
الوصايا الذهبية
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:نقطتان جوهريتان: أوال

تحرير النية وإخالصها هلل* 

اإلحسان* 

؟ما هو مستوى الحفظ المستهدف: ثانياً 

 ً ما هو مناخ الحفظ والمراجعة؟: ثالثا

ـ  الصفاء الذهني

ـ الراحة الجسدية

ـ االستقرار النفسي

المحتوى



 ً متى يكون الحفظ ؟: رابعا

 ً أين يكون الحفظ ؟: خامسا

 ً سنن ينبغي أال تغيب عنا: سادسا

ـ تعدد الحواس حين الحفظ

 ً كيف تحفظ القرآن ؟: سابعا

 ً عوارض في المراجعة:ثامنا



:جوهريتاننقطتان:أوال

بحسنرءالميوفقهللافإنتعالى،هللوإخالصهاالنيةتحريرأوالا يجب•

.ههوجبهوابتُغىخالصاكانماإالالعملمنيقبلالهللاإنثمنيته،

ماامرئلكلوإنمابالنياتاألعمالإنما)وسلمعليههللاصلىقال

.البخاري(نوى

.3الزمر"الخالصالدينهللأال"تعالىهللاوقال

30الكهف"عمالا أحسنمنأجرنضيعالإنا"

لكعلىاإلحسانكتبهللاإن)وسلمعليههللاصلىقالاإلحسان•

تعالىوقالمسلم،(شيء

الوصايا الذهبيةتابع 



انوإتقشديد،باهتمام-والمراجعةالحفظأمرعلىتُقبلأنفيجب

ة،تشحذوأنبالغ،للتالوة .الغايةبلوغلالسبلوأنجحأنجعتتخيروأنالِهمَّ

وخا ،ورستمكنا ًأخذتوجهدا ًوقتا ًأعطيتكلماأخذت،أعطيتفكلما

رسولناةوصيتكونأنفيجب.حافظللقرآنوهوفأصبحيوما ًأحدينمولم

منفلتا ًتألشدإنهفوهللاالقرآنتعاهدوا)أمامناماثلةوسلمعليههللاصلى

.(عقالهافياإلبل

الوصايا الذهبيةتابع 



:المستهدفالحفظمستوىهوما:ثانيا  

حاضرةتجدهاحفظكمنآيةأوآياتأوسورةقراءةلكيخطرحينما-

.رتَذَكً عناءأوجهدبالتتلوهابها،َطيِِّعولسانكصدرك،في

عها،موضوماهي،سورةأيوفياآليةماتعرفتُمتحنأوتُسألحينما-

.بعدهاوماقبلها،وما

منرآنالقفتتلوالمصحف،منالنظرعنتماماتستغنيتراجعحينما-

.وتلقائيةبانسيابيةصدرك

ةواحدصفحةوكأنه-منهتحفظهماأو-كلهالمصحفيصيرحينما-

.الكتابةلفاتحتالوتككمثللسانكعلىويكونمنها،تقرأناِظَرْيكأمام

الوصايا الذهبيةتابع 



والمراجعةالحفظمناخ:ثالثا  

تهزينأنالمرءوعلىالمهمة،لتلكومناسبمالئممناخهناكيكونأنيجب

ويذلل،بابهأسيهيئبأنقائمايكنلمإنيصنعهوأنتَيَسُره،فورالمناخهذا

.عقباته

:نقاطعدةعنهناونتكلم

:الذهنيالصفاء

الذهنكانكلماوقديما ،يسترجعأنويَْعسُرًُجديدا ،يقبلالالمرهقالذهنإن

سهللماوكتمكينا ،ويلقىراسخا ًمستقراموقعا ًعليهالحفظموقعكان

إذا"وسلمعليههللاصلىالرسولحديثونذكرحفظه،مضىمااسترجاع

يكونالتىحومسلم،البخاري"بالعَشاءفابدؤاالصالةوأقيمتالعَشاءوضع

.معوقشاغلالصالةفي

الوصايا الذهبيةتابع 



الراحةًالجسدية

كفايتهأخذيالذوالجسد،الحفظمستوىفيقلالذهنيَشغَلالمتعبالجسدإن

الجيدوالتحصيلعاباالستيعلىعونا ًيكون،وتََري ضا ًونوما ًوشرابا ًطعاما ً

.السريع

النفسياالستقرار

لالذيالنفسي،االضطرابذلكوالمراجعة،بالحفظاألشياءأضرلعل يَُحِمِّ

متعهيلتحصوأمربلالطاعة،أمرعليهيُثِقِّلثقيال ،عبئا ًالمرءكاهل

الحاللالذاتيةالدنيوية.

.يرهتوفيجبالذيالجيدالمناخهوالبالوصالحالنفسياالستقرارإن

الوصايا الذهبيةتابع 



متى يكون الحفظ ؟: رابعا  

بأزمنةأدرىمناوكليومه،ساعاتقضاءفيمنهجهلهمناواحدكلًُ

َِّقدا ًذهنهيكونالذيوالوقتباله،وصالحَصْحوه احا ًمت َمتُوقَةونفسه،لمَّ

.قديمالسترجاعومهيأةجديد،إلضافة

.والمراجعةللحفظيُنتهزأنيجبالذيالزمنهوهذا

المعدةوعلىكاف،هادئعميقنومبعدالحفظوقتكانكلماعاموبوجه

انككلماالحياةبمشاغلمزدحمغيروذهنبالخالية،هيوالبالممتلئةهي

.مالئما ًالوقت

الوصايا الذهبيةتابع 



ذكرنا،مامعظمفيهيتحققفإنهاألوقات،أنسبهوالفجر،صالةبعدولعل

ضلفمنيبتغياألرضفيانطالقهقبلشعرإذاالمرءأنذلكإلىأضف

أنهرورا ًمسنشيطا ًالنفسطيباليومطواليصيروراجع،حفظقدأنههللا

.اليومنعصمابهليصنعالغدإلىويتوقاستفتاح،بخيريومهاستفتح

هاتتقاذفأنأولها،يحلوكمابهلتذهبنفسهيتركالأنالمرءوعلى

.اسبا ًمنوقتايجدوالذلك،منوأكثرواليوماناليومفيمرواألحوالاألحداث

الوصايا الذهبيةتابع 



بللها،يقعوكمايتفقكمانفسهالمرءيتركالأنالرشيدالمسلكإن

محددا ًوقتا ًنفسهعلىالمرءوليفرضالسعي،والسعيالمجاهدة،المجاهدة

لهفيجعل،العقباتكلعلىليتغلبالقَُوىكلويستجمعالهمة،فيهيشحذ

ألجلهقدموتوتؤجلحسابه،لهويعملمسبقا ،معلوما ًيكونمحددا ،ِوْردا ً

.اليوميةالثوابتمنيصيرحتىوأمور؛أمور

الوصايا الذهبيةتابع 



؟الحفظيكونأين:خامسا

الذهنعلىتدخللشواغلأسبابأيةمنخاليمكانفييكونأناألصل

الحفظأنكذل.وهناكهنايشردتجعلهأووالتركيز،التفكيرمنحيزا ًفتأخذ

كانسواءالموضع،هذافيضعفنقطةصارشرودا ًصادفإذاخاصة

.تامووعيكاملةيقظةإلىيحتاجوالحفظآية،أوكلمةأوحرفا ً

أوالمكانأثاثفيشواغلوأيإزعاج،أوالمكانفيضوضاءأيفإن

وفيرتمنوالبدسلبيا ،تأثيرا ًيؤثرذلككلوخالفهأصواتمنشوارد

.والتفرغالكاملاالنقطاعأدقبمعنىأوالتام،الهدوء

الوصايا الذهبيةتابع 



:عناتغيبأالينبغيسنن:سادسا  

تملواتىحهللايملالفوهللاتطيقون،بماعليكم"وسلمعليههللاصلىقال

.ومسلمالبخاري"

"قلوإنأدومهالعملخير"وسلمعليههللاصلىقالو

.»الغدإلىاليومعملتؤجلال"تقولوالحكمة

واإلنسانخاصة،وملكاتمعينةوإمكانياتمحددةطاقاتامرئلكلإنـ

شدمنوإنبصيرة،نفسهعلى ته،طاقمقدارالمرءيحددأنوالحكمةالر 

.الخيرفيتركفيملأكثر؛نفسهيُحِمِّلالحتى
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علىيرتصوحتىالمنقطع،الكثيرمنريببالخيرالدائمالقليلإنثمـ

انكوإنقدراتتخيروحكمة،كتابمنهللاأنزلوبماالسماءبوحيصلة

لكلإنماومعينعامحدللقليلوليسعليه،المداومةعلىقادراتكونقليال ،

.ويناسبهيتحملهالذيقليلهامرئ

راكمفيتوالتأجيلالتسويفوالمراجعةالحفظعلىاألمورأضرمنوإنـ

فسية،نحالةوتحدثالقديم،حفظمستوىويتراجع،الجديدالمقررالواجب

.وإقبالهمستواهسابقإلىليصلكثيرا ًالمرءيجاهد

الوصايا الذهبيةتابع 



التيقدراتكوبملكاتكتعيشهالذيالقرآنيالجوعلىالمحافظةديدنكفليكن

يمافالحفظمهمةمنوتنتهيمنك،مطلوبهوماتُنجزحتىأوال ًشحذتها

.زمناالنفسحبسأي،"االعتكاف"أو"المعسكر"يشبه

بينفقدى،تُحصوالتعدالتعالىهللاإلىوالقرباتكثيرة،الخيرأبوابإن

البِِرًِّأعمالمنربناإلىيقربناماكلوسلمعليههللاصلىالكريمرسولنالنا

.واإلحسان

الوصايا الذهبيةتابع 



منإمكانيةوالطاقة،عندكتجدولمتحفظأنالمسلمأخيحاولتفإن

لوتثاقكسلعجزالقدرةعجزهذا،عنعجزانفسكفيوعهدتاألساس،

ال"تعالىهللاقالفقدتطيق،المانفسكتَُحِمِّلفالوالشيطان،النفسمن

.7الطالق”آتاهاماإالنفسا ًهللايكلف

ا،حسنجزاءهللاعندبهاتدخرأخرىوبرخيرأعمالإلىتوجهكوليكن

واهبوالمالملكاتفإن،الرحمنجناتفيالعلىالدرجاتإلىبهاوتنطلق

يقدرالأنتفيهتتفوقفمابالغة،وحكمةبقدرالناسبينومقسمةموزعة

مكنكمابالحفظ،علىغيركتساعدأنالبديلوليكنوالعكس،غيركعليه

.وسائلمنهللا

الوصايا الذهبيةتابع 



.وفقها ًوفهما ًوتدبرا ًتالوةهللابكتابصلةعلىدائماكنولكن

هذاحتىأوالشهرهذاأواألسبوعهذاأواليومهذاالحفظفيتوفقلموإن

.بعدتوفقفقدالعام،

"تعجزوالباهللاستعن"ووصيتي

فالجديد،أوإضافةيقبلوالمنهفاضآخرهعنامتألإذاكاإلناءالذهن

والفتضيأنتقدرحتىمراجعة،أوحفظبكثيرذهنكإلرهاقتِصلنًَّ

.تتراجع

الوصايا الذهبيةتابع 



منحولهمابهايعلموإدراكات،حواسالإلنسانلدنهمنهللاوهبـ

وأحسنالحواستلكاإلنساناستخدمفكلما.والمعقوالتالمحسوسات

اهاوكلماتوجيهها، قدراتمنهللاأودعلمابيناتآياتمنهاوجدنمَّ

ائقهابعوالحياةبهتسيركيفماحياتهفيوسارأهملهالوأما،وإمكانات

بلضعفت،وقدراتهحواسهأنفسيجدفكرهيُعملولموعوارضها

.وذبلتواضمحلت

الوصايا الذهبيةتابع 



:حاسةمنأكثراستخدام

بيتتثمنذلكزادكلماحاسةمنأكثرالحفظأمرفيالمرءاستخدموكلما

السمعاسةحفهذه...بالتلقيالسماعالحفظفيفاألصل.منهوالتمكنالحفظ

بالحفظنصحن)بعينيهويقرأالمصحففيفينظرالبصرحاسةإليهانضيف

آليةاوبدايةالصفحةشكلتصورالعينإنحيثواحدة،مصحفطبعةمن

(والتذكراالسترجاععلىيعينمماوغيرهواألرباعوآخرها،

الوصايا الذهبيةتابع 



.مراجعةالمنكنوعحفظهِمنًْيكتبأوحفظه،يريدمايكتبالكتابة،ثم

حينا ًوجهوريحينا ًخفيضبصوتيقرأنفسه،المرءوسماعالصوتثم

.آخر

فيماجميعوتللتركيزجيدةوسيلةوتلكتلفظبالبذهنكتحفظماإمرارثم

.الذهن

اءمنالقرآنسماعأنذلكواعية،بأذنالسماع التغنيليجعالمجيدينالقُرَّ

إليقاعاتضبطتحفظوعندمانفسكمنيتملكالقرآنقراءةيصحبالذي

آيةطتسقفإنعليك،وحاكمحفظك،فيلكضابطفهذاجيدا ،الموسيقي

....وهكذاانتبهت،أخرىبدلبكلمةوأتيتأخطأتوإنأدركتَها،

الوصايا الذهبيةتابع 



؟القرآنتحفظكيف:سابعا  

يسلونقلروايةعلموإنهبالتلقي،القرآنإننكرر،أننملوالقلنا-1

علىأمينجيد"ظُمَحِفًِّ"ً ًُمْقِرئأمامالقراءةوتصويبتصحيحمنفالبدإال،

.هللاكتاب

.رفهاتعالأووقواعدها،التالوةأحكامتعرفأنكإماحالين،بينإنكثمـ

حيحوتصتعلمكفيوأسهلأيسرذلكلكانالتالوةأحكامعرفتفلو-

.لكويصحح«المحفظ»الُمْقرئعلىفتقرأتالوتك،

وكلوراءه،الطالبيرددثمالشيخفيقرأالتالوةأحكاميعرفالمنأما-

.ودرجتهحالتهحسب

الوصايا الذهبيةتابع 



ظحفسابقأوسماعهكثرةخاللمنودرايةوتذوققدرةللمرءكانفإن-

المقررالمقدارًَالشيخًُيقرأمعقول،حدإلىلسانهتقويمفيسببا ًكانمماجيد،

.الشيخعلىهويقرأثمواحدةمرةكله

:ذلكغيرمستواهكانوإن-

تماما ًعيسمماويرددبأذنهيسمعتماما ،وراءههوويرددآيةآيةالشيخيقرأ

جانبا ًحويطرالشيخ،بهينطقمابنظرهيسبقوالالمصحف،فيالنظرمع

يحركوالالمحفظ،بهينطقحرفلكلكاملبوعيويصغيالقديمةقراءته

.بهليعجللسانهبه

الوصايا الذهبيةتابع 



مرة،منأكثرتالوتهيتمالشيخ،علىالمقرروتصويبتصحيحبعد-2

أواألولى،القراءةفيالخطأمواضعإلىاألولىبالدرجةااللتفاتمع

بماعهدريبةقتكونحتىالتصويبفورالتالوةتتمالنطق،الصعبةالكلمات

فيعالمةوضعمنبأسوالحرف،أوكلمةتتوهفالتصويب،منكان

.تتفاداهحتىوتصويبهكانالذيالخطأعلىتدلمصحفك،

حكاماألفيتهاونأيبالشديد،بتأنتكونأنالبدهذهاألولىالقراءة-3

في(رالتدوي)طريقةوهيالتأنيدرجاتبأعلىالبدءوليكناستعجال،أو

أعلىنمنازال ًتكونالحدر،فبطريقةتُسرعأنأردتفإذاوخالفه،المدود

نمومستحقهاحقهاالحروفتعطيأيضا ًالطريقةتلكوفي)أقلإلى

(والصفاتالمخارج
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ةخاصوسرعةوطريقةواحدة،وتيرةلكتكونأنعلىحافظوعموما-4

تكونأيدندنتك،أوصالتكفيأومراجعتكأوحفظكبدايةفيسواءبك،

.واحدةطريقةعندكللقرآن

ماذا؟لكبير،واهتمامً شديدوعيً الشديدالتأنيهذايصحبأنالبد-5

ضاءبيشاشةوكأنهيصيريحفظه،جديدلتلقياستعدادهحالالذهنألن

القراءةيفالخطأبعضفإنلذاوتَثْبُت،فيهاتظهرشائبةوأيناصعة،

تاموعيإلىائما ًدويحتاجتصويبه،الصعبمنأحياناويصبحيَثْبُتًُاألولى
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قرأتإذاأنهبذلكعلىوأستدلموضعه،إلىتصلحينالمستقبلفيوتيقظ

ولوحتىاألولىاللقطةتلكفيخطأمنكانبماإالتنطقلنساهً وأنت

.سنواتمرت

.حفظهابقصدتتلوهاتالوةأولفيالخطأمنالحذرفالحذر

تتم،اآلياترؤوسعندبالوقوفمرةمنأكثرالمقررتالوةيتمأنبعد-6

لهذالذهنافيتجميعبذلكفيحصلببعض،بعضهااآلياتبوصلالقراءة

:بطريقينويتمببعضبعضهااآلياتربطإلىويحتاجالقدر

الوصايا الذهبيةتابع 



لثالثةاثممرة،منأكثروتالوتهنوثالثةبثانيةاألولىاآليةوصل:األول

تتلوهامثمجموعةكلتتلومعا ًالستتالوةثموالسادسة،والخامسةبالرابعة

.واحدا ًنسيجا ًالمقررالقْدريصيرحتىوهكذالنفسكحفظكمن

فياغبالريتلوهاالشيخ،علىصفحةقراءةتصحيحيتمأنبعد:الثاني

50ويقرأهاأخرىيصححالتاليالدرسوفي،قراءةمثالمرة50الحفظ

بلحفظقدنفسهسيجدوهكذامثال،مرات10باألمسماكانويتلو،مرة

.جيداوحفظ

الوصايا الذهبيةتابع 



فييتموالالحفظ،علىيعينبماالمعانيبعضبينالربطالذهنفييتم-

حفظكالحفظيصعبالحتىالمعانيأمرفياالستغراقاألولىالمرحلة

.أوالنص

إدراكهعدوبإدراكهقبلالطفلحفظبيننقارنحينيتضحالفارقهذاولعل

.المعانيلبعض

إلىللتنبيهأواآليات،بينللربطخاصةعالماتالحفظفيراغبلكل-

ستذوبالمراجعةكثرةومعكمرحلة،ذلكمنبأسفالحفظه،فيما"ثغرة"

.تلقائيةببعدًُالتالوةوتصبحمؤقتة،بصفةمرحليا ًتساعدالتيالعالماتتلك

الوصايا الذهبيةتابع 



يلتبسئالقاريتلوفحينتماما ًأختهامثلآياتً القرآنفيأننعلمكما-

هابالتياألخرىالسورةإلىيقرأهاالتيالسورةمنفيخرجاألمرعليه

.المماثلالموضع

.كلمةأوفقطواحدحرفأختهاوبينبينهايفرقآياتهناكأنكما-

فيأوـصدرهاـمطلعهافيأوكلماتهابعضفيمتشابهةآياتوكذلك

بهالمتشابهأوالمتماثللهذابأولأوالجيدا ًااللتفاتفيجب،تذييلهاــخاتمها

.الحفظفيضعفونقطة"ثغرة"وتصبحالحفظ،يختلطلئال

الوصايا الذهبيةتابع 



فيًُأنمنبدال ًبوعي،اآلياتموضعيحددبأولأوال ًلهوالتنبه َسوَّ

.وارتباكخلطمنعقباهيحمدماالويحدثفيتراكمويَُؤجل

أومثال ،سورةالوبينوالمتشابهةالمتماثلةاآليةبينرابطبأيوْليستعان

ويميزها،رةسوكليحددهالذيوالنَّغَمبالموسيقىأوقبلها،بماأوبعدهابما

النطقبحويصذلكبعدوبسجيةبتلقائيةتُقرأحتىكلماتها،أواخروزنأو

.سليقةبها

الوصايا الذهبيةتابع 



تدوينعمكتابتهاويُستحسنبأولأوال ًالذهنفيالمتشابهاتتسجللذا

.أكثرالحفظيُثَبِِّتفذلكالفروق

وجلأوباستبشارتأثرأوذكرىمعهالكآياتبحفظتبدأأنمنمانعالـ

صوتهتحبقارئمنسمعتهاأوتحفظها،أنتحبكنتأووحزن،

.فأجدتها

سريعا ًلهاحفظكفيكونوتحب،ترغبماعلىأقدمتفقدفعلتإنفإنك

بةودُرًْرياضةأخذقدذهنكيكون-األهموهو-أخرىناحيةومنوجيدا ،

.لهاسعىويًُتُستجلبحالةوتلكللحفظاستقباللحالةملكاتكيهيئمما

الوصايا الذهبيةتابع 



آخرأو"ربعا ً"تحفظكنتإنالربعآخروإتقانحفظإلىجيدا ًالتنبه

عده،ببماذلكووصلحفظه،المقررالقدرآخرأوالصفحةآخرأوالسورة،

أولثلموالتكرارالحفظفيكفايتهاتأخذالغالبااألواخرهذهمثلأنذلك

.ضعفنقطةفتكونمنتصفه،أوالمقرر

مماثالثوأبآيتينلتبدأترجعجديدا ،مقررا ًتأخذحينبأنكذلكويتم

.وهكذاببعض،بعضهذلككلوتربطسبقه،

الوصايا الذهبيةتابع 



ر أورباعاألأوالسورأوائلسواءفواصل،أيهناكتكونأنمنونَُحذِِّ

يفوكذاواحدة،كوحدةوصال ًتتلوهالحفظفحين...آيةرأسأواألحزاب

تكونوالتياآليرؤوسعندتقففإنكتمكنتإذاحتىاألولى،المراجعات

.الوصلتالوةمنسلفا ًلكومستقرةمعلومة

لومة،المعبعالماتهاالوقوفتركيعنيالذلكأنإلىالنظرونلفتهذا

.ددالمحهدفهلهمؤقتمرحليسبيللكنهأولويتهاولهاقدرهالهاوإنماال،

القارئوقفماإذاحتىالذاكرة،فيالقرآنتجميعسبلعلىنتكلمهناوإننا

تليالتيلمةالكـمتعمداستدعاءبال-حضرتاضطراريا ،أواختياريا ًوقفا ً

.نفسهاوتفرضبشدةالذهنعلىوتُِلحً بلمباشرة،الوقفهذا

الوصايا الذهبيةتابع 



؟حفظتماتراجعكيف:ثامنا  

حاوليالمبتدئأنذلك"الخادعةاألولىاللقطة"أسميهمماأوال ًنَُحِذِّرـ

علىويعتمد،فيجيدنفسهأمامغيبايتلوهثمذاكرته،فيالمقررالقدرتجميع

االستواءوالرسوخمبلغبعديبلغلمأنهوالحقيقةحفظ،قدأنهويحسبذلك

يوم،بعدأوساعاتبعدثانيةمرةغيبايتلوهأنأرادفلوالذهن،فيوالنضج

.قبلمنحفظيلموكأنهيسيرا ًشيئا ًيجدأوشيئا ًذاكرتهفييجدلنفلعله

الوصايا الذهبيةتابع 



شيئكللفإنتحفظ،لماغيباتالوةثانيأوبأولالمبتدئأيهاتنخدعفال

وتمكينا ًنضجا ً

.هللابإذنسخروقدوتصبحليلتكوتبيتويستوي،ويثبتيرسووأنبدال

بكثرةإالوالنضج،االستواءوهذاوالرسوخالتمكنهذايكونوال-

.تباعدهاالأزمنتهاوتقاربالمراجعة

مماالعاجلالسريعاالستدعاءعلىقدرةللذهنتجعلالمراجعة،كثرةوإن

.الشعوربؤرةإلىالشعورهامشفي

الوصايا الذهبيةتابع 



ماليتوتحفظ،بمامصلياالليلتقومأنالمراجعة،طرقأحسنِمنًْإنـ

الصالةبالقرآنمراجعةفيوإنكله،اليومصلواتبهتصلياليومتحفظه

.هذاجربمنكلوسلتحفظ،لماقويا ًتثبيتا ًويُحدثعظيمة،بركة

لذاكرة،امنمباشرةغيبافتقرأنفسكترهقالبحفظ،عهدقريبوأنتـ

علىكبعينيالنظراألقلعلىأوالمصحفمنوتقرأهعليهتمرأنغيرمن

.لتتذكرهااآليات

بناظريكقَّدتَفًَأوالمصحفمنفاتلوهطبيبها،وكنبترفق،نفسكخذولكن

.غيباالتالوةفيابدأثماآليات،

الوصايا الذهبيةتابع 



لهغيرهفاتلمعين،لمقدارغيباللتالوةمهيأةغيرنفسكوجدتوإذاـ وأِجِّ

.لهتتهيأأنإلىحينا ً

بعيدا ًالذاكرةمنمراجعتككانتكلماالمراجعةفيوترقيتتدرجتكلماـ

.بالمصحفاالستعانهعن

ُمدداربتقإلىباإلضافةوتدقيقا ًإتقانا ًبالمراجعةاالعتناءأنواعلمـ

علىستعيشفإنكوإالالجديدبالحفظاالعتناءعندرجةيقلالالمراجعة

منحفظتوكأنكنفسكستجدفترةبعدتراجعحينولكنحفظت،أنكوْهم

.باإلحباطشعورسيصحبهألنهومشقةعسرا ًأشدلعلهبلجديد،

الوصايا الذهبيةتابع 



لكيسريتماكلتستخدمالمراجعةفيأيضانقولالحفظ،فيذكرناكماـ

وكتابة ًوسماعا ًنظرا ًووسائلحواسمن

تتشبعحتىخيرا ًيكنعليهوتراجعحينهاوتْسَمعُهبصوتكسجلتهولوـ

.بصوتكبالقرآننفسك

بعدتأتفكلمالتتذكرها،الجهدفابذلآيةأوكلمةتتذكرولموقفتإذاـ

.وأرسخأثبتكانتكلماكبيرجهد

الوصايا الذهبيةتابع 



ذلكأرجئوإنمافيه،للنظرالمصحفإلىالرجوعفيتسارعوالـ

منباهللواستعذاآلية،موضعوأمررذاتك،منبهاتأتيحتىواجتهد

سارعيالأن"المحفظ"المقرئوعلىغيبا،التالوةوأكملالرجيمالشيطان

.بنفسههوليتذكريتركهولكنالحفظ،مريدتذكيرأوبرد

قراءةالقادمةالمراتفييتمالمراجعة،حينبعينهاآيةنسيانتكررإذاـ

.واحدةآيةوكأنهماقبلها،بماموصولةاآليةهذه

الها،بالذاكرةتسعفكولمآيةأوكلمةأماموقفتإذاغيباالتالوةأثناءـ

عدةكذلوكررقبلهامماآيتينأوآيةاسترجعوإنمالتتذكرها،عندهاتقف

.هللابمشيئةغابمااستدعاءيتموسوفمرات

الوصايا الذهبيةتابع 



رالشعوحاشيةفيتاهتماولسببالذاكرةفيومخزنةموجودةأنهاذلك

.الشعوربؤرةإلىتُستدعولم

تريدالذيقفالوبمكاننفسكتشغلالقبلهاآيةأوآيتينتسترجعحينولكن

تضيفقدوتتردد،أوالوقفةنفستقففسوفذهنكشغلتفإنتتفاداه،أن

.جديداخطأ ً

ستخطئنكأتَوقُعًُوكذلكالخطأ،إاللهنتيجةالبترددوالمراجعةالقراءةـ

.جيدا ًتقرأولن

عانةاالستمعوثقة،وعزيمةبهمةومراجعةحفظا ًالتالوةتكونأنالبدلذا

.وآخرا ًأوال ًباهلل

الوصايا الذهبيةتابع 



عنعسالتقاوإلىالتسويفإلىذلكيؤديفسوفحفظك،إلىتطمئنالـ

هاورِدِّدًْراجعها...لكأنيسخيرآياتمنحفظتمااجعلبلالمراجعة،

دكبمفرجالسوأنتمسافروأنتتمشي،وأنت...حالكلفيبهاودندن

دبل،......،.....،.....، فيهديتؤالذيالوقتذاتفيتراجعأننفسكَعِوِّ

تومرامراتحفظتماتُكِررًُبحيث...غيرهأوكانيدويا ًماعمال ً

نإإنكتحفظ،مالمراجعةوظرفوقتكلفاستغلديدنك،هذاويصبح

صاحبليقالوسلمعليههللاصلىهللارسولوصفهمممنكنتذلكفعلت

فارقهتاللكصاحبا ًالقرآنفاتخذ".......................وارتقاقرأ"القرآن

.يفارقكوال

الوصايا الذهبيةتابع 



،قلبظهرعنغيبامراجعاغيركعلىتقرأأنالمراجعةسبلأحسنـ

:منهامزاياذلكففي

.تحفظفيماوثقة ًأدبية،شجاعة ًيعطيكبالحفظالمواجهةأن•

.مفردكبإليهتنتبهلملمانظركويلفتفيه،تخطئمالكيصوبأنه•

غيرك،ىعلتقرأوثانيةنفسك،معغيباتتلومرةالمراجعة،سبلعِّونوـ

كذاوه...المصحفمنتتلوورابعةالمسجل،أوالمذياعمعتراجعوثالثة

الوصايا الذهبيةتابع 



قديمافظلحأومثلك،للحفظخطةلهامجموعةأوخيرلصاحبُوفِِّقتلوـ

جيدا ،الحفظيثبتتحفظونفيماالبعضلبعضكماختباراتعملفإنللقرآن

االنتباه،والحفظفيركزمتشابهة،بآيةاإلتيانفييتفننواحدكلأنذلك

ناك،هغيَركتسألأنكأوهنا،ستسألأنكتتخيلتراجعوأنتويجعلك

.اإلستعدادأهبةعلىفتصير

وقفةفتوقإذاحتىخاصةوتيرةلهالمسترسلبالسردغيباالتالوةإنثم

.ذهنكفيليسبعدهامافكأن

الوصايا الذهبيةتابع 



أولمنأووسطها،أوآخرهاأوالسورةأولفيالسؤالأواالختبارأما

حينويجعلكأمامك،القرآنيثيرذلككلوسطها،أوآخرهاأواآلية

تحفظلالسبلخيرمنوهذالحظةأيفيترقبحالةفينفسكمعمراجعتك

.تحفظماوتثبت

وعلمهالقرآنتعلممنخيركم"الحديثأهلمنالكريمأخيلتكنـ

فظتهحأوسورهمنبعضاحفظتأوأحكامهمنشيئا ًتعلمتفإنالبخاري"

تُعلمالناسينبوتبثهتنشرهأنتهللامنالكريمالفيضهذاصدقةفلتكنكله،

.وتَُحِفِّظ

الوصايا الذهبيةتابع 



مكنالتبهوتُرزقصدرك،فيالحفظيثبتأنهوثمرتهذلكبركةومن

بعضبيانوأالكلماتبعضنطقبيانعلىتركزتَُحِفِّظفحينواإلحكام،

.المتشابهبينوالمقارنةاألحكام

خطأأيجلتُخرـالناقدبأذنتسمعهفإنكحفَّظتَهمنعليكيَقرأحينإنكثم

فيمماوالتصويبالقارئسماعهودورككانلوإنهثميسيرا ،كانولو

دة،وحًِبقوةللتذكرسبيال ًفستجدهالمصحف،فيالنظرعنبعيدا ًصدرك

تصوبأنعظيمةمرحلةوتلك...حرفا ًوحرفا ًكلمةكلمةاآلياتوستتابع

.أنتلمراجعتكسبيلمنأجودهاوما...هللاكتابمنقلبكفيممالغيرك

الوصايا الذهبيةتابع 



عوارض في المراجعة:ثامنا

مافتجدلغيركأونفسكمعكانسواءقلبظهرعنغيباتقرأقدـ

أوتعسربتتلوهالقراءة،جيدوكانقريباغيباقرأتهقدوماقبلمنحفظته

.ذهنكمنتائهكأنه

تفاداهاتحتىاألسبابفيلتنظرنفسكمعتجلسأنبدفالذلكحدثإذا

.عليهاوتتغلب

.التركيزمنكويسرقيتملكهمابأمرمشغوال ًالذهنيكونقد-

.مضنً عملأومامشكلةمنمرهقاالذهنيكونقد-

.تركيزعدممعزائدةثقةهناكيكونقد-

الوصايا الذهبيةتابع 



لضمانيلةالكفالسبلاتخاذفيأوذاتها،المراجعةفيتقصيرا ًيكونقد-

.جيدةمراجعة

جديدةافةإضجيدا ًوتلمستشعروأنبوعيتكونوأنالبدالجيدةفالمراجعة

فاديتومنمشقة،بالاآلياتتداعيفييُسرومنالحفظفيتمكنً من

.ودرايةعلمعناآلياتمنالمتشابه

الهدفوإلىالقمةإلىالوصولقاربتكلماالمراجعةأتقنتوكلماـ

يأفيلسانكوعلىصدركفيالقرآنيكونأنوهوالحفظ،مناألسمى

حساناإلكتبهللاإن"ذكرناالذيالحديثمعا ًولنتذكرموقعأيومنوقت

.الحفظتتقنكماالمراجعةفأتقنمسلم،"شيءكلعلى

الوصايا الذهبيةتابع 



معًاالستعاذةًباهللًأوالً ،ًومعًالعزيمةًالصادقةًو  ً الجهدًـًوالًيأسًمطلقا

،ًالًكماًستسترجعًماًفاتً،ًوستضيفًله،ًوتصبحًسورًالقرآنًكلهاًسواء

دركونًأنًيقسمهًبعضًالمبتدئينًسوراًصعبةًوسوراًسهلة،ًأولئكًالذينًالًي

.مراجعةسورًالقرآنًكلهاًسواء،ًفالقرآنًميسرًللذكر،ًفالًصعبًمعًكثرةًال

وهللاًولىًالتوفيق

الوصايا الذهبيةتابع 


