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 حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  بسمِ 
   سديدُ والتَّ  ةُ املعون ومنه

  ِحفُظ القرآِن الكرِمي حاَل الِكَربِ 
  :ؤالُ السُّ 
  .هوبركاتُ  هللاِ  عليكم ورمحةُ  المُ السَّ 

زوِّ مُ و  ،اعامً  ٤٩ ن العمرِ مِ  بلغُ أ ذلك  فهل ميكنُ  ؛القرآنِ  حفظِ  يف وأرغبُ ، أطفالٌ  ٌج، ولديَّ ت
  ؟يناذا تنصحو ومب؟ هذا العمرِ  بعدَ 

  :اجلوابُ 
  .هوبركاتُ  هللاِ  ورمحةُ  المُ وعليكم السَّ 

  حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  بسمِ 
  .ه أمجعنيَ وصحبِ ، هوعلى آلِ  ،ه األمنيِ م على رسولِ وسلَّ  ى هللاُ وصلَّ  ،العاملني ربِّ  ِ  احلمدُ 

لقرآنِ صَّ وخَ أن أكرمها  ةِ مَّ هذه األُ به على  هللاُ  ا امَنتَّ ممَّ  فإنَّ  أمَّا بعُد؛  ةً جَّ ، وجعله هلا حُ الكرميِ  ها 
 ً ً، ونوًرا وإميا وأكرمهم  ،الكرميِ  القرآنِ  ر هلم حفظَ أن يسَّ : هه على عبادِ امتنانِ  ن عظيمِ ومِ . وبرها

ءَ ، همجواحنِ  ه بنيَ حبملِ    .مجيًعا منهم نا هللاُ لَ جعَ  ؛هارِ النَّ  وأطرافَ  يلِ اللَّ  يتلونه آ
  .كك واهتمامِ حرصِ ، و ك للخريِ بِّ ك، وحُ عقلِ  رجاحةِ على  دليلٌ  - رميَ أخي الك- ُتكواستشار 

يَِّة مبكانٍ مِ  - حقيقةً -وهذه االستشارُة    :وذلك ألموٍر، منها؛ ن األمهِّ
 به. ه والعملِ فهو مأموٌر بتالوتِ  ؛الكرميِ  له عن القرآنِ  ال غَىن  املسلمَ  أنَّ  - 

 حيــاةً حييــا كيــف   القــرآنَ  ال يقــرأُ  فمســلمٌ ؛ هــاه كلِّ يف حياتِــ املســلمِ  هــو مشــروعُ  الكــرميَ  القــرآنَ  أنَّ  - 
 ؟!بةً طيِّ 

 .الكرميِ  القرآنِ  ن قراءةِ مِ  أو املسلمةُ  املسلمُ ها لُ صِّ يت حيُ الَّ  األجورِ  مُ ظَ عِ  - 

 ه.عن نواهيه وزواجرِ  ه، واالنتهاءُ وامرِ  ه، واالئتمارُ من أحكامِ  االستفادةُ  - 

  ه.، وحنوِ رِ اآلخِ  ا سيأيت من اليومِ ممَّ  ف، وما يكونُ ن سلَ مَ  رِ ا فيه من أخباممَّ  ربةِ والعِ  ةِ ظَ العِ  أخذُ  - 
  

  ؟نِّ السِّ  هيف هذ الكرميَ  القرآنَ  حفظَ أأن  ستطيعُ أهل  ك:من سؤالِ  ا ما ذكرتَ وأمَّ 
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 ٢ 

ــه ِســ القــرآنَ  نعــم؛ فــإنَّ  نعــم، وألــفُ  :فــاجلوابُ  ــدانٌ كلُّــ  بــل العمــرُ ، يف احلفــظِ  ةٌ ددَّ ُحمــ نٌّ لــيس ل  ه مي
ُقـۡرَءاَن ِللـذِّۡكِر فـََهـۡل ِمـن  َوَلَقـدْ   : هللاِ  قـولِ  صـداقُ ، وهـذا مِ هوحفظِ  لقرآنِ التالوِة  بٌ حْ رَ 

ۡ
َيسَّـۡرَ ٱل

دَِّكر   !الكرميَ  القرآنَ  ضُ عارِ ه يُ هذا فإنَّ  ضُ عارِ ن يُ ؛ فمَ مُّ
ـــ احلفـــظَ  ن أنَّ هم ِمـــبـــه بعُضـــ جُ تحجَّ ا مـــا يَـــوأمَّـــ ـــ العلـــمُ " :م، وقـــوهلِ َربِ ال يف الِكـــ رِ غَ يف الصِّ   رِ غَ يف الصِّ

َ مَ لِ وذلك ؛ وأفضلُ  قُ فَ وْ أَ  رِ غَ يف الصِّ  احلفظُ ، ه. نعمفليس على إطالقِ  ؛"على احلجرِ  قشِ كالنَّ  أ لـه يَّ ن 
ـ احلفــظَ  ألنَّ  ؛ذلـك ا ممَّــ؛ واغلِ الشَّـعــن  البـدنِ  وِّ لُــخُ و ، عــن اهلمـومِ  هنِ الـذِّ  وُّ لُــخُ  :ه أمـرانِ زُ يِّــميُ  رِ غَ يف الصِّ

رتَّ  ه علىينُ عِ يُ    .كيزِ ال
ــ ه بدنِــ مشــاغلُ  رتْ دنيــاه، وكثُــ ه وأمــرِ ه مبعيشــتِ هُنــل ذِ ن اشــتغَ ه ممَّــلغــريِ  أُ تهيَّــيَ  ال لــه مــا أُ تهيَّــيَ  غريُ فالصَّ
ــ ــ ؛ لكــنْ هه وتكاليِفــعماِل ــَم ــنٌ َســفحَ  األمــرانِ  ر لــه هــذانِ وفَّ ن َت ــ أُ تهيَّــن مل تَ ، وَم ه علــى د نفَســلــه فجاَه
ه ه وذهِنــه لنفِســجماهدتِــ بِ بســب والربكــةِ  ن اخلــريِ لــه ِمــ مــا يكــونُ  عَ ، مــاأجــرً  فهــو أعظــمُ  َربِ يف الِكــ احلفــظِ 
  ه. ووقتِ 

بِ  سُ ســتأنَ يُ ا وممـَّ وهــم    يبِّ عـن النَّــ ا القــرآنَ وُ لقَّـتَ  رامَ الِكــ حابةَ الصَّــ أنَّ  :َربِ يف الِكـ احلفــظِ  بـه يف 
نِّ  رٌ ابكِ    !نيافتحوا به الدُّ بل  موه،ا به وعلَّ و لُ مِ وعَ  وأتقنوه، ا القرآنَ و ظَ فِ حَ  ذاهورغَم ، يف السِّ

ــ مــن العلمــاءِ  وكــذا ورد عــن كثــريٍ  ــالسَّ َّ يف  ، واألمثلــةُ نٍّ ِســ َربِ  علــى ِكــإالَّ  وا القــرآنَ ظُــفِ م مــا حَ ابقني أ
ِّ ها يف مَ ك تراجعُ ا، ولعلَّ هذا كثريٌة جد    .اظا

  

ــ  والوصــايا " :ونِ هــا بعنــكتبتُ   رســالةٍ  مبراجعــةِ ابتــداًء ك فأنصــحُ  ؛ك بــها مــا أنصــحُ وأمَّ
ُ

القواعــُد الجامعــة

 ل
ُ

افعة
َّ
ِن للقرآِن الكريمِ  لحفِظ الن

َ
رابطُ المتق   ها:"، وهذا 

https://www.aljebaan.com/play.php?catsmktba=1077  
يت:على م زَ ركِّ ك أن تُ نصحُ كما أ   ا 

 .لك واملتابعةُ  سميعُ التَّ  فيها ليتمَّ  تنتظمُ  ، أو حلقةٍ حافظٍ  بشيخٍ  طْ بِ ارتَ  -١

 .عاهدَ التَّ  رِ كثِ وأَ ، احملفوظَ  لِ قلِّ  -٢

تِ  ، وقصارِ رِ وَ السُّ  ارِ صَ كقِ   ؛عليك هحفظُ  لُ سهُ مبا يَ  أْ بدا -٣ تِ  حلفظِ  بدءَ  ألنَّ  ؛اآل  ويلةِ الطَّ  آل
ــ أو ويلــةِ الطَّ  ــ ارِ َصــقِ  حفــظَ  أنَّ  ، يف حــنيِ احلفــظِ  عــن متابعــةِ  نفــورٍ  نــوعَ  بُ ُيســبِّ  ويلــةِ الطَّ  رِ وَ السُّ  رِ وَ السُّ
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تِ  ارِ صَ وقِ   .احلفظِ  ملتابعةِ  امعً  كتِ وِمهَّ  كمن رغبتِ  زُ عزِّ يُ  اآل

أن  عليـــكَ ؛ و احملفـــوظِ  ثبيـــتِ يف ت كيســـاعدُ  يـــلِ اللَّ  فقيـــامُ  ؛تَ ظـــفِ مبـــا حَ  يـــلَ اللَّ  أن تقـــومَ  عليـــكَ   -٤
 . الةِ يف الصَّ  اخلطأَ  بَ تجنَّ تَ ل ؛يف القيامِ  روعِ الشُّ  قبلَ  اإلتقانِ و  ملراجعةِ ك حفظَ  اهدَ تعت

 مــا َمتَّ  يف تثبيــتِ  ، وهــذا يفيــدُ الفرصــةُ  حتِ مــا ســنَ كلَّ   الكــرميِ  للقــرآنِ  ائمِ الــدَّ  الســتماعِ عليــك  -٥
 نيُ ِعــه يُ فإنَّــ ؛ةِ ســرتاحاال أثنــاءِ يف  للحفــظِ  االســتماعُ  ه، واألفضــلُ حفِظــ دِ دَ بَصــ أنــته، وكــذلك مــا حفظُــ

 .بيتِ ثوالتَّ  على احلفظِ 

ُ يت تُ الَّــ الكتــبِ  مــن مطالعــةِ  رْ كِثــأَ  -٦  حــافظِ  ، ومنزلــةَ هوحفِظــ الكــرميِ  نِ القــرآ تــالوةِ  لــك فضــلَ  بــنيِّ
 .تعاىل هللاِ  عندَ  لقرآنِ ا

ــك القــولَ  دَ دِّ ســأن يُ  العظــيمَ  هللاَ  لُ أســأ وأن ، العظــيمِ  ك علــى هــذا الواجــبِ ينَــعِ ، وأن يُ لَ والعمــ من
  .نياكك ودُ دينِ  لى أمورِ ك عينَ عِ يُ 

  .أعلمُ أعلى و تعاىل  هللاُ و
  

ا   أشار 
  الفقُري إىل عفِو سيِّده وَمْواله
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