
 

 

 
 

 

 عبد المحسن بن محمد القاسم: د /  لفضيلة الشيخ

 إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

 

 

وعلى آله وصحبه  محمد،الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا ــ   

 أجمعين.

وسرعة الحفظ واالنتهاء  ،ورسوخهالحفظ هذه الطريقة تتميز بقوة 

لتمثيل بوجه واحد من من ختم القرآن سريعا ، وهذه الطريقة مع ا

 سورة الجمعة ما يلي :

 

ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي  ) :مرةاآلية األولى عشرين  تقرأـ  1
وِس الأَعزِيِز الأَحِكيمِ  َرأِض الأَمِلِك الأُقدُّ َماَواِت َوَما ِفي اْلأ  ( .السَّ

ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي  ) : تقرأ اآلية الثانية عشرين مرة ـ  2
ُمِّ  يِهمأ َويُ َعلُِّمُهُم اْلأ ُلو َعَليأِهمأ َآيَاتِِه َويُ زَكِّ ُهمأ يَ ت أ يِّيَن َرُسوًلا ِمن أ

َمَة َوِإنأ َكانُوا ِمنأ قَ بأُل َلِفي َضََلٍل ُمِبينٍ   (. الأِكَتاَب َوالأِحكأ

ا يَ لأَحُقوا  ) : تقرأ اآلية الثالثة عشرين مرة  ـ 3 ُهمأ َلمَّ َوَآَخرِيَن ِمن أ
 (. َعزِيُز الأَحِكيمُ ِبِهمأ َوُهَو الأ 

تِيِه َمنأ  ) : تقرأ اآلية الرابعة عشرين مرة ـ  4 ُل اللَِّه يُ ؤأ َذِلَك َفضأ
ِل الأَعِظيمِ   (. َيَشاُء َواللَُّه ُذو الأَفضأ

 

 تقرأ هذه األربع من أولها إلى آخرها للربط بينها عشرين مرة .  ـ 5

 

رَاَة ثُمَّ َمَثُل الَّ  ) : تقرأ اآلية الخامسة عشرين مرةـ   6 وأ ُلوا الت َّ ِذيَن ُحمِّ
ِم الَِّذيَن   َفاراا بِئأَس َمَثُل الأَقوأ ِمُل َأسأ ِمُلوَها َكَمَثِل الأِحَماِر َيحأ َلمأ َيحأ

َم الظَّاِلِمينَ  ِدي الأَقوأ بُوا ِبَآيَاِت اللَِّه َواللَُّه ًَل يَ هأ  ( . َكذَّ

 

َها الَِّذيَن َهاُدوا ِإنأ ُقلأ يَا َأي ُّ  اآلية السادسة عشرين مرة ) تقرأ ـ  7
َت ِإنأ ُكنأُتمأ  ُوا الأَموأ ِلَياُء ِللَِّه ِمنأ ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َّ ُتمأ َأنَُّكمأ َأوأ َزَعمأ

 ( . َصاِدِقينَ 

َمتأ )  : تقرأ اآلية السابعة عشرين مرة ـ  8 ا ِبَما َقدَّ َنُه َأَبدا وأ َوًَل يَ َتَمن َّ
 ( . بِالظَّاِلِمينَ َأيأِديِهمأ َواللَُّه َعِليٌم 

َت الَِّذي : مثل )  تقرأ اآلية الثامنة عشرين مرة  ـ 9 ُقلأ ِإنَّ الأَموأ
َهاَدِة  َتِفرُّوَن ِمنأُه فَِإنَُّه ُمََلِقيُكمأ ثُمَّ تُ َردُّوَن ِإَلى َعاِلِم الأَغيأِب َوالشَّ

 ( . فَ يُ َنبُِّئُكمأ ِبَما ُكنأُتمأ تَ عأَمُلونَ 

 

عشرين مرة للربط بينها : الخامسة إلى اآلية الثامنة تقرأ من اآلية   ـ 11

. 

 

عشرين مرة إلتقان هذا : تقرأ من اآلية األولى إلى اآلية الثامنة   ـ 11

 الوجه .

 

  لتزم هذه الطريقة في كل وجه لكل القرآن وال تزد في توهكذا

اليوم الواحد عن حفظ أكثر من ثمن لئال يزيد عليك المحفوظ 

 فيتلفت الحفظ .

 

 

 

  يوم غد فكيف أفعل ؟حفظ وجه جديد في إذا أردت 

 

إذا أردت أن تحفظ الوجه اآلخر في اليوم التالي فقبل أن ـ  

تقرأ من ،  تحفظ الوجه الجديد بالطريقة التي ذكرتها لك 

أول الوجه إلى آخره عشرين مرة ليكون محفوظ الوجه 

ثم تنتقل إلى حفظ الوجه الجديد على  ، السابق راسخا

 ريقة التي أشرت إليها .الط

 

 

 ن الحفظ والمراجعة ؟يكيف أجمع ب 
 

ال تحفظ القرآن بدون مراجعة ، فذلك لو حفظت القرآن ـ  

ما  ى تختم القرآن ، وأردت الرجوع إلىا حتا وجه  وجه  

حفظته وجدت نفسك قد نسيت ما حفظته ، والطريقة المثلى 

ثالثة  أن تجمع بين الحفظ والمراجعة ، وقسم القرآن عندك

أقسام كل عشرة أجزاء قسم ، فإذا حفظت في اليوم وجها 

فراجع أربعة أوجه حتى تحفظ عشرة أجزاء ، فإذا حفظت 

للمراجعة ، وكل يوم  ا كامال  عشرة أجزاء ، توقف شهر  

 تراجع ثمانية أوجه .

وبعد شهر من المراجعة ابدأ في بقية الحفظ تحفظ وجها ـ  

ع ثمانية أوجه حتى تحفظ أو وجهين حسب القدرة ، وتراج

توقف عن الحفظ  ، عشرين جزءا فإذا حفظت عشرين جزءا

راجع ثمانية تكل يوم  ، زءارين جمدة شهرين لمراجعة العش

ابدأ في الحفظ ، أوجه ، فإذا مضى شهران على المراجعة 

كل يوم وجها أو وجهين حسب القدرة ، وتراجع ثمانية 

 . أوجه حتى تنتهي من حفظ القرآن كامال  

 

فإذا انتهيت من حفظ القرآن ، راجع العشرة األجزاء ـ  

نصف جزء ، ثم تنتقل األولى بمفردها مدة شهر ، كل يوم 

مدة شهر ، كل يوم نصف جزء ،  ة األجزاء الثانيةإلى العشر

وتقرأ من العشرة األجزاء األولى ثمانية أوجه ، ثم تنتقل 

العشرة األخيرة من القرآن مدة شهر كل يوم إلى مراجعة 

نصف جزء مع ثمانية أوجه من العشرة األجزاء األولى ، 

 .العشرة األجزاء الثانيةوثمانية أوجه من 

 

 



   إذا انتهيت من هذه  كيف أراجع القرآن كامال

 المراجعة ؟
 

 

ابدأ بمراجعة القرآن كامال ، كل يوم جزءان ، أن تكرره ثالث ـ  

يوم وتكون في كل أسبوعين تختم القرآن كامال مرات كل 

 بالمراجعة .

 تقان،بإالقرآن كامال وبهذه الطريقة تكون خالل سنة قد حفظت 

 كاملة.وافعل هذه الطريقة سنة 

 

 

 ماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن ؟ 
 

 

تقان القرآن ومراجعته ، ليكن حزبك اليومي من د سنة من إبعـ  

و حزب النبي صلى هللا عليه وسلم فقد كان القرآن حتى مماتك ه

قال أوس  ، يحزب القرآن سبعا ، أي كل سبعة أيام يختم القرآن

بن حذيفة رحمه هللا : سألت أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم ، كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثالث سور ، وخمس 

حدى عشر سورة ، ر ، وتسع سور ، وإسور ، وسبع سو

 حتى يختم . رواه أحمد . ففصل من قاوحزب الم

لى نهاية إ <سورة الفاتحة>أي في اليوم األول يقرأ من ـ  

إلى  <سورة المائدة>وفي اليوم الثاني : يقرأ  <سورة النساء>

من سورة >يقرأ  : وفي اليوم الثالث <سورة التوبة>نهاية 

وفي اليوم الرابع يقرأ من  <لسورة النح>إلى نهاية  <يونس

وفي اليوم  <سورة الفرقان>إلى نهاية  <سراءة اإل>سور

 <سورة يس>إلى نهاية  <سورة الشعراء>يقرأ من  : الخامس

إلى نهاية  <سورة الصافات>يقرأ من  : وفي اليوم السادس

 <سورة ق>يقرأ من : ، وفي اليوم السابع  <سورة الحجرات>

 . <سورة الناس>إلى نهاية 

 

 وسلم جمعه العلماء في قولهم النبي صلى هللا عليه ـ وحزب

 (. فمي بشوق)  

 

فكل حرف من هاتين الكلمتين هو بداية حزب النبي صلى هللا ـ 

في قولهم ) فمي ( رمز  الفاءعليه وسلم في كل يوم ، فحرف 

لسورة الفاتحة يشير إلى أنه حزبه في اليوم األول يبدأ من سورة 

بداية أن إلى  في قولهم ) فمي ( يشير الميمالفاتحة ، وحرف 

 الياءوحرف  < سورة المائدة>حزبه في اليوم الثاني يبدأ من 

حزبه في اليوم الثالث يبدأ  بدايةأن لى ( يشير إ في قولهم ) فمي

 في قولهم ) بشوق ( يشير إلى الباءوحرف  <سورة يونس>من 

رائيل< ، سورة >بني إبداية حزبه في اليوم الرابع يبدأ من س أن

في قولهم )  الشينوحرف  <سراءضا >سورة اإلوالتي تسمى أي

بشوق ( يشير إلى أن بداية حزبه في اليوم الخامس يبدأ من 

في قولهم ) بشوق ( يشير  الواو، وحرف  <سورة الشعراء>

سورة >إلى أن بداية حزبه في اليوم السادس يبدأ من 

في قولهم ) بشوق ( يشير إلى أن  القاف، وحرف  <والصافات

إلى نهاية  <سورة ق>في اليوم السابع يبدأ من  بداية حزبه

وأما تحزيب القرآن الحالي فهو من وضع  <سورة الناس>

 الحجاج بن يوسف .

 

 

 كيف أفرق بين المتشابهات في القرآن ؟ 
 

 

فافتح  آيتين،تشابه في  أفضل طريقة أنه إذا وقع عندكـ 

 مله،أوت بينهما،وانظر ما الفرق  اآليتين،المصحف على كلتا 

ا الحظ ذلك الفرق مرار   مراجعتك،وأثناء  ،ضابطا  وضع لنفسك 

 بينهما.حتى تتقن المتشابه الذي 

 

 

  الحفظ:قواعد وضوابط في 
 

 التالوة.ن حفظك على شيخ لتصحيح وـ يجب أن يك 1

ووجها بعد العصر  الفجر،وجها بعد  وجهين،ـ احفظ كل يوم  2

حفظ القرآن كامال متقنا خالل أو بعد المغرب وبهذه الطريقة ت

أما إذا أكثرت من الحفظ فإن المحفوظ  متقنا،ويكون حفظك  سنة،

 يضعف.

ـ الحفظ يكون من سورة الناس إلى سورة البقرة ، ألنه أيسر ،  3

 وبعد حفظك للقرآن تكون مرجعتك من البقرة إلى الناس .

لى رسوخ ـ الحفظ يكون من مصحف موحد في الطبعة ليكون معينا ع 4

 الحفظ وسرعة االستذكار لمواطن اآليات وأواخر الصفحات وأولها .

ـ كل من حفظ في السنتين األوليين يتفلت عليه المحفوظ ، وهذه  5

تسمى ) مرحلة التجميع ( فال تحزن من تفلت القرآن منك أو كثرة 

وهذه مرحلة صعبة لالبتالء ، للشيطان منها نصيب ليوقفك عن ، خطئك 

وساوسه ، واستمر في حفظه ، فهو كنز ال  عنك فدع، رآن حفظ الق

 يعطى ألي أحد .

 

 انتهى

 

 
كل من نسخ هذه المادة وق ام بتوزيعها    خيرا  جزى اهلل*

 *لتعم الف ائدة

 


