ..
واأف�شل طبعة للحفظ : هي م�شحف احلفاظ ، وه� الذي ت�ىل طباعته جممع امللك فهد 
اإذا حفظت مب�شحف معني فال تغري  اأن تختار اأي طبعة تريد ولكن  يف املدينة املن�رة .. ولك 
الطبعة التي حفظت بها حتى ل تت�ش��س اأماكن الآيات يف ذاكرتك .. لأن �ش�ر م�ا�شع الآيات 

تنطبع يف الذهن على ح�شب �شفحاتها . 

- القاعدة ال�سابعة :  ت�سحيح القراءة مقدم على احلفظ .. 
اأن ت�شحح قــراءتــك لها .. والت�شحيح يك�ن مبراعاة  قبل البدء بحفظ اأي �ش�رة عليك 
ت�شحيح احلركات واملخارج وال�شفات وباقي اأحكام التج�يد .. وهذا الأمر ل يتاأتى بالجتهاد 

الفردي ، بل ل بد من ال�شتعانة بقارئ متقن .. اأو ت�شجيالت جيدة للمقرئني املجيدين .

اأن الذي يبداأ باحلفظ وحده بدون ت�شحيح للقراءة يقع يف اأخطاء  فقد ثبت بالتجربة : 
كثرية ورمبا حفظ الكثري من الكلمات بطريقة خاطئة ي�شعب عليه ت�شحيحها فيما بعد . 

اأن املدر�س الذي ي�شحح لطالبه القراءة قبل حفظهم يك�ن اأكرث  اأي�شا :  وثبت بالتجربة 
اأن الطالب الذي ي�شحح قراءته على ال�شيخ يحفظ ب�شرعة  جناحا وت�فيقا من غريه ..كما 

تف�ق غريه بن�شبة ن�شف ال�قت تقريبا وخا�شة لل�شغار . 
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- القاعدة الثامنة : عملية التكرار حتمي احلفظ اجلديد من التفلت والن�سيان ..

والتكرار ن�عان : 

اأ – تكرار يف القلب �سرا : وذلك باأن ميرر الأخ ما حفظه يف نهاره – مثال – على ذاكرته قبل 
الن�م وهذا ي�شاعد على ثبات احلفظ . 

قال �شفيان الث�ري رحمه اهلل : اجعل�ا احلديث حديث اأنف�شكم، وفكر قل�بكم حتفظ�نه . 
)اجلامع يف احلث على حفظ العلم (  

وميكن اأن يقال : اجعل�ا القراآن حديث اأنف�شكم وفكر قل�بكم تثبت�ه . 

وقال العز بن عبد ال�شالم : ما منت ليلة اإل واأمررت اأب�اب الفقه على قلبي قبل الن�م . 

ب-  تكرار برفع ال�سوت وقراءة املحفوظ كامال : ينبغي على من يرد حفظا ق�يا ثابتا اأن يكرث 
اإذا مل  – وخا�شة اجلديد -   من التكرار بال�ش�ت امل�شم�ع مــرات عديدة .. لأن احلفظ 
يتعاهده احلافظ بكرثة التكرار يتفلت ب�شرعة .. وقد مر احلديث النب�ي الذي ي�شري اإىل 

�شرعة تفلت القراآن . 

قال ابن اجل�زي : قال لنا احل�شن بن اأبي بكر الني�شاب�ري : ل يح�شل احلفظ يل حتى يعاد 
خم�شني مرة . وكان اأب� اإ�شحاق ال�شريازي يعيد الدر�س مائة مرة .)احلث على حفظ العلم(  

ق�شة : روى الإمام ابن اجل�زي قال : حكى لنا احل�شن اأن فقيها اأعاد الدر�س يف بيته مرارا 
اأنا ..! فقال : اأعيديه ، فاأعادته فلما كان  كثرية ، فقالت له عج�ز يف بيته : قد واهلل حفظته 
بعد اأيام قال : يا عج�ز اأعيدي ذلك الدر�س ، فقالت : ما اأحفظه .. قال : اأنا اأكرر عد احلفظ 
لئال ي�شيبني ما اأ�شابك . ) املرجع ال�شابق(ويف بع�س اجلمه�ريات الإ�شالمية يف رو�شيا مثل: 
قريغيز�شتان ، وكازخ�شتان ، وداغ�شتان .. واأوزباك�شتان ، يف هــذه اجلمه�ريات ياأمر ال�شيخ 
الطالب اأن يكرر ال�شفحة ثالثمائة مرة نظرا يف امل�شحف قبل اأن ينتقل اإىل غريها .. وهكذا 
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حتى يتم حفظ القراآن الكرمي كامال فاإذا اأمته ياأمره ال�شيخ اأن يقراأ القراآن مائة وخم�شني مرة 

نظرا.. وعند ذلك ي�شمى ويلقب�نه باحلافظ القارئ . 

- القاعدة التا�سعة :  احلفظ اليومي املنظم خري من احلفظ املتقطع ..

اإذا عــ�ده �شاحبه على احلفظ اعتاد  اأمــر احلفظ �شعبا يف البداية ولكن الذهن  قد يك�ن 
ومترن واأ�شبح حمببا اإليه ..  ومما ي�شاعدك على ذلك : 

- اأن تلزم نف�شك باحلفظ الي�مي : باأن تخ�ش�س وقتا حتفظ فيه قدرا معينا من القراآن – 
ول� قليال – ولكن ب�شرط امل�اظبة فـ ) قليل دائم خري من كثري منقطع ( ثم اإن امل�اظبة على 

احلفظ تطرد الك�شل وو�شاو�س ال�شيطان .. 

قال الزهري : اإن الرجل ليطلب ) اأي العلم واحلفظ يف بدايته ( وقلبه �شعب من ال�شعاب، 
اأن ي�شري واديــا ل ي��شع فيه �شيء اإل التهمه . . اأي اأن ال�شتمرار وامل�اظبة على  ثم ل يلبث 

احلفظ ت��شع مدارك الذاكرة .   

قال اأب� هالل الع�شكري : كان اأحمد بن الفرات ل يرتك كل ي�م اإذا اأ�شبح اأن يحفظ �شيئا 
واإن قل . 

ن�سائح هامة : 

- اأعط نف�شك راحة ي�ما اأو ي�مني يف الأ�شب�ع فذلك اأن�شط للذاكرة واأع�ن على احلفظ الثابت 
اإن �شاء اهلل .

قال ابن اجل�زي : وينبغي اأن يريح نف�شه من احلفظ يف الأ�شب�ع ي�ما اأو ي�مني ليك�ن ذلك 
كالبناء الذي يراح لي�شتقر . 

- ل حتفظ يف وقت امللل وال�شجر .. واخرت ال�قت الذي تك�ن فيه مرتاحا ن�شيطا ومبجرد اأن 
ت�شعر بامللل ت�قف عن احلفظ وا�شغل نف�شك باأمر اآخر يذهب عنك ال�شجر . 
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- القاعدة العا�سرة :  احلفظ البطيء الهادئ املحكم اأف�سل من ال�سريع املنقطع .. 

فالذي يرغب بحفظ �شفحة من القراآن : عليه اأن يقراأها للمرة الأوىل ببطء ويركز نظره 
بدقة عليها ، ثم يرددها بل�شانه بهدوء .. وقد ثبت بالتجربة اأن الآيات التي يحفظها الإن�شان 
برتكيز �شديد وبطء وهدوء ويكررها مرارا تك�ن اأق�ى من غريها بكثري واأف�شل يف امل�شتقبل . 

واأما احلفظ ب�شرعة واندفاع فيك�ن حفظا مهزوزا غري ثابت �شرعان ما يتفلت .. 

قال اخلطيب البغدادي : ينبغي له ) من يريد احلفظ ( اأن يتثبت يف الأخذ ول يكرث ، بل 
وئ   چ  ياأخذ قليال قليال ح�شب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه ، فاإن اهلل تعاىل يق�ل 
چ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ   

الفرقان: 32

-القاعدة احلادية ع�سرة :  الرتكيز على املت�سابهات يدفع االلتبا�ص يف احلفظ .. 

فاملت�شابه من القراآن من اأ�شد العقبات �شع�بة على طلبة القراآن .. واأف�شل طريق للتغلب 
على هذه العقبة : اأن ير�شدك املحفظ اخلبري اإىل م�ا�شع هذه املت�شابهات اأثناء حفظك ، فمثال 
چ البقرة: 61 ينبهك  چ ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئېئ    ی    اإذا كنت حتفظ  ق�له تعاىل 
ال�شيخ اإىل اأن هذه الآية جاءت يف ثالثة م�ا�شـــــــــع : الأول هنا يف البقرة ، والثاين والثالـــــــث يف 
اآل عمران : مرة چ ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ې  چ اآل عمــــران: 21 بـــــدون األ ومــــرة 
چ ڻ  ڻ  ڻ        ڻۀ  ھ  چ اآل عمران: 112 وت�شجل هذه املالحظة يف دفرتك . 

اأو تعتمد على بع�س امل�ؤلفات التي اعتنت واخت�شت باملت�شابه مثل : 

 كتاب الربهان يف مت�شابه القراآن للكرماين .

 وفتح الرحمن لزكريا الأن�شاري .
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 �شبيل التثبيت واليقني حلفاظ اآي الذكر احلكيم لعبد احلميد �شفي الدين .

 وتنبيه احلفاظ اإىل الآيات املت�شابهات الألفاظ ملحمد عبد العزيز امل�شند ..  وغريها . 

- القاعدة الثانية ع�سرة :  �سرورة االرتباط باالأ�ستاذ املعلم .. 

لهذا الرتباط اأهمية ل ي�شتهان بها لعدة اأ�شباب منها :

- اأن القراآن يعتمد على التلقي يف الدرجة الأوىل ، واملتلقي بحاجة ما�شة اإىل من ي�جهه اإىل 
الطرق املثلى يف احلفظ وخا�شة يف بداية اأمره 

- ال�شيخ يحل للطالب امل�شاكل التي ت�اجهه يف عملية احلفظ وينبهه على املت�شابهات .. 

- ويذكره دائما باللج�ء اإىل اهلل وطلب ر�شاء اهلل . 

اأولدهـــم الــقــراآن وياأت�نهم باملعلمني  اأنهم يعلم�ن  اأمــر امل�شلمني  قــال القاب�شي : وقــد م�شى 
ويجتهدون يف ذلك .  

- اأي�شا فاإن جل��س الطالب بني يدي ال�شيخ املتقن له اأثر كبري يف تربية النف�س والتدريب على 
تهذيبها ..  

قال لقمان لبنه : يا بني ما بلغت من حكمتك ؟ قال : ل اأتكلف ما ل يعنيني . قال : يا بني 
اإنه بقي �شيء اآخر ، جال�س العلماء وزاحمهم بركبتيك ، فاإن اهلل يحيي القل�ب امليتة باحلكمة 

كما يحيي الأر�س امليتة ب�ابل ال�شماء . 

وحاول اأن تختار لنف�شك املدر�س الكفء الذي تت�فر فيه �شفات املعلم الناجح من الإتقان 
والأمانة وال�شتقامة .. اإلخ 
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- القاعدة الثالثة ع�سرة :  تركيز النظر على مواقع االآيات ور�سمها يف امل�سحف .. 

اآيــة بعد  اإدامــة النظر جتعل م�ا�شع الآيــات مر�ش�مة يف الذهن .. بحيث ل� �شئلت عن  اإن 
�شنني فاإنك على الأقل تت�ش�ر م�قعها من ال�شفحة 

اأ�شياء يف احلفظ ،  اأنــه قــال : مل نــزل ن�شمع �شي�خنا يــذكــرون  روي عن اأحمد بن الــفــرات 
فاأجمع�ا اأنه لي�س �شيء اأبلغ فيه اإل كرثة النظر 

- القاعدة الرابعة ع�سرة : اقــرتان احلفظ والقراءة بالعمل ، ولــزوم الطاعات 
وترك املعا�سي..

وهذه قاعدة مهمة جدا قبل احلفظ وبعده .. فينبغي على طالب القراآن اأن يطهر ب�شره 
و�شمعه وقلبه من اإثم ومع�شية وكل عمل ل يليق بكتاب اهلل تعاىل .. ويلزم الطاعات والعمل 

باأحكام القراآن .. حتى ي�فقه اهلل حلفظ كتابه .

- اأما ترك املعا�شي :

  فقد روي عن عبد اهلل بن م�شع�د  اأنه قال : اإين لأح�شب الرجل ين�شى العلم كان يعلمه 
باخلطيئة يعملها . 

و�شئل �شفيان بن عيينة : هل ي�شلب العبد العلم بالذنب ي�شيبه ؟ قال : اأمل ت�شمع ق�له 
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے    ے   چ  تعاىل 
ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  

ېې  ې  ى  ى  ائ  ائچ املائدة: 13 وه� كتاب اهلل ، وه� اأعظم العلم وه� 

حظهم الأكرب الذي �شار لهم واخت�ش�ا به و�شار حجة عليهم . 

�شئل الإمــام مالك رحمه اهلل : هل ي�شلح لهذا احلفظ �شيء ؟ فقال : اإن كان �شيء فرتك 
املعا�شي . 
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ويق�ل الإمام ال�شافعي رحمه اهلل :

حـــفـــظـــي                    �ـــــــشـــــــ�ء  وكـــــــيـــــــع  اإىل  املـــــعـــــا�ـــــشـــــي�ــــــشــــــكــــــ�ت  ـــــــــــرك  ت اإىل  فـــــــــاأر�ـــــــــشـــــــــدين 

لـــــعـــــا�ـــــشـــــيواأخـــــــــــــــــــــــــربين بــــــــــــــــــاأن الـــــــعـــــــلـــــــــــــــم نـــــــــــــ�ر               يـــــــــهـــــــــدى  ل  اهلل  ونــــــــــــــــــ�ر 

- واأما العمل ولزوم الطاعات : 

فال �شك اأن لزوم الطاعات من العمل بهذا القراآن .. وقد ورد التحذير ال�شديد من العلم 
بدون عمل : ٹ ٹ  چ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ ال�شف: 2 - 3 
قال وكيع رحمه اهلل : كنا ن�شتعني على حفظ احلديث بالعمل به، وكنا ن�شتعني على طلبه 

بال�ش�م . 

 - القاعدة اخلام�سة ع�سرة : املراجعة املنظمة تثبت احلفظ .. 
فاحلفظ الذي ل يتم مراجعته ين�شى .. ون�شيان القراآن بعد حفظه من اأعظم الذن�ب كما 

مر معنا اآنفا .. 

قال جعفر ال�شادق رحمه اهلل : القل�ب ُتْرٌب ، والعلم غر�شها ، واملذاكرة ماوؤها ، فاإذا انقطع 
عن الــرتب ماوؤها جف غر�شها .  اجلامع لأخــالق الــراوي واآداب ال�شامع للخطيب البغدادي 

334/2

ورحم اهلل القائل : 
ـــــــــم مـــــــــذاكـــــــــرتـــــــــه  فـــــــــــــــــــــــــــاأدم لـــــــلـــــــعـــــــلـــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــرة         فـــــــــــــــــــــــــــدوام الـــــــــعـــــــــل

- القاعدة ال�ساد�سة ع�سرة : الفهم ي�ساعد على احلفظ.. يف الغالب : 
واملراد بالفهم : اأن ت�شت�عب املقطع الذي حتفظه ، باأن تت�ش�ر اأهم اأحداثه ، واإذا مرت كلمة 

غام�شة فارجع اإىل تف�شري مي�شر لفهم معناها فاإنها عند ذلك تر�شخ يف الذهن .. 
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- القاعدة ال�سابعة ع�سرة : االلتجاء اإىل اهلل بالدعاء والذكر وطلب العون منه... 

اإليه يه�ن كل ع�شري ، وطلب الع�ن منه عندما  اأول واآخــرا واللتجاء  فالعتماد على اهلل 
يثقل عليك احلفظ ه� اأف�شل دواء .. 

اأثناء احلفظ ب�شبب عار�س من  وكثريا ما ي�شيب طلبة العلم فت�ر بعد مدة من الزمن 
اأن نف�شه غري مقبلة على كتاب اهلل  – وي�شعر  الع�ار�س اجلانبية - وما اأكرثها يف زمننا هذا 
اإل اللج�ء اإىل اهلل  مع خربته يف جميع طــرق احلفظ واأ�شاليبه وقــ�اعــده .. فال دواء لذلك 
وال�ق�ف بني يديه والنك�شار اإليه يف اأحب الأوقــات وذلك يف ال�شحر .. فاإن اهلل ل يرد طالبا 

�شادقا ق�شده. 

طرق واإر�سادات م�ساعدة على احلفظ
1- احر�ص على اقتناء ن�سخة من القراآن الكرمي جيدة وال تبدلها .. لكي ي�شري بينكما تاآلف 

فلذلك اأثر اإيجابي كبري يف احلفظ .

2- تهيئة جل�سة احلفظ .. وهي تتم كما يلي : 

اأ- التهيئة النف�شية : با�شتح�شار النية والتفرغ من ال�ش�اغل .

ب- التهيئة اجل�شدية : بال��ش�ء والطهارة الكاملة واللبا�س الالئق.

ج- اجلل��س مبكان ت�شرتيح فيه نف�شيا وج�شديا  ) ويف�شل امل�شجد ( 

3- عملية الت�سخني .. باأن تبداأ بقراءة �شفحات من القراآن قبل البدء باحلفظ ، غيبا اأو نظرا 
باأ�شل�ب هادئ وتغني  بدون التكلف والتلحني الزائد .. وتبقى على ذلك عدة دقائق لأن ذلك 

�شي�شعرك برغبة �شديدة يف احلفظ.

4- الرتكيز ال�سديد : بالنظر يف ال�شفحة املراد حفظها .. ويف املثل ) النظر مغرفة الكالم ( 
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5- تكرار االآية عدة مرات حتى يتم حفظها .. ثم قراءتها غيبا .. حتى يطمئن اإليها ويتقنها .. 

ثم يكررها عدة مرات قبل النتقال لالآية التي تليها .. 

6-  الربط .. وه� ن�عان : 

- ربط االآيات ببع�سها : بعد حفظ الآية الثانية واإتقانها .. يتم ربطها مع الأوىل بتكرارهما معا 
عدة مرات .. وهكذا كلما مت حفظ اآية تربط مع ما قبلها .. 

- ربط ال�سفحات : كلما اأمت حفظ �شفحة ربطها مع ما قبلها .. وذلك باأن يعترب اأول اآية من 
اأثناء  اآخــر ال�شفحة التي قبلها.. وهكذا يربط بينهما  ال�شفحة كاأنها متممة لالآية من 

التالوة .. 

وم�شاألة الربط مهمة جدا للحفاظ لأن كثريا منهم عندما ينتهي من ال�شفحة يت�قف عند 
بداية الأخرى وخ�ش��شا عندما يحفظ من م�شحف مرتب على طبعة املدينة ..  

فاإذًا خطوات احلفظ على النحو التايل : 

1- التهيئة النف�شية واجل�شدية           2- الت�شخني           3- الرتكيز                       

4- التكرار                                5- الربط                6- املراجعة واملذاكرة

7- احلفظ بني اثنني : اأثبتت التجارب اأن هذه الطريقة من اأف�شل الطرق يف احلفظ واأنفعها 
..  وتتم باخلط�ات التالية : 

اأ- اختيار ال�شديق ال�شالح : الذي يهمه ما يهمك ويطمح اإىل ما تطمح اإليه من احلفظ 
لكتاب اهلل .. 

ب- التفاق على م�عد ي�مي حمدد ينا�شبكما .. للحفظ.
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اإلــيــه الــثــاين باإمعان .. ثــم يتبادلن الأدوار وهــكــذا حتى  ج- يــقــراأ الأول الآيـــة وي�شغي 
اأعــادا ما قبلها وربطا  اآية  يحفظاها .. فينتقالن اإىل التي تليها .. وكلما انتهيا من 
الآيات ببع�شهما.. ول ين�شرفا حتى يتقنا ما حفظاه وي�شمع كل واحد منهما لالآخر.

8- من الن�شائح التي نقدمها للحفاظ : ال�شتفادة من الأوقات ال�شائعة : 

بــاأن حتمل معك  اأو العمل .. وذلــك  مثل : ال�قت الــذي يق�شيه احلافظ يف ال�شيارة مثال .. 
اأو مكان  اأن يك�ن جمــزءا فتحمل اجلــزء الــذي حتفظ منه  يف �شيارتك  م�شحفا ويف�شل 
عملك .. فكلما �شعرت بالن�شاط واأتيحت لك الفر�شة اقراأ فيه .. مراجعة حلفظ �شابق اأو 

حفظا جلديد 

9- طريقة ال�شتفادة من الت�شجيل :  وقد ذكرناها يف حتفيظ ال�شغار.. واأعدنا ذكرها هنا لأنها 
مفيدة للجميع �شغارا وكبارا .. وتكمن اأهميتها فيما يلي : 

اأ- اأنها ميكن ال�شتفادة منها يف اأماكن واأح�ال ل ميكن فيها القراءة من امل�شحف . 

ب- ت�شاعد كثريا على ت�شحيح القراءة وخ�ش��شا ملن ل يتي�شر له اأن يلتزم مع �شيخ حمفظ 
.. وبخا�شة اإذا �شمع الإن�شان �شريطا ل�شيخ متقن يقراأ قراءة مرتلة جم�دة .. كال�شيخ 

احل�شري اأو املن�شاوي اأو عبد البا�شط عبد ال�شمد .. اأو اأئمة احلرم وغريهم.. 

وي�جد الآن بع�س الت�شجيالت اخلا�شة للتحفيظ مت�فرة يف بع�س مكتبات ال�ش�تيات .. 

ج- طريقة الت�شجيل ميكن ال�شتفادة منها عند الن�م فبعد اأن ت�شع راأ�شك على ال��شادة 
اأن تنام �شغل �شريط القراآن وا�شمع ال�ش�رة التي حفظتها ذلك الي�م .. وهذه  وقبل 

الطريقة ت�شاعد كثريا على تثبيت ما حفظت . 

وميكنك اأن حتفظ بت�شجيل �ش�تك .. وهذا يعطيك ت�شجيعا اأكرث على احلفظ .. ولكن 
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ب�شرط اأن تك�ن قراءتك متقنة مراعيا فيها اأحكام التالوة والتج�يد .. وهذه الطريقة تنفع 

الأطفال ال�شغار كثرياً .

- ا�ستدعاء الذاكرة عن طريق الكتابة : 

وهــذه الطريقة مفيدة جــدا لكثريين مــن النا�س .. حيث يق�م احلــافــظ بكتابة ال�ش�رة 
الق�شرية اأو املقطع املطل�ب حفظه عدة مرات مما ي�شهل عليه عملية حفظه .. 

وكذلك الكتابة على ال�شب�رة .. بحيث يق�م الأب اأو الأم بكتابة ال�ش�رة اأو املقطع على �شب�رة 
املنزل بخط جيد وا�شح ويق�م ب�شبط الكلمات ب�شكل �شحيح .. ويرتكها مكت�بة على ال�شب�رة 

لعدة اأيام حتى يحفظها الأولد .. ثم ميح�ها ويكتب غريها وهكذا . 

طرق التحفيظ يف بع�ص البلدان االإ�سالمية 
اأوال : الطريقة التقليدية : 

معظم الدول الإ�شالمية – ومنها دولة الك�يت -  تتبع الطريقة التقليدية املعروفة يف حتفيظ 
القراآن الكرمي وهي : 

1 - عن طريق فتح حلقات للتحفيظ يف امل�شاجد للذك�ر – ومراكز خا�شة لتحفيظ الإناث .. 

2 -  يبداأ املحفظ مع الطلبة ال�شغار بتحفيظهم ال�ش�ر الق�شار من نهاية امل�شحف .. فيقراأ لهم 
بادئ الأمر وهم يرددون ويتابع�ن معه . 

3 - ثم يكلفهم ب�اجب ي�مي ، ي�شمع�نه غيبا يف الي�م التايل .. 

4 - وطريقة حفظهم اأن كل واحد منهم ياأخذ جمل�شه من احللقة يف امل�شجد .. ويق�م بقراءة 
وتكرار ال�ش�رة اأو املقطع الذي كلف بحفظه حتى يتم حفظه فاإذا انتهى منه �شّمع لل�شيخ ما 

حفظ.. ثم ينتقل اإىل الذي يليه وهكذا .. بالرتتيب حتى يتم حفظ القراآن كامال .  
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5 - ومن هنا نالحظ اأن طلبة احللقات القراآنية يتفاوت�ن يف مقدار حفظهم .. وذلك ب�شبب 

تفاوت اأعمارهم وقدراتهم على احلفظ والرتكيز . 

6 - وتك�ن وظيفة املحفظ املتابعة والت�شميع والت�شحيح .. واجلهد الأكرب يك�ن على الطلبة. 

7 - ي�جد �شجل ثابت عند املحفظ يحت�ي على اأ�شماء الطلبة واأعمارهم .. واملقرر املطل�ب من 
كل طالب  وذلك ل�شبط متابعة الطلبة وليطلع عليه مفت�س احللقات .. 

8 - ويف الك�يت تقيم اإدارة �شئ�ن القراآن الكرمي يف وزارة الأوقاف وال�شئ�ن الإ�شالمية  اختبارات 
ف�شلية للطلبة .. يخترب فيها الطالب بعد كل دورة باملقرر املطل�ب منه .. وتر�شد اجل�ائز 
العينية والنقدية للطلبة الذين اجتازوا الختبار بنجاح ومتيز  وذلك ت�شجيعا لهم على 

متابعة التميز وحتفيزا للمق�شرين على التميز . 

ثانيا :  طريقة الدوران 

وهذه الطريقة يعمل بها يف ال�ش�دان .. وهي لي�شت غريبة .. ولكن فيها ن�ع من التجديد .. 
وهي على ال�شكل التايل :  

- يجل�س الطلبة يف امل�شجد على �شكل حلقة وال�شيخ يف ال��شط لرياقب اجلميع ..

- يتقدم كل طالب من احللقة لي�شحح على ال�شيخ الربع املطل�ب منه ثم يرجع اإىل مكانه 
ليتقدم غريه وهكذا حتى ي�شحح للجميع.. 

اأكــرث من �شاعتني .. وخــالل هــذه الفرتة يحفظ بع�شهم ما طلب منه ..  - ي�شتمرون هكذا 
وباعتبار اأن جل��شهم على احل�شري واأحيانا على الرمال يك�ن متعباً.. لذلك – وحتى ل 
ي�شعروا بامللل والك�شل - ياأمرهم ال�شيخ : اأن ي�شطف�ا واحدا تل� الآخر على �شكل دائرة ثم 
يق�م�ن بعملية الدوران م�شيا وال�شيخ يف و�شطهم يراقبهم ويحم�شهم وي�جههم ويزجر 

من يخرج على النظام .. 
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اأثناء جل��شهم ي�شمح  - ي�شتمرون بعملية الدوران �شاعة تقريبا يراجع�ن خاللها ما حفظ�ه 

لهم برفع اأ�ش�اتهم بالقراءة ت�شجيعا ورفعا للهمة 

فوائد هذه الطريقة : 

عندما يقراأ الطالب واقفا يك�ن ن�شيطا م�شتعدا اأمت ال�شتعداد ، حيث اأن الدوران يحرك الدورة 
الدم�ية ، وين�شط ع�شالت القلب ، و�شائر اأع�شاء اجل�شم . وتتغري من خالله نف�شية الطالب 

اإن اعرتاه ملل اأو فت�ر اأو تعب .    

 ثالثا : الطريقة االأوزبكية 

هذه الطريقة اأ�شرنا اإليها عند الكالم يف القاعدة الثامنة من ق�اعد احلفظ ول باأ�س من 
اإعادتها هنا لزيادة الفائدة : 

وهــي قــاعــدة منت�شرة يف الــبــالد الإ�ــشــالمــيــة الــتــي ا�شتقلت بعد انــدثــار ال�شي�عية مثل : 
اأوزباك�شتان ، ولذلك اأطلقنا  قريغيز�شتان ، وكازخ�شتان ، وداغ�شتان .. وهي اأكرث انت�شارا يف 

عليها ا�شم ) الطريقة الأوزبكية( 

وهي تتم عرب اخلط�ات التالية : 

يبداأ الطالب بت�شحيح �شفحة واحدة من اأول القراآن على ال�شيخ  - ياأمره ال�شيخ اأن يكرر 
اأن ينتقل اإىل غريها .. وهكذا حتى يتم  هذه ال�شفحة ثالثمائة مرة نظرا يف امل�شحف قبل 
حفظ القراآن الكرمي كامال . فاإذا ختم القراآن ياأمره ال�شيخ اأن يقراأ القراآن مائة وخم�شني مرة 

نظرا .. فاإذا نفذ ما طلب منه عند ذلك يلقب�نه بـ ) احلافظ القارئ ( 

ول يخفى على اأحد ما يف هذه العملية من عظيم الفائدة واملنفعة .. وقد اأ�شرنا اإىل فائدة 
التكرار �شابقا .. 
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رابعا : الطريقة الرتكية 

وهذه الطريقة غريبة بع�س ال�شيء كما �شيتبني .. ويعمل بها يف تركيا ويف بع�س البالد التي 
و�شلها العثماني�ن .. وهي تتم على ال�شكل التايل : 

تدريب الطالب على قراءة القراآن بالنظر .. ويبتدئ�ن معه من اأحرف الهجاء اإىل اأن يتقن 
اأن ينتقل اإىل املرحلة الثانية ) مرحلة  القراءة وي�شححها .. وقد ياأخذ ذلك �شنة كاملة قبل 

احلفظ ( 
احلفظ يف م�شحف احلفاظ الــذي يق�شم الــقــراآن اإىل ثالثني جــزء ، واجلــزء اإىل ع�شرين 

�شفحة، وال�شفحة اإىل خم�شة ع�شر �شطرا . 
– بال�شفحة الأخــرية من اجلزء الأول ، ويف الي�م التايل ينتقل اإىل  – اأول  يبداأ الطالب 
ال�شفحة الأخرية من اجلزء الثاين  وهكذا يف كل ي�م يحفظ ال�شفحة الأخرية من كل جزء.. 

حتى يحفظ ثالثني �شفحة .. من ثالثني جزء
يف بداية ال�شهر الثاين يبداأ بحفظ ال�شفحة التي قبل الأخرية من كل جزء .. وكلما حفظ 
�شفحة ي�شمعها لل�شيخ مع التي حفظها قبلها ..  وي�شتمر على هذا حتى يحفظ القراآن كامال 

بالطريقة العك�شية ..
ولكن اختلف القراء والعلماء ح�ل هذه الطريقة بني مادح وقادح .. مع اأن كبار امل�شايخ يف 
ا�شتانب�ل قال�ا : هكذا ورثناها عن م�شايخنا ، ويعتربونها الطريقة املثلى حلفظ القراآن ، حتى 

اإن كثريا من الأتراك ل يت�ش�رون اأنه ميكن احلفظ اإل بطريقتهم هذه ..
تنبيه : هذه الطريقة ل ميكن اأن ي�شتفيد منها جيدا اإل من ي�شتمر فيها حتى يختم القراآن 

كامال .. ولها فائدة و�شلبية :   
اأما فائدتها فهي :

بــاأرقــام ال�شفحات  اإذا ا�شتمر فيها حتى يختم الــقــراآن يــكــ�ن حفظه متقنا  اأن الــطــالــب 
والأجزاء. 

واأما �شلبيتها : 
فعندما ل ي�شرب الطالب حتى النهاية وانقطع عن احلفظ ل�شبب من الأ�شباب.. فاإنه يك�ن 

قد حفظ م�ا�شع مقطعة من القراآن وغري مرتابطة ..
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الف�سل اخلام�ص
خامتة يف معلومات قراآنية تهم طالب القراآن



72
 خامتة يف معلومات تهم طالب القراآن 

اأوال : تعريف القراآن الكرمي  

ه� كالم اهلل املعجز .. املنزل على نبينا حممد  .. املكت�ب يف امل�شاحف ..  املنق�ل اإلينا 
بالت�اتر .. املتعبد بتالوته .

ثانيا : اأ�سماء القراآن الكرمي  

اأ�شماء  اأ�شماء عــديــدة .. وتــعــدد الأ�ــشــمــاء ل�شيء دليل على عظمته .. مــن  للقراآن الــكــرمي 
القراآن: 

1- الكتاب : چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ البقرة: 2

2- الفرقان : چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  چ الفرقان: 1.

3- الذكر : چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ احلجر: 9.

4- التنزيل : چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ ال�شعراء: 192

اأو�شلها اإىل خم�شة  اأخــرى كثرية للقراآن الكرمي منهم من  اأ�شماء  وقد ذكر بع�س العلماء 
وخم�شني ا�شما .. مثل : 

- نور : چ ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   چ الن�شاء: 174 

- هدى چ پ  پ   ڀ  ڀ  چ لقمان: 3

- رحمة چ ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ ي�ن�س: 58

ولكنها يف احلقيقة �شفات للقراآن ولي�شت اأ�شماء .. 
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ثالثا : الفرق بني القراآن الكرمي واحلديث القد�سي

- القراآن : لفظا ومعنى من اهلل تعاىل لي�س جلربيل ول للر�ش�ل عليهما ال�شالة وال�شالم دخل 
فيه اإل النقل والتبليغ ثم البيان والتطبيق .

- واأما احلديث القد�سي : معناه من اهلل ولفظه من الر�ش�ل  وهذا ه� الراجح .. 

رابعا : مراحل تنزل القراآن :  للقراآن الكرمي تنزالن

اأوال : نزل من الل�ح املحف�ظ اإىل ال�شماء الدنيا جملة واحــــدة فــي ليلــة القدر.. ٹ ٹ 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ القدر: 1 اأي جملة واحدة اإىل ال�شماء الدنيا

ثانيا : نزل مفرقا على النبي  .. .. فقد روى احلاكم يف م�شتدركه عن ابن عبا�س ر�شي 
اهلل عنهما قال ) اأنزل القراآن جملة واحدة اإىل �شماء الدنيا ليلة القدر ، ثم اأنزل بعد ذلك يف 

ع�شرين �شنة، ثم قراأ چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   چ الفرقان: 33

خام�سا : اأق�سام القراآن بح�سب �سوره  
- عدد �ش�ر القراآن باتفاق ) 114 �ش�رة (  وقد ق�شم العلماء القراآن الكرمي بح�شب �ش�ره اإىل 

اأربعة اأق�شام : 
) 1- الط�ال    2-  املئ�ن      3-  املثاين     4- املف�شل ( 

1- ال�سبع الطوال : اأولها البقرة واآخرها براءة .. 
2- املئون : ما يلي ال�شبع الط�ال .. و�شميت بذلك لأن اآياتها تتعدى املائة اآية اأو تقاربها ..

3- املثاين : ما يلي املئني .. و�شميت بذلك لأنها تثنى بها الق�ش�س.. وقد ي�شمى القراآن كله 
مثاين لذلك .

4- املف�سل : ما يلي املثاين .. و�شمي بذلك لكرثة الف�شل بني ال�ش�ر بالب�شملة .. والراجح اأن 
اأوله �ش�رة ق – واآخره �ش�رة النا�س .
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وذلك ملا رواه ابن ماجة واأحمد من حديث اأو�س بن حذيفة حني قدم على النبي  يف وفد 
ثقيف .. وفيه قال اأو�س : �شاألت اأ�شحاب ر�ش�ل اهلل : كيف حتزب�ن القراآن ؟ فقال�ا : ثالث ، 
وخم�س ، و�شبع، وت�شع ، واإحدى ع�شرة ، وثالث ع�شرة ، وحزب املف�شل وحده . فاإن عددنا ثمانيا 

واأربعني �ش�رة كانت التي بعدها �ش�رة ق .  

�ساد�سا : ترتيب ال�سور واالآيات  

ال�شحيح والراجح من اأق�ال العلماء اأن ترتيب �ش�ر القراآن الكرمي واآياته يف امل�شحف اإمنا 
ه� ت�قيفي ووحي من اهلل تعاىل .

�سابعا : مراحل جمع القراآن الكرمي

- املرحلة االأوىل : جمعه على عهد النبي  : واملق�ش�د بهذا اجلمع حفظه يف ال�شدور والكتابة 
يف ال�شط�ر .

اأبــي بكر ال�شديق   : واملق�ش�د بهذا اجلمع : جمع  جمعه على عهد  - املرحلة الثانية : 
القراآن كله يف م�شحف واحد بعد ما كان مفرقا يف الرقاع والأكتاف والع�شب 

و�شدور الرجال .. 

اأ�سباب هذا اجلمع : 

ارتداد كثري من القبائل عن الإ�شالم . وا�شت�شهاد عدد كبري من حفاظ القراآن من ال�شحابة 
يف معاركهم مع املرتدين .

اأ�سار بهذا اجلمع : الفاروق عمر بن اخلطاب   .

قام باجلمع : زيد بن ثابت  باأمر من اخلليفة اأبي بكر   . 
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طريقته يف اجلمع : العتماد على احلفظ والكتابة وكل اآية يطلب عليها �شاهدين اثنني .

 . و�شع امل�شحف بعد جمعه يف بيت اأم امل�ؤمنني حف�شة بنت عمر

- املرحلة الثالثة : اجلمع يف عهد عثمان بن عفان  : حديث اجلمع : روى البخاري يف 
�شحيحه عن اأن�س  ) اأن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان  وكان يغازي اأهل 
ال�شام يف فتح اأرمينية واأذربيجان مع اأهل العراق ، فاأفزع حذيفة اختالفهم 
يف القراءة ، وقال حذيفة لعثمان : اأدرك هذه الأمة قبل اأن يختلف�ا يف الكتاب 
اختالف اليه�د والن�شارى ، فاأر�شل عثمان اإىل حف�شة ر�شي اهلل عنها : اأن 
اأر�شلي اإلينا ال�شحف نن�شخها يف امل�شاحف ، ثم نردها اإليك، فاأر�شلت بها اإليه 
اأبــي وقا�س ، وعبد  ، فاأمر زيد بن ثابت ، وعبد اهلل بن الزبري ، و�شعد بن 
الرحمن بن احلارث بن ه�شام ر�شي اهلل عنهم فن�شخ�ها يف امل�شاحف . وقال 
عثمان للرهط القر�شيني الثالثة: اإذا اختلفتم اأنتم وزيد يف �شيء من القراآن 
فاكتب�ه بل�شان قري�س ، فاإمنا نزل بل�شانهم ، ففعل�ا حتى اإذا ن�شخ�ا ال�شحف 
يف امل�شاحف رد عثمان ال�شحف اإىل حف�شة ، واأر�شل يف كل اأفق مب�شحف مما 

ن�شخ�ا، واأمر ما �ش�اه من القراآن يف كل �شحيفة اأو م�شحف اأن يحرق ( 

عدد امل�ساحف التي ن�سخها عثمان :  �شبعة .. اأر�شلت اإىل :

والب�شـــــــــــــــرة– الــــــكــــــ�فــــــة – والــــــيــــــمــــــن– وال�شـــــــــــــــام– 

ومــــــــــكــــــــــة– والبحرين واملــــــديــــــنــــــة–   –
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ثامنا : اأول ما نزل من القراآن واآخر ما نزل

1-  اأول ما نزل على االإطالق : اأوائل �ش�رة العلق چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  چ العلق: 1 - 5 كما جاء 

يف ال�شحيحني .. وه� الراجح .

2- اأول ما نزل بعد فرتة الوحي :  �ش�رة املدثر .

3- اآخر ما نزل : اأ�شح الأق�ال اأن اآخر ما نزل من القراآن على الإطالق ق�له تعاىل چ ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب   چ البقرة: 281. 

تا�سعا : انق�سام القراآن اإىل مكي ومدين 

– ومدين (  ونظرا  ينق�شم القراآن الكرمي بح�شب مكان وزمان نزوله اإىل ق�شمني ) مكي 
اإىل اأن كثريا ممن يقروؤون القراآن ل يعرف�ن املق�ش�د من هذين امل�شطلحني .. نبني هنا اآراء 

العلماء يف تعريف املكي واملدين .. والراجح منها :  وهي ثالثة اآراء : 

الراأي االأول : اأن املكي ما نزل مبكة واملدين ما نزل باملدينة .. 

الراأي الثاين : اأن املكي ما كان خطابا لأهل مكة .. واملدين ما كان خطابا لأهل املدينة .

الراأي الثالث: اأن املكي ما نزل قبل الهجرة يف اأي مكان .. واملدين ما نزل بعد الهجرة حتى 
ل� نزل مبكة .. 

والراأي الثالث ه� امل�شه�ر والراجح ..    واهلل اأعلم . 

ولكل من املكي واملدين �ش�ابط وعالمات يعرف بها  ومن اأراد املزيد يف ف�ائد معرفة املكي 
واملدين و�ش�ابطه ..  فلريجع اإىل كتب عل�م القراآن .
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عا�سرا : املحكم واملت�سابه من القراآن

 ينق�شم القراآن باعتبار معرفة معانيه ومقا�شده اإىل ) حمكم  .. ومت�شابه (  بع�س تعريفات 
العلماء للمحكم واملت�شابه :

1- املحكم : ما عرف املراد منه .. واملت�شابه : ما ا�شتاأثر اهلل بعلمه.

2- املحكم : ما ل يحتمل اإل وجها واحدا .. واملت�شابه : ما يحتمل اأوجها . 

3- املحكم : ما ا�شتقل بنف�شه ومل يحتج اإىل بيان  .. واملت�شابه : ما احتاج اإىل بيان واإي�شاح. 

حادي ع�سر : النا�سخ واملن�سوخ من القراآن 

على امل�ؤمن اأن يعتقد اأن القراآن فيه نا�شخ ومن�ش�خ لأن اهلل �شبحانه اأكد ذلك يف كتابه يف عدة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ   م�ا�شع ..ٹ ٹ چ 

ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  چ البقرة: 106

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   چ  وقــال جل وعــال : 

ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  چ النحل: 101

واملق�ش�د بالن�شخ : رفع ال�شارع حكما �شرعيا بحكم اآخر ينزل بعده .
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ــــــــــن �ـــــشـــــالم    224 هـاأبـــــــــــــــــ� عــــــبــــــيــــــد الـــــــقـــــــا�ـــــــشـــــــم ب

ـــــــام بــــــــــن ثــــعــــلــــب     239  هـثــــــــــم خـــــــلـــــــف بــــــــــن هـــــــ�ـــــــش

245 هـثـــــــم هـــــ�ـــــشـــــام بـــــــن عــــــمــــــار مــــــقــــــرئ دمـــ�ـــشـــق     

البجلي     الـــ�ـــشـــريـــ�ـــس  اأيـــــــ�ب  بــــن  294هـثــــم حمـــمـــد 

305 هـثم احلافظ اأب� احل�شن علي بن �شعيد الع�شكري  

310هـثم اأب� بكر عبد اهلل بن اأبي داود ال�شج�شتاين

الأودين   حمــــــــمــــــــد  بــــــــــــن  داود  320 هـثــــــــــــم 

جعفر   بــــــــن  حمـــــمـــــد  بــــــــن  اهلل  عـــــبـــــد  369 هـ ثــــــــم 

631هـثم اأحمد بن حممد بن مظفر بن املختار الرازي

اأختم بهذه املعلومة: 
اأول من األف  يف ف�سائل القراآن الكرمي : 
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اخلامتة
ويف اخلتام : فما كان من ت�فيق و�ش�اب يف هذا الكتيب فه� من 
حم�س ف�شل اهلل وكرمه .. وما كان من نق�س اأو زلل فمن نف�شي 
وال�شيطان.. واهلل اأ�شاأل اأن ينفع بهذا العمل ويجعله خال�شاً ل�جهه 
الكرمي.. ويجعله �شبباً من اأ�شباب الهداية والقبال على كتاب اهلل 

تعاىل ويجزي خري اجلزاء كل من �شاهم يف طباعته ون�شره

اللهم اآمني

واآخر دع�انا اأن احلمد هلل رب العاملني
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