* طريقة احلصون اخلمسة يف حفظ القرآن الكرمي:
( )1مرحلة أساسات البناء :
 -1احلصن األول :القراءة املستمرة ،واالستماع املنهجي.
 - 3احلصن الثاين :التحضري ( األسبوعي ،مث الليلي ،مث القبلي).
( )3مرحلة البناء:
 - 3احلصن الثالث :احلفظ اجلديد.
( )3مرحلة حراسة البناء :
 -4احلصن الرابع :مراجعة القريب.
 - 5احلصن اخلامس  :مراجعة البعيد.
* احلصن األول:
القراءة املستمرة :وهي هتدف إىل حتصيل الثواب ،وختم القرآن بصورة دورية وتدريب اللسان على القراءة الصحيحة ،ومترير
اآلايت على القلب ،وتوطيد العالقة مع القرآن ،وطبع صورة الصفحات يف الذاكرة ،وعالج آفة التقوقع يف سورة واحدة أثناء
حفظها فتصعب السور األخرى بسبب هجر قراءهتا .
واملطلوب فيها  :قراءة جزأين يوميا من مصحف املدينة النبوية ،جهرا ترتيال ،بصورة جمتمعة أو متفرقة ،يف صالة النافلة ويف
غري الصالة ،مع التزام النظر يف املصحف أثناء التالوة وحتريك اللسان؛ فالثواب منوط بذلك ،وكذلك الفائدة املرجوة من
القراءة املستمرة ،وال تتوقف القراءة املستمرة مبجرد ختم احلفظ ،وإمّنا هي ورد اثبت إىل آخر حلظة يف احلياة ،وهللا املوفق.
االستماع املنهجي :هو صنو القراءة املستمرة ،وسبب عظيم للحفظ ،وصانع للروابط الذهنية اليت تساعد على التذكر مىت كان
االستماع للقراء املتقنني املهرة ذوي األداء املتميز.
واملطلوب فيه :أن يستمع الطالب حلزب يوميًا من قارئ متقن ،حىت يتم اخلتمة يف (  60يوماً ) ،مث يشرع يف أخرى وهكذا.
* احلصن الثاين:

التحضري  :هو التهيئة العملية ابلقراءة واالستماع والفهم لِما ينوي الطالب حفظه ،وذلك قبل الشروع يف عملية احلفظ ،وهدفه
األول تقليل اجلهد والوقت الالزمني للحفظ اجلديد والقضاء على مشكلة استهالك احلفظ اجلديد ألكثر أوقات اليوم ممما يؤثر
سلبا على بقية األوراد القرآنية من قراءة ومراجعة واستماع ،وال خيفى عليك ما إلمهال هذه األوراد من أتثري خطري على جودة
احلفظ واحملافظة عليه.
( )1التحضري األسبوعي  :يقرأ الطالب يوميًا على مدى أسبوع كامل النصاب الذي ينوي حفظه من األسبوع التايل.
( )2التحضري الليلي  :يكرر الطالب استماع الصفحة اليت ينوي من حفظها على مدى ( 15دقيقة) ،مث يكرر قراءهتا من
املصحف (على مدى  15دقيقة) أخرى ،وذلك ليال قبل النوم مباشرة ،وهذا لكل صفحة ينوي حفظها.
حدرا على مدى (  15دقيقة ) متواصلة قبيل الشروع يف
( )3التحضري القبلى :يكرر الطالب قراءة الصفحة من املصحف ً

حفظها مباشرةً ،وذلك لتهيئة الذاكرة وتسخينها ،وللطالب أن ميرن نفسه احلفظ يف اخلمس دقائق األخرية من التحضري
القبلي ،وذلك برفع بصره عن املصحف أثناء القراءة ،وجيرب القراءة غيبًا من ذهنه.
* احلصن الثالث:

احلفظ اجلديد :وفيه أييت الطالب أبركان احلفظ املتقن من تكرار وترتيل وجهر وتركيز وغري ذلك عوامل املتقن ،والذي يكون
مبثابة القاعدة القوية واألساس املتني للمراجعة املثمرة املنتجة.
والزمن املقرتح عمليًا حلفظ الصفحة الواحدة هو ( 15دقيقة) بشرط التزامه بكافة واجبات طريقة احلصون اخلمسة اليت تسبق
احلفظ اجلديد؛ أعين :واجبات احلصن األول والثاين.

* احلصن الرابع :
مراجعة القريب :تكون ابلتزام مراجعة آخر (20صفحة) مت حفظها ،وهي الصفحات املالصقة لصفحة احلفظ اجلديد ،وذلك
يوميًا ،غيباً عن ظهر قلب ،على شرط أن يراجع الطالب يومياً ما سبق حفظه حىت إذا بلغ ( 20صفحة) ،فإنه يثبت على

مراجعة هذا املقدار يومياً ال أن يتوقف عن املراجعة مث فيها مىت كانت (  20صفحة) !
*احلصن اخلامس:

مراجعة البعيد :مراجعة الصفحات اليت تزيد عن نصاب مراجعة القريب مع تقدم الطالب يف احلفظ ،وبعبارة أوضح :هي مجيع
الصفحات اليت تسبق صفحات نصاب مراجعة القريب ،وعدد الصفحات الواقعة يف نصاب مراجعة البعيد يزداد ابلتقدم يف
احلفظ اجلديد ،وتكون بواقع مرة واحدة أسبوعياً مقسمة على أايم األسبوع.

