
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 يمقدمة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطان

ه ، َدوْح د هلِلــمبسِم اهلل الّرمحن الّرحيم ، احَل

 : ا بعُدــَبعده أمَّ يبَّن ال َنلى َمـــَع والّسالُم والّصالُة

 تايوالتوص ،اترتاَحــواالق اتَهـرأُت التوجيـقد َقــف

اح ـبد الفتــد َعـيـــّالس:  خـيـالشاـــبَهــتـــك اليت

 رآَنـُالق أحفُظ كيَف :  وَعْنَونها ب ّياِسـقلالب

ن ِم لها اهلُلة ، َجَعفيَدات ُملَمَك هاجدُتفَو ، ريِمالَك

 ، دًا ُيشكرُ عليِهجْه ذَلد َبا ، فَقاتبَهلَك افِعالنَّ لِمــــالع

ِ النافِع يَعــاجلم أن ُيوفَق اهلَل وأسأُل مِل والَع للعلم

بن عبد  حّمٍدنا ُملى نبيِّلم َعوَس لى اهلُلوَص  ِحاِلالصَّ

.                            عنَيأمَج َحابِهوأْص لى آلِهـــــوَع اهلِل  

 الفقري إىل عفو ربه  كتبه                               

                                   يسعيد بن علي بن وهف القحطان/د                                     

 الداعية بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد              

 دوإمام جامع األمري بندر بن حممد بن عبدالعزيز آل سعو                

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 ي احلرباو بن زايد الشيخ حممد بن عوض مقدمة فضيلة

وعلى  ا حممٍدعلى نبيَن والسالُم الُةملني ، والصَّارب الع هلِل احلمُد

 مَّاةـــــفلقد اطلعُت على الرَسالة املس : وبعد حبه أمجعنَيـــــصآله و

   : يخ اضل الشَّـــــــلألخ الَف ( القرآن الكريم ؟ كيف أحفُظ ) بـ

ملة من ا ُجع فيَهوالذي مَج  البلقاسي عبدالفتاح السيد

 و اهلامة اليت تساعد على حفظ القرآن الكريِم رق واآلداِبالُط

 ،القرآنية  ثري املكتبَةـــــُها تها رسالة مفيدة يف باِبه فوجدُتقاِنـــــــتإ

 موىل عزَّــــــــــسائاًل ال ،واملتخصصون  املبتدئونمنها  ويستفيُد

كما نسأله  لكتابه الكريِم ه خدمًةعَلـــــــــوأن جيبها  أن ينفَع وجلَّ

ه من كتَب  ناِتـــــــــــذلك يف ميزان حس اىل أن جيعَله وتَعسبحاَن

 ا حممٍدعلى سيدِن ى اهلُلعليه وصلَّ ذلك والقادُر إنه وليُّ رهونَش

                .   به أمجعنيحى آله وصوع

 قاله وكتبه                                        

 احلرباوي  بن زايد حممد بن عوض                       

                               املدرس بقسم الدراسات القرآنية والقراءات بكلية الرتبية جامعة 

 ك سعود سابقا واملدرس حاليا بأكادميية الراجحيــاملل

 يملتعليم القرآن الكرالعاملية 

                                             

 



 
 
 
 
 
 

 

 قدمةامل                                               

 وذ باهلِلــه ونستغفره ونُعحنمده ونستعيُن،  احلمد هلِل إّن

فال  ده اهلُلــــا من يْهأعمالَن رور أنفسنا وسيئاِتن ُشــم

 ه إال اهلُلا إَلأن ّل هُدــوأش، له ادَيفال َه ضللضل له ومن ُيُم

ُ  ريَكال َش حدُهَو  ، ورسولُه مدًا عبدُهحَم وأشهد أّن، له

 عهم بإحساٍنن تِبه وَموأصحاِب ِهـــلى آلـوَع ى اهلل عليِهصّل

 فحفُظ : م تسليمًا كثريًا أما بعُدلِّــوس الديِن إىل يوِم

ه ووحِي كالم اهلِل ألنُه ؛كُل مسلٍم  رُجوهاأمنيٌة ي القرآِن

رى الكْب و املعجزُةوُه -ملَّوَس عليِه لى اهلُلَص -لنبّيه 

لليت   وفيه اهلدايُة،  جَنــوال ا اإلنَسَهِب ى اهلُلاليت حتدَّ

ري ياِجي َدى ِفياَري احَلِدــهور الذي َيوالنُّ،  وُمي أْقِه

من  احلديِث وأحسُن، دور ي الُصا ِفمَل فاُءو الشٍّهم وُهظالِم

ى يف َقَرَو ستقيٍمُم راٍطا وُهدي إىل ِصجَن ك بِهّسمَت

 كاِتَري َدى ِفَوك وَههَل عنُه من أعرَضَو ، عيم الّن درجاِت

 ، أجٌر عظيُم ِهـب الذي يعمُل رآِنالُق افِظـــحوِل. يم اجلِح

وسبٌب  ، ها طيٌبوطعُم ها طيٌبة رحُيجَُّرو كاألْتفُه

 –يم الكِر بالنيّب تأٍسوهو ُم، ي الدنياواآلخرة ـه ِفاِتَجـلن



 
 
 
 
 
 

 

و مع ته وُهه وخاصَّالِل ن أهِلوِم -م وسّل عليِه ى اهلُللََّص

 ائشة أمِّعن َع حيِحبت يف الصَّراِم الرَبَرة كما َثفرِة الِكالسَّ

و ، وُه القرآَن قرُأالذي َي ثُلَم) اي اهلل عنَهِضَر- املؤمنني

 قرُأي َيالِذ ة ، ومثُلَرَرام الَبَرالِك فرةالسَّ عَمه ، َل  ٌظـــافَح

    (ان َرــْه أج، فَل ديٌده َشو علِيه ، وُهُداَهَعو يَت، وُهالقرآَن

سالة الرِّ إىل هذِه ِهوِنه وَعالِل مَن يٍقعَمدُت بتوف لَكذِل

 معُتوَج (  ؟ الكريم القرآَن أحفُظ كيَف )رة َصـــَــختامُل

ي ِلَجـنَت اد أْنمن أَرونًا ِلَع تكوَنه ِلمُعر َجا تيّسا َمفيَه

 ؛ اهلِل ر كتاِبه بنِوقُلكو َعْزه وَيُتحَيِرح َقتفّته وَتريُتبِص

تى ال َح مرِةاملسَت عِةراَجوامُل فِظًا إىل احِلوَمَد ا حنتاُجألنَن

 إىل العقوِل لل اليأُسـتى ال يتَسوَح، نا دوِرن ُصِم َتفِلتي

ذه م َهإليُك ويل فأُزفَّــَط ريَقالّط وأّن اٌقَش فَظاحِل بأّن

 ع كتاِبكم َمي رحلِتم ِفزادًا ومعينًا لُك كوَنتى َتشارة َحالِب

 -  جلََّو ّزـَـع – اهلِل ي قوُلرى ِهالبْش وهذِه ، اهلِل

ن ـِل مَهـف ٧١ :القمر َّني مي زي ىنينٰىريُّ 

ها فإّن، ا منَه ا يأتيِهكرته مَله وِفَنـــْهملٍق ِذ،  آلياتر ِلذكِّـتُم
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 صغارًا ظوُهـحِف ناٍسن ُأم ِمَكَف.  سِرــوالُياِن يــَالب ي غايِةِف

 مرــال ُعَق ،احلمد   ا اآلن وهلِلنَنــــوبي كثرٌيارًا وهم ـــوِكب

. دواوَُّسأن َت وا قبَلُهفقََّت:  - عنُه ي اهلُلرِض –اب ّطـاخل بُن

م د تعلََّقَف  ،   دواوَّـُسَت ْنأ عَدـــوب : خارّيالُب ال أبو عبد اهلِلًق

 ِرَبي ِكـِف - ملَّوَس ليِهَع ى اهلُللََّص –ي النِب حاُبــأص

 دوُرة والُبَعـانالَي ماُرذه الثِّيت َهبَّـكم أحوَنُدَو.  هم ـــــنِِّس

 نِيـــاحل ه بنَيِب تستضيئوَن ياًءـــــادًا وِضز تكوَنِل  رُةاِهالزَّ

ال ـــــَف ،  اهلِل تاِبفظ ِكلى ِحَع عنُيُت اٌبـها أسَبلُّوُك، رواآلَخ

ه لَّلفا ،  لى اهلِلَع وكَلك التَّرُتــون األسباِب لىعتمد َعـن

ه الِل وأدُعو،  هر كلـــاألُم رجُعه ُيـوإلْي كلُه رُيــه اخلِدــبي

 أْن - اهلل مُهِحَر-الم السَـّ م عبدهاِش الشَّيخ يلشيِخ

   أنس ي أباِخــشي َظـحفأن َيَو،  ه مِترْحع ِـِبواس بي َر مدهَغـتَي

كر  ــكما أش ،-َحفظه اهلل  – ليفةــَد خحمّمبن اد َمـِع

 - حاملاّل بن حممد ودحمُم رمحنالًّ دـبَع أبا :   الشَّـيخ

اًل ائـَس،  يهوتوِج ٍحـصمن ُن ا بذلُهعلى َم  -وفَّقه اهلل 

 أْن الــُفاته العنى وِصـائه احلْســـَبأمس - عزوجل –املوىل 
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 ماٌل نفُعـــَال ي يوَم ريمهه الَكـوجِلًا صـالَخ عملـذا الَه وَنـكي

 ُلــها كــب نفَعـي وأْن  ،سليم  بقلٍب ن أتى اهلَلإال َم ال بنوَنَو

  . اءــَعالدُّ يُبــــجم ريٌبـــق ميٌعـــــَس إنُه سامٍع ُلــوك قارٍئ

   الكريِم يف القرآِن املسلِم ُةيَدعِق              

،  خملوٍق غرُي اىل  حقيقًةتَع اهلِل كالُم:   الكريُم القرآُن

ى ِف كتوُبامَل، ِنباأللُس قروِءامَل،دوِرـُي الّصِف فوُظــْو احملوُه

 َنرًا ِمواِتَتقاًل ُمــا نإليَن وُلنُقامَل،  اآلذاِنِب موُعْسامَل،  ِفاِحاملَص

 وإليِه بدَأنهُ ِم ،ارًفَح و اوًتَص ه اهلُلاَلَق،  اِسإىل الّن ِةَحـِالفات

 فرِق م بعُضزُعا َتًة كَمباَركايًة أو ِعِح وليَس ، وُدُعَي

َ  الكالَم هلِل ُتــثب، وُن الِلالضَّ  واحلديَث وَلوالقـوالنداء

 اَءا َششاء مَب َفـاء كيتى َشاء وَمإذا َش لُمـو يتكُهَف يَِّجوالّن

 لى اهلُلَص - ده حممَّوِلرُس لىَع  -عاىل َت – ه اهلُلـَزلأْن،  

 يل ىلُّ  اٍة قال تَعاىلحي نهَجَم كوَنـلي –م ليه وسلَّــَع
 اهلُل لُهتاب أنَزذا الِكـوَه ،٢ البقرة َّ جن  يم ممىم حمخم جم

 ، ريناِفلى الَكَع وُلــــالق قَِّحـَوي اًين َحكَا ْنَم لينذَر

نا رٌي ِبَحـــَه فِب ه والعمِلتالوِتِب - وجلَّ عزَّ - ا اهلُلدَنـَّبَعَتَو

 اًماُكَحماًل وَتوَع اويًدـْجوَت افًظًة وِحالَورًا وِتبَُّده َتِب هتمََّن أْن



 
 
 
 
 
 

 

ا ة وألَّـياَمالِق وَما َيلَن ايًعِفَش كوَنــــــي أْن اهلَل أُلــًء نسفَاْشواسِت

 ال اهلُلا َقكَم وراَء ظهورهم وهبُذه وَنرُوـَـجمن َهِم لنَاـجعَي

 جح  مج حج ُّ :  9 هَرـــــَجن َهـــَفيم  -وجّل عزَّ -
  ٠٣ :الفرقان َّخس حس جس مخ جخ مح

ه قيدَتَع َححَِّصُي أْن رآِنالُق فَظـح ريُدـُـي لي مْنَع جُبـيَو

 رِكع الشِّماًل َمَع اهلُل ُلــقبال َيــاًل َفوَّرك َأيها من الشِِّقَنوُي

 مت خت حت جت هب مب ُّ اىل ــَـال تعـق

 جح مج حج  مث هت

 طاُباخِل ذاوَه  ٥٦: الزمر َّمخ جخ مح

ال ه ؟ َفوَنُد ْنـَــنا مبما باُلـف –م ليه وسلََّع ى اهلُللََّص – يبِّللنَّ

ن ا ِمَم رك أْون الشِّيء ِمبَش تَيَأـــــــــــــي أْن رآِنالُق ارِئــبَق ليُقَي

ذا إىل ي َهِف ُعـَجْروُي ، يده وعقيدتِهي توِحِف قدَحـَـي ه أْنأِنَش

،  شرح كتاب التوحيِد يِدفتح اجمِل: ثل ِم قيدِةـَالع ِبــُتُك

اليت  اباآلَدق َوُرن الُطِمَو،   اروحهَمة وُشطيَّيدة الواِسوالعِق
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 زََّع- إذن اهلِله ِباِنوإتَق رآِنـــــــــــــفظ الُقلى ِحَع عنُيُت

  -لَّوَج

الصاإلْخ :  (أواًل)  

   :ة قَال تعَاىل ابَعَتامُلَو الِصـْى اإلخه إَلمَردُّو العمِل ُلبَقت

 جض مص خص  حص مس خس مخجسحسُّ 
     ٦: البينة َّجغ مع جع حطمظ مض خض حض

واستغناًء بِه  طلبًا للُهدى ريِمالَك رآَنـــظ القحَفــَنوحنن 

ِ رَضاء َمَغــــابِت، ريِه ــعن غ  يوَم اِترَجِرفعًة للدََّو ،ات اهلل

،  ُهَتا جنَّلَنـدِخوُي  - لَّـجــو عزَّ -ا ع لَنَفوأن يْشةِ ياَمالِق

  ة القياَم يوَم بِدَعـلل اِنفَعْشرآن َيُقــوال اَميِـّالص أنَّ صحَّدـوَق

 أنَّ -ما ـُهعْن ى اهلُلرِض-مروبن َع هلِلا ي حديث عبدِفف

 الصِّياُم) : الَق -لم عليه وَس لى اهلُلَص - اهلِل رسوَل

 بِّأْي ر ياُمـالصِّبِد يوَم القيامِة يقوُل َعـلل يشفعاِن والقرآُن

فيه ويقوُل  فشفِّعينبالنَّهار  واتـَعاَم والشَّهـمنعُته الطَّ

فشفِّعين فيه قال  يِلباللَّ النَّوَم منعُتهأّي ربِّ  : القرآُن



 
 
 
 
 
 

 

ة يَِّوالَط َحِحــَصة وُندد النيَِّجُنال بدَّ أن  ف ،  7 (فعانـفيش

 ي اهلُلرِض – اِبمر بن اخلطَّن ُعَع يِحـحي الَصِف َتقد ثَبَف

صلَّى اهلُل عليه وسلَّم  -وَل اهلِلـرس ْعُتـمِس: ال  َق –ه عْن

ا ِرٍئ َمْما كِلل اـوإمَن ،بالنيات  ماُلـاألع إمنا: ) يقوُل  -

هجرُته إىل اهلِل ورسوِله، فهجرُته إىل اهلِل  نوى، فَمن كانْت

دنيا ُيصيُبها، أو امرأٍة لوِله، وَمن كانْت هجرُته ـورس

 ذر كلَّنْحوْل  .( ا هاَجر إليهفهجرُته إىل َمُجها، يتزو

ي اذِنأَع_ار النَّ هُمر ِبسعَُّت نن أول َمِم نكوَن ن أْنِم ذِراحَل

 ي اهلُلرِض  -عن أبي هريرة فعن ،   -ام منَهـاُكوإيَّ اهلُل

 :لموسَّ عليِه لى اهلُلَص - اهلِل ال رسوُلـَــق: ال َق - عنُه

.  ه ، رُجٌل اسُتشِهدْيـيوَم القياَمِة عل ُيقضى ناِسـال أوَل إنَّ)

فما عِملَت فيها ؟ :  قال. عَرفهاه َفـفه ِنَعَمـرَّـبه فَع َيِتفُأ

ولكنََّك . كَذبَت: قال. لُت ِفيَك حتى اسُتشِهدُتـَقات: قال

به فُسِحب  ِمَرثم ُأ. لـفقد قي. ريٌءاَل َجـــــــــقاَتلَت ِلَأْن ُيق

لَم ــــــــــــورُجٌل تعلَّم الِع ، ُألِقَي يف الناِرتى لى وجِهه َحَع
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: قال. عرَّفه ِنَعَمه فعَرفهاَف،  به فُأِتَي. وعلَّمه وقَرأ القرآَن

َرأُت ـُته وقـمُت الِعلَم وعلَّمـَــّـتعل: ها ؟ قالـفما عِملَت في

ِلُيقاَل ، مَت الِعلَم ولكنََّك تعلَّ كَذبَت :قال .فيَك القرآَن

ه ِب ِمرم ُأُث .فقد قيل .اِرٌئــَهو ق قاَلالُقرآَن ِلُي وقَرأَت .عاِلٌم

وسَّع اهلُل  ورُجٌل .على وجِهه حتى ُألِقي يف الناِر ِحَبفُس

عرَّفه ِنَعَمه ـــبه ف َيفأَت .اِل كلِّهوأعطاه ِمن أصناِف املعليه 

ما تَركُت ِمن سبيٍل  :لا؟ ق عِملَت فيها فما :قال .َرفهافع

؛  كَذبَت: قال. أنَفقُت فيها لَك ُينَفَق فيها إلَّا أْنُتِحبُّ 

به  ِمرثم ُأ. فقد قيل. َجَواٌد وه قاَلـولكنََّك فَعلَت ِلُي

  5( رثم ُألِقي يف النا. على وجِههب فُسِح

 قوى التَّ :( ثانيًا)

بالقليِل والعمُل  التقَوى هي اخلوُف من اجلليِل والرَضا  

وهي القياُم بالفرائِض ،  ليوِم الرحيِلستعداُد بالتنزيِل واال

يع ــمن َجاد َعَعـات واالبتستحبَّات وامُلالواجَب يِعــِـمجو 

 وأْن وِرحُظــامَل رِكوَت أموِرـَـعل املات أو ِفكروَهي وامَلعاِصامَل

  ، ةـوقاَي م اهلُلحرَّ اَم وبنَي بينَك جتعَل
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 هل مل حلخل جلمك لك خك ُّ ٹ ٹ
 خب حب  ُّ ٹ ٹ ٢٨٢: البقرة َّحم جم
 مث هت مت خت حت جت هب مب
 مس حسخس جس مخ جخ جحمح مج حج

 مت زت  رتُّ ٹ ٹ    ٢٢ - ٢٨: الحديد َّ خص حص

: البقرة َّىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت

ال َفهم وال َف؛ فظ لى احِلعينة َعامُل باِبن األْسِم سبٌبوهي ٠٢

 ك وبنَيعل بيَنانه فاْجبَحه ُسمْن توفيٍقلم إال ِبال ِعفظ َوِح

 .  اهلِل إذِنارين ِبي الدَّح ِفوقايًة ُتفِل م اهلُلا حرََّم

 وبي والذُناملعاِص رُكَت:  (ثالثًا)

 ررَضك ي القلوِبها ِفرُروَض ،رُضَت يِصعاوامَل الذنوُب  

إال  وداٌء روٌررة ُشا واآلِخي الدنَيل ِفدان، وَهي األْبِف وِمُمــالس

ن ِم األبويِن رَجــا الذي أخاصي؟ فَموب واملَعــُالذن هسبُب

ِ ة والنََّذــالل ارَدة اجلنَّ  ِمار األَلإىل َد روِروالسُّ والبهجِةعيم

لكوت ن َمِم إبليَس ا الذي أخرَج؟ وَمائِبواملَص اِنَزــاألْحَو



 
 
 
 
 
 

 

، اعًدُب رِبالُقل بدُِّبنه َوَعـه وَلرَدض وَطواألْر مواِتالسَّ

لظى، نارًا َت ، وباجلنِةاًحـبُق ، وباجلماِلنًةة لْعوبالرمَح

 عداوًة  احلميِد الغينِّلي واالة الوَّ، ومُبافًرُك اِنَمــوباإلي

ًا اَدوَّار َق، فَص ِةتن رمحِمَط ـوسق لى اهلِلان َع، فَه اقًةومَش

 هْمـلُك األرِض َلأْه ا الذي أغرَقوًم ؟  جرٍموُم اسٍقَف لكِل

ا ؟ وًم (نوح م قوُموُه) اِلــَاجلب رؤوِس فوَق تى عال املاُءــَح

م تُهتى ألَقاد َحلى قوم َعقيم َعيح الَعط الرِّـَـّالذي سل

رت خاوية، ودمَّ از خنٍلهم أعُجكأنَّ ه األرِضلى وْجى َعموَت

اروا تى َصهم َحوابِّهم وَدـهم وزروِعاِرن دَيليه ِمت َعا مرَّــَم

وم لى َقل َعا الذي أرَس؟ وَموم القيامِةـَم إىل يربًة لألَمـِع

اتوا هم وَمـِهم يف أجوافـقلوُب ْتَعـِطتى ُقَح يحَةود الصَّمُث

معت تى َسَح قوم لوطى َرـع ُقا الذي رَفم؟ وَمرِهن آِخَع

 هالَيل عَاَععليهم فُجُقلبت  مَّم ُثـالبهِك الئكة نبيَحامَل

من  ارًةــَجم ِحُهَعَبْتأ مًَّا ُثميًعَجاهلل  م لكُه، فأْه اافلَهَس

 سحاَب يٍبـعوم ُشلى َقل َعا الذي أرَس؟ وَم ماءالسَّ جيِلِس



 
 
 
 
 
 

 

ليهم ر َعهم أمَطؤوِسُر ار فوَقـا َصفلمَّ،  ِلـلكالُظ العذاِب

 مَُّث حِرـيف الب ومهَقو فرعوَن ا الذي أغرَقــَ؟ وم تلظى ااًرَن

 اُحواألرَو ، رِقللَغ ادفاألجَس ، هنمــــــــــإىل َج همواُحأر ْتَلـِقُن

؟ وما  لهوأْهاله اره وَموَد بقاروَن سَفا الذي َخ؟ وَمرِقَحـلل

رها ودمَّ العقوباِت نوح بأنواِع من بعِد لك القروَنــالذي أه

َ ــَص قوَم لَك؟ وما الذي أْه اتدمرًي تى َح يحِةبالصَّاحل

 رائيَلْسإلى بين َع عَثا الذي َب؟ وَم رهمن آِخوا َعمُدُخ

ال َجقتلوا الرَِّو ياِرالل الِدسوا ِخَاجَف ديٍدَش ومًا أولي بأٍسَق

ي ِف بٌبَس ي ِهَف ؛عاصي ــذنوب واملـــــــإنها ال ؟ ءسَاـِوا الّنَبوَس

،  لِقـاخَل لوِبي ُقض ِفـــْغ، والُب زِقالرِّ يِق، وِضلِمالِع رماِنِح

 مسعوٍد ُنـال ابوَق، ه  صيُبُي بالذنِب َقالرْز ُملُيحَر بَدالَع وإنَّ

ُ عْن ي اهلُلرِض - ه علُمَي لَمى الِعنَسلَي جَلالرَّ إنَّ:  -ه

فاحرص ؛ هم والَف احلفِظاءُ ـــَعِو والقلُب، ه ُلعَمَي بالذنِب

ه ليِتْحوَت راِتنَكي وامُلعاِصن امِله ِميِتخِله بَتهارِتلى َطَع

 عزَّ - اهلِل الَمى َكتلقَّلَي؛  ِتاعَاــــالطََّو وحيِدالتَّ حقيِقبَت



 
 
 
 
 
 

 

 هُئطِفُت لِمـالع وُرُنَف؛  ات َوــمـوالسَّ ئ األرِضِربَا -وجلَّ

ِ  لمُةُظ  - ماكوإيَّ ي اهلُلِنمَحَر- واصاحِرَف ؛ املعصية

 جتمُعا َتَهإنََّف ؛ نوِبرات الذُّحقَّي وُمعاِصــن امَلَع عِدلى الُبَع

 .هُ َكهِلفُت رِءلى امَلَع

 هااُنإدَم الذَل ورُثد  ُيَقَو     وَبالقُل ميُتُت وَبالذُن رأيُت

 .هاُناصَيك ِعلنفِس رٌيوَخ   وِبالقُل حياُة الذنوِب ترُكَو

ن َع،  اخللواِت ذنوَب وخصوًصا،  ن الذنوِبِم احلذَر فاحلذَر

 لمليه وَسَع لى اهلُلَص – عن النيبِّ – عنُه ي اهلُلـرِض – ثوباَن

 القيامِة تون يوَممتى يَأن ُأِم ان أقواًمَمَلألْع : اَلَق -

 عزَّ –ها اهلل فيجعُل،  اَءبيَض هامٍةِت باَلال ِجأمَث حسناٍتِب

م ُهْفِص:  ِهـالل يا رسوَل:  ُنوبَاَث اَلــــَق. نثوًراباًء َمَه – وجلَّ

ا أَم: الـق، علم ال َن م وحنُنُهال نكون مْن، ا م لَنِهلَِّج، ا لَن

ا َم الليِلن ذون ِمأُخوَي، م ن جلدُككم ِمـُوانهم إْخنَّإ

 .   4ا خلوا مبحارم اهلل انتهكوها إَذ واٌمـــهم أْقولكنَّ، ذون ُختأ
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 مْنِلي اِفالَك واُباجَل :  تابى ِكاب إَلى هذا الَبِف ُعوُيرَج 

 ُهفإنَّ  -رمحه اهلل -م القيِّ البِني اِفالشَّ واِءن الدََّع أَلَس

نْسأُل اهلَل ، ِلَمن وَعاُه وَعِمل ِبما ِفيِه ِبِصدٍق  اهلِل إذِناٍف ِبَش

وأعَماِرنا  وُيحسَن وُيبَارَك ِفي أْعمَالنَا ، أْن ُيخَلص ِنَياتَنا 

 اَخاِتمتَن

 عاءالدُّ : ( رابعًا)

ا عليَنَف ؛ رٌكـه شغرِيوِل توحيٌد هلِل هوصرُف عبادٌة الدعاء

 -زـوع جلَّ –ال د َقفَق عاِءبالدُّ اهلِل رع إىلنتضَّ أْن

  جهمه ين ىن من خن ُّ ٹ ٹ 

 مي خي حي جي يه ىه

 يَنطرِّضامل اَءدَع دعوُهوَن،  ٥٣: غافر َّىييي

ساعة و،  واإلقامِة األذاِن بنَي  ِةاَباإلَج اِتــَأوقي ِف

ة رَفيوم َعو،  ِةَعُماجُل ن يوِمِم اعٍةـس وآخِر، ِرَحالسَّ

،  هِب ابه والعمَلظ كَتـفا ِحلَن ريسُِّي  أْن  ى اهلُلعَس

قال ه اَنَحسْب دِهَيِب رُيفاخَل؛ ٍراَسوانِك وٍعـضـُخِب دعوُهوَن



 
 
 
 
 
 

 

و الذي فُه ٥: األعلى َّمث هت  متُّ :تَعاىل

 الباِبرقَ ن َطـَن أدموَم سياِنِــّالن دُمــوَع ـفظاحل يدِهِب

 واهلُل، ئ خِطال ُت الليِل هاُمــوِس،  هَل ُيفتَح أْن ُكوِشُي

 ٹ ٹ ني اِعالدَّ جيُبوُي ، للمستغفريَن غفُرَي

 مضحطمظجعجغمغجفحفخفُّ 

 جكحكخكلكمك حقمق مف

 ٧٨٥: البقرة َّجل

  املناسِب ُتلوقا اختياُر: ( خامسًا)

ُ  والعمُر تضيُعِت ن األوقاِم كثرُي  ت ن حْتِمينسحب

لينا َع عوُدا ال َيفيَم فتضيُع ٍيـأو وْع عوٍرا ُشنا بِلأقداِم

ا لسَنوَج اإللكرتونيِة َعواِقح امَلا لتصُفـنلْسا َجورمَب بالنفِع

وال الُط اعاِتالسَِّبال يل والَقو والِقاللْغ ي جمالِسِف

 اة الكبرِيومناَج ِرذْكـوال اعة القرآِنلينا َسوثُقلت َع

ِق ـُسؤاَل املشفا َهه ويسأُلا نفَسَنمِّ ع كٌلفلرياِج ؛  املتعال

ا وإنَّ ا هلِلوإنَّ ؟ القرآن أم اجلهازأكثر فتُحا َيهَمأيُّالَوِجل 



 
 
 
 
 
 

 

  جي يه ىه مه جهُّ ٹ ٹ              عوَنـراِج إليِه
 َُّّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 أوقاتكم  وانمَتـفاغ؛  باٌروإِد اٌلا إقَبهَل فُسـَـّوالن،   ٣٠: الروم

 ذهِنـفى للْصواأل َبناِسامُل الوقَت ختريوا و اهلِل ي طاعِةِف

د وبْع ،ِرَحالسَّ وقُت: ع مثل رُّـضوالتَّ اِةواملناَج فِظللِح

ن أو غري ذلك ِم...   النوِم أو قبَل ،صِرأو الَع ،الة الفجِرَص

ا القلب ر فيَهن وحيُضا الذْهو فيَهُفـصاليت َي األوقاِت

 اِتــاألوق أحَب َوـت هـُـقذا الَوَه والواجَع. هاِلَح َبـسَح وكٌل

 كمواغلش واُعـَطاقو ، مكـَنفسأا فيَه ففرِّغوا   مإليَك

 – القرآِن فُظِح  -روع ذا املْشفَه  رجونها تـَم حقيِقلت

 متكاعَاى َسَفـوأْص ماتكأولويَّ ه أوَلوفاجعْل مالكَم و رأُســُه

 عاِموالطَّ ديِقصَّوال األهِلن ِملكم  رٌيَخذا الوقت ن َهـوليُك

 زوُلوال َت مِرالُع  عِن سؤولوَنا َمى أنَننَسال َنَو ، ِبراوالشَّ

روا اِدفَب، ع ن أرَبَع سأَلتى ُيَح القيامِةيوَم  ا عبٍددَمَق

 .  األواِن فواِت وا قبَلارُعوَس

 

 



 
 
 
 
 
 

 

   ةة العالَيَماهِل: ( سادسًا)

ي ِف األسباِب أعظِمومن  اهلِل من نعمٌة،  العاليُة اهلمُة  

 -وتعلو اهلمُة كلما قرأنا حديث النيب  ؛ فِظاحِل مليِةَع

 -مروال عبد اهلل بن َعا َقكَم -صلى اهلل عليه وسلم 

لم ليه وَسَع ى اهلُلصّل -يب ن النََّع:  -عنهما ي اهلُلرِض

تِق ورتِّْل كما رْأ واْرالقرآِن اَق لَصاحِب ُيقاُل): ال ــق-

  7 (تقرُؤها ٍةند آخِر آيا فإنَّ منزَلك ِعُترتُِّل يف الدنَي كنَت

  أْن نريُد وحنُناهِلَمم  لرتَقى الِقمم  تعُلو ال كيَفو ،

 ، اجلناِن ِجَريف َد ىنرَق وأْن،  وخاصتِه اهلِل من أهِل نكوَن

 للسيئاِت احياٍتَم سناٍتحَب ونسعد،  وننعم برضا الرمحن

ونكون من  محنالرَّ تلذذ بنداِءَنو ، للدرجاِت اٍترافع

 كْمَف دَّد اجِلاِعن َسَع وا رِمَشَف ...."  الربرِة الكراِم فرِةالسَّ

 . ةأمَّ أيقظْت مٍةن ِهِم

 .رَفاحُل نَير َبالدِه ــش أبَدعـــَِي    اجلباِل عوَديب ُصتَهن َيوَم
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 لو آياٍتَوعلى حفِظ القرآِن  واملداومِة بالعزميِة ليَكـــَعَف 

 حذُروُأ ،  لَق ها وإْنُمأدَو إىل اهلِل عماِلاأل وأحُب ،  يسريًة

 إال ليَت ال تنبُت جرٌةـَها شفإنَّ سويِفن التَّم ِماُكي وإيَّنفِس

ن وِم. "وفَس"ن ِم الناِر ر أهِلحسَُّت عظُموُم ،  أو لعلَّ

لو يف ُعاألمةِ  الُحَص كتاُب: ذا البابى َهيدة ِفــِراجع املفامَل

بن د حمِّيخ ُمــَــّة للشو اهلمَُّلوُع انيِّيد العفَّيخ َسللشَّ ِةاهلمَّ

  ...دَميم احَلإبراِه

   اء َذالِغ : (سابعًا) 

 والِتاملأُك بعُض ناَكفظ فُهة احِلليِّــمي َعِف أثٌر لُه الغذاُء 

،  ا َهن االبتعاد عْنحُسفظ وَيى احِلـلَع الًبَس ؤثُراليت ُت

 فإنَِّ ،  مومه الُعلى وِجع َعَبــعن الشِّ عُدالُب فضُلا ُيَمَك

دي لى اهَلَع احملافظُةجيب و، طنة الِف ُبذِهُت نَةْطالِب

،  شرِبوامَل ي املأكِلِف اإلسراِف دِمبَع بويِّوالنَّ رآنيِّــُالق

فظ  ن احِلِم زيُدُتاليت   أكوالِتامَل لى بعِضَع رُصواحِل

    اصَصــــاالخت ِليف ذلك إىل أْه ُعرَجوُي ،رة  ذاِكـال وتقويِة



 
 
 
 
 
 

 

 زيمي ري ٰى ين ىن نن منُّ ٹ ٹ 

 ١: األنبياء َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني

   املناسِب ار املكاِنواختَي الرتكيُز  : ( ثامنًا)

فيِه أن احلفَظ ملكٌة تزيُد تارًة وتنقُص ممَّا ال َشك  

 لُّـقـَِت مَُّث، ونسبُة  الرتكيِز  تكون عالية يف البداية، أخرى 

 ، ـاعةف َسْصل ِنُك  اِطَشالنَّ استعادَة هالزُميئًا وَييئًا فَشَش

 ظَرشغل النَُّنال فظ َوـاء احِلــَرك أثنَحَتنم وُقلنليه َفوَع

يف  او كناه وَلاالنتَب ْتَتـتشـَتى ال َيَح ِفصَحامُل سِمَر رِيَغِب

اعة أو كل َس هويِةالتَّ جديَداول َتـــَحَفن مغلٍق اٍنــمك

 رِصكل احِل وحنرص ،هوية التَّ جيٍد كاٍني َملوس ِفاجُل

 فاللساُن،  فظ ي احِلِف واِســَاحل ميَعَج تشرتَك على أْن

بل وَق،  تكتُب واليُد ،  يعقُل والقلُب،  تنظُر والعنُي ، ينطُق

ى دَعَأفهي هارة الطَّك  الوِةـِــّالت راعاة آداِبُمَوذاك ذا َه

الطهارة  تشمُل هارُةـوالطَّ،  واخلشوِع إىل االنتفاِع وأقرُب



 
 
 
 
 
 

 

والطهارة املعنويَّة ، احلسيَّة كطهارة املكان والثياب 

 . كطهارة القلب والفم  

  ومّيالَي املقداِر حتديُد :(تاسعًا)

،  اآلياِت اليت حيددَها الشخُص لنفسِه  بِه عدَدو أْعين 

 خٍصمن َش و خيتلُفوُه قداِرــِامل يف حتديِد عًاأ َمولنبَد

أو  أو اثنتنِي آيٍة حفَظ ستطيعوَنَي أشخاٌص ناَكفُه ، رآلَخ

 لِفدي السَّـَومن ه ، لِقأو َي زيدـَو ربع أو يأ جٍهع أو َوأرَب

ون ال يربُحَف ،شرًاشرًا َعَع رآَنــالق ذوَنُخانوا يَأم َكُهأنَّ

يها رها ونْها وأْمرامَهالهلا وَحموا َحتى يعَلشر َحهذه الَع

محن الرَّ ـبدَع أبوليل ـاجل ا قال التابعُيهن كَملوا ِبويعَم

م  ن عَاي أقل ِمِف القرآَن ُمـختدى  َنهذا اهَلِبو. الُسلمّي

ذا َه يوِف،  واسٌع اهلِل وفضُل -إن شاء اهلل  -ف ـصوِن

 ألنَّ ؛  قداِرامِل ديِدـحي يف َتسرع والتأنِّدم التَّـلى َعد عُأؤِك

ن كَاباإلْم انه ؛ ألنُهرَمحِب وقَبه ُعأواِن َلبقـ ل الشَئجََّعن َتَم

 رستُمون ي اليوِمًا ِفبَعُرأن حندِّد ألنفسنا ى ـام األوَلي األيَِّف

بالكلية   احلفَظ رتُكف وَنضُعوَن وُرُخَن مَُّث مدًة  َكلى ذِلَع

يقًا توِف املرُء ُيرزَق ريعًا إال أْني َسريعًا ُنِسا ُحفظ َسوَم، 



 
 
 
 
 
 

 

فإّن ذلك َأدعى إَلى  وُيراجَعه حْمـفوَظه وُيكرِّردادًا وَس

ون ت ُدـضَم ن أياٍمم ِمَكَف وَعلي أِي األْحوال، ُروعهَنجاِح مْش

 يطاِنالشَّ اوَسـَـوس رَكولنْت اليوِم نِم بدأـفلَن، فظِح

املراحِل األوَلى يف   ة احلفِظبداَيواعلموا رمحكم اهلل أن 

 ان عن بلوِغَطــيك الشَّينَّـثِنال ُييع َفِمـالتج ى مبرحلِةسمَُّت

 مفحقمقُّ واملستعان املوفُق واهلُل. كراِدُم

 ٧: البقرة َّحل جل مك لك حكخك جك

 
 الزمنية الالزمة حلفظ القرآن الكريمجدول حلساب املدة                                             

  حفظ القرآن كاماًل مدة ليوميااحلفظ مقدار

 اليومي احلفظمقدار

 مدة حفظ القرآن كاماًل

 يوم شهر سنة يوم شهر سنة

 75 5 7 آية 71  9 1 71 آيةواحدة

 6 4 7 آية 71 78 9 8 آيتان

 - 1 7 آية 74 71 71 5 آيات 1

 7 1 7 آية 75 14 4 4 آيات  4

 6 7 7 آية 76 1 - 1 آيات 5

 71 - 7 آية 71 4 77 1 آيات 6

 79 77 - آية 78 1 6 1 آيات 1

 7 77 - آية 79 71 1 1 آيات 8

 14 4 1 نصف وجه 71 77 7 آيات 9

 71 8 7 وجه 1 9 7 آيات71

 6 71 - وجهان 6 1 7 آية 77

 



 
 
 
 
 
 

 

 متقٍن شيٍخ عن  القراءِة ىَتلقِّ : ( عاشرًا)

، التلقِّي هو أن يقرَأ الشيُخ ويسمَع الطالب أو العكس  

ريم يب الَكالنَّ ـاُهفتلقـَ، بهذه الطريقة  ا إليَن وصَل القرآُنو

 ُأرقـوَي ،ه القرآَندارُسان ُيالم وَكالسَّ يِهعل ربيَلن ِجِم

فنزل  ،خشية التفلت والنسيان  هه ِباَنك لَسرِّوحَي ُهلَفَخ

ل د وَصوَق ،٧٨ :القيامة َّهن من خن حنُّ :قول اهلل 

 –لم ليه وَسـَع اهلُل لىَص –ا َنَرَمَأَو  ريقِةالطَّ ـذِهها ِبإليَن

َ ُخـأَن أْن اهلل بن َعمرو ا رَواُه عبدـفيَم  عٍةن  أرَبِم القرآَنذ

بن  بد اهلِلَع   ن ِم :  عٍةـن أربِم القرآَن واُئتقِراْس ):  الـفَق

اذ ـعوُم    عٍببن َك وأبيِّ   ة ذيَفي ُحأِب   ى وَلَم   امل وَس    عود مْس

تدل ( استقرئوا)فاأللف والسني والتاء يف ،   3 (بلبن َج

 حُنـَلك ونلى َذنا َعهو الذي دلََّفعلى طلب القراءة  

 راءُةـِوالق،  ا ن عليَهوَم األرَض اهلُل َثِرَي ى أْنه إَلورون ِبـأُمَم

  لفن الّسلف َعا اخَلعٌة  تلقاهـُسنٌة متبـ اُءواإلقَر

 َّ نت مت زت  رت يب ىب نب ُّ ٹ ٹ 
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حفي ن ُصلم ِمذ الِعن أْخاء ِمـَلمرنا الُعد حذَّوَق ،٥: النمل

 . فيـــــــصَحن ُمِم القرآَن أخذو

 اتي املفرَدعاِنَم راءُةِق: ( احلادي عشر)

ون متعلَّاليت َي ن الكتِبِم نياملسلِم َتولو بيختا ي ألَّينبِغ  

ا وَم، ـماِءلــدي الُعلى أْيَعة افيَّيدة الَصالعِقها الِلِخ نِم

ا ك َمكذِل،َو مهالُق،وأْخ مهامالُتومَع، مهباداُته ِعِب ُحـِصَت

 ّٰ ِّ ُّ  ٹ ٹ   ، تاب اهلِلم ِكـهـلى َفعــَ مهعيُنُي
 َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 مف خف حف  جف مغ ُّ    ٹ ٹ   ٢٢: ص
ن وِم،  ٢٢ :محمد َّ لك خك حك جك مق حق

 لِفهم َس بَفاىلتَع اهلِل هم كتاِبلى َفَع عنُيي ُتب الِتُتـالك

كن للك ري َذري وَغـكِث وابُن ربّيالَط رُيـتفِس :األمِة ذِهـهـَ

تب لى الُكَع ُرقتِصَن  – فِظاحِل رحلُةَم –لة رَحامَل ذِهي َهِف

 ريِبــي غــَراج ِفالسِـّ تاُبِك: نها وَم ريِةاليِس رِةختَصامُل

ي ِف ختصُرـــُري أو املـِسنري أو الَيامُل صباُحأو امِل ،ـرآِنـُقال

ر دبُّوالتَّ هِملى الَفَع عنُيُت راٌتختَصري وهذه ُمالتفِس



 
 
 
 
 
 

 

 عِضلى َبَع َرأن مُي سلِمــي للُمنبِغال َي إْذ. اهلِل بإذِن فُظواحِل

ات فرَدن امُلِم أمثلٌة وإليَك، قرأ اذا َيفهم َمَي الَو فرداِتامُل

رهن ُصَف–ا َهنشِزُن -ااًلَصِف):لى بعضنافى َعــْد ختَقي الِت

 –هن ـقاتُدَص –هم وَنـسحُت -ِصٌر -نيفًاَح –ل نبتِه –

 –حرية َب –ف تجاِنُم –صة خَمَم – نئاُنَش –نت الَع

 –ة يَجوِل –يٌة تصدِّ -كاًءُم -ُمترٌب –ًا ذءوَمَم –يلة وِص

 –سنون َم –حال ـامِل -واّدكر –فد الرِّ –ائحون َــّالس

 –م ُكَتِحْسفُي –كزًا ِر – نََّكِنَتألْح –م َرالَج -بًاواِص

 –أته نَسِم –رد ى السَِّف رقدِّ –ق الوْد –اد َعَم -واذًاِل

ذو  – كُمِفـْحُيَف –ون ِصدَُّي –نني قِرُم – أَبَق –ل أْث – ٍطْمَخ

 –بًا ـَضَق –ا رونَهِجَفُي - رٍدلى َحَع –تان  امَّدَهُم –ة ِمرَّ

ا  يدَهِج –ة اوَيَهه فأمُّ –راث التُّ –وا اُبُج –وى أْح –الُكّنس 

 ( قْبَو –سٍقغَا –لقالَف –مدالَص –

  احملفوِظ ابةكَت:  (الثاني عشر)

وتارًة يكوُن ،يكوُن ِفي األذهاِن  والعلُم تارًة : قاَل ابُن كثري  

ذهيٌن ولفظٌي ، وتارًة يكوُن يف الكتابِة بالبناِن ، ِفي اللساِن 



 
 
 
 
 
 

 

 يٌدــَص لُموالِع ؛ 1  ورمسٌي والرسُم يستلزمًها من غرِي عكِس 

دد َعِب األبيِض ِقرَوال ن  ِماًلِجِس دَّــعــُِنفْل؛  هيُدة َقوالكتاَب

لما ها وُكمْن حنفُظة اليت بَعر الَطُطفحات وأْسَص

 - اء اهللَش إْن احلفَظ ُتبِّذا يَثوَه  كتبناُه يئًاا َشحفظَن

  اآلياِت  بني الربط :(  الثالث عشر)

اآلية هايِة ِن وربِط، ها إتقاِن َدعـإال َب ورِةرة السُّغاَددم ُمَع

لى ا عـــَاية وتسميعَهالبداية بالنَه وربُط، يها ة اليت تِلداَيبِب

،  بالالحِق ابِقالسَّ ِطـن ربـــْد ِمفالُب،   دًةواِح ملًةيخ ُجالشَّ

 . وَهذا مايسمَّى القراءُة بالوصِل 

  رُةتِماملْس راجعُةامُل : ( الرابع عشر)

املراجعُة لتثبيِت احملفوظ أوىل من احلفِظ اجلديِد ؛ ألن   

، واحلفظ اجلديد هو الرِّبح ، التثبيَت مبثابةِِ رأس املاِل 

مانع مَن الربِح ولكن َمع احملافظِة على رأس املاِل ؛ فال 

 ،والتثبيت َمع احلفظ   راجعِةامج للُماد برَنن إعَدد ِمالُبف

وال اه ُطا حفظَنة مَلراجَعللُم لى األقِلَع وٍموختصيص َي
                                                           

 7 6/  7تفسري ابن كثري - 1 



 
 
 
 
 
 

 

ا دَهَهاعَت إْن اإلبِل احِبكَص القرآِن احُبفَص بوِعاألْس

 لى اهلُلَص –ريم يب الَكالنَّل ا قَاكَم ؛ا ذهبْتها وإلََّكأمَس

ي رَض -عريِّى األْشوَسى ُمأِب ديِثن َحِم -لمه وَسعلْي

و ُهي بيِده ، َلِســنف الذي، فو  القرآَن عاَهدواَت)  :ه عْن اهلُل

ن عة َعراَجامُل لُّوال تِق     ( ُعُقِلها يف ًيا مَن اإلبِل تفِص أشدُّ

:  ّراِءالُق بعُض قاَل ،ٌنَسفَح اثًةت ثَلكاَن وإْن ،ًا يومَي زٍءُج

يقرأ  : أّي زاٍبأْح مسُةَخ: يلِق –س س مل يْنْماخَل رَأن َقَم

 مع بنَيفية اجَلالة كْيَستام الرِّى ِخصف ـــ وِفوِن زئنِيُج

نفع  -م اِسن الَقحِسامُل يخ عبدللشَّ عِةراَجمُلوا احلفِظ

 .  -اهلل بعلمه 

  وعيٍةموُض داٍتإىل وَح السورِة تقسيُم (اخلامس عشر)

ل فُك؛ وأعنى بِه عدُم فصل اآلياِت ذات املوضوع الواحد 

حفظ على ُي تَتحدث عْنه اآليات  كم موضوع أو قصة أو ُح

وال حنفظ بطريقٍة عشوائية ؛ وإمنا بطريقٍة ، دة ِح

 على  بداية  منظمٍة تتفق واملعنى امُلراد ولنضرب مثااًل
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فات ِصاملقطع األوَّل ويتَحدث عن  ذأُخفَن،  ة البقرِةوَرُس

من  صفات الكاِفرين ثمَّ   مَُّث وحنفظه  (6- )ن ِم املتقنَي

وهكذا يف (  1  -4) من  املنافقني ثم صفات ( 5-4) 

 نْتضَمَت:  بإ ورة النَّلى ُسَعر آَخ ٌلثاوِم،  بقيِة السورة 

وتتحدث  ــورِةالسُــّ دايَةِباليوم   حفُظفَنعدة ات ـوَعوُضَم

وم َي والــْـأه دًاوَغ ( :5 ) لِقي اخَلِف درة اهلِلر ُقاِهمَظعن 

 زاُءده َجوبْع( 4 :91) منياِلاة الَظَغـالطُـّ زاُءو َج القيامِة

 عرُفـــَنت  رآِنل الُقي ُكذا ِفَكوَه، (  71:9)ونعيمهم  نياملتِق

 ناعيُنوُي، ات وع أو اآلَيوُضم امَلونقسِّ ورِةوعات السُـّلى موُضَع

يخ الشَُّثمَّ ستعانُة باهلِل الدعاُء واإلستغفاُر واالك لى ذِلَع

ن َع حدُثتَت ظ  آياٍتـقرأ أو حنفـَال َنَف، ليه َع رُأْقنالذي 

 إن كاَن ا كام إلَّن األْحِم كٍمـُأو ح أو قصٍة عنٍيـــُم موضوٍع

سب ها َحُمـقسِـّفُن  طويلًة انت قصًةذا َكا إإلَّ، اًلــِمكَتُم

يكون َف -الم ليه الّسَع -ف صة يوُسِقًا  َكعنى  أيَضامَل

 : انيالثََّو ،يه ع أِبالم َمالسَّ ليِهَع -فوُسُي : لع األوَّقَطامَل



 
 
 
 
 
 

 

 زيِزالَع ِترأع اْمف َموُسُي: والثاَّلُث  ،ه وِتع إْخف َمــُوسُي

،   اَءَداالبِتَو قَفي الَوــراِعوُن . ظريل َني ُككذا ِفوَه.....

 : -َرِحَمُه اهلل  - يِّزِراجَل قال ابُن

 قوِفة الُوَفعِرن َمد ِمالُب    روِفللُح جتويدَك عَدوَب

 ناٍف وحَسام وَكٌة َتالَثَث    ْنُم إَذسََّقُت داء وهَيواالبِت

 ٌره أَثان وَلَكَمة ِباألهميَّ َنِم داِءقف واالبِتوع الَووُضألن َم

 حض جض ُّ بـ  ُئِدـَبتوَي ٤٦: املائدة َّ خصمص ُّ   تعاىل

 يي نيىي مي ُّ  وله تعاىلــــــــقأو  :املائدة َّخضمض

 ٌُّّ  ئ بـيبتد أو، ف ـــــــــــويق ٦٤:النساء َّ حئ جئ

، ف ــــــــِقوَي ٧١: يوسف َِّّ ُّ َّ ٍّ

ُهَو  - الَمالسَّ ليِهَع- َفوُسُي ع أنَّــــمَتــْـاملس ُمـــــــــوِهُيَف

،  ئُبالِذ لُهأَكَف: ى َنـعامَل اَمَمَتا مــــــــوإنَّ ،اع َتامَل َلأَكالِذي 

َكمن ُينكر   قيدة ائل الَععض مَسى َبل ِفدُخــد يوَق

 وَندُلــستالل وَيالضَّ ِقَرِف عِضن َبِم ِهرِشَعاستواء اهلِل َعلى 

 ىث نث ُّ : لَّـــــوج عزَّ – ول اهلِلــقذا ِبلى َهَع



 
 
 
 
 
 

 

 هم الألنَّ؛ ( رشالَع)ة ــلَمعلى َكونَ ـفيِقَف،  طه َّيث

  ىف ):بـ ؤوَنَدــبرش وَيلى الَعَع ُهاَنسبَح –ه أنَّ روَننِكُي

 يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق

ا إماًم اِسى بالنَّي صلَّالِذــكأو، َّ مم ام

 حن جن يم ىم مم خمُّ   :اىل تَع ِهـدأ بقولَب احتِةعدالفوَب

به نَتفلُي ،  ٧٦ :طه َّ جه ين ىن من خن

ي تَفــكامُل :ذا الباب ي َهدة ِفـــفيتب امُلن الُكوِم. ذاَه ِلـــثِمِل

قف الَو اُحوإيَض مرو الدانيِّألبي َع تداِءـــــواالب ي الوقِفِف

ري َصيخ احُلتداء للشَّم االْهاِلــــومَع،   اريِّــداء لألنَبواالبِت

ف ـــــقَوـوال، رش مال الِقخ َجـــــيالء للشََّبامل النُّومَع

 -الطبع حتت - طبيِقوالتَّ ةظريَّالنَّ داء بنَيواالبِت

 خالد اهرــيخ طـللشَّ

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

    واحدٍة من طبعٍة احلفُظ: ( السادس عشر)

فظ ان احِلإذا َك: ثاًل فَم دٍةواِح بعٍةن َطون احلفظ ِمفيُك

ى أ إَلتلَجَو بعَةر الطَّيَِّغا ُتَلَف  : يِّمرِلـبعة الشَّن  َطِم

فظ بط احِلي َضِف ساعُدذا ُيوَه. كسة والَعديَنف امَلَحصـُْم

 ل بنَيُقَنا فالتَّوإلَّ - اء اهللَش إْن -كبريٍة ورٍةبُص

ن ى ِمة األوَلـَفحالصَّ:  ثاًلفظ فَماحِل تُتَشُي عاِتَبالَط

 بـي ِهــَتنت( مرليِّالشَّ)ة ريَّبعة املْصى الطَِّف قرِةورة الَبُس

ِ ف امَلصَحُم)ى  ا ِفأمَّ( وَنُنوِقُي)  بـى نتِهَت(  النبويِةدينة

 ًةــــــداَيِبف ِلَتْخَتات فَحعل الصَّْجذا َيــوَه( حوَنفِلامُل)

 .    ايًةَهـون

 ائموالّسماع الَدكرار لِتا:  (السابع عشر)

 والعمِل ِبواإليَا اِبي الذَهَفالتكراُر للمحفوِظ يكون  

 وما أمجَل القرآن فهو أفضُل الذكِر ،واملدرسِة والبيِت

ِ  ذكِرًا ِبَموَد ألِسنَتكم  وارطُِّبف  ذلَكى ِبا أوَصكَماهلل

 بد اهلِلديث َعي َحِف -لموَس عليِه لى اهلُلَص - ول اهلِلرُس



 
 
 
 
 
 

 

رائَع إنَّ َشوَل اهلِل يا رُس: ال ًلا َقرُج أنَّ)  ازنّيسر امَلبن ُب

يِء َأَتَشبَُّث به ؟ قال ِبْرني بَشـاإلسالِم َقْد َكُثَرْت َعَليَّ ، فأخ

ي ا ِفوكَم،      (ِمْن ِذكِر اهلِل َرْطًبا اَنكلَسزاُل ال َي: 

 ول اهلِلان رُسَك):   -ا ـنَهعـَ ي اهلُلرِض - ائشَةَع ِثــديَح

ن ِم القرآِن  قراءُة َو ،  9 ( ه  ياِنأْح لى كِلَع اهلَل ذكُرَي

د قال وَق،  -_ ٌةنابكن َجم َتا َلمــَ - ِرل الذْكــَأفض

النا َب فمَا لوِمالُع راِئـَي سذا ِفوَه،  رر َقر َتَرــَكا َتَم:  لماُءالُع

 ثُلراء ِمالُق لكباِر كوُني ماُعوالسَّ ل؟وجَّزعَّ كتاب اهلِلِب

ر واألخَض واحلذيفّي اوّيـواملنش صرّياحُل / يخالشَّ

ن ِم يدواتفواْس  -وهلل احلمد- روغـريهم ُكُث

 فظ بالنفِعروع احِللى مْشَع وُدُعا َيفيَم ِةـَديثات احَلنَيــقالِت

  .   اهلِل بإذِن جليل القدِر ، عظيم النفِع روع شـذا امَلَه  فإنَّ

 

                                                           

وصححه عبدالقادر (  994)الرتمذي يف سننه برقم  رواه -   

يف  األلباني وصححه(  65 )األرناؤوط يف جامع األصول برقم 

  9946الرتمذي برقم

 ( /37 رواه مسلم )   -9 



 
 
 
 
 
 

 

    واآلياِت الكلماِت ُلوْص :(الثامن عشر)

ي الِت لماِتالَك اِتاَيى نَهإَل ينتبَه أْن لى القارِئينبغي َع   

 رُفْعَيو ووصاًل ا وقفًاكيف يقرؤَه ليعرَفليها َع قُفـسيـَ

 ِمرْولَّاضمومة أو ِبأو َم سورًةـكأو َم ـوحًةـفتــَُم ا إذا كانْتَم

ي ِف( ُعُبالسَّ)لى َع الوقوُف : اًلفمَث كوِنأو السُّ اِمَمـــْاإلش أْو

يقف منهم من     ٠: المائدة َّ  مه  جه ين ُّ   ه وِلَق

، م الضَّواب بطأ والصَّذا َخوَه كون الباِءـُسليها بَع

: اىلــــــــــــــــــــــه تَعِفي َقوِلـ (مـلتع)لى وف َعـــوَقاُل ذلَكــوَك

 حم جم هل خلمل حل جل مك  لك ُّ 
 منُه َبِلإذا ُط رٌيوكثــ   ٧٧٠ :النساء َّ مم خم

ى ِف( أيُّه ) لىوف َعـــــالوُق اتح وأيًضا بالَفــَقرؤهل َيـصالَو

 حم جم هل مل خل  حل  ُّ :ه قوِل
ا َهـعلي يقُف فالبعُض  ٠: النور َّ مم خم

ا وهذا َهبغرِي حيُحوالصَّ( هاـــــــــــــــــــــُأّي) لـ ألٍف افِةـــــــــبإض

 . ذلَكبه ِلَتنفلُي  صرعلى سبيل املثال ال احَل

 



 
 
 
 
 
 

 

   نفظ املتقَّاحِل يقُةِرَط: ( التاسع عشر

م ثُّ ،  يِخلى الشََّع راءِةـالِق يِحبتصِح مَّاهلل أواًل ُثن ِبستِعن

 ٍةريَقر أي َطَتــوخن ،كرالفة الِذالسَّ باِبـباألســْ األخِذّ

ن فهناك َم ، رآلَخ خٍصن َشِم ختتلُف رُقوالُط . لنا روُقَت

اًل اِمع َكقَطراءة امَلأي ِق : ِةعيَّاجلْم ريقِةبالطَّ  فُظــحَي

 ِةريَقَطأو ِب يد رِدــَـّار والتكَرلتِّدة بِاة واِحمَلُج فظهـوِح

َ وَرم السُّقسِّكأن ُن: يم التقِس  أو َعــقاِطوَم اٍتى آَيإَلة

بدو ى َتوِه ، ا ًهُلفِضي ُأي الِتوِه: ريقة التسلسلية ـالط

وذات  ،  هولِةـسُّال ايِةــَي غها َفا ولكنََّهْبـــرِّجـَُي  ن مْلمَل اقًةــَش

ري ها َغَحَدـد امَتوَق اهلِل ذِنبِإ ة األجِلويَلَط ،  طيبٍة ائَجـــَنت

ً  آيًة فُظأن حن : هي و  ،القراِءن ِم واحٍد  اآليَة قرُأـنفآية

ت ااآلَي نطبَعتى َتَح ن املصحِفِم ٍرنَظ قراءَة رًةًم ريَنـــعْش

ا مَهقسُِّنة طويلة ــت اآلياَنو َكوَل، ة يَّوِئـضَّال الصُّورة كـ

 اآليةَ ا َنألنفِس عسمِّعد ذلك ُنَب ، حُسن الوقُفا َيب َمحَس

 ٍةمع كلـا َمتَهاَدإَع ا َنعليـَف ي كلمٍةًا ٍفلَلَخ  نَادولو وَج



 
 
 
 
 
 

 

 ى اآليِةقل إَلــنَتَنو. راٍتر َمعْش ا وذلَكعدَهَب ا وكلمٍةَهقبل

  ربُطَنو مع اآليتنِيَسُن مَُّثبالطريقة نفسها ليها ي َتالِت

ه ع أو الوْجقَطبع أو امَلن الرُِّم ى االنتهاِءكذا إَلا وَهبينهَم

ر ع أكَثـأو املقًطه ربع أو الوْجالُّ قراءَة  مَّه ُثُظــفراد ِحامُل

 تزُمــلَنكذا ، وَه ىنَسن لْن اهلِل ضِلـــــــــــــرة بفَم شريَنمن ِع

 . نـُمـــــــُث أو أو ربٍع وجٍه ي كِلريقة ِفالطَّ هذِه

   اِتابَهباملتَش نايُةالِع:( العشرون)

 لضبط اآليات املتَشابهةو، القرآن الكريم به آيات متشابهة 

 ـظِرالنَـّ حمَل الكلمِة كتابِةثم ِب  اهلِلِب نيتعْسنفظ ند احِلِع

هات اِبــتشامُل ر وربُطهذا األْمِل ُصصَِّخراس ُيأو َك بسجٍل

 افٍظَح ع كلَِّم اسُبات اليت تتَنالَمـوالعــَ اِتَرااإلَش ببعِض

ن ات ِمي اآلَيجد ِفمران َنورة آل ِعي ُسـِف اثًللى ِحده فَمَع

( هني م وُميم وألِيِظَع) بـ نتهي ـاياتها َتنَه أنَّ( 47 – 45)

ن ِم ـُفلواأَل (عظيم)ن ِم العنُيَف( امَع) ها بكلمِةربَطفَن

 وجـــلَّ عزَّ- اهلِل بعَدونستعني ( هنيُم)ن ِم يُمـــوامل(م ألِي)



 
 
 
 
 
 

 

ون الرمحن عـــَ : ى بذلك مثلـعَني ُتـالت تِبــــبالك –

مال عبد خ َجــياظ للشَّـَقيو اإل  يخ أبي ذر القلمونّيَــّللش

خ ــيللشَّة خاويَّـــــَـّى شرح السهيل ِفـو التْسمحن الرَّ

عد از بن َسيد للشيخ فوَّبالتــــقِع بُطو الضَّ اوّيـرَباحَل

 إخل..... ننْيـــــاحل

    بالقرآِن العمُل : (احلادى والعشرون)

واالهتداء بهديه ، ما َنزل إال للعمل بِه القرآن الكريم  

و ُهف ؛ هالِقبأْخ لُقه ونتَخِب مسُكونَت ،رآِنبالُق نعمُلف

و ــوُه، ة ذه األمَّهَل ِروالَفخ والشرِف و اهلدايِة وِرـالن مصدُر

رة ـا واآلِخـى الدنَيعادة ِفالح والسَّوالَف للرمحِة بٌبَس

 ىي مي خي حي جي مهىهيهُّ ٹ ٹ 

 ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰذٰر يي

 األجوِرن ه ِملى تالوِتَع رتتُبــوَي،  ٧: إبراهيم َّ  ِّ

 والفوُز  ُةَحالراِب جارُةهـو التِّم َوــليه َعِب ُهـا اللَم الكثريِة

  ِلـزيد الفْضى وَماألوَف باألجِر  وٌدوُعَماحبه وَص،   ظيُمالَع



 
 
 
 
 
 

 

  مغ جغ مع جع مظ ُّ ٹ ٹ  :اىل ــَال تعَق

  جك مق حق مف خف حف جف

  خل حل جل مك لك خك حك

 – ٢٢: فاطر َّ جن مم خم جمحم هل مل

 أل أُمــَا سملَّ امٍرام بن َعــَهشعيد بن ديث َسـى َحوِف،  ٠٣

َعْن ُخُلِق  يِنيــَِأْنِبئ : -عنها  ي اهلُلرِض – ائشَةَع  املؤمننَي

َأَلْسَت  ):  َقاَلْت - َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم -َرُسوِل اهلِل 

 -َفِإنَّ ُخُلَق َنِبيِّ اهلِل : ْتـ، َقاَل َبَلى: ؟ ُقْلُت َتْقَرُأ اْلُقْرآَن

 لينا أْنفَع  .  7  «ْلُقْرآَنَكاَن ا -َوَسلََّم  َلْيِهَصلَّى اهلُل َع

 عنَيوالتاِب ِةحاَبن الصَِّم ننَيـاملؤم سبيَل لَكونْس نقتدَي

 ؟ وكيَف اهلِل ع كتاِبون َمامُلانوا يتَعَك يَفـــــَوك

ا وَم، م لألَم وقادٍة ى سادٍةإَل نِمللَغ عاٍةن ُرِم رآُنم الُقرُهَـّيَغ

ر ـــــوانُظ، روفه ـوُح دود القرآِنوا ُحاُمم أَقُهــإال ألنَّ ذلَك

عند  أو بلِةـالق حويُلأو َت ، ِراخلْم زل حتريُمينما َنم ِحإليِه
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لِذي  الِلـْـل واإلجوف والوَجن اخَلهم ِما ينتاُبوَم ِهاِعــَمس

 ن يقيُملنا مَماجَع فاللهمَّ ؛ واجلالِل لطاِنوالسُّ ظمِةــالَع

ع يِّضه ويروَفُح ن يقيُملنا مَمه وال جتَعَفه وحروحدوَد

 الفهَم ُتـثِبُي –ك الَش– ل بالقرآِن؛ فالعَمه دوَدُح

َمن  وُنصلِّي بامَلحفوِظ ِفى الفرائِض والنَــّـواِفل ف،  احلفَظو

 ي اهلُلِنرزَق. عمَل مبا عِلم ورَّثه اهلل ِعلم ما مْل َيعلم 

 مسيٌع إنُه ،  ملرَضاِته لَمعـوال ، هفظ كتاِبم ِحاُكَـّوإي

 . اءَعالدُّ جميُب قريٌب

 

 مجلة من آداب وطرق حفظ القرآن   قصيدة جامعة يف

 

 ،  الرائعِة هذه القصيدِةواتي ِبي وأَخواِنإْخ يالِترَس وأختُم

 واللؤلِؤ اجلماِن قوِدوُع الذهِب ائِكـبَسَك عدُّواليت ُت

ع ـــــَن الكردي واليت مجاحلَسي مد أبيخ حَمللشَّ رجاِنوامَل

 الكريِم القرآِن حفِظيف   َقائروَط ووسائَل ًباآدا افيَه

 : افيَه ه يقوُلومراجعِت



 
 
 
 
 
 

 

 القــرآِن بتـــــــــــالوِة وأعـــَــزني  يالـــــــذي أغنــــَــــــان احلمـــــُدهلِل 

 عدنــاِن بـين ِمن راياـــــَــــالب َخــــري         ــَطفىـــاملْص النيبِّ َعلى الصالُة ُثم

 تــــفاِن و بلهفٍة القرآن حـــــــــِـفَظ      وراغـِــــــــبـــــــــًا    النجــــــاِة سبـَل يا َطالًبا

 الِعقياِن قالئَد كــــِمــــــثل تـــــــــبــــدو     موِضــــــــــــــــًحا لــــــــــــــــكَ  أســـُــــــــــــوُق إِني 

 النســــــــــــــــَياِن آفِة من ، بَها تـــــآجُنو            لينـــــــــــــــــًا ســــَــهــــــاًل الــــــــــــقرآَن بها َتقرأ

 الشيطاِن وســــــاوَس عـــنَك ويـزيَل        ليثـــبتـــــــــَـــــك وادُعـه ، لــربَك أخلْص

 األذهاِن جــــــَــذوَة يطفئ فــــــــــــالذنُب           وصـــــغيــــــــرَهــــــــا كبرَيها الذنــــوَب وَدِع

 الداِني الكريِم الثـــــقِة احلـــــــــــــافِظ            بالسَّـــــــــــــــــــند املؤيَّد بالشَــّــــيخ وعليَك

 اإلمياِن و األخــــالِق بـــــــــــــــــــمكـــــــــــارِم           حالــُــــــــــــــــــــــــــــــــه امُلضيئة ، الوِرع الزاهد

 والرََّوغــــــــــــان اإلهـــمال واحــــــذْر من           مرًة شيخـــِـــك درِس عن تنقطْع ال

 الظمآِن ظـُــــــــــلة يروي ، فـــــــالوصُل       آيــــــــــــــــًة حبفـــظك لو و إليه اذهْب

 بالواني تكْن فـــــــــرٍض،ال كلِّ مــــــــــع           أسطر ثالثَة احـــــــفْظ الصالة عقَب

 ريَّاِن باســــِـــــــٍم ــــوٍمـــيـ كـــــــّل ِفــــــــــي     ةــخـمــســـــ َمع عشــْــــرٌة ِهي جمموُعها

 ببيان وّضـــحت ســــــــَـــطرًا ــسعونــتـ       ـــيـــــيا صاحــــــب ستٍة يف جمُموعهـــــــا

 رَسـخاِن يف ــــفوَظـــــاحمل لــــــتــثبِّت     ىـــــــَضــمام راجْع األياِم سابــــــِع يف

 األركــــــــــــاِن طــيِب يوٍم كلِّ ـــيـــِف       فقـــط آيـــاٍت مخَس فاْحفْظ شئَت إْن

 احُلســباِن أولي َيا ــهٍرـش كِل يف       إذ مــــئـــــــــة َمع مخســــُون جمموُعها

 مـَعاِن ببعِض مشــْـــــــروًحا واكـــــــتْبه        َملــــــل ِبال حفـــظَت وكـــــرِّر مَا َراجْع



 
 
 
 
 
 

 

 واإلخـْــــــــــــواِن لألخَوات والــــنــــُــّــــــــصح              اللــــــقا وقت يف األصحاِب مع راِجع

 اهلذياِن و البـُــــطــــــــالن من خــَــــــــــــــــــرٌي       آيـــــًة   لو َهاتــــــــــــــــــــــــٍف وقـــــــراءٌة فـــِـــــــــي

 املنَّاِن لــــــطائـــــــُف فـــــــــــيه ــالليُلــــــفـــــ          بالدُّجــى ـــــكقيامــِــــ يف بوردك واقرأ

 السلطاِن واسَع لربَك واشــــــــــــــــــكْر         فاقــــــــرأْن أيـــــًضا سائِر الصَّلوات يف

 األذهاِن يف الذكـِر لنـــــــقِش عـــــــــــــوٌن        ـــــرالنــــَظـــــ إنَّ ، اآلياِت إىل وانظـُـــــــــْر

 بالقـــرآِن ، ُيضئ القلَب تــَــّـىــــــــــــح        مااستطعَت من اهَلــــوى فؤاَدَك واحفْظ

 التبـــــــَياِن و الذكِر، حلــفِظ ــوٌنــــعــ        هــــــــــــفإّنــ ، باملــــــــــــتشابَهات وعليك

 اليقـــــــــظــَـاِن املــــــتدبِر لـــــــــــــــلـــــــحافِظ       ــرامـــــٌةـك القرآن يف التشــــــَـــــابَه إن

 الشيــطــــاِن من فذا ، ال تــــــــــيــــــــــــأَسْن       اخلـَـطأ كُثر أو احلفــَظ نسيَت وإذا

 اإلنساِن بنبيَك ، متـأسيًا سبعـــٍة يف        فراجــِــــــــــــــــــــــــــــَعــــــــْن ختـــــــــْمــــــــــــــــَت وإذا

 األضَغاِن و األحـــــــــقاِد من واطـــــــــــــــهْر      وشـَـــــــــــــــــــــــرِّه اخَلفي الشِّرِك ِمن وابرْأ

 فـــــــاِن شيىٍء كــــــــــــلُّ إْذ مــــــــــــــــــــــأرًبا أو     أحــــــــــــــــــد ِمن ثَنـــــــاًء أَبدًا ــظْرتنتـَـــ ال

 الرحيــاِن و بالطـــِــــيِب مـــــــتــــــطـــــــــــــــيًبا     طـــيــــًبــا ثيــــــــــاًبا والبـــْس خاِشًعا سْر

 القرآِن حلــَـــــالوِة ، ُمــــــــــــــــتـــــــــــنــــــــــــِظــفًا      ـــكـــــفم َفي القرنـفِل َمع السواَك وخِذ

 كالصبيــــاِن األفعاِل يف ال تــَـــــــــغــــُد      روامِلـــــــــــــــــــ والـــــرذائـــــــــَل القبــــائَح وَدع

 والعصياِن الفســـِق أهِل َكـــــــمَكاِن      يىءـــــس مــــــــكاٍن يف القـــــراءَة وَدِع

 جَباِن غري الــطـبِع كـــريَم ــــاًلـــــــَرجـــــ       بـــــــــــه  وِعش  بالقـراِن التســوُّل وًدِع

 الرمحِن باخلـَــــــــالِق استــــــعْن ثــــــــمَّ      الَبـــشــــر دنيا عــَـن بالقرآِن واستغِن



 
 
 
 
 
 

 

 األحزاِن و للــــــــــــــزينـــــــــــاِت يـــَـأت لـــــم      ِبــــــــــــه َقوِمـــــي لتعـــــــــملوا الُقراَن نزَل

 الربـــاني املــــــؤمُن ـــــأنـــــــَتفـــــ ، رتــــــــْل           ِق وارتــــــــــــــــــــــ فاقرأ القـــــرآِن َيا حامَل

 عثــــــــــَمان َعن املـــَـــــــــــرويِّ بــــــــحديثِه             امُلصطــــفى قال الناِس خري أنَت بل

 فاِن إلــــــــــــهي يا ضــــعـــــــــــيٌف عــــــــــــبٌد      فإنـــــــنــــــــــــــــــــــي أســـــــأُت إْن َعفوًا يارب

 الغفراِن واســِـع و ، الـكــــــــــريُم أنــــــت         َخالقي وحدَك فمـِـنك أَصبت ولئن

 واإلحساِن الفضـــــــــــِل يــاذا أكـــــرْمه        احلسن أبي بن حممد الكـــالَم نَظم

 القرآِن بشــــفــَـــــــــاعة هلــــــــــــــم اغــــــــفْر      وارتــــــــــــــــــــِق اقـــرأ جمــــــــلِس يف ورفاَقه

 الرضواِن نعمـــــة عليـــــهم أغـــــــــــــــدْق              مــــعلــــــــــــٍم و مــُــرتٍل ، كلَّ وكذاك

 وثــــــــــوان الــــوَرى يف وقـــــــــٌت مـــــرَّ َما        حَمــــــــــــــمد النيب عــَــلى الصـــــالة ثم

 

  مالقاِس سناحمْل عبد يخالشَّ فضيلُة اعنَه أجاَب أسئلٌة 

   ؟ واملراجعِةاحلفظِ بنيَ  أمجُع كيَف  * 

 القرآَن ظَتحِف لو فإنَك مراجعٍة بدوِن القرآَن حتفْظال

ا ى َمإَل الرجوَع ، وأردَتالقرآَن ختَمَتتى ـح اوجًه ـاوجًه

 ريقُةوالطَّ ظته،حِفا َم ـــيَتك قد نسدت نفَســـَوج هحفظَت

 م القرآَن، وقسِّواملراجعِة فِظــاحل بنَي جمَعأن َت: ثلىامُل

 ـظتـِ، فإذا حف مـــسِق زاٍءرة أَجعَش ام كلُّثالثة أقَس ندَكِع



 
 
 
 
 
 

 

رة عَش حتفَظ ـىَـّتــحه أوُج ع أربعَةفراِج اوجًه يف اليوِم

اًل اِمرًا َكشْه ْفوقََّت رة أجزاٍءـعْش فظَتا َحأجزاء،فإَذ

ن ِم هٍرَش عدوَب ،  هة أوُجع مثانَيراِجُت يوٍم كَل ، عِةــجالمرل

ب حَس جهنِيأو َو اًهــوج احلفِظ ي بقيِةة ابدأ ِفراجَعـــُامل

 ازًءُج ريَنـْعش حفَظ، وُتراجع مثانية أوجه حتى َتالقدرِة

 مدة شهريِن ِظــفن احِلف َعتوقَّ ازًءُج شريَنظت ِعـإذا حِفَف

ه، أوُج مثانيَةكل يوم تراجع  ريَنالعْشاألجزاء  ملراجعِة

وم ـكل ي فظاحِلي ابدأ ِف لى املراجعِةَع اِنى شهرـفإذا مَض

تى ـأوجه ح راجع مثانيَة، وُت حسب القدرِة وجهًا أو وجهنِي

ظ ــــــمن حف انتهيَت إذاــف اًلكاِم القرآِن تنتهي من حفِظ

هر، ـــــــدة َشها ُمى مبفرِداألوَل شرة األجزاِءع الَع، راِجالقرآِن

رين ـــــالعش األجزاِء  إىل لِقـــ، ثم تنت ف جزءـوم نصــــي كَل

 األجزاِءـــشرـَقرأ من العزء، وَتـ، كل يوم نصف ج هرمدة َش

شرة ـــــــــــــــــــــالَع ى مراجعِةإَل تنتقُله، ثم مانية أوُجـــاألوىل َث

ع ـــــــــــــــهر كل يوم نصف جزء ممدة َش من القرآِن ـريةاألخ



 
 
 
 
 
 

 

ن ه مأوُج ى، ومثانيَةشرة األجزاء األوَلـن العه ِممثانية أوُج

   العشرين األجزاِء

 جَعاذه املراًل إذا انتهيت من َهكاِم رآنُقع الأراِج كيَف *
 ررُهأن تكَّبن، آجز يوٍم ــلـُ، ك اًلــكاِم القرآِن مبراجعِة ابدأ 

 تُمــخت نيَعي كل أسبوون ِفوتُك يوٍم كلَّ راٍتـــَم ثالَث

 خالَل كوُنـت الطريقِة وبهذِه،  ِةاًل باملراجعكاِم القرآَن

 ذهـَه لَعـفوا ، بإتقاٍناًل كاِم القرآَن قد حفظَت سنٍة

 .ًة كامل سنًة الطريقِة

  ؟من حفظ القرآن  سنٍة بعَد أفعُل ماذا

 اإلتقاَن دَترأ إنه،ومراجعِت القرآِن من إتقاِن سنٍة بعد 

زب هو ِح ى مماتَكحتَّ ن القرآِني ِمك اليوِمــزبِح نُكــفلي

ي ـــاء ًفا َجَم وهو،   -عنهم  ي اهلُلرِض - حابةالصَّ

الَِّذيَن َوْفِد ـُكْنُت ِفي اْل   : أوس بن حذيفة قال ديِثــح

ُموا ِمْن َثِقيٍف، ــَأْسَل –اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -َأَتْوا النَِّبيَّ

اَن َيْخَتِلُف ِإَلْيَنا َبْيَن ـا ِفي ُقبٍَّة َلُه، َفَكــِمْن َبِني َماِلٍك، َأْنَزَلَن



 
 
 
 
 
 

 

اْنَصَرَف َشاَء اْلآِخَرَة ــوِتِه، َوَبْيَن اْلَمْسِجِد، َفِإَذا َصلَّى اْلِعـُبُي

َرُح َحتَّى ُيَحدَِّثَنا، َوَيْشَتِكي ُقَرْيًشا، َوَيْشَتِكي ـِإَلْيَنا، َوَلا َنْب

َة ُمْسَتَذلِّنَي، َـّـــَسَواَء، ُكنَّا ِبَمك َلا: مَّ َيُقوُلـَأْهَل َمكََّة، ُث

اُل ــََخَرْجَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة َكاَنْت ِسج َفَلمَّاوُمْسَتْضَعِفنَي، 

َلْم َيْأِتَنا َحتَّى َطاَل  َلْيَلًة َعنَّا َكَثــَفَم« اْلَحْرِب َعَلْيَنا، َوَلَنا

ا َيا َما َأْمَكَثَك َعنَّ: ُقْلَنا: َذِلَك َعَلْيَنا َبْعَد اْلِعَشاِء، َقاَل

َلا ْرآِن، َفَأَرْدُت َأْن ـَطَرَأ َعَليَّ ِحْزٌب ِمَن اْلُق: وَل اللَِّه؟ َقاَلـــَرُس

 -َفَسَأْلَنا َأْصَحاَب َرُسوِل اللَِّه: َقاَل ُهــَيـْخُرَج َحتَّى َأْقضَأ

َكْيَف : ُقْلَنا: اَلـــِحنَي َأْصَبْحَنا، َق -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 

ْمَس ُسَوٍر، ــُنَحزُِّبُه َثَلاَث ُسَوٍر، َوَخ: ُتَحزُِّبوَن اْلُقْرآَن؟ َقاُلوا

 َرَةـــَع ُسَوٍر، َوِإْحَدى َعْشَرَة ُسوَرًة، َوَثَلاَث َعْشــَوِتْسَوَسْبَع ُسَوٍر، 

  .  6 ِمْن َقاف َحتَّى ُيْخَتَم  اْلُمَفصَِّلُسوَرًة، َوِحْزَب 

    
                                                           

،  17  برقم  وأبوداوود  55 5 أمحد يف املسند برقم    رواه  -6 

لضعف عبداهلل بن عبدالرمحن  ؛(ضعيف ): سندقال حمققو امل

 .الطائفي وعثمان بن عبداهلل بن أوس الثقفي

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 :  مـــِهــِقول ىِف  حزيبالتَّهذا   القراُء عــــموَج

،   الفاحتِة نِم يبدُأ األوُل ُماليو :   أي( وق َشي ِبِمَف) 

ن ِم،  ابِعوالرَّ ســــــُـن يونِم الُثوالثَّ، ائدة ن امَلي ِماِنوالثَّ

 مَن والسادُس،  من الشعراِء امُسواخَل،   إسرائيلى ـــنَب

 . ى الناِسإَل ورة َقن ُسِم ابُعوالسَّ،  اِتـافَّــَـّـــالص

 

 ُةماِتخَلا                                

الِتى  والَوسائَل امُلعينَة،  األسباِبفَقد ذكرُت بعَض : وبَعُد

وَلا َأدَِّعي أنَّين  –عز وجل  –ُتَساعُد َعلى ِحفِظ كـتاِب اهلِل 

 ع لرؤوس  أقالٍمنََّما ُهَو َجْمـأتيُت مَبا َلم َيأِت ِبه األوائُل وإ

نا الِكرام، وأردُت وَما َتَناَثر ِمن ُدرٍر َسطرَها ُعلماؤَنا ومَشاخي

 الوسائِل َنِم وسيلًة ى ا أنَسألَّ -اع ستَطامُل بقدِر –

ذا ى َهِف ُرُوُدــذا الباب َيى َهِف ليِهَع لعُتا اطَّعظم َمفُم

اهلل  وى أرُجأنِّ غرَي ، حاِلن امُلِم اِلالكَم لُبن َطلك ولِكالَف

عد َب ِعاِفلم النَّن الِعِم ل ويكوَنعَمـذا النى َهِم يتقبَل أْنَ

 انَك َاوَم ُهوحَد اهلِل فمَن توفيٍق نِم انَك اوِم ذاَه ،  املماِت

 ولهورُس واهلُل يطاِنالشَّ نــــِوم يفمنِّ وزلٍل ونقٍص عجٍز من



 
 
 
 
 
 

 

  وآلِه حمٍدٌملى ارك َعد وَبم وِزوسلِّ همَّـــــالل لِّـوَص،   اءَرَب نهِم

أبي  ـنفاِءاحلـ واألئمِة لفاِءاخُل ن األربعِةم َعاللُه وارَض ،

   . أمجعنَي حابِةن الصَّوَع لّيوَع وعثماَن مَروُع كٍرَب
 

 سيالبلقا الفتاح  ــــدد عبـــلسيا/ أبو عمر كتبه                                

                                                                     كفر الشيخ   -ر العربية  ـمهورية مصــج                          
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 املراجع                                               

                                                                  

 املؤلف            الكتاب           

 

 

 

 ابن كثير الكريم  العظيمتفسير القرآن 

 إبن حجر العسقالني فتح الباري

 بدر الدين العيني عمدة القارى 

 النووي التبيان فى آداب حملة القرآن 

 عبدالرحمن عبد الخالق القواعد الذهبية في حفظ القرآن الكريم 

 إبراهيم عبد المنعم الشربيني قصد السبيل إلى الجنان ببيان كيف يحفظ القرآن

 سعيد أبوالعالحمزة الحصون الخمس في حفظ القرآن الكريم 

 علي بن عمر بادحدح كيف نحفظ القرآن

 جمال بن إبراهيم القرش وسيلة عملية لحفظ القرآن  ٢٦

 محمد حسبن يعقوب       نحو منهجية عملية فى حفظ القرآن الكريم

 إبراهيم الشنقيطي         طريقة حفظ القرآن الكريم عند الشناقطة

 عبدالدايم الكحيل           طريقة إبداعية لحفظ القرآن



 
 
 
 
 
 

 

                                                                                    الفهرس

  

 رقم الصفحة املوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 
 ٦ مقدمة الشي  د/سعيد بن وهف القحطاني ٧
 ٥ شي  د/ محمد بن عو  الحرباويمقدمة ال ٢
 ١ مقدمة الم لف ٠
 ٧٣ عقيدة المسلم فى القرآن الكريم ٣
 ٧٢ ا خالص ٦
 ٧٣ التقوى ٥
 ٧٦ تر  الذنوب والمعاصي ١
 ٧٢  الدعاء ٨
 ٢٣ اختيار الوق  المناسب  ٢
 ٢٢ الهمة العالية ٧٣
 ٢٠ ال ذاء  ٧٧
           ٢٣           التركيز واختيار المكان المناسب  ٧٢
 ٢٦   الجدول الزمني الالزم لحفظ القرآنتحديد المقدار اليومي للحفظ و ٧٠
 ٢١ التلقي من شي  متقن  ٧٣
 ٢٨ قراءة المعاني وقراءة تفسيرمختصر  ٧٦

 ٢٢ كتابة المحفوظ  ٧٥
 ٠٣  الربط بين ا يا  و المراجعة المستمرة  ٧١
 ٠٧   التقسيم المو وعي للسورة ٧٨
 ٠٦ والتكرار والسما  الدائم   توحيد الطبعة ٧٢
 ٠١                                                         القراءة بالوصل )وصل ا يا  والكلما ( ٢٣
 ٠٨ طريقة الحفظ المتقن  ٢٧
 ٠٢ العناية بالمتشابها   ٢٢
 ٣٣ العمل بالقرآن ٢٠
 ٣٢ قصيدة جامعة في جملة من آداب وطرق حفظ القرآن     ٢٣
 ٣٦ س ال وجواب  ٢٦
 ٣٢ الخاتمة   ٢٥
٢٨ 
٢٢ 
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