
 



 

 5 ات القرآنإىل حافظ
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا. 

أما بعد: أخية .. يا من أقبلت على كتاب هللا عازمة على حفظه  
وترتيلهه و وتههدبرو وهويههدوو والههريات مههن خفاتهه و والظفههر ب كاتهه .. أب ههر  

 بالب رى! 
فلهههههريعت العههههه م ع مهههههد .. ولهههههريعت ال صهههههد قصهههههد .. ف هههههد وعهههههد  

عريهههد هللا   ا  – ن شههها  هللا  –واخلهههف حهههخل  اهههد خلهههف الريههها  بالفضههه  
خريكمم نرين »: أخلصت الريية .. وعاجلت الطوية .. قال رسهول هللا 

 . ]رواو البخار [. «تعلم القرآن وعلمه
عم  جلي  وعظيت؛ ألا  تعلٌت لكالم هللا  –أخية  –فتعلت ال رآن 

لمههها كهههان الهههخ  خلهههو الوجهههولو وشهههرر ال صهههد مهههن شهههرر ا  صهههول! ف
الكههههالم كههههالم هللا تبههههار  وتعههههام كههههان تعلمهههه  فيهههه  مههههن العظمههههة واخلههههف 
والفض  ما يليو بعظمة  لد الكالم الخ  قال هللا سبحاا  يف عظمت  

ريريع ا َنَاَ ريري  عع ا وشههها :  َريريَت َلَرنَِريأاريريَه َخاِّع ََ َآَن َعلريريَ  ا الأَقريريرأ َْ لريري أ نَْريأَللأاريريا َاريري
ريريريريريريريريريَيلع ا  ع َوتعلأريريريريريريريريريَ  ا أَ  ريريريريريريريريرينأ َخهأ ريريريريريريريريريرعبريَُها لعلا ريريريريريريريريريا ع َلَعل َُهريريريريريريريريريمأ نع اريريريريريريريريرياَه َْلأ نأ

 [.12]احل ر: ِرياريَفك َرونَ 
 وإلي  نخيل نام فلائت حفظ القرآن: 
ف ههد وعههد هللا عهه  وجهه   *فريريالقرآن عفعريريل لريري  ي الريري ْيا وا خريرير :

َِن َنوتريريري ا أهلههه  بالرفعهههة وا ري لهههة:  ْع ريريرياأَكمأ َوال ريريري َِن َآَناريريري ا نع ْع َ ال ريريري ِريرأفريريرياع ا  
ََاتَ الأعع  [و وأشرر العلوم علوم كتاب هللا جه  22. ]اجملاللة: لأَم َدَع
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لريا »: وعالو وقال رسول هللا  إن هللا ِرفا هبْا الكااب نق انريا ِو
ن  . ]رواو مسلت[. «به آخِر

فهب ههر  بالرفعههة والسههاللو واىبهه  علههى مهها أاههت عليهه  مههن احلههر  
وة كتههاب هللا حاةههلةو وا ثههابرةو واحلفههمل وا ههخاكرة؛ فههان رفعههة الههدايا بههتال

؛ فعههن عبههد ورفعههة ارخههرة أكهه  وأكثههرو وقههد به ههول  بعضههاا رسههول هللا 
: هللا بهههن عمهههرو بهههن العههها  راهههق هللا عريامههها قهههال: قهههال رسهههول هللا 

ِقاه ل احب القريرآن: اقريرن وعت عريت ممريا ماريل ترتريت ي الري ْيا  فري ن »
 [. 2211]ةحيح اجلامع:  «.ناللا  عا  آخر آِل تقرؤاا

فمهها أعظههت  لههد ا  ههاد  هريريرب بهريريفاعل القريريرآن ِريري ة القيانريريل:نب*
ا حيريمهههها يهههههو كتههههاب هللا جهههه  وعههههال شههههفيعيا لههههد عريههههد هللا يريطههههو  غههههدي
ويريافحو وحياجج وجيالل عريد حخل ال ميسد السو  واأل ى يف يوم ال 
يريفههع فيهه  مههال وال بريههون  ال مههن أتههى هللا ب لهه  سههليت؛ فعههن أ  أمامههة 

اقريريريريرؤوا »ي ههههول:  ل: مسعههههت رسههههول هللا البههههاهلق راههههق هللا عريهههه  قهههها
 . ]رواو مسلت[. «القرآن ف ْه ِأيت ِ ة القيانل ِّفيعا   صحابه

القريريريريرآن وال ريريريريياة ِهريريريريفعان للعَريريريري  ِريريريري ة »: وقههههال رسههههول هللا 
القيانريريل  ِقريري ه ال ريريياة: نب عبه ناعاريريه الشعريرياة والهريريُه ات بالاُهريرياع 

قريريري ه القريريريرآن: ناعاريريريه الاريريري ة بالليريريريت فهريريريف ع  عأي فيريريريه. فهريريريف ععأي فيريريريه. ِو
 [. 2221. ]ةحيح اجلامع: «فريَيَهف عان
جمههههال    مفحضههههور  أخيههههة نبهريريريريرب باريريريريلوه المحمريريريريل والرمحريريريريل: *

ال كهههة والروهههة والسهههكيرية؛ فكلاههها تتريههه ل   محتفهههيمل ال هههرآن ههههو حضهههور 
على اجملتِمِعو على مدارسة كتاب هللا وحفظه  وتالوته ؛ فعهن أ  هريهرة 
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ونا اَاما ق ة ي بيل نرين »:  راق هللا عري  قال: قال رسهول هللا
ريريت  هبيريري ت هللا ِالريريري ن ماريريرياب هللا عريريريل َو ا اعسريريريْ  بيريريرياُهم إز ْللريريريل  ِو

عليُهم السكيال وغهياُهم الرمحل ه وحفاُهم املالئكريل ه وكمريرام هللا 
 . ]رواو مسلت[. «فيمن عا ه

: فههان تههالوة ال ههرآن تثمههر احلسههريا  العظيمههة؛  نبهريريرب بانسريرياات*
نن قرن حرف ا نن مااب هللا فلريه »ف ال:   كما به ول   لد رسول هللا

حسريريال ه وانسريريال بعهريرير نناا ريريا ه ز نقريري ه اك حريرير  ه ولكريرين نلريري  
 [. 6666. ]ةحيح اجلامع: «حر ه وزة حر ه ونيم حر 

فارييئيها لهد أخيههة اهخو ا ريههازل العظيمهةو وب هرى لههد  ن كريهت  ههن 
خفاته  ؛ فااه  وهللا حيم  ه تل حفمل ال رآن والعرياية بعلوم  و والريات من 

ز حسريريريريري  إز ي »:  اعمهههههة تعبطهههههو عليههههه  و كمههههها قهههههال رسهههههول هللا 
ت آتاه هللا القرآن فُه  ِق ة به آْاء الليت وآْاء الاُهرياع ه  اثااني: َع

ريريريت آتريريرياه هللا نريريرياز فُهريريري  ِافقريريريه آْريريرياء الليريريريت وآْريريرياء الاُهريريرياع . ]رواو «وَع
 البخار  ومسلت[. 

 وتالوت .  واليد أخية مجلة من آلاب حفمل ال رآن
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 آداب حافظل القرآن
ههههه ِ   نخيريريريريريل: تهههههخكر  أن ا قبهههههال علهههههى حفهههههمل ال هههههرآن ههههههو مهههههن أ ج 

العبههالا  الفااههلةو وأن هههخو العبههالة لههن تههاو يتارههها ولههن تههاو اتاجاهها 
مههن اخلههف وال كههةو  ال   ا كههان ا ههرال اهها هههو وجهه  هللا سههبحاا و ولههخلد 

 فان أهت آلاب حفمل ال رآن هو: 
شرط لصحة العبالةو وهو من  -أخية  –خال  : فا اإلخالص

أعظت أسباب ال كة؛ فا ا أخلصت هلل يف تالوة كتاب  وحفظ و وكااهت 
ايتهد مهن ته ع لِهِت ال هرآن ههق اكتسههاب راهوان هللاو فهان لهخلد أىهريا كبههفيا 
علهههى احلفههههمل واكتسههههاب األجهههرو كمهههها أن الريهههها  يف  لهههد معبريههههة؛ قههههال 

ريريت ز نريرين تعلريريم علمريريا  ريري»: رسههول هللا  ريريه هللا عريريل َو ا َِاغريريب بريريه َو
ِاعلمريريريه إز لي ريريرييب بريريريه عرنريريريا نريريرين الريريري ْيا ك  ريريري  َعريريرير  ا اريريريل ِريريري ة 

. ]رواو أبهو لاول[و وقهد جها  يف حهديي ةهحيح آخهر أن مهن «القيانل
 أوائ  من ُتس علُر ات جاريت رج  ته ع للت  ال رآن ريا ي ومُسْع ةي. 

مخاكرتههههه   : فمتابعهههههة ال هههههرآن وعهههههدم العفلهههههة عهههههنتعااريريريريري  القريريريريريرآن*
ومراجعتهه  فيهه  خههف كبههفو وهههو مههن أجههول الطههرا حلفههمل ال ههرآن واههمان 

 ب ائ  يف الصدر. 
: فعن أ  موسى األشعر  راهق هللا عريه  قهال: قهال رسهول هللا 

تعاا وا اْا القرآن  ف الْب ْفس حمم  بي ه    نِّري  تريَفلتا ريا نرين »
يي لليهه  . ]رواو البخههار  ومسههلت[؛ ففههق هههخا احلههد«اإلبريريت ي عقلُهريريا

علههى أن األخههت ا سههلمة يريبعههق أن يكههون يهها ِوْرٌل يههومقم تُراِجههُع بهه  مهها 
 حفظت  من ال رآن حخل ال يتفلت مرياا. 
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 هرآن يف العمه  به ؛ فهميها : فان بركهة الالعمت مبا حفظ نن القرآن
أخت حفظت كتهاب هللا يف ةهدرهاو وحفظهت آياته  بالعمه  به و ف هد 
االهههت بركهههة ال هههرآن الههه  ال تضهههاهى وخهههفو الهههخ  ال يتريهههاهىو وكهههان يههها 

  لد أعظت عون على احلفمل. 
كريهها ظفههمل الع ههر آيهها  »قههال عمههر بههن اخلطههاب راههق هللا عريهه : 

 . «ما بعدها حخل اعم  ان  مفال اريت   
ل هد ع هريا لههراي الهويالي »وقال عبد هللا بن عمر راهق هللا عريامها: 

فيههتعلت  وأحههداا يههاتى ا ميههان قبهه  ال ههرآن؛ فتريهه ل السههورة علههى  مههد 
حاليهها وحراماههاو وآمرههها وزاجرهههاو ومهها يريبعههق أن ي هه  عريههدو مرياههاو   
 ل د رأيت رجاالي ياتى أحدهت ال رآن قب  ا ميانو في رأ مها بهو الفاحتهة

خامتت  ال يدر  ما آمرو وال زاجرو و وما يريبعق أن ي   عريدو مري و   م
 «. يريثرو اثر الدق 

 ن ههههخا ال هههرآن قهههد قهههرأو عبيهههد »وقهههال احلسهههن البصهههر  روههه  هللا: 
وةههبيان ال علههت يههت بتهويلهه  .. ومهها تههدبروا آياتهه   ال باتباعهه  و ومهها هههو 

: ل هد قهرأ  حبفمل حروفه  و اهاعة حهدولو .. حهخل  ن أحهدهت لي هول 
ال ههرآن كلهه  فمهها أسهه طت مريهه  حروفههاي و وقههد وهللا أسهه ط  كلهه  مهها يههرى 

 «. ال رآن ل  يف ُخُلو وال عم 
: قهال ابهن مسهعول راهق هللا عريه : يريبعهق الاخلق بأخالق القريرآن

الريهههها     ال ههههارق ال ههههرآن أن يعههههرر بليلهههه    ا الريهههها  اههههائمونو وبرياههههارو 
بروعههه    ا الريههها   لطهههونو مفطهههرونو وببكائههه    ا الريههها  يضهههحكونو و 

وبصههمت    ا الريههها   واهههونو و ضههوع     الريههها   تهههالون و وحب اههه     
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 «.  الريا  يفرحون 

فههههعظت مههها يعهههو علهههى حفهههمل ال هههرآن وىباتههه  يف الصهههدر ههههو زكاتههه  
بالعم  و واالمتثال والعرياية بهسباب رقة ال ل و وت كية الريف  بالصيام 

واحلهر  علهى ت هوى هللا سهبحاا  يف   وال يامو وكثرة  كر هللا ج  وعهالو
 ك  أمر. 

 وإلي  نخيل نام الا ائح املعيال ل  علَ انفظ: 
احرةهههق علهههى احلفهههمل مهههن مصهههح  واحهههد حبيهههي ال  تلههه   -2

خطهههه ؛ ففههههق  لههههد عههههون كبههههف علههههى تصههههور السههههور واريهههها  ا فو ههههة 
 وهري  اخللط. 

احرةههههق علههههى فاههههت مهههها حتفظيريهههه ؛ فههههان  لههههد ألعههههى لسههههرعة  -1
 وتثبيت ال رآن يف الخهن.  التخكرو
احرةهههق علهههى التهههدر  يف احلفهههملو واعلمهههق أن  جهههالة حفهههمل  -2
يف ك  يوم أفض  من حفمل آيا    -ولو كاات آيا  قليلة  -اريا  

 كثفة لومنا  جالة حفظاا. 
حدل  اسبة ما تسهتطيعو حفظه  يف اليهوم الواحهدو واجعلهق  -6

سوا  كاات هخو الريسبة براامج حفظد لل رآن ىابتاي على هخو الريسبة؛ 
 آيا  أو ظو  لد.  21هق ةفحة أو 

احرةههق علههى عههرآ ال ههرآن علههى احلافظهها  ا ت ريهها  للههتالوة  -5
واحلفههمل؛ فههان  لههد فيهه  عههون كبههف لههد علههى احلفههمل؛ بهه   ن ال ههرآن ال 
ميكههن حفظهه  يف العالهه   ال بطري ههة التل ههوو وكمهها أخههخو وتل ريهه  رسههول 
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كخلد يريبعق عليد أخ  ا سهلمة أن   عن ج ي  علي  السالم؛ هللا 
التحفهههيمل وظهههو  حتفظيههه  بهههالتل و عهههن احلافظههها  ا ت ريههها  يف مهههدار 

  لد.
 
* * * 

 الالنب بآداب الاالو !
 فان االلت ام بآلاب التالوة يعيريد على شيئو: 

بِر ال ههرآن الههخ  هههو ا  صههول والثمههرة ا رجههوة مههن ته ع لِههِت  األول: ت ههد 
يكون التدبر أحسن  ما يكون   ا كااهت تهالوة ال هرآن ال رآن وتالوت و و 

َآَن تريرأتعيال  مرتلة جمولة؛ قال تعام:   [. 6. ]ا  م : َوعَت عتع الأَقرأ
يعيريهد علههى الريطههو السهليت للكلمهها  واجلمهه   –أخيههة  -فالرتتيه  

مع مراعاة معاايااو كما أا  يعيريد على التعين بال رآن؛ قال رسهول هللا 
 :«  ا ا ري  القريرآن ِز القرآن بأص اتكم ه ف ن ال ري ت انسرين ِِل

 . ]رواو احلاكت[. «حساا  
الثههههاف: حفظهههه ؛ فالرتتيهههه  لهههه  لور كبههههف يف حفههههمل ال ههههرآن؛ فالههههخ  
حيفههمل ال ههرآن بالرتتيهه  والتكويههد يكههون أسهها  عليهه  وألعههى لتههخكرو مههن 

 الخ  حيفظ  من غف ترتي . 
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 ونن نام آداب الاالو : 
عههال يف تههالوة ال ههرآنو وقههد ت ههدم الكههالم ا خههال  هلل جهه  و  -2

 على خطورة الريا  يف هخا ال هن. 
ز ميريريريريريريريريريريس »: الواههههههههههو  والطاههههههههههارة؛    قههههههههههال رسههههههههههول هللا  -1

[؛ أمههها الهههتالوة مهههن 7657. ]ةهههحيح اجلهههامع: «امل ريريريح  إز رريريرياار
غههف مصههح  بالريسههبة للحههائت ف ههد اختلهه  العلمهها  يف جوازههها؛ قههال 

يف السرية حديي ةهحيح ةهريح مهن  ولي »ابن تيمية:  ا سالمشيخ 
 «.  مريع احلائت من قرا ة ال رآن

االستعا ة باهلل من ال يطان الرجيت قب  التالوة؛ ل ول  تعام:  -2
 يمع َع ريَن اله رييأشَانع الرير  ْأ بعا  ع نع َاعع َآَن فَاسأ : ]الريحه : فَ عَكا قريَرنأَت الأَقرأ
62 .] 

تهههه يو الصههههو  لومنهههها ترتيهههه  ال ههههرآن والتعههههين بآياتهههه : و لههههد ب -6
َآَن تريريريريريريريريريريرأتعيال  الوقهههههههههو  يف  ظهههههههههورو قهههههههههال تعهههههههههام:   . َوعَت عريريريريريريريريريتع الأَقريريريريريريريريريرأ

 [. 6]ا  م : 
بِهُر ال هههرآن واخل هههو  رياتههه  ووعهههدو ووعيهههدو و واستحضهههار  -5 ت هههد 

َسريريريريَن  هللاعظمههههة هللا جهههه  وعههههال حههههو ترتيلهههه  ؛ قههههال تعههههام:  ْريريريريريل َه َنحأ
َ عِثع معَااب ا َنَاَهاهبع ا نَ  َن عَبري َُهريمأ انأ َِن َوأَهري أ ْع ََلري َد ال ري اأريَه  َ تريقأَهريععرت نع اريايع

ريري عب بعريريهع  ريريرع ا  ع َكلعريريَ  َاريريَ د ا  ع ِريُهأ لريري َدَامأ َوقريلريري بريَُهمأ إعىَل كعمأ ََ ُثَ  تَلعريرينَي 
َ َفَما َلَه نعنأ َاادَ   [. 12]ال مر: َننأ ََِهاَء َوَننأ َِلألعتع ا  

ن ال بف : قلت جلهدو أمسها  بريهت أ  بكهر قال عبد هللا بن عروة ب
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مسعههوا ال ههرآنل قالههت: تههدمع    ا : كيهه  كههان أةههحاب رسههول هللا 
 أعيريات وت  عر جلولهت كما اعتات هللا. 

التعههههو  بههههاهلل مههههن عخابهههه  عريههههد قههههرا ة آيهههها  العههههخابو وسههههاال   -6
 فضل  عريد قرا ة آيا  الروة والفض . 

ة ىههالم مههرا  وأكثههر؛ اللبيههها جههواز  عههالة اريهها  عريههد ال ههرا  -7
قلههههت ألم ولههههد احلسههههن »للخ ههههو  والتههههدبر؛ قههههال  مههههد بههههن حكههههالة: 

البصههههر : مهههها رأيتهههه  مريهههه  .أ  احلسههههن البصههههر  . ف الههههت: رأيتُهههه  فه ههههت ح  
 «.ا صح  و فرأيت عيريي  تسيالن وشفتي  ال تتحركان

 وةلى هللا على ابيريا  مدو وعلى آل  وةحب  وسلت. 
 

 
* * * 

 
 
 

 


