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 املقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ، و نستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسننا وينيتاأ أعمالننا ،  

هلل شنريك ،  من يهنده اهلل النم م نه لنه ، ومنن ي نله النم  نادي لنه ، وأشنهد أهلل إلنه إهلل اهلل وحنده

 وأشهد أن حممدا عبده وريوله ، صلى اهلل عليه وعلى أله وأصحابه ويلم تسليما كثريا .

أمنننا بعننند الهنننته إي ننناحاأ ملسنننأللة تلنننتد حاانننة ا منننة إليهنننا ، وخاصنننة إذا أصنننيب  بال نننع  

 .تلي  با مراض ، وعصف  هبا الفنتوايتتهلا ا عداء ، واب

ب النتي مننه دخنه الننقى علنى ا منة ، و نو الثغنر  الن  إن إمهال العمه هبنته املسنأللة  نو البنا

 نفت منها الكائدون إىل حصوننا بعد أن كانوا يكتفون باملراقبة وحتني الفرص .

ميكنن أن يبنا املسنلمون  اموضوع  ته املسأللة  و ا دا  ال  بني  به أول دولة لإليمم ، وهبن

لس  اليما  احلفظ الرتبوي للقرآن الكرمي ( إنه ) ما يريدون من الدول القوية يف أي مكان يف العامل 

بننني يندي ملنن  ضنن م  ،ا مننا ، بنه مسناءا حنمم ، أو واعاننا  لنن  يف  أقنول شنناعرا يسنبحب يف  ننر

من التجارب العملية املدونة بكه مصداقية ، وقبه ذلك كله بني يدي العلم اليقني ، والوعد املكنني 

اح مساء يبحانه كه يوم  و يف شألن ، و و وعد صريحب هلل ممن خل   تا العامل ، ويدبر شؤونه صب

َا }يقبننننه التألويننننه وهلل النقنننناا يقننننول اهلل تعنننناىل    نننننَّكنمَّ َوَعمالنننننوا الصانننناحلا أا َوَعننننَد اللاننننهن الاننننتايَن َآَمننننننوا ما

لاَفنناهنمَّ يفا ا َ  نننَت َّ نننَننا لََيسَّ ننننَّ قَننننبَّلاهامَّ َولَينَمك  َلَ  الانننتايَن ما نننَت َّ هَلننننمَّ دايننننَنهنمن الانننتاي ارََّتَ نننى هَلننننمَّ  رَّضا َكَمنننا ايَّ

ننننَّ بَنعَّننندا َخنننوَّ  لَنناهنمَّ ما نننراكنوَن َولَينبَننند  نًنننا يَنعَّبنننندنوَناا هلل ينلَّ نننمن يبالاهامَّ أَمَّ  َشنننيًَّتا َوَمننننَّ َكَفنننَر بَنعَّنننَد َذلانننَك الألنولَتانننَك  ن
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قنونَ   ، ين آمننوا وعملنوا الصناحلاأالوعد لني   ي أحند إ نا القنذ للنتو ، [ 55اآلية    -] يور  النور  {الََّفايا

تأليت با ما  وا حمم أو أن الطري  إليها  و اجلند والعمنه  (آمنوا وعملوا الصاحلاأ)و ه نان أن 

 (آمننوا وعملنوا الصناحلاأ)لتحصيه و و متحق  باحلفظ الرتبوي للقرآن الهو الطري  السريع والقوي 

 كني على مستوى الفرد واجملتمع . الثمن التي من دالعه نال ما يريد من العز  والتم و و

 نته ا ورا   -أينمنا كنن   -ومن أاه توضيحب  ته املسأللة وضع  بني ينديك أخنا املسنلم 

 لرتبوي للقرآن وصناعة اإلنسان ( وال  مسيتها   ) احلفظ ا

يعتننا امتنندادا لكتنناب مفنناتحب تنندبر القننرآن والنجنناح يف احليننا  الهننو حلقننة يف  ننته الكتنناب  ننتا 

النن  تبننني وتوضننحب لكننه مسننلم ومسننلمة كيفيننة حتقينن  النجنناح اللننامه يف احليننا  النندنيا ويف السلسننلة 

منن بعنا الننا  اآلخر  من طري  القرآن والسنة التي قه السالكون له يف  نتا الزمنان حنني حصنه 

خلية اخلطأل وذلك باحللول املستورد  ، وهتيب آخرون  تا الطري  تعايما واحرتاما للقرآن   اهللنبهار

 سبب القصور يف معرالة الطري  وكيفية السري اليه .ب

 ،إننه مسينع بينبلبينان احلن  ، ويوالقننالصنرا  املسنتقيم ، يهندينا اأن  لرمحن الرحيم،أيألل اهلل ا 

 .  هلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبواهلل أعلم وصلى اهلل وي

 

 وكتبه /                                                                                        

 د . خالد بن عبد الكرمي المحم                                                                
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 ا يتاذ املساعد بقسم القرآن وعلومه                                                            

 اامعة اإلمام حممد بن يعود اإليممية                                                         

 lahim@quranlife.comالايد اهلللكرتو                                               
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 املبحث ا ول   مفهوم احلفظ الرتبوي

     تعري  احلفظ الرتبوي للقرآناملسأللة ا وىل  

معانينننه بقنننو  تيسنننر حفنننظ لفننناق القنننرآن الكنننرمي و املنننتقن  فنننظ احل نننو احلفنننظ الرتبنننوي للقنننرآن   

ايننتدعاءه عننند كننه أمننر مننن أمننور احليننا   يننث يبقننى حاضننرا حيننا يف القلننب علننى منندار السنناعة ممننا 

 ي من تطبيقه والعمه به .

 شرح التعري    

 ت من التعري  أركان احلفظ الرتبوي الثمثة و ا   

 حفظ ا لفاق . -1

 . حفظ املعا  -2 

 حفظ العمه . -3 

 . ثالثا وييأليت تفصيله يف املبحث الأما الركن ا ول الا دا  ال  حتققه  ا احلفظ ا يبوع

وأمننا الننركن الثننا  الننا دا  النن  حتققننه  ننا مفنناتحب تنندبر القننرآن وت بيا ننا وتوضننيحها يف كتنناب 

 مستقه مطبوع.

ياننه يف املبحنث ب كنانالعانيم ، و تناب كوأما الركن الثالث الهو اهلدف والغاية من إنزال  نتا ال 

 اخلام .
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وصن  اهلل تعناىل يف كتابنه  ته ا ركان الثمثة يتحق  الينه مناإن من يرتىب على احلفظ الرتبوي هب

نَنننناأا َوالََّقنننناناتانَي َوالََّقاناتَننننا}املبننننني يف قولننننه تعنننناىل    ننننؤَّمانانَي َوالَّمنؤَّما ننننلاَماأا َوالَّمن ننننلامانَي َوالَّمنسَّ أا إانا الَّمنسَّ

قانَي َوالَّمنتَ  نننَعاأا َوالَّمنَتَصننند  َاشا نننعانَي َواخلَّ َاشا َصننند قَاأا َوالصاننناداقانَي َوالصاننناداقَاأا َوالصانننابارايَن َوالصانننابارَاأا َواخلَّ

َاالااَاأا َوالنتااكارايَن اللانَه َكثانريًا َوالنتاا  َاالااانَي الننرنوَاهنمَّ َواحلَّ كارَاأا أََعندا اللانهن هَلننم َوالصاائامانَي َوالصاائاَماأا َواحلَّ

نرًا َعاايًمنا اناء ذكنره يف  نته اآلينة السننببه  وأي نقنى يف حصنول منا،  [(35)ينور  ا حنزاب ] {ماغَّفانَرً  َوَأاَّ

 قصور يف تطبي   ته ا ركان الثمثة.

 

    حمرتزاأ التعري املسأللة الثانية 

الهناك عدد منن الصنور املوانود  يف بناء على املقيا  املريوم يف تعري  وحتديد احلفظ الرتبوي 

  واقع امللتغلني بالرتبية والتعليم بالقرآن الكرمي هلل تنطب  عليها مقاييسه وبيان ذلك كما يلا

( خيننرا احلفننظ ال ننعي  للفننظ، ومقيننا  احلفننظ  لفنناق القننرآن الكننرميقولنننا   )احلفننظ املننتقن 

 و كه  نه  ااة إىل مرااعة، أوال عي    أنه كه حفظ يرى صاحبه عندما يطلب منه التسميع أ

 حفظ هلل يواد عند صاحبه اهلليتعداد الفوري املستمر للتسميع يف أي حلاة يطلب منه ذلك . 

( خيرا اهللقتصار على حفظ اللفظ حىت لو كان متقنا الكه حاالظ متقن معانيهوقولنا   )حفظ 

فظ الرتبوي مبعزل مهمنا كانن   لفاق القرآن وحرواله هلل يطب  مفاتحب تدبر القرآن كاملة الهو عن احل
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قننو  حفاننه ودقننة ضننبطه  لفنناق القننرآن الكننرمي وميكننن أن يسننمى  ننتا النننوع مننن احلفننظ بننننن ) احلفننظ 

 اللفاا للقرآن (  نه اقتصر على حفظ اللفظ وأمهه حفظ املعىن وحفظ العمه .

معانينه دون ( خيرا اهللقتصار على حفظ ألفاق القنرآن وحفنظ بقو  تيسر ايتدعاءه ...وقولنا )

يننعا حثيننث لربطهننا بننالواقع وتكننرار للتنندريب والتمننرين حننىت يننتم اهللقننرتان القننوي بننني العلننم والعمننه 

 اليحصه املقصود من إنزال القرآن وا مر بتموته وحفاه.

أنبننه إىل أن التعرينن  مل يلننرت  احلفننظ الكامننه للقننرآن بننه ميكننن تطبينن  أركننان احلفننظ الرتبننوي 

 القرآن الكرمي .وأدواته على أي قدر من 
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 املبحث الثا    صناعة اإلنسان

    تعري  صناعة اإلنساناملسأللة ا وىل 

 صناعة اإلنسان تعا صناعة قلبه ونفسه وروحه صناعة حمكمة متكاملة

بناء النف  بالتدريج حىت ين ج اإلنسان ويستوي على ينوقه أي  ، التزكية العلمية للنف  ا 

 . 

يف القنرآن الكنرمي يف قننول اهلل تعناىل ممتننا علنى نبينه موينى عليننه  ومصنطلحب صنناعة اإلنسنان ورد

َنَع َعَلى َعيَّاا  }السمم    القد توىل اهلل يبحانه  ( يور  طنه[ 39]) {َوأَلََّقيَّ ن َعَليََّك حَمَباًة م ا  َولاتنصَّ

تسننهم يف ا يننباب النن   هم  يننأل هلننم الفننرص ويسننر هلننمبوتعنناىل صننناعة أنبيائننه وأدهبننم الألحسننن تننألدي

 تكوينهم وإعداد م حلمه رياهللته. 

املرتكننزاأ أو ا ينن  النن  تننتحكم يف بنائننه وتلننكيله و ننا  و ننا انأركننوصننناعة اإلنسننان هلننا 

أركننان النجنناح ا ربعننة النن  بينهننا اهلل تعنناىل أت بيننان يف يننور  العصننر الألركننان صننناعة اإلنسننان الفرديننة 

 واجلماعية أربعة  

 ا ول   اإلميان  

    العمه الصاح الثا 

 الثالث   التواصا باحل  
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 الرابع   التواصا بالصا . 

والسننة ومقايي  ااء بيا ا بكه دقة وتفصنيه يف القنرآن  مواصفاأهلا أي ا وصناعة اإلنسان 

. 

 ، يف كتاب القرآن والنجاح.ومواصفاهتا ، أركان صناعة اإلنسان  من وقد كتب  مبحثا يف كه  

    منهج صناعة اإلنساناملسأللة الثانية 

يف املسالة السابقة أوضح  تعري  صناعة اإلنسان وأ ا تستهدف نفسه و روحنه وعلنى  نتا 

 صناعة اإلنسان هلا اهتان   ، الالإن منهج صناعة اإلنسان جيب أن يسري يف  تا اخلذ ويركز عليه

 ا وىل   ا الكار واملعتقداأ والقناعاأ 

 سلوك الثانية   املهاراأ والعاداأ و ال

والثانيننة متوقفننة علننى ا وىل ومبنيننة عليهننا، الصننناعة اإلنسننان إذا تتوقنن  علننى مقنندار القناعنناأ 

 واملعتقداأ وا الكار ال  ميكن غريها يف نف  اإلنسان  يث تلكه حياته . 

وعننند التألمننه والناننر انند أن الننتي يننؤثر يف صننناعة اإلنسننان ويننؤثر علننى تفكننريه ، ويغننري آراءه 

اته وبالتايل يلوكه وأخمقه وتصرالاته الرييم بنتلك ش صنيته و منهجنه يف احلينا  ثمثنة ويبدل معتقد

 أمور   
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) ويننندخه يف  نننتا وينننع الوينننائه الناقلنننة واملوصنننلة للكنننمم صنننوتا أو ا ول   الكنننمم أو اللغنننة 

 صور  ( 

وا مثلننة  الثننا    الناننر والتفكننر يف الكننون واحليننا  وينندخه اليننه الناننر إىل   القنندواأ والنمنناذا

 املاضية أو احلاضر  والتألثر هبم . 

واملواقن  و الفنرص ) و نته هلل اختينار لإلنسنان اليهنا بنه  نا أقندار تسنا  ا حندا  الثالث   

 إليه إن خريا أو شرا مث ختتل  النتيجة باختمف التعامه معها ( 

   سب ما يتوالر له منها تتلكه ش صيته.و  ته مصادر صناعة اإلنسان يف احليا  

وعنننند املوازننننة بينهنننا اننند أن ا منننر ا ول  نننو أقوا نننا وأألهنننا وأدومهنننا وأعمقهنننا أثنننرا يف معانننم 

ا حوال وا وقاأ و تا عام يف كه أمور احليا  يف كنه ختصصناهتا ومتطلباهتنا ويف مقدمنة ذلنك ينأليت 

 البناء الداخلا لإلنسان إذ  و املنطل  وا يا   ي أمر آخر يراد من  تا اإلنسان 

ا بواينطة ا منر ا ول بكنه مرين ميكنن بسنهولة ترونة وحتوينه م نمو أي ا الإن ا مرين اآلخنو 

حننند  منننؤثر أو موقننن  معنننا أو  ي ، النننألدقنننة وبكاالنننة التفصنننيمأ وامللننناعر وا حايننني  واملنننؤثراأ

يريننند   ننوذا النننت الريننند ميكننن تروتنننه بواينننطة الكلمنناأ الننناهلل أعطنننى اإلنسننان لغنننة ينننرتام هبننا كنننه منننا

 ينقله إىل اآلخرين. نفسه أوو فاه ل

أمل تننر أن  ، إن الكننمم أو اللغننة احليننة تننتحكم يف ملنناعر اإلنسننان وتنندير ا إىل أي اهننة تننراد

ي ننحك وثالننث يننتحم  وينلننذ وكلننه كننمم يسننتمع ملننتكلم الإنسننانا يسننتمع ملننتكلم اليبكننا وآخننر 
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ذن اينتماعا أو العنني قنراء  لكنه كمم خيتزن يف حرواله آهللف الصور وامللاعر ال  يتم نقلها عا ا 

 ، ومتاريه أاهز  اإلعمم.، و تا التألثري  و التي مياريه اخلطباء 

 احملنناما أو املستلننار ، المننا إننننا نننرى يف الواقننع ا ثننر القننوي الننتي  دثننه املعلننم أو اخلطيننب أو

ا يف الننننف  إ ننا الثننرو  اللغويننة احليننة النن  تعننا عمنن ؟وكينن   نندثون  ننتا ا ثننر ؟لننتي يفعلننه  ننؤهللءا

جتند  ،  وتص  الواقع بكه دقة وجتسنده جتسنيدا عميقنا وتقن  علنى أبعناد وخفاينا املوضنوع املطنروح

خطيبنننا يقننن  اليهنننز اجلمنننا ري ويلهنننب امللننناعر وا حايننني  ويغنننري آراء نننا ومعتقنننداهتا ،بينمنننا يقننن  

  يف النروح لفنر ا (1)وصه إلينه ا ول ، منا الفنر  وملناذا ؟  خطيب آخر الم يستطيع الوصول إىل ما

ال  تسري من املتكلم إىل املستمع التبعث يف كلماته احليا  ومن أاه ذلك كانن  قنراء  الننل صنلى 

اهلل عليننه ويننلم للقننرآن حتنند  ا ثننر العاننيم حننىت يف نفننو  الكفننار ممننا جيننا م علننى اهللعننرتاف هبننتا 

اننا ورقيننة ، المنننهم قننوي تربيننة ووعقننراء  و ا ثننر ، وهلننتا السننبب الننإن النننا  خيتلنن  تننألثري م بننالقرآن 

 . القارئ مفرداأ القرآن يف نف  مراع ذلك كله إىل مقدار حيا و  ،التألثري ومنهم دون ذلك

الصور يف عصرنا احلاضر قد تطورأ بلكه ملحنوق وواينع لكنن تبقنى الكلمناأ  نا ينيد   

لمناأ املوق  واملتفوقة يف  تا الت صى ولك أن تقارن بني ثم  لوحاأ إعمن ا وىل احتنوأ ك

 ،اليمنا أحسنب أن الثالثنة أقنوى ؟ أيهنا أقنوى أثنرا ،والثالثة كلمناأ وصنور ،القذ ، والثانية صورا القذ

                                                 

 :الكلمات يرتدد يف أوساط الدورات نظرية نقلها البعض من الغرب مفادها : أنه يف كل اتصال فإن نسبة أثر  (1)

بل مدار األمر على هذا غري صحيح وسني باملائة مخس ومخ :لغة اجلسدومثان وثالثني باملائة ،  :نربة الصوتوسبعة باملائة ، 

وحياة الكلمات هي اليت تصنع نربة الصوت وهي اليت تصنع لغة اجلسد ، أما من   ،حياة الكلمات يف نفس املتحدث

 يتكلف نربة الصوت ولغة اجلسد دون حياة الكلمات فلن جيد من اجلمهور إنصاتا وقبوال مهما فعل
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، ولعننه املتألمننه يف منننهج شننركاأ الدعايننة ويننر قننو  الثالثننة نننابع مننن الكلمنناأ ،مث الثانيننة ،مث ا وىل

تهلك تننتكره واهللنتبنناه واإلعننمن يمحننظ بايننتمرار حمنناولتهم الننربذ بكلمننة معينننة  ملننا يرينندون مننن املسنن

 إليه.

الكلماأ تفو  الصور يف مهار  التصوير والتجسيد للمعا  الت نية مبراأ عديد  الاإلنسان التي 

ربي  ملكة التصوير اللغوية لديه يفو  تصويره ملا يسمع أي صور  مهما كان  به إن خياله 

 (1)يه.يتعدا ا مبراحه بدليه أنه حني يلا د الصور  يرى أ ا أقه مما خت

 إذا حنن أمام ق ية تربوية كاى وال  ميكن تسميتها بننن  )الرتبية بالنصوص(.

 ؟ماذا نقصد بالنصوص

 انصوص القرآن والسنة وما يتصه هباملقصود هبا 

 معنىنهلنا كنه كلمنة و  املرئينة أو املسنموعة،و نا احلنروف ، ألفاق و النصوص مكونة من كلماأ 

 .عليه اللفظ من أمور معهود  يف الت ن ، واملعىن  و كه ما يدل أو أكثر

بسننبب تننارخيهم الننت ا هلننا  حننني مسنناعهم لكلمننة معينننة ولن ننرب مثنناهلل علننى تفنناوأ النننا  

 ويجلها العلما لديهم   

 يسمعها بموعة من ا ش اص    (مكة)مثه كلمة 

 .اللر  أو الغرب و ول مر  يسمع الكلمة وهلل يعرف شيتا عنهاأقصى   يعيش يف  ا ول

                                                 
 ترى ال ما تسمع ، فالسبب هو عجز املتكلم عن الوصف بسبب ضعفه اللغوي. أما قوهلم األمر ما  (1)
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 يعيش يف أحد البمد اإليممية ومسع أو قرأ عنها .مسلم    الثا  

 ينواأ ويقرأ ما كتب عن تارخيها . ت  يسكن يف مكة من الثالث 

  ش ى مسؤول عن تطوير مكة من كاالة اوانبها وقنرأ كنه منا كتنب عنهنا يف املاضنا الرابع  

 واحلاضر و ا مدار عمله اليوما وحمور ا تمامه صباح مساء.

الننإن  ننؤهللء خيتلفننون عننند مسنناعهم هلننته الكلمننة وختتلنن  ملنناعر م وأحاييسننهم حينمننا يطلننب 

مننن كننه منننهم أن يتننتكر كننه مننا يعرالننه عنهننا ولننو أمكننن قننراء  مننا ينندور يف قلننوهبم أثننناء  ننته التجربننة 

 لوادنا اختمالا كبريا .

 وباملثه كلماأ  

  أكا هللااحلمد / هلل / رب / العاملني / يبحان اهلل /  

الإنه من احملق  واملؤكد أن التين تطر  أمساعهم  ته الكلماأ يتفاوتون تفاوتنا كبنريا يف الهمهنا 

 .اعه قلوهبم معهافووقعها يف أنفسهم وت

ملاذا بعا النا  حني يسمع كلمنة تولند عننده الرعنب أو احلنزن أو الفنرح أو النلنا  أو تصننع 

 ند آخر باور له يف اجملل ؟عا ثر اهللبتسامة على شفتيه، بينما هلل  د   تا 

لعاننيم ملنناذا بعننا النننا  يسننمع آينناأ القننرآن التسننري الكهربنناء يف اسننمه و صننه لننه التننألثر ا

 ياأ نفسها هلل حترك له ياكنا ؟ويبكا وآخر جبواره يسمع اآل
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 تا  و السنؤال الكبنري النتي نبحنث عنن اوابنه ومنىت واندناه والهمنناه أمكنننا بنإذن اهلل تعناىل 

 اعة اإلنسان . النجاح يف صن

 تا  و مدار الرتبية وعلم النف  المىت وقفنا على  تا السر أمكننا بإذن اهلل تعناىل الهنم تركيبنة 

 .ا ملكمته به صناعته صناعة صحيحةيل عمااإلنسان وتفسري يلوكه وبالت

وأقننرب طرينن  إىل حتقينن   ننتا ا مننر  ننو  ،العننامل اليننوم بننألم  احلااننة إىل إتقننان صننناعة اإلنسننان

 الهو الطري  إىل صناعة اإلنسان وتلكيله وصياغته وتغيريه . والسنة، فظ الرتبوي للقرآن احل

الالتفريغ أن تفقد معنا ا اليسمعها السامع وهلل تعا لنه  ، إن ا لفاق  صه هلا تلويه أو تفريغ

 وأما التلويه القد يكون بتغيري معنا ا والتمعب بدهللهللهتا.  شاءأي 

وملنا  د م يف الصنيام والصنم  ينه وينلم حنني وصن  اخلنوارا ذكنر ااتهنااد الننل صنلى اهلل عل

القنال   اللنلهم الينه  أكندااء لألمر املهم النتي علينه مندار صنناعة اإلنسنان و نو صنناعة الكلمناأ 

أي قد اقتصروا علنى احلفنظ اللفانا للقنرآن  ،ويف لفظ حناار م ( يَنقََّرءنوَن الَّقنرَّآَن هلل جينَاوازن تَنرَاقايَنهنمَّ )

 احلفظ الرتبوي .  دون

والصنحيحب العمنوم ولنو   ،دون املعنىن علنى اللفنظ تا القرآن( تعا دوا )بعا النا  يقصر معىن 

  .كان قصره على املعىن أوىل وأحرىلعلى أحدمها كان بال لقصره 

اللفظ  و اجلسر املوصه إىل املعىن ، واملعىن  و روح اللفظ وحياته الالنسبة بينهما كالنسبة بني 

 نسان وروحه اسد اإل
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حتصيه املعا  دون حفظ ا لفاق و و مفهوم قاصنر   ه  ؤهللء طائفة أخرى ترى أنه ميكنويقاب

 والصحيحب أنه هللبد من اهللثنني معا م االا إليهما العمه.  ،كسابقه

إن إحينناء النصننوص يكننون  فننظ ألفا هننا وحفننظ معانيهننا الحفننظ ا لفنناق دون حفننظ املعننا  

  حراك اليها النصوص ميتة هلل جيعهاحلية 

 ، إنه بقدر رصنيدك منن الكلمناأ احلينة وبقندر حينا  كنه منهنا يتحندد مسنتواك وتكنون منزلتنك

 ،متتان ، الألمحد أال ه منن خالند  المثم أمحد رصيده من املفرداأ احلية أل  كلمة ، وخالد رصيده

مفرداتنننه راد خالننند أن يسنننب  أمحننند ويكنننون أعلنننى مننننه العلينننه أن يسنننعى حثيثنننا يف زيننناد  رصنننيد أوإذا 

 اللغوية احلية وليعلم أن ا مر  تاا إىل اد وااتهاد . 

  ه أيتطيع أن أعرف رصيدي من املفرداأ اللغوية احلية ؟ وكي  ذلك؟

الكننه   حيننة، ابقننراء  النصننوص الننىت تننرى أ نن و ننا أن تقننومنعننم ميكنننك ذلننك والطريقننة يننهلة  

اك علنى الوقنوف عنند ا جينروف و كلمة حت  هلا يف نفسك عمقنا ووعينا وإدراكنا يتعندى حندود احلن

 طويم الها حية وإهلل الم. 

  ه يكفا إحياء الكلمة مر  واحد  ؟

مننا قمنن  بإحيائننه مننن الكلمنناأ عليننك احملاالاننة علننى حياتننه ليسننتمر عطننا ه أمننا إن   اجلننواب

 منع  عنه الطعام واللراب واحلركة السيموأ بكه تألكيد.
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يننة تكنننون وي  ننتا املعجننم منننن مفننرداأ حمعجننم لغنننوي وبقنندر مننا  تننن اإلنسننانإذا باختصننار 

 .تهقيم

لقنند حننان الوقنن  أن تقنن  وتفننتش وتقننوم جبننرد تزونننك اللغننوي وتفقنند حمتوياتننه وتقييمهننا كننم 

 ؟املفرداأ املواود  اليه ؟ وما نسبة حيا  كه منها

 من القرآن كالبي  اخلرب . شاءإن التي لي  يف اواله 

 القيد صيودك باحلبال الواثقة                 ة قيد ننننم صيد والكتابننننننالعل

 ها بني الورى طالقةننننننننننوترتك                المن احلماقة أن تصيد غزالة 

العلم  نا  و املعنا  الن  حنبسنها ونقيند ا داخنه ا لفناق ونعنا عنهنا بناحلروف الن  تلنا د ا 

 العني وتسمعها ا ذن . 

مث هلل تلبننث ا يننام أن مت ننا  مننن املعننا  املننؤثر   الننتفهم منننه عنندداكننم نننى تقننر ه أو تسننمعه 

المنا النتي حند ؟ النتي حند  أن الننى  ،ممنا ينب  شناءالتعود إىل ذلك النى الم تفهم منه أي 

هلل ننراه وهلل نلمسنه إ نا نصنه إلينه منن  شناءقد ماأ خلروا النروح مننه ، والنروح  نا املعنىن ، واملعنىن 

ن نلمسننها أو نرا ننا لكننن أثننه روح اإلنسننان هلل ميكننن خننمل اللفننظ حننني تقننرتن بننه الننروح ، متامننا م

 نتواصه معها من خمل اجلسد . 

يبنوا لالانها َولالرايننولا إاَذا َدَعناكنمَّ لاَمنا  نَّيانيكنمَّ َواعََّلمننوا }يقول اهلل تعاىل    نَتجا يَا أَينَُّهنا الانتايَن َآَمنننوا ايَّ

َ الََّمرَّءا َوقَنلَّباها    [24اآلية    -]يور  ا نفال   {َوأَناهن إالَيَّها حتنََّلرنونَ  َأنا اللاَه َ نولن بَننيَّ
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 احلديث عنها. بصدد ما أعجب  ته اآلية وما أد  دهلللتها على  ته املسالة ال  حنن 

  و التي  يينا ؟ ما

 نته الكلمناأ  نته املفنرداأ لكنن لني  بأللفا هنا  والالتي  يينا   ،إنه كلماأ القرآن الكرمي

 وهلنتا النإن اهلل، الن  تفنيا هبنا وراء ا لفناق و نو روحهنا أي املعنا   به  نناك منا وحروالها الحسب

اللفظ أمامه لكنه هلل  رك اليه  ،يلب الروح من تلك ا لفاق اليحول بني املرء وقلبه من تر عباده 

وتفنننيا عيننننه  ق التسنننري القلنننعرير  يف بدننننهلفننناينمنننا شننن ى آخنننر جبنننواره يسنننمع ذاأ ا يننناكنا ب

 .عبالدم

 لفاق بيد اهلل تعاىل يريلها مىت شاء وميسكها مىت شاء  كمته وتدبريه ن روح ا إ

  ه لتحصيه  ته الروح و ته احليا  أيباب ؟

  و احلفظ الرتبوي بألركانه الثمثة .  النصوصالطري  إىل حتصيه حيا    اجلواب

نفصنمأ ؟  نتا أ  أدعو إىل تفكيك اجلمه والتعامنه منع الكلمناأ ممما يب  وهلل يفهم أحد 

 ته.كون قو تالبناء  غري صحيحب ، لكن بقدر قو  اللبناأ ال  تلكه

روح اإلنسنننان ينننا  كلمننناأ القنننرآن يف نفسنننه القننند اعلنننه اهلل روحنننا وننننورا لننن حينننا  اإلنسنننان  نننو 

رانَننا َمننا كننَّننَ  و  }كمننا قننال تعنناىل   ونفسننه   نننَّ أَمَّ نَننا إالَيَّننَك رنوًحننا ما راي َمننا الَّ َكننَتلاَك أَوََّحينَّ كاتَننابن َوهلل تَنندَّ

نَتقايم  اإلا  نرَا   منسَّ نداي إاىَل صا داي باها َمنَّ َنَلاءن ماننَّ عاَبادانَنا َوإانانَك لَتَنهَّ ] ينور    {ميَانن َوَلكانَّ َاَعلََّناهن ننورًا نَنهَّ

  [ 52اآلية    -اللورى 
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يقه لنستغه حياتنا وأوقاتنا بإحياء آياأ القرآن يف نفوينا بدل اهللشتغال مبا يستهلك الوق  و 

 نفعه من أطروحاأ اللر  والغرب.

 ننتا  ننو مقصننود احلفننظ الرتبننوي و ننو  ،النناحلفظ مننن أاننه اإلميننان ،احفننظ الكننه حنناالظ مننؤمن

املفهننوم الصنننحيحب النننتي ينبغنننا أن نركننز علينننه الزيننناد  إمياننننك يكننون بزيننناد  مفنننرداأ القنننرآن احلينننة يف 

 نفسك 

 انحبكين  أ  ؟كين  أطنور ذايت  ؟د إمينا كين  أزينأن يقنول   ل ى بعد  تا البينان    لو ه 

 ؟يف احليا 

 إن الطري  واضحب والكنوز مباحة ومتاحة المن يسب  إليها ينتفع هبا. 

إن ما نتطلع إليه منن التطنوير اإلداري واهللقتصنادي واهللاتمناعا والعسنكري مبنا علنى صنناعة 

 نسننانية الراقيننةالنمنناذا اإلاأ الهننا الصننناعة الن  تنننتج اإلنسنان و ننا مبنيننة علننى صنناعة اللغننة واملفننرد

، وينتل ويقهنر ةا من  وينتج لنا القاد  واجلنود التين تنصر هبم ،عمه بكفاء  عالية وإبداع راليعت  ال

 هبم ا عداء.

بننننوَن بانننها َعننندنوا اللانننها } يقنننول اهلل تعننناىل َيَّنننها تننرَّ ا ننننَّ رابَنننا ا اخلَّ ننننَّ قنننننوا   َوما نننَتَطعَّتنمَّ ما َوأَعاننندُّوا هَلننننمَّ َمنننا ايَّ

نننَّ دنو ااننمَّ هللكن َوَعنندنوا  ء  يفا َيننبايها اللاننها مَّ َوَآَخننرايَن ما نننَّ َشنناَّ ننمَّ َوَمننا تنننَّفاقنننوا ما ننونَنهنمن اللاننهن يَنعََّلمنهن يننننَوفا  تَنعََّلمن

ننونَ إالَننيَّكنمَّ َوأَننَّننتنمَّ هلل  ،إن أول قننو  نطالننب بإعننداد ا  ننا القننو  البلننرية [60اآليننة    -يننور  ا نفننال  ]  { تناََّلمن

 كتب هلا النصر والعز  والتمكني .ه النوعية  مة من ا مم  المىت توالرأ  ت
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    والليطان  صناعة اإلنسانالعمقة بني املسأللة الثالثة 

يًعنا بَنعَّ ننكنمَّ لانبَنعَّا  َعندنوم الَإامانا يَنألَّتايَنناكنمَّ مانا   نن}قال اهلل تعاىل    َهنا وَا ننَّ باطَنا ما ًدى اَلَمننا اتنابَنَع ا َّ

هُّ  َقىَوهلل  نَداَي اَلم َي ا   [ 123اآلية    -] يور  طه  { َيلَّ

توضننحب  ننته اآليننة العمقننة القويننة  بننني صننناعة اإلنسننان وبننني اللننيطان ، النناهلل يننبحانه وتعنناىل 

وعليننه الننإن أي  ،حننني أ ننبذ آدم إىل ا رض أ ننبذ معننه اللننيطان وحكننم بالعننداو  والصننراع بينهمننا

لنى وا كمنه النإن اللنيطان  ناول جبهنده ال نعي  حماولة من اإلنسنان للبنناء والتغينري لألال نه وا ع

 رد ا ومنعها  نه قد قطع على نفسه العهد بتلك.

أنننه هلل الننتي وعنند اهلل تعنناىل مننن متسننك بننه الصننراع بننني اإلنسننان واللننيطان  ننو اهلنندى  ومنندار

ل بنني اإلنسنان واللنيطان ، اإلنسنان  ناو  حمه النزاع والصراع ، الالقرآن الكرمي  و  ي ه وهلل يلقى

 ناع  اهنده ونلناطه تالتمسك به واللنيطان  ناول صنده عننه ، لنتلك تلنتد عنداو  اللنيطان وي

لقننرآن  نننه يعلننم أنننه إن أاللنن  منننه يف  ننته اجلبهننة يكننون قنند إىل احننني يننرى   ننتا اإلنسننان قنند اجتننه 

انتصننر عليننه  وحتصننن مننن كيننده وعداوتننه وقنند  نناول اللننيطان يف  ننته احلالننة أن يغريننه بلننىت أنننواع 

لكنن منن غنري طرين   أمنياأ يف  ته احلينا لنجاحاأ  مبنا ج وطر  وأياليب حتق  له ما يريد من ا
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إن مل يتفطن انتصر عليه اللنيطان يف ،و  الإن تفطن اإلنسان  هلته احليلة يلم من كيده وشرهالقرآن 

 النجاح بالقرآن.عن وم   حياته بعيدا   تا امليدان وصراله عن القرآن

نننَّ  }يننهلة ميسننر  كمننا قننال اهلل تعنناىل   ن الرتبيننة بننالقرآ إن را الَنَهننهَّ ما ننرَّنَا الَّقنننرََّآَن لالننت كَّ َوَلَقنندَّ َيسا

لتمحننيى الصنناد  مننن  ابننتمء واختبننارا  ورمبننا صننعب  علننى الننبعا  [ 17اآليننة    -] يننور  القمننر  {منننداكار  

يها ويرتك ما  و ولعه البعا جيد يهولة يف بعا الطر  وبعا املنا ج اليان النجاح الالكاذب ، 

لكنننن منننن يتننندبر آيننناأ القنننرآن الكنننرمي هلل خيفنننى علينننه  نننتا ا منننر  وهلل ينننرده عنننن  ،لنننى منهنننا وأرالنننععأ

 والتفو  والقو  والتطوير. النجاحيريد من  على مااهلليتمرار يف السري إىل أن  صه 

 املسأللة الرابعة   من يقوم بصناعة اإلنسان واحليا ؟ 

بالقرآن هلل يسمحب هبا إهلل ملن متكنن منن علنوم اآللنة ورز  نسنبة يرى البعا أن صناعة اإلنسان 

 .عالية من العلم ومن عداه الم يسمحب له بتلك

أن تكننون الرتبيننة مننن خننمل كتننب الرتبيننة وعلننم النننف  وكتننب التطننوير والتغيننري بع ننهم يننرى و 

وخيلون بتلك املعاصر  وحجتهم يف  تا أ م غري مؤ لني للرتبية بالقرآن والسنة ولي  عند م علم 

 ؟اخلطأل إن دخلوا  تا اجملال

والسنبب يف مثنه  نتا الفهنم  نو النانر  الكليننة الكمالينة وأننه هلل يندعو إهلل منن بلنغ الكمننال وهلل 

ينريب إهلل مننن وننع العلننم مننن أطراالنه ، و ننتا الفهننم غننري صننحيحب النالنل صننلى اهلل عليننه ويننلم يقننول   
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لننل صننلى اهلل علينه ويننلم اليسنمعون منننه ب ننع ا آيننة ،وكنان كثننري منن الصننحابة يننألتون بلغنوا عننا ولنو

آيننناأ منننن القنننرآن وبعنننا ا حادينننث مث ينننألمر م الننننل صنننلى اهلل علينننه وينننلم بنننالراوع إىل أقنننوامهم 

وتعلننيمهم مننا تعلمننوه اللننو كاننن   ننته الناننر  صننحيحة لكننان املنننهج أن يريننه النننل صننلى اهلل عليننه 

رآن وحفنظ كنه ا حادينث ويتمينز بالنتكاء ويلم إىل كنه اهنة رانه منن الصنحابة قند أت حفنظ القن

 .والتوى يف كه شؤون احليا  مسأللةكه ويعرف اواب  

 هلل يواد أحد مهما كان جيمع كه العلم ، الا مر نسنل ولنو أخنتنا هبنتا املفهنوم لعطلننا الرتبينة

املفهوم  ومنعنا كثريا من النا  من الرتبية واإلصمح ونتج عن  تابالقرآن والسنة يف ا نسر  واجملتمع 

 .كه  تا خوالا من اخلطأل  بية والتعليم املستمر إقصاء غري مقصود للقرآن والسنة عن الرت 

حنىت مننن   ،الصنحيحب أن كنه مسنلم ومسننلمة ميكننه امللناركة الفاعلنة يف صننناعة اإلنسنان واحلينا 

كان أميا هلل يقرأ وهلل يكتب يستطيع أن يقوم بتلك من خمل ما يسمع من النصوص  نا أو  ناك 

 يرزقه اهلل القهها الرييب عليها أبناءه وكه من يصه إليه صوته.و 

وممنننننا قننننند يكنننننون ينننننببا يف  نننننته امللنننننكلة الرتبوينننننة اعتبنننننار بع نننننهم أن قنننننول هلل أدري نقنننننى 

  وىل.وعيب،و ته ملكلة أخرى جيب عماها أوهلل وتصحيحب اهللعتقاد اليها لتنحه امللكلة ا 

 واملنهج يف  ته املسأللة يتل ى اليما يلا  

 القرآن والسنة وما اتصه هبما.نصوص الرتبية تكون ب أن-

 أن الرتبية تكون من خمل النصوص مباشر . -
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 أنه ميكن واود الفقه يف نى دون آخر ويف مسأللة دون أخرى.-

أن هلل ينتكلم اإلنسنان اليمنا هلل يعلنم وأن يقننول هلل أدري الهنا الطرين  إىل أن يندري المنن كننان -

 ه العلم مبا هلل يدري تا منهجه الإن اهلل تعاىل يرزق

اهللاتهاد يف تطبين  مفناتحب تندبر القنرآن والسننة  قن  اإلثنراء العلمنا منع النزمن ويتنيحب الفنرص -

 للرتبية بالقرآن والسنة.املتكرر  الكثري  

 

 صناعة اإلنسان بني احلفظ والفهم   املسأللة اخلامسة 

واخننندع هبننا عنندد مننن  إن احلفننظ يوااننه يف  ننته ا يننام  جمننة شريننة يتزعمهننا أعننداء اإليننمم

 أبنائه ممن تتلمتوا يف مداريهم .

 لكنه لي  أي حفظ به احلفظ الرتبوي. ،إنه هلل يبيه لقو  ا مة دون حفظ

إن أي مقله للألن احلفظ لنو تألمنه يف ذاأ نفسنه لواند أننه هلل ميكننه أن يعنيش وهلل أن يننجحب 

أمسنناء م وأحننواهلم ، و ننه يف احليننا  دون حفننظ الهننه ميكنننك أن تتعامننه مننع النننا  دون أن حتفننظ 

أن تطبنننن  عملينننناأ الرياضننننياأ دون حفننننظ  ميكنننننكميكننننك أن تننننروي خنننناا دون أن حتفاننننه ،  ننننه 

ميائينننة دون أن حتفنننظ اجلننندول ياننندول ال نننرب ،  نننه ميكننننك أن تفهنننم كثنننريا منننن التفننناعمأ الك

ينة دون أن تطب  نااما دون أن حتفنظ منواده ،  نه ميكننك أن تنتعلم لغنة أانب تستطيع ه  ،الدوري
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به إن قو  النتاكر  واحلاالانة بناعرتاف اجلمينع  نا منن  ،احليا  أمورأن حتفظ مصطلحاهتا .. اخل من 

أبنننرز أدواأ النجننناح يف احلينننا  اللنننم إذا  نننته الننندعواأ الننن  تننننادي بإلغننناء احلفنننظ يف مننننا ج التعلنننيم 

  التقليديننة حننىت لقنند وحتينند عنننه إىل ويننائه وأدواأ يننرون أ ننا تطننوير للعمليننة الرتبويننة وبديلننة للطننر 

 مسع  بعا الرتبويني من املت صصني يف القيا  والتقومي يقسم التقومي إىل قسمني  

 ا ول   ا يتلة احلفاية

 والثا    أيتلة التفكري واإلبداع واهلليتنبا 

واحلنن  أن كننم ا مننرين مطلننوب  ،مث يهننون مننن ا ول وينندعو إىل تركننه وميجنند الثننا  ويؤكنند عليننه

 لفهم مها ركنا الرتبية والتعليماالاحلفظ و 

ن رد  الفعه  ته يببها أن بعنا املننا ج الرتبوينة تقتصنر علنى النركن ا ول منن أركنان احلفنظ إ

الرتبوي وهتمه الركنني اآلخرين التننتج هبنتا املننهج  ناذا غنري مؤ لنة تربوينا الانن أولتنك أن العينب يف 

قومننوا بإصننمحه بنندل أن مياريننوا إالسننادا آخننر مكمننن اخللننه ومكننان النننقى اليإىل احلفننظ ومل ينتبهننوا 

 إهلل أن يكون  تا  و  دالهم .

إن إمهنننال  نننتا املبننندأ الكبنننري منننن مبنننادئ الرتبينننة ينننؤدي إىل أن يت نننرا أالنننراد اجملتمنننع ضنننعاالا هلل 

وإهلل الم علم بم حفظ حىت يف العلوم الدنيوية من طب و ندية وحاينب ولغناأ  لاءيصلحون ل

ري ا، وما البطالة ال  بدأأ تتفلى يف صفوف اللباب إهلل أحند اللنوا د وصناعة وزراعة وجتار  وغ

النن   الرتبيننة والتعلننيمعنن املناالسننة يف مينندان العمننه وذلننك بسنبب ضننع   القنند عجننزوا ،ذكننر علنى مننا
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أمهننه بنا  نننا مننننت الصنننغر، القننه ملنننن  ننناول عنننما البطالنننة يف اجملتمننع بعننند حصنننوهلا أن يعاجلهنننا منننن 

 املواهة لصناعة اإلنسان وبنائه.الرتبية والتعليم إعاد  النار يف منا ج أصوهلا و تا يكون يف 

الهم والقه  ته ا صول وميثله شروح تلك املتون ومنا و إن مسأللة حفظ ا صول ومتثلها املتون ، 

املنهجينننة يف صنننناعة اإلنسنننان و نننو اليمنننا أحسنننب أمنننر   نننايسنننتجد عليهنننا منننن تطبيقننناأ يف احلينننا  

عاصننرين ممنننن  ننتا الكتنناب وإن كنننان غننري مسننلم عننند بعننا الرتبننويني املحمسننوم عننند مننن واننه إليننه 

ثروا مبنا جهم ويف الوق  نفسه مل تتحب هلم الفرصة للتعمن  والتألمنه يف مننهج ألتتلمتوا على الغرب وت

 السل  يف الرتبية والتعليم بسبب انلغاهلم بدراية ختصصهم الهؤهللء تنقصهم اخلا  يف  تا اجملال.

ن   املتنننون العلمينننة املعروالنننة املتداولنننة يف درو  العلنننم وشنننروحها  نننته انننزء ممنننا وهلل أقصننند بننناملتو 

 (منت)هلل بد من  حىت يف تعلم احلرف واملهن، أعنيه وإ ا أعا أنه لكه أمر نريد صناعته يف اإلنسان

، وهبنته الطريقنة ينتم ربنذ املعنا  با لفناق و صنه يوضنحب معانينه (شنرح)و ،أي مل ى  فظ لفانه

 .تطبيقهاحفاها و 

إن حفننظ املتننون  ننا القايننم امللننرتك بننني كننه النننااحني يف كننه الفنننون، الهننه رأينن  أديبننا هلل 

 فظ كما كثريا من اللعر؟ و ه رأي  عامل رياضياأ هلل  فظ اداوهلا والرضياهتا ونارياهتنا ، و نه 

 رأي  عامل نف  هلل  فظ أمساء مداريها ورواد ا ومنا جها ونارياهتا واللسفتها....اخل

ا الكنننار واملعتقننننداأ أي إن تربينننة اإلنسنننان وصنننناعته باختصنننار تقنننوم علنننى ختنننزين املعلومننناأ 

 ب .بيقها ، مث التدريب عليها حىت تثالصحيحة ختزينا قويا راي ا مث توضيحها وشرح كيفية تط
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النننألوهلل يننننأليت حفنننظ ا لفنننناق مث ينننأليت شننننرحها وتوضننننيحها وبينننان صننننلتها باحلينننا  مث تننننأليت الرتبيننننة 

 على تطبيقها خطواأ ثم  تتزامن بايتمرار . والتعويد

 أما من خيلذ  تا الرتتيب الي لذ بني احلفظ والفهم القد وضع ا مور يف غري مواضعها.

احلفظ يف الصغر والفهم يف الكا ، الإذا شددنا علنى الصنغري لنيفهم ضناع عليننا الوقن  الثمنني 

د ا يننا  الننتي نبننا عليننه النكننون هبننتا للحفننظ ، وإذا أردنننا بننناء الكبننري وتفهيمننه دون حفننظ مل انن

و ا العلر السنواأ الز ر من حيا  اإلنسان أي من اخلامسة حىت اخلامسة  البناءاخللذ أضعنا الرت  

علنننر ، الننناخلم  ا وىل منهنننا للحفنننظ واخلمننن  الثانينننة للفهنننم املبننندئا مث اخلمننن  الننن  تليهنننا للفهنننم 

طننذ يسننية متتاليننة قوامهننا وأيايننها اخلطننة ا عمنن  و كننتا يتعمنن  الفهننم مرحلننة بعنند مرحلننة يف خ

 .اخلمسية ا وىل

ر ا ثر مباشر  وعليه و إمهال حفظ ا لفاق يف الصغر يببه أن أصحاب  تا املنهج يريدون  ه

ومننا أمننر متعننتر،  هبننه قننال بع ننهم   إننن ،هلل يفهمننه أنننه هلل جيننوز أن  فننظ الطالننب مننا   رتبننوا ناريننة

وخيدمها جبد  ن مثم ن الالفمح يغر  الن لة ،وأن املريب مثه الفمح ،القهوا أن ا مور تؤخت بالتدريج

وااتهاد مد  أربع ينواأ ويصرف عليها و و هلل يرى أي مثر  خمل  ته املد  لكنه يعلم أن الثمر  

قادمننة وأنننه يننيأليت وقنن  جيننا مثننر  تعبننه وبهننوده ، ومثلننه التنناار جتننده يتوقننع اخلسننار  يف السنننواأ 

وهلل ينننرده ذلنننك عنننن اهللينننتمرار إىل أن يوطننند دعنننائم ملنننروعه مث بعننند ا يبننندأ جبنننا  ا وىل مللنننروعه



 29                            املبحث الثاني: صناعة اإلنسان                                              
 

صننحيحب أننه  فنظ ونننرى أننه هلل يفهنم لكنننه بعند يننواأ قليلننة  ،ا ربناح الكنتلك تربيننة اإلنسنان متامنا

 ييكون بألم  احلااة إىل  تا احلفظ الإن ترك بدونه حلقه ال رر. 

صنرنا نبحنث عنن احللنول العاالنة الفورينة يف  -لغربينة وانسياقا منع العوملنة ا-حنن يف  تا العصر 

منن يتنابع الناامج الرتبوينة والنفسنية يف الدا كه شؤون احليا  ومنها الرتبية وال  هلل تقبه  تا املننهج أبن

أ نه الرتبينة  وهلل يمم السائه على طلبه لكن اللوم على بعا ،القنواأ الف ائية يمحظ  تا التواه

 . ينساقون مع بعا التياراأ اخلاطتةأ م أصوهلا وحني  همجحني  تالون من منا 

إن إمهننال احلفننظ الرتبننوي يف الصننغر يننؤدي إىل صننعوبة الرتبيننة عننند الكننا ، أمننا إذا ايننتطعنا أن 

نريد تربيته عليه يف الكا وادنا اليما بعد ا يا  التي نبا عليه و ا تلك الثرو    فظ الصغري ما

كار املهمة ال  مصندر ا القنرآن والسننة اليسنهه شنرحها لنه ومنن مث تربيتنه اللغوية من املعلوماأ وا ال

 على تطبيقها. 

إن الطفنه ميكنننه الفهنم بالتنندريج ملنا حفاننه يف الصنغر مننن معلومناأ وأالكننار وعقائند النقننول لننه 

 ته  نا ، وتلنك مهمتهنا كنتا ، و نته املعلومنة نقصند هبنا كنتا ، و نتا القاعند  نطبقهنا يف احلناهللأ 

 ة .... اخل، التالي

أمننا إذا أمهلنننا احلفننظ يف الصننغر مث بلننغ اإلنسننان العاشننر  أو اخلامسننة علننر  وأردنننا بننناءه المنناذا 

 ن النتاكر  هلنا مفناتيحب هللبند منهنا نصنع والوعاء الارغ، وتعبتته هلل تتيسر يف وق  يريع به هلل ميكنن 

 .هومن مث تغيري أالكاره ومعتقداتونفسه ليمكن الدخول إىل قلب اإلنسان 
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اخللنننذ بنننني احلفنننظ والفهنننم خطنننأل تربنننوي كبنننري وقعننن  الينننه بعنننا مننننا ج الرتبينننة يف عصنننرنا إن 

 .احلاضر لتلك أاللس  وعجزأ عن صناعة اإلنسان القوي القادر على العطاء

النننانار إىل ينننلوك طنننمب املرحلنننة الثانوينننة ونسنننبة  ،بلنننديف إذا أردأ أن تعنننرف مقينننا  الرتبينننة 

 الهم قد أم وا تسع ينواأ يف الرتبية والتعليم. ،م العقلااجلادين يف تلك املرحلة ون جه

إن تألصننيه  ننته املسننأللة وبيننان اللننبهاأ العلميننة والعمليننة املتعلقننة هبننا أويننع مننن أن تبينننه  ننته 

املساحة، وإ ا تعرض  هلا  ذك ر بألن الطري  إلصمح اجملتمنع وصنناعة اإلنسنان  نو احلفنظ الرتبنوي 

 احليا .لكه ما حنتاا إليه يف  ته 

 ملروعنا احل اري   املسأللة السادية 

إن كتنناب مفنناتحب تنندبر القننرآن الكننرمي مننع كتنناب مفنناتحب تنندبر السنننة النبويننة ميثننه اللبننناأ ا وىل 

للملنننروع احل ننناري النننتي حتتاانننه ا منننة الينننوم لصنننناعة احلينننا  الهنننو ملنننروع ح ننناري يعنننا  البنينننة 

 عما الو ن التي ايتلرى يف كيان ا مة . ،ملعنويةبناء القو  ا ،و و بناء النفو  ،ا يايية لألمة

إن مصطلحب ) امللروع احل اري اإليمما ( من املصطلحاأ املعاصر  وال  يستعملها املفكرون 

واد املفكر وال يلطان يدعو املثق  املسلم علمانيني وغري م اإليمميون يف مقابه املفكرين ال

من الرزانة  لاءالصيغ الفكرية واحل ارية املستحدثة بأن يتعامه مع اهللصطمحاأ اجلديد  ، و 

ويعة ا ال  ورباطة اجلألا مث يقول   إن تعبري ) امللروع احل اري اإليمما ( تعبري مستحد  
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وصيغة اليها من اجلاذبية والطراالة ما يهول ا مر على اللباب ، وجيعله كألنه أمام ق ية اديد  هلل 

حني أن ا مر ببساطة شديد  يتعل  ببيان منهاا النبو  و دي  قبه له هبا وهلل عهد له مبثلها يف

حممد صلى اهلل عليه ويلم وأصحابه وإنزال املنهاا على واقع النا  اليوم "ا ن ويقول يف حتديد 

مفهوم امللروع احل اري   "  و خطة إنسانية عامة وشاملة متكاملة لصياغة احلركة اإلنسانية 

 يث تتناول  ته اخلطة صياغة وتكوين الفرد نفسيا وتربويا وعقليا لألمة يف مستقبلها املألمول 

تصوغ اليه حركة البناء اهللاتماعا وشبكة عمقاته  تيديا وقيميا يف ذاأ الوق  الوعقوعلميا 

روحيا ويلوكيا وتنايميا مبا ي من اتسا  حركة الفرد واجملتمع وال  ر ية واضحة ومناخ ثقايف 

 (1)موحد"ا ن

منن  لناءالنتي ميكنن حتقيقنه ب ،باحلفظ الرتبوي للقنرآن والسننةلروع يكون أوهلل وحتقي   تا امل

يننواء   ،البسناطة والقنو  والوضننوح منن خننمل التندريب العملننا اجلناد علنى مفنناتحب تندبر القننرآن والسننة

 أو خاصة . ،أو مؤيساأ حكومية ،كان ذلك بوايطة أالراد

لقرآن والسنة بني أ لهنا بسنبب منا أحدث  غربة ل يف  تا العصر نوااه حرب مصطلحاأ إننا

بغية بارا  الواقنع وتقندمي اللغوية مياريه بعا الكتاب واحملاضرين واملدربني من تطوير للمصطلحاأ 

اإليمم للعامل بفهم العامل املعاصر دون أن ينتبه آلثنار  نتا التطنوير ومنا يعقبنه منن الصنه بنني الننا  

 ديد  ال  تتوالد يوما بعد يوم .وبني القرآن والسنة بسبب  ته املصطلحاأ اجل

                                                 
 وما بعدها  4مقدمات يف سبيل مشروعنا احلضاري مجال سطان ص   (1)
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لقنند أصننبحب أ ننه الثقاالننة يتكلمننون بلغننة يصننعب علننى غننري م أن يسننتوعب مننا يقولننون والهننم مننا 

يطرحون وقراء  منا يكتبنون منن مقناهللأ و نو  الصنار أولتنك بندل أن يقندموا القنرآن والسننة للننا  

د  لتكننون أكثننر ااذبيننة بأللفا هننا ومصننطلحاهتا وأن  نناالاوا علننى  ويتهننا أوانندوا مصننطلحاأ ادينن

وأقننوى رنينننا يف أذن العننامل و ننتا التغيننري للمصننطلحاأ اإليننممية مياريننه أي ننا عنندد مننن الفتنناأ يف 

اجملتمننع الأل ننه الرتبيننة وأ ننه علننم النننف  واهللاتمنناع واإلدار  واهللقتصنناد والابننة اللغويننة العصننبية ممننن 

حننىت أصننبح  هلننم  (1) عمليننة نفسننها نناولون تألصننيه تلننك اجملنناهللأ كننه  ننؤهللء وغننري م مياريننون ال

الننانار إىل أي حند وصنل  غربنة املصنطلحاأ اللننرعية  خاصنة حتتناا إىل ترونة وإىل شنرح  مفنرداأ

حىت صار بإمكانك أن تؤل  قامويا كبريا لتنرتام بنه تلنك املصنطلحاأ وتعيند ا إىل ينريهتا ا وىل 

. 

 خياراأ   ةثمث كيف التعامه مع تلك الاا ر  أمامإنه 

 وتستعمه اجلديد . ارتك املصطلحب ا صلتل   أن ا و 

 الثا    أن تبقى على ا صلا وتتجا ه اجلديد . 

واجلدينند مننع التألكينند علننى ايننت دام ا صننلا وحماولننة  اثالننث   أن تقننوم بننالربذ بننني ا صننلال

 إحيائه يف النفو  بدل  جره وايتبداله بغريه. 

                                                 
ويلحق بهؤالء أصحاب احملالت واملؤسسات والشركات اليت أعجبت باألمساء والشعارات األجنبية ، وهو أمر   (1)

 جاذبيته عند الناس ، وهذا أحد أعراض الفساد يف صناعة اإلنسان حيرص عليه أولئك ألنهم جيدون 
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تركنن  املصننطلحب ا صننلا تسننبب  يف الصننه ا خننري  ننو أال ننلها  نننك إن ايننتعمل  اجلدينند و 

مل يفهم النا   اما، وإن بقي  على املصطلحب ا صلاجلمهور عن ألفاق القرآن والسنة ومصطلحاهت

اإلعننمم  مننن حتننديث مسننتمر وحثيننث للمعننا  وا الكننار وتسننميتها التعلننيم و  مننا ترينند ناننرا ملننا مياريننه

 لمية املعنوية .بألمساء اديد  و تا يفتك باملسلمني وي ع  قوهتم الع

 إنه يف  تا املقام ينبغا أن نفر  بني اهتني  

 ا وىل   حينما خناطب وهور ا مة اإليممية . 

 الثانية   حينما حناور أ ه احل اراأ ا خرى . 

يناينبها دون خلنذ أو هتجنني ، الاملسنلم  ينبغا الفصه التام بنني اجلهتنني وإعطناء كنه اهنة منا

إليمم دينا ومبحمد صنلى اهلل علينه وينلم نبينا، ومراعيتنه إىل القنرآن والسننة التي يؤمن باهلل ربا وبا

يف أي بيتة كان وحت  أي ح ار  يعيش ينبغا أن خياطب باملصطلحاأ ا صلية الن  يفهمهنا منن 

وباملثننه بعننا املصننطلحاأ النن  اصننطلحب عليننه علمنناء  صنندرين وان توضننحب لننه متننام الوضننوح  ننتين امل

وين العلوم اإلينممية منادام  املصنطلحب عنرف واينتقر الهنو خنري منن أن حنند  اإليمم يف مراحه تد

مصطلحاأ اديد  ونامج لغة اديد   تاا املسلمون وطمب العلم إىل وقن  لتعلمهنا والتحند  

 همون وما يفقهون.ن كان على الكر م الن اطبهم مبا يفهبا ، أما أ ه احل اراأ ا خرى وم

   وأي ا ينبغا أن نفر  بني اهتني

 ة من قواعد لصياغة احليا  ابتداءً ا وىل  بيان ما ت منه القرآن والسن
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   الرد على مكائد الكائدين وشبهاأ املغرضني ممن  م داخه صفوالنا أو خاراها .الثانية

يف اجلهننة ا وىل نغننر  ونؤصننه ألفنناق ومصننطلحاأ القننرآن والسنننة مباشننر  . ويف اجلهننة الثانيننة 

لب  وننرتام كممنه جلمهنور ا منة ليفهمنه علنى حقيقتنه النم يلنب  علنى ينبغا أن نكل  تلبي  امل

 ا مة أمر ا الالرد عليه يقوم على أمرين  

 ا ول   كل  حتريفه للكلم عن مواضعه وتبديله للمصطلحاأ 

 الثا    دحا أدلته ال  يستدل هبا .

حمننناولتهم رين يف إن اخللنننذ بنننني ا منننور الننن  ذكرهتنننا  نننو النننتي أواننند اخللنننه عنننند بعنننا املفكننن

 الحد  الصه بني طرحهم وبني القرآن والسنة. لصناعة اإلنسان وصناعة احليا  
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 املبحث الثالث   حفظ ألفاق القرآن الكرمي

 .و و الركن ا ول من أركان احلفظ الرتبوي

 . (احلفظ ا يبوعا)والطري  إىل حفظ ألفاق القرآن الكرمي  و 

 دور  ا يبوعية لتنايم احلفظ بألشكال تتلفة . و التي يعتمد الواحلفظ ا يبوعا 

  حلفظ ا يبوعا التفصيلااناام    ا وىلاملسأللة 

 أن يكون احلفظ وال  ترتيب السور واآلياأ ولي  ا ازاء وا مثان.-1

 نتا  نو الرتتينب املنطقنا حينث ينتم الرتقنا لسنور مث أواينطها مث طواهلنا البداية من قصار ا -2

 والصعود بالتدريج .

يف  (يسنر)مراعيا ما ينيأليت تقرينره يف مفتناح  اليوميةيف كه يوم حتفظ قدرا منايبا لطاقتك  -3

 املبحث الساد 

 حتديد مواعيد يومية حلفظ اجلديد . -4

ما حتفاه اآلن تكرره بعد ربع ياعة مث نصن  يناعة مث يناعة مث بعند يناعتني مث منع كنه  -5

 .ك اليوم، ويوصى بقراءته يف السنن الرواتب لتلأذان 

 الإن كان  طويلة ميكن تقسيمها. يتم احلفظ آية آيةً -6

 يتم تكرار اآلية اهرا حىت يتم حفاها.-7
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 مث حفظ اآلية ال  تليها إىل  اية السور  إن كان  قصري  أو إىل  اية املقطع.-8

 مث الراوع مر  أخنرى بالطريقنة نفسنها آينة آينة وتكنرار  نته العملينة حنىت ينتم حفنظ السنور -9

 أو املقطع متاما.

حيننث جيتمننع نلننا  النننف  والبنندن ملننن اتبننع  أو بعننده أال ننه وقنن  للحفننظ قبيننه الفجننر -10

السنة يف النوم املبكر حيث كان صنلى اهلل علينه وآلنه وينلم يكنره السنهر بعند صنم  العلناء أمنا منن 

  مننن ليننه أو مل يعمننه هبننته السنننة العليننه أن خيتننار الوقنن  الننتي يتننوالر لننه  ننتان ا مننران يف أي وقنن

  ار .

 .ا  الوصول إىل اإلتقانلي   ناك عدد معني للتكرار إ ا املقي -11

ه منن بداينة السنور  إىل حينث بداية اليوم التايل وقبه احلفظ اجلديد تسمع كنه منا حفاتن -12

 . (مرااعة السور )ويسمى وقف  

د  يف أكثننر مننن عنند إمتننام حفنظ السننور  ينتم تسننميعها ولننة دون أخطناء يف السننة واحن -13

 يوم وهلل  سن اهلليتعجال يف اهللنتقال للسور  ال  تليها قبه حتقي   تا اللر  .

هلل تستعجه يف حفظ السور  به قله مقدار احلفظ اجلديد،  نه كلما طال  مند  حفنظ -14

مدتنه، أمنا إذا اينتعجل  يف حفنظ السنور  تطنول السور  كان أقنوى يف ضنبطها  ننه ينزداد تكرار نا و 

ورب عجلنننة ) ،علينننك  نننته الفرصنننة اليقننه ال نننبذ ويصنننعب علينننك ربننذ أول السنننور  ب خر نننا الاتنن 

 .(أورث  ريثا
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يكننون حسننب موضننوعاهتا وبعننا املوضننوعاأ الطويلننة ميكننن إىل مقنناطع تقسنيم السننور   -15

أن تقسننم إىل أكثننر مننن مقطننع كمننا ميكننن وننع أكثننر مننن موضننوع يف مقطننع واحنند حسننب الطننول 

و نتا سهه حفظ السور املتويطة والطويلة الهو جيعلها كأل ا يورا قصنري  ، ،  تا التقسيم يوالقصر 

ويمحظ أن احلااة إىل مثه  تا التقسيم مثان و ق  املصلحة ال  حتققها التقسيم يغا متاما عن ا 

 ن تصنننوير ا يتقنننارب ويسنننهه يف البداينننة القنننذ مث بعننند  نننتا يسنننتغىن عننننه عنننند حفنننظ السنننور  ولنننة 

ن ينار إليها نار  كلية حنىت لنو كانن  ينور  البقنر  ، و نتا منن الوائند احلفنظ علنى لحاالظ ألاليمكن 

 السور

 إوايل ، وتفصيلا تصميم ادول حفظ اجلديد ينقسم إىل نوعني-16

 ويراعى اليه القدر  اليومية وا يبوعية للحفظيكون ملواعيد بداية حفظ كه يور  اإلوايل 

  1مثال

ديننند يسنننة أينننطر يف الينننوم يف أربعنننة أينننام منننن ا ينننبوع أي أمحننند قدرتنننه اليومينننة يف حفنننظ اجل

 علرين يطرا يف ا يبوع

 * ادول )حفظ اجلديد اإلوايل( للمرحلة ا وىل  محد من يور  النا  إىل يور  املريمأ.

 ممحااأ إىل من 

  الكاالرون النا   1/  1السب   

  املاعون النصر  1/   8السب   
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  ارعةالق قريش 1/  15السب  

  البينة العادياأ /22/1السب  

  ال حى القدر 29/1السب  

 و كتا إىل آخر املرحلة ا وىل .

 

* ادول )حفظ اجلديد التفصيلا( للمرحلة ا وىل  محد من يور  النا  إىل ينور  املرينمأ 

. 

 ممحااأ إىل من 

   النا  1/1السب  

  اإلخمص الفل  2/1ا حد 

  النصر داملس 3/1اهللثنني 

  الكوثر الكاالرون 4/1الثمثاء 

  قريش املاعون 8/1السب  

  اهلمز  الفيه 9/1ا حد 

  التكاثر العصر 10/1اهللثنني 

  --- القارعة 11/1الثمثاء 
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   2مثال

* ادول )حفظ اجلديد اإلوايل( للمرحلة الرابعة  محد من يور  احلديد إىل يور  النتارياأ، 

ليومية يف حفظ اجلديد يسة أيطر يف أربعنة أينام يف ا ينبوع أي علنرين ينطرا يف على أن طاقته ا

 ا يبوع.

 ممحااأ إىل من 

  12-احلديد 1-احلديد  1/  1السب   

  20-احلديد 13-احلديد  1/   8السب   

  29-احلديد 21احلديد  1/  15السب  

  56-الواقعة 1-الواقعة 22/1السب  

  96-الواقعة 57-عةالواق 29/1السب  

 و كتا إىل آخر املرحلة .

 

 محنننند مننننن يننننور  احلدينننند إىل يننننور   الرابعننننة* انننندول )حفننننظ اجلدينننند التفصننننيلا( للمرحلننننة 

 التارياأ.

 ممحااأ إىل من 
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  4-احلديد 1-احلديد 1/1السب  

  8-احلديد 5-احلديد 2/1ا حد 

  10-احلديد 9-احلديد 3/1اهللثنني 

  12-احلديد 11-يداحلد 4/1الثمثاء 

  14-احلديد 13-احلديد 8/1السب  

  17-احلديد 15-احلديد 9/1ا حد 

  19-احلديد 18-احلديد 10/1اهللثنني 

  --- 20-احلديد 11/1الثمثاء 

 

 كثنر منن أينبوعني ليكنون قريبنا منن الواقنع وليقتصنر هلل  سن وضنع امل طنذ التفصنيلا -17

 ة حفظ الطالب .التعديه يف اجلدول اإلوايل خلط

 سنن اهللحتينا  بالوقن  والزيناد  لنتم حتتنناا إىل تكنرار الت طنيذ كنه منر  ، ولكنا تفننرح -18

 صننه اليننأل  الإنننه مننن التلننجيع وحننني العكنن   االننف  عننند اإلانناز قبننه الوقنن  احملنندد اليكننون نوعن

 و تا يعي  مسري  الطالب . واخلمول
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، وينأليت بينان ذلنك يف اعنة املرحلنةإىل مرا حفظ ينور  ولنة الإ نا تنقنهالطالب مه كأإذا -19

مث يتم حفظ السور  التالية بتكرار اخلطواأ السابقة إىل أن يتم حفظ ينور  ناام احلفظ التفصيلا، 

 املرحلة كلها .

منند  تكننرار السننور  بعنند حفاهننا ثمثننة أيننام علننى ا قننه قبننه أن يسننمحب للبنندء يف حفننظ -20

 ور ، أما قصار السور القد يكفا يوم أو يومان.السور  ال  تليها و تا لغري قصار الس

  حلفظ ا يبوعا العاماناام    الثانيةاملسأللة 

 يقسم حفظ القرآن الكرمي إىل مراحه . -1

أي قدرتنه  ،ب وقدر  حماالاته علنى منا ينتم حفانهيتوق  طول املرحلة على مستوى الطال - 2

 حد ملراحه حفظ القرآن .اليومية على املرااعة ، وعليه اللي   ناك تقسيم ثاب  مو 

  أمثلة

واهننا يف ا يننبوع أي مننن املريننمأ  21أمحنند  يسننتطيع مرااعننة ثمثننة أواننه يف اليننوم أي *  

 إىل النا  .

 .واها يف ا يبوع أي من نوح إىل النا  35حممد   يسة أواه يف اليوم أي * 

 إىل النا  . واها يف ا يبوع أي من الواقعة 70صاح   علر  أواه يف اليوم أي * 

 يام ا يبوع حسب اجلداول التالية  أيتم توزع  ته املقادير على  - 3
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 ، من املريمأ إىل النا  / ثمثة أواه يف اليوم.ادول أمحد * 

 ممحااأ إىل من 

  عم املريمأ السب 

  التكوير النازعاأ ا حد

  اهللنلقا  اهللنفطار اهللثنني

  الغاشية الاوا الثمثاء

  الليه الفجر  ربعاءا

  البينة ال حى اخلمي 

  النا  الزلزلة اجلمعة

 

 ، من نوح إىل النا  ، يسة أواه يف اليوم.ادول حممد * 

 ممحااأ إىل من 

  املزمه نوح السب 

  املريمأ املدثر ا حد

  التكوير عم اهللثنني
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  ا على اهللنفطار الثمثاء

  اللرح الغاشية ا ربعاء

  التكاثر التني مي اخل

  النا  العصر اجلمعة

 

   من الواقعة إىل النا / علر  أواه يف اليوم ادول صاح* 

 ممحااأ إىل من 

  اجملادلة الواقعة السب 

  اجلمعة احللر ا حد

  التحرمي املناالقون اهللثنني

  نوح تبارك الثمثاء

  املريمأ اجلن ا ربعاء

  الطار  عم اخلمي 

  النا  ا على معةاجل

 



                                           احلفظ الرتبوي للقرآن وصناعة اإلنسـان                                                                              44
 
ملرينمأ حسنب نانام احلفنظ يبدأ أمحد  فظ املرحلة ا وىل من ينور  الننا  إىل ينور  ا - 4

 .التفصيلا

 . تطول أو تقصر إىل أن يتم تثبيتهااملرحلة الإنه ينتار مد  حفظ إذا أكمه  -5

د تصنننه إىل تثبيننن  املرحلنننة يعنننا العمنننه جبننندول املرااعنننة ا ينننبوعا إىل أن يريننن  متامنننا وقننن-6

من مرحلة إىل ال   ، وينهى عن اهلليتعجال يف اهللنتقالشهرين أو ثمثة أو أكثر كه ش ى  سبه

 تليها قبه اإلتقان.

إذا انتهى أمحد من تثبي  املرحلة ا وىل ويريد اهللنتقال للمرحلة الثانينة المرحلتنه الثانينة كمنا -7

يبنندأ  فاهنننا اإلنسنننان إىل يننور  تبننارك واهنننا أي مننن ينننور   21يلننا   ثمثننة أوانننه يف يننبعة أيننام 

 .بقة ال  حفظ هبا املرحلة ا وىلبالطريقة السا

م ننناالا إلينننه انننندول  املرحلنننة ا وىل حسنننب أينننام ا ينننبوعجبننندول مرااعنننة العمنننه يسنننتمر -8

 مرااعة املرحلة الثانية ، الفا كه يوم عنده أربعة أمور 

 .(املرااعة العامة) سمىيا ول   مرااعة املرحلة أو املراحه السابقة و 

 املرحلة احلالية، ويسمى )مرااعة املرحلة( .ما ت حفاه من الثا   مرااعة 

 ، ويسمى )مرااعة السور (.السور  احلاليةما ت حفاه من الثالث  مرااعة 

 بع  حفظ املقطع اجلديد من السور ، ويسمى )حفظ اجلديد(الرا
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ا ربعة،وميكن ااتماع ا مرين ا خريين ا نواع  يتم حتديد مواعيد يومية ثابتة لكه نوع من-9

 يف موعد واحد.

حفنظ اديند  هلل حتتاا إىل اهند اديند أوبألنواعها الثمثة املرااعة يف الناام ا يبوعا  -10

ا وىل  الثمثنة ا ننواعوعليه الاملقدار اليوما  محد منن  ،حتتاا إىل تسميع ،القذبه  ا حمفو ة متاما

 .القرآن الكرمي وخاصة يف بداية حفظ دقائ هلل  تاا يوى 

 مواعيد حمدد  .ويواه إىل قراءته يف املرحلة ذاتيا يسمعه الطالب لنفسه  مرااعةيكون  -11

كه ما ت حفانه منن أانه التحفينز والتنتكري ويفنرتض أن لميكن عمه اختبار كه أيبوع -13

 وهلل مرااعة .الطالب هبته الطريقة دائما مستعد لمختبار هلل  تاا إىل حت ري 

واهنا و نو منن  42مقندار حفانه أصنبحب إذا انتهى أمحد من املرحلة الثانية ومنن تثبيتهنا  -13

يور  تبارك إىل يور  النا  يتم تقسنيمه علنى أينام ا ينبوع السنبعة اليطلنب مننه ينتة أوانه كنه ينوم 

 حسب اجلدول التايل

 ممحااأ إىل من 

  احلاقة تبارك السب 

  اجلن املعارا ا حد

  اإلنسان املزمه اهللثنني

  عب  املريمأ الثمثاء
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  ا على التكوير ا ربعاء

  العل  الغاشية اخلمي 

  النا  البينة اجلمعة

 

مننع التألكينند علننى تننوالري أحسننن الاننروف  علننى أيننبوعني  إن صننعب عليننه الننيمكن توزيعننه-14

 للمرااعة اليومية يف مثه  ته احلال وإهلل الإن احلفظ يي ع .

 ل املرااعة على أيبوعني ادو 

 ممحااأ إىل من ا يبوع ا ول

  -- تبارك السب 

  احلاقة القلم ا حد

  نوح املعارا اهللثنني

  املزمه اجلن الثمثاء

  القيامة املدثر ا ربعاء

  املريمأ اإلنسان اخلمي 

  النازعاأ عم اجلمعة

 ا يبوع الثا 
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  اهللنفطار عب  السب 

  الاوا طففنيامل ا حد

  الفجر الطار  اهللثنني

  اللرح البلد الثمثاء

  البينة التني ا ربعاء

  الفيه الزلزلة اخلمي 

  النا  قريش اجلمعة

 

واها أي من ينور  قند مسنع إىل  63إذا أكمه أمحد املرحلة الثالثة الألصبحب مقدار احلفظ -15

ه ينوم تسنعة أوانه أو علنى أينبوعني لرياانع  يور  النا  اليمكن توزيعه علنى أينبوع  ينث يراانع كن

 .كه يوم يتة أواه أو على ثمثة أيابيع لريااع كه يوم ثمثة أواه

أي يكمننه دور   يف اليننوم ذا كاننن  طاقننة أمحنند يف املرااعننة العامننة  ننا القننذ ثمثننة أواننهإ-16

ل له  نته طاقتنك املرااعة يف ثمثة أيابيع يف  ته احلالة يطلب منه التوق  عن احلفظ اجلديد ويقا

إىل ينتة أوانه الينتم توزينع اليومية ة ومقدرتك ق   نا ، ومىت أراد املواصلة العليه زياد  مقدار املرااع

 البداية باملرحلة الرابعة.عة العامة على أيبوعني ومن مث ميكنه ااملرا
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ينند يننور  احلد واهننا أي مننن 21لننه كمننا يلننا   ثمثننة أواننه يف يننبعة أيننام  الرابعننةاملرحلننة -17

 تصميم ادول املرااعة هلته املرحلة .رياأ ، وحسب الناام الساب  يتم التا إىل يور  

 وباملثه ميكن ختطيذ حفظ كه من حممد وصاح إىل أن يكمم حفظ القرآن.-18

دار املرااعة اليومية  إىل أن خيتم القرآن اليصه كلما تقدم الطالب يف احلفظ كلما زاد مق-19

واهننا كننه أيننبوعني ، او  43كننه أينبوع ، أو   مننا ت حفاننه إن كننان يراانع واهنا يف اليننوم 86 إىل

 واها كه ثمثة أيابيع. 28

 املرااعة كه أيبوع  ا أعلى املستوياأ وأقوا ا يف ضبذ احلفظ وختتصر الوق  واجلهد.-20

مثننال و للمرااعننة يننتم التكينن  مننع الوضننع اجلدينند  ةاليومينن لقنندر اعننند حصننول نقننى يف -21

 ذلك  

واهننا أي أنننه ليكمننه دور  املرااعننة العامننة يف ثمثننة أيننابيع عليننه أن  84حفننظ أمحنند  قنندارم

وبعنند قيننا  وضننعه اجلدينند تبننني أنننه هلل يسننتطيع أن  ، يرااننع يوميننا أربعننة أواننه لكننن تغننريأ  روالننه

 ؟يرااع أكثر من واهني يف اليوم الماذا نعمه يف تلك احلالة

o ؟  ه نزيد مد  دور  املرااعة إىل يتة أيابيع 

o  ؟ واها 42أو نقله مقدار املرااعة إىل 

 الرأي ا خري  و الصحيحب  ننا بتلك ن من بقاء حفظ قوي لقدر معني من القرآن

 ع  مث يتوق  متاما. دأ بالتناقى شيتا الليتا إىل أن يأما يف احله ا ول الإن احلفظ يب
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واه  ننننته  نننناذا لتوضننننيحب الفكننننر  ومنهننننا ميكننننن تفصننننيه أي خطننننة  ي شنننن ى حسننننب مسننننت

 .ع الاروف يواء بالزياد  أو النقىوحسب  رواله والتكي  م

 

 

 املسأللة الثالثة  حتزيب القرآن بالسور 

ونننه يننورا تامننة، هلل  زبننون ا  زب  " الالصننحابة إ ننا كننانو 13/405قننال ابننن تيميننة يف الفتنناوى 

 عليه مث ذكر حديث أو  بن حتيفة واليه   يألل  أصحاب ريول اهلل صلى اهلل السور  الواحد " 

ويننلم كينن  حتزبننون القننرآن؟ قننالوا  ثننم ، وينن ، ويننبع، وتسننع، وإحنندى علننر ، وثننم  علننر ، 

وحزب املفصه واحد ويف رواية أخرى   السأللنا أصحاب ريول اهلل صلى اهلل عليه ويلم كي  كنان 

زبننه ريننول اهلل صننلى اهلل عليننه ويننلم  ننزب القننرآن؟ القننالوا  كننان ريننول اهلل صننلى اهلل عليننه ويننلم  

.( مث قننال   و ننتا احلننديث يواالنن  معننىن حننديث عبننداهلل بننن عمننرو يف أن املسنننون  ...ثمثننا، ويسننا.

كان عند م قراءته يف يبع، وهلتا اعلوه يبعة أحزاب ومل جيعلوه ثمثة وهلل يسة، واليه أ نم حزبنوه 

انيننة وعلننرين، بالسننور و ننتا معلننوم بننالتواتر الإنننه قنند علننم أن أول مننا اننزئ القننرآن بنناحلروف جتزئننة مث

وثمثني، ويتني  ته ال  تكون ر و  ا ازاء وا حزاب يف أثناء السور  وأثنناء القصنة وحننو ذلنك،  
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كان زمنن احلجناا ومنا بعنده، وروي أن احلجناا أمنر بنتلك، ومنن العنرا  اللنا ذلنك، ومل يكنن أ نه 

 املدينة يعرالون ذلك.

را  المعلننوم أن الصننحابة قبننه ذلننك وإذا كاننن  التجزئننة بنناحلروف حمدثننة مننن عهنند احلجنناا بننالع

على عهد النل صلى اهلل عليه ويلم وبعده كنان هلنم حتزينب آخنر النإ م كنانوا يقندرون تنار  باآليناأ 

اليقولون  يسون آية ، يتون آية ، وتار  بالسور لكن تسبيعه باآلياأ مل يروه أحد وهلل ذكره التعنني 

 التحزيب بالسور"ا ن

الوقنوف علنى بعنا الكنمم املتصنه مبنا  ...بناأ احملدثنة تت نمن وقال أي ا  "  إن  ته التحزي

بعده حىت يت من الوق  على املعطوف دون املعطوف عليه، اليحصه القارئ يف اليوم الثا  مبتدئا 

وأمثنننال  {ومنننن يقنننن  مننننكن هلل ورينننوله }وقولنننه    {واحملصنننناأ منننن النسننناء}مبعطنننوف كقولنننه   

حنننىت  صنننه  –حنننىت كنننمم املت ننناطبني  –ن بعنننا ذلنننك، ويت نننمن الوقننن  علنننى بعنننا القصنننة دو 

 ..."ا ن {أمل أقه لكقال  }اهللبتداء يف اليوم الثا  بكمم اجمليب كقوله تعاىل   

وقال أي ا  " وإذا كنان حتزيبنه بناحلروف إ نا  نو تقرينب هلل حتديند كنان ذلنك منن انن  حتزئتنه 

يف احلننروف ويف ذلننك مننن بالسننور  ننو أي ننا تقريننب الننإن بعننا ا يننباع قنند يكننون أكثننر مننن بعننا 

التتناح مبنا النتحب اهلل بنه السنور  واهللختتنام مبنا اء  الكنمم املتصنه بع نه بنبعا واهللاملصلحة العايمنة بقنر 

ختم به ، وتكميه املقصود من كه يور  ما لي  يف ذلنك التحزينب، والينه أي نا  منن زوال املفايند 

 هبتا اهللعتبار"ا ن التي يف ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بع ها الصار رااحا



 51                                   املبحث الثالث: حفظ ألفاظ القرآن الكريم           
 

اهلل يننبحانه وتعنناىل حننني أنننزل كتابننه تننوىل  ننتا ا مننر ومل جيعننه جملتهنند يف ذلننك منندخم وهلل إن 

تراننا النناهلل يننبحانه وتعنناىل اننزأ كتابننه إىل يننور معلومننة البدايننة والنهايننة، واننزأ كننه يننور  إىل آينناأ 

م وعلامنننه الصنننحابة وتناقلنننه معلومنننة البداينننة والنهاينننة كنننه ذلنننك بننننى منننن الننننل صنننلى اهلل علينننه وينننل

املسننلمون اننيم بعنند ايننه اللننم  ننتا التطنناول علننى كتنناب اهلل تعنناىل وتلننويه والننه هبننته التقسننيماأ 

هلننتا الكتنناب العاننيم ، حننىت لقنند رأينن  بعننا   صننلاالنن  تصننرف ذ ننن امللننتغه بننه عننن التقسننيم ا

 ويذ اآلية.املصاح  قنس م  إىل أعلار وأيا  ويكون  اية العلر أو اخلم  يف 

الكننرمي متواالقننا مننع يننوره الهننتا للقننرآن  حتزيننبمننن أاننه تننميف مننا يننبق  اإلشننار  إليننه وإجينناد و 

   ثمثني ازءا تقسيم مقرتح للقرآن الكرمي إىل

رقنننننننننننننننننننننننننم 

 اجلزء

عنننننننننننننننننننننندد  بداية اجلزء

 ا واه

رقنننننننننننننننننننننننننم 

 اجلزء

بدايننننننننننننننننننننة 

 اجلزء

عنننننننننننننننننننننندد 

 ا واه

رقنننننننننننننننننننننننننم 

 اجلزء

بدايننننننننننننننننننننننننة 

 اجلزء

عنننننننننننننننننننننندد 

 ا واه

 22 العنكبوأ 21 13 ون ي 11 16 1البقر   1

 22 ا حزاب 22 14  ود 12 16 113البقر  2

 18 ي  23 27 يوي  13 16 216البقر  3

 25 الزمر 24 20 احلجر 14 27 آل عمران 4

 19 اللورى 25 23 اإليراء 15 29 النساء 5

 20 ا حقاف 26 17 مرمي 16 22 املائد  6
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 20 أالتارايا 27 20 ا نبياء 17 23 ا نعام 7

 20 قد مسع 28 17 املؤمنون 18 26 ا عراف 8

 20 تبارك 29 18 الفرقان 19 10 ا نفال 9

 22 عم 30 19 النمه 20 20 التوبة 10

 قد يسألل البعا    ته ا ازاء الألين ا مثان؟

أيننن وقنن  يف قراءتننه، معرالننة بوايننطتها القننارئ مكن تسننمة إىل آينناأ يننالنناجلواب  أن السننور مق

حفننظ ذكننرأ يف ناننام احلفننظ التفصنننيلا أن تقسننيم السننور  إىل مقنناطع يكننون يف بداينننة وبالنسننبة لل

 احلفظ مث يستغىن عنه متاما عند حصول ال بذ واإلتقان.

 

  ملاذا احلفظ ا يبوعا   الرابعةاملسأللة 

 إن مل تكن قادرا على حراية اجلوا ر الم ت عها يف ايبك  نك بتلك هتديها للصوص . 

اهنوده وأرواح اننوده  عييقدر على احملاالاة على التحب مدينة أو بلند  النم ي نواجليش التي هلل 

 يف التحها .

 سننتطيععلننى مننا توأننن  هلل حتفننظ منناهلل تقنندر علننى احملاالاننة عليننه ويكننون الننو  طاقتننك اقتصننر 

 احملاالاة عليه . 
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بعنند كننه إانناز  صننيفية وبعنند انتهنناء النندوراأ املكثفننة نننرى  نننا و ننناك مننن يسننألل كينن  أحنناالظ 

وتننراه يسننألل ويبحننث عننن حننه  مننر يقلقننه ويزعجننه وحنن  لننه ذلننك المننا مننن أحنند  ،مننا حفانن علننى 

يرضى بعد العنز بالنتل وبعند الغنىن بنالفقر وبعند النصنر باهلزمينة كين  هلل يقلن  و نو ينرى حفانا ينهر 

لكنن مناذا تصننع إلنسنان مل  شناءعليه شهرين متتابعني يتفل  من بني يدينه دون أن يسنتطيع العنه 

ختطيطنننا اينننرتاتيجيا إ نننا كنننان ختطيطنننه إن صنننح  تسنننميته بنننتلك ختطيطنننا وقتينننا مل خيطنننذ مللنننروعه 

 يدر  امللروع من كاالة أبعاده . 

 إن من يتبع ناام احلفظ ا يبوعا بإذن اهلل تعاىل يألمن من الوقوع يف  تا احلرا 

اد  وهلل  تناا إىل إعن  فظ السنور  منر  واحند  يف العمنرإن من  فظ بطريقة احلفظ ا يبوعا 

 .أخرى   ا تبقى حمفو ة بايتمرارحفاها مر  

طريقننة احلفننظ ا يننبوعا جتعننه احلفننظ مواننودا بايننتمرار هلل ينقطننع بتوقنن  احللقننة أو املدريننة 

إلانناز  أو اختبننار ولننو قنندر أن الطالننب مل يواصننه الإنننه يبقننى حفاننه معننه يسننتفيد منننه يف احليننا  ويف 

 ا زماأ

يسنن  مرااعننة بننه  ننا حفننظ ادينند و ننته التسننمية رمبننا  يسننمى باملرااعننة عننند الننبعا ل إن مننا

كانن  ينببا يف الينأل  واإلحبنا  عنند بعنا الطننمب  ننه يطلنب مننه أن يسنتعيد حفاهنا يف وقنن  

يصنحب  لطنمب تتفناوأ الكو نا تسنهه علنى قلنة منن الطنمب هللاقصري لكنه هلل يستطيع  ن قدراأ 

 .أن يعمم حكمها على اجلميع



                                           احلفظ الرتبوي للقرآن وصناعة اإلنسـان                                                                              54
 

احلفننظ ا يننبوعا مننن البدايننة يننوالر كثننريا مننن اجلهننود النن  تبننتهلا إن تربيننة الطالننب علننى ناننام 

اجلمعيننناأ اخلريينننة لتحفنننيظ القنننرآن الكنننرمي ملتابعنننة اخلنننامتني، ويغنيننننا عنننن الننندوراأ الننن  تقنننام لتثبيننن  

 احلفظ ومرااعته.

العلنم والبداينة يف طلنب ناام احلفظ ا يبوعا يعطنا طالنب العلنم الرصنة قوينة للرتقنا يف ينلم 

ن أخنرى بندل أن ينت ب معانم وقتنه يف ممحقنة حفانه للقنرآن الكنرمي وحماولنة تثبيتنه منر  حفظ متنو 

 بعد مر  .

 اليما يلا  ولهامصاح  أعد  الاحلفظ ا يبوعا  ق  

 ميهد الطري  للركن الثا  من أركان احلفظ الرتبوي و و حفظ املعا  .-1

 دىن كلفة.يوالر الوق  واجلهد  ن ما  فظ يتم احملاالاة عليه بأل-2

مثننر  اهننده تسننري معننه الراحننة النفسننية حيننث  قنن  للحنناالظ املرونننة والسننهولة ويننرى احلنناالظ -3

 بايتمرار، وهلل  صه عنده قل  بسبب ضياع حفاه وحااته هلليتعاد  مر  أخرى .وتنمو 

ايننتثمار الوقنن  بننألعلى أنننواع ذكننر اهلل و ننو القننرآن الكننرمي حيننث يكننون حمفو ننا بايننتمرار  -4

نن ، وخاصننة يف أوقنناأ ن احلنناالظ مننن القننراء  يف كننه وقنن  وعلننى كننه حننال ويف كننه مكننانو ننتا ميك 

 .اللدائد الإنه هلل يسعفك إهلل احلفظ املتني
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احلفنظ ا ينبوعا يوصننلك برالن  و نندوء إىل حتقين  حلمننك وبلنوغ أمنيتننك يف حفنظ القننرآن -5

وع الإنننه بننإذن اهلل ، ومرحلننة بعنند مرحلننة حننىت لننو طالنن  منند  تنفيننت  ننتا امللننر  خطننو  خطننو ً الكننرمي 

 .ييأليت يوم يتم إاازه وإكماله

 اليه تدريب على الت طيذ والتنايم وإااز ا  داف وإدار  امللاريع.-6

 

    احلفظ ا يبوعا يف الدوراأ املكثفة   اخلامسةاملسأللة 

 ميكن تطبي  احلفظ ا يبوعا يف الدوراأ املكثفة على النحو التايل 

 ور  املكثفة ومقدار ما ييتم حفاه.ينار يف عدد أيابيع الد -1

يناننننر إىل قنننندر  الطالننننب اليوميننننة يف املرااعننننة العامننننة وبالتننننايل احملاالاننننة علننننى مننننا يننننيتم حفاننننه  -2

 واكتسابه يف  ته الدور  الم ي يع من احلاالظ بعد انتهاء الدور  ويعود اديدا كما بدأ

لنرين واهنا ع   كون خطنة حفانه كه يوم الت  إذا كان  قدرته يف املرااعة العامة علرين واها -3

 .اواه 140يف يبعة يساوي 

مننن يننور  اجلدينند ويرينند املواصننلة اليكننون حفاننه  الزمننرإذا كننان احلنناالظ مننثم قنند حفننظ إىل يننور  -4

  على النحو التايلحلة املر مرااعة وادول   ا نبياءإىل يور   ص

 ممحااأ إىل من  
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  احلج ا نبياء السب 

  النور املؤمنون ا حد

  اللعراء الفرقان اهللثنني

  القصى النمه الثمثاء

  السجد  العنكبوأ ا ربعاء

  الاطر ا حزاب اخلمي 

  ص ي  اجلمعة

 

ويطبنن  ، م أربعننة أواننهإذا كاننن  منند  النندور  يننتة أيننابيع الهننتا يعننا أنننه هلل بنند أن  فننظ يف اليننو -5

 (.التفصيلاحلفظ ا يبوعا ا )ناامعليها 

   مع الطالب مرااعة عامة ملا يب  حفاه على النحو التايل التتكري بألن -6

 ممحااأ إىل من 

  غاالر الزمر السب 

  اجلاثية الصل  ا حد

    ا حقاف اهللثنني

  احلديد التارياأ الثمثاء
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  التحرمي قد مسع ا ربعاء

  املريمأ تبارك اخلمي 

  النا  عم اجلمعة

 

ريقنة ضنعيفة اليقنرتح علنى الطالنب أن يكنون  نو حفانه اجلديند إن كان احلفنظ السناب  حفنظ بط-7

وعلينه احلكنم الندقي  الصنحيحب علنى نفسنه  ن املنراد احلصنول علنى حفنظ منتقن للقنرآن ينتفنع بنه يف 

 الدنيا واآلخر  ولي  املسابقة أو املبا ا  .

 ل املرااعنةاندو يف دور  مكثفنة العلينه أن يكنون مسنتعدا لتطبين   من أراد أن  فظ القنرآن كنامم-8

  التايل

 ممحااأ إىل من 

  النساء البقر  السب 

  التوبة املائد  ا حد

  النحه يون  اهللثنني

  الفرقان اإليراء الثمثاء

  ي  اللعراء ا ربعاء

  احلجراأ الصاالاأ اخلمي 
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  النا    اجلمعة

ا خيتمننون القننرآن كننه و ننتا اجلنندول يواالنن  حتزيننب الصننحابة رضننا اهلل عنننهم للقننرآن حيننث كننانو -9

 أيبوع .

ملنند  يننتة أشننهر أو ينننة  مث بعنند ا ميكننن توزيعننه علننى  أثننناء وبعنند النندور و ننته املرااعننة تكننون -10

 .إن صعب اهلليتمرار كه أيبوعأيبوعني أو ثمثة 

اليكون لكنه طالنب اداولنه اخلاصنة بنه حسنب  ،ويقا  عليه احلاهللأ ا خرى مثال،ما يب  ذكره 

  .سب مد  الدور وح مستواه وقدراته

 إضاء   

كنننوا ميواند العدينند مننن اللننباب اشننرتكوا يف دوراأ مكثفننة حلفننظ القننرآن الكننرمي وبعنند انتهائهننا مل يت

 ،والصنننحبة ،الفننراغ  مننن متابعننة امللننوار ناننرا لفقنند احملفننزاأ النن  تننوالرأ هلننم يف النندور  ومننن أمههننا

أخنرى والن   نته املعنايري وواصنلوا املسنري وينرتون ول هلؤهللء هلل تيأليوا وأعيدوا التجربة منر  نالنق ،والبيتة

 قد بعث  اليه احليا  من اديد . كله أو بع ه  وع حفظ القرآنر أن حلمكم يف إااز مل
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  حفظ القرآن يف مدار  حتفيظ القرآن   الساديةاملسأللة  

يمحننظ أن احلفننظ يف منندار  حتفننيظ القننرآن الكننرمي قننائم علننى مبنندأ احلفننظ املنفصننه ) احفننظ 

يعتننا متطلبننا ينابقا ملقننرر حننايل و ننتا يكننون يف  ( و ننو الناننام املتبننع يف كننه املنواد بايننتثناء مننا وانن 

والرياضنياأ وحنو نا منن املنواد حينث هلل يسنتطيع الطالنب السنري يف  ه قواعد اللغنة العربينة واإلمنمءمث

 هاجلغراالينا والفقننملنواد كالتنناري  و املننهج احلنايل دون ايتح ننار اخلنااأ السنابقة أمننا ماعندا ذلننك منن ا

والتوحيننند واحلنننديث وحنو نننا الهنننا تسنننري علنننى مبننندأ احلفنننظ املنفصنننه الالطالنننب خنننمل دراينننته منننن 

 الإذا وصه إىل احملطة ا خري  تبني له أنه مل  مه علمنا، اهللبتدائية إىل اجلامعية يسري على  تا اخلذ

 و تا يعتا أحد أيباب ضع  التكوين العلما للطمب .

تعلننن  بنننالقرآن الكنننرمي أن يطبننن  مبننندأ احلفنننظ الرتبنننوي ومننننه تطبيننن  نانننام احلفنننظ واملقنننرتح اليمنننا ي

ا يبوعا و تا قد يتطلب تقليه املقدار وهلل مانع من ذلك مقابه احلصول علنى نتنائج قوينة و ناذا 

ممتناز  وهبننتا  ناالظ الطالننب علنى كننه مننا  فانه مننن السننة ا وىل ابتنندائا إىل أن يت نرا مننن املرحلننة 

يت ننرا الطالننب وقنند أتقننن مننا قننرر عليننه حفاننه و ننو يف غايننة الثقننة مبننا حفننظ هلل أن يت ننرا  ،الثانويننة

 .حفظ ويراه تفل  منه وضاع ويتمىن راوعه و و يتحسر على ما

 ،لتجربننة هلل ينندري كينن  يتصننرفاخلننا  حننديث ا قليننههلل يننزال  الطالننب يف مراحننه التعلننيم العننام

 القليه يدوم خري من كثري منقطع. ،عله يسري يف  تا الطري جييف حقه من  وخيطئ
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أو  (احلفننظ الرتاكمننا)مننع بعننا الطننمب وكننن  أمسيننه  (ا يننبوعااحلفننظ ناننام )لقنند يننلك  

الكننان التننتمر واللننكوى  صننه منننهم أثننناء الفصننه الدرايننا أمننا يف آخننره الكننان )احفنظ و احفننظ( 

 مثر  اهد م . حني يرونالفرح والسرور  و املسيطر على ملاعر م 

 نن يف حفنظ اللناطبية يف الفصنه ا ول 1423منع طنمب دبلنوم القنراءاأ يف عنام  وقد طبقتنه

الفصنه الثنا  يف وكان  نتائج اختبنار الفصنه ا ول ملنجعة اندا ، مث مراعنا  للمطالبنة برتكنه تركتنه 

 ،اللما ااء اهللختبار النهائا تعبوا يف املرااعة وكان  النتائج ضعيفة الكان الفر  شايعا بني احلنالني

حفنننظ  حفنننظ بالطريقنننة ا وىل ومنننا هاد  الطنننمب أنفسنننهم القننند ملسنننوا الفنننر  الواضنننحب بنننني مننناوبلننن

 بالطريقة الثانية حىت بعد انتهاء الدبلوم وم ا ينواأ على احلفظ . 

 إضاء    

أي اهنند يننتكر مننن   ننه تعلننم أنننه ميكنننك حفننظ اللنناطبية كاملننة خننمل ثننم  ينننواأ دون

 ناام احلفظ ا يبوعا ؟ خمل تطبي 

 

  ءاأ يف مدار  حتفيظ القرآنتدري  القرا   السابعةاملسأللة  

بنري  هلل تتواالن  منع املنهجينة يف ك املرحلة الثانوينة م نغو  بصنور   املمحظ أن منهج القراءاأ يف

تنندري  راع أن تننومل بننه مل تننراع السنناعاأ املعتمنند  للمقننرر لننم تننراع الفننرو  الفرديننة للطننمب الالننتعلم 
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ريقة الفردية الليس  كالتفسري أو احلديث ال  ميكنن تدريسنها للمجموعنة يف القراءاأ يقوم على الط

ذاك إهلل أن الطالنننب ينننراد مننننه  المنننن أانننه ذلنننك تكثنننر اللنننكوى يف  نننتا اجلاننننب ومنننا (1)واحننند آن

حتقي  مهاراأ عالية ومتداخلة يف وق  وايز مع اهللنقطاع يف اإلانازاأ الطويلنة الكنه  نتا يلنكه 

صحيحب أن الطالب النابه  ،واملعلمة والطالب والطالبة يف تنفيت  تا املنهجصعوبة وحراا على املعلم 

التي توالرأ له الاروف لتكوين نفسه خارا أيوار املدرية ميكنه السري أمنا منن عنداه النم يسنتطيع 

 .من التفكيك وعدم املنهجية لاءاللحا  بالركب إهلل ب

يننبوعا، وتطبيقننه هلل ميكننن إهلل بإعنناد  إن منناد  القننراءاأ مننن أ ننم املننواد النن  حتتنناا احلفننظ ا 

 النار يف املنهج ومما أقرتحه يف  تا اجملال ما يلا 

بفصنننليها للقسنننم النانننري أي شنننرح اللننناطبية ، والتننندريب علنننى اينننت راا كنننون السننننة ا وىل ت

، وهلل يتعنرض خاصنة يف بناب )النرا احلنروف(القراء  منها مباشر  دون احلااة للرانوع إىل أي شنرح 

   ته املرحلة إهلل ما له تعل  بفهم اللاطبية.للتطبي  يف

الثالثننة كننه الصننه الفصننه ا ول مننن السنننة النن  تلننكه السنننة الثانيننة و  الثمثننةوتكننون الفصننول  

 ) شعبة ، قالون ، ورا ( منها لرواية واحد 

لتندريب علنى اجلمنع ضنمن الروايناأ الن  متن  دراينتها ل الثنا  منن السننة الثالثنة يكنونالفصه 

 . يابقا

                                                 
وقد يأتي بعض املعلمني فيضيف إليها مقررا آخر وهو توجيه القراءات ، ينبغي أن ال نثقل الطالب يف مراحل التعليم   (1)

 قل وساعات مستقلة العام مبثل هذه املعلومات بل تؤجل للمرحلة اجلامعية ، وإن كان وال بد فيخصص هلا كتاب مست
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مث بعد  تا تأليت املراحه اجلامعية لتكمه املسنري  علنى أن يت نرا الطالنب منن البكنالوري  و نو 

مؤ ننه متامننا لتنندري  املنناد  أمننا إذا اختننار ختصصننا آخننر اليكننون قنند أتقننن أربننع رواينناأ الننإن رغننب يف 

ه اإلكمننال بنلنناطه اخلنناص واهننده الننتايت علننى أينندي املقننرئني يف املسننااد كننان هبننا وإهلل القنند حصنن

 بعا املستوياأ يف علم القراءاأ .

أكثر من ثمثني ينة من التعليم يف مدار  حتفيظ القرآن الكرمي ويف اجلامعاأ ومازال  البلد تعا  

من ندر  املدريني يف  ته املاد  أليس   ته عممة واضحة على ضع  امل رااأ وكه  تا 

 (1)بسبب القد املنهج الصحيحب لتدري   ته املاد .

 ،أنبننننه إىل أن مننننا دعننننوأ إىل تطبيقننننه  ننننو املنننننهج عننننند املتقنننندمني يف تلقننننا القننننراءاأبقننننا أن 

عننند  هننور احلاانة إليننه ملننا  تلقنا القننرآن ، ومل ياهننر اجلمنع إهللمنننهج السننل  يف السننة،و و اإلالنراد  ننو ف

طالنن  ا يننانيد وتعننددأ الرواينناأ وتلننعب  الطننر  ، وذلننك يف القننرن اخلننام  اهلجننري ، ومننع  ننتا القنند 

 رتطوا له شروطا منها   إالراد كه راو خبتمة.اش

 قال أبو احلسن علا بن عبد الغا احلصري القريوا    

 ام أيب بكرا ننننننننننننننعليهم الابدأ باإلم     ر أشياخا التين قرأهتا نننوأذك

 بدأأ ابن علر مث أكمل  يف علرا       بع تسعني ختمةنننقرأأ عليه الس

                                                 
قبل أربع سنوات قامت كلية املعلمني بالرياض بفتح مسار خاص بالقراءات يف مرحلة البكالوريس ،ومازال العدد   (1)

 فيه حمدودا بسبب ضعف التأهيل هلذا املسار يف مراحل التعليم العام 
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والقنارئ املبتندئ   مننن أالنرد إىل ثننم  روايناأ ، واملنتهننا "  12املعننا  ص  زإبنرا يفقنال أبنو شننامة و 

 من نقه منها أكثر ا " ا ن

  " وكان بعا ا ئمة يكره ذلك من حيث إنه مل تكن 2/192النلر   يف يقول ابن اجلزري و 

 قبول " ا ن عاد  السل  عليه ، ولكن التي ايتقر عليه العمه  و ا خت به والتقرير عليه وتلقيه بال

 وقال ناما  

 إالراد كه قارئ خبتمه            ا ئمه  وقد ارى من عاد 

 

صنندر ا ول  ننتا اجلمننع املتعننارف عليننه يف ال  " مل يكننن يف 25يف غيننث النفننع ص قننال الصفاقسنناو 

ري هم علينه يقننر ون علنى اللني  الواحند العند  منن الروايناأ والكثننالو  وعكنبناخلريزمانننا بنه كنانوا هلل تمنامهم 

وايتمر العمه على ذلك إىل أثناء املائة اخلامسنة  ،إىل رواية ختمة برواية هلل جيمعون روايةمن القراءاأ كه 

عصر الدا  ومكا وغري م المن ذلنك الوقن   هنر ونع القنراءاأ يف اخلتمنة الواحند  واينتمر علينه العمنه 

قلن    و نو الصنواب  ، إذ  ل ،ه من حيث إنه مل يكن عناد  السنإىل  تا الزمان وكان بعا ا ئمة ينكر 

المنا بالنك بنألمر هلل يرتتنب " ىل أن قنال   "  إ اءمن املعلوم أن احل  والصواب مع الصدر ا ول يف كنه شن

عليه كبري نفع ورمبا يرتتب عليه الفساد والغلذ والت ليذ والداعا إليه النف  لتحصيه حاوطها من الراحة 

قصرون وواالقهم على ذلك شفقة عليهم وخوالا من انسمخهم انحب إىل  تا الكساىل وامل ،وتقصري العباد 

  "ا نمن اخلري بالكلية ا ئمة اجملتهدون امللمرون  واملتنزل هلل يستدل بفعله اليما تنزل اليه

إهلل عننند املتننألخرين ملننا ضننعف  اهلمننم وضننعف  احلننواالر واشننتغه مل ياهننر جلمع هبننته الصننور  الننا 

 نننتا  ،أما اليننوم النننإن مثنننهالقننراءاأ وخلنننا ضنننياعهات النننا  بكسنننب معاشنننهم وقننه املتفرغنننون  خننن
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والعناينننة بنننه واننند اإلقبنننال علنننى  نننتا العلنننم أالتعلنننيم الناننناما النننتي تنفننن  علينننه الدولنننة حفاهنننا اهلل 

 اللم هلل نعود إىل منهجية السل  يف تلقا القراءاأ .واحلرص عليه 
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 املبحث الرابع   حفظ معا  القرآن الكرمي

 

    حفظ املعا  نااماملسأللة ا وىل 

لننو تألملنننا يف منننهج التكننوين والبننناء الننتي رمسننه اهلل تعنناىل لنبيننه صننلى اهلل عليننه ويننلم و تباعننه 

حينما اختار م حلمه ريالته ودعوته لوادنا أنه يهه واضنحب خنال منن كنه تعقيند وغمنوض يفهمنه  

للنكه النتي كه أحند ويف الوقن  نفسنه قنوي منؤثر يتغلغنه إىل أعمنا  النفنو  الريبيهنا ويلنكلها با

 .تريد

إن  تا املنهج يت من قواعد تربوية ونفسيه لنو ااتمنع مفكنروا العنامل منن شنىت ح ناراته وأالننوا 

أهلل يعلننم مننن  احلكننيمذلننك أ ننا مننن عننند العلننيم  أعمننار م يف البحننث والتنقيننب ملننا توصننلوا إىل مثلهننا

 .خل  و و اللطي  اخلبري

نزلن  منن النوحا املبنارك القنرآن الكنرمي إ نا ينور   تا املنهج ااء تقريره وتألصيله يف ثا  يور  

 املزمه ويتمثه  تا املنهج يف النقا  التالية  

  {قم}-1

 {الليه}-2

 أي كثريا من الليه  {إهلل قليم}-3
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 {ة الليه  ا اشد وطأل وأقوم قيمتشناإن }-4

 {ورته القرآن ترتيم}-5

 {إنا ينلقا عليك قوهلل ثقيم}-6

وملننناذا اللينننه بالنننتاأ ؟ وملننناذا كثنننريا ؟ ومننناذا يصننننع إذا قنننام ؟ ومنننا  لننن ؟ااملننناذا قنننم أهلل يكفنننا 

اخلطننو  العري ننة هلننتا املنننهج مث يننأليت تطبينن  النننل صننلى اهلل عليننه  ننا اهلنندف مننن  ننتا كلننه ؟  ننته 

 ويلم ليزيده وضوحا . 

واننه علننى نبيننه حممنند صننلى اهلل عليننه ويننلم ومننن معننه القيننام بننالقرآن ينننة   لقنند الننرض اهلل عننز

إنتناا  ناذا إنسنانية النت   ،ملة ، نعم ينة كاملة من التدريب املكث  ، والنتيجة صنناعة اإلنسنانكا

وانه إليهنا حفنظ ديننه   ته الفتة القليلة  ا الن  أوكنه اهلل عنز ،الريد  هلل مياثلها أي  وذا يف العامل

 وتبليغ ريالته وإقامة دولة احل  . 

ء العسننكريني أو بعننا املفكننرين أن إعننداد القننو  قنند يتصننور الننبعا مننن علمنناء النننف  أو اخلنناا

قنند النن  ينننا  هبننا التغيننري يكنون بنندوراأ علميننة وتنندريباأ عسننكرية  نتا الننتي يتبننادر للننت ن و للفتنة 

يعتقده أمثال  ؤهللء لكنن اهلل تعناىل و نو احلكنيم العلنيم قند اختنار هلنته الصنفو  منن خلقنه أمنرا آخنر 

 .يب  ذكره و و ما

ا دا  الرتبوينة الن  ركنز عليهنا الننل صنلى  لقرآن باملواصفاأ السال  ذكر ا القيام با لقد كان 

 يف بناء اجلنود التين  ملون احل  ويبلغونه للنا  كاالةاهلل عليه ويلم 
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البناب مفتنوح  ،ا دا  ال  ميكن هبا صنياغة اإلنسنان وصنناعته ومنن كنان يف شنك الليجنرب إ ا

نة كاملننة كننه ليلننة ثننم  ينناعاأ علننى ا قننه ترتننه القننرآن اننرب أن تقننوم بننالقرآن ينن ،واخلننري متنناح

هلل  مثنه  نتا العمنه لكنن مؤكند ترتيم حفاا واهرا وتكرارا مث انار النتيجة كين  تكنون إن النتيجنة 

 ملن يسره اهلل له . يسر إهلليت

مفننناتحب تننندبر القنننرآن  نننا الطريننن  لتحقيننن  النننركن الثنننا  منننن أركنننان احلفنننظ الرتبنننوي وكنننان بيا نننا 

 ننا نانام حفنظ  وأخلنىيف احلينا   (مفاتحب تدبر القرآن والنجاح)لها يف كتاب مستقه بعنوان وتفصي

  املعا 

 الهم والقه مفاتحب تدبر القرآن متطلب أيايا للسري يف ناام حفظ املعا  . -1

 حتديد مقدار معني من القرآن يب  حفاه بناام احلفظ ا يبوعا. -2

 بوع لكه يوم قدر حمددتقسيم  تا املقدار على أيام ا ي -3

 يتم قراء   تا املقدار يف صم  يف ليه جبهر وتغن وتكرار وترتيه ومتهه ومنااا . -4

لنني   ننناك زمننن حمنندد لقننراء  آيننة أو يننور  الرمبننا آيننة تقنن  اليهننا ربننع ينناعة ورمبننا متننة آيننة  -5

 تقر  ا يف ياعة

يكننون اليمننا بننني صننم   إذا مل ميكننن أداء  ننتا العمننه يف موعننده لننيم اليق ننى مبوعنند آخننر -6

 الفجر وصم  الاهر .
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ومل ينتننه املقنندار احملنندد للقننراء  و ننتا  صننه بسننبب  لقيننام بننالقرآنانتهننى الوقنن  احملنندد ل إذا -7

الهنه يفنرض وقن  ،  تطويه الركنوع أو السنجود أحياننا أو بسنبب التوقن  عنند بعنا اآليناأ طنويم

منن عندم خبن  القنرآن  دان كممها ممكن املهنم التألكنخيار ؟ أو يقرأ يف الليلة ال  تليها؟ آخر إلكماله

 حقه من الوق  وتف يه غريه عليه .

 ثلثيننه أيأدىن مننن الوقنن  اليننوما الننمزم ملثننه  ننتا العمننه مننابني ثلننث الليننه إىل نصننفه إىل  -8

   صيفا وشتاء.و و خيتل ياعاأ ىل مثانمن ثم  ياعاأ إىل ي  ياعاأ إ

سننتوى مننن البدايننة وإ ننا يننتم الصننعود بالتنندريج وقنند يتطلننب هلل يتوقننع الوصننول إىل  ننتا امل -9

ا مر إىل ينواأ حىت تصه إىل  تا املستوى، التكون البداية بنص  ياعة مثم مث بعند ينتة أشنهر 

 تزاد إىل ياعة مث بعد ينة تزاد إىل ياعة ونص  .

علينك  كلما زادأ قناعتك بألمهية  تا العمه وقوي إميانك ب نرورته حلياتنك كلمنا ينهه-10

 زياد  الزمن امل صى له .

 القيام بالقليه مع التطبي  التام للمفاتيحب خري من الكثري التي يهمه اليه تطبي  املفاتيحب -11

أو  ،من املفيد إن أمكن حت ري ما ينراد قراءتنه أثنناء النهنار منع قنراء  تفسنري منواز آلياتنه -12

ء القنراء  السنابقة ، أو اجلمنع بينهمنا أي قبلنه تكون القراء  بعد القيام بنه حلنه منا طنرأ منن أينتلة أثننا

 وبعده .

 .التوق  حني القراء  طويم والتفكري يف معا  اآلياأ -13
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علننى أ ننه العلننم إن كننان ممننا يتطلننب  عرضننهلننك مننن معننان والهننم لمينناأ يلننزم يفننتحب  مننا -14

 ذلك .

ملعننننا  الهننننته تطبينننن   ننننته املفنننناتيحب يفينننند يف تعمينننن  الهننننم اآلينننناأ والنننننزول إىل أعمننننا  ا -15

املفنناتيحب تلننبه أدواأ الغننوص يف البحننار الننالقرآن لننه  ننا ر وبنناطن الاننا ره ا لفنناق النن  يلننرتك يف 

بعنا الننا  يسنبحب ،  حند لنه وكنه يصنه إىل منا يفنتحب اهلل علينه كه الننا  وباطننه هللومساعها  ر يتها 

قينن  واجلننوا ر الننو  يننطحب البحننر مننن العقبننة إىل عنندن الننإذا وصننه قننال مل أانند مننا تننتكرون مننن اليوا

واللؤلننننؤ واملراننننان وغري ننننا مننننن الكنننننوز الثمينننننة النقننننول لننننه ا مننننر  تنننناا إىل أدواأ غننننوص وأننننن  مل 

  دمها.تتس

 ، ومن أمثلة ذلك لفاق ا ملا تعنيه الفهم الدقي  العمي   باملعا نريد  -16

  1مثال

ولباينننها  علينننك أن تقننن  عنننند ا لتت ينننه وتتصنننور  مهلنننا وأ ار نننا (اننننة)إذا مسعننن  كلمنننة  

عنم وأراضيها وأثاثها وخ رهتا وبالسها ونسناء ا.... تتصنور ا بكنه تفصنيمهتا الدقيقنة منن لنون وط

 . ورائحة ومنار وطول وعرض وملم 

  2مثال

اآليننة    -]ينور  النرمحن  {الَنإاَذا انََّلنقا ا السانَماءن اَلَكانَن َّ َورََّدً  َكالند َ انا  }وإذا قنرأأ قنول اهلل تعناىل  

 ق  لتتصور  تا املعىن من كاالة أبعاده وحتاول تعميقه يف قلبك .ت  [37
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يتم زياد  املقدار إذا وادأ إمكانية لزياد  الوق  امل صى حلفظ معا  القرآن الكنرمي  -17

. 

إذا مل ميكننن زيننناد  الوقننن  النننم يسنننمحب بزينناد  املقننندار  ننننه ينننؤدي إىل الننننقى يف تطبيننن   -18

 مفاتحب التدبر .

ون حسننب ترتيننب القننرآن المننن وصننه إىل يننور  عننب  مننثم الإنننه يبنندأ هبننا مث القننراء  تكنن -19

 التكوير مث اهللنفطار إىل يور  النا 

القلننب  ننو املينندان الننتي ينندور اليننه الصننراع بننني النننف  واللننيطان وتطبينن  حفننظ املعننا   -20

ويننه مسنناحة ميننأل القلننب بالصننور وامللننا د وا الكننار احليننة املفينند  ممننا هلل يبقننى معننه لللننيطان وويا

يتحرك اليها الهو هبنتا اهللعتبنار أقنوى ا دوينة لتحقين  طمألنيننة القلنب وينكينة الننف  واخلنمص منن 

السلوك وا العال  وما يرتتب على ذلك التحكم بالوياو  وقو  التحكم باخلواطر وا الكار ومن مث 

 من قو  معنوية يف كاالة باهللأ احليا  .

 .لقيام بالقرآن  ارا حىت يسهه مث نقله إىل الليهميكن يف البداية التدريب على ا -21

 . ادائما تألكد أنك تطب  املفاتيحب كاملة وعدم النقى يف أحد ا أو يف ازء منه -22

اهلدف النهنائا النتي تسنعى إلينه أن ختنتم القنرآن كنامم حفانا كنه أينبوع يف صنم  يف  -23

كلماتنه النإن أمكننك و  اإلميان باهللاقع احليا  و ليه اهرا برتتيه وتكرار مما يؤدي إىل قو  ربذ القرآن بو 
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بلنننوغ  نننتا اهلننندف يف حياتنننك وإهلل الألنننن  علنننى نيتنننك مادامننن  نينننة صنننادقة حاضنننر  المنننن ينننألل اهلل 

 اللهاد  بصد  بلغه اهلل منازل اللهداء وإن ماأ على الراشه .

 

    أيهما أوىل حفظ القرآن أم تدبره ؟املسأللة الثانية 

يجنب ال معانينه وتندبرالقنرآن ألفناق وارد  نه هلل تعارض بني حفنظ ا صه أن  تا السؤال غري 

أن يسننريا معننا ، ومل يكننن  ننتا السننؤال واردا يف أذ ننان الصننحابة رضننا اهلل عنننهم المنننهجهم يف  ننته 

الق ية واضحب  ا ر وإ ا نلألأ احلااة للكمم يف  ته املسأللة بعد والا  النل صلى اهلل عليه ويلم 

أاننننا  والتننناأ النننداخلني يف اإلينننمم حنننني خفنننا علنننى النننبعا اهلننندف وتوينننع الفتوحننناأ وتعننندد 

لَّبَنابا تانها َولاَيتَنتَكاَر أنولننو ا َ كاتَناب  أَننََّزلَّنَناهن إالَيَّنَك منبَناَرك  لايَندابنارنوا َآيَا  }والغاية ال  من أالها أننزل القنرآن 

القصننروا  اومننن مث العمننه هبنن ملعننا ا ا أن حفننظ ا لفنناق ويننيلة إىل تنندبرالنسننو  [ 29اآليننة    -] يننور  ص  {

لفاق الصار اه وقتهم واهد م وانتبنا هم ووعنيهم منصنب مهتهم وغايتهم و دالهم على حفظ ا 

وحنننىت حفنننظ ا لفننناق هلل ينننتم بصنننور   ،علنننى تثبيننن  صنننور الكلمننناأ وحروالهنننا منننع نسنننيان للمعنننا 

أبنه طنول حياتنه تعاقنب منهجية به ما  فظ اليوم ينسى غدا مث يعود لنألول وينسنى الثنا  و كنتا د

 بني احلفظ والنسيان.

  يف  ته املسأللة وقد اا د الصحابة رضا اهلل عنهم يف عما  ته الق ية ومن أقواهلم 
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عن ابن عمر رضا اهلل عنهما قال كان الفاضه من أصحاب ريول اهلل صلى اهلل عليه ويلم -1

مه بالقرآن وإن آخر ا مة يقر ون يف صدر ا مة هلل  فظ القرآن إهلل السور  وحنو ا ورزقوا الع

 (1)القرآن منهم الصل وا عمى وهلل يرزقون العمه به

وقال ابن مسعود رضا اهلل عنه   إنا صعب علينا ألفاق القرآن ويهه علينا العمه به وإن من -2

 (2)بهبعدنا يسهه عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمه 

نا من أصحاب النل صلى اهلل عليه ويلم رئمن كان يق رمحن السلما قال حدثناوعن أيب عبد ال-3

ما يف  ته  علموايألختون يف العلر ا خرى حىت يأ م كان يقرتئون من ريول اهلل علر آياأ الم 

 (3)من العلم والعمه قالوا  العلمنا العلم والعمه

صنن  حنني و النننل صنلى اهلل عليننه وينلم مننن الفصنه بننني حفنظ اللفننظ وتندبر املعننىن وقند حنتر 

وأن مثنننه  ننتا الننننقى يف تننندبر القنننرآن  ،طائفننة منننن املسنننلمني أ ننم يقنننر ون القنننرآن هلل جينناوز تنننراقيهم

يكون يببا لل نروا منن الندين والزينغ عنن الصنرا  املسنتقيم ،ويصنبحون شنؤما علنى ا منة وينببا يف 

 تفري  صفوالها ومتزي  وحدهتا .

   من العناية هباثمثة أمور هلل بد الاملنهجية يف  ته الق ية أنه عندنا 

 ا ول   احلفظ املتقن لأللفاق ولو كان احملفوق قليم . 

                                                 
 ، حممد الدويش15تنمية القدرة على تدبر القرآن ص (1)

 املصدر السابق. (2)

 22384(464/ ص  47)ج  -مسند أمحد   (3)
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واهللاتهننناد يف ا خنننت با ينننباب  ،الثنننا    التألكيننند علنننى  ننندف التفكنننر والتننندبر وأننننه ا صنننه

 املؤدية إليه.

بتننندريب مسنننتمر مكثننن  إىل أن  صنننه  الثالنننث   اهللاتهننناد يف ربنننذ العلنننم املكتسنننب بالعمنننه

 ن العلم بالعمه والنار بالتطبي  .النجاح يف اقرتا

إن حتقينن   ننته ا مننور  ننو الطرينن  إىل الرتبيننة علننى أخننم  القننرآن ، أمننا اهللقتصننار علننى احلفننظ 

غينناب قصنند التنندبر أو القنند حماولننة ربننذ العلننم بالعمننه الهننو السننبب يف أنننك رمبننا وانندأ  املهلهننه أو

ترضى وهلل حتمد به يصنعب التصندي   من يقال إنه  فظ القرآن كامم ومع  تا تصدر عنه أمور هلل

ملهمننة اخلطننري  بننألن الاعلهننا  فننظ القننرآن ، المننىت تننتفطن مدارينننا وحماضننننا الرتبويننة إىل  ننته الق ننية ا

 .يف مستقبه أاياهلا

 ننه بألركاننه الثمثنة إن احلفظ الرتبوي يريب التفكري وينما اإلبداع و ق  الفهم السديد للحيا  

أمننا اهللقتصننار علننى الننركن  ا ملكاتننه الت نيننة ويصننقه مهاراتننه العمليننة،ويننع منندارك اإلنسننان وينمنني

ا ول واهللكتفاء به القد كنان مندخم للطناعنني يف ينمح احلفنظ الرتبنوي النتي و بنه اهلل هلنته ا منة 

 الويذ خري أمة أخرا  للنا  حتما به نفسها وحتق  لدين اهلل تعاىل النصر والتمكني .
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    ار الرتبويالتكر املسأللة الثالثة 

 قاعد  مسعتها عن بعا ملاخينا (  ن تقرأ كتابا ثم  مراأ خري من أن تقرأ ثمثة كتب)

يف  ،يف البينن  ،ينبغننا أن يراعيننه املننريب أيننا كننان موقعننه ركننن أيايننا يف الرتبيننةالتكننرار الرتبننوي 

 لم  ر هلل ياحه له ، والعوكون املعلومة تتكر وهلل تكرر الإ ا تنسى ،يف اجملتمع ،يف املدرية ،املسجد

فنظ النم ينسنى و ند  أثنره يف تكنرره باينتمرار لكنا   اللي  أمامك إهلل أن تقتصر على قدر معني

 النفو .

 .اعتاته تكرارااملعا  وإهلل  ذاك إهلل بسبب الراغ ا لفاق من النف  مته من التكرار وما

ء  يف الصنم  الكنان غالننب لقند كنان الننل صنلى اهلل عليننه وينلم يطبن  التكنرار الرتبننوي يف القنرا

حنىت إن كتنب الفقننه  (1)وانانر إىل أي كتناب يف الصنم  جتنده ينتكر  نتا ا منر ،قراءتنه منن املفصنه

وال وأويننا  وقصننار ، قننال ابننن حننني تبننني القننراء  يف الصننم  تقسننم املفصننه إىل ثمثننة أقسننام   طنن

املفصنه ويف املغنرب يف قصناره ويسن أن يقرأ بعد الفاحتة يور  تكون يف الصنبحب يف طنوال   "  قدامه

كنان   صنلى اهلل علينه وينلمأن الننل  رضنا اهلل عننه  ويف يائر ن من أوياطه ملا روى انابر بنن مسنر 

كننان يقننرأ يف الاهننر   صننلى اهلل عليننه ويننلموعنننه   أن النننل ،  رواه مسننلم {   }يقننرأ يف الفجننر بننن 

وعنه ،  حنومها من السور رواه أبو داودو  {السماء ذاأ الاوا  }و  {السماء والطار  }والعصر بن 

                                                 
وما بعدها ، زاد املعاد ال بن القيم :  89صفة صالة النيب من التكبري إىل التسليم كأنك تراها ، األلباني ، ص  (1)

 وما بعدها  1/193
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 }إذا دح نن  اللننم  صننلى الاهننر ويقننرأ بنحنننو    صننلى اهلل عليننه ويننلمقننال   كننان ريننول اهلل 

والعصنر كننتلك والصنلواأ كلهنا إهلل الصنبحب الإنننه كنان يطيلهنا رواه أبنو داود ومننا  {واللينه إذا يغلنى 

أ بسننور ن النننل صننلى اهلل عليننه ويننلم قننر نعننم ورد أ (1)"ا نننقننرأ بننه بعنند أم كتنناب يف ذلننك كلننه أازأه

حىت قال ابنن وغري ا لكن الغالب على قراءته املفصه واملؤمنون والروم وا نفال  أخرى مثه ا عراف

ننَنهننا مسعود رضا اهلل عنه    نرننن بَنينَّ ُّ َصنلاى اللانهن َعَليَّنها َوَينلاَم يَنقَّ الَنتََكَر  َلَقدَّ َعَرالَّ ن النااَائاَر الا ا َكاَن النالا

نننننَّ الَّمنَفصاننننها  ننننورًَ  ما ننننرايَن ين يننننور  السننننجد  و يننننور  قننننراء   ا يننننبوعا ومننننن التكننننرار الرتبننننوي،  (2)عالَّ

، ومنن كه وعة يف صم  الفجر ويبحب والغاشية أو اجلمعة واملنناالقون يف صنم  اجلمعنة اإلنسان يف  

ي ننة أو نااللننة ، وقننراء  يننوريت التكننرار الرتبننوي اليننوما قننراء  يننور  الفاحتننة يف كننه ركعننة مننن صننم  الر 

التكننرار ،  ننتا التكننرار الرتبننوي يف قننراء  القننرآن يف الصننم  أمننا  اإلخننمص يف راتبننة الفجننرالكنناالرون و 

 ا ذكار وا دعية داخه الصم  وخاراها الألمر معلوم و و كثري .الرتبوي يف 

غفنه عنهنا التجند  النبعاواضحة وضنوح اللنم  إهلل أن  قراء  القرآن يف الصم  ن السنة يف إ

طنننول العنننام طلبنننا  القنننرآنانتقننناء املقننناطع منننن قراءتنننه يف الصنننم  اجلهرينننة  مننننهج أئمنننة املسننناادبعنننا 

تابعننا يف توبع ننهم يقننرأ القننرآن م ،أو ليسننمع النننا  معاننم القننرآن-يننه أحسننب ر -للتجدينند والتنويننع 

نننتم أعلننم أم ريننول اهلل أأ   وإىل كننه  ننؤهللء أقننول الي تمننه يف السنننة مننر  أو مننرتني ةالصننلواأ اجلهرينن

                                                 
  [ 242صفحة   - 1] جزء    البن قدامهالكايف   (1)

  (479/ ص  2)ج  -سنن الرتمذي  ، (259/ ص  4)ج  -صحيح مسلم  ، (234/ ص  3)ج  -صحيح البخاري   (2)
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ننناملنننريب احلكنننيم النننتي يعنننرف منننا يَ  صنننلى اهلل علينننه وينننلم نننحب للننننا  ومنننا ين لن صَّ حهم ويعنننرف أينننرار لا صَّ

 .النفو  وما حتتااه من منهجية يف الوعظ بالقرآن

النار يف  ته املسأللة ويق  اليها وقفة صادقة يتبنني لنه احلن  أمنا منن لني   وميعنإن من يتألمه 

 .املنهجية الصحيحة يف أموره كلهاويتدبر الألىن له أن يصه إىل  لديه وق  لكا يقرأ

 ن اليننه تالفننة للسنننة، قننال ابننن  ،ولنني  مننن التكننرار الرتبننوي التننزام أواخننر وأوايننذ يننور معينننة

  " وأمننا القنراء  بننألواخر السنور وأويناطها اللننم يكنن غالبننا علنيهم وهلننتا 13/412تيمينة يف الفتناوى 

النزاع امللهور يف مت ب أمحد وغريه، ومن أعدل ا قوال قول من قال    يتورع يف كرا ة ذلك، واليه

يكننره اعتينناد ذلننك دون العلننه أحيانننا، لننتم خيننرا عمننا م نن  بننه السنننة وعنناد  السننل  مننن الصننحابة 

 والتابعني"ا ن
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 بالقرآن الكرمي حفظ العمهاملبحث اخلام    

 العلم بالعمنه أي بنالواقعربذ  قيقتهوحالركن الثالث من أركان احلفظ الرتبوي  حفظ العمه  و

 ويع أمور احليا  . يفت منه القرآن الكرمي من توايهاأ  ،  يث يتم تطبي  ما

َدً  َكتَ قَاَل الاتايَن َكَفرنوا َلوَّهللوَ  }قال اهلل تعاىل     لاَك لاننثَب َ  باها النننَؤاَدكَ  نننز َل َعَليَّها الَّقنرََّآنن ونََّلًة َواحا

 [32   ةاآلي -قان ]يور  الفر  {

يؤال عن  ندف التمهنه يف إننزال القنرآن وتفريقنه علنى يننواأ حينا  الننل صنلى  يف  ته اآلية

اهلل عليننه ويننلم كلهننا طيلننة ثننم  وعلننرين ينننة وكننان يننبحانه وتعنناىل قننادرا أن ينننزل القننرآن الكننرمي 

لم يف  نته احلينا  إننه   اليأليت اجلواب النتي يعتنا منهجنا لكنه مسن ،ولة ، ينزله كله يف ليلة واحد  

  النجناح ينتحقل الن   نا شنر يعنا قنو  القلنب وصنحة الننف  ، وتثبي  الفنؤاد {لنثب  به الؤادك}

 تنناا إىل التننندرا  بننههلل يتنايننب معنننه العجلننة البننناء الرتبننوي يف ويننع بنناهللأ احليننا  ، ومثننه  نننتا 

ورتلننناه  } تنناا إىل قاعنند      ننته احليننا  يف شنناء ن بننناء النفننو  خيتلنن  عننن بننناء أي  ،والتمهننه

الثبنناأ اللفننظ وريننوخ املعننىن الننتي يسننهه ربننذ العلننم بالعمننه وتكننوين املهنناراأ الرتبويننة  ، {تننرتيم 

 طول نف  وصا وأنا  أما اهلليتعجال الم يبا الراال .و  تاا إىل ترتيه أي متهه 

صنلى اهلل علينه  حممند نزول القرآن منجمنا علنى ا ينام والسننني تربينة للننل المن أاه ذلك كان

 يف كه العصور النا حاهلل بعد حال وينة بعد ينة ، و و منهج لرتبية وأصحابه ويلم 
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طمألنيننننة القلنننب  علنننىمنننن أراد أن  صنننه الالقرآن الكنننرمي الرتبينننة بنننالهنننتا ينننر عانننيم منننن أينننرار 

 لعجلة .ويكينة النف  وثباأ الفؤاد العليه  فظ القرآن رويدا ومهم وتؤد  ويكينة وليحتر من ا

يومنا أو حفنظ البقنر  يف ينوم  56إن ما نسمع عنه من املفاخر  يف حفنظ القنرآن يف شنهرين أو 

 ،واهننا يف يننوم كننه  ننتا لنني  علننى اهلنندي الصننحيحب وإن كننان القصنند والنيننة صنناحلة 47أو حفننظ 

ور عن الاملناالسة ينبغا أن تكون بطول املد  ولي  بقصر ا وبقلة العدد هلل كثرته الهتا  و املنهج املألث

 .ن والسنةالسل  املقرر يف القرآ

 تفصنه بنني ا منرين قد يقول بع هم أحفظ اللفظ أوهلل مث أتفرغ بعد ذلنك للتندبر النقنول لنه مل

الصحابة رضا اهلل عنهم مل يفصنلوا بينهمنا مث مل العجلنة ومنا النتي مينعنك منن التمهنه  ؟ وقد رأي 

 والتأل  ووع أركان احلفظ ويعا .

كون بالتدريج مع ااتهاد شديد يف التطبي  ملنا ينتم حفانه حنىت يرين  علمنا إن حفظ القرآن ي

 وعمم .

من  فظ القرآن متبعا  تا املنهج الربا   صه له ما وعد اهلل تعاىل نبيه حممدا صلى اهلل عليه 

 ، ومن أمثلة ذلك  كاالة باهللأ احليا ويلم من تثبي  الفؤاد وما يرتتب عليه من ااح يف  

 يف حالة الغ ب   ولاملثال ا

ملثه  نتا املوقن   إذا تعرض هاالية الإنمد  كبألركانه الثمثة على منهج احلفظ الرتبوي  من يسري 

الََّكنننا امانَي الَّغَنننيََّظ َوالََّعننناالانَي َعننننا النانننا ا َواللانننهن  نانننبُّ و }َ   قنننول اهلل تعننناىل  هووعيننن هيتصننندر انتبا نننالإننننه 
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نننانَي  سا اليمننا أعننده اهلل تعنناىل ملننن ميلننك نفسننه عننند  ه، ويسننرح خيالنن[134اآليننة    -] يننور  آل عمننران  {الَّمنحَّ

نَن اللانيَّطَانا نَننزَّغ   }  بكه قو  قول اهلل تعناىل هويرد إىل قلب ،الغ ب من أار وثواب َزَغنانَك ما َوإامانا يَنننَّ

ننمايعن الََّعلاننيمن  ننَو السا ننَتعاتَّ بااللاننها إاناننهن  ن إانا }ويسننمع نننداء اهلل يناديننه قننائم   ، [36اآليننة    -] يننور  الصننل   {الَايَّ

زَّبَهن لاَيكنوننوا مانَّ َأصََّحابا السانعاريا  عنو حا َا يَدَّ  [6اآلينة    -] ينور  الناطر  {اللايَّطَاَن َلكنمَّ َعدنوم الَاختااتنوهن َعدنوًّا إا ا

وابذ ويلنتد و كنتا تتسلسنه النر  اثبن  ، اثبن     هاآليناأ منن كنه اهنة كلهنا تقنول لن هوتنهال علي

أو أننه  ؟أعمنى مل ينر أ نو ؟ تا الناود اليقول  ما هويراقب همن يرا هتعجب من حاليتداعيها حىت رمبا 

 به إنه   لنثب  به الؤادك . هلل لي  ا مر كتلك   ؟أصم مل يسمع

مث قنارن  نته املنزلنة العالينة واملرتبنة الراليعنة منن ينكينة الننف  وثبناأ القلنب ملنن كانن  صننناعته 

  دون لفكر الغرب وثقاالتهم ومن ذلكن وبني بعا التمارين ال  يتكر ا املستور بالقرآ

  1مترين  

"أنه أذا أغ بك شن ى العلينك أن تعند منن العلنر  إىل الواحند ملند  علنرين ثانينة الإننك هبنتا 

 تنجو من كثري من احلماقاأ "ا ن 

   2مترين

إىل دماغنننك وأن يف يننندك "أننننه إذا اننناءك منننا يغ نننبك الإننننك تت ينننه أننننه ينننهم يريننند الننندخول 

رميننوأ ليننزر التلننري إليننه بينندك وتقننوم برالعهننا جتا ننه مث إنزاهلننا بقننو  مننن ا علننى إىل ا يننفه مننع النطنن  

 الألن  بتلك تقوم بإحراقه والق اء عليه و تا برب وايتفاد منه الكثريون "ا ن  (شس )بكلمة 
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 حالة اللدائد واملصائب املثال الثا  

علينننك اآليننناأ الننن  صنننحبتها طنننول السننننواأ املاضنننية تعزينننك وتسنننليك  تتنننوارد  نننته احلالنننةيف 

إانا  } وتكننون قويننة مننؤثر  ويألتيننك قننول اهلل تعنناىل     هلل حتننزن إن اهلل معنننا     وتثبتننك اليننأليت إليننك

تَنَقامنوا تَنتَننَنزالن  َنانةا الان ا كننَّنتنمَّ  ا َوهلل حَتََّزننواَأهلل خَتَاالنو ئاَكةن َعَليَّهامن الََّمم الاتايَن قَالنوا رَبنَُّنا اللاهن مثنا ايَّ نرنوا بااجلَّ َوأَبَّلا

ننََّيا *تنوَعدنوَن  ََيا ا الدُّ لاَيا نكنمَّ يفا احلَّ نَر ا َويفا اآلَ } أي اآلن يف مثه  ته املواقن  العصنيبة {حَنَّنن أَوَّ يف  {خا

َتهاا أَننَّفنسنكنمَّ َوَلكنمَّ  }عرصاأ القيامة وكرباهتا  اآليتنان  -] ينور  الصنل  الايَها َما َتداعنوَن   َوَلكنمَّ الايَها َما َتلَّ

 نَو الاتاي أَننَّنَزَل السانكايَنَة يفا قننلننوبا الَّمننؤَّمانانَي لايَننزََّدادنوا إاميَانًنا َمنَع } ويرد إليك قول اهلل تعاىل [31،  30  

ننننَماَواأا َوا َ إاميَننننا اامَّ َولالانننن الننننتح   [4اآليننننة    -]يننننور  الفننننتحب  {َحكايًمننننااَن اللاننننهن َعلايًمننننا رَّضا وََكننننها انننننننودن السا

ن}قنول اهلل تعنناىل   ويألتينك بالسنكينة تغمنر قلبننك ،  نننَّ منصا  بانإاذَّنا اللاننها َوَمننَّ يننننؤَّمانَّ يَبة  إاهللَمنا َأَصناَب ما

ء  َعلاننيم   ننه  َشنناَّ نندا قَنلَّبَننهن َواللاننهن باكن ان واليقننني يننثلج الننتح  بنناد اإلمينن [ 11اآليننة    -ور  التغننابن ينن]  {بااللاننها يَنهَّ

 صدرك ويطفئ حرار  حزنك ومهك.

 منناوميننرون مبثننه  ننته املواقنن  هلل جينندون  ا حننوالينمننا يقعننون يف مثننه  ننته حإن بعننا النننا  

لنننبثون بقلنننة الغريننن  طلبنننا للنجنننا  النننرتا م ينننرددون بعنننا تيسنننعفهم وينقنننت م حنننىت إ نننم أحياننننا لي

ون  الكلماأ ال  .شيتا تغا عنهمأزر م و ا هلل  اولون هبا شد ا أنفسهم و هب ينصا 
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الفر  بنني منن يطبن  احلفنظ الرتبنوي ومنن هلل يطبقنه أن الثنا  يف مثنه تلنك املواقن  ينت ه وهلل  

يتننتكر  ننته اآلينناأ أبنندا ولننو ذكننر هبننا الننإن يقينننه هبننا ضننعي  هلل يفيننده شننيتا ، بينمننا ا ول تننرد إليننه 

ثنننني ومننن انند وانند ومننن زرع حصنند اآلينناأ تلقائيننا ويف يننرعة خاطفننة وبقننو  مثبتننه الفننر  بننني اهلل

واملكنارم هلل تنننال إهلل باملكنناره أي باجلند والعمننه علننى مننهج صننحيحب الاحليننا  معادلنة البقنندر مننا تتعننب 

منن صناد   وعندا اجلنزاء و نته النتيجنة حب وخاصة يف مثه  نتا امليندان الهنتوجتتهد بقدر ما جتا وترب

ننننبننَلَنا َوإانا اللاننننَه َلَمننننَع َوالاننننتايَن اَ }واننننه   عننننزقننننال اهلل اهلل تعنننناىل كمننننا عننننند  نننندايَننناهنمَّ ين اَ نننندنوا الاينَننننا لَنَنهَّ

نننانيَ  سا ننها إانا اللاننَه }وقننال يننبحانه   ،  [ 69اآليننة    -] يننور  العنكبننوأ   {الَّمنحَّ نندن لانَنفَّسا َننا جينَا ا َوَمنننَّ َااَ ننَد الَإا ا

م َعنا الََّعاَلمانَي   [ 6اآلية    -] يور  العنكبوأ  {َلَغاا

 عند وياو  الليطان ثال الثالث امل

إليننننك النننإن آينننناأ التوكننننه  سننناءعااننننك بالوينننوا  وا الكننننار النننن  تعنننندما يهننننم اللنننيطان بإز 

 ،تؤينندك وحتوطننك وحتريننكالقلبننك  تتفاعننه يفالنن  ت تثبيتهننا بقننو  يف القلننب واهلليننتعانة بنناهلل تعنناىل 

كنه التننة ومنن كنه شند  ومنن  وكتا آياأ التحصني من اللياطني وغري ا التكون حمفو ا حمروينا منن  

 كه شبهة.

قند هلل يتنأليت منن أول موقن  أو الثنا  والثالنث ومثنه  نته القنو  القلبينة النفسنية مثه  تا النربذ 

 .ر اجملا د  وحماولة الربذلكنه يري  بعد تكرا
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يهولة الربذ وصعوبته تتوق  علنى مقندار اجلهند النتي يبنتل يف النركنني ا ول والثنا  الكلمنا و 

 هما كان تطبي  الثالث وحصول الربذ أيرع وأيهه .قوي تطبيق

حىت رمبا هلل جيد وقتا للتفكري يف كثري  تفكريهإ ا روابذ كثري  ادا كفيلة بألن متأل على اإلنسان 

مننن ا مننور وخاصننة تلننك اخلننواطر النن  تعينن  اإلنسننان عننن حتقينن  طموحاتننه وااحاتننه يف احليننا  مثننه 

  و عننند قننراء غننري  ، أو شننرود الننت ن يف الصننم ة ، أو احلسنند والالناننر أو التفكننري يف الصننور احملرمنن

 .القرآن

المننن يقننيم  ننتا الننركن مننن أركننان احلفننظ الرتبننوي  صننه علننى نسننبة عاليننة يف تركيننز الننت ن ممننا  

يسننناعده اننندا يف حتقيننن  أ داالنننه يف احلينننا  والنننت لى منننن كنننه صنننور املعاننننا  الننن  تعيقنننه عنننن التقننندم 

 .والتطوير

العمليننة التطبيقيننة النن  يننراد تألصننيلها وتوصننيلها يف حيننا   العلميننة أو مننورا ر مننن مننن أمنن نننه منناإ

القنرآن والسننة وخاصنة اليمنا يتعلن  بصنناعة اإلنسنان كمنا قنال اهلل طري  من حتقيقه النا  إهلل وميكن 

ََثه  إاهلل}تعاىل    ريًاَوهلل يألَّتنوَنَك مبا َسَن تَنفَّسا َناَك بااحلََّ   َوَأحَّ تنَّ   [ 33اآلية    -الفرقان  ] يور  { اا

  ،أن يكتبنوا يف مثننه  نته اجملنناهللأ كتابنة مسنتقلة متامننا وصناالية ونقيننة  بننناء املسنلمنيميكنن إننه 

 أ ه احل اراأ ا خرى. كتاباأ تفو  بكثري كتاباأ

 تنناا إىل قناعننة أوهلل مث تلننمري وانند يف التفكنننري  قمل يف الطننرح مننا أدعننو إليننه مننن اهلليننتإن 

أما الرتوة والنقه الم حتتاا أكثنر منن قنى ولصن  النإذا النكهنة نكهنتهم والنغمنة   ،تناريواملعاجلة وال
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ومندربيها ومثقفيهنا يها نغمتهم والطعم طعمهم واملتا  متاقهم الألىن  مة  تا  ج مصلحيها ومفكر 

 .أن تتفو  على غري ا
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 املبحث الساد    مفاتيحب حفظ القرآن الكرمي

  (حور عني) رآن يبعة بموعة يف قولك حفظ القإااز ملروع حب يمفات

  (كم أملك)وله يبع أدواأ بموعة يف قولك   ، ا ول   حدد

 الثا    حد  

 الثالث   وكه 

 الرابع  ركز 

 اخلام    عقب 

 الساد    يسر 

 السابع   نفت 

 

 املفتاح ا ول   حدد 

عقند النينة اجلازمنة الن  هلل اأي  حدد تعا قرر أي اختت القرار احلازم ا كيد القوي ملا تريند العلنه

 تردد اليها.

الفنر  بينهمنا  نو الفنر  بنني اجلند والكسنه بنني احلقيقنة  ،إن  ناك الرقا بنني أحندد وبنني أرغنب

 بني العزائم وا ما . واخليال
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منن الننوم الحنني يكنون يومينا و نو اهللينتيقاق  كاذ القرار علنى أمنر حينوي مينر معنارب أثر اخت

وواضننحا هلل يقبننه اللننك الننإن اهلليننتيقاق يننتم يف املوعنند احملنندد ويف كثننري مننن وصننر ا  القننرار حازمننا

أو كننان رخننوا ضننعيفا  ه ، أمننا إذا مل يوانند القننرار أصننميقاق تلقائيننا دون منبننتا حيننان  صننه اهللينن

يقاق حننىت مننع تالالغالننب يف مثنه  ننته احلننال هلل  صننه اهللينن  م اليننه تننردد وتنازعننه رغبنناأ متعنندد نزي

 .نتباه مث مواصلة النوم مر  أخرى صه اهللواود املنبه أو 

وممننننا يكلنننن  صنننند  أحنننندد أو أقننننرر ويوضننننحها ينننن  أدواأ يف غايننننة ا مهيننننة مننننىت أمكنننننك 

 (كم أملك)بموعة يف قولك  أدواأ ي  ، و ا تطبيقها اكتلف  الفر 

 ك  كم 

 م   مىت

 أ   أين  

 م   ماذا 

 ل   ملاذا 

 ك   كي 

 وتفصيلها كما يلا  
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 كما دا  ا وىل    

يقننول بع ننهم  أي  نندف هلل  ، نندف يف  ننته احليننا  ملننروع أو القيننا  مهننم انندا إلانناز أي

وخاصنة يف  املهمنةميكنك قيايه ا وىل لك أن تنساه . و تا كمم ح  وواقع الالقيا  منن ا دواأ 

أمنور احلينا  صنار هللبند منن القينا  لتعنرف مناذا حتتناا  وتلنعب  تا الوقن  بعندما تطنورأ اآلليناأ 

 م ى وكم بقا يف كه مرحلة من مراحه امللروع. حجم امللروع ومتطلباته مث لتعرف ما اوم

وتطبينن   ننته ا دا  علننى ملننروع حفننظ القننرآن الكننرمي أن حتنندد املقنندار الننتي ترينند حفاننه  ننه 

القنننرآن الكنننرمي كنننامم أو نصنننفه أو ربعنننه أو علنننره اخلينننار لنننك لكنننن هلل بننند أن تت نننت قنننرارا واقعينننا هلل 

 وهلل ترتكه إهلل بقرار آخر يعدل القرار الساب  . ترتااع عنه

دد   ننه شننهر أو ينننة أو ينن  مث حتنندد املنند  الكااليننة متامننا إلانناز  ننتا القنندر أو الكميننة احملنن

 .ينواأ

ومننن القواعنند املهمننة ضننمن  ننته ا دا  قاعنند  كننم بقننا ؟ الننإذا حننددأ كميننة معينننة إلااز ننا 

املوعنند بعينندا المننن املهننم يوميننا أو أيننبوعيا معرالننة كننان  ننتا و خننمل منند  حمنندد  ربطنن  مبوعنند حمنندد 

 .يف ذلك الكمية أو الزمن أي املد املنجز ومعرالة كم بقا يواء 

 أول شنهر حمنرمابتنداء منن  ،شنهرثمثنة أالقنرآن خنمل  فنظ علنر ينور مننحتالمثم حددأ أن 

عرف كم أازأ؟ المن املهم به ال روري يوميا وكه صباح أو مساء أن ت ، اية شهر ربيع ا ولإىل 

 وكم بقا عليك؟ و ه تطبي  اخلطة يسري خبطواأ صحيحة أوهلل .
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 ،شناءالوضى وليسن  منن الاكنة يف  يعتاعدم التحديد ودعوى امللا بالاكة كما يقولون إن 

 ألن تنجنننز مننناالاكنننة بنننو  أن حتننندد حسنننب طاقتنننك وتسنننألل اهلل تعننناىل التسنننهيه والتيسنننريبنننه الصنننحيحب 

أما ترك التحديد الهو من أبرز العممناأ علنى  ،قبه ذلكاحملدد  هلا أو كمية يف املد  حددأ من ال

 عدم اختاذ القرار .

 

 ا دا  الثانية   مىت 

و ته أدا  عايمة النفنع والفائند  منن يسنتطيع أن ميتلكهنا ويتعامنه معهنا يصنبحب منن الننااحني 

 البارزين يف حتقي  ا  داف وإدار  امللاريع وا عمال وتنايم الوق 

نكنننون حنننددنا املسننناالة وحنننددنا النننزمن بقنننا عليننننا أن  املننند ،أن حنننددنا كنننم الكمينننة وكنننم بعننند 

و و املوعد التي حتدده إلااز الكمية املطلوبنة علنى خنذ النزمن و نو موعند  ،حنسب وق  الوصول

 .عام يدخه حتته مواعيد تفصيلية صغري  تؤدي إليه

 . حفظ ألفاق القرآن الكرمي ميثه تطبي   ته ا دا  اداول احلفظ ال  يب  شرحها يف

لتطبينن  كننه انندول مننن تلننك اجلننداول المننثم حنتنناا  مؤكنند وحنتنناا إضنناالة إليهننا حتدينند مواعينند 

حلفنننظ اجلديننند ويلنننمه مرااعنننة  لنننة ، وموعننندملرااعنننة املرح يننند موعننند للمرااعنننة العامنننة ، وموعننندحتد

 السور  وحفظ مقطع اديد منها . 
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القرآن يتوق  علنى ااحنك يف حتديند  نته املواعيند  ولتعلم أن النجاح يف حتقي  ملروع حفظ

والنجنناح اليهننا متوقنن  علننى القننه املفنناتيحب السننبعة علميننا مث  ،وتنفيننت ا وبنندو ا اللننن تتقنندم شننيتا يننتكر

 .القه تطبيقها عمليا وكثر  التدريب عليها

 تتكر أنك أن  املدير وأن  املو   التابع نفسك بنفسك .

 .وحترص متام احلرص عليها رآن ، مواعيد حترتمهااعيد حلفظ القهلل بد من حتديد مو 

لته أيننن را ا ربننع وعلننرين ينناعة  نننك لننو يننألإن الننبعا يرينند حفننظ القننرآن يف الفننراغ أي خننا

ما  الألىن و العااز التي يتمىن على اهلل ا املواعيد اليومية حلفظ القرآن مل جتد اوابا إن مثه  تا  

أيننن اجلننود والكننرم والسنن اء بالوقنن  علننى القننرآن أهلل جتننود لننه أن  فننظ القننرآن مادامنن   ننته حالننه، 

نفسننك أن ختصنننى لنننه يومينننا يننناعة أو يننناعتني منننن بننني تلنننك السننناعاأ الننن  تنننت ب  بننناء منثنننورا 

وت ننيع ينندى ، إنننك لننو خصصنن  ينناعة يوميننا حلفننظ القننرآن مننن خننالى وقتننك الإنننك يننتحفاه 

   .بإذن اهلل مهما كن  ومهما كان  قدراتك لكن تبقى مسأللة وق

 إن من يصرف للقرآن ثممثائة ويسني ياعة كه ينة الإنه على خري.

 ا دا  الثالثة   أين 

و ته ا دا  تبني مكان تنفيت امللروع وما يتطلبه من إمكانناأ وأدواأ وعوامنه مسناعد  القند 

ة حتتاا مدرية لتحفيظ القرآن الكرمي أو معهدا مميزا وقد حتتناا زمنمء منن ننوع خناص ختتنار م بعناين

ليكونننوا عننامم مسنناعدا علننى حتقينن  امللننروع وقنند يتطلننب ا مننر بعننا ا اهننز  وا دواأ املكتبيننة 
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والنماذا وغريه الكه  تا جتيب عنه  ته ا دا  الصغري  يف حجمها الكبري  يف الائندهتا بعنا الننا  

ته   أينن ؟ ممن يتمىن وهلل يقرر يقول يف نفسه إنه يريد حفظ القرآن الكرمي ويتمىن ذلك لكن لو ينألل

 الجوابه   هلل أدري املهم أ  يألحفظ .

 

 ا دا  الرابعة   ماذا 

 أن تعرف ماذا تريد  و البوابة ا وىل هللختاذ القرار الصحيحب.

تعنننا العلنننم العميننن  الواينننع املفصنننه مب نننمون اهلننندف النننتي تسنننعى لتحقيقنننه منننن كنننه  (مننناذا)

جلنواب علنى وع حفظ القنرآن الكنرمي اويف ملر  ،حاضرا يف القلب كه حنيعلما مكتوبا به  ،اوانبه

 . ته ا دا  واضحب وحمدد

 

 ا دا  اخلامسة   ملاذا 

 تا السؤال  و الفيصه والفار  بني النااحني والفاشلني المن ميلك اإلاابة الواضنحة احملندد  

اهلندف النتي يسنعى لتحقيقنه يف الغالنب أننه يننجحب الينه ويقفنز  جتناهالقوية العميقنة عنن  نتا السنؤال 

 كبري  ويريعة يف حتقيقه.  خطواأ
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وتلغيه  ته ا دا  يتطلب اهدا غري عادي واملمحظ أن العديد ممن  اول حتقي  أ دااله أنه 

دا  أن تعنننرف الننن  تتطلبهنننا واملقصنننود هبنننته ا  ةلرتبنننهلل ينننويل  نننته ا دا  العناينننة الننن  تسنننتحقها أو ا

 حتصننه عليهننا عننندما يتحقنن  املقاصنند والغاينناأ للهنندف الننتي تسننعى لتحقيقننه أي املكايننب النن 

 واخلسائر ال  تواد عندما هلل يتحق  أي املناالع وا ضرار

ويف ملنروع حفنظ القنرآن الكننرمي يلزمنك أن تكتنب خبنذ ينندك وبقلمنك كنه آمالنك وأحممننك 

وأمنياتننك النن  تتوقننع أن حتصننه لننك حننني تنجننز  ننتا اهلنندف وتقننوم بقراءهتننا يوميننا أو أيننبوعيا قننراء  

ذلك أن الننقى يف حتقين   نته ا دا   نو الفنريو  النتي يفنرت  ملنروعك الينت ب تربوية متكاملة 

  الإن كن  حقا تريد حفظ القرآن تش به عن ا ناار ويلقيه يف غيا ب النسيان الاخرت لنفسك ما

 .الكرمي العليك هبته ا دا  املهمة وال  هلل تكلفك شيتا يف مقابه ما حتققه لك من أرباح

 

 ا دا  السادية   كي  

و ته أي ا أدا  مهمة ادا  تااها كه من يريد النجاح يف حتقي  أ دااله وإااز ملاريعه وإنه 

مننن اخلطننأل واخلطننر التقليننه مننن شننأل ا ذلننك أنننه رمبننا الننر  يسننري يف الكيفيننة يكننون مفننرت  الطرينن  بننني 

 احلفنننظ ا ينننبوعا نانننامالنجننناح والفلنننه ، وحفنننظ القنننرآن لنننه كيفيننناأ وطنننر  وأيننناليب بينتهنننا يف 

العليك بتعلم مفرداأ  نته الطريقنة وحماولنة تطبيقهنا مبفنردك أو مبسناعد  زمينه أو معلنم أو مستلنار 

 أو مدرب.
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     ( د  حَ )املفتاح الثا 

بعد أن انتهي  من تصميم  دالك وختطيطنه بلنكه متكامنه منن كاالنة اوانبنه أنن  حمتناا إىل 

تا التصننميم وعليننه الألننن  بننألم  حفننظ امللنناعر وا حاينني  وا الكننار واملعلومنناأ النن  صنناحب   نن

و نننو يعننا تل نننيى امل طننذ وحفانننه وتكنننرار التفكننري بنننه طنننوال   ( د  َحننن)احلااننة إىل  نننتا املفتنناح 

الوقنن  ليكننون يف مقدمننة الننوعا واهلل تمننام اليحصننه الرتكيننز عليننه وتننتكره ويسننتمر احلمننا  لتنفيننته 

ان ورمبنننا أقنننارب وقبنننه ذلنننك التقنننه املقاومنننة امل ننناد  لنننه وخاصنننة منننن بعنننا املثبطنننني منننن زمنننمء وأقنننر 

الليطان التي يويو  لك على مندار السناعة الألنن  بنألم  احلاانة إىل ينمح قنوي يكنون م نادا 

واقننرتب  ،مسننتحيه ،هلل ميكنن ،لكاالنة أنننواع املقاومناأ احننتر مننن منن املثبطننني مننن يقنول لننك صننعب

 ويعينك. ،ممن يلجعك

صدرأ القرار جيب نلنره بكنه منا متثه اجلهاز اإلعمما يف ش صيتك البعد أن أ ( د  حَ )إن 

الننألي قننرار مهننم يننراد تنفيننته وتطبيقننه هلل يصننحب أن يبقننى  ،أوتينن  مننن قننو  وبكاالننة الويننائه وا دواأ

حبي  ا دراا أو حبني  النسنيان بنه هلل بند منن إعمننه منرارا وتكنرارا ينرا واهنارا واينتعمه يف  نتا 

 ،وتسنجيه صنويت ومرئنا ،ن واندرانولوحناأ إعنم ،ويع اإلمكاناأ املتاحة لك منن طباعنة وألنوان

 يمحقك يف كه مكان يلحب عليك ويطالبك بالتنفيت.



                                           احلفظ الرتبوي للقرآن وصناعة اإلنسـان                                                                              92
 

ومننننن ا ينننناليب املفينننند  ايننننت دام بعننننا الصننننفحاأ يف مفكرتننننك لتحتننننوي علننننى نسنننن  مننننن 

 تططاتك .

ك أو ومن الويائه املفيد  يف  تا اجملال يبور  اإلعمناأ المصنقة تكنون يف غرالتنك أو مكتبن

وم تعلن  عليهنا وينع تططاتنك وعباراتنك التحفيزينة إ نا مبثابنة املنتكر عام الينمكتبتك  يث ترا ا م

ينننراد اينننتمراره  إعنناد  كتابنننة مننناو  جينننب جتديننند ا باينننتمرار ،النندائم جتننناك علنننى القنننراء  يف كننه وقننن 

اينننتعملها بلننننكه متحننننرك وحينننوي ونلننننيذ واخنننندمها لت نننندمك تفننننن يف اإلخننننراا تعلننننم أينننناليب 

 ايتفد منه يف التألثري والتغيري .يراره و أاإلعمن وادر  

 

  هَّ ك  املفتاح الثالث   َو 

 نننتا املفتننناح  نننو ا ول منننن حينننث ا مهينننة واننناء ترتيبنننه الثالنننث منننن أانننه الرتتينننب املوضنننوعا 

 للمبحث .

التوكننه علننى اهلل وحسننن الاننن بنناهلل تعنناىل وقننو  اليقننني  ننو الطرينن  لتحقينن  ا  ننداف والوصننول 

ي  الرغباأ وا منياأ الاهلل يبحانه وتعاىل عند  ن عبده به الإن  ن إىل التطلعاأ و ا حمم وحتق

وادع  ،سنأللةاعنزم امل ،بناهلل خنريا  ننا اازمنا هلل تنردد وهلل شنك الينه وهلل جترينب نا الانن (1)به خنريا أعطناه

                                                 
 من معجم السنة الرتبوي  120،  8ذات األرقام راجع األحاديث   (1)
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الهننا أبلننغ يف  ،وعليننك با دعيننة املننألثور  ،باإلاابننة ، ختننري أوقنناأ اهلليننتجابة اهلل تعنناىل وأننن  مننوقن

 ك معانيها.را النف  أقوى مىت واد الهمها وإداملراد وأثر ا يف النى على

أكثر من الدعاء وتيقن اإلاابة يف كه وق  وإن مل تر ذلك الاهلل يبحانه وتعاىل خيتنا عبناده  

تينأل  منن روح  وميتحن صدقهم مث بعد ذلك يغد  عليهم اخلرياأ وينزل علنيهم الاكناأ الاصنا وهلل

 أي حلانة . ة ربك اثب  علنى الطرين  وتوقنع الفنرا وحصنول املطلنوب يفاهلل تعاىل وهلل تقنذ من رمح

اهللنسنيا  منع ا الكننار املسنتورد  مننن الغنرب الن  تواننه يف مثنه  ننته   كنند علنى عنندمويف  نتا املقنام أ

واننه أو ختلننذ ا مننرين معننا خلطننا  احلالننة إىل اهللعتمنناد علننى النننف  وتنسننا اهللعتمنناد علننى اهلل عننز

قى قو  اهلليتعانة باهلل تعاىل ومن ا مثلة على ذلنك   قنوهلم   أننا قنادر يفسد صفاء اإلخمص وين

ىل غننري ذلننك مننن ) ا نننا ( النن  مل إايننتح  ذلننك  ننناأ ،علننى ذلننك ، أنننا أيننتطيع ، أنننا انندير بننتلك

ته املسنأللة ، بنه هلناد هلا مثاهلل  تتى يف  دي النل صلى اهلل عليه ويلم ، ويف تطبيقاأ السنل  

التحتير اللديد من مثه  ته العباراأ وأ ا رمبا دون قصد تكنون ذريعنة ووينيلة إىل ما وادناه  و 

 .باهلل تعاىللنف  و و من اللرك العجب با

الثقنة والقنو  واليقنني  إجيناد نو  قنه منن  نته العبناراأ وأمثاهلناإن املعنىن واهلندف النتي ينراد حتقي 

حقنن  وبلننكه أقننوى وأال ننه يف حننال بسننهولة ويسننر مننا يننراد تنفيننته مننن أ ننداف وملنناريع و ننتا يت

 .إخمص العبودية واهلليتعانة باهلل تعاىل وحده هلل شريك له ، وهلل مقارنة بني احلالني
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 املفتاح الرابع   ركز 

 وما يدري خراا وما يصيد        تكاثرأ الاباء على خراا 

عندد  تا البي  مثه من أمثلة العرب وأصه قصته أن خراشا كلب صنيد أرينله صناحبه علنى  

يهننا يصننيد إىل أن ذ بنن  وأاللتنن  مننن يننده اللننم أابنناء وكاننن  كثننري  الاحتننار وتننردد مننن الغننزهللن أو ال

يصور حال الكثري من اللنباب يف بداينة صنحوهتم و وضنهم وإرادهتنم البنناء جتنده  يصد شيتا ، و و

ء ويف يننوم وليلننة جتننده قنند وزع وشننت  نفسننه بننني كثننري مننن بنناهللأ البنننا شنناءيرينند أن يصننبحب كننه 

 .والتكوين ومت ا ا يام و و مل يتقدم شيتا يتكر

ومن التطبيقاأ اخلاطتة يف  نتا املفتناح أننك تنرى أحند م يسنعى اا ندا حلفنظ القنرآن كلنه يف 

شهرين مثم بينما طاقته أقه من ذلك بكثري النرتاه  فنظ  نته السنور  مث ينتقنه للن  بعند ا مث ينسنى 

وتننرى بع ننهم مننن حمنندودي القنندر  إمننا  ، ل هلننا وهلل آخننرا وىل و كننتا ينندور يف حلقننة مفرغننة هلل أو 

بسبب القدر  الت نينة أو بسنبب اهللنلنغال بطلنب املعناا تنراه يكابند يف حفنظ السنبع الطنوال بينمنا 

ملننا ايننتطاع إىل ذلننك  الفجننرأو  النناواهلل  فننظ قصننار السننور حننىت رمبننا لننو طلبنن  منننه قننراء  يننور  

 .يبيم

معني وايتفرغ ويعه وأخت ا مور بالتدريج وبندأ ينلم  كز اهده على  دفإن الل ى إذا ر 

نجز أ دااله واحدا بعد اآلخر يف وقن  يسنري و كنتا ينتقنه منن اناح إىل اناح الإنه يالرتقا من أوله 

 .وال  خطة مدروية وخبطواأ رتيبة تؤدي السابقة منها لمحقتها
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ربني الاحلمننا  غننري اهلليننتعجال  ننو الننداء الع ننال الننتي يق ننا علننى اهننود املصننلحني واملننإن 

النننواعا ويف غنننري مكاننننه منننرض تربنننوي خطنننري اننندا جينننب علنننى املنننريب أن يل صنننه النننيمن حتننن  ينننده 

ويسنننلك يف ينننبيه عمانننه كاالنننة الوينننائه والسنننبه احلكيمنننة بننناملنط  واحلجنننة والتجربنننة وضنننرب املثنننه 

لاالها الم يه نم واملقارنة بني النااحني والفاشلني ومما يؤكد عليه يف  تا املقام قيا  القدراأ واكت

ذا املوا ب اليعطه عما ميكنه حتقيقه وهلل يالم ا قه قدر  ومو بة اليقا  مبنن الوقنه بنه جينب القينا  

الدقي  املدرو  وإعطاء ا رقام الصحيحة لكه الرد مع إقناع كه مبستواه بطريقة منايبة وأنه يف كنه 

طنننأل اليهنننا يق نننا علنننى اهلمنننم خنننري وليحنننتر املربنننون أشننند احلنننتر يف  نننته الق نننية إذ املمحنننظ أن اخل

 و طم العزائم ويؤدي إىل الفله يف الرتبية وتسرب الطمب واللباب واحنراالهم عن طري  اخلري .

الإننه يقنول   ؟بألننا  و ندوء يف ين  يننواأكنامم حفنظ القنرآن      نه تريندالبعا لو قلن  لنه

ين  أخنرى ورمبنا اخلم  كثري  ادا بنه أينتطيع حفانه يف أقنه منن يننة، مث مت نا اخلمن  ومعهنا 

 أضعاالها و و مل  فظ شيتا.

 

 املفتاح اخلام  عقب 

أي السري وراء امللنروع ب ليناأ تنؤدي إىل متابعنة ينريه إىل أن ينتم  لاء و تعقب ال  التعقيب

 .إاازه
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 ينقسم التعقيب إىل قسمني و 

  اهتنيوتنقسم إىل  ،  ا ول   املتابعةالقسم 

 متابعة التنفيت اجلهة ا وىل   

وضع اداول تبني املواعيد التفصيلية إلااز امللروع ومنن مث النانر يف  متابعة التنفيتن صور مو 

 .مدى املطابقة بني الت طيذ والتنفيت وتعديه ما يلزم بايتمرار

يوصنننى باملروننننة التامنننة يف  نننتا ا منننر الالتحديننند ا ول كنننان ااتهنننادا و ننننا وحكمنننا علنننى أمنننر 

أو املننؤثراأ اليوصننى بعنندم التحجننر علننى التحدينند ا ول ولننوم  القنند تتغننري بعننا املعطينناأ ،مسننتقبلا

 .ا ي من يري العملية وعدم توقفهاالنف  على التقصري به يتم التعديه الفوري املباشر مب

التنفيننت أوهلل بننألول موثقننة بوقتهننا وممبسنناهتا كاملننة  جريع تسننجيه نتننائومننن املهننم يف إدار  امللننا

قارنة بني التجارب املتنوعة واهلليتفاد  من التناري  والتألمنه الطوينه بطريقة منهجية مث قيا  الفر  وامل

 ، واليها درو  وعا.تنليذ وحاالز واليها إصمح وتغيري اليها وكثر  قراءهتا الفيها 

وكننه مننا  تنن   ومننن املفينند يف املتابعننة توثينن  مراحننه اإلانناز بنناليوم والتنناري  واللحاننة وامللنناعر

 د ذاهتا حاالز على اإلااز وقراء  التاري  بعد مرور الوق  عليه لنه  الكتابة ،إنبالتجربة من مؤثراأ

أثننر مهننم ويكننون مراعننا  لتجننارب أخننرى الننالتوثي  مهننم انندا لكننه جتربننة مهمننا كاننن  ويسننتوي يف 

الن  لنوحظ علنى بع نها عندم عنايتهنا  ذلك التوثين  الفنردي أو املؤيسنا ومنن ذلنك املندار  اخلريينة

 ااأ و اهلليتلاراأ .جبانب الدراياأ وتوثي  اخل



 97                            املبحث السادس: مفاتيح حفظ بالقرآن الكريم                  
 

 متابعة ا داء ومراقبة اجلود اجلهة الثانية    

يعننا تطبينن  مقننايي  وأنامننة احلفننظ املننتكور  يف  ننتا الكتنناب وغري ننا مبعننىن أهلل متابعننة اجلننود  

نسنى أثنناء اهللنلنغال بالتنفينت اليحصنه الننقى وال نع  دون وعنا تتنازل عن مستوى اجلنود  وأهلل تن 

 وانتباه .

 

 ثا    التحفيزالقسم ال

 وله ويائه متعدد  من أمهها 

تبناع كاالنة الوينائه اإلعمنينة واإلعممينة إليصناهلا بقنو  االتتكري املستمر مبقاصند امللنروع و  -1

إىل أعمننا  النننف  ، ومقاصنند وأ ننداف ملننروع حفننظ القننرآن جتمعهننا النصننوص الننوارد  يف ال ننائه 

هننا يبننني نوعننا مننن أنننواع اجلننوائز واملكاالنن أ حفاننه والقهننه والعنايننة بننه و ننا كثننري  انندا كننه نننى من

لكننن أكثننر النننا  هلل و وا عطينناأ واهلبنناأ النن  لننو أدركنننا قيمتهننا ملننا انلننغلنا بغننري القننرآن طرالننة عننني 

 يعلمون .

اختيار شي  تث  بعلمه ودينه ومنهجه تعا ده على إااز  تا امللروع العايم ويكون لك  -2

ك إىل ا صننننلحب وا ال ننننه إىل أن تصننننه إىل  ايننننة الطرينننن  مستلننننارا ومربيننننا ومواهننننا وناصننننحا يرشنننند

وينبغا على املعلمني واملعلماأ يف املدار  أو احللقاأ أن يعتنوا هبته املهمة  ن هلا أقنوى ا ثنر يف 

ة بننألم  احلااننة إىل التوايننه الفننردي ونقننه اخلننااأ الصننحيحة بطريقننة تشننبننناء اللبننناأ اجلدينند  الالنا
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وايه العام يف احللقة أو الص  الم بد أن يكون لكه طالب مواه مسؤول منهجية و و أوىل من الت

عنه يتابعه إىل أن يصه إىل النهاية وهلل مانع من تعدد املواهني بلر  التنسي  بينهم المثم ميكن أن 

يواه الطالب من قبه معلمه يف احللقة ومعلمه يف املدرينة ووالنده ووالدتنه يف البين  وبعنا أقاربنه ،  

 بعونه و ثونه ويرشدونه .كلهم يتا

وبالنسننبة للكبننار ميكننن معا نند  شنن ى حترتمننه وتقنندره التبلغننه قننرارك وتقننول لننه مننثم   قنند  -3

أل ا  نننتا ينننأي  ينننتة أشنننهرخنننمل  الننننا إىل ينننور   يننن القنننرآن منننن ينننور   ربنننعقنننررأ أن أحفنننظ 

  السابع.من اللهر  ا وليف اليوم بإذن اهلل تعاىل امللروع 

مبنن أثابه اهلل له اهود مميز  يف  تا اجملال وذلك عن طري  اهلنات  اليتصنه   يأعرف أحد امللا

 .نفع اهلل جبهودهقد يف املوعد احملدد وينصحب ويوصا و ث و يتابعهم 

ة وتألميننا للمصنداقية من املال يكون رمزا إلثباأ اجلدين يطلب ممن يريد احلفظ عليه مبلغا وآخر

 .يف حال اإلخفا  اإلااز ويفوأ على الطالب يعاد يف حال

وأكثنر منن منر  وأن يكنون ذلنك بنينة احلنث والتحفينز ولني  بنينة  ا ينر أن تعلن ذلنك يف  -4

 ،املفنناخر  وا عمننال بالنينناأ الألننن  هلل تراننو منننهم نفعننا وهلل ختنناف منننهم ضننررا إ ننا  ننو بننرد التننتكري

طلنننوب يف وقننند يصنننحب مثنننه  نننتا اإلعنننمن وعننند هبدينننة أو مكاالنننأل  للننن ى معنننني إن ت إاننناز امل

 موعده احملدد.
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اختيار زميه يكنون قريبنا مننك مكاننا وطموحنا تتحنداه ويتحنداك تتنناال  أنن  وإيناه علنى -5 

إااز امللروع الهتا له أكا ا ثر يف مواصلة السري وح ور اهلدف يف كه وقن  والتغلنب علنى كثنري 

السنري ، وا مثلنة يف من املعوقاأ النفسنية وطنارد العنال للكسنه واخلمنول ومنلنذ بنرب علنى اجلند و 

قولنه  منهناوانه هبنتا املبندأ يف آيناأ كثنري  منن كتابنه  تاري  يلفنا الصاح كثري  ادا وقد أمر اهلل عز

 .{ويف ذلك الليتناال  املتناالسون }قوله تعاىل   ،و  {مغفر  من ربكم وانة  ويارعوا إىل }تعاىل   

ننسا ا طرالنة  صحب أن نغفه عنها أوهلل يالليطان و و من احلواالز املهمة ال  حتدي تتكر  -6

 .ااء تقريره يف القرآن الكرمي يف مواضع كثري  ادا  وقدعني 

الَإاماننا }تننتكر دائمننا أن اللننيطان  نناول إبعننادك عننن  ننتا الكتنناب العاننيم الننتي قننال اهلل اليننه   

نن ننا   ن ننهُّ َوهلليَننألَّتايَنناكنمَّ ما ننَداَي الَننم َي ا ننَقىًدى اَلَمنننا اتنابَننَع  ن الهننتا القننرآن  ننو  [ 123اآليننة    -يننور  طننه ]  { َيلَّ

 ،والليطان و و موضوع الصراع بني اإلنسانالتي وعد اهلل بإرياله إىل آدم وذريته من بعده اهلدى 

نَنا إالَيَّنَك  }كمنا يف قنول اهلل تعناىل     روح وننور لإلنسناناهلل عننه أننه  أخناالهتا القرآن  وََكنَتلاَك أَوََّحينَّ

رانَننا  نننَّ أَمَّ راي َمننا الَّكاتَننابن َوهلل اإلا َمننا كننَّننَ  تَننرنوًحننا ما نننَّ دَّ ننداي باننها َمنننَّ َنَلنناءن ما ميَننانن َوَلكانننَّ َاَعلَّنَنناهن ننننورًا نَنهَّ

َتقايم   رَا   منسَّ داي إاىَل صا والليطان قطع على نفسنه العهند  [ 52   ةاآلي -] يور  اللورى  {عاَبادانَا َوإاناَك لَتَنهَّ

قَنناَل الَباَمننا أَغَّننَوينََّتاا  َقنَّعنننَدنا هَلننننمَّ }الصننرا  املسننتقيم يتننه إىل مصنندر  داأن يبعنند  ننتا اإلنسننان عننن 

َتقايمَ  رَاَطَك الَّمنسَّ  [16اآلية  يور  ا عراف] {صا
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 ،إن منننا يسنننميه املسنننتوردون لعلنننوم الغنننرب بالرينننائه السنننلبية املثبطنننة املعوقنننة مصننندر ا اللنننيطان

امللنروع العانيم ملنروع احلفنظ الرتبنوي  منها وأن  يف طري  حتقيقك هلنتا شاءعليك الكلما وردك 

واننننه إىل ذلننننك ودع عنننننك تلننننك الطننننر   للقننننرآن الكننننرمي الايننننتعت بنننناهلل منننننه كمننننا واهننننك اهلل عننننز

 وا ياليب السطحية يف التعامه مع  ته الق ية الكبري  اخلطري .

ومننن طننر  حتفيننز اخلامننه إكسننابه أي انناح مهمننا كننان صننغريا ومننن مث تكبننريه واإلشنناد  بننه  -7

وتنألثريه يفنو  أثنر أي انائز  ذلنك  ننه يعندل  ا منه والطمنوح ويكسنبه نلناطاتا يبعنث يف نفسنه اله

 على التفو  والنجاح. ويطلعه على  ماو به اهلل تعاىل من قدر من اعتقاده عن نفسه 

 

 وأنبه  نا إىل بعا ما يمحظ على ناام التحفيز يف احللقاأ 

 وي أو اللرعاتصر عليها بينما ينسى التحفيز ا خر الرتكيز على احلواالز الدنيوية ويقمن ذلك 

-من املمحظ أي ا يف بال احلواالز الغفلة عن بعنا اجلواننب الرتبوينة يف التحفينز منن ذلنك و 

اهللقتصار على تلجيع وحتفيز املثايل وإمهال من دونه أو إشعاره بنالنقى والدونينة - و و خطأل شائع

اجلننوائز واملكاالنن أ غننري ملتفتننني ملننا  نند  مننن وراء  مننن خننمل مننا يعلننن مننن النندرااأ أو مينننحب مننن

الكوالي  واخلفاء بني الطمب وا قران إ ا مسأللة حساية وحتتاا من املريب إىل يقاة وانتباه والطننة 

 .وصد 
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إن مكاالأل  أحسن طالب ، وأال ه  ث ، وأانود مقنال ..... اخل أينلوب تربنوي يهندم أكثنر 

ويقته الطموح ويله اإلبداع ، و صر التلجيع يف أالنراد معندودين مما يبا الهو يلغا اهود الباقني 

 ويهمه اآلخرين.

هلل يعا أبدا النجاح اإلداري للحلقاأ واملدار   (1)إن اهللقتصار على مكاالأل  املو وب واملثايل

إ ننا النجنناح يف  ننتا اجملننال أن تصنننع مننن الفاشننه نااحننا وأن تسننتطيع أن تثننري مهننم اجلميننع وتنلننذ 

 ،الصنن   يننث يصننبحب اجلميننع مثننايل واجلميننع مو ننوب لكننن كننه علننى قنندر طاقتننه وقدرتننه عننزائم كننه

المننثم طالننب طاقتننه حفننظ ينن  آينناأ يف اليننوم وآخننر طاقتننه حفننظ يسننني آيننة  ننم متسنناوون يف 

املكاالننأل  واجلننائز  مننع أن مقنندار احلفننظ متفنناوأ انندا بننه لننو حفننظ ا ول ينن  آينناأ بينمننا حفننظ 

ول أادر باملكاالأل  واجلائز  منن الثنا  الالقينا  بنالكم وحنده وإمهنال القندر  الثا  علرين آية الإن ا 

 طأل تربوي شائع يف ناام التحفيزخ

بالتنبيننه علننى أمننر مهننم و ننو أنننه إذا ت تلننغيه املفتنناح الثالننث  ا املفتنناح  ننتالكننمم يف وأخننتم 

يصننع العجائنب بلكه صحيحب تقه احلااة اندا إىل  نتا املفتناح ذلنك أن حسنن الانن بناهلل تعناىل 

الكلما قوي اليقنني بوعند اهلل واإلمينان بسنعة رمحنة اهلل تعناىل وعانيم ال نله وكرمنه وبنره وإحسنانه كنان 

ينب  ذكنره الهنا أينباب   تا من أقوى الدواالع وأعام احلواالز وهلل يعا  تا الكمم إلغناء ومسنحب منا

 وى هبا .او ا أدوية جيب على من أحتاا إليها أن يتد

                                                 
، ومعظم املصادر  55، حياة يف اإلدارة، غازي القصييب ص 144انظر: احللقات القرآنية، عبد املعطي طليمات ص  (1)

 يف اإلدارة والنجاح تكلمت عن هذه القضية 
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   يسراملفتاح الساد   

 ننتا املفتنناح العاننيم اجلليننه القنندر رمسننه النننل صننلى اهلل عليننه ويننلم لنننا وذلننك حننني يننته عننن 

 أحب العمه إىل اهلل القال   أدومه وإن قه ، إ نا ثنم  كلمناأ لكنهنا مدرينة تربوينة متكاملنة المنا

العايمنة هلنته  من أمر يف احليا  إهلل وجتد نفسك حمتااا اليه إىل  ته القاعد  وإن من املعنا  الكبنري 

ذلننك أن البننناء والرتبيننة والتكننوين  (الوقايننة خننري مننن العننما)القاعنند  مننا عننا عنننه احلكمنناء بقننوهلم   

أن ينأليت دالعنة واحند  وبكميناأ أن يسري على مننهج الطنوارئ وهلل ميكنن للنف  أو للجسم هلل ميكن 

وقنن  الرخنناء للبننناء م ننغوطة الصننناعة اإلنسننان هلل يفينند اليهننا ال ننغذ أبنندا بننه هلل بنند مننن ايننتغمل 

والتكنوين بالتنندريج إلقامننة نفن  واسننم قننويني ينتحممن معاننم الصنندماأ وا زمناأ النن  يتوقننع أن 

يوااهها اإلنسان يف  ته احليا  ، أمنا طلنب احللنول السنريعة مللناكه كبنري  تراكمن  علنى منر ا ينام 

الينوم العاشنر ليألكنه   والسنواأ الهتا طلب عسري و و مثه من ترك ا كه مد  علنر  أينام الجناء يف

 اءغننا السننري البطنننالقاعننند  علننى حفننظ القننرآن أننننه ينب كميننة العلننر  أيننام منننر  واحنند  وتطبينن   ننته

  النا ماملستمر مبعىن أن  فظ كه يوم بايتمرار لكن مبقدار قليه ادا ويف  تا املعىن يقول 

 م ال  تلتقذننننننمن خنب العل        ه نننننننوغدا مثل اءاليوم ش

 وما السيه إهلل ااتماع النقذ        صه املرء هبا حكمة  
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إن حتميه اإلنسان نفسه ما هلل يطي   ايته معروالة ونتيجته مؤكد  إ ا الفلنه وغالبنا منا يكنون 

مثه  تا التصرف دالع إليه مؤثر وق  إما مسابقة عامنة أو اختبنار أو اهللنتصنار علنى ا قنران أو غنري 

أمننا إذا كننان احلفننظ لواننه اهلل تعنناىل الننم ميكننن أن يسننلك  ننتا املسننلك ذلننك مننن ا يننباب الدنيويننة 

 اخلاطئ امل ال  ملنهج النل صلى اهلل عليه ويلم .

الطري  الطويه يقطع على مراحه بني كه مرحلة وأخرى الاصه يتم اليه إعمن  اينة املرحلنة إن 

ا كنان ختطنيذ  نته املراحنه مناينبا  السابقة وحتديد موعند لبداينة املرحلنة التالينة وموعند لنهايتهنا وكلمن

كلما كان السري أثب  وأدوم وتتكر دائما أن )من كا اللقمنة غنى( الااعنه إانازك   نداالك مثنه 

 ووابة وابة هلل توق  اليه وهلل اندالاع به يوما بيوم بايتمرار. أكلك لطعامك لقمة لقمةً 

 ذ معنني أو مسنتوى حمندد  ومن تطبيقاأ  تا املفتاح املرونة مع املتغرياأ وعدم التحجر على

نلننا  والفننراغ هلل حتينند عنننه بننه جيننب التكينن  التننام مننع املتغننرياأ نفسننيا وعمليننا مبعننىن أنننه يف حننال ال

لنك  ، ويف حنال الفتنور أو اهللنلنغال أو عندم تنوالر الفنرص يكنونمقيا  كوحصول الفرص يكون ل

 ننرف مننا يسننتحقه ،  آخننر وبننني  ننتا و ننتا تنندرااأ يلننزم أن تكننون خبننريا هبننا وتعطننا كننه مقيننا 

ايننتها حننال الفتننور إىل أن تنقلننع تلننك احلالننة يوحتننتر مننن إكننراه النننف  إىل أن تسننقذ بننه جيننب ي

 وتزول وتكون قد يرأ يف تلك الفرت  باحلد ا دىن مما ميكن حتقيقه بدل اإلالم  التام .

عنىن  نتا م أقنواهلل عنن السنل  تؤكند يف املفتاح اخلنام يف كتاب مفاتحب تدبر السنة وقد ذكرأ 

 .وتقررهاملفتاح 
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هلل تقننن  أبننندا اينننتمر يف السنننري ولنننو آينننة كنننه ينننوم النننإن الوقنننوف  نننو النننداء الع نننال النننتي قعننند 

ا ينام دون  الاإلنسنان إذا توقن  ضناع علينه الوقن  ومنرأالكنرمي بالسائرين يف ملروع حفظ القنرآن 

بطيتننة بسننبب توقنن  امل تننر حننني تسنناالر بننرا كينن  تسننبقك السننيار  الكبننري  ذاأ السننرعة ال ،إانناز 

دقنننائ  معننندود  الكوننننك تسنننري بسنننرعة بطيتنننة وباينننتمرار خنننري ألننن  منننر  منننن السنننري بسنننرعة عالينننة مث 

التوقننننن  املفننننناائ مث معننننناود  السنننننري بعننننند مننننند  الهنننننتا اهللنقطننننناع املتكنننننرر وتنننننناوب حننننناهللأ الينننننأل  

دومنه أأينلوب واهلليتعجال يبعثر اجلهنود ويق نا علنى اإلاناز المنا منن أينلوب لإلاناز أال نه منن 

 وإن قه .

 عليك بالتعلم التطبيقا هلتا املفتاح حىت اإلتقان . 

صننه قائمننا الننإن مل )قننول الننل صننلى اهلل عليننه وينلم   تا املفتنناح وممنا يبننني اجلانننب التطبيقنا هلنن

أي املرونة مع املتغرياأ والتيسري عند كه تعسنري   (الإن مل تستطع العلى انب ..... تستطع القاعدا 

 ،تد ا مننور  واللنند حننني الرخنناء والصننفاء يف عمليننة مسننتمر  متواالقننة مننع احلننالواإلرخنناء حننني تلنن

يف ملروع حفظ القرآن تنوينع اجلندول حسنب الانروف وينرعة التكين  منع املتغنرياأ  ذلك وتطبي 

بنننه هللبننند منننن املروننننة التامنننة ليسنننتمر السنننري وعننندم التعمننن  يف  علنننى مسنننتوىوعننندم التحجنننر لطلنننب أ

وم وبننني الننمن والننمن بنه السننماحة التامننة يف  ننتا اللننألن ليحصننه اهللنبسننا  املقارننة بننني ا منن  والينن

 والسري

 إضاء   
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 دقيقة حلفظ القرآن الكرمي الإنك تنها حفاه خمل ينتني . 15إذا خصص  كه يوم 

 يف وق  واحد دون تعارض أو تداخه. ميكنك حفظ عد  متون عند تطبي   تا املفتاح 

 املفتاح السابع   نفت 

اح  و النتيجة التلقائية للتطبين  الصنحيحب للمفناتيحب السنابقة ، أمنا حنني يتعنتر التنفينت  تا املفت

أو يتعثر اليجب مرااعة النف  يف تطبي  املفاتيحب واحدا بعد اآلخر حىت يتم اكتلناف مكنان اخللنه 

ويتبننني يننبب النننقى اليننتم إصننمحه التعننود النننف  إىل السننري مننر  أخننرى النحصننه علننى نفننت وعننند 

 د القوم السرى .الصباح  م
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 املبحث السابع   مفاتيحب التاكر 

 مقدمة 

َ لالنانا ا َمنا ننننز َل إالَنيَّهامَّ القال تعاىل   قد مسى اهلل تعاىل كتابه املبني ذكرا  َر لاتنبَنني  َوأَننََّزلََّنا إالَيََّك الت كَّ

نر  من } [ 44اآلية    -] يور  النحه َوَلَعلاهنمَّ يَنتَنَفكارنوَن   -] ينور  ا نبيناء   {بَناَرك  أَننََّزلَّنَناهن أالَنألَننَّتنمَّ لَنهن مننَّكانرنونَ َوَ َتا ذاكَّ

نر  لالََّعناَلمانيَ  }وانه    وقنال عننز [ 50اآلينة    ننَو إاهللا ذاكَّ الغاينة مننن  الهننته  [ 104اآلينة    -] يننور  يوين    {إانَّ  ن

َنا َيسانرَّنَاهن  }تعناىل كمنا قنال كرونه يف كنه وقن  وبنألعم  مسنتوى  إنزاله أن يكون ذكرا للعاملني يتت  الَإا ا

كان  ذاكر  اإلنسان تعمه بلكه صنحيحب   ذا الإ [ 58اآلية    -] يور  الدخان   {بالاَساناَك َلَعلاهنمَّ يَنَتتَكارنونَ 

 .كون املنزلةت التكر قو  أمكنه اهللنتفاع بكتاب ربه وإهلل حرم منه وعلى قدر 

اللما نسوا ما  }منها قوله تعاىل  ،من كتابه املبنيوقد عاب اهلل تعاىل النسيان يف مواضع كثري  

حىت نسوا التكر  }قوله تعاىل ومنها  [44ا نعام ] يور   { شاءذكروا به التحنا عليهم أبواب كه 

 {الألنسا م ذكر اهلل  ايتحوذ عليهم الليطان }قوله تعاىل، ومنها [ 18الفرقان ]يور   {وكانوا قوما بورا 

 (1)[19اجملادلة ]يور 

َوَلَقندَّ  }التاكر  أمر نا عانيم وعليهنا مندار انا  اإلنسنان وااحنه يف احلينا  ، قنال اهلل تعناىل   ال

نَا وملَّ اَاندَّ لَنهن َعزًَّمنا نَا إاىَل َآَدَم مانَّ قَنبَّنهن الَنَنسا المنا دخنه الننقى علنى آدم  [ 115اآلينة    -]ينور  طنه   {َعهادَّ

                                                 
  28، الكهف 26، ص 67، التوبة  165، 51وانظر  األعراف   (1)



 107                            املبحث السابع: مفاتيح الذاكرة                                            
 

لعزمينة واإلراد  ، و ننتا عننام يف كنه بننا آدم كمننا وأوقعنه يف اخلطيتننة إهلل النسنيان الننتي أور  ضننع  ا

ننَا َمننا َكنناَن  }قننال اهلل تعنناىل    نَّننهن َنسا نََّسنناَن ضنننرم َدَعننا رَباننهن مننايبًننا إالَيَّننها مثنا إاَذا َخوالَننهن ناعََّمننًة ما َوإاَذا َمنن ا اإلَّا

ها َعنَّ  عنو إالَيَّها مانَّ قَنبَّهن َوَاَعَه لالاها أَنََّداًدا لاين ا نراَك قَلانيمَيبايلاها قن يَدَّ نَحابا النانارا هَّ مَتَتاعَّ باكنفَّ ننَّ َأصَّ  إانانَك ما

اإلخننمص هلل رب ال ننر واللنند   صننه الننتكر اليوانند التوحينند و  الفننا حننال  [8اآليننة    -] يننور  الزمننر  {

 مر  أخرى.وغفلته اليعود اإلنسان إىل شركه الرخاء  صه النسيان  العاملني ويف حال

ا  و إهلل  تا القلب التي علينه مندار صنمحه أو السناده ومنا اجلسند إهلل حامنه  تا اإلنسان م

لننه وويننيذ بينننه وبننني العننامل اخلنناراا النناحلوا  اخلمنن   ننا ويننائذ نقننه املعلومنناأ مننن وإىل العننامل 

أهلل وإن )  الصنحيحباناء يف احلنديث اخلاراا، وأمنا الندماغ  الهنو وينيذ بنني احلنوا  وبنني القلنب، 

 .(صلح  صلحب اجلسد كله وإذا السدأ السد اجلسد كله أهلل و ا القلب يف اجلسد م غة إذا

رانَا َواتنابَنَع َوهلل }الالتكر والنسيان حمله القلب كما قال اهلل تعاىل      تنطاعَّ َمنَّ أَغََّفلََّنا قَنلََّبهن َعنَّ ذاكَّ

نننرنهن الننرنطًنننا َولَنننيََّ  َعلَنننيَّكنمَّ اننَننناح  الايَمنننا  }وقنننال اهلل تعننناىل     [ 28اآلينننة    -] ينننور  الكهننن   {َ نننَواهن وََكننناَن أَمَّ

يًمنا طألَّتنَّ باها َوَلكانَّ َما تَنَعماَدأَّ قننلننوبنكنمَّ وََكناَن اللانهن َغفننورًا َرحا الالقلنب  نو  [ 5اآلينة    -] ينور  ا حنزاب   {َأخَّ

إصنننندار ا وامننننر ومنننننه تتلننننكه  ننننو حمننننه اإلراد  و حمننننه الننننتاكر  وحمننننه اإلدراك ومعاجلننننة املعلومنننناأ و 

 ة اإلنسان.ش صي

العلنم الننف  حقيقتنه علنم النتاكر  وكنه  ،من ينار ويتألمه يندرك أن اإلنسنان منا  نو إهلل ذاكنر  

اللغويننة الابننة )علومننه تتفننرع عنننه وتنندور عليننه بلننكه أو آخننر  و ننتا يفسننر لنننا بوضننوح يننر رواا 
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لك   نننا ركنننزأ علنننى  نننتا اجلاننننب ومنننا يتصنننه بنننه منننن أمنننور احلينننا   وبطنننر  عملينننة لنننتالعصنننبية( 

 ايتحوذأ على ا تمام كثري من النا  من تتل  الطبقاأ .

وما يسمى بغسيه الدماغ ما  و إهلل نوع من مس  اإلنسان واعله بدون ذاكر  أو بتاكر  

 ضعيفة أو بسلبه بعا املعلوماأ و تا يتم بطر  وحيه نفسية معروالة 

مننع مننرور الوقنن  منننت السنننواأ  ننو إهلل ذاكننر  ت ختننزين حمتوياهتننا الناريننة والعمليننة  الاإلنسننان مننا

ا وىل بننه رمبنننا مننننت كنننان انينننا يف بطنننن أمنننه إىل آخنننر حلانننة مننن حياتنننه ، ولتغينننري  نننتا اإلنسنننان أو 

 صناعته جيب التعديه أو التغيري يف  ته التاكر  )القلب( .

 ولقد قال  العرب قدميا   املرء بألصغريه قلبه ولسانه.

 ونامها ز ري بن أيب يلمى القال   

 اللم يب  إهلل صور  اللحم والدم      الفىت نص  ونص  الؤاده  لسان 

 .وقال بع هم   ليس  العبقرية أكثر من تركيز الت ن

 القلب  يتكون من اهتني  

   و ا تزن املعلوماأ ومستودع التكرياأ والتجارب واخلااأ.ا وىل   التاكر  

ينننتم معاجلنننة تنننزون التجنننارب واخلنننااأ  بنننه الفهنننم   و  اهللنتبننناه أو النننوعا أو الثانينننة   النننتكاء أو

 وتطبيقها على املواق  اليومية. والقناعاأ واملعتقداأ
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 ننننناك أمننننور تعننننزى إىل الننننتكاء واحلقيقننننة أن مراعهننننا إىل الننننتاكر  لكننننن الننننتكاء ينننناعد علننننى 

املهنننم أن النننتكاء والنننتاكر  أمنننران منفصنننمن منننن حينننث التقنينننة لكنننن ينننؤثر كنننه منهمنننا يف  ،حتصنننيلها

 ناء عليه الإن نقى التكاء عند اإلنسان ميكن تغطيته بتقوية التاكر  .اآلخر، وب

ذو ذاكنر  دون ذكناء لو واد الالعقه  و بموع التكاء والتاكر  ، التكا بدون ذاكر  أمح  ، و 

  أمح  ، وبتفاعه التكاء )الفهم( مع التاكر  ) احلفظ ( يتم إصدار احلكم .الهو أي ا أو الهم 

 ن السمع عمه ا ذن والبصر عمه العني .والعقه عمه القلب كما أ

صننننواأ إىل صننننور احلننننروف عننننن معننننىن وت تروننننة وحتويننننه تلننننك ا اللغننننة أصننننلها صننننوأ يعننننا 

 الألصبحب عندنا ثمثة أمور  والكلماأ

 املعىن -1

 الصوأ-2

 الصور -3

الصننوأ يسننمع بننا ذن ، والصننور  تننرى بننالعني ، واملعننىن يفهننم بالقلننب ، الهننته أدواأ الننتعلم 

نَرَاكنمَّ }القنرآن  منهنا    منن ثة الن  اناء ذكر نا معنا يف مواضنعالثم ننَّ بنطننونا أنماَهناتاكنمَّ هلل َواللانهن َأخَّ  ما

نننوَن َشنننيًَّتا  َع َوا َ تَنعََّلمن نننمَّ نننمن السا نننكنرنونَ بََّصننناَر َوا َ َوَاَعنننَه َلكن نننمَّ َتلَّ  [ 78اآلينننة    -] ينننور  النحنننه   {الَّتانننَدَ  َلَعلاكن

  دخنوهلل وخروانا و نو النتي  فاهنا ويقنوم بت زينهنا إىل أن حنتناا إليهنا الالقلب  نو املنرتام للمعنا
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، وا ذن والعنني وبناقا احلننوا  أدواأ نقنه وويننيطة اليقنوم مبعاجلتهنا وإخرااهننا علنى الصنور  املطلوبننة

 بينه وبني العامل اخلاراا . 

غنننري  كمنننا يقنننول ذلنننك أ نننه الابنننة  وتقسنننيم الننننا  إىل أ نننا  ثمثنننة   مسعنننا وبصنننري وحسنننا

، ومنا يواند منن اخنتمف يف طبناع الننا  هلل ميكنن تقسنيمه هبنته الصنور  بنه لنه كنمم آخننر  صنحيحب

 يناقلننون لنني   ننتا موضننعه ، ومننن يقننرأ كتننب الابننة أو  نناور منندربيها جينند أ ننم يتناق ننون حننني

 ون إىل القول بالنمذ الغالب .... اخل بألمثلة من الواقع اليلجؤ 

ر أما الصوأ والصور  وطريقهما السمع والبص  نسان أمران مهاما يؤثر  يف تكوين ش صية اإل

الننرالا ومننن ذلننك الننروائحب  شننياء مننن حولنننا واحلكننم عليهننا بننالقبول أوبنناقا احلننوا  الهننا لتمييننز ا 

ك التي يتوق  عليه ا طعمة وا شربة، أما ما يتعل  بالعلم واإلدرايطحب وحرارهتا وذو  وملم  ا 

منا يف القنرآن يف كنه املواضنع هب السمع والبصر لتلك اقتصر التنويه على البناء النفسا  الهو مقصور

 ال  ورد اليها أدواأ التعلم.

أن اإلنسنننان هلل يسنننتطيع أن -واهلل أعلنننم -ونننع البصنننر يف القنننرآن الكنننرمي و ووانننه إالنننراد السنننمع 

 يف شنن اص أو ا شننياءعلننراأ ا يف وقنن  واحنند ، أمننا البصننر اليمكنننه ر يننة  إىل متكلمنننيمع تيسنن

 وقيه غري ذلك . ، وق  واحد
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 عن اإلنسان وذلك يف اآلياأ ال  حتدث -وواه تقدمي السمع على البصر يف القرآن الكرمي 

الكمم وطريقه ا صلا السمع و و الغالب والسريع يف  أو ن ا صه يف التواصه  و اللغة -

   وأكثر ايتعماهلل يف اهللتصاهللأ اليومية.اهلليتعمال الهو أ م و و أبلغ 

أيهما أقوى يف توصيه املعلوماأ التلفزيون أو اإلذاعة ) مع االرتاض بع هم اليقول سألل قد ي

 تساوي املتغرياأ ا خرى( ؟

السمع والبصر ، أما لو كان الصوأ والصور  بني وع بني  نه اجلواب   التلفزيون أقوى 

مع بني الصوأ والصور  يف التلفزيون صور  دون صوأ لكان أثره هلل يقارن مطلقا باإلذاعة ، الاجل

 نقه املعلوماأ من أقوى الطر  ، يليه الصوأ وحده ، مث الصور  وحد ا .

 ديو أو من شريذ الكايي  .يأيهما أقوى يف الرتكيز اهلليتماع إىل القرآن من شريذ ال

ديو يعننرض صننور  الصننفحة النن  تقننرأ دون أي ملهينناأ أخننرى الهننو أقننوى ، يننإذا كننان شننريذ الف

يعنننرض صنننور  القنننارئ أو يعنننرض رينننوماأ متحركنننة ومسنننتمر  منننع القنننراء  الهنننتا يلنننغه  أمنننا إذا كنننان

وإذا واد مع اهللينتماع للنريذ الكايني  املتابعنة يف املصنح   ، ن عن الرتكيز وهلل يلي  بالقرآنالت

من  ته كلها أن يقرأ اإلنسان بنفسه حفاا وأن يت يه صور  الصفحة ال  يقرأ  قوىأ،  و الهو أقوى

 .لقراء  ويركز أذنه هلليتماع قراءته  ته أعلى املراتب، وجيهر با

واملنهجينننة يف تعلنننيم الطفنننه  ،علنننى السنننمع دون البصنننر يف احلفنننظإن حلقننناأ التلقنننني تعتمننند 

  التالية اخلطواأحسب يكون  اجلمع بينهما و تا وخاصة من ين الرابعة  ،القرآن الكرمي
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 تعليم احلروف والقراء   ا وىل

 من املصح . قراء  القرآن ناراتعليمه   الثانية 

   أن  فظ من املصح  بنفسهالثالثة

أعننرف أن  ننتا املنننهج متبننع يف بعننا البلنندان اإليننممية منهننا الباكسننتان حيننث يننتعلم الطالننب 

أمننا إشننغال  نناتني السنننتني بننالتلقني  تم القننرآن ناننرا مث يبنندأ بنناحلفظ قننراء  احلننروف والكلمنناأ مث خينن

يف تربية يع ا اهز  هلتا الغرض مع توالر ويائه ومنا ج التعليم الهو قصور واهللشتغال باخرتاع وتصن

 (1)و  م لقدراته وموا به ،الطفه

متارين عملية   ا ليسن  منن صنميم الكتناب وقند تلحن  يف منتكر   مل تت من مفاتيحب التاكر 

ينننة هلنننته املفننناتيحب مسننتقلة، أو ينننرتك اجملنننال هللاتهننناد املعلمننني واملعلمننناأ اليهنننا خاصنننة أن املنناد  العلم

 ت من  ما يساعد على اهللبتكار واإلبداع يف  تا اجلانب .

اننرب أن حتفننظ مسننت دما مننا تسننتطيع مننن  ننته املفنناتيحب واكتلنن  الفننر  مننا جتنند أنننك تنتفننع 

 .رتاتيجياتك وتدرب عليه حىت تتقنهمنه أكا ركز عليه بصور  أكا وأدخله ضمن اي

هلل  !    يأللته ما  ا مفاتيحب النتاكره يقنول هلل أدري زال يلتكا من تألخره و و لوي البعا هلل

  ا ال م عن الهمها وحفاها والتدريب عليها  يعرف ما

                                                 
بإذن اهلل تعاىل يأتي مزيد بيان هلذه القضية الرتبوية املهمة يف : )مشروع تعليم اللغة العربية،ومعجم اللغة الرتبوي( ،  (1)

التحدث )التعبري واإلنشاء(، وهذا وهو يعاجل تعليم اللغة من جوانبها الثالثة : القراءة )اهلجاء( ، والكتابة )اإلمالء( ، و

املشروع بديل ملا يعرف بالقاعدة البغدادية، أو القاعدة النورانية، وحنوهما من طرق تعليم القراءة للمبتدئني ، من خالل 

 معجم ميسر يبدأ باحلروف املفردة وينتهي بالرتاكيب اللغوية العالية ويعاجل يف طريقه كل مشاكل اإلمالء.
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ه عليننه القننذ بننه عننإن تطبيقننك الكامننه واملفصننه هلننته املفنناتيحب أثننناء حفننظ القننرآن هلل يقتصننر نف

 اولننةحميتعننداه إىل كننه بنناهللأ احليننا  علننى العكنن  مننن شنن ى  فننظ دون تعلننم مفنناتيحب الننتاكر  و 

 تطبيقها .

  ته املفاتيحب واالهمها وتدرب عليها يف كه الرصةتعلم 

يننجه مسننتواك اآلن مث بعنند م ننا يننتة أشننهر أعنند اهللختبننار نفسننه وقننارن واناننر الفننر  الننإن 

ألعند النانر وارانع البصنر لعلنك تكتلن  منوطن الننقى وحمنه الوادأ نفعا الاحلمند هلل وإن مل جتند 

 .اهلل تعاىلاه ويتم اللفاء بإذن العلة اليتم عم

اينننألل نفسنننك كنننم مفتاحنننا منننن  نننته  ،مفتاحنننا إلدار  ذاكرتنننك وترقيتهنننا وإصنننمحها 31 نننته 

 .املفاتيحب تست دم يف حياتك اليومية وبصور  صحيحة

 لعلك تمحظ أن مفاتيحب تدبر القرآن  ا ازء من  ته املفاتيحب.

منننك حيننث مل  لننوم ذاكرتننك واهتامهننا بالنسننيان واهللعننرتاف بننألن التقصننري ميكنننك التوقنن  عننن

بنندل أن  ك مننا تبقننى مننن عمننرك لتسننتمع  ياتننكتسننعفها بننالوقود الننمزم لعملهننا النناحزم أمننرك وايننتدر 

 تعيش بني تفريذ ولوم .

إذا أخننننتأ ا مننننر مبألخننننت اجلنننند ويننننعي  يف تعلننننم  ننننته املفنننناتيحب وتطبيقهننننا البعننننون اهلل تعنننناىل 

توصنن  بألنننك العننم قنند ييت نناع  مسننتوى ذاكرتننك ثننم  مننراأ أو أكثننر عمننا  ننا عليننه اآلن وي

 .تغريأ
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ومن قصنر وأمهنه القند  لقد و بنا اهلل طاقاأ وقدراأ من ااتهد يف تنميتها وايتثمار ا ايتفاد

 .اىن على نفسه

إنننه أم ننى يننمح يف واننه  ، ولمخننر   ننا للنندين والنندنيابننه  ،أمهيننة الننتاكر  لنني  للنندنيا القننذ

حينمنا ينتم بنناء ذاكنر  الطفنه  ، وذلنكبنإذن اهلل تعناىل وأقوى حصن من ا مراض النفسنية ،الليطان

 ن ع اليه بعناية ما نريد مما يفيد. ،بلكه مدرو  ومنهجا

متوقفنننة علنننى منننا يتنننتكره منننن معلومننناأ اللنننو قننندر أن اختلننن   نننته النننتاكر  مل    اإلنسنننانحينننا

مسنكنه ولباينه ال نم عنن عملنه ومنا ينراد و طعامنه وشنرابه و يستطع أن يسري يف حياته حنىت يف نومنه 

 .إاازاأ ح اريةمنه من 

مفاتيحب التاكر   نا مفناتيحب الننف   نا مفناتيحب صنناعة اإلنسنان اللني  املوضنوع ترالنا علمينا أو 

ي مثنن وان يسنتفيد منهنا يف  ألرية لكنه إنسنان علينه أن يتعلمهنا بن ثا أكادميينا إ نا تقنينة مهمنة وضنرو 

 . اة من حياته ويف كه اهة من اهاتهكه حل

تكاملة لصناعة نف  اإلنسان وتلكيلها اللنكه املطلنوب وأانزم م حقيبة تدريبية ته املفاتيحب 

 تكامنه وربنذ وحتتناا إىل طنول ممارينة وكثنر  ىلأ  مل أوالها حقها ذلك أ نا حتتناا إىل زيناد  ونع وإ

 جتارب .

 

 مفتاحا بموعة يف قولك   31مفاتيحب التاكر  
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 حترأ ااحا ترتى متن  أن تتميز لتا تنص  .

 وتفصيلها كما يلا  

 التاء   تكرار-1

 احلاء   حب ومحا -2

 الراء   ربذ -3

 التاء   تركيز-4

 النون   نية وقصد و دف-5

 اجليم   اجلهر والتغا-6

 ا ل    أنا  وعدم ايتعجال-7

 احلاء   حسن الان باهلل والثقة بعونه وتألييده.-8

 ا ل    أدومه وإن قه-9

 التاء   ترتيب -10

 التاء   حتدي -11

   ريم الراء-12

 ا ل    إعمم ، إعمن ، إلقاء -13

 التاء   تصوير-14
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 امليم   متاكر  مدارية مناقلة-15

 النون   نوم -16

 التاء   تنف -17

 راقر اختاذ ال   ا ل -18

 النون   نفهم-19

 التاء   تبكري-20

 التاء   تقسيم-21

 امليم   مكان-22

 الياء   يل ى-23

 الزاي  زمان-24

 غةالمم   ل -25

 التال   ذكر اهلل -26

   ايتعاذ  ا ل -27

 التاء   تسميع-28

 النون   نلا  البدن-29

 الصاد  صيام-30
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 مترين .و تدريب التاء   -31

 

 كراراملفتاح ا ول   الت 

الننالتكرار أيننا   رينند احلفننظعنننه ملننن ي  ننتا املفتنناح أوننع كننه مننن تكلننم عننن الننتاكر  أنننه هلل غننىن

ب أو اللنبع شنر  ومنن ينروم احلفنظ بدوننه كمنن يريند النري بنم ، تكنرار دونبندا أالم حفنظ ،املهاراأ

 أكهبم 

التكرار املفيد  و التكرار املامج ، ومعىن املامج أي املوزع على مواعيد منايبة تتقارب أوهلل مث 

 تتباعد شيتا الليتا

يف كنه  واملطلنوب  نو التكنرار التكرار لي  له عندد حمندد بنه لنه مواعيند حمندد  وبربنة مدروينة

 إىل اإلتقان .  موعدالسة أو 

اهللنلننغال ذ نيننا عمننا ت حفاننه اآلن بسننبب  بعنند ب ننع ثننوان مننن احلفننظاحلفننظ عرضننة للتب ننر 

بنننألمور أخنننرى وكلمنننا كنننان امللنننغه قوينننا وعميقنننا كانننن  الرصنننة النسنننيان والتب نننر أكنننا وهلنننتا السنننبب 

 .ا د نفسه عليهتفاوأ قو  احلفظ بني الصغري والكبري وبني املتحم  للحفظ ومن جيت

 ذكرأ يف ناام احلفظ ا يبوعا املواعيد املنايبة للتكرار ليتم احملاالاة على ما ت حفاه .
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حفظ العمه  تاا  تا املفتاح حااة شديد  الحفظ العناداأ وحفنظ السنلوك اجلديند يتطلنب 

 حنننىت يننتم حفانننه أطننول اتكننرارا كثننريا حنننىت يرينن  خاصنننة إن كننان بننديم لسنننلوك آخننر اليحتننناا وقتنن

 .واهللعتياد عليه

 

 باملفتاح الثا  احل 

 ملا يراد حفاه و تتكره واحلما   تا  و القانون ا كا للتاكر  ومىت وادأ الرغبة واهلل تمام 

وميكننك قطنع املسناالاأ الطويلنة يف وقن  قصنري ، وأمنا كيفينة  الإن حااتك للمفناتيحب ا خنرى تقنه 

 .مفاتحب تدبر القرآنكتاب حتصيله التم بيانه يف  

جتد أن النا  يتفاوتون يف تتكر م  مور اشنرتكوا اليهنا ينويا مثنه بلن  أو  بب  تا املفتاحبس

 ،رحلننة أو ااتمنناع الكننه يتننتكر مننا مل يتننتكره اآلخننر والسننبب  ننو تفنناوأ اهلل تمننام أي امليننه والرغبننة

أ نه الابننة يعنزون  ننتا إىل اخنتمف النننمذ منن مسعنا وبصننري وحسنا ولنني  ا منر كننتلك بعنا و 

 بعا املفاتيحب ا خرى للتاكر  هلا أثر يف  تا ا مر. وأي ا الذكرأ  إىل ما به مرده

هلل  يكنون ضنعيفا لنديك أو لنتلك هلل تقلن  حننيللنتاكر  مفتاح احلب لني   نو املفتناح الوحيند 

 ميكنك حتصيله البقية املفاتيحب ميكنها تعوي ك وحتقي  ما تريد .
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 ربذاملفتاح الثالث   ال 

 و التفسري اللامه لكيفية عمه التاكر  وتقنياهتنا الناملتتبع ملنا كتنب يف  تا املفتاح يكاد يكون 

 تا املوضوع يكاد جيزم بأل م يدورون يف اللك  تا املفتاح واملتألمه يف حاهللأ النسيان والتتكر على 

 . حاهللأ التتكر والنسياننفسه أو من حوله جيد أن  تا القانون يتحكم يف نسبة كبري  من 

ا خننرى تراننع ونننؤول إىل  ننتا املفتنناح الكلهننا تسنناعد علننى تكننوين الننرابذ  نننه وتكنناد املفنناتيحب 

 مىت تلكه وكان قويا ت احلفظ والت زين وإهلل الم .

تتنوع الروابذ ال  تقوم التاكر  ببنائها أثناء عملينة احلفنظ ، و نا مرتبطنة بقننواأ التواصنه بنني 

ا ، ذوقنا ، ملسنا ، ويمحنظ أن أقنوى التاكر  والعامل اخلاراا الها يسة   صويت ، صنوري ، أن

وحفنظ القنرآن  ،التعامنه الينوما يف منايعتمند عليهمهنا اللنتان و   ته الروابذ  و   الصوأ ، الصور  

الصور  ، الصوأ  ققه اجلهر بنالقراء  منع التغنا ، و ن خمل  اتني القناتني   الصوأ الكرمي يتم م

ير الصننفحة ، لننتلك مننن  نناول احلفننظ دون اهننر والصننور   ققهننا الناننر يف املصننح  وحماولننة تصننو 

 بالقراء  الإنه يفقد يسني باملائة من قو  احلفظ. 

وعقننه اإلبننه لننتم تلننرد الكننتلك ا لفنناق متامننا نقننوم بربطهننا بربننا  معنننوي الننربذ يلننبه ربننذ و 

ورينن  مثننه ايننم شنن ى ادينند نربطننه بايننم  ت  حفاننه يننابقا  لنناءوالننربذ يكننون ب ميسننك هبننا ،

يابقا ، والربذ يكون  مر معقول بألمر حمسو  ملمو  يسهه تتكره وحفاه  مثه ش ى حنفاه 

 .  ربذ ايم ش ى بطوله أو وزنه ، ويدخه يف  تا النوع ضرب ا مثلة
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منن النربذ النتي يقنوي و تا ننوع   مواقع اآلياأ بلكه واضحب ق  حفظ على السور  احلفظ

 وقعها من السور .الألن  حتفظ اآلية وحتفظ ترتيبها أو م احلفظ ويثبته

والتلابه اللفاا يف القرآن يعني ادا على حفظ القرآن إذ أنه يساعد على تكوين الروابذ بني 

 اآلياأ اليمسك بع ها ببعا.

ميز  عايمة وير أودعه اهلل يف كتابه العايم لنسنتفيد مننه يف تريني  احلفنظ ومزيند  ه تا التلاب

 ياأ الكتاب الكرمي آل من التدبر

إيقناق القنارئ كلمنا غفنه أو ينها الهنو يولند يقانة شنديد  و نتا أي نا تا التلنابه ومن الوائند  ن

 أمر  ا ر يدركه كه حاالظ للقرآن اللله احلمد واملنة 

الننن  ألفننن  يف املتلنننابه  غنننري املنهجينننة أن حتننناول ضنننبذ املتلنننابه منننن خنننمل الكتنننب إننننه منننن 

  التاكر  مفتاحني من مفاتيحبجبهدك الل صا من خمل به ضبطه يكون  اللفاا

 ا ول   الربذ 

  الثا  التكرار

ر يعننا نسننيان الننرابذ وعنندم التكننرار دون ربننذ يعننا عنندم انتبنناه وعنندم وعننا ، وربننذ دون تكننرا

 .تثبيته

دون ارتبنا  بقواعند الهنو وحماولنة املقارننة بينهنا قوم على جتميع امللابه جتميعا بردا وأي اهد ي

 وقد يزيد التلابه على احلاالظ.اهد قاصر 
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 والتلابه أمر نسل يتفاوأ اليه احلاالاون القد يلتبه على أحد م ماهلل يلتبه على اآلخر .

ميكنننك اهلليننتفاد  مننن برنننامج )املكتبننة اللنناملة( اإلصنندار الثننا ، حيننث ميكنننك البحننث عننن 

اآلياأ املتلاهبة، اليسرد ا لك الانامج التتألمه اليها وتقارن بينها مث تستنتج قاعد  تربذ بينها اليزول 

بننتلك التلننابه ويسننهه عليننك حفاهننا، ومننن مل يتننوالر لننه الانننامج اليمكنننه اهلليننتفاد  مننن )معجننم 

 ألفاق القرآن الكرمي( حملمد الؤاد عبد الباقا.

  منها وقواعد ضبذ املتلابه كثري  

 قاعد  كلياأ املتلابه أوهلل   

 ورد متلاهبا ب ابذ كلا يزيه التلابه. ويراد هبا ضبذ ما

  1مثال

وبقيننة  24واحللننر ، 52والنحننه ،  116وردأ يف البقننر   {يف السننماواأ وا رض لننه مننا  }

 ، و و يف تسعة مواضع.رض ا يف القرآن   له ما يف السماواأ وما 

  2مثال 

  9اآلية يبا  يف يور  القذ  وردأ  {أاللم يروا }

،  86نمننه ، ال 79، النحننه  148، ا عننراف  6ا نعننام وردأ يف  يسننة مواضننع    {أمل يننروا }

  31ي  

 .وكه ما يف العنكبوأ بالواو ، 41موضعا أوهلا يف الرعد 12يف  {أومل يروا }وبقية القرآن 



                                           احلفظ الرتبوي للقرآن وصناعة اإلنسـان                                                                              122
 

  3مثال

يف يسنة القذ وبقية القرآن بالفناء و نو  11ا نعاموردأ يف  {يريوا يف ا رض مث اناروا  } 

 137مواضع أوهلا آل عمران

  4مثال

 ، وباقا القرآن بتاء واحد  و نو4د ، والسج 6نعام يف موضعني القذ  ا  {أالم تتتكرون  }

 يف يبعة مواضع.

  5مثال

 {ولكن أكثر النا  }-2،  {ولكن أكثر م } -1

 من ا ول.الكه ما يف ا نعام، ويون  ، والنمه ، والقصى، والزمر، والدخان، والطور، 

اء، والفرقنننان، ،والرعد، والنحنننه، واإلينننر (يسنننة مواضنننع) وكنننه منننا يف البقنننر  ، و نننود، ويويننن 

 ، واجلاثية، المن الثا .)ثمثة مواضع(،وغاالر)موضعان( ، ويبأل)موضعان( والروم

 ا ول من ا ول ، والثا  من الثا . ،أما يور  ا عراف الموضعان

 .موضعا 29وبموع ما ورد من النوعني يف القرآن الكرمي 

 قاعد  بموعة يف قولك ثانيا  

 ا يتلابه من أواخر اآلياأ  و ته القاعد  تفيد يف ربذ م

   1مثال
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والثانينة  {تعقلون  }ختم  ا وىل بقوله    ا نعام الوصايا العلر يف آخر يور  آياأ أواخر 

اليمكن وع احلرف الثا  من كنه  نته الكلمناأ  {تتقون  }والثالثة بقوله    {تتكرون  }بقوله   

 ام  كه آية دون تلابه أو تداخه .يف قولك   ) عت  ( وميكن بوايطة  ته الكلمة حفظ خت

  2مثال

، {وهلنم عنتاب عانيم }منن آل عمنران اناء ختامهنا كمنا يلنا   178إىل  176اآلياأ من 

  ميكن وعها يف كلمة )عام(. {وهلم عتاب مهني } {وهلم عتاب أليم }

 

 قاعد  الربذ  رف من ايم السور   ثالثا   

  مثال

واننناء يف ينننور   {ولقننند صنننرالنا للننننا  يف  نننتا القنننرآن  }اننناء يف ينننور  اإلينننراء قولنننه تعننناىل  

انناء يف تننني نقننول يول ننبذ  نناتني اآل {ولقنند صننرالنا يف  ننتا القننرآن للنننا  }الكهنن  قولننه تعنناىل   

 يور  اإليراء تقدمي كلمة النا  وبينها وبني ايم السور  حرف ملرتك  و حرف السني .

 الربذ بالتجويد قاعد  رابعا  

 مثال 
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لن تغنا عننهم أمنواهلم وهلل أوهللد نم منن اهلل شنيتا  }قوله تعاىل   17اجملادلة اآلية ااء يف يور 

 ه  نا بنالواو أو بناهلمز   {أولتك}و نه قد تلتبه كلمة  {أولتك أصحاب النار  م اليها خالدون

 نقول إن احلكم  نا إ هار ولي  إدغام. 

 قاعد  الرتتيب خامسا  

  مثال

َنا َكناننوا يَنعََّملننونَ يَنوََّم تَ }قول اهلل تعاىل    َنتننهنمَّ َوأَيَّدايهامَّ َوأَرَّانلنهنمَّ مبا َهدن َعَليَّهامَّ أَلَّسا  -] ينور  الننور  {لَّ

 [ 24اآلية   
 ااءأ بالرتتيب من ا على إىل ا يفه بالنسبة جلسم اإلنسان.

 قاعد  لي ياديا  

 مثال 

،  234يف ينور  البقنر  اآلينة يف عد  املتنو  عنهنا زواهنا  عا احلفاق اآليتانمما يلتبه على ب

وممننا ي نبذ حفننظ  ناتني اآليتننني ويزيننه التلنابه أن تنندرك أن اآلينة ا وىل تكننررأ اليهننا  240واآلينة 

 الباء يبع مراأ ، بينما اآلية الثانية لي  اليها حرف الباء مطلقا.
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 رتكيزاملفتاح الرابع   ال 

بننألمر آخننر عنننه وعنندم انلننغال الننت ن الرتكيننز يعننا اإلقبننال الكامننه الكلننا علننى مننا يننراد تننتكره 

 داخليا أو خارايا .

ومفتنناح  ،مفتنناح احلننب  ويننتحكم يف حتقينن   ننتا املفتنناح بعننا املفنناتيحب ا خننرى للننتاكر  مثننه 

الكلها تسنناعد علننى ، ومفتنناح التنندريب والرياضننة،ومفتنناح املكننان حيننث هلل صننوأ وهلل صننور   ،اجلهننر

 .تقويته

ينة  ننته املهننار  ويننتج عنهننا قننو  املمحانة والناننر النندقي   نناك الكثننري منن التنندريباأ حتنناول تنم

 ،و الصنم  وقنراء  القنرآن حفاناالعمي  ملا يراد تتكره والهمه وإن من أقوى التندريباأ هلنتا املفتناح  ن

 ورالعه. تهومدى حااتك لزياد قدرتك على الرتكيزتدريبان مهمان يكلفان لك عن مستوى  إ ما

علنرين دقيقننة بنندون  ننتا املفتنناح إىل حفاننه   تننااالمننا  ، الوقنن ومنن الوائنند  ننتا املفتنناح تنوالري 

 .دقائ  عند تطبيقه  يبعميكن حفاه يف 

َبَة بَّنا َعامار  ما ااء يف حديث يف احليا   تطبيقاأ مفتاح الرتكيزومن  َكاَن َّ   قَالَ رضا اهلل عنه عنقَّ

َنا راَعايَةن اإلا  تننَهاَعَلينَّ اٍّ الأََلدَّرَكَّ ن َرينوَل اللاها َصلاى اللاهن َعَليَّها َوَيلاَم قَائاًما  باها اَلَجاَءأَّ نَنوََّب ا الَنَرواحَّ باَعلا

نن ونضنوَءهن مثنا يَنقنومن الَنينَصل ا رَكَّ  لام  يَنتَنَوضاألن الَنينحَّسا ا منقَّباه   نَد  ن النااَ  الأََلدَّرَكَّ ن مانَّ قَنوَّلاها َما مانَّ منسَّ َعتَننيَّ

َ يََديا يَنقنولن الا ا هاها إاهللَواَّ َعَليَّهاَما باَقلَّباها وَ  َوَد َ تاها الَإاَذا قَائاه  بَننيَّ َناةن قَاَل الَنقنلَّ ن َما َأاَّ  َوَاَب َّ َلهن اجلَّ

تََّ  آناًفا قَاَل َما مانَّكنمَّ مانَّ َأَحد  يَنتَنوَ  َودن الَنَنَارَّأن الَإاَذا عنَمرن قَاَل إا   َقدَّ رَأَينَّتنَك اا َلَها َأاَّ غن أَوَّ ضاألن الَنينبَّلا قَنبنَّ
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باغن الََّوضنوءَ  َهدن أَنَّ هلل إاَلَه إاهلل الَنينسَّ  النتاَح َّ لَهن أَبنََّوابن َعبَّدن اللاها َوَرينولنهن إاهلل اللاهن َوَأنا حمنَماًدا مثنا يَنقنولن َأشَّ

خنهن مانَّ أَين َها َشاءَ  َناةا الثاَماناَيةن يَدَّ  (1)  اجلَّ

مثنا أَدََّخَه َ  مارَار  الَنَغَسَلهنَما الألالنَّرََغ َعَلى َكفايَّها َثم َدَعا باإانَاء  أنه  رضا اهلل عنه عنثََّماَن بََّن َعفاانَ عن و 

تَننََّلَ  مثنا َغَسَه وَ ميَايَنهن يفا اإلا  َههن َثمنَاءا اَلَم ََّمَا َوايَّ ا َثمَ  مارَار  مثنا َمَسحَب اَّ ثًا َويََديَّها إاىَل الَّمارَّالَنَقنيَّ

ها مثنا َغَسَه  ا مثنا قَاَل قَاَل َرينولن اللاها َصلاى اللاهن َعَليَّها َوَيلاَم َمنَّ باَرأَّيا َليَّها َثمَ  مارَار  إاىَل الََّكعَّبَننيَّ رااَّ

ا هلل  نَد  ن الايهاَما نَنفََّسهن غنفاَر َلهن َما تَنَقداَم مانَّ َذنَّبا  َعتَننيَّ  (2)  ها تَنَوضاأَل حَنََّو ونضنوئاا َ َتا مثنا َصلاى رَكَّ

اخلواطر وحننديث النننف  مننن أ ننم مفنناتيحب الننتاكر  المننن تنندرب علننى  ننته بنن قننو  الننتحكم  إن

سنه تفكنر كين  شناءأ الإنه يستفيد منها ومن كان مهمم هلنا قند تنرك العننان لنف حىت يتقنهااملهار  

مثننه الطفننه الننتي تننرىب علننى الفوضننى الهننو معننرض لل طننر واهلننمك يف أي كننون ي ومننىت شنناءأ الإنننه

 .ايهه للواهة املطلوبة حني احلااةته وتو وق  ، ويصعب قياد

إن كننن  نلننألأ علننى  ننته الطريقننة يف التفكننري اليجننب عليننك اآلن أن تبنندأ بالتنندريب والرتبيننة 

لتفكريك ليكون طوع أمرك يت ب حيث تألمره الإن العل  ذلنك أمكننك حتقين  النجناح يف كثنري منن 

 اجملاهللأ الدينية والدنيوية .

                                                 
 [(25/ ص  2)ج  -م صحيح مسل] (1)

 [  (8/ ص  2)ج  -صحيح مسلم  ، (277/ ص  1)ج  -صحيح البخاري ] (2)
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 ينؤدي إىل انلنغالصنور  وتلنغيه أحندمها دون اآلخنر تركينز الو  صنوأال   تركينزقسمان الرتكيز 

 وبلبألمر غري املط الت ن 

  1مثال 

الصننفحة ومكننان اآليننة النن   بت يننهه الصننوأ ، الننإن قننام يلننغاهننرا الإنننه قننام بتمننن يقننرأ حفاننا 

 نتا هلل ميكننه أن يسنرح خيالنه بعيندا عمنا يقنرأ أمنا منن يكتفنا مثنه الصنور  و  الإنه ينتم تلنغيهيقر  ا 

 بتلغيه الصوأ دون الصور  التجد ذ نه ينلغه بينما  و يقرأ .

  2مثال

الهننتا هلل  الصننوأ القننذ بينمننا عينننه أي الصننور  تنندور يف كننه مكننانبمننن يتننابع ا ذان بألذنننه أي 

 . ميكنه الرتكيز

  3مثال

ه وعينننه تنندور يف كننه اهنناأ املسننجد المثننه  ننتا غننري منتبننه  ملننا حب بعنند الصننم  بلسننانسننب  مننن ين 

 يقول .

 يز يف املفتاح الثالث من مفاتحب تدبر السنة .قد ذكرأ يف مفاتحب تدبر السنة أنواعا من الرتك

دقائ  تقول جينب أن  علرعماه يكون ب غذ الوق  التحدد مثم شرود الت ن أثناء احلفظ 

  تا الوق .نتها يقبه أن  املقطعأحفظ  تا 
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قن  راحننة منثم كننه نصن  ينناعة ومننه تقسننيم الوقن  الطويننه إىل النرتاأ قصننري  يفصنه بينهننا و 

 منها ي  دقائ  راحة الهتا يفيد ادا يف توليد الرتكيز . 

الهو يعطا إليه ركيز النار صح  وتامل مسكوإن مما  ق  الرتكيز وخاصة عند التسميع التايت 

 نوعا من الراحة حني القراء .

 كي   صه شرود الت ن ؟  

  تا يؤال مهم وا  م منه يؤال   

 ؟الرتكيز كي  ميكن   

بع نننها ومنننن أمههنننا اجلهنننر مبنننا يننندور يف القلنننب  واوابنننه أننننه  صنننه بتطبيننن  مفننناتيحب النننتاكر  أو

 والتصوير والربذ والتكرار .

منننن موضنننع إىل آخنننر ملنننابه لنننه يف  صننه اهللنتقنننال  القنننراء  حفاننناحنننني  الرتكينننز  ضنننع عننند 

التلنابه يف  ور  منرمي بسنببكان أحند الطنمب يقنرأ يف ينور  اجلنن الانتقنه إىل يناللفظ مثال ذلك    

وآخر كان يقرأ املزمه الانتقه إىل ينور  ننوح بسنبب التلنابه ،  يف السورتني { السيعلمون من }قوله 

 يف السورتني ، وأمثال  تا كثري ادا. {إنا أريلنا}ه   يف قول
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 لنيةاملفتاح اخلام    ا 

ن ميلنك إاابنة واضنحة إن ح ور النية ومعرالة اهلدف يبب مهم يف تقوية وتنليذ التاكر  المن

؟ الإنه ميكننه حفانه أو تنتكره  لاءومكا  عن يؤال   ملاذا أحفظ  تا ؟ أو ملاذا أريد تتكر  تا ال

أهلل  فنننظ  أو  يف ذ ننننه الحننري بنننه أن ينسننى ومننن هلل ميلنننك  ننته اإلاابنننة أو تكننون غام نننة وصننغري 

 .أصم 

الننإن قلبننك يفننتحب ومقنعننة  وتكننون اإلاابننة قويننة ننتا السننؤال تتننتكر اليهننا إنننك يف اللحاننة النن  

 أبوابه ويرحب هبته املعلومة وخيتز ا يف مكان أمني .

ري نا منن النيناأ الصنحيحة إن التكرار إذا ت ملراأ كثري  دون ح ور لنية احلفظ ونينة العلنم وغ

يف تثبي  احلفظ يكون أقه  الم بد من ح ور النية واهلندف أثنناء احلفنظ منن أانه  التكرار الإن أثر

 ء  التاكر  وتسريع عملية احلفظ .زياد  كفا

 

 جلهر والتغااملفتاح الساد    ا 

   تا املفتاح من ازأين

 و و رالع طبقة الصوأ ،اجلهرا ول  

 و و تلحني الصوأ ،التغاالثا   
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وا قنوال يف  نتا كثنري  ملنهور   ،وكه انزء منهمنا لنه أثنر معنني يف حتقين  احلفنظ وتقوينة التنتكر

قننول الجننرب بنفسننك مث اناننر الفننر  وكلمننا ارتفننع الصننوأ كننان أقننوى يف  والتجربننة تغنيننك عننن كننه

 أمران  احلفظ والسر يف  تا

أنه  ق  الرتكيز أي يطرد ا الكار والوياو  املتطفلة خارا املوضنوع و نو منن القنوانني  ا ول 

 املهمة للتاكر 

ن بع ننهم حننني أهلل تمحننظ أ ،أنننه يولنند روابننذ صننوتية مسعيننة تعننني علننى تثبينن  احلفننظ  الثننا 

 .يعجز عن تتكر معلومة الإنه  اول أن ينطقها بلحن معني التجده يتتكر ا

 كان احلفظ أقوى وأيرعوكلما كان  القراء  ملدود  قوية  

 الرخو  هلل تواد إهلل حفاا يلبهها . القراء  اخلاملة ن إ

لطننمب حلقنناأ حتفننيظ القننرآن يف املسننااد عنندم اهننر ا علننىومننن املمحننظ يف اآلونننة ا خننري  

حني تنناقش بعنا املعلمنني يف يف يرعة وقو  احلفظ ، و وأثره املهم اجلهر  مفتاح ع ي  ين بالقراء  و تا 

 ننته الق ننية يعتننتر  بننألن اجلهننر يسننبب تلننويش بع ننهم علننى بعننا،  ننتا صننحيحب إذا كننان الننتي 

جيهننر بننالقراء  بع ننهم دون اآلخننر وبطبقنناأ صننوأ متباينننة لكننن إذا اهننر اجلميننع وبطبقننة صننوأ 

متقاربنة الننإن  ننتا التلننويش هلل يوانند ومثالننه قننراء  املنتانرين لصننم  اجلمعننة الإنننه يوانند اهننر متناينن  

احللقناأ القرآنينة  كانن   يناد  التندبر والفهنم ، لقندلزياد  احلفظ أو ز  مفتاح اجلهرالكه يستفيد من و 
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ن القننراء  اجلهننر حننىت إن املعلننم لينندرك انلننغال الطننمب وانصننراالهم عننمفتنناح تطبنن  إىل وقنن  قريننب 

 بت اب صوهتم اليعيد م إىل اجلهر مر  أخرى .

 

    عدم اهلليتعجالو نا  ا املفتاح السابع 

أو  ده يكنرر آخنر آينة قرأ ناالقراء  حفاا أن بع هم حني يتعثر يف القراء  جت أثناءمن امللا د 

كر  ؟ السبب ما يبب  تا التت   ،يراع إىل الوراء ب ع آياأ مث  يتتكر ما نسيه ويستمر يف القراء 

 .من الوق  للتتكر و تا الراوع والتكرار يعطيها  ته الفرصة شاءأن التاكر  كان   ااة إىل 

 .خطئأيرع حىت هلل أهلل بد أن    يقول بعا الطمب 

الهننو عننما ل ننع  ب ننع    ننتا يننببه ضننع  احلفننظ اليعاجلننه بالسننرعة ليزينند مننن قننو  الرتكيننز 

 آخر .

إذا ااتمنع معهنا احلفظ خاصنة ه الالعجلة  ا السبب يف عدم هلل بد من ا نا  والتمهه والرتي

 .عدم الرتكيز 

ومنن تطبيقنناأ  نتا املفتنناح تقليننه احلفنظ وكثننر  تكننراره والصنا والتننأل  حننىت يثبن  متامننا ومي ننا 

 على ثبوته وق  الهتا أال ه طري  للحفظ القوي املكني.
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    حسن الان باهلل واليقنياملفتاح الثامن 

 ،هلل تعنناىل وتألييننده وأنننه يعطيننك مننا ترينند وبننم حنندود كننن حسننن الاننن بربننكا بف ننهدائمننا ثنن  

وأننك  ،وثن  أننك ينتحفظ ،دائمنا توقنع حصنول اخلنري ،تتكر أنه أكرم ا كنرمني واننه أرحنم النرامحني

، وتوقننع النننقى يف كننه وقنن   ،و ننتا خننري مننن اليننأل  مننن رمحننة اهلل ،إذ  ننو يننبحانه املعننني ،تتننتكر

زينناد  العلننم وضننع  الننتاكر ،احرص دائمننا أن تسننألل اهلل عننز واننه  ،ظام نفسننك ب ننع  احلفننواهتنن

 واإلعانة على التكر من خمل ا دعية املألثور  الوارد  يف  تا املعىن.

ث  بنفسك    بعا املدربني يقوله  وأنبه يف  تا املقام إىل عدم نسبة الف ه إىل النف  وأحتر مما

عند  ن عبده به  اهلل يبحانه وتعاىل  وأناهلل يعطيك أو أنا قادر وحنو  تا به دائما تيقن أن ، 

َرينََّرَ  َعنَّ َرينولا اللاها َصلاى اللاهن َعَليَّها َوَيلاَم َأنا اللاَه أخرا الإن  نن  به خريا أعطاك  أمحد َعنَّ َأيبا  ن

رًا الَنَلهن وَ   (1)إانَّ َ نا َشرًّا الَنَلهن.َعزا َوَاها قَاَل أَنَا عانََّد َ ن  َعبَّداي يبا إانَّ َ نا يبا َخينَّ

 

    أدومه وإن قهاملفتاح التايع 

يف  ننتا املعننا ، و  يف ملنناريع احلفننظ الطويلننة مثننه حفننظ القننرآن الكننرميحنتنناا إليننه  ننتا املفتنناح 

مهمنا كنان يعطنا قنو  وصنمبة الإننه و و إشنار  إىل القلينه املسنتمر   (الناقو  خير  احلجر) قوهلم   
                                                 

 4315،  1905، صحيح اجلامع  4/224الصحيحة (1)
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حننىت علنى لطاالتننه وضننعفه الإنننه اكتسننب قنو  بسننبب اهلليننتمرار والتتننابع القليننه  املنناء الهننتامنع الوقنن  

 ايتطاع أن خير  احلجر .

تركنننه إطمقنننا وممنننا يسننناعد علنننى  ماهللينننتمرار يف تكنننرار منننا ينننراد تثبيتنننه وعننندوبنننناء علينننه اليجنننب 

تا أمننا إذا كننان كثننريا الهننن بننه اهلليننتمرار كونننه قلننيم إذ يصننبحب يننهم خفيفننا تنننتحم  النننف  للقيننام 

منندعا  إىل التعثننر والتوقنن  كمننا انناء يف ا ثننر   كاملنبنن  هلل أرضننا قطننع وهلل  هننرا أبقننى ، وكقننوهلم   

 قوي متني جيب تطبي   تا املفتاح .المن أاه حتسني التاكر  وحفظ ( من كا اللقمة غى)

    لرتتيبااملفتاح العاشر 

و طلننب منننك حفننظ بننم ريننب أن حفننظ املرتننب أيننهه مبننراأ كثننري  مننن حفننظ غننري املرتننب اللنن

وكاننن  مبعثننر  الايننتطع  ترتيبهننا بننألي شننكه يننتجد أن حفاهننا بعنند ترتيبهننا  رقننامأأمسنناء أو علننر  

 الوق  المزم حلفاها ويكسب احلفظ ثباتا وقو .  وترقيمها برقم مسلسه خيتصر

وكننتلك حفننظ مواننوداأ مكننان معننني إن كاننن  مرتبننة أمكننن حفاهننا ومثلننه الكتنناب واجمللننة 

 .كان حفظ وايتح ار ما اليها أيههكان الرتتيب اليها أقوى  واجلريد  كلما  

الإننه يعطنا ينهولة   السنورعلى ترتيب  وتطبي   تا املفتاح على حفظ القرآن أن يكون احلفظ

يف حفظ الرتتيب العام ويساعد بعد احلفظ على اهلليتفاد  منن  نتا الرتتينب يف اهلليتلنهاد والقنراء  

كان  و اخلنذ املرينوم للحفنظ الإننه   إذابألمسائها  ترتيب السورخاراها املهم أن حفظ يف الصم  أو 
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 صه حفاه تلقائيا خاصة مع تطبي  ناام احلفظ ا يبوعا و تا يعطا دعامة قوية اندا للحفنظ 

 الهو ميثه حفظ اخلذ العام أو اإلطار الكلا ملا يراد حفاه الهته من قواعد احلفظ املهمة.

آن أو بع نه هلل  فنظ ترتينب السنور و نتا نقنى يف ن  فانون القنر ممنأن عنددا  ولعلك تمحنظ

والسننبب يف  نتا  ننو عنندم احلفنظ،  تطبين  مفنناتيحب النتاكر   ن حفننظ ترتينب السننور يعننني اندا علننى

مثنان  إذ أن احلفظ الرتبوي املبا على التكرار املنام ، ومث  يبب آخر  و احلفظ على ا ازاء وا 

وينسننب اآلينناأ إليهننا بنندل نسننبتها إىل يننور ا الننرتى  يصننرف الننت ن عننن السننور مثننانالرتكيننز علننى ا 

وقد منر  يأللته يف أي يور  رمبا هلل يعرف  بع هم يقول آية كتا يف الثمن ا ول من اجلزء الرابع ولو

معا بعا املواق  منن قبنه الطنمب النتي يلنرتكون يف املسنابقاأ أو يف املقنابمأ  فنظ لكنن هلل 

 يقرأ . يدري يف أي يور 

 

 تحديادي علر   الاملفتاح احل 

التحدي املسب  حلفظ ما ينراد منن أ نم املنلنطاأ الت نينة ، والتحندي قند يكنون منن اإلنسنان 

الايننتفد مننن  ننتا املعننىن  بموعنناألنفسننه أو مننن غننريه وقنند يكننون مننن طننرف واحنند أو مناالسننة بننني 

 .النفسا يف تنليذ ذاكرتك
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 ذكروقد يب   ي  ملا تريدوحتق حفظومن صور التحدي أن تعد أحدا بوعد كلما حصه منك 

 .(عقب) تا املبدأ يف مفاتحب حفظ القرآن ضمن املفتاح اخلام  

 

 ريماملفتاح الثا  علر   ال 

 بعننا بننمد يففننظ بطريقننة اللننوح و ننو احل حننىت اآلن   ومننن التجننارب القيمننة وهلل زال يعمننه هبننا

اآلينناأ بالريننم العثمننا  للطالننب  حيننث يكتننب ا يننتاذ  والصننومال والسننودانمثننه موريتانيننا الريقيننا أ

قرئها للطالب لفاا وخطنا وبعند حفاهنا يقنوم الطالنب مبحو نا مث كتابتهنا منن حفانه على اللوح مث ين 

  مر  أخرى.

وميكن يف الوق  احلاضر ايتعمال السبور  البي ناء ذاأ ا قنمم امللوننة وذلنك للقينام برينم منا 

طة الرينم حينث إن  نته الطريقنة تعطنا ت حفاه من املصح   اه اهللختبار وتقوينة احلفنظ بواين

 احلفظ قو  ومتانة .

مكننان و يكنون الرينم مطابقنا متامنا للمصنح  منن حينث اهنة الصنفحة وبداينة السنطر و ايتنه 

 .والكلماأ بالريم العثما وطريقة ريم ا حرف من السطر ، الواصه اآلياأ 

ر إذ تنرغبهم يف كثنر  صحيحب أن  ته الطريقة تألخنت وقتنا لكنهنا مفيند  اندا وخاصنة منع الصنغا

 .املرااعة
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 يقنوم علنىيف حتسني اخلذ وقو  اإلممء،  ن صحة اإلمنمء  ادا إن تطبي  مفتاح الريم يفيد

حفننظ الريننم الصننحيحب للكلمننة و ننو احلننه العملننا للبننناء اللغننوي للمننتعلم، أمننا درايننة القواعنند الهننا 

 تيسر  تا احلفظ وتقويه.

لو يأللته عن القاعد  مل يعرف وأكثر ما يتبني  نتا  جتد الكثري منا يكتب إممء صحيحا لكن

 ا مر يف كتابة اهلمز .

    لقاءواإلعمن واإلعمم اإلاملفتاح الثالث علر 

إن التحنننديث مبنننا حفاننن  وإعنننمم اآلخنننرين بنننه يعننند منننن مفننناتيحب احلفنننظ الفعالنننة وقننند ورد عنننن 

و ندثها مبنا حفنظ التقنول لنه   هلل الز ري رمحه اهلل أنه إذا راع من بل  احلديث الإنه يوقظ ااريته 

 .االقه شيتا مما تقول ، اليجيبها بقوله   إ ا أريد احلفظ

رم ان من أ م شهر ومن تطبيقاأ  تا املفتاح  اإلمامة مبا حتفظ يف الصلواأ اجلهرية ويعتا 

 املوايم لتطبي   تا املفتاح .

ب اإلمامننة بننزممئهم ، وقند تتبننىن حلقنناأ حتفننيظ القننرآن مثننه  نتا العمننه حيننث يتننناوب الطننم

 وميكن تطبيقه يف ا ير  .

ومننن تطبيقنناأ  ننتا املفتنناح أي ننا أن يقننوم احلنناالظ بتفسننري اآلينناأ حفاننا يف در  خنناص او 

 عام.
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القصننى وا خبننار أن تقننرأ أو تسننتمع بنيننة مننن يننيحد  اآلخننرين الفوائنند و ومننن تطبيقاتننه يف 

 الرتكيز واهللنتباه وضبذ ما يقرأ أو يسمع .بتلك الاملمحظ أن واود  ته النية هلا أثر كبري يف 

    تصويرالاملفتاح الرابع علر 

الناننر والتألمننه طننويم يف الصننفحة مث  اليننتمنعننا بننه أن يننتم الرتكيننز علننى تصننوير مننا يننراد حفاننه 

تكنرار  نته العمليننة و تغمنيا العيننني وحماولنة التنتكر مث النانر منر  أخنرى واكتلناف اواننب الننقى 

 . لتصوير الدقي  للصفحةاه عد  مراأ حىت  ص

ومنن تطبيقنناأ  ننتا املفتناح مننا نسننمع عنننه منن حفننظ أرقننام اآلينناأ ومكنان اآليننة مننن الصننفحة  

 كه  تا لي  معجزا إ ا  تاا إىل تلغيه  تا املفتاح ومن مث يعطا احلفظ قو  ومتانة.

وعننا  يقفنز منن ينور  إىل ينور  ومنن وانه إىل آخنر دون - ع لنهسنم  وأنن  تن  - جتند اللن ى 

مننا يننراد حفاننه لننه أثننر قننوي يف  موقننع ومكننانالحفننظ  ،والسننبب يف  ننتا عنندم التصننوير أثننناء احلفننظ

 يرعة احلفظ وتثبيته

يف البداية كانن  اللعبنة تسنتغر  دقيقنة أو دقيقتنني   قام بع هم بلعبة تصوير أثا  غرالته يقول

كننه قطننع ا ثننا  وأي   ولكننن يف كننه مننر  أعينند اليهننا التجربننة تسننتغر  وقتننا أطننول لقنند حاولنن  ر يننة

وأخنريا تفاصنيه التفاصنيه مثنه ينن صنغري  اندا أو قلنر  خلننبية  شناءعليهنا مث تفاصنيه أي  شناء

كثننر أو حاالننة مكسننور  أو نقطننة طننمء لقنند وانندأ أنننه كلمننا الكننرأ أكثننر أحصننه علننى تفاصننيه أ
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  بنننني أن تكنننرار التصنننوير يفيننند يف ذكرتنننه نننتا مثنننه  (1)"ا نننن نصنننفها شنننبه منسنننا أو غنننري ممحنننظ

اكتلاف أشياء اديد  يف كنه منر  ويسنتفاد مننه  ننا يف التصنوير الندقي  للصنفحة الن  حتفاهنا وأن 

يف كنه منر  تكتلن  شنيتا اديندا بنه  وهلل يتصنور أن يكتمنه منن أول منر   ذلك  صه مر  بعد مر 

 .مل تمحاه من قبه

موينة هلنا معنان ملاذا ننسى ا مساء وهلل ننسى صنور  الوانه أو مكنان العمنه السنبب أن  نته مل

 شناءحمسوية بينما اهلليم ما زال برد كلماأ المن أاه حفاه جينب حتويلنه بواينطة التصنوير إىل 

 يف ش صيته . لاءب له معىن ملمو  اليتم ربطه

     تاكر املاملفتاح اخلام  علر 

  ااأ إذالا ينتلة هلنا أثنر مفيند ونناالع يف تثبين  املعلومن املتاكر  تعا املناقلة بني اثنني الألكثر ،و 

 كان  بني طرالني اثنني أو بموعتني

  القرآنألفاق ومن أمثلة ذلك يف حفظ  

 كتا   ه ذكر حرف كتا يف آية   

 ... يف صفحةأو  .... يف يور كتا كم مر  وردأ كلمة       

 يف  ته السور  .كم مر  ورد يا أيها التين آمنوا      

                                                 
 45قدرتك على الدراسة والنجاح ص  كيف تضاعف  (1)
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 . مثم يف يور  الزخرف (صرا  مستقيم)كم مر  ورد      

 يف القرآن .قارن بني اآلياأ الوارد  يف قصة لو      

 ين ؟ أكم مر  ورد ) ويقولون مىت  تا الوعد إن كنتم صادقني ( و     

 .ا نبياء وا مم التين ورد ذكر م يف يور  ص م  من   

 .قارن بني اآلياأ الوارد  يف بسذ الرز      

 .أين ورد كه من الكلمتني (غسا )،  (غساقا)   

 اذكر ما ورد يف البحر ، السماء ، ا رض.   

يتلة كثري ادا و ا تفيد يف زياد  قو  احلفظ ويف تنليذ الت ن وتدريب قنو  وحنو  تا من ا 

، واليهنا إثنار  ومتعنة ميكنن شنغه وقن  النراغ الطنمب هبنا وخاصنة يف الندوراأ  املمحاة حنني القنراء 

 املكثفة يف ا وقاأ امل صصة للراحة .

 

  نومح الساد  علر   الاملفتا 

مننن أال ننه ا وقنناأ  ننتا إن كننان النننوم كااليننا وكننان لننيم  اهلليننتيقاق احلفننظ قبيننه النننوم أو بعنند

 .نه ي اف إليه قو  ونلا  البدنأقوى   اهلليتيقاقوكونه بعد 
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والننننوم ينننريحب الننننف  والنننروح ويعيننند إليهنننا نلننناطها حينننث متسنننك عنننن احلركنننة النننرت  مث تعنننود إىل 

  .نلاطها

 ،إذا كان وال   دي النل صلى اهلل عليه ويلم كان عونا للتاكر  لتعمه بلنكه صنحيحب والنوم

 يف أمرين   ى  لويت

 .النوم املبكر بعد العلاء مباشر  ا ول  

 .اهلليتيقاق قبه الفجر مث الوضوء والصم الثا   

 .صحيحب تان أمران مهمان لنلا  التاكر  وعملها بلكه 

أبنندا أن تعجننز عننن الثانيننة جيننب أن تسننتيقظ قبننه الفجننر ولننو  إن عجننزأ عننن ا وىل الننم يصننحب

كنننز عاننيم هلل   وبننه  نن سننتح  اهلل تمنامي عمننه وتصننلا ركعتنني خفيفتننني إنننه بندقائ  بقنندر مننا تتطهننر

 ، وا ب على  ته العاد  ويرتى أثر ا على حياتك اليومية. ينفد

ا منننوطن تفصنننيه ولننني   نننتوقننند اننناء بينننان  نننتين ا منننرين وأمهيتهمنننا يف عننندد منننن ا حادينننث 

 .الكمم عنها
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    لتنف ااملفتاح السابع علر  

 .آلة احلفظ و  والقلب،  (1)عمقة متينة بني التنف  والقلب  ناك

 أمران مهمان  تقوية القلب بالتنف  ومما  ق   

 .راة كااليةا ول   اجلهر بالقرآن الهو من أقوى متارين التنف  وخاصة إن كان اجلهر بد 

اللننهي  الحركنناأ الصننم  وأوضنناعها تعننني انندا علننى التنننف  اإلرادي و ننو  م  الصننالثننا    

ويف الصننم  انناء يف كتنناب  طالنن  مدتننه كننان أثننره علننى الصننحة أعلننى وأال ننه وكلمننا والننزالري العمينن 

عننند السننجود يكننون الننرأ  أخفننا مننن اجلننتع و ننتا يسننمحب لع ننلة احلجنناب   "  129صننحة ص 

الصنندر مدعومننة ب ننغذ ا حلنناء عليهننا ، وتننتقلى ع ننمأ  احلننااز أن تنندالع اهلننواء باجتنناه اننوف

اجلهننر بالتسننبيحب والنندعاء  ... ...انندار الننبطن و ننتا يسنناعد علننى نفننث معاننم اهلننواء خننمل الننزالري .

جيعه اهلواء خيرا عن آخره أثناء الزالري ، وكلمنا زاد التسنبيحب طنال النزالري القسنري وبلنغ أوانه ، وكلمنا  

 .  "ا نى كان الدعاء بنف  واحد كان أقو 

من الرتكيز هلل حااة له به رمبا صرف  بع هم بالتنف  العمي  مع حفظ كه آية و تايطالب 

 .احلفظ إىل التنف  وأشغه القارئ

أثر التنف  العمي  على قو  احلفظ  صنه بصنور  بطيتنة منن خنمل اجلهنر بنالقراء  ومنن خنمل 

 حركاأ الصم  و تا كاف ادا لتحصيه املقصود .
                                                 

 انظر كتاب: التنفس أسلوب حلياة جديدة للدكتورة جوديث كرافيتز  (1)
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من الكتب ال  ختصص  يف احلديث عن التنف  أو خصص  له الصوهلل وتؤكند   ناك العديد

على أمهيته وتتكر بعا التمارين اخلاصة به ، ولس   ااة إىل مثه  ته الكتنب إن اينتفدأ منن 

 تدريباأ التنف  ال  حتققها الصم  و ققها اجلهر بقراء  القرآن .

    اختاذ القراراملفتاح الثامن علر 

يعينن   اء ننناك عمقننة طرديننة بننني القنندر  علننى احلفننظ وبننني قننو  العزميننة واختنناذ القننرار ، الننم شنن

 م وقرر واقطع الرتدد.احلفظ ويعي  التتكر مثه الرتدد ، الإذا كن  تريد احلفظ الاعز 

 وبإمكانك جتربة أثر  تا املفتاح على يرعة وقو  احلفظ يف جتربتني منفصلتني  

 من القرآن يف وق  حمدد .حمدد تعزم وتقرر حفظ مقطع أن ا وىل   

 قرب الرصة ممكنة .أمىن لو تيسر لك ذلك يف حتاول حفظ  تا املقطع وتتأن الثانية   

 ا منا  بنه نكنون أصنحاب قنرار حاينم يف كنه أمورننا وننرتىب علنى هلل ت يع أعمارنا يفينبغا أ

  ته العاد  املفيد  ادا يف ويع أمور احليا  ومنها حفظ القرآن الكرمي.

    فهمالاملفتاح التايع علر 

خيتصننننر عليهننننا كثننننريا مننننن  ،ا منننننيالناصننننحب و و ننننو املرشنننند ،الفهننننم  ننننو صنننندي  الننننتاكر  احلميم

 .الاالهم لتحفظ ،ساالاأثريا من املوخيتصر ك،اجلهود
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لكننن تبقننى  ،اثنننان وهلل جيننادل اليننه إنسننان عليننهمفنناتيحب الننتاكر  هلل خيتلنن   كننون الفهننم مننن أ ننم

 ؟وكي  نطبقه ؟املفتاح املسأللة مىت حنتاا  تا 

دون وأحياننا حنتناا الفهنم مل نمون منا نريند تنتكره  ،احلااة إليه مستمر  مع كه ما ينراد تنتكره 

  .من أموره وأحيانا ملا  يذ بتفصيه 

 أثر الفهم على احلفظ   لتجريب مترين  تاو 

 248163264       الفهمارب حفظ  تا الرقم مست دما مفتاح 

 حاول إجياد عمقة بني ا رقام املكونة هلتا الرقم ليسهه حفاه.

  واملبادر  تبكريال   العلروناملفتاح 

كانن  مواعيند   ينواءوقتنه مبند  كاالينة  تا املفتاح يعا التح ري املبكر لكنه منا ينراد تنتكره قبنه 

أو حت نننريا أو أشنننياء ينننراد اصنننطحاهبا أو كنننان اختبنننارا حتريرينننا أو شنننفهيا أو كانننن  خطبنننة أو خطابنننا 

لتاكر  الرصة للتح ري والتجهينز الالنتاكر  ل ليكوناتماع كه  تا وحنوه جيب اهلليتعداد املبكر له هلل

احلال وبسنببه  صنه احلنرا والننقى   تهيف مثه ترتبك  إ ا مث اهلليتعجال، التسوي هلل ينفع معها 

 امللننجعةالمنىت القهن   نتا الندر  والهمن   نتا املعننىن العلينك التطبين  والعمنه وعنند ا جتند النتنائج 

 وتسر مبا حتصه عليه .
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ا والنرص مهمنة تطنري منن بنني كنان بإمكاننه احلصنول عليهن   ري إن من هلل يبكر يفوته مكايب كث

ترى من املقصر أن   اليا ،على مههلتاكر  الوق  الكايف لتعمه بسبب عدم إعطاء ا  تا  يديه كه

 ؟أم ذاكرتك ال  مل تتحب هلا الفرصة لتعمه

حلانة ورود نا قبنه أن  املبنادر  إىل صنيد اخلنواطر وتندوينها تطبيقاأ  تا املفتناح يف احلينا ومن  

 .تطري أو ت ع 

يننراد عماهننا ودرايننتها وهبننته  واإلبننداع يف أي مسننأللة  التفكننريالقنندر  علننى   ننته العنناد  تننريب 

 ننم إهلل  الاملبنندعون مننا ،احللننول املبتكننر  أن تتوالنندو الطريقننة تتنناح الفرصننة لألالكننار اإلبداعيننة أن تتننوارد 

أنا  رحبوا بألالكار م وقدموا هلا وااب ال ياالة الصنارأ تنزور م باينتمرار أمنا منن يعنرض عنهنا وهلل 

العملية العليك هبته  أن  اليهمبدعا يف اجملال التي  الإن أردأ أن تكون ،يألبه هبا الإ ا هتجره وترتكه

 .املهمة على أصول صحيحة

 .ا ايتفدأ منها وإهلل ذ ب  وتركتكك الإن أمسك  هبئا الكار اإلبداعية حتل  يف مساإن 

كنم منن ال ،صنيد ااهلل تمنام هبنا و خيتلفنون يف  هم ته اخلنواطر وا الكنار لكنن مكه النا  متر هب

يألبننه هبننا رحلنن  مل تننزور اإلنسننان الننإن طر التوبننة واإلصننمح والتغيننري والتطننوير خننوا ،اخلننواطر اإلميانيننة

 . نقصه وضعفهعيش يف ي وتركته
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 تقسيمال   املفتاح احلادي والعلرون  

اليننتم تقسننيمها  الطويلننةأو ا رقننام أو القننوائم النصننوص  و ننتا املفتنناح يفينند يف حفننظ الكتننب أو

 وجتزئتها

الهنتا أينهه منن كنون  نتا التقسنيم هلل قندر اإلمكنان موضوعية أن تكون  ته التجزئة ينبغا و  

 .مثه تقسيم الصفحاأ املوضعمعىن له أو كونه قائما على 

، كنه ينور  متثنه وحند  موضنوعية   نواحلفظ على السور نوع من التقسيم املوضوعا اإلوايل 

الإن واالن   ضوع،حسب املو  إىل مقاطعالطويلة تقسيم السور   وكه يور  مقسمة إىل آياأ ، وميكن

 .التقسيم املوضوعا  اية الواه كان  تا مفيدا وإهلل الم ينبغا أن تتحكم ا واه يف التقسيم

وإهلل لو ت التقسيم على ا واه  ،الفهم وتكوين الروابذ وتقوية احلفظ التقسيم املوضوعا  ق 

 ض.الإنه  ق  تسهيه احلفظ لكن يفوأ معه  ته املزية ومها طريقان مؤديان للغر 

كلمننا زاد ضننبذ السننور    مث تتمشننى احلااننة إليننه البدايننة يف احلفننظ عنننديننه  ننتا التقسننيم حنتنناا إل

 .لسور  نار  كلية مهما كان  طويلةلحاالظ أن ينار إىل الميكن وعند حصوله 
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 (صوأ وهلل صور  هلل)كان العلرون   امل الثا  و املفتاح 

املننا ر ا صنواأ و يراد التصنوير الينه خالينا منن التاكر  مثه آلة التصوير كلما كان املكان التي 

الوانننود صنننور  وا ذن  نننا المقنننذالنننالعني  نننا عدينننة الكنننامريا  امللهينننة كنننان احلفنننظ أينننهه وأقنننوى 

خاصننة إن كننان تطبينن  املفنناتيحب  يننؤدي إىل انطبنناع ضننعي  ملننا يننراد تصننويره املكننانكثننري  يف وأصننواأ  

 علننى جبا نند نفسننهفننظ وجبننواره مننن يننتكلم و ننو المننثم لننو تصننورنا طالبننا  نناول احل ،ا خننرى ضننعيفا

 .الكي   فظ مثه  تا تفكريهتلغه  منا راحلفظ ومل جيهر بصوته و ناك 

  التل يىوالعلرون    املفتاح الثالث 

من مفاتيحب النتاكر  يفيند اندا يف ربنذ املعلومناأ الكثنري  بكلمناأ قليلنة  مهمالتل يى مفتاح 

 .لكن  تا الربذ  تاا إىل اهد

 ،ى مهار  قوية من يتقنها ويتدرب عليها يستثمر ا يف مهماأ كثري  مثه كتابنة اخلنواطرالتل ي

 ، ايتماع احملاضراأ والاامج. تل يى املقرراأ الدرايية

 أي ربنننذ الكلمننناأ الكثنننري  بكلمننناأ قليلنننة ومنننن تطبيقاتنننه يف احلينننا   نننتا املفتننناح  قننن  النننربذ 

  .أن  فاهاملستمع من ما يريد  ظر  أو الواعيل ى اخلطيب أو املد ومنه أن ،مواز ا خبار
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و ننتا قنند  (1)بالصننور ويسننتبعد الكلمنناأ ويقلننه مننن شننأل ا تل ننيىبع ننهم يننرى أن يكننون ال

 واملعلومنننناأالطويلننننة يصننننحب يف بننننال النصننننوص  لكنننننه هلل مسنننناء وحنو نننناا حفننننظ املواعينننند و يصننننحب يف 

 .الكثري 

 

  زمانوالعلرون   الاملفتاح الرابع 

 له اهتان  ى التاكر  علالزمان أثر 

 ا وىل   مراحه حيا  اإلنسان

والنبعا جيعلنه   يعتا أقوى وأال نه ا وقناأ للحفنظ  من املعلوم أن مرحلة الطفولة وزمن الصبا

ومل ينانننر احلفنننظ يف الصنننغر عليننننا  الننناأ  ويقنننوليف الكنننا التجنننده قننند ينننت  منننن احلفنننظ  شننناءكنننه 

تمعننن  لنننه املفننناتيحب ملنننا اا الصنننغارقنننو  حفانننه النننا  يف  يف السنننن للمفننناتيحب ا خنننرى وكنننم منننن كبنننري 

 .ا خرى للتاكر 

 الوق الثانية   

السحر أو بعد الفجر يعتنا أقنوى ا وقناأ للحفنظ ملنن كنان متبعنا هلندي الننل صنلى اهلل وق  

يقاق أما من هلل يننام أول اللينه ولنو يناعاأ معندود  الليبحنث عنن وقن  تعليه ويلم يف النوم واهللي

                                                 
 م كتبه ومنها قوة الذكاء اإلبداعي طوني بوزان يف معظ  (1)
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أن وقنن  السننحر أو بعنند الفجننر جيتمننع اليننه ميننزاأ مهمننة منهننا   صننفاء الننت ن، د واملرا،آخننر ينايننبه

 .ونلا  البدن ، واهلدوء هللنقطاع حركة النا  يف  تا الوق  الم أصواأ وهلل مقاطعاأ

أخننرى البع ننهم حننني يسننمع أن  مفنناتيحبقيقننة  ننتا املفتنناح لنني  مسننتقم إ ننا  ننو مبننا علننى ح

بنه ويكابنند علنى حتصنيله و ننو لني  منن أ لننه إذ أننه يننهر  أانود أوقناأ احلفننظ ا ينحار يلنزم نفسننه

 .ا القه املقصود وحتقيقهنلاطه يف أمور أخرى الينبغ الصرف معام الليه ومنهك البدن 

 

   (لغويةالثرو  ال)لغة والعلرون   ال املفتاح اخلام 

ا الكنار عنن املعنا  الناإلثراء اللغنوي  نو الطرين  إىل التعبنري عنن  نعا بنه اللغة  ا ا صه التي

واقتناصننها وحفاهننا مث ايننرتااعها يف الوقنن  املنايننب المننن  نننا تنناز أمهيننة اللغننة يف تنلننيذ الننتاكر  

ميكنننه ربنذ مننا يريند مننن املعنا  بألشننكال تتلفنة ومننن لني  كننتلك اللنني   ثننرو  لغوينةعننده كننان المنن  

 .االية ليقوم هبته العملية املهمةلديه العد  الك

ينة كلمنة واحند  كنه ينوم السنوف تزيند حصنيلتك اللغوينة علنى عندما ت ي  إىل مفرداتنك اللغو 

ثممثائننة ويسننني كلمننة ادينند  كننه عننام و ننتا يعننا أنننك يتحصننه علننى أكثننر مننن ثممثائننة ويسننني 

 .مستودعا للمعا  و تا يعا زياد  مساحة ذاكرتك وترقيتها
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وينننة علنننى أيننن  د  الثنننرو  اللغتوينننيع النننتاكر  وترقيتهنننا  نننو زينننا السنننبيه الصنننحيحب إىلاعلنننم أن 

 .صحيحة

كه يوم ألفا ا اديد  حتمه معا  اديد  الهتا معناه اتساع   ت ي  إىل ذاكرتكتتكر دائما أن 

وأقوهلا وحقا أقوهلا من أراد قو  التاكر  وقو   ،عقلك وزياد  مساحة تفكريك ورالع دراة إبداعك

عمه واضحب  الألمامهالطري   امل ا يف  تا اختارومن ،للقرآن والسنةالتفكري العليه باحلفظ الرتبوي 

قيه لللاالعا   كي  شهوتك للعلم ؟ ،وقتا للهو واللعب به  و املتعة واللهو واللت  اوكثري هلل يبق

ما تنعم   بهمساعا تتنعم أمما مل أمسعه التود أع ائا أن هلا  -أي الكلمة–قال   أمسع باحلرف 

 (1)ا ذنان

 وقال أي ا 

 ن وصه غانية وطيب عنا ننننننم             لوم ألت يلننننننيهري لتنقيحب الع

 لى من الدوكاء والعلا ننننننننأح            وصرير أقمما على صفحاهتا

 ري  لقا الرمه عن أوراقانننننق            دالهاننننا  لنننننن نقر الفتنننننلت مأو 

 ا يف الدر  أشهى من مدامة ي           ه عويصةننربا حلننننننننومتايلا ط

 (2)؟ا وتبغا بعد ذاك حلاقانننننننننوم            اى وتبيتهننندران الننننوأبي  يه

                                                 
  18إيقاظ اهلمة لطلب علم الكتاب والسنة عادل السعيدان ص  (1)

  63ديوان الشافعي ص  (2)
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و تندبر القنرآن وتندبر إن أال نه وينيلة لزيناد  ثروتنك اللغوينة ويف الوقن  نفسنه الثنرو  اإلميانينة  ن

ن الهننه يصننحب بعنند  ننتا البيننان ألإلنسننان  لابننة اللغويننة النفسننية ل ا  ننو الطرينن  الصننحيحب السنننة  ننت

يقننول أحنند كينن  أقننوي إميننا  ؟ كينن  أطننور ذايت وأغننري مننن حننايل ؟ كينن  أحننه ملنناكلا وأصننلحب 

 أحوايل ؟

 

   ذكر اهللوالعلرون   املفتاح الساد 

ي َ  }قال اهلل تعاىل    و تمنه يف قال ابنن كثنري  " [ 24اآلينة    -] يور  الكه   {َواذَّكنرَّ رَباَك إاَذا َنسا

اهلل تعاىل قد أرشد من نسا اللاء يف كممه إىل ذكر اهلل تعناىل  ن ية واه آخر و و أن يكون اآل

وذكنر اهلل  {ومنا أنسنانيه إهلل اللنيطان أن أذكنره  }النسيان منلؤه الليطان كمنا قنال النىت موينى   

   (1)"ا ن تعاىل يطرد الليطان الإذا ذ ب الليطان ذ ب النسيان التكر اهلل تعاىل يبب للتكر

المننن كننان ذاكننرا هلل تعنناىل بلسننانه وقلبننه الهننو مفتنناح مننن مفنناتيحب الننتاكر  ،الننتكر اهلل تعنناىل أ ننم 

 بعيد كه البعد عن النسيان.

 واعتمنناده عليننه وقنند يننب  يف مفتنناح حسننن الاننن بنناهلل بيننان أمهيننة تعلنن  بالقلننب بنناهلل تعنناىل  

 رمحته وال له . يبحانه ورااء

                                                 
  [ 108صفحة   - 3تفسري ابن كثري    ] جزء   (1)
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   يتعاذ والعلرون   اهللاملفتاح السابع 

غنىن   العايم من الليطان الرايم  الهنو منن مفناتيحب النتاكر  العايمنة الن  هللأي اهلليتعاذ  باهلل

وإما ينسنينك اللنيطان النم تقعند بعند النتكرى منع  }قال اهلل تعاىل   لإلنسان عنها أبدا مهما كان 

 {ومننا أنسننانيه إهلل اللننيطان أن أذكننره  }وقننال اهلل تعنناىل تنناا عننن الننىت مويننى    {القننوم الانناملني 

 . {الألنساه الليطان ذكر ربه اللبث يف السجن ب ع ينني  }هلل تعاىل   وقال ا

َعننَّ أخرا الب اري ومسلم  ،هلل يلك مسلم يف العمقة القوية ادا بني النسيان وبني الليطان

بَنَر اللايَّطَانن َلهن َأنا َرينوَل اللاها َصلاى اللاهن َعَليَّها َوَيلاَم قَاَل إاَذا ننوداَي با رضا اهلل عنه  َأيبا  نَرينََّر َ  اَ َذانا أَدَّ

ننمَ  ننَا ا َ ضنننرَا   َحننىتا هلل َيسَّ َنناَع اَ َذاَن الَننإاَذا قن ا ننَا التاث َذانن أَقنَّبَننَه الَننإاَذا ثننننو َب هبا بَنننَر الَننإاَذا قن ا وايننبن أَقنَّبَننَه أَدَّ

ها يَنقنولن اذَّكنرَّ َكَتا اذَّكنرَّ َكَتا لاَما ملَّ  َ الََّمرَّءا َونَنفَّسا راي َكنمَّ خَيَّطنرن بَننيَّ  َيكننَّ يَنتَّكنرن َحنىتا َياَنها الرااننهن إانَّ يَندَّ

نَو َانالا    ا َو ن َدتَننيَّ را َأَحدنكنمَّ َكمَّ َصلاى الَنلََّيسَّجندَّ َيجَّ الهنته طريقنة اللنيطان يف  (1)  َصلاى الَإاَذا ملَّ يَدَّ

ا ينفعننه إضننعاف ذاكننر  اإلنسننان إ ننا تننتل ى يف إشننغال تفكننريه بننألمور تصننراله عمننا يرينند وتنسننيه منن

 وتتكره مبا ي ره أو على ا قه مبا هلل ينفعه .

                                                 
  (200/ ص  3)ج  -صحيح مسلم و (471/ ص  2)ج  -صحيح البخاري   (1)
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قننائم علننى  ننتين الكيننده ي ننرك  ى حمننورين ينسننيك مصنناحلك ويننتكرك مننااللننيطان يعمننه علننال

 دالنه الوحيند بنه     واحنديناحملورين على مدار الساعة يلهيك بألي طريقة لي  له نانام حمندد أو طر 

إنننه يف  ميسننورا واحلمنند هلل تعنناىل يننهه والعننمينفعننك  شنناءويعيقننك عننن كننه تفكننريك  لننت أن ي

اهللتصال مبصدر القو  يف  تا العامل إنه يف اللجوء إىل امللك القندير القنوي العزينز الهنو الكفينه بصند 

 .أذاه عنك

واملتألمه يف أذكار وأدعينة الينوم والليلنة جيند ملنروعية اهللينتعاذ  عنند كنه انتقنال منن مكنان إىل 

 حننال، وتطبينن   ننته ا ذكننار وا دعيننة يفينند انندا يف قننو  مكننان،من وقنن  إىل وقنن ،ومن حننال إىل

 التاكر ، ويعصم من النسيان التي ي ر باإلنسان يف أمور دينه أو دنياه.

 

  تسميعوالعلرون   ال املفتاح الثامن 

التسنميع و ،مهنم اندا يف تثبين  احلفظ ، و نو علنى الغنريالتسميع نوعنان تسنميع ذايت وتسنميع 

الفننننوري أو  التصننننحيحب  ومننننن منننننهج التسننننميع ،الننننتايت بنننندرااأ كبننننري  يفننننو  التسننننميععلننننى الغننننري 

ويننوالر الوقنن ، يفينند انندا يف اعننه الطالننب يتألكنند مننن حفاننه قبننه بيتننه   ا ول،املرتاخننا التصننحيحب

 يفيد يف تريي  بعا نواقى احلفظ حيث يعطى الرصة للتتكر واحملاولة.  والثا 
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 نتا املفتنناح يف تريني  حفاننه ، الالتسننميع  مننن يقنوم بالتسننميع لغنريه حفاننا يسنتفيد منننوأي نا 

وميكنننن تنايمنننه بنننني احلننناالاني بطنننر  وأشنننكال تتلفنننة حتقننن  ثباتنننا للحفنننظ  ،يعتنننا مدارينننة للحفنننظ

 بذ واإلتقان. ومحايا للمرااعة وتناالسا يف ال

التسنميع للقنارئ، أي تسنتمع إىل ومن تطبيقاأ التسميع اهللينتماع إىل ا شنرطة املسنجلة بنينة 

ثه أنك مطالب بالتصنحيحب لنه منىت أخطنأل التمثينه  نتا اهلندف عنند اهللينتماع لألشنرطة التسجيه ومت

جيعلننك متحفننزا ومتيقاننا ومنندققا يف اهلليننتماع للقننراء ، ومثننه  ننتا اهلليننتماع يفينند انندا يف كلننن  

 أخطائك .

  نلا  البدنوالعلرون    املفتاح التايع 

 نتا ا منر علنى يمحظ  أن تبني إذحدمها باآلخر أوضحب من العمقة بني النف  والبدن وتألثر أ

ال   تناا مراعاهتنا للحفنظ  السممة البدن وعااليته وأخته لراحته من أ م القوانني ،نفسه كه إنسان

 وعليه اليجب أن خيتار حلفظ القرآن الكرمي أاود  ته ا وقاأ وأصفا ا.
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  صيام  ال املفتاح الثمثون 

ىل النسنيان بنه القاعند  يف  نتا  نا الصنيام يقوي احلفنظ وآخنر ينؤدي إ حمددلي   ناك طعام 

على  دي الننل علينه الصنم  والسنمم منع مراعنا  ااتنناب كنه طعنام الايند واحلنرص علنى ا طعمنة 

ال  مل يصلها اإلالساد الصناعا ياي شكه أو لون المىت اينتطع  أن حتناالظ علنى قلبنك منن مسنوم 

 .ا طعمة تكون قم  بتقوية ذاكرتك

من خمل يري م التاتية أو املقابمأ اإلعممية معهم أو السماع عن   هللحا  معام امللا ري

حياهتم أ م يكتفون بألقه القليه من الطعام و تا متواتر على مر العصور واقرأ يري علمائنا وما نقه 

ما قاله أي ا اقرأ و عنهم من التحتير من كثر  الطعام وأ ا هلل جتتمع مع النجاح يف احليا  أبدا 

 (1)املعاصرين يف  ته الق ية املهمةمن القدامى و ا طباء 

 

 تدريب ومترين ورياضة   املفتاح احلادي والثمثون 

نقطنع عنن احلفنظ يهلل  ينث وية القلب ومترينه على احلفنظ والتنتكر املسنتمر قت تا املفتاح يعا 

ا للحفنننظ أبننندا بنننه يومينننا حتفنننظ ولنننو كنننان قلنننيم الهنننتا ممنننا  ننناالظ علنننى لياقنننة القلنننب وجيعلنننه مسنننتعد

  .بايتمرار
                                                 

 مفاتح تدبر القرآن يف ملحق الصياموأحيل هنا على ما كتبته يف   (1)



 155                            املبحث السابع: مفاتيح الذاكرة                                            
 

كنه نلنا  ذ ننا تقنوم بنه يعتننا تندريبا للنتاكر  ورالعننا منن مسنتوا ا وترقيننة هلنا ويف مقدمنة ذلننك 

ذلنك   نا يأليت تطبي  مفاتحب تدبر القرآن العلنر  الهنا  ن  تعتنا منن أقنوى التمنارين لتقوينة النتاكر  

 .تعا  القلب وتصلحه ومىت صلحب القلب قوي  التاكر  وقوي احلفظ 
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 161                            فهرس املوضوعات                                                                  
 

 للحصول على الكتاب في :

  025570506  مكتبة ا يدي  ة المكرمةمك

 048374999اخل ريي   مكتبة  المدينة المنورة

 012053433  بي  القرآن  شمال الرياض

 014251459مكتبة الصميعا    جنوب الرياض

 014924706مكتبة التدمرية    شرق الرياض

 0505645507  دار احملمدي  جده

 027321851املؤيد  ، مكتبة027323337  مكتبة الصدي   الطائف

 038412100  مكتبة ابن اجلوزي  الدمام

 038653920  دار اهلجر   الخبر

 063236277، مكتبة أصداء اجملتمع  063262262التدمرية    مكتبة   بريده

 063621039  مكتبة ا مة  عنيزه

 6819735، نقال   4711071  تسجيمأ أحد اإليممية  ات  الكويت

 0097339247759 اوال 0097317342400  رقم   مكتبة ا البحرين

 0097142977766)ديب(   مكتبة الب اري  اإلمارات


