كيف حتفظ القرآف

الشيخ :علي بن عمر ابدحدح
اضتمد ﵁ ؿتمده ك نستعينو ك نستغفره ك نستهديو ك نعوذ اب﵁ من شركر أنفسنا ك سيئات أعمالنا من
يهده هللا فبل مضل لو ك من يضلل فبل ىادم لو.
ؿتمده ىو أىل اضتمد ك الثناء فلو اضتمد يف األكىل ك اآلخرة ك لو اضتمد على كل حاؿ ك يف كل آف،
نصلي ك نسلم على خامت الرسل ك األنبياء نبينا دمحم بن عبد هللا ك على آلو ك صحابتو ك من اتبع ىداه
ك اقتفى أثره إىل يوـ الدين ك عنا معو بعفوؾ ك رزتتك اي أرحم الرازتُت.
ابتداء أقوؿ انو ليس يف ىذا
أما بعد ،أيها األخوة الكراـ ك األحبة سبلـ هللا عليكم ك رزتتو ك بركاتو،
ن
الدرس كصفة سحريو ديكن تطبيقها أف حتفظ القرآف بصورة مل تكن تتخيلها أك تتوقعها ،ك لكن ىذا

الدرس فيو خبلصة جتارب عمليو كىو يف اضتقيقة يركز على مضموف ىذا العنواف أم كيف حتفظ القرآف
الكرًن بصورة عامو صتميع الناس مع التفاكت الذم قد يكوف خيتلف فيو بعضهم عن بعض .نريد يف ىذا
اجمللس أف نركز على اإلجابة على ىذا السؤاؿ،
كيف حتفظ القرآف؟
ك سنتعرض فيو إىل ستسة جوانب:
أكال :األسس العامة
اثنيا :اضتفظ
اثلثا :اظتراجعة
رابعا :الركابط ك الضوابط
خامسا :اختبلفات ك فركؽ
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أكال :األسس العامة
أكال األسس العامة اليت ال غٌت لك عنها ك ال غتاؿ لتطبيق ما بعدىا إال هبا ،ك يف غالب الظن أنو ال
ؾتاح إال بتأملها ك حتقيقها ،ك ىي أمور كثَتا ما نتذكرىا ك نذكر هبا ،ك ىي أسس ينبغي أال نغفل عنها
يف ىذا اظتوضوع ك يف غَته.
أكال :النية اطتالصة
فنحن نعلم أف مفتاح القبوؿ ك التيسَت إخبلص القصد ﵁ عز ك جل ،ك أف كل عمل يفتقر إىل
اإلخبلص ال يؤيت ذترتو ك إف آتى بعض ذتاره فإف عاقبتو يف غالب األحواؿ تكوف فجة ك ذتاره تكوف مرة
أضف إىل أنو حيرـ من أعظم ما يتأملو اظترء ك ىو القبوؿ عند هللا عز ك جل ك حصوؿ األجر ك الثواب.
فلذلك اإلسبلـ يف كل عمل لكي يسهل كيعاف اظترء عليو ىو أف خيلص ﵁ عز ك جل.
اثنيا :السَتة الصاضتة

ااى ىكيػي ىعلًٌ يم يك يم َهَّلل
يقوؿ جل ك عبل ﴿ ىكاتَهَّللػ يقوا َهَّلل
ااي ﴾ البقرة -282

كنعلم رتيعا ما يؤثر عن الشافعي من قولو " شكوت اىل ككيع سوء حفظي فأرشدين إىل ترؾ اظتعاصي ك
أخربين أبف النور علم ك نور هللا ال يؤاته عاصي " ك نعلم ما أثر البن مسعود " إف الرجل ليحرـ العلم
ابلذنب يصيبو " ،فنحن نعلم أف اضتفظ على كجو اطتصوص حيتاج إىل إشراقة قلب ك إىل توقد ذىن ك
اظتعصية تطفئ نور القلب ك حيصل هبا التبلد ابلعقل ك حيرـ هبا العبد من التوفيق أيضا.
فإذان ال بد أف نستعُت على طاعة هللا بطاعة هللا ك أف ؾتعل طريقنا إىل نيل بعض ىذه األمور من

الطاعات ك اظتندكابت ك اظتسنوانت ك أمور اطتَت أف ؾتعل طريقنا إليها طاعة ﵁ سبحانو ك تعاىل
ااى ىكيػي ىعلًٌ يم يك يم َهَّلل
﴿ ىكاتَهَّللػ يقوا َهَّلل
ااي ﴾ البقرة -282
نتيجة عملية تلقائية ألف القلب يشرؽ و
حينئذ بنور اإلدياف ،ك النفس تطمئن إىل ما حباىا هللا عز ك جل
من السكينة ك الطمأنينة فيتهيأ اإلنساف و
حينئذ عتذا العمل العظيم حفظ القرآف الكرًن.

اثلثا :العزدية الصادقة
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فإف اظترء الذم يعًتيو الوىن ك يعًتضو اطتور ك يغلب على حياتو اعتزؿ ك دييل يف كثَت من أموره إىل
الكسل فإنو ال ديكن أف ييعوؿ عليو.

كال ييظن أنو يصل إىل النتيجة اظترجوة يف حفظ كتاب هللا عز ك جل.

فهذا أمر حيتاج أف يشمر عن ساعد العزـ ك ال بد لو أف يقلل من أمور الراحة فيخفف من نومو ك يزيد

من عملو ك يكثر من قراءتو ك غَت ذلك من األمور اليت ال بد عتا من مهو ك عزدية صادقو قوية ماضية ال
تستسلم عند أكؿ عارض من العوارض ،ك ال تقف عند أكؿ عقبة من العقبات.
رابعا :الطريقة الصائبة
ك ىي جزء ؽتا سيأيت حديثنا عنو ،غَت أين أريد أف أشَت إىل أف بعض األخوة عندما يسمع حسا على
حفظ القرآف أك يتشوؽ إىل ذلك يبدأ حبماسة مندفعة بداية غَت صحيحة غالبا ما تيسلمو إىل العجز ك
الكسل أك تصدمو بعدـ القدرة على االستمرار.

كمن يبدأ ؼتلطا سورة من ىنا ك سورة من ىنا ،ك جزءا منفردان.
أك مقاطع متقطعة ك ىو يرغب بعد ذلك أف يصل بينها ك أف يصل هبا إىل حفظ القرآف الكرًن كامبل،
فغالبا ما يتشوش مثل ىذا العمل ،ك غالبا ما ينقطع عنو ،ك كثَتا ما يفتقد ما حفظ منو ،ك ذلك ألف
اصتزء الواحد أك القطعة الواحدة ال تغرم اظترء إذا كانت منفصلة أبف حيافظ عليها ،ألهنا كحدىا كليس
عتا ارتباط مبا قبلها ك ال بعدىا ،ك إف كاف يف ذلك خَت ك ال شك ،ك ليس يف ىذا الكبلـ ما نريد بو أف
نصرؼ أحدا أف حيفظ سورة بعينها أك بعض السور بعينها أك األجزاء بعينها كاملة.
كلكننا نتحدث عن من يريد أف حيفظ حفظان كامبل على طريقة صائبة ،ك من ذلك أيضا أف بعض الناس
يبدأ ك يشرع دكف أف يستشَت كأف يسأؿ من حفظ قبلو أك من ىو مشتغل ابلتحفيظ ك التدريس يف

ىذا اظتيداف فكما أنك حتتاج إىل اظتشورة يف أم عمل من أعماؿ الدنيا أك إىل مدخل من مداخل العلوـ
ك الدراسة اليت يدرسها كثَت من الناس فأنت حباجة إىل ىذا يف ىذا األمر أيضا.
كمن ذلك أيضا الربانمج الواضح عندما نقوؿ أف ىناؾ طريقة صائبة فإهنا ىي اليت حتفظ إبذف هللا تلك
العزدية اليت تستمر كدتشي كدتضي عندما يكوف ىناؾ برامج كمراحل نقطة بعد نقطة ،مرحلو بعد مرحلو.
أما خطة عشواء أما أجزاء متقطعة ،أما مراحل منفصلة ،فإف ذلك يف غالب األمر ال يصل إىل مبتغاه
خامسا :االستمرارية اظتنتجة
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فهذا أمر قد يطوؿ أمده ك زمانو كقد يعظم جهده كالبذؿ ألجل الوصوؿ إليو ،فإف كنت قصَت النفس
فإنك يف غالب األمر ال تبلغ الغاية ،حتتاج إىل استمرار يثمر كينتج إبذف هللا عز كجل.
كحديث النيب عليو الصبلة ك السبلـ حيضران يف ىذا اظتقاـ عندما  سئل النيب ملسو هيلع هللا ىلص أم األعماؿ
أحب إىل هللا قاؿ أدكمها كإف قل كقاؿ اكلفوا من األعماؿ ما تطيقوف – ركاه البخارم . 
فقليل دائم خَت من كثَت منقطع.
ال تبدأ البداية الكبَتة اليت قلنا عنها مث تنقطع أك ال تبدأ كلو بداية يسَته مث تتوقف ،ككما أثر أيضا عن
األجر كالفضل الذم يكوف للحاؿ اظترحتل كما سئلوا عن اضتاؿ للمرحتل قيل ىو الذم خيتم القرآف مث
يشرع فيبدأ بو من جديد ،فهنالك استمرارية ك اتصاؿ كدكاـ ،استمرار ىو الذم حتصل بو نتيجة إبذف
هللا عز كجل.
فإذان البد من نية كسَتة كعزدية كطريقة كاستمرارية ،ىذه أسس ال بد منها قبل أف نبدأ أك أف نشرع فيما

يتعلق ابلتفصيل كالتفريغ.
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اثنيا :اضتفظ
األمر الثاين اضتفظ ،كىو جوىر ىذا اظتوضوع ،كاضتديث فيو عن الطريقة كعن الشركط البلزمة ،ك
العوامل اظتساعدة ،ك نبدأ ابلطريقة.
أكال :الطريقة
من خبلؿ التجربة كمن خبلؿ ما نرل من عمل كثَت من طبلب التحفيظ كاضتافظُت ديكن أف نرل أك
نلقي الضوء على طريقتُت اثنتُت.
الطريقة األكىل
إحدامها طريقة الصفحة ،نعٍت بذلك أف يقرأ مريد اضتفظ الصفحة كاملة من أكعتا إىل آخرىا قراءة
متأنية ،صحيحة ،ثبلث أك ستس مرات حبسب ذاكرة اإلنساف كقدرتو على اضتفظ ،فإذا قراىا ىذه
اظترات الثبلث أك اطتمس قراءة فيها استحضار قلب كتركيز الذىن كالعقل كليس غترد قراءة لساف
فقط كبل ،إمنا قد رتع قلبو كفكره ألنو يريد من ىذه القراءة أف حيفظ.
فإذا أمت الثبلث أك اطتمس أغلق مصحفو ،ك بدأ يسمع صفحتو ،ك قد يرل بعضكم أف ىذا لن يتم أك
لن يستطيع حفظها بقراءة الثبلث أك اطتمس ،أقوؿ نعم.
سيكوف قد حفظ من أكعتا ك مضى مث سيقف كقفة ،أف يفتح مصحفو ك ينظر حيث كقف فيستعُت ،ك
ديضى مغلقا مصحفو ،مث سيقف رمبا كقفة اثنية ،أك اثلثة ،مث ليعد تسميع الصفحة.
ما الذم سيحصل !،
اظتوضع الذم كقف بو أكال لن يقف فيو اثنيو ،ألنو سيكوف قد نقش يف ذاكرتو ك حفر يف عقلو ،فستقل
الوقفات.
كغالبا من خبلؿ التجربة سيسمع اظترة األكىل مث الثانية ك يف الغالب أنو يف الثالثة أييت ابلصفحة ػتفوظة
كاملة بعد أف يقوـ مبجموع ما قرأه ذتاف مرات ،ثبلث أك ستس يف القراءة األكلية اظتركزة ،مث يبدأ
ابطتطوة الثانية بتسميع ىذه الصفحة ك سيقف كما قلت بعض الوقفات يف أكؿ مرة ك يف اظترة الثانية ك
يف الغالب أنو يف الثالثة ال يقف.
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ماذا يصنع يف اطتطوة الثالثة ،أف يكرر التسميع الصحيح الذم أدتو يف اظترة األخَتة ثبلث مرات تقريبا.
فحينئذ يكوف غتموع ما قرأ بو ىذه الصفحة يف ذلك الوقت تسع مرات أك أحد عشر مرة.
إذان يقرأ الصفحة قراءة مركزة صحيحو ثبلث أك ستس مرات  ،مث يسمعها يف ثبلث جتارب أك ثبلث

ػتاكالت.

مث يضبطها يف ثبلث تسميعات.
كبذلك سوؼ تكوف الصفحة ػتفوظة حفظا جيدا متينا مكينا إف شاء هللا.
ما مزية ىذا اضتفظ أك ىذه الطريقة ،مزيتها أنك ال تتتعتع أك تتوقف عندما تصل الصفحات بعضها
ببعض بعد ذلك.
ألف بعض االخوة حيفظ آنفا آية منفصل بعضها عن بعض ،ما الذم حيصل ؟
عند كل آخر آية يقف زتار الشيخ يف العقبة ،ك حيتاج إىل دفعة فتعطيو أكؿ كلمة من اآلية اليت بعدىا
فينطلق كالسهم حىت يبلغ آخر اآلية اليت بعدىا مث حيتاج إىل توصيلة أخرل ك ىكذا.
أما الصفحة فهي كاللوح أك كالقالب حيفظها يف قلبو ك يرشتها يف ؼتيلتو ،ك يتصورىا أمامو من مبدئها
إىل منتهاىا كيعرؼ غالبا عدد آايهتا ،آية كاملة صفحة كاملة بعض الصفحات آيتُت كبعضها ثبلث ك
بعضها آايت كثَتة ليس ابلضركرة تصورىا كلكن ىذه الطريقة جتعلو  ،أكال أيخذ الصفحة كاملة ببل
توقف يستحضرىا تصورا فيعينو ذلك على حفظها مث يتصورىا كما قلت ىل ىي يف الصفحة اليمٌت أك
اليسرل ،أبم شيء تبتدئ ك أبم شيء تنتهي كحتكم إبذف هللا عز كجل إحكاما جيدان.
الطريقة الثانية
طريقة اآلايت أك اآلية ،ال أبس هبا ك إف كنت أرل األكىل أفضل منها.
ما ىي ىذه الطريقة ،أف يقرأ اآلية مفردة قراءة صحيحو مرتُت أك ثبلث مرات ،نفس الطريقة ،لكن آبية
كاحده ك طبعا ظتا كانت آية ال ؿتتاج أف نعيدىا من ثبلث إىل ستس ،مرتُت فقط أك ثبلث مث يسمع ىذه
اآلية ،مث ديضى إىل اآلية الثانية فيصنع هبا صنيعو ابألكىل ،لكنو بعد ذلك يسمع األكىل ك الثانية ،مث
حيفظ الثالثة ابلطريقة نفسها ،يقرأىا مث يسمعها منفردة مث يسمع الثبلث من أكعتا األكىل مث الثانية مث
الثالثة ،مث ديضي إىل الرابعة إىل آخر الصفحة.
مث يكرر تسميع الصفحة ثبلث مرات.
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كحذار يف ىذه الطريقة أف ترل أف اآلية األكىل قد أكثرت من ذكرىا فبل عازة لتكرارىا ،بعضهم إذا بلغ
نصف الصفحة قاؿ النصف األكؿ مضبوط فبل حيتاج إذا حفظ اآلية يف النصف الثاين أف يعيد النصف
األكؿ إىل األخَت.
ىنا ال يقف زتار الشيخ يف العقبة يف منتصف الصفحة كثق من ىذا دتاما كجربو تراه شاىدا على
كبلمي.
ال بد كل آية حتفظ يف الصفحة أف تعاد من األكؿ إىل حيث بلغ ،حىت يتم الصفحة مث أييت هبا ثبلث
مرات تسميعا كامبل.
ختتلف ىذه الطريقة عن األكىل أهنا أبطأ يف الغالب.
أبطأ يف الوقت فالصفحة يف الطريقة األكىل تستغرؽ ابظتعدؿ ؿتو عشرة دقائق ،قد يقوؿ قائل العشر
قليلة ،أقوؿ عشر دقائق إذا كاف يريد أف حيفظ أما إذا كاف ينظر يف الغادين ك الرائحُت ك اظتتشاكلُت ك
اظتتضاربُت ك يسمع ىنا ك ..ىذا كال مئة دقيقة ك ال عشرة أايـ حيفظ فيها شيء.
أما الثانية فهي أبطأ كالغالب أهنا تستغرؽ ؿتو ستس عشرة دقيقة ألنو سيكرر كثَتا.
أما من حيث التطابق فآخر األمر أنو سيحفظ الصفحة كاملة ك لكن ىذه الطريقة أضعف إذا مل يصل
اآلية ابآلية سيكوف ىناؾ ذلك التوقف الذم أشرت إليو ،إذا ىذه الطريقة من حيث األصل حفظ
الصفحة أك حفظ اآلية ك يف آخر األمر ستعود النتيجة إىل حفظ الصفحة.
أنتقل إىل النقطة الثانية كىي نقطة مهمة مكملة ك ىي الشركط البلزمة.
اثنيا الشركط البلزمة
الشركط البلزمة لكي تكوف ىذه الطريقة صحيحة سواء اخًتت الطريقة األكىل أك الثانية البد من ىذه
الشركط.
الشرط األكؿ :القراءة الصحيحة
من األخطاء الكثَتة أف كثَتا ؽتن يعتزموف اضتفظ أك يشرعوف فيو حيفظوف حفظا خاطئا.
البد قبل أف حتفظ أف يكوف ما حتفظو صحيحا ،ك ىناؾ أمورا كثَتة يف ىذا الباب منها على سبيل اظتثاؿ
ال اضتصر؛

أكال تصحيح اظتخارج :إف كنت تنطق مث "سم" أك الذين "الزين" فقوـ لسانك قبل أف حتفظ.
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ألنك إذا حفظت ك أدمنت اضتفظ هبذه الطريقة ككاضبت ستكوف جيدا يف اضتفظ لكنك ؼتطئا فيو .فبل
بد أكال من تصحيح اظتخارج كتصحيح اضتركؼ ال بد منو.

اثنيا ضبط اضتركات :بعض األخوة إما لضعف قراءتو ،أك لعجلتو خيلط يف اضتركات ،ك ىذا اطتلط ال
شك أنو خطأ ك أنو قد يًتتب عليو خلل يف اظتعٌت.

كذلك ليس من موضع حديثنا كلكن ال بد أف يتنبو اظترء لو كأف حيذر منو ،ك من ذلك أف اللغة العربية
فيها تقدًن ك أتخَت ،كفيها إضمار كحذؼ كتقدير ،كفيها إعراابت ؼتتلفة ،فأحياان بعض الناس ال يتنبو،
ً ً
ًً
يم ىربُّوي بً ىكلًمات ﴾ البقرة -124
أحياان مثبل تقدًن اظتفعوؿ على الفاعل ﴿ ىكإذ ابٍػتىػلىى إبٍػ ىراى ى
اىيم ﴾ كربيوي أك ربىوي ابلنسبة لو أحياان قد ال تفرؽ ،ك ما حفظتو خطئا فثق دتاما أنو
بعضهم حيفظها ﴿ إبر ي
يثبت ىذا اطتطأ كبعد ذلك تصعب إزالتو ،حيتاج إىل عملية استئصاؿ ،مثل الذم يبٍت بناء مث يتبُت لو
أف ىذا البناء خطأ البد لو أف يكسر ك أف يصحح البناء ،البد أف يزيل اطتطأ مث بعد ذلك يصحح من
جديد.
ظتاذا تكرر اصتهد مرتُت ك تعيد العمل مرتُت ،ابدأ بداية صحيحة.
كىناؾ أمثلة كثَتة يف مسألة ضبط اضتركات ،فإف ىناؾ كثَتا من األمثلة اليت تقع يف ىذا اصتانب كما يف
الضمائر أيضا.
الضمائر عندما يقع اطتلط فيها أيضان يقع خلط يف اضتفظ غَت مقبوؿ مطلقا ،كما يكوف الضمَت ابلضم

فيكوف للمتكلم ،أك يكوف ابلفتح للمخاطب كما يف قولو تعاىل
ت َهَّلل ً
يب ىعلىٍي ًه ٍم ﴾ اظتائدة -116
ت أىنٍ ى
ت فًي ًه ٍم فىػلى َهَّللما تىػ ىوفَهَّللػ ٍيػتى ًٍت يك ٍن ى
ت ىعلىٍي ًه ٍم ىش ًهي ندا ىما يد ٍم ي
﴿ ىكيك ٍن ي
الرق ى
التاء يف الضمَتين األكلُت مضمومة كيف الضمَتين الثانيُت مفتوحة فأم تغيَت ابضتركة يغَت اظتعٌت.

كنت أنت الرقيب عليهم ) ما ديكن أف تستقيم أبدا كىكذا الكثَت من الكلمات ك
كما يقرأ البعض (ك ي
اضتركات حتتاج إىل الضبط ابتداء قبل أف خيطىء فيها.

أيضا ىناؾ ضبط الكلمات ك ىو أشد ك أخطر ،اضتركات منظوره ديكن أف يراىا اإلنساف كلكن بعض

الكلمات إما لصعوبتها أك ألف ىذا اضتافظ مل أيخذ األسلوب الذم سأذكره الحقا ،أك ليس متمرسا يف

تبلكة القرآف فإنو حيفظ الكلمة خطأ ك من ىذا قوؿ هللا عز كجل
ً
﴿ كإً ٍف ي ىك ي َهَّلل ً
صا ًرًى ٍم لى َهَّللما ىًشتعيوا ال ًٌذ ٍك ىر ىكيىػ يقوليو ىف إًنَهَّللوي لى ىم ٍجنيو هف ﴾ -القلم - 51
ين ىك ىف يركا لىييػ ٍزل يقونى ى
ك ًأبىبٍ ى
ى ى
اد الذ ى
شتعت مرة من يقرؤىا " ليزقلونك " ،السبق بُت اضتركؼ حيصل كعندما يراىا رؤية سريعة كىو ال يعرفها
تثبت على ىذه الطريقة ،أحياان بعض الكلمات
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وىا ﴾ ىود -28
﴿ أىنػي ٍل ًزيم يك يم ى

قد يستثقلها ك يقرأىا قراءة خاطئة ك ختتلف اضتركؼ هبذه الطريقة.

كذلك بعض الكلمات اليت رمبا ليس يف القرآف إال مثاؿ كاحد منها
ً
ف ﴾ يونس - 35
ىح ُّق أى ٍف يػيتػَهَّللبى ىع أ ٍىـ ىم ٍن ىال يى ًه ًٌدم إًَهَّللال أى ٍف يػي ٍه ىدل فى ىما لى يك ٍم ىك ٍي ى
﴿ أىفى ىم ٍن يىػ ٍهدم إً ىىل ا ٍضتى ًٌق أ ى
يقرأىا "أـ من ال يىػ ٍه ًدم" ألهنا كلها يف القرآف يىػ ٍه ًدل كما فيها يى ًهدم فينتبو إىل مثل ىذه الكلمات.
كذلك ما يتعلق يف الرسم كما يف البقرة ( )52
ش ٍوًين ﴾ ك يف اظتائدة ()3
ش ٍو يى ٍم ىكا ٍخ ى
﴿ فى ىبل ىختٍ ى
ش ٍو ًف ﴾ ليس فيها ايء كإمنا كسرة ،ىذه أيضا مواطن ؽتا قد حيفظو ابتداء حفظا
ش ٍو يى ٍم ىكا ٍخ ى
﴿ فى ىبل ىختٍ ى
خاطئا كيقع يف ىذا يف أخطاء.

ككذلك بعض الكلمات اليت ىي يف مواضع بضبط معُت ك يف مواضع أخرل بضبط آخر مثل
﴿ ًسخراي ﴾ ك ﴿ يسخراي ﴾ قد حيفظها دتر عليو اآلية األكىل فتقرأ يسخراي فكلما مرت قاؿ يسخراين ك مل
يفرؽ بُت يسخراي ك ًسخراي ك غَتىا من اظتواضع اليت فيها مثل ىذه األمثلة ،كما أيضا يف اصتمع ك التثنية

مثل قوؿ هللا سبحانو كتعاىل
ىض َهَّللبل ىان ًم ىن ا ٍصتً ًٌن ىك ًٍ
اإلنٍ ً
س ﴾ فصلت – 29
﴿ ىربَهَّللػنىا أى ًرىان الَهَّلل ىذيٍ ًن أ ى
َهَّلل ً
َهَّلل ً
ين ﴾ ك ال ينتبو
كليس الذين ،بعض الناس يقوؿ الذين متعود ،اندرا أك قليل ضمَت التثنية فيقوؿ ﴿ الذ ى
ظتثل ىذا إذا كاف غَت متمرس أك كاف متعجبل ،كغَت ذلك كثَت أيضا كما أشرت يف األمثلة إمنا ىي
للتقرير كما يف قولو عز كجل
ً
ُت ﴾ اضتشر -17
﴿ فى ىكا ىف ىعاقًبىػتىػ يه ىما أىنػَهَّلل يه ىما ًيف النَهَّللا ًر ىخالً ىديٍ ًن فً ىيها ىكذىلً ى
ك ىج ىزاءي الظَهَّللال ًم ى
كليس ً
خالدين فيها ،خال ىديٍن ابلتثنية كليس ابصتمع فإذا ال بد أيضا من ضبط الكلمات حىت ال حيفظها
حفظا خاطئا.
كاألمثلة يف ذلك كما قلت كثَتة جدا.
أيضا ىنالك ضبط خواتيم اآلايت ،مع السرعة كالعجلة قد ال ينتبو فيحفظ حفظا خاطئا
﴿ كىو العزيز الرحيم ﴾ ما قرأىا بنظره قرأىا ﴿ ك ىو العزيز اضتكيم ﴾ كىكذا مضى عليها فحفظها،
ىذه كاضحة لكن أحياان كما ىو يف التجارب أف الذم حيفظ يستشهد كيظن أحياان أف ىذه اآلية يف

ذىنو قد شتعها أك قد أدمن قراءهتا كىي يف ذىنو أهنا ﴿ ك ىو العزيز اضتكيم ﴾ فيقوعتا ىكذا ك يظن أنو
قرأىا ك ىو ما قرأىا كما مر ببصره عليها بل رمبا دير ببصره عليها كقد سبق يف ذىنو أهنا كذا كال يقرأ
9

اظتكتوب بل ييثبت ما يف الذاكرة عنده أك ما يسمعو أك ما يظنو أك يتومهو ،فينبغي أف يضبط ذلك حىت
تكوف القراءة صحيحة قبل أف حيفظ شيئا خاطئا ،ككما قلت ىنا التنبيو أف اضتفظ الذم فيو خطأه،

خطأ.
يعٌت ىذا اضتفظ الذم فيو أخطاء ىو حفظ فيو خطأ ألف طريقتو خطأ ألنو يبقى ك يستمر كيصعب
تغيَته يف كثَت من األحواؿ.
كيف ؿتقق ىذه القراءة الصحيحة ،األصل أيو األخوة األحبة أف القارلء كاضتافظ البد أف يقرأ على
شيخ متقن ،تلقى القرآف تلقيا ابظتشافهة ،كىذا ىو األصل يف تلقي القرآف لقنو النيب عليو الصبلة ك
السبلـ صحابتو كالصحابة من بعدىم ،فليس القرآف كتاب يقرأ مثل غَته من الكتب ،ففيو رسم ك فيو
بعض األمور اليت ذكرهتا اآلف من تقدًن كأتخَت ككذا كفيو قراءات كفيو بعض الكلمات اليت ترسم
بطريقة كتكتب بطريقة ،كفيو أحياان آايت أك كلمات تقرأ بوجهُت ،ىذا كلو ال يتيسر لك مبجرد القراءة،
األصل أف تكوف متلقيا عن شيخ قد أتقن كتعلم فتكوف قراءتك صحيحة فهو الذم يقرأ لك الصفحة
أكال كيصححها لك مث دتضي بعد ذلك ك تطبق الطريقة اليت قلناىا ،ؽتكن ىذل خطوة اثنيو إذا كنت
تلقيت التجويد ك تلقيت القراءة كأحسنتها مبعٌت أنك من انحية القراءة النظرية جيد ،ك حتسن القراءة
كال تسقط فبل أبس أبف تبدأ بتطبيق ىذه الطرؽ األكىل أك الثانيو لكن البد أف تكوف قد أتقنت القراءة
كعرفتها كقرأت إما ختم قكاملة أك قرأت معظم القرآف كذلك ؽتا يضبط لك ىذا اصتانب ،ىذا أكؿ
كمل لك طريقة اضتفظ الصحيح.
الشركط اليت ال بد منها لتى ي
الشرط الثاين :اضتفظ اظتتُت
اضتفظ اصتديد ال بد أف يكوف حفظا متينا ،ال يقبل فيو خطأ كال أقل من اطتطأ ك ال كقفو ك ال تعتعو،
اضتفظ اصتديد أعٍت ،إذا أردت أف حتفظ صفحة جديده إف مل يكن حفظك عتا أقول – مبالغة – من
حفظك للفاحتة فبل تعد نفسك قد حفظتها ،ظتاذا ؟
ألف اضتفظ اصتديد ىو مثل األساس ،اآلف إذا جئت أبساس البناء ك تعجلت حيثما اتفق سوؼ ينهد
البناء فوؽ رأسك يوما ما.
كاضتفظ اصتديد إذا قبلت فيو ابطتطأ كاطتطأين ،أك التعتعة أك الوقفة فإنك ثق دتاما أنك كالذم يبٍت
الرجاء على شفَت اعتاكية ،يعٌت كأنك متأرجح ،فإذا كنت يف البداية متأرجح كيف ستبٍت على ما بعده،
كيف تريد أف تكوف ىذه الصفحة بعدىا صفحات كصفحات ،ال ديكن.
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ال ينبغي الًتخص مطلقا يف ضبط اضتفظ اصتديد كلو أخذت بدؿ الدقائق العشر اليت ذكرانىا عشرين
أك ثبلثُت أك أربعُت ،اظتهم ال تنتقل من حفظك األكؿ حىت تتقنو اتقاان كما قلت مبالغةن أكثر من إتقانك

فس َهَّللمعها بكل سهولة ك يسر ،بل لو كاف انئما ك حلم كقرأ
للفاحتة ،لو قلت ألحدكم اآلف شتع الفاحتة ى
الفاحتة لن ً
خيطأ فيها ،ظتاذا ! ألف الفاحتة قد أدمن قراءهتا كحفظها أكثر من حفظو أشتو ،البد أف يكوف
اضتفظ األكؿ مثل ذلك كما قلت دكف أخطاء ك دكف عجلة.
الشرط الثالث :التسميع للغيَت
كىذا الذم سيكتشف لك األخطاء اليت ذكرهتا ،بعض الناس الصفحة األكىل للمرة الثالثة يسمع

الصفحة خرج مطمئنا منشرح الصدر مسركرا كىو قد حفظ كىناؾ بعض األخطاء ؽتا أشرت إليو ،كيف
يكتشفها ،ال يكتشفها ،يعيد مرة اثنيو يف اليوـ التايل صفحتو كيسمعها يف خطئها ك اظتصحف أمامو،
ظتاذا ؟
ألنو تصور أنو حفظ حفظا صحيحا.
الذم يكتشف لك ذلك أف تسمع الصفحة لغَتؾ مهما أنت ابلغا اضتد ابلذكاء ،كحدة الذىن ك سرعة
اضتفظ فبلبد أف تسمع لغَتؾ ،أف تعطي اظتصحف غَتؾ ليستمع لك ،كىذا أمر ال بد منو.
ال أبس قد ال جتد من يسمع لك الصفحة إذا حفظتها أك الصفحتُت أك الثبلث ال أبس ،لكن لو رتعت
ستسا من الصفحات أك عشرا من الصفحات شتعها لغَتؾ ،ىنا الزاؿ ىناؾ غتاؿ لبلستدراؾ ،أما بعد
أف حتفظ عشرة أجزاء أتيت ك تسمع ك عندؾ من األخطاء ما هللا بو عليم ىذا ال ديكن أف يكوف مقبوال.
الشرط الرابع التكرار القريب
اضتفظ ابضتفظ ،لو أنك صوبتو كصححتو ،كلو أنك متنتو كقويتو كلو أنك شتعتو كقرأتو ،ال يكفي فيو
ذلك حىت تكرره يف كقت قريب ،ما معٌت الوقت قريب ،يف يومك الذم حفظت بو الصفحة لو
حفظتها بعد الفجر ،إذا تركتها إىل فجر اليوـ التايل ستأيت إليها كقد أصابتها ىينات كاعًتاىا بعض
الوقفات كدخلت فيها بعض اظتتشاهبات ؽتا قد حفظتو قبلها من اآلايت ،البد أف تكرره يف الوقت
نفسو.
يف ذلك اليوـ الصفحة اصتديدة ،بعد التسميع الذم ذكرتو ثبلث مرات ،على أقل تقدير أف تسمع
الصفحة ستس مرات يف ذلك اليوـ ،ك سأذكر كيف ديكن تطبيق ذلك دكف عناء كال مشقو ،الف بعض
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األخوة يقوؿ ىذا يريد أف ؾتلس يف اظتسجد من بعد الفجر إىل اظتغرب حىت نطبق ىذه الطرؽ اليت
يقوعتا.
أذكر مثاؿ أف اضتفظ الذم تًتكو كال تكرره يسرع يف التفلت يف تررتة ابن أيب حامت ،اإلماـ ابن أيب حامت
رزتة هللا عليو كاف يقرأ كتااب يريد أف حيفظو فكاف يقرأه بصوت عايل كيكرره كعنده عجوز ابلبيت كىو
يكرر الكتاب األكىل كالثانية ك الثالثة كالعاشرة ،فملت منو
قالت :ما تصنع اي ىذا،
قاؿ :إين أريد أف أحفظو،
قالت :كحيك لو كنت تريد لقد فعلت فإين قد حفظتو،
فقاؿ :ىاتيو ،فسمعت لو الكتاب من حفظها شتاعا فحفظتو ،قاؿ ك لكٍت ال أحفظو حىت أكرره سبعُت
مره.
يقوؿ فجئتها بعد عاـ فقلت عتا ىايت ما عندؾ من الكتاب فما أتت منو بشيء ،أما أان فما نسيت منو
شيئا.
ال تنظر للوقت القريب انظر للمدل البعيد ،أنت تريد أف حتفظ شيئا ال تنساه إبذف هللا عز كجل.
الشرط اطتامس :الربط مبا سبق
فالصفحة مثل الغرفة ابلشقة كمثل الشقة يف العمارة ،يعٌت ال ديكن أف تكوف ىناؾ صفحة ك احده ،ال
بد أف تربطها مبا قبلها كأف تربطها مبا بعدىا كسيأيت لنا حديث عن الربط الحقا.
إذا ىذه ىي الطريقة مث ىذه الشركط البلزمة .
اثلثا العوامل اظتساعدة
ننتقل إىل العوامل اظتساعدة.
اليت تساعدؾ على ىذا ك ىذا .
أكال :القراءة يف النوافل
النوافل الركاتب ستس يف حد التقدير يف اضتد األدىن ظتن ال يزيد ،ماذا نقرأ فيها غالبا  ،كل كاحد
سيجيب إجابة كاحدة سورة اإلخبلص ،الكافركف  ،الكوثر .
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نريد الصفحة اصتديدة أف تسمعها ستس مرات يف ىذه الصلوات اطتمس أك يف ىذه الركاتب اطتمس.
الصفحة عندما تقسمها قسمُت ،سورة الضحى ك أمل نشرح تقريبا يف ىذا اضتديث ،فبل تفصل
صلواتك عن قراءاتك ك حفظك ،ىذا من أىم العوامل اظتساعدة أف تغتنم النوافل إبخبلص يف حفظ ك
مراجعة ك تثبيت ىذا اضتفظ.
اثنيا :القراءة يف كل آف
كخاصة يف انتظار الصلوات ،ما الفرؽ بُت ىذه كتلك؟
يف كل آف عندما تذىب ظتوعد كغالبا أتيت كال أييت من كاعدتو إال متأخرا فليكن ديدنك أف تكرر
حفظك كأف يكوف مصحفك يف جيبك.
الصلوات كثَتا ما أنتيها ك قد كرب اإلماـ ،لو قدمنا ستس دقائق قبل كل صبلة لكاف عندان ستس
صلوات ،ستس غتالس ديكن أف نكرر فيو صفحة اضتفظ أك أف نربط بعض الصفحات ،أك أف نراجع
بعض ما سنذكره يف شأف اظتراجعة.
ىذا البد أف يكوف لنا اىتماـ بو كأف نضعو يف أذىاننا ك تصوراتنا.
اثلثا :قراءة ا﵀راب
القراءة الفاحصة اليت تفحصك ك دتحصك ،ىل حفظت حفظا صحيحا!
ىل حفظت حفظا متينا !
إهنا قراءة ا﵀راب.
أف تتقدـ إماما يف الصبلة أك أف تؤـ الناس إذا تيسر لك ذلك أك إذا كجدت لك الفرصة أك إذا
قدمت ،اقرأ يف ا﵀راب ما حفظتو ،فإف كنت مطمئنا مستطيعا للقراءة دكف تلكأ ك ال ختوؼ ك ال توقف
فهذا ؽتا يعُت ألف قراءتك يف الناس غَت ،إذا أخطأت ركعت ،ك إذا أخطأت يف الركعة الثانية انتقلت
إىل سورة أخرل ،أما ا﵀راب فغالبا ما ديحصك ك يفحصك فحصا جيدا فاحرص عليو إف كنت إماما أف
جتعل من حفظك يف صبلتك ك قراءتك.
رابعا :شتاع األشرطة القرآنية اجملودة
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ك ىذه نعمة من نعم هللا عز كجل علينا ،أنك ديكن أف تسمع اضتفظ اصتديد كالقدًن يف كل يوـ يف أثناء
مسَتؾ يف سيارتك أك قبل نومك يف بيتك اجعل شريط القرآف دائم التكرار.
كال يكن ذلك عفوا كليكن ذلك بطريقة منهجية ،مبعٌت أنك عندؾ يف ىذا األسبوع سورة معينة
للمراجعة تريد أف جتعلو ديدنك خبلؿ ىذا األسبوع.
كأف جتعل أيضا شريط اضتفظ اصتديد أيضا ديدنك ىذا األسبوع ،ليس كيفما اتفق كحسب اضتاجة ،ال،
افعل ذلك ضمن الربانمج الذم تكمل فيو حفظك كمراجعتك فإف ىذا من أعظم األمور اظتعينة
اظتساعدة ،ألنك ستسمع القراءة الصحيحة كستعيدىا كتكررىا ،كستسمعها حبسن التجويد كالًتتيل
فذلك من أىم العوامل اظتساعدة.
خامسا :االلتزاـ مبصحف كاحد للحفظ
كىذا أيضا من األمور اليت يوصى هبا كحيرص عليها كثَتا  ،البد أف أتخذ لك مصحفا كاحدا حتفظ عليو
قدر استطاعتك من أكؿ اظتصحف إىل آخره ،ألف التغيَت تشويش ،أنت عندما تلتزـ اظتصحف الواحد
غالبا ما ينقذح يف ذىنك صورة الصفحة مبدأ السورة يف الصفحة كمبدأ اصتزء يف تلك الصفحة كأين
تنتهي ككم عدد اآلايت فيها فذلك يثبت اضتفظ عندؾ كجيعلك أقدر على أف تواصل ك أف تربط ك أف
دتضي إف شاء هللا مضيا جيدا سريعا كقواي.
أما إذا حفظت يوما ىنا فهذه الصفحة تبدأ ابلسورة كيف مصحف آخر السورة بدايتها يف مكاف آخر ،
ال تستفيد من ىذه الفائدة اليت ىي إحدل الفوائد اليت سنذكرىا فيما أييت من اضتديث.
إذف اظتصحف الواحد يعُت كأجود اظتصاحف ما يسمى مصحف رأس اآلية الذم يبدأ آبية كينتهي آبية،
ليس يف صفحة جزء من اآلية ك تكملتها يف الصفحة اليت بعدىا أك كراءىا  ،ألنك كما قلنا اجعل
قدرؾ أك حفظك ىو الصفحة ،مقياسك صفحة  ،إما أنك ستحفظ يف اليوـ صفحة أك أكثر ،تلك
الصفحة ىي اللوح الذم يعينك إبذف هللا عز ك جل .
سادسا :استعماؿ أكرب قدر ؽتكن من اضتواس
كىو من أمهها كآخرىا ،كىذه من الناحية العلمية معلوـ أف استخداـ حاسة كاحدة يعطي نتيجة بنسبة
معينة ،فإذا استخدمت للحفظ أك يف ىذا العمل حاستُت زاد استيعابك كفهمك كحفظك لو ،كإذا
استعملت ثبلثة حواس زاد ،إذا استخدمت أربع زاد.
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كيف نستخدـ اضتواس ؟
بعض األخوة يقرءكف كما يقولوف يقرأ بعينو ،ىذه تضعف حفظك.
اقرأ بعينك ك بلسانك ،ارفع صوتك يتحرؾ اللساف كتسمع اآلذاف ،مث إذا استطعت كىذا ال شك أنو
فيو صعوبة لكن فيو قوة كمتانة كىو أمر الكتابة ،إذا حفظت صفحتك فاكتبها كلو على غَت الرسم،
كتابة لتثبيت اضتفظ  ،فإف الكتابة من أقول ما يثبت اضتفظ تثبيتا راسخا ال ينسخ إبذف هللا عز ك جل.
كؿتن نعلم شأف الكتاتيب اليت تسمى كتاتيب ،كاليت بعض الناس يقوؿ زمن الكتاتيب كطريقة
الكتاتيب ،ككأنو أمر فيو ختلف كىو يف حقيقة األمر من أجود كأمنت كأحسن ما ديكن عليو اضتفظ.
كأذكر لكم ىذه التجارب تعرفوهنا خاصة يف ببلد اظتغرب العريب كيف ببلد أفريقيا الزالوا يف موريتانيا ك
غَتىا الزالوا هبذه الطريقة.
أان ذىبت مرة إىل اظتغرب كذىبت إىل بعض اظتساجد ككجدت الطبلب كل معو لوحو من اطتشب يكتب
عليو ،فإذا كتب ىذا اللوح يظل يردده حىت حيفظو ،مث عندىم ىناؾ سطوؿ من اظتاء يغمس فيها لوحو
فيو كيكوف قد ثبت يف ذىنو ،فإذا ػتي من لوحو فبل خيشى إبذف هللا عز كجل من ذىاب حفظو.
فالكتابة أيضا أمر مهم  ،كىناؾ مناذج كما قلت عندما ترل أمثاؿ ىؤالء الذين حيفظوف يف الكتاتيب
تعجب كأف عندؾ مسجبل ،يقوؿ اقرأ من آية كذا ينطلق اظتسجل ما شاء هللا دكف أف خيطئ ،بل يف
تركيا عندىم مدارس لتحفيظ القرآف على النظاـ الداخلي ،يدخل فيها الطالب ما يظهر ألىلو إال يف
آخر األسبوع ظتدة سنتُت كاملتُت ،لكن حيفظ حفظا عجيبا ك إف شئت قل أعجب من العجيب أكال
أبرقاـ اآلايت مبواضيعها بًتتيبها ،ديكن إذا جئت ابآلية ال أيتيك ابليت بعدىا ،بل أيتيك ابليت قبلها ،ك
ؽتكن إذا جئتو ابآلية كقلت أنك تريد نظائرىا قرأ لك ىذا اظتوضع كأدتو مث جاءؾ مبوضع آخر من سورة
أخرل كأدتو ،يعٌت حفظ يف غاية القوة ك اظتتانة .
ىذا ما يتعلق ابضتفظ.
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اثلثا :اظتراجعة
القسم الثالث اظتراجعة ،كىي من دتاـ اضتفظ ،فبل حفظ ببل مراجعة ،ك ليس ىناؾ مراجعة أصبل من غَت
حفظ .ىناؾ أسس ثبلثة قبل أف ندخل يف طريقة اظتراجعة.

األسس
أكال  :التعاىد الدائم
كلست كما قلت معنيا أبف نذكر النصوص يف تفلت القرآف ك ما أخربان بو نبينا على الصبلة السبلـ
 تعاىدكا ىذا القرآف فوالذم نفس دمحم بيده عتو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها – ركاه مسلم ، 
كقاؿ  تعاىدكا ىذه اظتصاحف كرمبا قاؿ القرآف فلهو أشد تفصيا من صدكر الرجاؿ من النعم
من عقلو – ركاه أزتد 
تعاىدكا القرآف فإنو أشد تفصيا  ،إىل غَت ذلك من األحاديث لكن أقوؿ أف القرآف قاؿ هللا عز ك جل
يف كصفو

س ٍرىان الٍ يق ٍرآ ىف لًل ًٌذ ٍك ًر فىػ ىه ٍل ًم ٍن يم َهَّللدكً ور ﴾ القمر ، -17
﴿ ىكلىىق ٍد يى َهَّلل
لكن يجعل من خصائصو أنو سريع التفلت ،ظتاذا ؟

حكمة من هللا عز كجل ،من أراد أف حيفظ القرآف ىكذا ليتباىى بو ،أك حيفظو ليأخذ بو جائزة ،فهذا ال

أبس حيفظ مث ينسى ،أما من يريد أف حيفظ القرآف حفظا ﵁ عز كجل مث ينتفع بو يف عبادتو ك تعليمو ك
إىل آخره ،فإنو ال بد أف يبقى معو كبقائو معو ىو التأثَت اإلجيايب العملي السلوكي فإف األمر ليس يتعلق
فقط ابضتفظ ؿتن اليوـ نركز على ىذه اظتعاين ألننا هندؼ إىل ىدؼ معُت نريد طريقة اضتفظ أما بقية
األمور فليست يف معزؿ عن ىذا.
اثنيا ال بد من اظتقدار الكبَت
اظتقدار الكبَت ،من يريد أف يراجع صفحة ابليوـ ىذا ال تعد مراجعة ك ال ينتفع هبا إال يف دائرة ػتدكدة
جدا.
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اثلثا :استغبلؿ اظتواسم
مثل موسم رمضاف ىو موسم اظتراجعة األكرب ،فقد كاف النيب صلى يلتقي جربيل يف رمضاف كيتدارساف
القرآف معا يف كل رمضاف حىت إذا كاف عاـ يف العاـ األخَت تدارسو معو مرتُت ،فهذه النوافل جتمع ك
تفيد إبذف هللا عز كجل.
أما الطريقة فأحب أف أشَت إىل أمر مهم جدا إذا اعتربان اظتراجعة ىي عبارة عن كقفات كػتطات
فأحسب أهنا ال تفيد ،يعٌت أمضي ألحفظ ستسة أجزاء مث أقف للمراجعة ،ىذه ابلنسبة للتجربة أرل أهنا
كالذم حيرث يف اظتاء ،خاصة إذا كانت طريقتو يف اضتفظ أيضا ليست ػتكمة كجيدة.
ال بد أف تكوف اظتراجعة جزءا ال يتجزأ من اضتفظ ،فكما حتفظ كل يوـ تراجع كل يوـ ،ال تقل يل ليس
عندم يف ىذه األايـ مراجعة أك اظتراجعة ستكوف يف الشهر القادـ أك بعد شهرين ،ىذا ال سيما يف
البداايت ال ديكن أف يثمر كال ينفع يف غالب األحواؿ ،ال بد أف تكوف اظتراجعة جزء قصَت.

الطريقة
كديكن أف نشَت إىل أمرين مهمُت يف مسألة الطريقة.
أكال :تسميع أربعة صفحات من اضتفظ اصتديد
عند تسميع كل صفحة جديدة ال بد من تسميع أربعة صفحات من اضتفظ اصتديد قبلها.
يعٌت يسمع ستس صفحات ،يف اليوـ التايل ماذا سيصنع ،سيحفظ صفحة جديدة سيسمعها كمعها
أربعة صفحات من اليت قبلها كستكوف صفحة األمس معها ،صفحة األمس ستكرر ستس مرات ،فهذا
أكال جزء اظتراجعة اظتبدئي الذم ىو للحفظ اصتديد ،حيتاج إىل صيانة ابستمرار ،مثل أم شيء تًتؾ
صيانتو يبدأ يتسرب إليو اطتلل ،إذا أكال مع كل صفحة جديدة يسمع أربع صفحات من اصتديد قبلها،
ىذا سيجعل الصفحة اصتديدة تسمع ستس مرات ،قبل أف ينتقل قبل ذلك إىل صفحة سادسة كسيعيد
قبلها أربع فلن تكوف األكىل منها.
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اثنيا :أف يسمع يف كل يوـ عشر صفحات من القدًن
ككما قلت ليس ىذا صعبا أك ػتاال إذا استغل مشيو بسيارتو كصبلتو يف نوافلو كقراءتو يف نوافلو كغَت
ذلك ؽتا أشرت إليو من شتاعو ألشرطة ،فيتحقق لو ذلك إبذف هللا دكف عناء كبَت اظتهم النية كالعزدية إىل
آخر ما ذكران يف األسس العامة ىذا يضبط لنا األمر خاصة يف البداية ،مث ماذا حيصل نتيجة عتذا ،يف
البداية أيو اإلخوة قد يكوف مثل ىذا األمر فيو بعض الصعوبة أك حيتاج لبعض الوقت ،لكن مالذم
حيصل بعد ىذا أيو األخوة ،الذم حيصل الست قد اشًتطت عليكم أف تكوف حفظ الصفحة األكىل
مثل حفظ الفاحتة ،فإف طبقتم ذلك مث قرأدتوىا ستس مرات يف نوافلكم  ،مث كانت ضمن الصفحات
اطتمس اليت تسمع يف األايـ اليت بعدىا ،فماذا سيكوف شأف ىذه الصفحة ،ىل تراؾ عندما تراجعها
ستحتاج إىل جهد أك إىل عناء ،أنت ستتلوىا كما تتلو فاحتة الكتاب  ،كأنت دتشي كأنت جتلس كأنت
تنتظر كأنت تقوـ كيف كقت من األكقات ،إذا ماذا حيصل ،اظتراجعة إذا أتقناىا هبذه الطريقة تصبح شيئا
ال يشكل عبئا كال حيتاج كقتا يف الوقت نفسو.
فلو تصورت أنك بدأت اضتفظ حديثا ،فحفظت الصفحة األكىل ،مث جئت ابليوـ التايل كحفظت
الصفحة الثانية ،كبذلك تسمع الصفحتُت معا حىت إذا جئت إىل اليوـ اطتامس شتعت الصفحات
اطتمس ،مث إذا جئت إىل اليوـ العاشر شتعت العشر ،ك بذلك دتضى إىل هناية اصتزء عشرين صفحة،
ماذا سيكوف ،ستكوف الصفحة األكىل قد مرت بك ؿتوا من ثبلثُت مره  ،فإذا مشيت على ىذه
الطريقة ،إذا جئت إىل اصتزء الثاين كالثالث لن يكوف اصتزء صعبا عليك ،كلن حتتاج أف تقوؿ إذا البد أف
أتوقف اآلف حىت أراجع ذلك اصتزء ،ىذا التوقف كالوقفات الطويلة للمراجعة ىي حفظ جديد .كثَتا
ما يصنع ذلك طلبة التحفيظ ،ديضى ستسة أجزاء مث يقوؿ أقف للمراجعة ،ككقفتو للمراجعة حفظ
جديد حيفظها مرة اثنيو مث ال حيكمها كديضى ستسة أخرل مث يقوؿ أرجع كىو كما قلت إمنا حيرث يف
اظتاء فلينتبو لذلك.

العوامل اظتساعدة

عوامل مساعدة للمراجعة كما قلت ،بعضها ؽتا ذكرت:
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أكالن :اإلمامة يف الصبلة

اإلمامة يف الصلوات ىذا أمر مهم كما ذكرت سابقا.
اثنيا :العمل ابلتدريس يف غتاؿ التحفيظ
إذا حفظت كأدتمت كختمت ال شك أف ىذا مهم جدا ،يعينك كثَتا ،إذا صرت مدرسا للتحفيظ بعد
أف حتفظ ،ىذا يسمع لك اصتزء األكؿ ،ك ىذا يف اطتامس ،كذاؾ يف العاشر .إرتبط ابلقرآف كتسميعو
كثَتا.
اثلثا :االشًتاؾ يف برامج التحفيظ
عندما تكوف منفردا خيتلف الوضع ،كلكن عندما تكوف مع اثنُت أك ثبلثة ،أك يف حلقة ىذا ييسمع كىذا
ييسمع كىذا يىسمع لك كأنت تىسمع لو سيكوف ىناؾ ركح من اصتد كقدرة على اظتواصلة يف ىذا

الباب.

رابعا :قياـ الليل ك القراءة فيو
كىو من األمور النافعة اظتفيدة اليت قل من أيخذ هبا إال من رحم هللا ،قياـ الليل كاإلفاضة فيو .كقد
أفاض النوكم رزتة هللا عليو يف التبياف يف ىذا الباب ككما قلت ال أريد أف نتفرع إىل ذكر الفضائل أك
اظتزااي فإف قراءة القرآف يف الليل فيها اعتدكء كالسكينة كاستحضار القلب كاجتماع الفكر إضافة إىل ما
يفتح هللا عز كجل بو عليك كأنت تعبده كالناس انئموف إىل غَت ذلك ،ىذا أمر كاضح جدا.
ىذا ما يتعلق ابظتراجعة.
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رابعا :الركابط ك الضوابط

القسم الرابع الركابط كالضوابط.
كيف نربط بُت اآلايت كالسور ،بعض الناس كثَتا ما يشكوف من ىذه اظتشكلة  ،خاصة الذين مل
أيخذكا هبذه الطرؽ كمل ينتظموا كيستمركا  ،يقوؿ أان أحفظ كعندم قدرة أف أحفظ يف الليلة الواحدة ما
شاء هللا يل أف أحفظ ،لكن اظتسألة فيها متشاهبات كىناؾ أمور ختتلط كالسور بعضها البعض ،كيسأؿ
عن ىذا األمر .أقوؿ ،أكال قبل أف ندخل يف التفصيبلت ،اضتفظ ال يتعلق ابلركابط كالضوابط كحفظ
اظتتشاهبات كغَتىا .اضتفظ يعتمد على ما ذكرت من حسن الطريقة الصحيحة كمن دكاـ اظتراجعة
اظتكثفة ،ألنو ما اظتقصود ابضتفظ؟
اضتفظ أصبل ىو عملية ذىنية ديكن فصلها نظراي عن أم شيء آخر ،ديكن فصلها عن الفهم ،فأنت
تستطيع أف حتفظ ماال تفهم ،ك ديكن فصلها نظراي عن العمل فأنت تستطيع أف حتفظ ماال تعمل بو،
كىو عملية ذىنية آلية.
ؽتا يذكر يف تررتة أيب العبلء اظتعرم الشاعر ،أنو كاف كقٌاد الذىن سريع اضتفظ ،حىت إنو كاف حيفظ أم

شيء يسمعو ،فقيل إنو اختلف ركمياف بينهما كتصاحيا يف أمر من اضتقوؽ ،فاختلفا إىل من حيكم بينهما،

فقاؿ عتما ىذا الذم حيكم ىل شهد أحد غَتكما حواركما كخصامكما ،قالوا ال لكن كاف إىل جواران
رجل أعمى  -كىو أبو العبلء ،الذم يسمى رىُت ا﵀بسُت  -فجيء بو ،قاؿ إين ظتا ال أعرؼ رطنهما
لكن األكؿ قاؿ كذا ككذا كالثاين قاؿ كذا ككذا ،مثبل كأهنم اثنُت يتكلماف ابللغة اإلؾتليزية كىذا حفظ
ما قاؿ ىذا كما قاؿ ىذا ،أما ما ىذا الذم قالو ما معناه ال يدرم ،ىو حيفظ.
إذا فبل تتعلم يف اضتفظ أنك تريد أف تنظر إىل الضوابط كاظتتشاهبات ،كأيخذ بعض األخوة الكتب ما
الفرؽ بُت ىذه اآلية ىذا نعم ال أبس لكن ليس ىو األساس ،األساس أف حتفظ  ،اضتفظ الذم ىو
التسميع الذم ىو التكرار الذم ىو إدماف القراءة كالتبلكة كالتسميع كاظتراجعة ىذا الذم يتحقق بو
الفرد ،ىذه أمور أخرل الحقو كاتبعة كمن ابب النافلة كالزايدة ليست ىي أصبل يف ىذا كلكنها يف
الوقت نفسو معينة كمفيدة كمكملة كمتممة فبل تعتمد عليها كلكن استأنس هبا.
كىذه متفرقات حقيقة حوؿ الركابط كالضوابط ،ىناؾ متشاهبات هللا عز كجل يقوؿ
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ىحسن ا ٍضت ًد ً
﴿ َهَّلل
ش ًاهبنا ﴾ الزمر - 23
يث كًتى نااب يمتى ى
ااي نىػ َهَّللز ىؿ أ ٍ ى ى ى

أم يف بعض معاين التفسَت أنو يشبو بعضو بعضا ،ك ؿتن نعلم أف ىناؾ آايت مكرره كآايت متشاهبة ال
كسعة ك ًدقة معانيو كفيو كبلـ طويل
خيتلف بعضها عن بعض يف حرؼ كاحد كىذا من إعجاز القرآف ى
عند أىل العلم ،لكن لنأخذ بعض اظتبلمح يف مسائل اظتتشاهبات لعلها أف تعُت ،إضافة أريد أف أشَت إىل
أف ىذه الركابط كالضوابط تعتمد على كل أحد يف نفسو ،فأنت قد جتعل لنفسك ضابطا ليس يل ،فأان
قد أكوف قد ضبطت ىذه الصفحة أك ىذه السورة يف تصور معُت كأنت ضبطتها يف تصور آخر ،أم يف

ضبط اظتعٌت ،أما اضتفظ فكلو كاحد.
من ذلك على سبيل اظتثاؿ.
أكال :اظتنفردات ك الوحدات
كىنالك رسالة صغَته هبذا العنواف ،أم ىناؾ آايت متشاهبة لكن كاحدة منها كانت بصيغة معينة،
تعرفها حىت تعرؼ أف ما سواىا متطابق كىى الوحيدة اليت انفردت بذلك ،مثل كما يف قولو عز كجل ﴿
كما أ ًيى َهَّللل بً ًو لًغى ًَت َهَّللً
اا ﴾ البقرة -173
ٍ
ىى
ىذه يف البقرة لوحدىا مع التقدًن بو لغَت هللا كيف ابقي القرآف إما يف اظتائدة  3كيف األنعاـ  145ك يف

النحل 115
﴿ كما أ ًيى َهَّللل لًغى ًَت َهَّللً
اا بً ًو ﴾  ،فقط يف البقرة
ٍ
ىى
ً
ً
ً
ً
﴿ ىكىما أيى َهَّللل بًو لغى ًٍَت َهَّلل
اا ﴾ .ىذه ال تقل يل ستجعلٍت أحفظ.

ال ،ىي بعد أف حتفظ خذ ىذه العبلمة فإذا جئت ك أنت تقرأ يف البقرة يف الصبلة كغَتىا القاعدة يف

ذىنك فإذا كصلت عتا قدمت بو كمضيت كأنت مطمئن ،ال متشككا ىل ىذه كذا أك كذا.
من اظتنفردات أيضا ،اآلايت اليت يف بنو إسرائيل
ك ًأبىنػَهَّلل يه ٍم ىكانيوا يى ٍك يف يرك ىف
ض ًربى ٍ
ت ىعلىٍي ًه يم ال ًٌذلَهَّللةي ىكال ىٍم ٍس ىكنىةي ﴾ البقرة  -61إىل آخره قولو تعاىل ﴿ ذىلً ى
﴿ ىك ي
ت َهَّللً
ًآباي ً
ُت ﴾ جتد النبيُت يف أكثرىم كجتدىا األنبياء يف آؿ عمراف 112
اا ىكيىػ ٍقتيػليو ىف النَهَّللبًيًٌ ى
ى

ً
اء ﴾
﴿ ىكيىػ ٍقتيػليو ىف ٍاألىنٍبيى ى

كحدىا ،كىكذا جتد اظتنفردات ديكن أف دتيزىا حىت تضبط أك تتم اضتفظ كتتقنو بعد حفظك لو إف شاء

هللا.
ىناؾ أيضا مواطن متشاهبات كثَتة بعد أف حتفظ لك أف تصنع الركابط كالضوابط بنفسك ،خذ اآلايت
اليت فيها متشاهبات كضعها أماـ عينيك كاجعل عتا رابطا حبسب ما ترل.
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أمر إبليس ابلسجود
ًَهَّلل ً ً
استى ٍكبىػ ىر﴾ البقرة ،34
يس أى ى ىك ٍ
﴿ إال إبٍل ى
﴿ إًَهَّللال إًبلًيس ىمل ي يكن ًمن َهَّلل ً ً
ين ﴾ األعراؼ ، 11
الساجد ى
ٍ ى ٍى ٍ ى
ضعها أمامك كميز بينها أبم دتييز تراه يفيدؾ كيثبت يف ذىنك كليس ىناؾ من شرط يف ىذا .إذان األمر

كاسع.

اثنيا :مسألة اظتتشاهبات كضبطها يف الكتب
ىناؾ كتب قاـ هبا العلماء يف ضبط ىذه اظتتشاهبات ،ما معٌت يف ضبطها يعٌت أهنم جاءكا لك ابآلية ك
شبيهها يف موضع كاحد ،كنبهوا أف الفرؽ بُت ىذه كىذه ىو ىذا اضترؼ أك ىذه الكلمة أك ىذا التقدًن
أك ىذا التأخَت  ،إذا يف كوهنا يرتعت بُت مكاف كاحد فهذا يساعدؾ على أف تستوعبها كأف جتعل ىناؾ
فرقا بينها ،إضافة إىل أف العلماء صنف بعضهم يف ىذه اظتتشاهبات معلقا على االختبلؼ بينها يف

اظتعاين ،فإذا عرفت اظتعٌت ال شك أنو سيثبت لك الفرؽ بُت ىذه اآلايت كىذه اآلية ،على سبيل اظتثاؿ
قد ذكرت ذلك ابظتناسبة يف درس " جولة يف اظتصادر القرآنية" عندما تكلمنا على الكتب اليت فيها
بياف الختبلؼ اظتعاين ابلنسبة لآلايت اظتتشاهبة منها " فتح الرزتن يف كشف ما يلتبس من القرآف" ك
منها " درة ك التأكيل ك غرة التنزيل" إىل غَت ذلك ؽتا سأذكر منو اآلف ،أقوؿ ىذه الكتب عندما تعرؼ
ىذه الكلمة كأف ىناؾ مشاهبا عتا كلكن يف اختبلؼ ،كىذا االختبلؼ جيء بو لغرض ىذا اظتعٌت كذا ك
كذا ،ىذا يثبت يف ذىنك الفرؽ بُت ىذا ك ىذا  ،كىو أمر مهم جدا .
أضرب مثاؿ ،يف قصة زكراي عليو السبلـ كقصة مرًن يف سورة آؿ عمراف ،يف األكىل قاؿ
ك َهَّلل
شاءي ﴾ آؿ عمراف - 40
﴿ قى ى
ااي يىػ ٍف ىع يل ىما يى ى
اؿ ىك ىذلً ى
اؿ ىك ىذلً ً
ك َهَّلل
شاءي ﴾ آؿ عمراف – 47
كيف قصة مرًن قاؿ ﴿ قى ى
ااي ىخيٍلي يق ىما يى ى
مل قاؿ ىناؾ يفعل كمل قاؿ ىنا خيلق ،ىناؾ زكراي الزكج موجود ك اظترأه موجودة اللهم كرب السن فؤلمر
ليس مثل قصة مرًن امرأة ببل زكج قاؿ
شاءي ﴾
﴿ ىخيٍلي يق ىما يى ى

فهنا تستطيع أف تفرؽ ابظتعٌت بُت ىذه القصة كتلك القصة فيثبت يف ذىنك أف قصة زكراي فيها
اا يػ ٍفعل ﴾ كيف قصة مرًن (﴿ ىك ىذلً ً
ك َهَّلل
ااي ىخيٍلي يق ﴾ كىكذا.
﴿ ىك ىذلً ى
ك َهَّللي ى ى ي
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ىناؾ كتب كما قلت منها " درة التنزيل كغرة التأكيل يف بياف اآلايت اظتتشاهبات من كتاب هللا العزيز "
للخطيب الكايف ،منها " أسرار التكرار يف القرآف " لئلماـ ػتمود بن زتزة الكرماين  ،كمنها " متشابو
القرآف" أليب حسُت ابن اظتنادل ،كمنها " منظومة ىداية اظتراتب كغاية اضتفاظ ك الطبلب " لئلماـ
الشيخ أ بطر فيها بعض ىذه اظتتشاهبات.
كلنأخذ أمثلة ؽتا قد تضبطو بنفسك كتضع لو قاعدة كحدؾ دكف غَتؾ ،اظتسألة كاسعة.
مثبل يف آؿ عمراف يف اآلية  176ك  ،177ك  178فيها
ً
يم ﴾،
﴿ ىكىعتي ٍم ىع ىذ ه
اب ىعظ ه
﴿ كىعتم ىع ىذ ً
يم ﴾،
ه
اب أىل ه
ى يٍ
ُت ﴾
اب يم ًه ه
﴿ ىكىعتي ٍم ىع ىذ ه

ارتعها يف كلمة عاـ ،العُت عظيم ،كاأللف أليم  ،كاظتيم مهُت ،تنضبط معك ،فإذا جئت إىل ىذه
الصفحة انطلقت كأنت مطمئن ال خوؼ عليك أف ختلط بُت ىذه ك تلك.

مثاؿ أيضا آخر ،يف اظتائدة،
ً
ً
صنىػعيو ىف  ﴾63-بعدىا يف الصفحة
س ىما ىكانيوا يى ٍ
س ىما ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف  ﴾ 62-بعده مباشرة ﴿ لىب ٍئ ى
﴿ لىب ٍئ ى
ً
س ىما ىكانيوا يىػ ٍف ىعليو ىف  ، ﴾79-ارتعها يف كلمة عصف ،األكىل عُت يعملوف كالثانية
اليت بعدىا ﴿ لىب ٍئ ى
طاء يصنعوف كالثالثة فاء يفعلوف ،أيضا تنضبط معك كتبقى يف ذىنك كال إشكاؿ فيها إبذف هللا عز
كجل.
كمثبل

ادكا بً ًو ىكي ندا فىجعلٍنىاىم ٍاأل ً
ُت ﴾ الصافات -98
﴿ فىأ ىىر ي
ىس ىفل ى
ٍ ىى ي ي ٍ
ك ﴿ كأىر ي ً
ين ﴾ األنبياء -70
ادكا بًو ىك ٍي ندا فى ىج ىعلٍنى ي
ىى
س ًر ى
اى يم ٍاألى ٍخ ى

ميز بينها الصافات فيها الفاء  ،نفس كلمة الصافات فيها حرؼ الفاء فاجعل فيها " أؼرادكا"  ،كأيضا

فيها فاء يف "األسفلُت" فإذا الفاء يف الصافات يف ىذا اظتعٌت ،كتبقى األنبياء ابلواك كابألخسرين بدؿ
األسفلُت.
كىكذا قس على ىذا أمورا كثَتا تستطيع أف جتعلها على ىذا النسق  ،كمثل أيضا
لنَهَّللاس ًيف ىى ىذا الٍ يقر ً
ص َهَّللرفٍػنىا لً ً
آف ًم ٍن يك ًٌل ىمثى ول ﴾ اإلسراء -89
﴿ ىكلىىق ٍد ى
ٍ
كقولو عز كجل ﴿ كلىىق ٍد ص َهَّللرفٍػنىا ًيف ىى ىذا الٍ يقر ً
آف لً ً
لنَهَّللاس ًم ٍن يك ًٌل ىمثى ول ﴾ الكهف.54
ى
ٍ
ى
األكىل يف اإلسراء فيها حرؼ السُت فقدـ ما فيو السُت " الناس"
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ص َهَّللرفٍػنىا لً ً
لنَهَّللاس ﴾ ،
كقل ﴿ ىكلىىق ٍد ى

كالثانية يف الكهف فيها فاء فقدـ ما فيو الفاء
كقل ﴿ كلىىق ٍد ص َهَّللرفٍػنىا ًيف ىى ىذا الٍ يقر ً
آف لً ً
لنَهَّللاس ﴾.
ى
ٍ
ى

كىكذا ضوابط معينو ؽتكن أف تستفيد منها ،أيضا تقدًن اللهو ك اللعب
َهَّلل ً
ين َهَّللاختى يذكا ًدينىػ يه ٍم ىعتٍنوا ىكلى ًعبنا ىكغى َهَّللرتٍػ يه يم ا ٍضتىيىاةي ُّ
الدنٍػيىا ﴾ األعراؼ ،51
﴿الذ ى
ً
﴿ ىكىما ىى ًذهً ا ٍضتىيىاةي ُّ
ب ﴾ العنكبوت -64
الدنٍػيىا إًَهَّللال ىعتٍهو ىكلىع ه

قاؿ أحدىم ضابطا عتا "كقدـ اللهو على اللعب يف األعراؼ قل كالعنكبوت يرضى فيو" .
يعٌت أم بيت أم كلمات تضبطها بعض اضتركؼ أم شيء من ىذا.

ىناؾ أيضا مثل " الرجفة مع الدار " ك " الصيحة مع الداير" قاعدة عامو ( فأخذهتم الرجفة ) سيكوف
الكبلـ يف دارىم ( ،فأخذهتم الصيحة ) سيكوف الكبلـ يف دايرىم.
كىكذا ستجد أنواعا كثَتة يف ىذا اصتانب.
اثلثا :فهم اظتعاين ك أتملها
ؽتا يساعد على الربط ك الضبط أيضا ،كيف أيو األخوة األحبة ،مثبل موضوع السورة ،خاصة السور
غَت السور الطواؿ ،موضوعها قد يساعدؾ على أف تتصور التدرج يف ىذا اظتوضوع .بدأ هللا عز ك جل
مثبل يف سورة الرعد يف اآلايت اليت يف السماكات من عظيم خلقو مث اآلايت اليت فيها األرض مث بعد
ذلك انتقل إىل موقف الكفار من ىذه اآلايت ك أهنم كفركا اب﵁ عز ك جل مث انتقل إىل إقرار آخر يف
علم هللا عز كجل ،يعٍت ديكن إذا قرأت ما يعرؼ مبقاصد السور أف تتصور ىذه السورة مبقاطعها
كأجزائها فتعينك على تصور تسلسلها.
بعض السور أيضا يعينك أهنا القصص الطويلة ،القصص الطويلة مثل قصة يوسف  ،سورة كاملة إذا
عرفت القصة كتسلسلها طبعا لن تقفز من حدث إىل حدث كأتيت آبايت قبل اضتدث األكؿ ،إذا كنت
تعرؼ القصة كعرفت مضامينها.
كقلت القصص الطويلة مثل قصة يوسف كقصة موسى يف بعض اظتواقع ديكن تصور القصة أف يعُت
على الربط بُت آايهتا كيعُت ذلك أيضا يف مثل السور اليت فيها قصص لعدد أك لكثَت من الرسل
كاألنبياء مثل قصة ىود كقصة األعراؼ كاألنبياء ،حاكؿ أف تعرؼ أك أف تكتب قصص األنبياء مرتبة،
نذكر مثبل يف األعراؼ قصة نوح مث عاد مث صاحل مث إىل آخره.
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فاعرفها حىت إذا انتهيت من قصة النيب األكؿ كأنت تقرأ عرفت أف بعده النيب الثاين فتبدأ بوقفة حتتاج
إىل دفعو ،فاجعل دفعتك ذاتية دكف أف حتتاج إىل من يدفعك أك من يلقنك.
أيضا األجزاء كاألرابع أيها األخوة كالسور ،مبدأ السورة ،مطلع اصتزء ،بداية اضتزب أك الربع ،مهم جدا
ك يوفيو.
فأنت جتعل لكل ربع مضمونو ،مثبل أف تقوؿ الربع األكؿ يف البقرة طبعا سيكوف ػتفوظ ،فيو قصة آدـ
ك اظتبلئكة ،الربع الثاين قصة بٍت إسرائيل كفرعوف ،الربع الثالث قصة البقرة ،جتعل لكل ربع مثبل تصورا
معينا أك مضموان معينا جتعلو حاضرا يف ذىنك ىذا الربط ابظتعٌت كفيو صعوبة لكنو يف الغالب مع اظتراس
يتولد عندؾ شيئ من ىذا الربط.
رابعا :الربط العاـ
الضبط اظتقصود ،الرابع كاألخَت الربط العاـ ،أف نربط اآلايت بطريقة اضتفظ اليت ذكرانىا ،كنربط السور
كاألجزاء كنعرؼ ترتيب السور كترتيب األجزاء كمطالعها ىذا يتم كذلك ابلطريقة اليت أشران إليها يف
اضتفظ كيف اظتراجعة
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خامسا :اختبلفات ك فركؽ

أخَتا النقطة اطتامسة من نقاط الدرس كىي الفركقات ك االختبلفات.
ال شك أف الذم ذكرانه قواعد عامة كأف الناس يتفاكتوف يف السن كيف اضتفظ كيف سعة الوقت كيف
القدرة على االحتماؿ كؿتو ذلك ،ىذا كلو كارد يف ىذا الباب ،لكنٍت قد ذكرت ما أحسب أنو يصلح
للجميع ،كلذلك كاف بعض األخوة يتصور أف الدرس سيكوف عن حلقات التحفيظ كالطالب يف
التحفيظ كالقدر الذم أيخذه يف اضتلقة ككذا ،قد ؾتعل ىذا جزءا من حديث الدرس القادـ إف شاء هللا
تعاىل.
كقد أردت أف يكوف الًتكيز يف ىذا على معٌت اضتس حبثا غتردا ألم أحد كبَتا كاف أك صغَتا ،موظفا أك
طالبا حبلقة أك بغَت حلقة ،منفردا أك مع غتموعو ،ديكن أف يفيده ؽتا ذكرت من ىذه اظتعلومات كالطرؽ
كاظتبلمح السريعة اليت أشرت عليها.
لكنٍت أيضا أقوؿ عتذه الفركقات جوانب منها.
أكال :السن
اضتفظ يف الصغر كالنقش يف اضتجر ،فاحفظ كأنت صغَت إف استطعت ،أما إذا كنت قد كربت فلن
تستطيع أف تصغر نفسك ،لكن عوض ذلك يف أبنائك ،كانتفع هبم إف شاء هللا ،كاضتفظ يف الصغر كما
قلت حفظ لذات اضتفظ أك ظتضموف اضتفظ ،لن أقوؿ للصغَت متشاهبات ألنو ال يدرؾ ىذا اظتعٌت ،لن
أستطيع أف أشرح لو معاين اآلايت كتفسَتىا ىو سيحفظ حفظا كيرسم رشتا ،ىذا اضتفظ ىو اضتفظ
القوم اظتتُت ،كما حيصل اآلف مثبل يف دراسات اظتعاىد اإلسبلمية على اظتناىج القددية خاصة األزىر
كغَته ،حيفظوف يف األزىر يف االبتدائية  -ىم عندىم على النظاـ القدًن أربع سنوات ابتدائية مث أربع
سنوات متوسط  -حيفظوف يف االبتدائية أربع سنوات ألفية ابن مالك ،كل سنة حيفظوف مئتُت كستسُت
بيت حيفظها الطالب ال يفهم منها شيئا كال يعقل منها شيئا ،فإذا دخل اظتتوسط كاف اظتنهج اظتقرر شرح
ألفية ابن مالك.
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ال تقل يل يف مسألة اضتفظ ما يقولو ال أقوؿ الًتبويوف ،ألف الًتبويوف اضتقيقيوف ال يقولوف ىذا ،أف
اضتفظ مسألة غَت تربوية كبعض الناس يقوؿ ظتاذا نرىق أبنائنا ابضتفظ يف اظتدارس االبتدائية ،كأحدىم
كتب يف إحدل اصترائد قائبل من قاؿ لكم إف السور القصَتة سهلة اضتفظ ،يقوؿ بعض السور القصَتة
من أصعب ما ديكن حفظو ،طبعا ىو يتحدث عن نفسو كهللا أعلم ،أما هللا عز كجل قاؿ
س ٍرىان الٍ يق ٍرآ ىف لًل ًٌذ ٍك ًر فىػ ىه ٍل ًم ٍن يم َهَّللدكً ور ﴾ القمر . 17
﴿ ىكلىىق ٍد يى َهَّلل

فاضتفظ ىو األساس يف العلم ،ليس كحده كلكن ىو األساس يف اظتدخل ،تريد أف تفهم ،كيف تفهم ماال

حتفظ!.
تريد أف تستشهد ،كيف تستشهد مبا ال حتفظ !
تريد أف تدلل ،كيف تدلل على ماال حتفظ !،
إىل آخر ذلك اضتفظ أمر أساسي كال بد منو ،إذا أكؿ شيء يف الفركؽ كاالختبلفات مسألة السن
فاحرص على ىذا الشيء.
اثنيا :األكقات ك الشواغل
اخًت الوقت الصايف ،الذم فيو صفاء من كجهُت،
أكال صفاء الكوادر كالشواغل ،مبعٌت أنك ال تنصرؼ بو عن شيء.
اثنيا أف يكوف صافيا خالصا لفًتة اضتفظ ،ال جتمع معو شيء غَته ،ال حتفظ كأنت تريد اضتفظ ،حتفظ
كأتكل ،حتفظ كجتيب على التلفوف حتفظ ك ....ال تفعل ذلك أبدا.
اجعل حفظك صافيا يف كقتو للحفظ كبعيدا عن الشواغل يف ىذا الوقت ،كىذه األكقات تتفاكت بُت
الناس لكن أفضل كقتُت فيما يرل كهللا أعلم يف الواقع يف حياة الناس ،قبل النوـ كبعد الفجر.
قبل النوـ لن يكوف عندؾ أحد كلن أيتيك أحد ،كإف كاف الناس كثَت منهم تعودكا على اإلزعاج كغَت
ذلك ،كلكنو أىدل األكقات .كبعد الفجر أيضا أىدئها كأعوهنا على اضتفظ.
اثلثا :الربغتة
األمر الثالث الناس تكوف يف أشغاعتم ككظائفهم كلكن ىناؾ أمر ال بد منو الربغتة ،ما يكوف عندؾ من
أمر لو أمهية ضعو يف برانغتك ،كما أنو ال تتصور أف ديضي يومك دكف أف تصلي الفرائض اطتمس ،أك
أف ديضي يومك دكف أف تناـ ،أك دكف أف أتكل ،أك عند بعض الناس دكف أف يفعل شيئا من األشياء
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اليت تعودىا ،فاجعل أنو ال ديضي كقتك كيومك إال كفيو يف الربانمج جزء ككقت عتذا األمر ،يقل أك
يكثر ليس مهما لكنو ال بد أف يثبت ،يقل كيقصر نعم لكن ال يزكؿ بل يثبت ،كىكذا سنجد ىذا
كاضحا بينا.
كاقعي يف أعظم سور
كأخَتا أذكر بعض األمور الواقعية ،فليس ىذا الكبلـ نظراي ،كال خياليا بل ىو ه
الواقعية ،كأذكر لكم بعض األمثلة من اظتعاصرين كالقدماء.

اظتًترتُت من القراء أنو حفظ القرآف
أما القدماء فقد ذكر الذىيب يف معرفة القراء الكبار ،ذكر عن أحد ى

يف سن سنُت يعٍت يف اطتامسة ،قاؿ كرتع القراءات يف العاشرة ،قاؿ كىذا قل يف الزماف مثلو ،ك ىذا
حيصل كيقع كجتد كاضتمد ﵁ ىذه األمور كاضحة.
الشيخ الدكسرم عليو رزتة هللا ،يف تررتتو اظتطبوعة يف كتاب تررتة حياة الشيخ الدكسرم ،قاؿ
كحفظت القرآف يف شهرين ،اعتزلت فيها الناس كأغلقت علي مكتيب كمل أكن أخرج إال للصبلة.
كأان أذكر لكم قصة رجل أعرفو كىو ال يزاؿ موجودا بيننا أختم بو الدرس ،ىذا شاب أصلو من
السوداف كاف كالده يدرس يف أمريكا ككلد ىو يف أمريكا ،فصار مستحقا للجنسية األمريكية ،كدرس
ىناؾ اظترحلة األكىل اصتامعية كأخذ اظتاجستَت يف اعتندسة كشرع أيضا يف مرحلة الدكتوراه ،ك كاف يف

اظتسجد أك اظتركز اإلسبلمي الذم ىو فيو بعض إخواننا ؽتن يسكنوف معنا يف ىذا اضتي كىو ؽتن حيفظ
أكثر القرآف كجيوده كقراءتو رتيلة ،فكاف يؤـ فيهم ابلصبلة ،فلفت نظره ،يقوؿ ما كنت قد شتعت
قراءه مبثل ىذه اصتودة كاضتبلكة ،مث سألت فقيل أف ىذا حيفظ عشرين أك ستسة كعشرين ،ففكرت أان
مسلم كال أحفظ القرآف كأحسن قراءة القرآف ،فعزمت أف أحفظو ،فماذا صنع ،أكقف دراستو كأخذ
إجازة ،كجاء إىل اظتملكة متفرغا للحفظ ،يقوؿ يريد أف حيفظ كأف يتعلم بعض األمور من اضتديث
كبعض العلوـ اإلسبلمية ،كجاء إيل مرسبل من ىذا األخ الذم ىو جار لنا فوجدت عنده مهة كعزدية
عالية ،فذىب إىل مكة يف اضترـ متفرغا كللًتتيب مع بعض اظتدرسُت لعلهم أيضا أعانوه يف ذلك ،فأمت
اضتفظ يف مئة يوـ يعٌت ثبلثة أشهر كعشرة أايـ يف اضترـ ،أغلب كقتو متفرغا عتذه يف اضترـ كديكث فيو
الوقت الطويل ،مث جاء إىل ىنا مرة أخرل فطلب أف يلتحق مبدرس أك ػتفظ حىت يراجع كيسمع اطتتمة
عشر كعشرين مرة ،فأضتقتو أبحد حلقات كاحد من اظتدرسُت اصتيدين كمبدرس آخر للتجويد فهو اآلف
يسمع كىو مواظب كمنتظم ال يغيب يوما كاحدا ،كما جاء إال عتذا كما فرغ كقتو إال عتذا كما قطع
دراستو إال عتذا.
إذا اظتسألة إف شاء هللا ابلنية كالعزدية كهللا يبارؾ كيوفق كيعُت.
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