
نع��م، ان��ت تس��تطيع حف��ظ الق��رآن فحفظ الق��رآن ال حيتاج اىل 
موهب��ة خاص��ة حت��ى تك��ون ضم��ن قائم��ة احلفاظ او م��ن الذين 

حيمل��ون الق��رآن يف صدورهم. 
جّل ما حتتاجه املعونة من اهلل س��بحانه وتعاىل وطلب التوفيق 
منه ومن اهل بيته عليهم السالم، تأتي بعدها العزمية واإلرادة 
اخلالص��ة هلل يف الني��ة وان ال حتف��ظ ليق��ال عن��ك حاف��ظ وامن��ا 
يكون حفظك للقرآن لتتدبر وتفكر يف آياته وتالوته آناء الليل 
وأط��راف النه��ار اينم��ا ش��ئت أو لتنتفع به يف صالتك لتحقق به 

ثواب الدنيا واآلخرة.
واملرحل��ة األخ��رة وه��ي االمج��ل، ان تعم��ل بالق��رآن فاحلاف��ظ 
للق��رآن العام��ل ب��ه م��ع الس��فر الك��رام ال��ررة وتستش��عر الل��ذة 

املعنوي��ة واالن��س ب��كالم اهلل حي��ث تس��توحش الن��اس  .
)قال أبو حممدA : من آنس باهلل استوحش من الناس(

الدرة الباهرة ، عدة الداعي، ص110. 
ال  بالق��رآن  اهلل  )اهلل   :  A املؤمن��ن  أم��ر  لوصي��ة  وتطبيق��ا 
يس��بقنكم بالعم��ل ب��ه غرك��م( . نه��ج البالغ��ة/ ب��اب الكت��ب/ الكت��اب 47 من 

وصّيت��ه صل��وات اهلل علي��ه للحس��ن واحلس��ن س��الم اهلل عليهم��ا/ ص 421.

املرحلة األوىل:
االس��تماع والنظ��ر: � ان االس��تماع لآلي��ة القرآنية ال��ي نريد حفظها وحده 
قد ال يكفي إال عندما تكون خميلة اإلنسان واسعة ألنه مبجرد االستماع 
يس��تطيع ان يرت��ب اآلي��ة القرآني��ة بكلماته��ا وحروفه��ا يف ذهن��ه وه��ذا ام��ر 
ليس بس��هل عند اجلميع، لذلك فإن النظر مع االس��تماع يضاعف عملية 

طب��ع ص��ورة اآلية القرآنية يف الذهن مما يس��هل عملية احلفظ.
البد ان نس��أل أنفس��نا كيف حيفظ املكفوف كل القرآن الكريم وبش��كل 
متق��ن فنعم��ة البص��ر نعم��ة عظيم��ة ج��دا ال نع��رف قيمته��ا إال عندم��ا 
نفقده��ا وليكون��وا ه��ؤالء ق��دوة لن��ا لنس��تفيد من نع��م اهلل س��بحانه وتعاىل.

املرحلة الثانية:
ق��راءة اآلي��ة: � ق��راءة اآلي��ة بصورة صحيحة وبش��كل متكرر مع االس��تماع 
والنظ��ر يف آن واح��د يس��اعدك عل��ى تطبي��ق أح��كام الت��الوة وتعل��م األطوار 
القرآني��ة مع��ا يف آن واح��د وه��ذا ال حي��دث إن ق��رأت م��ن دون االس��تماع 
والنظر إال يف حال تعلمك لألحكام واالطوار القرآنية قبل ان تبدأ عملية 

احلفظ. 
إن ج��ودة الص��وت ه��ي نعم��ة م��ن اهلل، إذن لي��س م��ن الض��روري أن يك��ون 
صوت��ك مجي��ال ج��دا حت��ى حتف��ظ الق��رآن لكن��ك بالتأكي��د عندم��ا جته��د 
نفسك يف تعلم األطوار القرآنية يساعدك هذا األمر على حتسن صوتك 

والوص��ول ب��ه اىل أعل��ى املس��تويات بع��ون اهلل تعاىل.
املرحلة الثالثة:

الفه��م والتدب��ر: � )ال خ��ر يف ق��راءة لي��س فيه��ا تدب��ر(  ه��ذا م��ا قال��ه أم��ر 
املؤمن��ن A  ع��ن التدب��ر واآلي��ات القرآنية نفس��ها تتحدث ع��ن هذا األمر 
ق��ال تع��اىل :R َأَف��ال َيَتَدبَّ��ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَا Q إّن َفْهم اآلية 
إضاف��ة مل��ا س��بق يف املرحل��ة األوىل والثاني��ة يع��زز احلف��ظ ل��دى احلاف��ظ 
فتصبح عنده صورة واضحة عما يقرأ عندما يتعمق يف معنى اآلية مما 

يس��اعد عل��ى حف��ظ اآلي��ة القرآنية وعدم نس��يانها بس��رعة بإذن اهلل.
إن مس��ألة فه��م اآلي��ات القرآني��ة والتدب��ر فيه��ا ه��و جوه��ر قضي��ة احلف��ظ 
بع��د العم��ل ب��ه وإن جم��رد لقلق��ة اللس��ان وتعل��م األط��وار واألح��كام وحده 
لي��س كافي��ا فليك��ن هدف��ك ه��ذا حت��ى تستش��عر الل��ذة املعنوي��ة يف حف��ظ 

القرآن. 

كيف أتقن حفظ القرآن؟
ان اتق��ان احلف��ظ يأت��ي بع��د اجتي��ازكل ملراح��ل الثالث��ة وهن��ا يأت��ي دور 
أس��تاذ احلف��ظ وزمي��ل املباحث��ة بعدم��ا يق��رر مق��دار صفح��ات احلف��ظ 
واملراجع��ة املناس��بة حس��ب املس��توى ال��ذي ي��راه مناس��با، حي��ث تب��دأ بإلق��اء 
حفظ��ك أم��ام األس��تاذ وق��د جتد يف املرة األوىل أنكتخط��أ كثرا وهذا امر 
طبيع��ي بس��بب االرتب��اك ال��ذي ق��د حيصل ألول مرة لكن��ه ليس رادعا ألن 
حتاول مرة أخرى حتى تصلح مجيع أخطاءكوتصل إىل أفضل مستوى 
يف احلفظ واملراجعة ويأتي دور زميل املباحثة لتهيئة احلفظ واملراجعة 

قب��ل أن تلقيه��ا ألس��تاذك م��ن أج��ل ضبط��ه وإتقانه.
االختبارات واملنافسات:

ختل��ق االختب��ارات واملنافس��ات ج��وا مجي��ال عن��د احلاف��ظ ألن��ه حي��اول أن 
يق��دم أفض��ل م��ا لدي��ه وبه��ذا يس��عى ليس��تفيد م��ن كل وقت��ه حت��ى يتق��ن 
حفظ��ه م��ن اج��ل االختب��ار او املنافس��ة األم��ر ال��ذي يش��جعه ويش��جع 
اآلخرين أيضا على تقديم أفضل ما لديهم والوصول إىل مستوى متقدم 

وأعل��ى يف احلف��ظ.
مالحظات تستفيد منها خالل حفظك للقرآن: �

1.حف��ظ الق��رآن الكري��م ال يرتب��ط بزم��ان أو م��كان مع��ن، بالتأكيد املكان 
الادئ أفضل للحفظ من مكان يكثر فيه الضوضاء وأيضا الظروف الي 
مي��ر به��ا احلاف��ظ يف املن��زل أو املدرس��ة أو م��كان العم��ل لك��ن ه��ذه األم��ور 

كلها ليس��ت س��ببا مقنعا لرتك احلفظ.
2.اختي��اركل ق��رآن خ��اص ب��ك تس��تخدمه يف احلف��ظ ل��ه أث��ر كب��ر يف 
نفس��ك حيث تش��عر بعدها بقوة العالقة بينك وبن قرآنك اخلاص الذي 

س��تفتقده ان ابتع��د عن��ك.
3.أس��تاذ احلف��ظ وزمي��ل املباحث��ة ركن��ان اساس��يان يف تق��دم مس��توى 
حفظ��ك للق��رآن فاإلنس��ان وح��ده ق��د يس��تطيع ان يص��ل إىل مرحل��ة 
متقدم��ة يف احلف��ظ لكن��ه س��رعان م��ا يرتاج��ع مس��تواه بس��بب ع��دم وج��ود 
االهتم��ام واملراقب��ة واملنافس��ة والس��عي لتقديم أفضل مس��توى ألس��تاذه او 
زميل��ه ليفتخ��ر ب��ه لذلك وجب اختيار أس��تاذ احلفظ ال��ذي جيب ان يكون 
قادرا على رفع معنويات احلافظ بكل ما تيسر باإلضافة اىل اختيار زميل 
املباحث��ة ال��ذي جي��ب ان يك��ون حافظ��ا أو متقن��ا للق��راءة عل��ى األق��ل حت��ى 
يس��تطيع ان يش��خص األخطاء الي تظهر عندمساعهللحفظ واملراجعة.

4.اختي��ار الق��ارئ ال��ذي تس��تمع إلي��ه من األمور املهمة جدا حبيث يتناس��ب 
صوت��ك م��ع ص��وت الق��ارئ مم��ا يعين��ك عل��ى املرحل��ة األوىل والثاني��ة يف 

احلفظ.
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5.مهم��ا كان عم��رك فه��و ال يع��د مهم��ا عندم��ا حتفظ الق��رآن، صحيٌح أن 
املع��روف )العل��م يف الصغ��ر كالنق��ش عل��ى احلج��ر( لك��ن الواق��ع ه��و خ��ر 
دلي��ل عل��ى أن هنال��ك أن��اس يف عم��ر يناه��ز الس��بعن عام��ا وق��د اس��تطاعوا 

حف��ظ كل الق��رآن الكري��م فكيف بالش��اب املس��لم!
وتقدم��ه  احلف��ظ  تط��ور  يف  يس��اهم  االنقط��اع  وع��دم  6.االس��تمرارية 

بالعك��س. والعك��س 
طرق أخرى حلفظ القرآن الكريم

1.طريقة التلقن
اإلجيابيات: � 

تع��د طريق��ة التلق��ن م��ن أق��وى ط��رق حف��ظ الق��رآن وذل��ك بس��بب وج��ود 
الق��ارئ امللق��ن او األس��تاذ ال��ذي يق��رأ الن��ص للحاف��ظ من أج��ل أن حيفظه 
حي��ث النط��ق املباش��ر واالس��تفادة م��ن التعليم املباش��ر يف األح��كام والصوت 
والنغ��م ومالحظ��ات األس��تاذ ونصائح��ه وكذل��ك الضغط ال��ذي يتعرض 
الي��ه االنس��ان يف ه��ذه احلال��ة أمور تس��اعده على عدم نس��يان م��ا مت تلقينه 

يف ال��درس.
السلبيات: � 

الوقت الطويل: �من سلبيات هذه الطريقة الوقت الطويل الذي يستغرقه 
احلافظ يف حفظ اآليات فهو مبفرده قد حيفظ الصفحة يف ربع س��اعة 
ولك��ن يف ه��ذه الطريق��ة ق��د حيت��اج اىل س��اعة حلف��ظ صفح��ة واح��دة 

ولكنه��ا ال تعت��ر س��لبية مقارن��ة مع مس��توى احلفظ، 
ف��ارق املس��توى: ���في ه��ذه الطريق��ة يت��م تلق��ن الصفح��ة جملموع��ة م��ن 
الطلب��ة فل��و تأخ��ر طال��ب واح��د أو اثن��ان بس��بب ف��ارق املس��توى او الغياب او 
ظروف أخرى يؤدي اىل تأخر مجيع الطلبة يف تقدم حفظهم إال يف حال 

ت��اليف ه��ذا األم��ر وأن يك��ون التلق��ن لطال��ب واحد فقط.
2.طريقة الكتابة

كتاب��ة اآلي��ات بع��د حفظه��ا ه��ي طريق��ة تقليدي��ة ل��ا فوائ��د عظيم��ة 
وكيفيتها أن حيفظ الطالب اآلية القرآنية أو آيتن أو نصف الصفحة 
حسب املقدرة على احلفظ ثم يكتب ما حفظه، ومن فوائد هذه الطريقة 
أن��ه مي��ر باملراح��ل الثالث��ة مضاف��ا إليه��ا ث��واب كتاب��ة اآلي��ات القرآني��ة 
ويك��وِّن ص��ورة أوض��ح يف ذاك��رة احلاف��ظ ألنه قد كتبها بي��ده، لكن رغم 
ذل��ك تبق��ى ه��ذه الطريق��ة بطيئ��ة أيض��ا ولكنه��ا حتق��ق اجل��ودة األعلى يف 

احلفظ.
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