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 تأليف





 أن أشكر السود 
َّ

صابر صويف أجد من الواجب علي

وإخوته وأبنائه الذين أكرموين ومنحوين علي 

مان واالستقرار؛ فلوال عوهنم لي )بعد فضل األ

اهلل( وإيوائهم لي ما كاىت ُتتاح لي فرصة إىجاز 

 هذا العمل.

 فجزاهم اهلل عني وعن زوجتي خور الجزاء

وكذلك أشكر كل من ساهم يف ىشر هذا الكتاب، 

وأسيل اهلل تعالى أن يثوبه الفردوس األعلى يوم 

 القوامة.





 

 

 

 

 
 صريقة

 إحفظ القرآن كما تحفظ الفاتحة {} 
 الؿوصؾي  إبراهقممع دريد بن 

----------------------------------- 
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 الؿؼدمة

 

 

إلى اهلل،  هبا العبدُ  إن من أعظم إعؿال التي يؿؽن أن يتؼرَب 

 هوو  ٍ  اهلل،  أي   هووو حػظووه لؾؼووررن الؽووريم، هقووال ٓ،  هووو هوو  ُ 

  هؿوووووا لوووووال الحبقووووو  الؿ ووووو ػى مووووون هووووو   اهلل   أعظووووومُ 

ا اْلؽَِتـــاِب أَ » :♀ َْ ـــ ـــِف إِنَّ اهللَ َيْرَفـــُع بَِف ْقَقاًمـــا، َوَيَضـــُع بِ

ـَ  ه  فعووت تؽووونُ ، إذا تلمؾـووا ه هوولا الحوودي  نووـجد أن الر  «آَخــرِي

الدكقا  أخرة هؾتقفؿا، أما ه الحقواة الودكقا فقؽوون ٕهوق الؼوررن 

الؽريم مؽاكت هبقرة ه لؾوب الـاس، غقر ذلك لو أراد شوخص موا 

لؽوريم أ  أن يحػوظ الؼوررن ا -مفؿا هاكت درجته العؾؿقت عالقت  -

نوقله  لنكاوان الحوافظ الؿوتؼن،  اأن يتعؾم أحؽاموه فنكوه حتًؿو

فعوت مؽاكوت حوافظ الؼوررن الؽوريما  ه أخورة  هلا دلقوق عؾوى رِ 

كووت هبقوورة ه الجـووت، حقوو  لووال يؽووون ٕهووق الؼووررن الؽووريم مؽا

ـُتفُ » :♀اهلل  رنول ، َوَخاصَّ
ِ
، «َأْهُؾ اْلُؼـْرآِن ُهـْؿ َأْهـُؾ اهلل

 ؽاكت أهق اهلل ه الجـت  ٓ شك أهنا نتؽون مـزلتً فؽقال نتؽون م
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أيؿوون ا لؾشووقا الوودهتور ا طقًبووا أحػووظ ه ًموو،  أيًضوو عالقووتً  رفقعووتً 

 (أي الؼووررنموون لووز  الؿبووار   » :حػظووه اهلل تعووالى رشوودي نووويد

خوة  إحباب ياللوين  لؼد رانؾـي الؽثقر من اإل ،«اصار مبارهً 

عاوى  ،،  فقؿا يؾي شرحفامحػظ الؼررن الؽريهبا عن طريؼتي ه 

ن يـوووال هوولا الخقووور العظوووقم ه الووودكقا أن يـػووع هبوووا مووون أراد أاهلل 

 خرةا أ
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 بالتػصقؾالطريؼة 

 

 

 يػضوق أن يؽوون  ،لؾحػوظ اا  احودً ص لك م وحػً خ    -1

 15لووى إهووق صووػحت مؼاووؿت  ن  ٕ «م ووحال الؿديـووت الؿـووورة»

 ا(هق جزء عؾى ِحدة ا ءز  جَ  إفضق الؿُ  ا،ن رً 

 صػحت  احودة  جهُ الورد القومي الؿخ ص لؾحػظ هو  -2

لوود حػظووت هوول   إن هـووت  ، ٓ تووزد عؾقفووا ،موون الؼووررن الؽووريم

 ااال ػحت نابؼً 

 رهز فقفا  ،لراءة عاديت (مرة 22 ه البدايت الرأ ال ػحت  -3

ن إ  (هاووورة   ضوووؿت   فتحوووت مووون  حرهاهتوووا  الؽؾؿووواتعؾوووى 

 انت عبت هؾؿت ما ه ال ػحت الؿؼررة فانوؿعفا مون تاوجق ٍت 

تعوالى،  ؒ  الشوقا الح وريلؿشايا متؼـقن ه الت  ة مثوق 

لوى أن إمعه الؼررن فـوٌر عؾى كوور،  راجعُ ن هان لك شقا متؼن تُ إ 

 بح هؾؿات ال ػحت الؿؼررة نفؾت عؾى لاواكك لؽثورة لراءهتوا تُ 
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لؿؽووررة أن يؽووون الحػووظ  تؽرارهووا،  الغايووت موون هوول  الؼووراءة ا

ذا تم حػظ ريت أ  هؾؿت من إه ك  ، ٕ(ل د أياتأ ب ورة صحقحت 

هنوا ٕ :ا ت وحقحفاكه من ال ع  ٓحًؼونال ػحت ب ورة خاطئت ف

 اترنا ه اللهن

لووى أن إ (موورات 12 ابوودأ بحػووظ الاوو ر إ ل  راجعووه  -4

 ًضواأيلوى الاو ر الثواين  ابودأ بحػظوه  هورر  إا ثم اكتؼق تؼـه جقدً تُ 

لوم بؿراجعوت  الثواين إ ل  ذا اكتفقوت مون الاو رنفو (مرات 12 

 هؽلا افعق بـػس ال ريؼوت  (مرات 12 ا الا ر إ ل  الثاين معً 

بعود  لوم بؿراجعوت  ،مع هق ن ر إلى أن تـتفي من ال ػحت هامؾوت

لوى الؿ وحال، إا  بود ن الـظور غقًبو (مورات 12ال ػحت هامؾوت  

لى مؽاهنا  راجعفا إال ػحت فاكظر رت عؾقك هؾؿت ما ه فنن تعا  

الؿ وحال،  إلوىبود ن الـظور  غقًباثم أعد مراجعت ال ػحت هامؾت 

 ينرصودي  لور  أفوراد العالؾوت أ حودُ أه هول  ال وػحت  عَك ؿَ ْا قَ ثم لْ 

ن عؾووى اأ  أخ لوك ه اهلل تتعاهوود ،لوود يؽوون موون أهوق بقتووك لوك 

و ،(االحػظ نوي   ى تتؼـفوا نوؿاعفا حتوإلت ه الاورد تعقود فونن تؾؽ 

 ااتؿامً 

بوودأ بحػووظ ال ووػحت الجديوودة  بووـػس اه القووو  التووالي  -5
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ال ريؼت الاابؼت، فنذا أهؿؾتفا راجع ال ػحت الؼديؿت مع ال وػحت 

ثوم  (مرات 12 لى الؿ حال إبد ن الـظر  غقًباالجديدة  هررها 

 جقودٍ  غقورَ  َك فونن هوان حػُظو ،ل وديؼك الؼوررينال ػحتقن  عِ ؿِ أْن 

 لى أن يتم إتؼاهنؿااإ ة  اثـتقن  ث ثر ال ػحتقن مرفؽر  

 مالحـظـة: 

 احتوى تؽوون متلهودً  ابدً ألى ال ػحت الجديدة إكتؼال ٓ يتم آ

 ااتؼـت تؿامً من ال ػحات الاابؼت أهنا مُ 

بؿوور ر إيووا  نووتؽثر ال ووػحات  إجووزاء، فقجوو  أن  -6

 ه البدايووت صووػحات لؾقؾووت تراجووع الؿحػوووق الؼووديم، يعـووي مووثً  

الحػووظ تراجعفووا بعوود  يومق وواففوول   (شوور صووػحاتخؿووس أ  ع 

( فرتاجوع هولا الجوزء هوق يوو  اا  احدً جزءً ، فنذا أهؿؾت  الجديد

بعد حػظك لؾ وػحت الجديودة  بال ريؼوت التوي ذهرهتوا ه الـؼ وت 

،  تضقال لؾؿراجعت مع الجوزء الواحود ال وػحات التوي (4 رلم 

 (ث ثووت مثووجووزأين  حػووظ  م  تِ لووى أن ُتووإ هؽوولا  ،احػظتفووا جديوودً 

 ه هق يو  بعد حػظ الجديدا فرتاجع ث ثت أجزاء

 (أجوزاء 3 تبودأ بؿراجعوت  (أجوزاء 4 فنن أتؿؿوت حػوظ  -7
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أن تراجووع القووو  بعوود حػووظ  :بؿعـووىبعوود حػووظ الجديوود،  يومق ووا

تراجوع  القوو  الثواين ه  ،(إ ل  الثواين  الثالو  الجزء الجديد 

 هؽولا ه القوو   (اينالجزء الرابع  إ ل  الثبعد حػظ الجديد  

الجووزء الثالوو   الرابووع الوولي يؾقووه بعوود حػووظ الجديوود تراجووع  

لوى جود ل الؿراجعوت، إ ضوافت الحػوظ الجديودإا مع ( طبعً  إ ل

ا الؿحػووووق غقًبووو عَ ؿِ ْاوووأن تُ  َس ـَْتووو  هؽووولا هبووول  ال ريؼوووت،  ٓ

 ا(ل ديؼك الؼررين 

 (موون نووتت أجووزاء لووى أهثوور إفوونذا  صووؾت ه الحػووظ   -8

 بال ريؼووت التووي ذهرهتووا ه  (ث ثووت أجووزاء  غقًبوواع هووق يووو  اِجوورَ تُ ؾف

أكوت  :بؿعـوى هؽولااا  (ل ديؼك الؼوررين ؿعفا ْا  تُ  (7 الـؼ ت 

 (15 فتؼاوم  (الجزء الخامس عشور لى إن  صؾت ه الحػظ أ

الخؿاووت عشوور  أي أكووك نوورتاجع  (5 فقؽووون الـووات   (3 عؾووى 

عؾى  غقًبااؿعفا نتُ كك أ َس ـْتَ   هؽلا،  ٓ (خؿات أيا  ه  (اجزءً 

 ا(صديؼك الؼررين 

ه أثـاء مراجعتك لؾؿحػوق الؼوديم مؿؽون أن تـاوى أ   -9

تاووتولػك بعووض أيوووات ه صووػحت مووا، فتـظووور إلووى ال وووػحت 

( نامرتوعؾوى إلوق   اغقًبوثم تعقد هل  ال وػحت  ،ا تراجعفا جقدً 
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وو،  اجعووق لووك نووج   تتؼـفوواحتووى  ا لؾؿ حظووات الخاصووت  خاص 

ووأؼووو  بتاووجقق بووالحػظ، فت م التووي حوودثت عـوود ، موواهن التؾؽ 

ا ه ذهـووك هووي ٓ تـاوواها موورة ا معقـًوو مؿؽوون أن تجعووق لفووا رابً وو

 أخرىا 

 جُبيٓات يًٓة: 

  مراجعت الؼديم ٓ تؽوون إٓ بعود آكتفواء مون حػوظ  / أٔلا

، ثم تخ ص لك أحان إ لوات  أصوػاها جقًداالجديد  إتؼاكه 

م أخي بوار  اهلل فقوك أن الؿراجعوت عؾا إلقك هي تراجع الؼديما 

 اااا     أهم من حػظ الجديد

  أخت – أخ  يومق اا أن تجد من ياؿعك / مفم جد  ثاَياا – 

بال دي   أل د  (ينرصدي  لر – أ  – أب – ابن – ز جت – ز ج

ن حػوظ الؼوررن هوو ياوؿعك اا لك تتعاهودأن تتخل صديؼً  الؼررين

  أكت تاؿعهاا

  نبوع ف  ألك من هق  انرتاحتهو يو   جؿعتال/ يو  ثانثاا

  تع وي كوت لؾوقً  أ ٓ تراجوع الؼوديم هوي ترتواح  ا،تحػظ جديودً 

ذن اهلل ن من الراحت هي تاتعقد كشاطك يو  الاوبت بوللهـك لؾقً  
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  تبدأ من جديدا

  الجد ل الؿخ ص لحػوظ الجديود هوق يوو  هوو رابؼاا /

ارئ ه ذلوك القوو  ن طرأ عؾقك طون، فيومق ا(  جه صػحت  احدة 

أي تؼووو  بحػووظ  ه القووو  الثوواين مووا فاتووك ذلووك القووو   تعووو ف

لووى جوود ل إتؼووان، مووع العووودة نموون الؼووررن الؽووريم  ب (صووػحتقن

 ااهؿا أ ضحته نابؼً  ،الؿراجعت

 حا ل أن تجود مون  (نبوع أ  عشرة أيا أهق  / ه  خايساا

ررن يختوك  فقؿووا حػظتوه  أتؼـتووه، أي ياوللك ه حػظووك مون الؼوو

وي  جودت أن هول  ال ريؼوت تُ ك  متحاكقت، ٕا هلكك أما  لجـت   ُا رن 

ا ه ب ريؼووت عجقبووت  نووقبؼى الاوومال  جوابووه رانووخً  الؿحػوووقَ 

 ذهـك مدى الدهرا

 َصائح يًٓة: 

الووـعم  ق  َجووأَ  موون كعؿووت – اهلل ه أحبتووي –إن حػووظ الؼووررن  (1

ا لري  ُنت بح صد رهم   عواًء  عبادة من أعظم العبادات،  عؿ 

لؽم،  هؿا  رد ه بعوض أثوار أن  الؽ   اهلل تبار   تعالى ففـقئً 

َة َبْقَن َجـَْبْقهِ  َحِػظَ َمْن  أي لد حووى عؾوم  ،اْلُؼْررَن َفَؼِد اْنَتَدَرَج الـ ُبو 
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َٓ ُيوووووَحى إَِلْقووووهِ الـبوووووة هؾفووووا،   حبتووووي أ، فاجتفوووود ا َغْقووووَر َأك ووووُه 

 اهلل فوونن الؼووررن، عؾووى تؽمبل لووا تبخؾوووا  ٓ – فووقؽم اهلل بووار  –

 ه لؽوم  يبوار  ، لوتؽم ه لؽوم  يبوار  ،عؾؿؽم ه لؽم نقبار 

 شووبابؽم،  يجعؾؽووم مبووارهقن حقثؿووا ه لؽووم  يبووار  ،صووحتؽم

هـتم، بق إكه يبار  ه البقت اللي أكوتم فقوه بكهوت الؼوررن الؽوريم، 

  اعؾؿووا عالقوت، هبؿوت الؼررن عؾى  ألبؾوا – إخويت يا –فاجتفد ا 

 الؽبووار إمووت عظؿوواء ال ووالحقن، هبووار عؿووق هووو العؿووق هوولا أن

ؾوا اللين كوور، بودأ ا  مون بولحر  التواريا جبقن ه أنؿاءهم نج 

 ، أعؾوى شولهنم ،أ ل موا بودأ ا بوالؼررن الؽوريم، فرفوع اهلل ذهورهم

 ثم احػظ ما شئت من الؿتونا  كشر عؾومفم ه العالؿقنااا

ضوع التؽانوق فنكؿوا هوو أما مو :الؼرآنالتؽاسؾ يف حػظ ( 2

هولا  ىمن كػاك  مون الشوق ان، فونن كػاوك لوم تتعوود عؾو ال عً 

من العؾو  أن ٓ تؼوو  عؾوى الحػوظ  االـوع من الحػظ: ٕن هثقرً 

هبل  الدلت التي تؾز  لحػظ الؼررن الؽريم:  لللك تحتاج إلى كوع 

ا لري  نق بح الحػظ  من الرت يض،  أكا ألول لؽم: أبشر ا فعؿ 

أن  امقاووورً  ؽم نووجقت،  ي ووبح لؽووم طبقعووت،  ي ووبح نووفً  لوودي

ر  غَ حػووظ الؼووررن ه ِصوو نْ وا َمووؾُ تحػظوووا أي شوويء:  لووللك َنوو
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 فاتجد ن أكه يات قع أن يحػظ أي شيء بكهت الؼررن الؽريما 

ٕن كػاوك نوتتعود  عؼؾوك نوقتعود، الؿاللت ماللت  لوت: 

ه، هؿوا لوال  بنذن اهلل تعالى نتجد إعاكوت مون اهلل عؾوى حػوظ هتابو

 ا{01:انقًر} [  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں]نبحاكه: 

الشق ان يعؾوم  هأعدالؽم الشق ان: ٕك أعدى اعؾؿوا أن   اأيًض 

لفل  إمت، بالؼررن تعوز إموت،  أن الؼررن هلا إكؿا هو صؿا  أمانٍ 

 بالؼررن تاوود إموت،  بوالؼررن يزيود اإليؿوان،  بوالؼررن كتعور  

أ حوو ل موون الحوورا ،  بووالؼررن كتبووو  عؾووى اهلل،  بووالؼررن كعوور  ال

ؼووال ل وواح  الؼووررن يووو  الدرجووت العالقووت موون الجـووت:  لووللك يُ 

ْكَقا، َفنِنَّ َمـِْزَلَؽ »الؼقاموت:  ُؾ فِل الدُّ ْؾ َكَؿا ُكـَْت ُتَرتِّ اْقَرْأ، َواْرَتِؼ، َوَرتِّ

 ا☻أ  هؿا لال  «ِعـَْد آِخرِ آَيٍة َتْؼَرُؤَها

ؽم: نوو  يولتقؽم  يؼوول لؽوم فاعؾؿوا أن الشق ان لن يودع

ؼبؾووون عؾووى حػوظ الؼووررن، إن ألووراكؽم هقوال ترتهووون الدرانوت  تُ 

ا  زم ءهوم يوودخؾون عؾووى اإلكرتكووت يوور ن أشووقاء عجقبووت  عؾوًموو

 واغريبت، فاترهوا الؼررن  افعؾوا فعؾفم، إن زم ءهم يؾعبون فالعب

 عون ي ورفؽم حتوى بؼوة،  يحرص عؾى أن يضغط عؾقؽم مثؾفم
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 إفؽوووار تؾوووك جووواءتؽم موووا إذا  لوووللك الؽوووريم، نالؼووورر حػوووظ

 ان ياوارهم ث ًثوعو  اتػؾووا الورجقم، الشوق ان مون باهلل فانتعقل ا

 افعؾوا عؽس ما يريد  مـؽم الشق ان، يؼول: ٓ تحػظوا، لولوا: 

 ابوودأ ا ه الؼووراءة حتووى  انووـحػظ،  أماووؽوا م ووحػؽم فووورً 

ه إذا حضورت يـ ر  عوـؽم الشوق ان،  اعؾؿووا أحبتوي ه اهلل أكو

الؿ لؽوووت ذهبوووت الشوووقاطقن،  الؼوووررن عـووودما تؼر  كوووه تتـوووزل 

ن تبوووودأ الؼووووررن إٓ  تتـووووزل إالؿ لؽووووت لاووووؿاعه:  لووووللك مووووا 

الرحؿن عؾقؽم ه الؿؽان الولي أكوتم فقوه، فؿوا أن يوراهم  م لؽت

 ٓ يؾتػت إلقؽم، هؾؿا لرأتم الؼررن هؾؿا  امدبرً  يول  يالشق ان إٓ 

  ذلكااا ل ى، فاجتفد ا ه

لحػوظ الؼوررن  امحددً  اجعق  لتً ا حتى ُتعان عؾى الحػظ  (3

ب ػت دالؿت،  اجعق هلا لك عادة، هؿا أكك متعود عؾوى اإلف وار 

 الغداء  العشاء،  متعود عؾى اللهاب إلى الؿدرنوت أ  الويقػوت 

ط فقه: ٕن ػر  لؾؼررن  ٓ تُ  امحددً  ااجعق  لتً  اه  لت معقن، أيًض 

أكوه مورة  :  الضعال اللي ي وق  بعوض الحػظوتأنباب الؽاق أ

 موورة يحػووظ بعوود  ، موورة يحػووظ بعوود الظفوور ،بعوود الػجوور يحػووظ

بعود العشواء،  ا غودً  ،الع ر،  يؼول القوو  نولحػظ بعود الؿغورب
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 يؼؾق مون هؿتوك،  لؽون  ،هلا التـؼق هو اللي ُيضعال عزيؿتك

 فؼووط لحػووظ الؼووررن،  أفضووق إ لووات  امحووددً  اجعووق لووك  لًتووا

 الـبوووي ٕن الػجووور: صووو ة بعووود هوووو إكؿوووا –اهلل فقوووك  بوووار  -

تِل فِل ُبُؽقِرَها» لال: ♀ ُمَّ
ِٕ ُفؿَّ َباِرْك  ، ففلا الولوت «الؾَّ

 :ر هو أفضق إ لاتؽ  بَ الؿُ 

-  ًٓ  لتـزل الرحؿاتا :أو

 ا: ٕكـا مازلـا لريبقن من ص ة الػجرثاكًقا -

 ثؾ  أي –  هؿا تعؾم أن اهلل تعالى إذا هان جو  الؾقق أخر

  الكهوات الرحؿوات فتتـزل الدكقا نؿاء إلى يتـزل – أخر الؾقق

، رحؿت  الكهت بعد الػجر لؾقً  ال هل   تظق ج له، جق اهلل بتـزل

فلكت عـدما تبدأ بعد ص ة الػجر مباشرًة ه حػظ الؼوررن الؽوريم 

نتجد لدرة عجقبت عؾى الحػظ  نرعت عجقبت ه الحػظ  التلهر 

 اهلل تبار   تعالىبنذن ا -

فاجعق هلا الولت لؾؼررن  ٓ تشغق كػاك بولي شويء رخور، 

 موا حاو  –لؿدة ربع ناعت، ك ال نواعت، ثؾثوي نواعت أ  نواعت 

 بوقن موا هولا الولوت  اجعوق كػاوك، عؾوى رثِوؽْ تُ   ٓ – لك يتقار
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  مفامووك الويقػقووت، أ ووعبت ال الدرانووقت الؿووواد بووقن  مووا الؼووررن

ل  ة مباشرة،  التز  هبلا التولقت، حتوى   الؼررن بعد ا لؽن لد  

بودأ بوورد الو فاتك أكك ترهت ص ة الػجر أ ل ما تؼو  من الـو  

ا،  ٓ تاؿح لـػاك أن تمجوق مؼودار الؼررن إذا هان الولت متاعً 

حػظ القو  إلى الغد: ٕكه نو  ترتاهم عؾقك إيا   لن تات قع 

ٕيووا  ٓ تتولووال:  تراهؿووت عؾقووك ا َث دَ ،  إذا َحوواأن ت ووـع شووقئً 

 دَ رْ  ِ  لتحو   اأحقاكً  بلكك –هؿا ذهرت  -ٕكك بعد فرتة لد تضعال 

كوووع موون التؽانووق،  عـوود  فقحوودث بعوود  الوولي القووو  إلووى القووو ِ 

، فالشق ان يؼول لوك: يوا أِخوي تولوال افتؼول: أنبوع لم ألرأ شقئً 

ا أ  ُشووغؾت حتووى  إن تؽانووؾت أنووبوعً  ،يؽػقووك مووا حػظووتاا ٓ

بوودأ موورة ان أ  ث ثووت، أ ل مووا تجوود الػرصووت نوواكحت أ  يووومق ايوًموو

أخوورى بووـػس الرتتقوو ،  اعؾووم أن اهلل نووقعقـك  نووو  ياوودد  

عون حػوظ  ا يوفؼك، أهوم شويء أٓ تورت  فرصوت تـؼ وع فقفوا أبودً 

 الؼررن  أكت لادر عؾى حػظها

 عؾوى الؼررن تؼرأ أن - اهلل ه أخي – أك حك  :الديؿقمة( 4

 :الؿ وحال من ُيحػظ أن ي ؾح ٓ لؼررنا ٕن معؾ م: أ  لارئ يد

الرنم العثؿاين يختؾال عون الرنوم اإلم لوي،  – تعؾم هؿا – هٕك
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خل الؼوررن تلضبط عؾى يد معؾ م:  لللك ٓ ففـا  أشقاء ٓبد أن تُ 

ه الؼوراءة: ٕكووك  احتووى  إن هـوت بارًعو ،مون الؿ وحال  حود 

 ، ٓ تعوووور  مخووووارج الحوووور   ،تعوووور  أحؽووووا  التجويوووود ٓ

صػات الحر  ، فلك حك أن تؾتز  بؿعؾ م تحػظ عؾى يديه   ٓ

، حتى يع قوك ا ماهرً  ا حاذلً  امتؼـً الؼررن، عؾى أن يؽون الؿعؾ مُ 

 أحؽا  التجويد ريت بآيتا 
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 التؽرار يف الحػظ  يف طرق السؾػ الصالح

 

 

 ـِ الُػَراِت )أبل مسع ازي(:َجاء يف َترجؿة أحؿَد ب أك وه  قدٍ الـرَّ

ُر هووق  َحووديٍ   ةٍ  هووان ُيؽوور   «هتوولي  التفوولي »ا  خؿووَس مالووِت َموور 

إك وا  : َلواَل لوه َرجوٌق  ا(اطا الؿؽتبت الشامؾت،  ما يليت أيًضوا1/58

خؿوس  أي ؽْم يْرِجُع ه ِحػِظ حديٍ  َ احدٍ  :فؼال  َكـْاى الحديَ  

ةٍ  لِوووولاَ   :َفَؼوووال  َلاَ َموووْن َيؼووووَوى َعَؾوووى َهوووو :  َلووووالوا؟مالوووت مووور 

  ا(1/424لؾؿزي  «هتلي  الؽؿال»  .تحػظون ٓ

 ( قــالأبــل َبؽــرٍ إَْبَفــريِّ الؿــالؽلِّ ويف ترجؿــة ):  َلووَرأُت

 اخؿًاوو ( إََنووديتَ   خؿاووؿالت موورة (الحؽووم ُمْخَتَ ووَر ابووِن عبوود 

وووولَ    ،موووورة  نووووبعقن ث ثووووقن  (الَؿْبُاوووووطَ   هووووللك،   (الُؿَوط 

ترتقوو  الؿوودار  » نووبعقن موورة  (الكلووي مخت ووَر ابوونِ     موورة

الووووديباج »  ،1/427لؾؼاضووووي عقووووا   « تؼريوووو  الؿاووووالك

 /1ٓبوون فرحووون  «الؿووله  ه معرفووت أعقووان عؾؿوواء الؿووله 
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  (ا137

ا َنـوِرُد  إْن َشاَء اهلل  -هلا  أمثاُله  وؾاِل  -مؿ  ُيَبوق ُن اِْحتِػواَء الا 

مقن بو  ،مون ُطوُرِ  َتحِ وقِق الِعْؾومِ  اَطريؼً  بَِوْصِػهِ  (الت ْؽَرارِ    الؿتؼد 

َفوا – الت ؽوَراُر  ،لَتْثبِقتِوِه  َعودِ  كِْاوَقاكه اَلويًؿو  َنوبِقً   و  أي  : - الؿوف 

  الَؿْحُػوقِ  َتؽريرِ  َعنْ  ِعَبارةٌ 
ِ
 ُبْغَقت :َترديد   ُطولِ   إِعاَدتِهِ   الَؿؼر ء

 إلووى أ  ،ررنِ الُؼوو موون ِحووزٍب  إلووى َتْعِؿوودَ  َهوولنْ  ، َترِنووقِخهِ  َضووْب ِهِ 

 بتِْؽَراِرهووا ُثووم   ،بِحْػظَِفووا َفَتُؼووو َ  الؿُتووونِ  موون َصووْػحتٍ  أ  ،َحووِديٍ  

فنِك َك إْن َفَعؾَت َذلَك اِْشوَتَد  (اا،ا222 ،122، 52 لت ؽراَر الَؽثِقَر ا

وْرَعُت ه  ،َمتُن َمْحُػويِك َف  ُتتعُبك َهْثرُة الؿَراَجَعِت  ٓ ُتْرِهُؼَك الا 

 ،آنتِْحَضوارِ  َلريوَ   -َ ْلوٍت  هوق   ه – َصاَر َمْحػويوَك  ،الت َػؾِت 

  االؿَراَجَعت َنْفَق 

ــارئُ  ــا الَؼ َف مِووَن الَؼوووِل، أ   اإن  َمووا َ َصووػُتُه َلووَك لووقس بِووْدعً  :أيُّ

مون  الَخَؾواُل  ،مَِثالق اٍت مِن الَخَقال َؾاُل الؿتؼود  بْق َهَلا َما َعؾقِه الا 

 َأَكووا أذُهووُر لووك موون ألوووالفم  ،الؿَ العووتالَحوواذُِلوَن ه الِحػووِظ  َ 

َفَؼوود َرَ ى  : َدلووقً   ا أحووَوالِفْم َمووا َيُؽوووُن َلووَك ه َدربِووك ِنووَراًج 

: ( َعووْن َعؾَؼؿووَت َلوواَل 1/238 «الَجووامع»الَخ ِقووُ  الَبْغووِدادي   ه 

: نوؿعُت  اطِقُؾوا ذِهوَر الَحوديِ  ٓ َيوْدُرسأ  لوال َعب واٌس الود  ِري 
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َكْاووووَؿع   ه لػووووظٍ  َلووووو لووووم َكؽُتوووو  قٍن يؼوووووُل:يحقووووى بووووَن َمِعوووو

ةً  الَحووديَ   ، 14/65 «توواريا دمشوو » ا َمووا َعَرفـَووا  خؿاووقَن َموور 

  ا(4/342،  11/84لؾلهبي  «ع   الـب ءأنقر » 

  ُــف ــقَرازيِّ أكَّ  :َقــاَل  وَجــاَء يف َتْرجؿــة اإلَمــاِم أبــل إْســَحاق الشِّ

ةٍ  ُهـُت ُأعقُد هق  لَِقاسٍ » رَخَر  ا، َفنَذا َفرْغُت مـه َأخْلُت لَقاًن َألاَل َمر 

ةٍ   ُهـُت ُأعقُد ُهق  درسٍ  ، َهَؽَلا فنذا َهاَن ه الؿْاَللِت بقوٌت  َألاَل َمر 

، 18/458 «نوقر أعو   الـوب ء»  ا«ُيْاَتْشفُد به َحػظُت الَؼِ قدةَ 

ٓبون  «طبؼات الشافعقت» ، 4/115 «طبؼات الشافعقت الؽكى» 

ْرَس ه ا (1/38لاضوووي شوووفبت   َهووواَن أبوووو إْنوووَحا  ُيعقوووُد الووود 

ةٍ  بَِداَيتِه   ا(4/489ٓبن الجوزي  «الؿـتظم» هؿا ه ا مِاَلَت َمر 

 ـُ َبْشُؽَقال ( ه ترجؿت 1/146 «ال ؾت»ه   َوَقْد َقاَل اب

حؿِن بِن َع ِقَت الغركاطي  ت: أبي  ( 518 َبؽٍر َغالِ  بِن َعْبِد الر 

رِ  الِد ابِن َع ِق   - َ َلرأُت بخط  بعِض أْصَحابِـَا أك ه »: -ت الؿَػا 

َر َصِحقَح الُبَخاري   َنبَع مِالِت  َنِؿَع أَبا بؽر بِن ّع ِق َت َيلُهُر أك ُه َهر 

ةٍ    هو اا «َمر 

  ُـ ـُ ذي الـُّقِن أبق الَؿَػاِخرِ الـَّقَْساُبقري وَكاَن الَحس  ب
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يُء إَذا لم  :هـ( يؼقُل 545)ت: ةً  ُيَعدْ الش  ااهو  .ٓ َيْاَتؼر   َنبعقَن َمر 

(ا  َهَلا َعَؾى 1/288 «لاان الؿقزان»،  5/172 «الؿـتظم» 

ْرَس  َ ْجِه الت ْؼريِ   َخؿاقَن  َفَؼْد َجاَء َعـُْه أك ُه: َهاَن ُيعقُد الد 

ٓبن تغري بردي  «الـجو  الزاهرة ه مؾو  م ر  الؼاهرة»  مرةً 

 ا(2/82

  َه َّْ قرِ »ه   بلُّ وَقال ال ( ه ترجؿت ابن 23/115 «الا 

  ت: 
 
َب( ُدُر ًن »(: هو642الَعَجؿي  اخؿًا  اُيؼاُل: َأْلَؼى  الُؿَفل 

ةً    اااهو « ِعْشريَن َمر 

 َخاوي و»ه   َوَقاَل السَّ  ال موعوالض 
ِ
( ه ترجؿوت 2/418 «ء

لووزيُن لانووم  مؿوون َأَخووَل َعـْووُه ا»: َعبووِد ال ؾ قووال الؽِرَموواين  الَحـَِػووي

وؿُس إمشوواطي  َحؽووى لووي عـووه أكووه نووؿعه يؼووول: َطالعووت   الش 

الؿحووقط الكهوواين ه الػؼووه »ا  «مالووت موورة لؾكهوواين «الؿحووقط»

 النما  الؿرغقـاين ه فؼه الحـػقت «الـعؿاين

  ِـِ محؿـِد بــ أبـل الَػْضـِؾ إَْكَصـاريِّ  وَجاَء عـ بؽـر أك وه : بـ

 َطؾَ 
ِ
ُر الؿْاوللتَ ُربؿا َهواَن ه ابتوداء ةٍ  بِوِه ُيؽور  البدايوت »  أربوَع مالوت َمور 

 ا(12/227 « الـفايت
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  رُت َهلِ  الؿْاللَت َلقؾًت  :وُسئَِؾ يقًما عـ مسللٍة غريبٍة َفَؼاَل َهر 

الؿـووتظم ه توواريا »  .أرَبووَع مالووت موورة ه ُبوورٍج موون ِحْ ووِن ُبَخوواَرى

 «الـوب ءنوقر أعو   »  ،9/221ٓبون الجووزي  «الؿؾو   إمم

 ا(19/416

  ٍـِ ِهَشــام ةٍ  أك ووُه َلووَرَأ إلِػق ووتَ  ُوكِؼــَؾ عـــ ابــ توواريا »  األوواَل َموور 

 لوْد َهواَن لَ وِحقِح الُبَخواري   ُمْاوؾٍم ِعـَاَيووٌت  ،(2/152 «الجوكيت

َرُ  بعُضووُفم ةٍ  َفالَِؼووٌت عـووَدُهم ه الت ؽووَراِر فؼوود َهوور   نووتقن  ،مئووَت َموور 

ةً  اِت فوَعَؾوى ُأم   ًةااا،  َلعق  الت ؽوراَر عـوَدهم ُمـَْ و    ث ثقن َمر   َمر 

، د َن الؿعَتَؿودةِ  هإحاديوِ   إلػق وِت  الؿُتوونِ  ق  َفون  الُؽُتِ  ه هُ 

 اؼرأ فؼطؼرأ مع آنتظفار  إما تُ ا تُ نالِر الُؽتِ  التي إم  

َؿرَء َعَؾى َما لوم  َهاُكوا َيَر َن أن  إعادَة الـ َظِر  الت ؽَراِر ُتولاُِل ال

  ا ٓ ه الِحْػظِ  ٓ ه الؿَ اَلَعتِ  ا،َي  ؾِْع َعَؾقِه َنابؼً 

  ُّةٍ، َموا : ؒ  َقاَل الؿَزكِل َنالَت( خؿَس مِالوت َمور  َلرأُت  الر 

ةٍ إٓ  اْنَتػدُت مِـَْفا َفالَِدًة َجديَدًةا   مِْن َمر 

َنالتِ  : َأَكا َأْكُظُر ه وَقاَل أيًضا خؿاوقَن َنوـَت، َموا أْعؾوُم من  (الر 

ًة إٓ انووووتػدُت مِـَْفووووا َشووووقئً  لووووم أُهووووْن  اأك ووووي َكَظوووورُت فِقَفووووا َموووور 
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 ا(1/59 لؾـو ي «هتلي  إنؿاء  الؾغات»  اَعَرْفُتهُ 

َمنِ  ا بوالز  ا بالَعد   إم   ُهوق  َطريؼوٍت َلَفوا  ، هان الت ؽَراُر عـَدهم إِم 

  اَمِزي تٌ 

  ِـُ إثقر الِرِ »ه  َقال اب دُت » :(1/46  «الَؿَثِق الا   ُهـُت َجر 

َفوا َتودُخُق  امن إَْخَباِر الـ َبوي ِت هَِتابً  َيْشَتِؿُق َعَؾى َث ثِت رِٓ  َخكٍ ُهؾ 

ًة َتزيووُد َعَؾووى  ه آْنووتِعَؿاِل،  َمووا ِزلووُت ُأَ ايِووُ  َعَؾووى ُمَ اَلَعتِووِه ُموود 

ًة َحت ى َداَر عؾوى  ي ُمَ العَتهفِ كْ َعْشر نـقن، َفؽـُت أُ  ه هق  أنبوٍع َمر 

ة ٍ،  َصاَر محػويً  ٓ  اَكايِري  َخاطِري ما يزيُد عؾى خؿِس مالِت َمر 

 هلا اللي َذَهر  ابُن إثقر: أكوه ٓ َيُشول  عـوه  ا«َيُشل  َعـي مـُه َشيءٌ 

اٍت  فونن  الّشويَء إذا ُأعقودَ  ،مـه شيٌء = هو َمِزيُت الت ؽَراِر  َفالَِدُتوه َمور 

 أكَت َترى ذلك ه  ا الَخ ُل فقه َكادرٌ  ،هثقرةٍ َصاَر الـ اقاُن فقه لؾقٌق 

اٍت تجد أك وك لود  ،ُشُم كَِك ُهؾ َفا فال  ريُ  اللي َتاُؾُؽُه ه القوِ  َمر 

  ابَتَػاِصقؾِه  َدَلالِِؼه ،َخَبرَته  َعَرفَته

  مون هثقورٍ  َدأُب  - اأيًض  – الت ؽراُر 
ِ
 بوق ،الؿَعاِصورينَ  الُػَضو ء

ووـَالَِ تِ  عوون ُمشووتٌفر هووو َهَؿووا إَْلَ ووارِ  َبعووضِ  ه الؿعَتَؿوودُ  ُهوووَ   ،الش 

  مؼووال: لؿوواذا الشووـال ت يحػظووونَ َأخَبوواُرهم ه هوولا َتُ وووُلا  
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 ا(لؿحؿود بن محؿد الؿختار الشـؼق ي
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 (تريد حػظ الؼرآن ـْ يا مَ )أيَُّفا الؿَبارُك 

 

 

هوولا الوولي َ َصػُتوووُه لووَك هووو إصووَؾُح لَغالووِ  َطَؾبووِت العؾووِم 

ا من َرَزلوه اهلل َذاهِورًة َلوي وًت َمتِقـوًت بحقوُ  يحػوُظ  قَن به،  أم   الؿفَتؿ 

 ، َلؾقٌق ٓ ُيـَب وه َعَؾقوهِ  ،َفَفلا َكادٌِر ٓ ُيَؼاُس َعؾقه ،ا َيـْاى َب ِقئً  اَنريعً 

ا ُجق  الـواِس فوالت ؽ  ُطووُل  :َبوْق لود ُيؼواُل  :راُر لفوم هوو إصوؾُح  أم 

،  هولا َيوواهُر اَنوِريُع الِحػوِظ أيًضو  تؽورار  َيحَتاُجوهُ  العؾومِ  َترديودِ 

اِق الؿاؾؿقن  اهالُبَخاري  غقر  ،صـقِع ُحػ 

 – اأيًضو – ُيعوقن  ، َتؽراُر الؿحػوِق ُيعقن عؾى َضب ِه  َثَباته

إَعؿوواُل فقبتعووُد عوون  رُضووهُ : ٕن  اإلكاوواَن لوود َتعتَ الؿراجعووت ِعـوودَ 

ِل ِحػظوِه َنوُفَق عؾقووه  ،َمحػوَياتِوه فونْن هواَن لوود َأداَ  تؽرارهوا ه أ  

وريِع َموْن ُيعواين ه  ،انتِرَجاُعفا  لْد رأيُت من أصَحاِب الحػِظ الا 

ل الحػووظ بووق أشوود    :حتووى إن  بعضووفم ،الؿَراَجعووِت هالؿَعاَكوواةِ ه أ  

 اى حافَِظته مـه شيءيخقق إلقه أكه َما مر  عؾ
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ريَع َهواٍ  ه  امعتؼدً  ،به افؿن تر  التؽرار زاهدً  أن  الحػَظ الا 

 ت وووُع  عؾقوووه  ،ُرُنووووِخ الؿحُػووووِق َفَفوووَلا ُيْاوووِرُع إلقوووه الـ اوووقانُ 

َل أْمِرِ  أك ه ُموتؼنٌ  ،الؿراَجعتُ  َهَحوال الَعُجووِز التوي َذَهوَر  ، لو ين  أ  

يعـوي ابوَن أبوي  - َحَؽوى لـَوا الَحَاوُن » :َؼواَل َخَبَرها ابُن الَجوِزي  فَ 

رَس ه َبقتِووهَ  اأن  َفِؼقًفوو - َبؽوور الـ قَاوواُبوري    ،هثقوورة امِووَرارً  أَعوواَد الوود 

َأِعقِديِه فلعادته،  :فؼالت َلُه َعُجوٌز ه بقته: لد  اهلل حػظُته أكا، فؼال

ا هاَن َبعَد أي ا ٍ  رَس، فؼالت: ما يا عجوُز أعقدي ذلك ال :لال ،َفَؾؿ  د 

ر لوئ  ُي وقبـي َموا َأَصواَبك :لال ،أحػُظه الحو  عؾوى »  ا«َأَكوا ُأهور 

  ا(44 صو «حػظ العؾم

 لد َرأيـا من ُط ِب الِعؾِم من َيِؼاُل عن الوت َعُؾِم  ال  َؾوِ  بعوَد 

،  ٓ َيبَؼوى مون ِحػظوي اْق َشوْقئً ُطوِل َنقٍر، فنذا نللَته لال: لم ُأَح   

ووِريَع  ُأ لِووَع بِووهِ شوويٌء: ٕك وو  ،َفَ وواَر هالُؿـَْبووت   ،ه َأدمووَن الِحْػووَظ الا 

 ه َنوـٍَت إْن هوو َشوَغَؾتُه 
 
 بعُضفم َيـاوى العؾوَم،  يرجوُع ِشوبَه َعوامي

َواِغُق عن حػظه  لراءته:  الِعؾ تُ    االحػُظ الاريعُ  :الش 

ُر لك  َفا – َهلا مؿا ُيَػا  ُ  الؿوَ  أي  قـ أمريـ –ف  : اؿأحوده: َهامَّ

ْ حقتِ  ؿقمِ  ،اكتَشاُر الث َؼافِت الا  ِق ال   قَر فنن  الا   ، ِغقاُب العؾِم الؿَمث 

ُكودرُة الًعوالم  : الث واين ، ُيتعوُ  الَعُجووَل  ،َعؾى الُتَمدةِ َيؼ ُع الِفَؿومَ 
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الوووُ  يُ  ،الؿوُنوووعي ػـووي العؿوووَر ه الَػوون   الَػـ وووقِن عؾ وووه أْن إذِ ال  

َد أتَعَبه بـواُء  َظه،  ُيؾِم  بلطَرافه، فنْن َراَ  الَغوَص  الت َعد  ياَتبِؼي ِحػ

عُ    هووولا هوووو الووولي جعوووق نوووَؾَػـَا  االوووَواهُن  أَناُنوووه الؿَتَ ووود 

  ابه  يلخل ن ،الؿْاَؾك هلا يـَفُجون – أعؾم  اهلل –

وآمِت  ُي ِزُموه الت َريوُ    ، الت ؽراُر  إْن َهاكْت َتْ وَحُبه َبعوُض الا 

هنِ ف  َلووئِْن أنووَرَع الؿوورُء ه  ا أثبووت ه الحافظووت ،نك ووه َأبَؼووى ه الوول 

رن  ه الؿراجعت  يتعَ    ،هؿا َثَبوَت ذلوك ه التجربوتِ  ،الحػظ لَقَتلخ 

وريَع ُيووهُم اإلكاواَن بو  هْثورةِ الت حِ وقِق(  أك ووه بوه و فنن  الحػوَظ الا 

مِن القاقر ،َيْخَت ُر العؾمَ  نذا َعواَد ال  الوُ  إلوى َهولا فو ، ُيدرُ  بالز 

عً   بـواءً  ا،لاًعو االحػِظ َ َجَد أْرًض  ُرب  َعَجَؾوٍت    ه الؿثوق ااُمَتَ ود 

فقخور   عؾوى الحاجوتِ  هُ حرُصو يشوتد   لؾرجوقِ  ضورُب يُ   (اَتَفُ  َرْيًثو

اكظور   لوه ل وتا  ،فقفا  يػار  التمدة ه التؿانفا فتػوته  تاوبؼه

 «مجؿوووع إمثوووال»  ،482/ 1لؾعاوووؽري  «جؿفووورة إمثوووال»

  ا(1/294لؾؿقداين 

بوووقَن الَترديوووِد  الت ؽوووراِر  بوووقن الؿراجعوووت  فووونذا جَؿوووَع الؿووورءُ 

ة  ُق  الَغايت - ٓ ُبد   -الؿاتؿر    اففو الؿَمم 
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 الحػووِظ 
ِ
ِل َطؾبووي لؾعؾووم أِجووُد َمَشووؼًت ه َبَؼوواء  لوود هـووُت ه َأ  

ا عرف ، َدَ امِِه مع َحافَظتي الجق دةِ   اْلَتَعودُت  ،ُت هلا الؿاؾَك َفؾؿ 

َر اهلل لي ما هـت إلقه أصبو  رأيوُت أن   ، فقوه رموُق  ،َهلِ  ال  ريؼِت َيا 

ؼَت هبقرةٌ    االَبوَن َشاِنٌع،  الش 

َب التؽراَر عشوراُت الُ و ب ه ِحػظِفوم لؾُؼوررِن مؿون  لد َجر 

 ُهوق   عون بوه ثم   -اهلل َبعونِ  – انتْغـوا  ،أعرُففم فوجد ا فقه الَغاَيت

 ا َدْ َرة(  ُهق   َطريؼتٍ 

َبه الَػِؼقُر إلوى اهلل ه الُؼوررِن  ه الؿُتووِن  الؿـُْظوَمواِت  لد َجر  

   اا هقوواَل ٓاا ٓ أشوود  تثبقًتوو ، الَؼَ ووالِِد فؾووم أَر لووط  َأحاووَن مـووه

وْػحَت مون الِعؾومالؼوررن  أكَت ُتعقُد الوجوَه مون ةٍ  ، أ  ال     مالوَت َمور 

  ا  َ َكَؼَشُه من َناَعتِه ،َأَفَتَرى ذلك َيعدُل من َأخَلُ  ه ُعَجاَلتِه

ب ال ريؼوَت  َحَؾوَ  جور   لود أخٍ  ك وقحتُ  – الؼارُئ  أي فا –فَفِلِ  

ْهَر َأْش ُ  :َشْ َرَها  ملخوذ من الؿثق  هو ماتعاٌر مون  ،َر ُ َحَؾَ  الد 

الـالت  ذلك إذا حؾ  ِخْؾَػقن من أخ ففا ثوم يحؾبفوا  رَحَؾَ  َأْش ُ 

 الؿعـووى: أكووه اْخَتَبوور الوودْهَر شوو ري خقوور   ا(االثاكقووت ِخْؾَػووْقن أيًضوو

َب الوودهرا  ا شوور  فعوور  مووا فقووه جؿفوورة » يضوورب فووقؿن َجوور 

 اعِز  َعَؾوى  فاشُدْد عؾقفا َيَدَ ، (،1233 :رلم ،لؾؿقداين «إمثال

http://www.betek.info/vb/showthread.php?t=19214
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ةٍ   نْ هولا ال ريوُ  فو  توـَس أك وُه َطريوُ  َمو  إْن أتَعَبوَك  ،إخِل هبا بُؼو 

ووكَ  ،ٓ ُياووَت اُع العؾووم َبراحووِت الجْاوومِ   أك ووهُ  ،َلْبَؾووَك   موون َلووزَ  ال  

 اأفؾَح،  َصكُ ناعٍت أد ُ  لؾراحتِ 

 :اعُر   َقاَل الشَّ

  َلق  َمْن َجود  ه َأْموٍر ُي الُِبوهُ 

 

ٓ  فواز بوالظ َػر ااا ْبَر إِ  فانَتْ َحَ  ال  

فـاوبه ابوُن لتقبوت موع أبقوات ُأَخور  ، اختؾال ه كابت هلا البقت 

 ،بشوقر : لد يؼوال (1/194 «الشعر  الشعراء» لؿحؿد بن ياقر 

الؿحانوون »  كاووبه غقوور  احوود إلووى عؾووي بوون أبووي طالوو  هؿووا ه 

 ا(2/25 «التلهرة الحؿد كقت»  ،1/224 « الؿاا ئ

 الشعر  الشعراء»هؿا ه  اهو لؿحؿد بن ياقر أيًض   :وقال» 

  (14/43 «إغاين»  ،1/194

 اخؾووْ  بوولي ال ووكِ أن يحظووى بحاجتووه

 

 

 جوواؾِ  موودمن الؼوورِع لببووواِب أن يَ  

  :وقال أَخُر  

 فال ووووكُ مػتوووواُح الـجوووواِح  لووووم كجوووودْ 

 

 

 بغقوووِر ال وووكِ يبؾُغوووُه إموووْق  اصوووعبً  
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 «حافظ الؼرآن جزاءلؿاذا كحػظ الؼرآن و»

 
 

حػظه مقار لؾـاس هؾفم،  ٓ ع لت له باللهاء أ  العؿر، فؼد 

الوولين  نووـفما بووق حػظووه إعوواجمُ  رِ َبووحػظووه الؽثقوور ن عؾووى هِ 

 عن إطػالا يتؽؾؿون العربقت، فضً   ٓ

 لووود ♀فوووالـبي  :سظظظُة يحبؼظظظة انقظظظر ٌ حفظظظ  (1

ه  بوق  هوان يراجوع حػظوه موع جكيوق  :الؽريم الؼررنَ  حػظَ 

فبحػظوووه يؽوووون لووود اتبوووع نوووـت مووون نوووـن الـبوووي  هوووق نوووـتا

 ا♀

2)   ٌ  فكأًَا اسحذرجث انُبظٕ  بظيٍ جُبيظّ انقر ٌ حف  ٍ  ي   أ

 إٓ أكه ٓ يوحى إلقها

فعون لتوادة  :نحيا  انقهب َٔظٕر انؼقظم سبب   انقر ٌ حف    (3

 عوون هعوو   «ْعُؿووُر ا بِووِه ُبُقوووَتُؽمْ أ َ ْعُؿووُر ا بِووِه ُلُؾوووَبُؽْم، أ»لووال: 

 ، كوور الحؽؿوت ،عؾوقؽم بوالؼررن فنكوه ففوم العؼوق» لال: ؒ 
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 ا«ا أحدث الؽت  بالرحؿن عفدً  ، يـابقع العؾم

 إع ء مـزلتفؿوا فَعوْن َنوْفِق  انقر ٌ، حاف  إكراو ٔانذي (4

 ا
ِ
 َعْن َأبِقِه َأن  َرُنووَل اهلل

 
ـْ »: َلواَل  ♀ْبِن ُمَعاذٍ اْلُجَفـِي َمـ

َقَرَأ اْلُؼْرآَن، َوَعِؿَؾ بَِؿا فِقِف، ُأْلبَِس َوالِـَداُه َتاًجـا َيـْقَم اْلِؼقاَمـِة، َءـْقءُه 

ْكَقا  ْؿِس فِل ُبُققِت الـدُّ ـْ َءْقِء الشَّ ـُ ِم َلـْق َكاَكـْت فِـقُؽْؿ، َفَؿـا  -َأْحَس

ا َْ ي َعِؿَؾ بَِف ِْ  ا«ماـد »ر ا  أبو دا د  أحؿد ه   «َظـُُّؽْؿ بِالَّ

َلوواَل َعَ وواُء ْبووُن  ة:يٌٕ ػهظظأ أْظظم ان ُ ظظقظظذ  ي   انقظظر ٌ حًهظة (5

ا عن ر ا  ال كاين مرفوعً ا «َحَؿَؾُة اْلُؼْرآِن ُعَرَفاُء َأْهِؾ اْلَجـَّةِ » :َيَاارٍ 

: موا معـوى الحان بن عؾي  عن طوا س أكوه نولل ابون عبواس 

فؼوال: ر نواء أهوق   عرفواء أهوق الجـوت الؼوررن لول الـاس: أهق

 ا«الـفايت ه غري  الحدي   إثر» تاالجـ

حوقن  حف  انقر ٌ يشرٔع ل يؼظر  انفشظم... كيظ ؟  (6

يبوودأ الؿاووؾم بحػووظ الؼووررن الؽووريم بعزيؿووت لويووت ثووم يوودب إلقووه 

الؽاق  الخؿول فقـؼ ع عون مواصوؾت الحػوظ، فونن الؼودر الولي 

حور  فنكوه لون يُ  احػظه مـه ٓ يضقع ندى، بق إكه لو لم يحػظ شقئً 

 لت  ة، فؽق حر  بعشر حاـاتاأجر ا
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 حًهظظة انقظظر ٌ ْظظى أْظظم   ٔخافظظحّ كًظظا فظظ  انحظظذي ، (7

 اا هػى هبلا شرفً 

ـْ »فػووي الحوودي   حايظظم انقظظر ٌ يسظظححر انحكظظريى، (8 ــ إِنَّ ِم

 
ِ
ـْقَبِة اْلُؿْسـِؾِؿ، َوَحاِمـِؾ اْلُؼـْرآِن َغْقـرِ تعـالك إِْجـَاِل اهلل إِْكـَراَم ذِي الشَّ

  «اا الحدي آَ اْلَجافِل َعـُْف،اْلَغالِل فِقِف، وَ 

فػي الحدي   انغبطة انحقيقية جكٌٕ ف  انقر ٌ ٔحفظّ، (9

ــاَء » ــِف آَك ــاَم بِ ــاَب، َوَق ــاُه اهللُ الؽَِت : َرُجــٌؾ آَت ـِ ــْق َّٓ َعَؾــك اْثـََت َٓ َحَســَد إِ

ْقِؾ،  ا«...الؾَّ

فػوووي  :حفظظظ  انقظظظر ٌ ٔجؼهًظظظّ خيظظظر يظظظٍ يحظظظاع انظظظذَيا (12

ـِ َفَقـَتَعؾَّؿَ َيْغُدَو َأَحُدُكْؿ إَِلك اْلَؿْسـِجِد َفألَْن »الحدي    ، َأْو َيْؼـَرَأ آَيَتـْق

ـِ  ـْ َكاَقَتْق , َخْقٌر َلُف ِم
ِ
ـْ كَِتاِب اهلل ـْ َثـاٍث ، وَ ِم َوَأْرَبـٌع ، َثاٌث َخْقٌر َلُف ِمـ

ـْ َأْرَبعٍ  ـَ اإِلبِـؾِ َخْقٌر ِم َـّ ِم ـْ َأْعَدادِِه  ر أن اإلبوق ه ذلوكه   تولَ  ،«, َوِم

   أغ  ا الؿالِ  ُس ػَ الزمان أكْ 

فػوي الحودي   :حاف  انقر ٌ ْٕ أٔنأ انُاس باإليايظة (11

« 
ِ
الودين  ر أن ال و ة عؿوودُ  توله   ،«َيُممُّ اْلَؼْقَم َأْقـَرُؤُهْؿ لِؽَِتـاِب اهلل

  ثاين أرهان اإلن  ا
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فػووي  :حفظظ  انقظظر ٌ انكظظريى رفؼظظة فظظ  انظظذَيا ٔا خظظر  (21

ـَ إِنَّ اهللَ يَ »الحدي   ا اْلؽَِتاِب َأْقَقاًما، َوَيَضُع بِِف آَخرِي َْ  .«ْرَفُع بَِف

 عـود  ،دُحوفبعود معرهوت أُ  :و فظ  ببظرِقذ  حاف  انقر ٌ ي   (13

  دفوونِ 
ِ
  الشووفداء

 
الوورجؾقن ه لووك  يجؿووعُ  ♀ هووان الـبووي

  ااأهثرهم حػظً   ُ  يؼد   ، احد

 :ٔفظظظظ  يظظظظٕو انقيايظظظظة يشظظظظفغ انقظظظظر ٌ  ْهظظظظّ ٔحًهحظظظظّ (14

ـُف »لت عـد اهلل تعالى، فػي الحدي   شػاعته مؼبو اْقَرُأوا اْلُؼْرآَن، َفنِكَّ

َْصــَحابِفِ  ِٕ ــِػقًعا  ًَ ــِة  ــْقَم اْلِؼَقاَم ــْلتِل َي لؿوون يشووػع لووه هوولا  اا ففـقًئوو«َي

  الؽتاب العظقم ه ذلك القو  الع ق ا

َلـْق »فػوي الحودي   :حف  انقر ٌ سبب نهُ ا  يٍ انُار (15

اِر، َمـا اْحَتـَرَق ُجِعَؾ اْلُؼْرآُن فِل إَِها ر ا  أحؿود  «ٍب، ُثؿَّ ُأْلِؼَل فِل الـَـّ

   عى الؼررنا الؾبً  بالـارِ  اهلل ٓ يعلُب   غقر ا  يؼول أبو أمامت: إن  

ُيَؼاُل »فػي الحدي   :إٌ حفظّ رفؼة ف  درجات ان ُة (61

ُؾ فِ  ْؾ َكَؿا ُكـَْت ُتَرتِّ ْكَقا، َفنِنَّ لَِصاِحِب اْلُؼْرآِن: اْقَرْأ، َواْرَق، َوَرتِّ ل الدُّ

ا لوال ابون حجور الفقتؿوي: الخوك «َمـِْزَلَتَؽ ِعـَْد آِخـرِ آَيـٍة َتْؼـَرُأ بَِفـا

خاص بؿن يحػظوه عون يفور لؾو ، ٕن مجورد الؼوراءة ه الخوط 
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  يختؾال الـاس فقفاا ٓ

 فػي الحودي   :حاف  انقر ٌ يغ انسفر  انكراو انبظرر  (71

ي َيْؼَرُأ الُؼْرآَن، َوُهَق َحافٌِظ َلـُف َمـَع َمَثُؾ الَّ » :- لؾبخواري  الؾػظ – ِْ

َػَرةِ الؽَِراِم الَبَرَرةِ  فقا لوه مون شور  أن تؽوون موع مون لوال اهلل  «السَّ

   ک ک ڑ   ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ]فقفم 

 ا[16- 13 :عبس] [

ياووتؾز   هُ ػُظووفحِ  :حظاف  انقظر ٌ أكثظظر انُظاس جظظ ٔ  نظّ (81 

،  ه الحودي  دالؿوتٍ  إلى مراجعوتٍ  يحتاُج الؼراءة الؿؽررة،  تثبقته 

 َفَؾُف بِِف َحَسـٌَة، َوالَحَسـَُة بَِعْشـرِ َأْمَثالَِفـا، »
ِ
ـْ كَِتاِب اهلل ـْ َقَرَأ َحْرًفا ِم َم

...».  

فبنمؽاكووه أن يؼوورأ  :حظظاف  انقظظر ٌ يقظظرأ فظظ  كظظم أحٕانظظّ (19

، ا ماوتؾؼقً  اأ  يؼود نوقارته أ  ه الظو  ،  يؼورأ ماشوقً   هو يعؿُق 

  ففق يات قع غقر الحافظ أن يػعق ذلك 

حظظظاف  انقظظظر ٌ ل يؼظظظٕاِ السحشظظظٓاد ب يظظظات انقظظظر ٌ  (22

أما غقور الحوافظ  :انكريى ف  حذيثّ ٔخطبّ ٔيٕاػظّ ٔجذريسّ

  فؽم يعاين عـد الحاجت إلى آنتشفاد بآيت، أ  معرفت موضعفاا
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أن  ؒ عوون بريوود   «الؿاووتدر »أخوورج الحوواهم ه  (21

َؿُف َوَعِؿـَؾ بِـِف ُأْلـبَِس »لال:  ♀الـبي  ـْ َقَرَأ اْلُؼْرآَن َوَتَعؾَّ َم

ــْؿِس ، َوُيْؽَســك  ـْ ُكــقٍر َءــْقُءُه ِمْثــُؾ َءــْقِء الشَّ َيــْقَم اْلِؼَقاَمــِة َتاًجــا ِمــ

ِن: بَِؿـا ُكِسـقـَا َ َفُقَؼـاُل:  َٓ ْكَقا َفَقُؼـق َٓ َيُؼـقُم بِِفَؿـا الـدُّ َتـاِن  َوالَِدْيِف ُحؾَّ

ِْ َوَلِدكُ   لوال الحواهم: هولا حودي  صوحقح عؾوى  «َؿا اْلُؼـْرآنَ بَِلْخ

  شرط ماؾما

 ،«الاووـن» أبووو دا د ه  ،«الؿاووـد» أخوورج اإلمووا  أحؿوود ه 

عوون معوواذ بوون أكووس الجفـووي أن الـبووي  «الؿاووتدر » الحوواهم ه 

ـْ َقَرَأ اْلُؼْرآَن َوَعِؿـَؾ بَِؿـا فِقـِف، ُأْلـبَِس َوالِـَداُه »لال:  ♀ َم

ْكَقا َتاًجا َيْقَم اْلؼِ  ْؿِس فِل ُبُقـقِت الـدُّ ـْ َءْقِء الشَّ ـُ ِم َقاَمِة، َءْقُءُه َأْحَس

اَ َْ ي َعِؿَؾ بَِف ِْ   .«َلْق َكاَكْت فِقُؽْؿ، َفَؿا َظـُُّؽْؿ بِالَّ

ففلان الحديثان فقفؿا بقان لؾؽرامت التوي يؽور  اهلل تعوالى هبوا 

  ؿا فقهاا الؼررن،  حػظه  عؿق بؿَ هُ م  لدُ ن تعؾ  يْ لَ ؾ  الوالدين ال

 ا  ه حػظ ما كات قع من هتاب اهلل دُ هَ زْ ففق بعد هلا كَ 

 

                     



       

 32 

 

 عؾق الفؿة يف الْكر وتاوة الؼرآن

 

 

هؿوا زّيون بوالـور أب وار  به ألاوـت الولاهريناا اهللُ  زّينَ  اللهرُ  •

 الـايرينا

  ـُ قــال تػؼوود ا الحوو  ة ه ث ثووت  :ؒ  البصــريُّ  الحســ

 :أشقاء

  لراءة الؼررنا ، ه اللهر ،ه ال  ة

  مووووا طابووووت الوووودكقا إٓ بوووولهر  :ؒ  و الـــــقنِ ذُ قــــال، 

  ٓ طابت الجـت إٓ بر يتها ،طابت أخرة إٓ بعػو   ٓ

 لـا أحادي  مون ذهورا  تشوغؾـا

 

 عوون ال عووا   تؾفقـووا عوون الووزاد ااا

ا  يػر  االلهر يجؿع عؾى العبد ما تػر  من هؿته  عزيؿته • 

ا  يؼوّرب إلقوه ااجتؿع عؾقه من الفم  الغم  اللكوب  الخ ايوا ما

 ا ف  يزال الؿرء يؾف  باللهر حتى هلكه حضرهاااأخرة
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 إذا لرأت الؼررن هق تحّدث كػاك بشيء  :ققؾ لبعضفؿ 

  أح    يءٌ َش  َ فؼال: أَ 
 
 اث به كػايحد  من الؼررن حتى أُ  إلي

  ا الؼررن العؾم :كس  لالما إُ  :لْي الـقنققؾ 

  ّؾووا باوتان العوارفقن فليـؿوا َح  : الؼوررنُ محؿد بـ واسعقال

 اّؾوا ه ريا  كضرةمـه ُح 

  ا ـَورب   قِ بَ هلا الؼررن رنالق أتتـا من لِ  :بعض العؾؿاءقال ، 

 كـػووّلها ه  ، كؼووال عؾقفووا ه الخؾوووات ،كتوودبرها ه ال ووؾوات

 اال اعات

  إن الؼوررن ربقوع  ،ررن: يا حؿؾت الؼويؼقل مالؽ بـ ديـاركان

 اهؿا أن الغق  ربقع إر  ،لؾ  الؿممن

  ا هواكوا إذا موّر ا بآيوت : رحوم اهلل ألواًمووهقب بــ الـقردقال

 افقفا ذهر لؾـار فؽلّن زفقرها ه رذاهنم

 مـوووع الؼوووررن بوعووود    عقووود  

 

 مؼوووق العقوووون بؾقؾفوووا ٓ هتجوووع ااا

لؾاوان  العؼوق ت  ة الؼررن ح  ت  ته هو أن يشرت  فقفوا ا • 

وو العؼووق يُ  ،الحوور َ   ُح  ووح  فالؾاووان يُ  : الؼؾوو   ،ر الؿعوواينػا 
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 اعظ  يـزجر  يتلثريت    الؼؾُ  

 ا،  الؼؾ  يتعظُ ،  العؼق يرتجمُ فالؾاان يرتُق 

  لو طفرت لؾوبؽم ما شبعتم من هو   عثؿان بـ عػانقال :

 اربؽم

  بوه  عشرين نوـت،  تـعؿوت الؼررنَ  : هابدُت ثابت البـاينقال

 اعشرين نـت

  ااهلل رِ هْ ذِ  قِ ثْ ما تـعم الؿتـعؿون بؿِ  :مالؽ بـ ديـارقال 

  أبل الؿفؾبقال 
 
 ابن هع  يختم الؼررن ه ثؿانٍ  : هان أبي

  عور  بؾقؾوه إذا : يـبغوي لحاموق الؼوررن أن يُ ابـ مسـعقدقال

إذا الـوواس  هِ تِ ؿْ َ و بِ  ،الـواس كوالؿون،  بـفووار  إذا الـواس مػ وور ن

 ا بخشوعه إذا الـاس يختالون يخوضون،

  هووان إنووود الـخعووي يخووتم الؼووررن ه  قــال: إبــراهقؿعـــ

 هان يخوتم الؼوررن ه غقور رمضوان ه هوق  ،رمضان ه هق لقؾتقن

 انت لقالٍ 

  إن أبوا عبود الورحؿن الاوؾؿي هوان ُيؼورئ  :أبق إسـحاققال

 الـاس ه الؿاجد إعظم أربعقن نـتا
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  عؾوى زيود بون ثابوت  ألبؾوُت  :ؾؿلأبق عبدالرحؿـ السوقال

 اعؾقه الؼررن ث ث عشرة نـت فؼرأُت 

 اؿو  غقرهم عؾ   ،ُاوا بؽتاب رهبمكِ هم أَ  :هلل در أهق الؼررن •

 :وما أحسـ ققل الشاعر 

ـــــةً  ــــا َأ ِؿَّ  َجـــــَزى اهللُ بِـــــاْلَخْقَراِت َعـَـّ

 

 

ــ  ــا َكَؼُؾ بس َوَسْؾَســَا َلـَ ْْ  !قا الُؼــْرآَن َعــ

   الؼوررنَ  هان لتادة بون دعاموت يخوتمُ  :أبل مطقعسام بـ قال 

خوتم ه  ، فنذا جاء العشرُ ، فنذا جاء رمضان ختم هق ث ٍث ه نبعٍ 

 اهق لقؾتٍ 

  هان حاان بن ع قت إذا صؾى الع ور يولهر  :إوزاعلقال

 ااهلل تعالى ه الؿاجد حتى تغق  الشؿس

  هان يحقى من أحان الـاس لراءة،  هان إذا إعؿشقال :

 لرأ لم تحس ه الؿاجد حرهت، هلن لقس ه الؿاجد أحدا

  هان أبو إنوحا  الّاوبقعي يؼورأ  قال: ابـ فضقؾ عـ أبقفعـ

 االؼررن ه هق ث ث



       

 31 

  متػو   اهلل إودي: عــ محؿـد بــ عبـد الــقويقال اإلمـام

لوال ٓبـتوه حوقن بؽوت عـود حضوور  ،عؾى إمامته   رعه  عبادتوه

لؼووررن ه هوولا البقووت أربعووت رٓ  موتووه: ٓ تبؽووي، فؼوود ختؿووت ا

 ختؿتا

  فؽوان ي وؾي  مع الشوافعي لقؾوتً  بت   :حسقـ الؽرابقسلقال

بآيوت  يؿور بآيوت رحؿوت إٓ نولل اهلل،  ٓ هوان ٓ  ،كحو ثؾو  الؾقوق

 االه الرجاء  الرهبت جؿقعً  عَ ؿِ علاب إٓ تعّوذ،  هلكؿا ُج 

  هوان : أحؿد بـ حـبؾعـ أبقف اإلمام  عبداهلل بـ أحؿديؼقل

 اا، يختم ذلك ه هق نبعت أيا يؼرأ الؼررن هق يو  نبعً 

  ــال ــدق العبووادة عؾووى العووارفقن أحاوون موون  :ؒ  الجـق

 االتقجان عؾى ر  س الؿؾو 

  هان أحؿد بن محؿد الؼ ان إذا جؾس  :زكريا بـ دلقيةقال

انؽت  :فقؼول له الحجا  ،بقن يدي الحجا  لقحػي شاربه، يابح

 اأكت عؿؾك ا فقؼول: اعؿقاناعت

  أحؿود بون حورب ب وبقان يؾعبوون  ر  مَ  :محؿد بـ يحقكقال

فؼال أحدهم: أماؽوا فنن هلا أحؿد اللي ٓ يـوا  الؾقوقا فؼوبض 
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فلحقوا الؾقوق بعود   عؾى لحقته  لال: ال بقان يفابوكك  أكت تـوا 

 اذلك حتى مات

  يجود موع حو  اهلل  : الؿحو   ؒ  فتح الؿقصؾلقال ٓ

 اػرت عن ذهر اهلل طرفت عقنلؾدكقا للة،  ٓ ي

فعفد  ه لؾبي  ذهر  ه  ،إذا كاي الـاس العفود  أغػؾوا •

 افؿي

 فقدا   عؾقها ،أجر اللهر مِ ظَ ا يـظر إلى عِ اعالي الفؿت •

ا فؾقاووتوطن االجـووت ه الوودكقا موون شوواء أن ياووؽن ريوواَ   •

 امجالس اللهر، فنهنا ريا  الجـت

 :ؿا العجو  مون لولوهإك (فاذهر ين  :لقس العج  من لوله •

 ا(أذهرهم 

 ابالتػّضق (أذهرهم بالتللق  (فاذهر ين  •

 ابتحؼق  الرغبت (أذهرهم بالرهبت  (فاذهر ين 

 ابالتؽريم (أذهرهمم  قبالتعظ (فاذهر ين 

 ابلكواع الع اء (أذهرهم برت  إخ اء  (فاذهر ين 

 ااافقا كجق  الؼؾ  أنرع إلى كقق الدرجات
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 قصة وعبرة

 

 

 بقـؿا هو  ،بقن الؼـوات ُ  ؼؾ  بالريؿوت هـرت ل يُ  هعادتهِ أخل 

 ،حوودى الؼـووواتإه  اكتباهووه طػووٌق    بووقن تؾووك الؼـوووات شوود  ؼؾ وويُ 

  عون ماوقرته ه حػوظ  يالله الؿليع  يجق اا يجقو  عون مواذا

ذا هوو لوم يتجوا ز التانوعت مون نفو ،نلله الؿليع عن عؿر  ،الؼررن

ريووات موون  يتؾوووال ػووق  بوودأم ثوو ،هووامً   الؼووررن لوود حػووظ  ،العؿوور

 الؽريمااا الؼررن

 ه يتع ورُ  لؾُبو ، عؾوى خود   تـفواُل  الشواب ذلوك أخولت دمووعُ 

هلا ال ػق اللي لم يتجا ز التانعت  لد  ىعـدما رأ ا، كدمً  حارةً 

 لووم  ،موون عؿوور لوود تجووا ز العشوورين  و هوو ،هووامً   الؼووررنحػووظ 

كعوم  ؿدرنوتاااردد  أما  إنتاذ ه الينوى ما  الؼررنحػظ من ي

ا أن كبؽووي ا جؿقًعووـَوو موون حؼ   ،بؽووييأن  شوواب  ال ذلووكموون حوو  

  كتحار  كتللماا
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فلعؿاركا لد تجا زت الخامات عشر  مـا من تجا ز العشرين 

 مـووا موون تجووا ز الث ثووقن  لووم كحػووظ نوووى ريووات كرددهووا ه 

 ال  ةااا

 ،فوافقماذا عؿؾـا  ،ت إلى الوراء نـقن مرت مارعلـؾتػت لؾقً  

 تاا مون الشوباب مون تاولله عون انوم أغـقوالؼوررنهم حػظـا مون  

ه عون نوورة ت إن نولل ،خرتؾو أ ابقات تؾك إغـقت  احدً أفقردد 

 تخبو ٓ كعؾم مواذا  ااا يا نبحان اهللآ يـ   شقئً  الؼررنمن نور 

 ٓ كعؾووم ه أي يووو  موون تؾووك  ،لـووا إيووا  الؼادمووت موون إحووداث

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ]ا ـَاُنوووأكػَ  إيوووا  تؼووواُل 

أ   ت،فربؿا كودع الحقاة بعود نوـ {23:نقًظاٌ} [ ىئ مئ حئ جئ

 [ ی ی ی ىئ ىئ]  ربؿووووووووووا أن أ ،يووووووووووو ٍ  شووووووووووفر أ 

 ك ور  جفودكا لؽاو   ،كعؿق ه هل  الدكقا بجد  ، {24:ا َبياء}

 ت كحؼ  هؾؿ ،الؿالاا جؿع الؿال هو هدفـا  عؿؾـا ه هل  الدكقا

ـُكجؿع الؿال ] ل الؿا كرددها ففوق ]حػظـوا  [عؾوى ماوتؼبؾـا نَ م  مَ ل

ـُ الؼررن     [خرتـارعؾى  نَ م  مَ ل

 كعوقش ه  ، ك بو  حود د  ،هامً   الؼررنما أجؿق أن كحػظ 
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كوا ا إذا أت ٓ يفؿـوا شويء ه هول  الودكقااا ،هل  الدكقا بؽوق نوعادة

 ،ٕكـووا حػظـووا هتوواب اهلل :الؿوووت ه أي لحظووه كؽووون م ؿئـووقن

 ااامعً  خرتـار  دكقاكا هابـا  بللك ، طبؼـا أحؽامه

  َـُ  ةً مؼقل َس كْ أَ  ؿْ لَ و ابن  يا :الزاهُد  العابُد  البصريُّ  قالفا الحس

خرتوك بودكقا  ر ٓ تبوع  ،ابآخرتوك تربحفؿوا جؿقًعو دكقوا َ  عْ اد  بِ 

إر  بؼدمك فنهنا عن لؾقوق  لابن اد اا ط يا ،افتخارهؿا جؿقعً 

 ب ون مون نوؼ ت مـول كك لم تزل ه هد  عؿور ألك ,ااا اعؾم 

  اااأمك

  فؿتى نـبدأ الؼررنأعود  أهرر إن لم كبدأ أن ه حػظ 

لـتوهوق ، لـبدأ لبوق فووات إ ان ،لـبدأ أن مـل هل  الؾحظت

 ا كبدأ ه الحػظ ماتعقـقن باهلل ،عؾى اهلل  كؿاك بالؿ حال

 ك ب  أحؽامفوا لــوال رضوا  ،لـؼرأ أيات بؽق تدبر  خشوع

 ا اهلل 

بوالحػظ الاوعادة ه الودكقا  أهؾؿايت  بود ألؽق من لر أنلل اهلل

 ا أخرة

 اه جـات الـعقم ه أن يجؿعـي ب
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 خطقات الحػظ الصحقح وصعقبات الحػظ

 

 

ا موون إخ وواء  الؾحووون ا خالًقووصووحقحً  َك حتووى يؽووون حػُظوو

 :ػهيك باجباع انخطٕات انحانيةالجؾقت  الخػقت، 

 التوي يؼوو   إعؿوالِ  ، هوق  هلل الـقةِ  إخاُص  : ٔنظأانُقطة ا

حتوى يومتى هوق عؿوق  ال وادلتِ  يجو  أن تؼورتن بالـّقوتِ  هبا الؿاؾمُ 

 ثؿار ا

 ٕكه مون الؿعؾوو  أن مون  :بإحؽامِ  الحػظُ  :ثاَيةانُقطة ان

يحػظ بغقر أحؽا   يثبت هلا الحػظ الخاط  ه ذهـه فنكوه يعواين 

 ظ بإحؽا   تثبقته ه اللهناإلعادة الحػ نِ يْ ر  إمَ 

 نوريعت :كقػ تؼقؿ قـدرتؽ عؾـك الحػـظ: نثةانُقطة انثا - 

كت عؾوى أ هلا التؼققم يػقد  ه معرفت لدرتك   ب قئت - متون ت

ن تحػووظ ك ووال أن لوودرتك أالحػوظ  هؿقووت الؿحػوووق، فؿؿؽون 
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خور  جفوقن،  هؽولااا ٔ مؿؽون  ،هامً   اخر  جفً رصػحت بقـؿا 

 ا لؼدرتكاتؾتز  بؽؿقت الؿحػوق تبعً ن أ عـدها يج  

 هؾ سللت كػسؽ لؿاذا تريد حػـظ الؼـرآن  :رابؼةانُقطة ان

ا ٓ أريود معرفوت    هولا الاومال تحديودً وماذا سـتػعؾ بعـد حػظـف

ٕن ال ود   :لـػاك  احتػظ بنجابتوه عـود  للهُ  إكؿا اْن  ،إجابته

 اال  ال راحت فقه هؿا نبقؾك لعؾو الفؿت أ  تثبق فا عـد أ ل ع

 ــرآن :خايسظظةانُقطظظة ان ــظ الؼ  لَ ِخوو مووا أُ  ،ٓ تتعجــؾ يف حػ

،  التدرج ه الحػوظ  التولين م ؾووب  بوه تـوال جؿؾتُ   َ رِ ، تُ جؿؾتً 

 االؿرغوب

 ا أمامـؽ هـق العـزم عؾـك حػـظ ءع هـدفً  :سادسةانُقطة ان

بد من تـظقم الحػظ لقس بتحديد ريات معقـت بق برنوم  ٓ :الؼرآن

هوولا  :فؿثــال لألولــك ،ت بعقوودة الؿوودىخ ووت ل ووقرة الؿوودى  خ وو

، ثم بحا  ما ياؿح به  لتوك  مثً  ا هامً  إنبوع نلحػظ جزءً 

ٕن مـفووا مووا ياووفق  : بحاوو  درجووت انووتقعاب الوولاهرة لًيووات

حػظه  مـفا ما يحتاج لؿجفود أهك، ف  يـتفوي إنوبوع إٓ  لود 

  ه خو ل عوا  أ  عوا :ومثـال لؾثاكقـة اتم حػظ الجوزء الؿ ؾووب
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،  بـواء عؾقوه تووزع الخ وط  ك ال نلهون حػظت الؼررن هوامً  

 االؼ قرة الؿدى نواء هاكت أنبوعقت أ  ك ال شفريت أ  شفريت

 دِ ْؼولؾؿاوؾم هوي يُ  ، يؾز ُ اإلرادة والعزيؿة :سظابؼةانُقطة ان َ  

أن تتوووفر فقووه العزيؿووت  اإلرادة،  سِ ؼوود  عؾووى حػووظ هتوواب اهلل الؿُ 

 إكجاز أي شيءا  بد هنا ٓ يات قع اإلكاان

 عؾك طريؼـة صـا بة ومـظؿـة يف  يجب السقرُ  :ثايُةانُقطة ان

، أي ٓ يؼود  الؿاوؾم باكدفاعقوت هبقورة تػوو  لدرتوه، حػظ الؼرآن

  عد  مؼدرته عؾى الحػظا بعدها ي نقشعر بالعجز البالت

 مووون إموووور  الؿداومـــة وآســـتؿرارية، :حاسظظظؼةانُقطظظظة ان

رن أ  بعد حػظه آنتؿرار  الؿتابعت، عـد حػظ الؼر االواجبت أيًض 

 حتى ٓ يػؼد ثؿار جفد ا
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 صعقبات الحػظ

 

 

مون عؾوى حػوظ الؼوررن الؽوريم دِ ؼْ الؿُ  إشخاصِ  بعَض  كجدُ 

ـتفوي هبوم إلوى الػشوق يمؿا  ،ون ه ذلك مع عوال  تعرتضفمبُ يتغؾ  

 ب  مـفا:لا عالد لجؿؾت من إنباه حػظه  ربؿا ه

عؾوى حػوظ   ُ دِ ْؼوفالولي يُ  ،الػقاحش والؿعاصل ارتؽاُب  -ٔ

ه   اهلل اللي يؿـعه من ارتؽاب الؿحرمات يج  عؾقوه أن يـظور 

 ًٓ   ي ّفرها  يفّلهبا من هق الشوال ا لـػاه أ 

، هول  إموور هؾفوا تومثر يف لْا د ومتـاع الـدكقا آكشغاُل   -ٕ

قا الزالودة تجعوق مون عؾى إمؽاكقت الحػظ عـد اإلكاان، فلمور الدك

 ا  عاقرةً  صعبتً عؿؾقًت  الحػظِ  عؿؾقتِ 

،  عد  آلتزا  بالتلّكي عـود العشقا ل غقر الؿـظؿ الحػظُ  -ٖ

 لراءة أياتا 
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ــةُ  -ٗ ــْهـ قؾ ــز وتشــقيش ال موون شوولهنؿا التوولثقر عؾووى  التركق

 عؿؾقت الحػظا 

ًٓ  الؿداومة عؾك مراجعة عدمُ  -٘  بل لا ما تم حػظه أ 

  يغ ان ذألٔا ٌ : 
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 األسبوع األولجدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 ٓ يوجد شيء
 3-2-1ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

1 – 2 – 3 

 4ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 4 إلى 1

 5ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 5 إلى 1

 6ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 6 إلى 1

 7ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 7 إلى 1

 8ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة نرتاحتا نرتاحتا

 أسبوعمو كل 
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 األسبوع الثانيجدول التحفيظ واملراجعة 

 

 ياماأل احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 8 إلى 1

 9ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 9 إلى 1

 12ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 12 إلى 1

 11ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 11 إلى 1

 12ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 12 إلى 1

 13ال ػحت 

 البؼرةرة نو
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 13 إلى 1

 14ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة نرتاحتا نرتاحتا

 أسبوعمو كل 
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 األسبوع الثالثجدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 14 إلى 1

 15ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الشبت

 ل ػحاتمراجعت ا

 15 إلى 1

 16ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 16 إلى 1

 17ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 17 إلى 1

 18ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 18 إلى 1

 19ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 19 إلى 1

 22ال ػحت 

 رةالبؼنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 األسبوع الرابعجدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 22 إلى 1

 21ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الشبت

 األحـد مراجعت  تثبقت الجزء إ ل

حزاب حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إ

 الجزء إ ل
 اإلثهني

مراجعت الؿتشاهبات الؾػظقت ه الجزء إ ل 

  إتؼاهنا
 الثالثاء

 (ربط بدايات  هنايات صػحاتمراجعت  

  إتؼاهناالجزء إ ل 
 األربعاء

 اخلنيص إجراء اختبار ه الجزء إ ل

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 اخلامصاألسبوع دول التحفيظ واملراجعة ج

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 21 إلى 1

 22ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 22 إلى 1

 23ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 23 إلى 1

 24ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 24 إلى 1

 25ال ػحت 

 بؼرةالنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 25 إلى 1

 26ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 26 إلى 1

 27ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 األسبوع الشادضجدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 ػحاتمراجعت ال 

 27 إلى 1

 28ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 28 إلى 1

 29ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 29 إلى 1

 32ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 32 إلى 1

 31ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 31 إلى 1

 32ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 ربعاءاأل

 مراجعت ال ػحات

 32 إلى 1

 33ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 األسبوع الشابعجدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 33 إلى 1

 34ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 34 إلى 1

 35ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 35 إلى 1

 36ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 36 إلى 1

 37ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 37 إلى 1

 38ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 38 إلى 1

 39ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت نرتاحتا

 أسبوعمو كل 
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 األسبوع الثاموجدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 39 إلى 1

 42ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 42 إلى 1

 41ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األحـد

 ثهنياإل مراجعت  تثبقت الجزء الثاين

 الثالثاء  إتؼاهنامراجعت الؿتشاهبات الؾػظقت ه الجزء الثاين 

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 الجزء الثاين
 األربعاء

 اخلنيص جراء اختبار ه الجزء الثاينإ

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 األسبوع التاسع جدول التحفيظ واملراجعة

 

 األيام احلفظ اجلديد ثبيت واملراجعةعنود الت

 مراجعت ال ػحات

 41 إلى 1

 42ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 42 إلى 1

 43ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 43 إلى 1

 44ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 44 إلى 1

 45ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 الثالثاء

 اجعت ال ػحاتمر

 45 إلى 1

 46ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 46 إلى 1

 47ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 األسبوع العاطرجدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 47 إلى 1

 48ػحت ال 

 البؼرةنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 48 إلى 1

 49ال ػحت 

 البؼرةنورة 
 األحـد

 اإلثهني مراجعت  تثبقت نورة البؼرة هامؾت

 الثالثاء  إتؼاهنامراجعت الؿتشاهبات الؾػظقت ه نورة البؼرة 

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 لاورة البؼرة
 األربعاء

 اخلنيص ار ه نورة البؼرةإجراء اختب

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 51 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 49 إلى 1

 52ال ػحت 

 الشبت رل عؿراننورة 

 مراجعت ال ػحات

 52 إلى 1

 51ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 51 إلى 1

 52ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 52 إلى 1

 53ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 53 إلى 1

 54ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 54 إلى 1

 55ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعل مو ك
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 55 إلى 1

 56ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 56 إلى 1

 57ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 57 إلى 1

 58ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 نياإلثه

 مراجعت ال ػحات

 58 إلى 1

 59ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 59 إلى 1

 62ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 62 إلى 1

 61ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد التثبيت واملراجعةعنود 

 الشبت مراجعت  تثبقت الجزء الثال 

مراجعت الؿتشاهبات الؾػظقت ه الجزء الثال  

  إتؼاهنا
 األحـد

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 الجزء الثال 
 اإلثهني

 الثالثاء إجراء اختبار ه الجزء الثال 

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 62ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 62 إلى 1

 63ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 52 إلى 1

 64ال ػحت 

 ؿرانرل عنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 37 إلى 1  من 64 إلى 51

 65ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 23 إلى 1  من 65 إلى 38

 66ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 12 إلى 1  من 66الى 24

 67ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 11

 68ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 44 إلى 1  من 68 إلى 62

 69ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 26 إلى 1  من 69 إلى 45

 72 ػحت ال

 رل عؿراننورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 7 إلى 1  من 72 إلى 27

 71ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 58 إلى 8

 72ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 36 إلى 1  من 72 إلى 58

 73ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 14 إلى 1  من 73 إلى 37

 74ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 65 إلى 15

 75ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 

 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 41 إلى 1  من 75 إلى 66

 76ال ػحت 

 رل عؿراننورة 
 الشبت

 األحـد مراجعت  تثبقت نورة رل عؿران

مراجعت الؿتشاهبات الؾػظقت ه نورة رل عؿران 

  إتؼاهنا
 اإلثهني

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 لاورة ال عؿران
 الثالثاء

 األربعاء إجراء اختبار ه نورة رل عؿران

 اخلنيص الزهرا ين يتإجراء اختبار ه نور

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 16 إلى 1  من 76 إلى 42

 77ال ػحت 

 الـااءنورة 
 الشبت

 ال ػحات مراجعت

 67 إلى 17

 78ال ػحت 

 الـااءنورة 
 حـداأل

 مراجعت ال ػحات

 42 إلى 1  من 78 إلى 68

 79ال ػحت 

 الـااءنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 12 إلى 1  من 79 إلى 41

 82ال ػحت 

 الـااءنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 63 إلى 13

 81ال ػحت 

 الـااءنورة 
 األربعاء

 اخلنيص مراجعت  تثبقت الجزء الرابع

 نعةاجل انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

مراجعت الؿتشاهبات الؾػظقت ه الجزء الرابع 

  إتؼاهنا
 الشبت

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 الجزء الرابع
 األحـد

 نياإلثه إجراء اختبار ه الجزء الرابع

 مراجعت ال ػحات

 33 إلى1  من 81إلى 64

 82ال ػحت 

 الـااءنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 3 إلى 1  من 82 إلى 34

 83ال ػحت 

 الـااءنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 53 إلى 3

 84ال ػحت 

 الـااءنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11ألسبوع )اجدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 32 إلى 1  من 84 إلى 54

 85ال ػحت 

 الـااءنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 6 إلى 1  من 85 إلى 31

 86ال ػحت 

 الـااءنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 77 إلى 7

 87ال ػحت 

 الـااءنورة 
 اإلثهني

  ػحاتمراجعت ال

 51 إلى 1  من 87 إلى 78

 88ال ػحت 

 الـااءنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 24 إلى 1  من 88 إلى 52

 89ال ػحت 

 الـااءنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 85 إلى 25

 92ال ػحت 

 الـااءنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (12األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 56 إلى 1  من 92 إلى 86

 91ال ػحت 

 الـااءنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 26 إلى 1  من 91 إلى 57

 92ال ػحت 

 الـااءنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 87 إلى 27

 93ال ػحت 

 الـااءنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 55 إلى 1  من 93 إلى 88

 94ال ػحت 

 الـااءنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 18 إلى 1  من 94 إلى 56

 95ال ػحت 

 الـااءنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 79 إلى 19

 96ال ػحت 

 الـااءنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد نود التثبيت واملراجعةع

 مراجعت ال ػحات

 44 إلى 1  من 96 إلى 82

 97ال ػحت 

 الـااءنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 8 إلى 1  من 97 إلى 45

 98ال ػحت 

 الـااءنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 79 إلى 9

 99ال ػحت 

 الـااءنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 41 إلى 1  من 99 إلى 82

 122ال ػحت 

 الـااءنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 122 إلى 42

 121ال ػحت 

 الـااءنورة 
 األربعاء

 اخلنيص مراجعت  تثبقت الجزء الخامس

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 ياماأل احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

مراجعت الؿتشاهبات الؾػظقت ه الجزء الخامس 

  إتؼاهنا
 الشبت

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 الجزء الخامس
 األحـد

 اإلثهني إجراء اختبار ه الجزء الخامس

 مراجعت ال ػحات

 62 إلى 1

 122ال ػحت 

 الـااءنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 22 إلى 1  من 122 إلى 61

 123ال ػحت 

 الـااءنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 81 إلى 21

 124ال ػحت 

 الـااءنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 38 إلى 1  من 124 إلى 82

 125ت ال ػح

 الـااءنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 99 إلى 39

 126ال ػحت 

 الؿالدةة نور
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 54 إلى 1  من 126 إلى 122

 127ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 8 إلى 1  من 127 إلى 55

 128ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 69 إلى 9

 129ت ال ػح

 الؿالدةنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 21 إلى 1  من 129 إلى 72

 112ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 82 إلى 22

 111ال ػحت 

 الؿالدةورة ن
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 32 إلى 1  من 111 إلى 83

 112ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 93 إلى 33

 113ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 41 إلى 1  من 113 إلى 94

 114ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 122 إلى 42

 115ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 48 إلى 1  من 115 إلى 123

 116ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 129 إلى 49

 117ال ػحت 

 الؿالدةة نور
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 53 إلى 1  من 117 إلى 112

 118ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 114 إلى 54

 119ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 56 إلى 1  من 119 إلى 115

 122ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 117 إلى 57

 121ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 األربعاء

 اخلنيص مراجعت  تثبقت الجزء الاادس

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

مراجعت الؿتشاهبات الؾػظقت ه الجزء الاادس 

  إتؼاهنا
 الشبت

  هنايات إرباع  إحزابحػظ ضوابط بدايات 

إجراء اختبار ه الجزء الاادس /الجزء الاادس  
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

56 إلى 1  من 121 إلى 118  

122ال ػحت   

الؿالدةنورة   
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

117 إلى 57  

123ال ػحت   

الؿالدةنورة   
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

55 إلى 1  من 123 إلى 118  

124ال ػحت   

الؿالدةنورة   
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

116 إلى 56  

125ال ػحت   

الؿالدةنورة   
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

أسبوعمو كل   
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 32 إلى 1  من 111 إلى 83

 126ال ػحت 

 الؿالدةرة نو
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 93 إلى 33

 127ال ػحت 

 الؿالدةنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 41 إلى 1  من 113 إلى 94

 128ال ػحت 

 إكعا نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 122 إلى 42

 129ال ػحت 

 إكعا نورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 48 إلى 1  من 115 إلى 123

 132ال ػحت 

 إكعا نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 111 إلى 49

 131ال ػحت 

 إكعا نورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 41 إلى 1  من 131 إلى 112

 132ال ػحت 

 إكعا ة نور
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 122 إلى 42

 133ال ػحت 

 إكعا نورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 29 إلى 1  من 134 إلى 123

 134ال ػحت 

 إكعا نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 92 إلى 32

 135ال ػحت 

 إكعا نورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 15 إلى 1  من 136 إلى 91

 136ال ػحت 

 إكعا نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 76 إلى 16

 137ال ػحت 

 إكعا نورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 138 إلى 77

 138ال ػحت 

 إكعا نورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 62 إلى 1

 139ال ػحت 

 إكعا نورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 121 إلى 61

 142ال ػحت 

 إكعا نورة 
 اإلثهني

عدا  الاابعالجزء مراجعت 

 (141ال ػحت إخقرة  

 141ال ػحت 

 إكعا نورة 
 الثالثاء

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 الجزء الاابع
 اءاألربع

اختبار ه الجزء   إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 الاابع
 اخلنيص

 انرتاحت انرتاحت
 اجلنعة

 أسبوعمو كل 



       

 85 

 (12األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 41 إلى 1  من 141 إلى 122

 142ال ػحت 

 إكعا نورة 
 الشبت

 ال ػحاتمراجعت 

 122 إلى 42

 143ال ػحت 

 إكعا نورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 22 إلى 1  من 143 إلى 123

 144ال ػحت 

 إكعا نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 81 إلى 21

 145ال ػحت 

 إكعا نورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 145 إلى 82

 146ال ػحت 

 إكعا نورة 
 األربعاء

 تمراجعت ال ػحا

 61 إلى 1

 147ال ػحت 

 إكعا نورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة  
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 122 إلى 62 مراجعت ال ػحات
 148ال ػحت 

 إكعا نورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 35 إلى 1  من 148 إلى 123

 149ال ػحت 

 إكعا نورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 96 إلى 36

 152ال ػحت 

 إكعا نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 152 إلى 97

 151ال ػحت 

 إعرا نورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 62 إلى 1 من  151

 152ال ػحت 

 إعرا نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 121 إلى 61

 153ال ػحت 

 إعرا نورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 32 إلى 1  من 153 إلى 122

 154ال ػحت 

 إعرا نورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 91 إلى 31

 155ال ػحت 

 عرا إنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 152 إلى 92

 156ال ػحت 

 إعرا نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 56 إلى 1  من 156 إلى 152

 157ال ػحت 

 إعرا نورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 117 إلى 57

 158ال ػحت 

 إعرا نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 22 إلى 1  من 158 إلى 118

 159ال ػحت 

 إعرا نورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 81 إلى 21

 162ال ػحت 

 إعرا نورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 142 إلى 82

 161ال ػحت 

 إعرا نورة 
 األحـد

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 الجزء الثامن
 اإلثهني

 الثالثاء اختبار ه الجزء الثامن  إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 42 إلى 1  من 161 إلى 143

 162ال ػحت 

 إعرا نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 43

 163ال ػحت 

 إعرا نورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت رتاحتان

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 163 إلى 123

 164ال ػحت 

 إعرا نورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 165ال ػحت 

 إعرا نورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 122 إلى 62

 166ال ػحت 

 إعرا نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 17 إلى 1  من 166 إلى 123

 167ال ػحت 

 إعرا نورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 78 إلى 18

 168ال ػحت 

 إعرا نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 139 إلى 79

 169ال ػحت 

 إعرا نورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 بوعأسمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 31 إلى 1  من 169 إلى 142

 172ال ػحت 

 إعرا نورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 92 إلى 32

 171ال ػحت 

 إعرا نورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 153 إلى 93

 172ال ػحت 

 إعرا ة نور
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 38 إلى 1  من 172 إلى 154

 173ال ػحت 

 إعرا نورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 99 إلى 39

 174ال ػحت 

 إعرا نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 161 إلى 122

 175ال ػحت 

 إعرا نورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )تحفيظ واملراجعة جدول ال
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 47 إلى 1  من 175 إلى 162

 176ال ػحت 

 إعرا نورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 129 إلى 48

 177ال ػحت 

 إكػالنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 171 إلى 112

 178ال ػحت 

 إكػالنورة 
 ثهنياإل

 مراجعت ال ػحات

 55 إلى 1  من 178 إلى 172

 179ال ػحت 

 إكػالنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 117 إلى 56

 182ال ػحت 

 إكػالنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 182 إلى 118

 181ال ػحت 

 إكػالنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جعة جدول التحفيظ واملرا
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 الجزء التانع
 الشبت

 األحـد اختبار ه الجزء التانع  إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 62 إلى 1  من 181 إلى 182

 182ال ػحت 

 إكػالنورة 
 اإلثهني

 اجعت ال ػحاتمر

 122 إلى 61

 183ال ػحت 

 إكػالنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 183 إلى 122

 184ال ػحت 

 إكػالنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 185ال ػحت 

 إكػالنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد التثبيت واملراجعةعنود 

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 186ال ػحت 

 إكػالنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 186 إلى 124

 187ال ػحت 

 التوبتنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 188ال ػحت 

 التوبتنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 189ال ػحت 

 بتالتونورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 189 إلى 124

 192ال ػحت 

 التوبتنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 191ال ػحت 

 التوبتنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

  ػحاتمراجعت ال

 123 إلى 62

 192ال ػحت 

 التوبتنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 184 إلى 124

 193ال ػحت 

 التوبتنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 52 إلى 1  من 193 إلى 185

 194ال ػحت 

 التوبتنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 113 إلى 53

 195ال ػحت 

 التوبتنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 174 لىإ 114

 196ال ػحت 

 التوبتنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 42 إلى 1  من 196 إلى 175

 197ال ػحت 

 التوبتنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (12األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 122 إلى 41

 198ال ػحت 

 التوبتنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 164 إلى 123

 199ال ػحت 

 التوبتنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 27 إلى 1  من 199 إلى 165

 222ال ػحت 

 التوبتنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 92 إلى 28

 221ال ػحت 

 التوبتنورة 
 الثالثاء

 زابحػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إح

 الجزء العاشر
 األربعاء

 اخلنيص اختبار ه الجزء العاشر  إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 91 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة  
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 152 إلى 91

 222ال ػحت 

 التوبتنورة 
 تالشب

 مراجعت ال ػحات

 222 إلى 153

 223ال ػحت 

 التوبتنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 224ال ػحت 

 التوبتنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 225ال ػحت 

 التوبتنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 226ال ػحت 

 التوبتنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 41 إلى 1  من 226 لىإ 186

 227ال ػحت 

 التوبتنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 42

 228ال ػحت 

 يوكسنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 165 إلى 124

 229ت ال ػح

 يوكسنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 229 إلى 166

 212ال ػحت 

 يوكسنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 211ال ػحت 

 يوكسنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 212ال ػحت 

 يوكسنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 213ال ػحت 

 يوكسنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة  
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 34 إلى 1  من 213 إلى 186

 214ال ػحت 

 يوكسنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 96 إلى 35

 215ال ػحت 

 يوكسنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 159 إلى 97

 216ال ػحت 

 يوكسنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 216 إلى 162

 217ال ػحت 

 يوكسنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 218ال ػحت 

 يوكسنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 219ال ػحت 

 يوكسنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )راجعة جدول التحفيظ وامل
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 ال ػحات مراجعت

 185 إلى 124

 222ال ػحت 

 يوكسنورة 
 الشبت

 ال ػحات مراجعت

 إلى 1  من 222 إلى 186

34 

 221ال ػحت 

 هود يوكس نورة 
 األحـد

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (11الجزء  
 اإلثهني

 الثالثاء (11اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 96 إلى 35

 222ال ػحت 

 هودنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 158 إلى 97

 223ال ػحت 

 هودنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة  
 

 األيام احلفظ اجلديد املراجعةعنود التثبيت و

 مراجعت ال ػحات

 222 إلى 159

 224ال ػحت 

 هوودنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 48 إلى 1  من 233 إلى 221

 225ال ػحت 

 هوودنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 112 إلى 49

 226ال ػحت 

 هوودنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 172 إلى 111

 227ال ػحت 

 دهوونورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 227 إلى 173

 228ال ػحت 

 هوودنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 62 إلى 1

 229ال ػحت 

 هوودنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 124إلى  63

 232ال ػحت 

 هوودنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 185إلى  125

 231ال ػحت 

 هوودنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 12 إلى 1  من 237 إلى 186

 232ال ػحت 

 هوودنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 74إلى  13

 233ال ػحت 

 هوودنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 136إلى  75

 234ال ػحت 

 هوودنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 199إلى  137

 235ال ػحت 

 يونال  هوود نورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 012 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 إجزاءمراجعت 

 ٔو  ٕٔواحملفوظ من اجلزء و  ٔٔ

 236 ال ػحت

 يونالنورة 
 الشبت

 إجزاءمراجعت 

 ٗو  ٖو  ٕ

 237ال ػحت 

 يونال نور
 األحـد

 إجزاءمراجعت 

 ٚو  ٙو  ٘

 238ال ػحت 

 يونالنورة 
 اإلثهني

 إجزاءمراجعت 

 ٓٔو  ٜو  ٛ

 239ال ػحت 

 يونالنورة 
 الثالثاء

 إجزاءمراجعت 

  ٕٔو  ٔٔ

 242ال ػحت 

 يونالنورة 
 األربعاء

 مراجعت الجزء

ٕٔ 

 241ال ػحت 

 يونالنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (12الجزء  
 الشبت

 األحـد (12اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 إلى 1  من 241 إلى 222

22 

 242ال ػحت 

 يونالنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 82 إلى 21

 243ال ػحت 

 يونالنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 144 إلى 83

 244ال ػحت 

 يونالنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 226 إلى 145

 245ال ػحت 

 يونالنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة نرتاحتا انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة  
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 19 إلى 1  من 245 إلى 227

 246ال ػحت 

 يونالنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 81 إلى 22

 247ال ػحت 

 يونالنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 143 إلى 82

 248ال ػحت 

 يونالنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 225 إلى 144

 249ال ػحت 

 الرعودنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 18 إلى 1  من 249 إلى 226

 252ال ػحت 

 الرعودنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 82 إلى 19

 251ال ػحت 

 الرعودنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 015 

 (12األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 142 إلى 81

 252ال ػحت 

 الرعودنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 224 إلى 143

 253ال ػحت 

 الرعودنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 12 إلى 1  من 253 إلى 225

 254ال ػحت 

 لرعودانورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 74 إلى 13

 255ال ػحت 

 إبراهقمنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 136 إلى 75

 256ال ػحت 

 إبراهقمنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 198 إلى 137

 257ال ػحت 

 إبراهقمنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11سبوع )األجدول التحفيظ واملراجعة  
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 257 إلى 199

 258ال ػحت 

 إبراهقمنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 259ال ػحت 

 إبراهقمنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 262ال ػحت 

 إبراهقمنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 261ال ػحت 

 إبراهقمنورة 
 الثالثاء

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (13الجزء  
 األربعاء

 اخلنيص (13اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام اجلديداحلفظ  عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 247 إلى 186

 262ال ػحت 

 الحجرنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 37 إلى 1  من 262 إلى 248

 263ال ػحت 

 الحجرنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 122 إلى 38

 264ػحت  ال

 الحجرنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 162 إلى 121

 265ال ػحت 

 الحجرنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 224 إلى 163

 266ال ػحت 

 الحجرنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 22 إلى 1  من 266 إلى 225

 267ال ػحت 

 الـحق  رالحجنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 019 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 82 إلى 21

 268ال ػحت 

 الـحقنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 144 إلى 83

 269ال ػحت 

 الـحقنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 226 إلى 145

 272ال ػحت 

 الـحقنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 272 إلى 227

 271ال ػحت 

 الـحقنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 272ت ال ػح

 الـحقنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 273ال ػحت 

 الـحق نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 001 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 274ال ػحت 

 الـحقنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 247 إلى 186

 275ال ػحت 

 الـحقنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 35 إلى 1  من 274 إلى 248

 276ال ػحت 

 الـحقنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 97 إلى 36

 277ال ػحت 

 الـحقنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 162 إلى 98

 278ال ػحت 

 الـحقنورة 
 األربعاء

 حاتمراجعت ال ػ

 223 إلى 161

 279ال ػحت 

 الـحق نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 000 

 (11األسبوع )اجعة جدول التحفيظ واملر
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 279 إلى 224

 282ال ػحت 

 الـحقنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 281ال ػحت 

 الـحقنورة 
 األحـد

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (14الجزء  
 اإلثهني

 الثالثاء (14اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 282ال ػحت 

 اإلنراءنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 283ال ػحت 

 اإلنراء نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 001 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 247 إلى 186

 284ال ػحت 

 اإلنراءنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 25 إلى 1  من 284 إلى 248

 285ال ػحت 

 اإلنراءنورة 
 األحـد

 ال ػحاتمراجعت 

 87 إلى 26

 286ال ػحت 

 اإلنراءنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 149 إلى 88

 287ال ػحت 

 اإلنراءنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 211 إلى 152

 288ال ػحت 

 اإلنراءنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 273 إلى 212

 289ال ػحت 

 اإلنراء نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعكل  مو



       

 002 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة  
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 إلى 1  من 289 إلى 274

46 

 292ال ػحت 

 اإلنراءنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 128 إلى 47

 291ال ػحت 

 اإلنراءنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 172 إلى 129

 292ت ال ػح

 اإلنراءنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 232 إلى 171

 293ال ػحت 

 الؽفال اإلنراء نورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 293 إلى 233

 294ال ػحت 

 الؽوفوالنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 295ال ػحت 

 الؽوفوال نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 003 

 (11األسبوع )لتحفيظ واملراجعة جدول ا
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 296ال ػحت 

 الؽوفوالنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 297ال ػحت 

 الؽوفوالنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 247 إلى 186

 298ال ػحت 

 الؽوفوالنورة 
 اإلثهني

 عت ال ػحاتمراج

 298 إلى 248

 299ال ػحت 

 الؽوفوالنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 322ال ػحت 

 الؽوفوالنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 321ال ػحت 

 الؽوفوال نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 004 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد ثبيت واملراجعةعنود الت

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 322ال ػحت 

 الؽوفوالنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 247 إلى 186

 323ال ػحت 

 الؽوفوالنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 323 إلى 248

 324ال ػحت 

 الؽوفوالنورة 
 اإلثهني

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (15لجزء  ا
 الثالثاء

 األربعاء (15اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 اخلنيص جراء اختبار ه الجزء الخامس عشرإ

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 

 



       

 005 

 (12األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت إجزاء

 1 - 2 – 3) 
 الشبت

 مراجعت إجزاء

 4 - 5 – 6) 
 األحـد

 مراجعت إجزاء

 7 - 8 – 9) 
 اإلثهني

 مراجعت إجزاء

 12 - 11 – 12) 
 الثالثاء

 مراجعت إجزاء

 13 - 14 – 15) 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 62 إلى 1

 325ال ػحت 

 مريم نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 

 



       

 001 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة  
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 63

 326ال ػحت 

 مريمنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 327ال ػحت 

 مريمنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 247 إلى 186

 328ال ػحت 

 مريمنورة 
 اإلثهني

 ت ال ػحاتمراجع

 328 إلى 248

 329ال ػحت 

 مريمنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 312ال ػحت 

 مريمنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 311ال ػحت 

 مريم نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 008 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد اجعةعنود التثبيت واملر

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 312ال ػحت 

 طوه مريم نورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 247 إلى 186

 313ال ػحت 

 طووهنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 313 إلى 248

 314ال ػحت 

 طووهنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 315ال ػحت 

 طووهنورة 
 الثالثاء

 اجعت ال ػحاتمر

 123 إلى 62

 316ال ػحت 

 طووهنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 317ال ػحت 

 طووه نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 009 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 318ال ػحت 

 طووهنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 319ال ػحت 

 طووهنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 245 إلى 186

 322ال ػحت 

 طووهنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 322 إلى 246

 321ال ػحت 

 طووهنورة 
 الثالثاء

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (16الجزء  
 بعاءاألر

 اخلنيص (16اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 

 



       

 011 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 322ال ػحت 

 إكبقاءنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 123 ىإل 62

 323ال ػحت 

 إكبقاءنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 324ال ػحت 

 إكبقاءنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 245 إلى 186

 325ال ػحت 

 إكبقاءنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 317 إلى 246

 326ال ػحت 

 إكبقاءنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 52 إلى 1  من 326 إلى 318

 327ال ػحت 

 إكبقاء نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 010 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

114 إلى 53  

328ال ػحت   

إكبقاءنورة   
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

175 إلى 115  

329ال ػحت   

إكبقاءنورة   
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

236 إلى 176  

332ال ػحت   

إكبقاءنورة   
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

298 إلى 237  

331ال ػحت   

إكبقاءنورة   
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

29 إلى 1  من 331 إلى 299  

332ال ػحت   

الوحو نورة   
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

91 إلى 32  

333ال ػحت   

الوحو  رةنو  
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

أسبوعمو كل   



       

 011 

(11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة   
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

153 إلى 92  

334ال ػحت   

الوحو نورة   
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

215 إلى 154  

335ال ػحت   

الوحو نورة   
 األحـد

ت ال ػحاتمراجع  

277 إلى 216  

336ال ػحت   

الوحو نورة   
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

336 إلى 278  

337ال ػحت   

الوحو نورة   
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

61 إلى 1  

338ال ػحت   

الوحو نورة   
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

123 إلى 62  

339ال ػحت   

الوحو  نورة  
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

أسبوع مو كل  



       

 012 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 ال ػحات مراجعت

 185 إلى 124

 342ال ػحت 

 الوحو نورة 
 الشبت

 ال ػحات مراجعت

 245 إلى 186

 341ال ػحت 

 الوحو نورة 
 األحـد

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (17الجزء  
 اإلثهني

 الثالثاء (17اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 327 إلى 246

 342ال ػحت 

 الؿممـوننورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 25 إلى 1  من 342 إلى 328

 343ال ػحت 

 الؿممـون نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 013 

 (11األسبوع )راجعة جدول التحفيظ وامل
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 87 إلى 26

 344ال ػحت 

 الؿممـوننورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 149 إلى 88

 345ال ػحت 

 الؿممـوننورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 211 إلى 152

 346ال ػحت 

 الؿممـوننورة 
 اإلثهني

 تمراجعت ال ػحا

 273 إلى 212

 347ال ػحت 

 الؿممـوننورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 335 إلى 274

 348ال ػحت 

 الؿممـوننورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 49 إلى 1  من 348 إلى 336

 349ال ػحت 

 الؿممـون نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 014 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 111 إلى 52

 352ال ػحت 

 الـوورنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 173 إلى 112

 351ال ػحت 

 الـوورنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 235 إلى 174

 352ال ػحت 

 الـوورنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 297 إلى 236

 353ال ػحت 

 الـوورنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 353 إلى 298

 354ال ػحت 

 الـوورنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 355ال ػحت 

 الـوور نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 015 

 (12األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 356ال ػحت 

 الـوورنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 357ال ػحت 

 الـوورنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 237 إلى 186

 358ال ػحت 

 الـوورنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 299 إلى 238

 359ال ػحت 

 الػرلان  الـوورنورة 
 الثالثاء

 اتمراجعت ال ػح

 359 إلى 322

 362ال ػحت 

 الػورلواننورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 361ال ػحت 

 الػورلوان نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 011 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 رباع  إحزابحػظ ضوابط بدايات  هنايات إ

 (18الجزء  
 الشبت

 األحـد (18اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 362ال ػحت 

 الػورلواننورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 363ال ػحت 

 الػورلواننورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 237 إلى 186

 364ال ػحت 

 ورلوانالػنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 322 إلى 238

 365ال ػحت 

 الػورلوان نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 

 



       

 018 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 365 إلى 321

 366ال ػحت 

 الػرلاننورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 367ال ػحت 

 الشعراءنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 368ال ػحت 

 الشعراءنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 369ال ػحت 

 الشعراءنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 245 إلى 186

 372ال ػحت 

 الشعراءنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 327 إلى 246

 371ال ػحت 

 الشعراء نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 019 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 371 إلى 328

 372ال ػحت 

 الشعراءنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 373ال ػحت 

 الشعراء نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 374ال ػحت 

 الشعراءنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 375ال ػحت 

 الشعراءنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 245 إلى 186

 376ال ػحت 

 الشعراءنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 327 إلى 246

 377ال ػحت 

 الـوؿوق نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 021 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 378 إلى 328

 378ال ػحت 

 الـوؿوقنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 379ال ػحت 

 الـوؿوقنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 382ال ػحت 

 الـوؿوقنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 381ال ػحت 

 الـوؿوقنورة 
 الثالثاء

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (19الجزء  
 األربعاء

 اخلنيص (19اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 020 

 (11األسبوع )التحفيظ واملراجعة  جدول
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 247 إلى 186

 382ال ػحت 

 الـوؿوقنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 312 إلى 248

 383ال ػحت 

 الـوؿوقنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 372 إلى 311

 384ال ػحت 

 الـوؿوقنورة 
 اإلثهني

 راجعت ال ػحاتم

 52 إلى 1  من 384 إلى 373

 385ال ػحت 

 الؼ ص ق ؿالـنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 112 إلى 51

 386ال ػحت 

 الؼ صنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 175 إلى 113

 387ال ػحت 

 الؼ ص نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 021 

 (11سبوع )األجدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 237 إلى 176

 388ال ػحت 

 الؼ صنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 322 إلى 238

 389ال ػحت 

 الؼ صنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 362 إلى 321

 392ال ػحت 

 الؼ صنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 35 إلى 1 ن م 392 إلى 363

 391ال ػحت 

 الؼ صنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 97 إلى 36

 392ال ػحت 

 الؼ صنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 159 إلى 98

 393ال ػحت 

 الؼ ص نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام فظ اجلديداحل عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 221 إلى 162

 394ال ػحت 

 الؼ صنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 283 إلى 222

 395ال ػحت 

 الؼ صنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 345 إلى 284

 396ال ػحت 

الؼ ص نورة 

  العـؽبوت

 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 11 إلى 1  من 396 إلى 346

 397ال ػحت 

 العـؽبوتنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 73 إلى 12

 398ال ػحت 

 العـؽبوتنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 135 إلى 74

 399ال ػحت 

 العـؽبوت نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 023 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 197 إلى 136

 422ال ػحت 

 العـؽبوتنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 262 إلى 198

 421ال ػحت 

 العـؽبوتنورة 
 األحـد

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (22الجزء  
 اإلثهني

 الثالثاء (22اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 322 إلى 261

 422ال ػحت 

 العـؽبوتنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 385 إلى 323

 423ال ػحت 

 العـؽبوت نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 024 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

  423 إلى 386

 42 إلى 1  من

 424ال ػحت 

العـؽبوت نورة 

 الر   

 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 124 إلى 43

 425ال ػحت 

 الور  نورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 166 إلى 125

 426ال ػحت 

 الور  نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 228 إلى 167

 427ال ػحت 

 الور  نورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 292 إلى 229

 428 ال ػحت

 الور  نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 352 إلى 291

 429ال ػحت 

 الور   نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 025 

 (12األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 429 إلى 353

 412ال ػحت 

 الور  نورة 
 شبتال

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 411ال ػحت 

 لوؼوؿاننورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 412ال ػحت 

 لوؼوؿاننورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 413ال ػحت 

 لوؼوؿاننورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 246 إلى 186

 414ال ػحت 

 لوؼوؿاننورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 328 إلى 247

 415ال ػحت 

 الاجدة نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 021 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 372 إلى 329

 416ال ػحت 

 الاجدةنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 416 إلى 371

 417ال ػحت 

 الاجدةنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 418ال ػحت 

 إحزابنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 419ال ػحت 

 إحزابنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 422ال ػحت 

 إحزابنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 45 إلى 186

 421ال ػحت 

 إحزاب نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 028 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (21الجزء  
 الشبت

 األحـد (21اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 127 إلى 46

 422ال ػحت 

 إحزابنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 169 إلى 128

 423ال ػحت 

 إحزابنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 231 إلى 172

 424ال ػحت 

 إحزابنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 293 إلى 232

 425ال ػحت 

 إحزاب نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 

 



       

 029 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 357 إلى 294

 426ال ػحت 

 إحزابنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 426 إلى 358

 427ال ػحت 

 إحزابنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 428ال ػحت 

 نووبوولنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 429ال ػحت 

 نووبوولنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 432ال ػحت 

 نووبوولنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 247 إلى 186

 431ال ػحت 

 نووبوول نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 312 إلى 248

 432ال ػحت 

 نووبوولنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 374 إلى 313

 433ال ػحت 

 نووبوولنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 433 إلى 375

 434ال ػحت 

 فاطر  ل بننورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 435ال ػحت 

 فواطورنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 436ال ػحت 

 فواطورنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 437ال ػحت 

 فواطور نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 030 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 ياماأل احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 245 إلى 186

 438ال ػحت 

 فواطورنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 328 إلى 246

 439ال ػحت 

 فواطورنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 375 إلى 329

 442ال ػحت 

 يس فواطور نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 442 إلى 376

 441ال ػحت 

 يووسنورة 
 الثالثاء

 ت  هنايات إرباع  إحزابحػظ ضوابط بدايا

 (22الجزء  
 األربعاء

 اخلنيص (22اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 

 



       

 031 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 442ال ػحت 

 الشبت يووسنورة 

 مراجعت ال ػحات

 123 إلى 62

 443ال ػحت 

 يووسنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 444ال ػحت 

 يووسنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 245 إلى 186

 445ال ػحت 

 يووسنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 297 إلى 246

 446ال ػحت 

 ال افاتنورة 
 األربعاء

 ال ػحاتمراجعت 

 359 إلى 298

 447ال ػحت 

 ال افات نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 032 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة  
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 421 إلى 362

 448ال ػحت 

 الشبت ال افاتنورة 

 مراجعت ال ػحات

 36 إلى 1  من 448 إلى 422

 449ال ػحت 

 ال افاتنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 98 إلى 37

 452ال ػحت 

 ال افاتنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 162 إلى 99

 451ال ػحت 

 ال افاتنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 221 إلى 161

 452ال ػحت 

 ال افاتنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 282 إلى 222

 453حت ال ػ

 ص نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 033 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 453 إلى 283

 454ال ػحت 

 الشبت صنورة 

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 455ال ػحت 

 صنورة 
 األحـد

 تمراجعت ال ػحا

 123 إلى 62

 456ال ػحت 

 صنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 185 إلى 124

 457ال ػحت 

 صنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 247 إلى 186

 458ال ػحت 

 الزمر  ص نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 328 إلى 248

 459ال ػحت 

 الوزمور نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 034 

 (11األسبوع )ول التحفيظ واملراجعة جد
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 369 إلى 329

 462ال ػحت 

 الشبت الوزمورنورة 

 مراجعت ال ػحات

 432 إلى 372

 461ال ػحت 

 الوزمورنورة 
 األحـد

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (23الجزء  
 اإلثهني

 مراجعت الؿتشاهبات 

 (23اختبار ه الجزء    إجراء
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 32 إلى 1  من 461 إلى 431

 462ال ػحت 

 الزمرنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 91 إلى 31

 463ال ػحت 

 الوزمور نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 035 

 (12) األسبوعجدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 152 إلى 92

 464ال ػحت 

 الشبت الوزمورنورة 

 مراجعت ال ػحات

 213 إلى 153

 465ال ػحت 

 الوزمورنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 274 إلى 214

 466ال ػحت 

 الزمرنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 335 إلى 275

 467ػحت ال 

 الوزمور   غافر نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 396 إلى 336

 468ال ػحت 

 غووافووورنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 457 إلى 397

 469ال ػحت 

 غووافووور نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 031 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد جعةعنود التثبيت واملرا

 مراجعت ال ػحات

 49 إلى 1  من 469 إلى 458

 472ال ػحت 

 الشبت غووافووورنورة 

 مراجعت ال ػحات

 112 إلى 52

 471ال ػحت 

 غووافووورنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 172 إلى 111

 472ال ػحت 

 غووافووورنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 234 إلى 173

 473ال ػحت 

 غووافووور نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 295 إلى 235

 474ال ػحت 

 غووافووورنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 356 إلى 296

 475ال ػحت 

 غووافووور نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 038 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام جلديداحلفظ ا عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 417 إلى 357

 476ال ػحت 

 الشبت غووافووورنورة 

 مراجعت ال ػحات

 476 إلى 418

 477ال ػحت 

 ف ؾتنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 62 إلى 1

 478ال ػحت 

 ف ؾتنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 121 إلى 61

 479ال ػحت 

 ف ؾت نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 182 إلى 122

 482ال ػحت 

 ف ؾتنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 243 إلى 183

 481ال ػحت 

 ف ؾت نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 039 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 زابحػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إح

 (24الجزء  
 الشبت

 األحـد (24اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 324 إلى 244

 482ال ػحت 

 ف ؾتنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 365 إلى 325

 483ال ػحت 

 الشورى نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 436 إلى 366

 484ال ػحت 

 الشورىنورة 
 األربعاء

 جعت ال ػحاتمرا

 13 إلى 1  من 484 إلى 437

 485ال ػحت 

 الشورى نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 74 إلى 14

 486ال ػحت 

 الشورى نورة
 الشبت

 تمراجعت ال ػحا

 135 إلى 75

 487ال ػحت 

 الشورىنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 196 إلى 136

 488ال ػحت 

 الشورىنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 257 إلى 197

 489ال ػحت 

 الشورى  الزخر  نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 318 إلى 258

 492ال ػحت 

 الزخر نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 379 إلى 319

 491ال ػحت 

 الزخر  نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 040 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 442 إلى 382

 492ال ػحت 

 الزخر  نورة
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 12 إلى 1  من 492 إلى 441

 493ال ػحت 

 الزخر نورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 71 إلى 11

 494ال ػحت 

 الزخر نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 132 إلى 72

 495ال ػحت 

 الزخر  نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 193 إلى 133

 496ال ػحت 

 الودخوواننورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 254 إلى 194

 497ال ػحت 

 الودخووان نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 041 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 315 إلى 255

 498ال ػحت 

 الودخووان نورة
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 376 إلى 316

 499ال ػحت 

 الجاثقتنورة 
 األحـد

 ػحاتمراجعت ال 

 438 إلى 377

 522ال ػحت 

 الجاثقتنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 522 إلى 439

 521ال ػحت 

 الجاثقت نورة
 الثالثاء

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (25الجزء  
 األربعاء

 اخلنيص (25اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوع مو كل

 



       

 042 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 522ال ػحت 

 الجاثقت   إحؼا نورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 122 إلى 62

 523ال ػحت 

 إحؼا  نورة
 األحـد

 ال ػحات مراجعت

 183 إلى 123

 524ال ػحت 

 إحؼا ة نور
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 244 إلى 184

 525ال ػحت 

 إحؼا  نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 325 إلى 245

 526ال ػحت 

 إحؼا نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 376 إلى 326

 527ال ػحت 

 إحؼا  نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 043 

 (11األسبوع )جعة جدول التحفيظ واملرا
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 438 إلى 378

 528ال ػحت 

 محوؿدنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 499 إلى 439

 529ال ػحت 

 محوؿد نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 52 إلى 1  من 528 إلى 522

 512ال ػحت 

 محوؿدنورة 
 اإلثهني

  ػحاتمراجعت ال

 113 إلى 53

 511ال ػحت 

 محوؿد نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 174 إلى 114

 512ال ػحت 

 الػتحنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 235 إلى 175

 513ال ػحت 

 الػتح نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 



       

 044 

 (11األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد راجعةعنود التثبيت وامل

 مراجعت ال ػحات

 296 إلى 236

 514ال ػحت 

 الػتحنورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 357 إلى 297

 515ال ػحت 

 الػتح   الحجرات نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 418 إلى 358

 516ال ػحت 

 الحجراتنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 479 إلى 419

 517ال ػحت 

 حجراتال نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

  516 إلى 482

 24 إلى 1  من

 518ال ػحت 

  نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 85 إلى 25

 519ال ػحت 

   نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (122األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 146 إلى 86

 522ال ػحت 

  اللاريات  نورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 227 إلى 147

 521ال ػحت 

 اللاريات نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 268 إلى 228

 522ال ػحت 

 اللارياتنورة 
 اإلثهني

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (26الجزء  
 الثالثاء

 األربعاء (26اختبار ه الجزء    إجراءشاهبات مراجعت الؿت

 مراجعت ال ػحات

 329 إلى 269

 523ال ػحت 

  ال ور اللاريات نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (121األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 392 إلى 332

 524ال ػحت 

 ال ور نورة
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 451 إلى 391

 525ال ػحت 

 ال ورنورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 512 إلى 452

 526ال ػحت 

 الـجم نورة
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 48 إلى 1  من 525 إلى 513

 527ال ػحت 

 الـجمنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 129 إلى 49

 528ال ػحت 

 الؼؿر الـجم  نورة
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 172 إلى 112

 529ال ػحت 

 الؼؿر نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (121األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 231 إلى 171

 532ال ػحت 

 الؼؿر نورة
 لشبتا

 مراجعت ال ػحات

 292 إلى 232

 531ال ػحت 

 الرحؿن الؼؿر نورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 353 إلى 293

 532ال ػحت 

 الرحؿن نورة
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 414 إلى 354

 533ال ػحت 

 الرحؿننورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 475 إلى 415

 534ال ػحت 

 الوالعت الرحؿن  نورة
 ءاألربعا

 مراجعت ال ػحات

 533 إلى 476

 535ال ػحت 

 الوالعتنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (121األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 536ال ػحت 

 الوالعت نورة
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 122 لىإ 62

 537ال ػحت 

 الحديد الوالعت نورة 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 183 إلى 123

 538ال ػحت 

 الحوديود نورة
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 244 إلى 184

 539ال ػحت 

 الحوديودنورة 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 325 إلى 245

 542ال ػحت 

 الحوديود نورة
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 366 إلى 326

 541ال ػحت 

 الحوديودنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (121األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 427 إلى 367
 الشبت ٓ يوجد فؼط مراجعت

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 األحـد (27  الجزء

 اإلثهني (27اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 488 إلى 428

 542ال ػحت 

 الؿوجوادلوت نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 7 إلى 1  من 542 إلى 489

 543ال ػحت 

 الؿوجوادلوتنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 68 إلى 8

 544ال ػحت 

 وادلوتالؿوج نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (121األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 129 إلى 69

 545ال ػحت 

الؿجادلت نورة 

 الحشر 

 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 192 إلى 132

 546ال ػحت 

 الحشر نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 251 إلى 191

 547ال ػحت 

 الحشرنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 312 إلى 252

 548ال ػحت 

 الحشر نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 373 إلى 313

 549ال ػحت 

 الؿؿتحـتنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 434 إلى 374

 552ال ػحت 

 الؿؿتحـت نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (121األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 495 إلى 435

 551ال ػحت 

 ال ال الؿؿتحـت نورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 551 إلى 496

 552ال ػحت 

 ال ال نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 553 ال ػحت

 الجؿعتنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 122 إلى 62

 554ال ػحت 

 الؿـافؼون الجؿعت  نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 183 إلى 123

 555ال ػحت 

 الؿـافؼوننورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 244 إلى 184

 556ال ػحت 

 التغابن نورة
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (121األسبوع )دول التحفيظ واملراجعة ج
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 325 إلى 245

 557ال ػحت 

 التغابننورة 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 376 إلى 326

 558ال ػحت 

 ال    نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 437 إلى 377

 559ال ػحت 

 ال   نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 398 إلى 438

 562ال ػحت 

 التحريم نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 562 إلى 499

 561ال ػحت 

 التحريمنورة 
 األربعاء

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (28الجزء  
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (121األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 الشبت (28اختبار ه الجزء    إجراءمراجعت الؿتشاهبات 

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 562ال ػحت 

 الؿؾك نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 122 إلى 62

 563ال ػحت 

 الؿؾكنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 183 إلى 123

 564ال ػحت 

 الؼؾم لؿؾك ا نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 244 إلى 184

 565ال ػحت 

 الؼؾمنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 325 إلى 245

 566ال ػحت 

 الحالت الؼؾم نورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (121األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام داحلفظ اجلدي عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 376 إلى 326

 567ال ػحت 

 الحالت نورة
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 437 إلى 377

 568ال ػحت 

 الؿعارج الحالت  نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 398 إلى 438

 569ال ػحت 

 الؿعارجنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 562 إلى 499

 572ال ػحت 

 كوح الؿعارج  نورة
 اءالثالث

 مراجعت ال ػحات

  572 إلى 561

 51 إلى 1  من

 571ال ػحت 

 كوحنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 112 إلى 52

 572ال ػحت 

 الجوننورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (112األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 ت ال ػحاتمراجع

 173 إلى 113

 573ال ػحت 

 الجن نورة
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 234 إلى 174

 574ال ػحت 

 الؿزمق نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 295 إلى 235

 575ال ػحت 

 الؿدثر الؿزمق نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 356 إلى 296

 576ال ػحت 

 الؿدثر نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 417 ىإل 357

 577ال ػحت 

 الؼقامت  الؿدثر نورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 478 إلى 418

 578ال ػحت 

 كااناإل الؼقامت نورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (111األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 541 إلى 479

 579ال ػحت 

 كااناإل نورة
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 إلى 1  من 579 إلى 542

23 

 582ال ػحت 

كاان اإل نورة

 الؿرن ت 

 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 84 إلى 24

 581ال ػحت 

 الؿرن تنورة 
 اإلثهني

 حػظ ضوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب

 (29الجزء  
 الثالثاء

 األربعاء (29اختبار ه الجزء    إجراءهبات مراجعت الؿتشا

 مراجعت ال ػحات

 145 إلى 85

 582ال ػحت 

 الـوبولنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (111األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 226 إلى 146

 583ال ػحت 

 الـبل  الـازعات نورة
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 277 إلى 227

 584ال ػحت 

 الـازعات نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 338 إلى 278

 585ال ػحت 

 عبسنورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 422 إلى 339

 586ال ػحت 

 التؽوير نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 461 إلى 421

 587ال ػحت 

  ار  الؿ ػػقنآكػنورة 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 522 إلى 462

 588ال ػحت 

 الؿ ػػقننورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (111األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 588 إلى 523

 589ال ػحت 

 آكشؼا  نورة
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 61 إلى 1

 592ال ػحت 

 الك ج نورة
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 122 إلى 62

 591ال ػحت 

 إعؾى ال ار  نورة 
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 183 إلى 123

 592ال ػحت 

 الغاشقت نورة
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 244 إلى 184

 593ال ػحت 

 الػجرنورة 
 األربعاء

 ل ػحاتمراجعت ا

 325 إلى 245

 594ال ػحت 

 البؾدنورة 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (111األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 366 إلى 326

 نورة 595ال ػحت 

 الؾقق الشؿس 
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 427 إلى 367

 نورة 596ال ػحت 

 الشرح الضحى 
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 488 إلى 428

التقن نورة  597ال ػحت 

 العؾ  
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 552 إلى 489

الؼدر  نورة 598ال ػحت 

 البقـت 
 الثالثاء

 مراجعت ال ػحات

 13 إلى 1  من 598 إلى 551

نورة  599ال ػحت 

 العاديات الزلزلت 
 األربعاء

 مراجعت ال ػحات

 74 إلى 14

نورة  622ال ػحت 

 التؽاثر الؼارعت 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 (111األسبوع )جدول التحفيظ واملراجعة 
 

 األيام احلفظ اجلديد عنود التثبيت واملراجعة

 مراجعت ال ػحات

 135 إلى 75

الع ر  نورة 621ال ػحت 

 الػقق الفؿزة  
 الشبت

 مراجعت ال ػحات

 196 إلى 136

لريش  نورة 622ال ػحت 

 الؽوثر الؿاعون  
 األحـد

 مراجعت ال ػحات

 257 إلى 197

الؽافر ن نورة  623ال ػحت 

 الؿاد الـ ر  
 اإلثهني

 مراجعت ال ػحات

 318 إلى 258

خ ص اإل نورة 624ال ػحت 

 الـاس الػؾ   
 الثالثاء

 األربعاء (32الجزء  مراجعت 

  إجراءوابط بدايات  هنايات إرباع  إحزاب حػظ ض

 (32اختبار ه الجزء  
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 

                     



       

 011 

 

 طريؼة مراجعة وتثبقت الؼرآن الؽريؿ بعد إتؿام الحػظ

 

 

احفظ القرآن   بعد أن أهؿؾـا حػظ الؼررن الؽريم ب ريؼت
 ا( ة ع  ريد  اومصلي كما حتفظ الفاحت

ًٓ  فق كُ ن أٓ إلـا     بَ تَ لم يَ   لؾؿراجعت أكػاـا بلن كضع جد 

 ،لى الؿ حالإمن غقر الـظر  ا غقبً  (اث ثت أجزاء يومق    القومقت

من غقر الـظر إلى  غقًبا هامؾتً  ختؿتً  أيا ٍ  هق عشرةِ  أي تختم

 الؿ حالاا

 / بط إرباع معه ضوا عُ راجِ مراجعت هق جزء تُ  مع ي حظة

 إحزاب الخاصت بهاا  هؽلا تػعق مع الؼررن هؾه ه هق مرة 

  تختم فقفاا

الؿ حال  إلى بالـظر  يومق الؾؼراءة  ادً رْ  أن تجعق لك  ِ 

  هؽلا تختم مرة هق شفراا ،بؿؼدار جزء  احد
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من غقر الـظر إلى  غقبًاي ي بح لديـا ث ث ختؿات أ

 الؿ حالا

 ؿ حال الؽريماا ختؿت  احدة بالـظر إلى ال

 :ٔكًا يٕضح بان ذأل ا جية 
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 األسبوع األول

 

 املراجعة بالهظر 

 إىل املصحف

مع مراجعة  غيًبامراجعة احلفظ 

 ضوابط األحزاب واألرباع
 األيام

 إ للراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 1 – 2 – 3) 
 الشبت

 الثاينلراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 4 – 5 – 6) 
 األحـد

 الثال لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 7 – 8 – 9) 
 اإلثهني

 الرابعلراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 12 – 11 – 12) 
 الثالثاء

 الخامسلراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 13 – 14 – 15) 
 األربعاء

 الاادسلراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 16 – 17 – 18) 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 األسبوع الثاني

 

 املراجعة بالهظر إىل املصحف
مع  غيًبامراجعة احلفظ 

مراجعة ضوابط األحزاب 

 واألرباع

 األيام

 الاابعلراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 19 – 22 – 21) 
 الشبت

 الثامنلراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 22 – 23 – 24) 
 األحـد

 التانعلراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 25 – 26 – 27) 
 اإلثهني

 العاشرلراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 28 – 29 – 32) 
 الثالثاء

 11لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 1 – 2 – 3) 
 األربعاء

 12لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 4 – 5 – 6) 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 األسبوع الثالث

 

 املراجعة بالهظر إىل املصحف
مع مراجعة  غيًبامراجعة احلفظ 

 ضوابط األحزاب واألرباع
 األيام

 13لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 7 – 8 – 9) 
 الشبت

 14لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 12 – 11 – 12) 
 األحـد

 15لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 13 – 14 – 15) 
 اإلثهني

 16لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 16 – 17 – 18) 
 الثالثاء

 17لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 19 – 22 – 21) 
 األربعاء

 18لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 22 – 23 – 24) 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت احتانرت

 أسبوعمو كل 
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 األسبوع الرابع

 

 املراجعة بالهظر إىل املصحف
مع مراجعة  غيًبامراجعة احلفظ 

 ضوابط األحزاب واألرباع
 األيام

 19لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 الشبت (27 – 26 – 25 

 22لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 28 – 29 – 32) 
 األحـد

 21اءة الجزء لر

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 1 – 2 – 3) 
 اإلثهني

 22لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 4 – 5 – 6) 
 الثالثاء

 23لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 7 – 8 – 9) 
 األربعاء

 24لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 12 – 11 – 12) 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعكل مو 



       

 018 

 األسبوع اخلامص

 

 املراجعة بالهظر إىل املصحف
مع مراجعة  غيًبامراجعة احلفظ 

 ضوابط األحزاب واألرباع
 األيام

 25لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 13 – 14 – 15) 
 الشبت

 26لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 16 – 17 – 18) 
 األحـد

 27لراءة الجزء 

 تققبتؿعن  تر

 إجزاء

 19 – 22 – 21) 
 اإلثهني

 28لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 22 – 23 – 24) 
 الثالثاء

 29لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 25 – 26 – 27) 
 األربعاء

 32لراءة الجزء 

 بتؿعن  ترتقق

 إجزاء

 28 – 29 – 32) 
 اخلنيص

 اجلنعة انرتاحت انرتاحت

 أسبوعمو كل 
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 ريؼة مراجعة الؼرآن الؽريؿط

 لؾخاتؿقـ الْيـ تركقا الؿراجعة أو تػؾت مـفؿ

 

 

بلدكى  فمحػظ عؾى تثبقِت  الخاتؿقن عقنطريؼت تُ   فقؿا يؾي

حػظ  نْ مَ  ٕن مشؽؾت هق   :الحػظ فم د ن أن يتػؾت مـ ،مجفودٍ 

الؼررن  أراد تعاهد   تثبقته هي طول فرتة التثبقت  تعاهد أيات 

 ت نورةً ؽـه بؿجرد أن يبدأ ه التثبقت فنكه إن ثب   ل ، الاور

 ، اكتؼق لغقرها  أخلت مـه جفد    لته هؾه حتى ثبتفا هالػاتحت

تت مـه  فرح بنكجاز  ثم عاد لؾاورة التي لبؾفا  جدها  لد تػؾ  

د امت  هؽلا يد ر ه  ،امرة أخرى بعد أن ثبتفا هالػاتحت تؿامً 

 االتثبقت  التػؾت

 لد تم  ،ؾت ففو ه هلا الككام  الؿؼرتحأما حق الؿشؽ

 :ت بقؼه عؾى عدد لؾقق  لؽـه رتى كتال  رالعت

ختؿت لوراءة  :الحرص عؾك ختؿ الؼرآن مرة كؾ أسبقعقـ ا1
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أحؽوا   موع مراعواة الحـدر  التحؼقـؼ  هوو التونوط بوقن  تد ير

 ابرتهقز تا  (،  يؾي الرتتقق ه إفضؾقتالتجويد

 الفد  مـفا تثبقت شوؽق ال وػحت  بعوض هؾؿوات أيوات 

  اه اللاهرة

ا بتثبقوت ه أثـاء هل  الختؿت الـ ال شفريت كؼو  أنبوعق   ا2

موون  إنووبوع إ له  :يعـووي :ا برتتقوو  الؿ ووحالين تؼريًبووأجووز

،  ه ( إ ل الجوووزء   الؼوووررن مووون جوووزءالختؿوووت إ لوووى كثبوووت 

بتؼاوقم  (الثواين الجوزء   من الختؿت إ لوى كثبوت  إنبوع الثاين

إنبوع مع جعق رخر يو  لؿراجعتوه عؾى أيا   جزءصػحات هق 

ثم كبدأ الختؿت الثاكقت مع الحرص عؾى جعق لراءة ما ثبتـا   اهام ً 

بالؿ وحال  موع آنوتعاكت الولاهرةمون  (إجوزاء إربعوت ا نوابؼً 

ا  مع تؽرار الختؿات يؼوق عـد تػؾت بعض أيات  هو  ارد جد  

  اتػؾت أيات بنذن اهلل

الخووامس  إجووزاء  مووع الختؿووت الثاكقووت كبوودأ ه تثبقووت  ا3

الاووابع  إجووزاء ثووم تثبقووت  ،قنإ لوو قنه إنووبوع ( الاووادس

حتوى  ،هوق أنوبوع جوزء،  هؽلا، قنالثاكق قننبوعه إ ( الثامن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF
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 من جؿقع أجزاء الؼررن الؽريماي فتكـ

يووات الؿثبتووت  مووع تؽوورار الختؿووات  الؿوور ر عؾووى أ ا4

بالتاؿقع  الؿتػؾتت بالؼراءة فنكك هبل  ال ريؼت يتقاور لوك بػضوؾه 

 حتووى نووبحاكه تثبقووت نووور الؼووررن بالرتتقوو  مووع تعاهوود  هووامً  

 ايتػؾت مـك مع بركام  التثبقت ٓ

 الؼوررنَ  ت  لود ثب و ه خ ل نـت إن شواء اهلل نوتجد كػاوك ا5

 .%92 عؾى إلق  ه أنوء تؼدير بـابت عـد  هامً  

ا ه يد  أثـاء تاوؿقعك لـػاوك ٕكوك غالًبو بورلتٍ  نْ عِ انتَ  ا6

تفوا إخػوواء فؿ  لون تجود موون ياوؿع لوك ه هووق مورة، هول  الورلووت مُ 

ال ػحت هامؾت عن كظر ،  بؿجرد تاؿقعك ٕ ل ن ر اكزل عـه 

لهد بـظرة نريعت من صحت تاؿقعك له  تت ،مامكأبالورلت لقظفر 

 ا هؽلا

لحرص عؾى ال  ة بؿا تم تثبقته بجعق ختؿت ه ال  ة ا ا7

لووراءة  ا مووع ختؿووت التثبقووت  لووقس ختؿووت التعاهوود تتؿاشووى زمـق وو

  ا(التد ير

الحرص عؾى انتؿاع الاور التوي يوتم تثبقتفوا ه الاوقارة  ا8
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 ا أ لات الػراغ  إشغال الغقر ذهـقت  لبق الـو 

مع صد  الـقت  لوة العزيؿوت يقاور اهلل لوك أمور   يػوتح  ا9

 [  ڎ ڎ ڌ ڌ] لووك فتوحووات لووم تؽوون تحؾووم هبووا

 اأن أخرة خقر لك من إ لى جقًدإكك تعؾم  {4:انضحأ}

 

 يًّه  ًّ ٔجؼ  ٔفقُا   ٔإياكى نحف  كحابّ ٔجذبرِ ٔجؼه  
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 اجلداول

 األسبوع األول
 

 اجلزء األولتثبيت 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 3و  2و  1

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 6و  5و  4

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 9و  8و  7

 قراءة األجزاء
 إلثهنيا ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 12و  11و  11

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 15و  14و  13

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  16من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
  اصمصح النظر إىل

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 األسبوع الثاني
 

 تثبيت اجلزء الثاني 

 مو القرآى

راءة لليوم الواحد مقدار الق

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 24و  23و  22

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 27و  26و  25

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 31و  29و  28

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 صفحاتتثبيت ال
 33و  32و  31

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 36و  35و  34

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  37من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 ة األجزاءقراء
 اجلنعة ابلتدوير(31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 األسبوع الثالث
 

 تثبيت اجلزء الثالث 

 مو القرآى

احد مقدار القراءة لليوم الو

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 44و  43و  42

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 47و  46و  45

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 51و  49و  48

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 53و  52و  51

 راءة األجزاءق
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 56و  55و  54

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  57من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير (15 -14 –13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 األسبوع الرابع
 

 تثبيت اجلزء الرابع 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 ألياما

 تثبيت الصفحات
 64و  63و  62

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 67و  66و  65

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 71و  69و  68

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 73و  72و  71

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 76و  75و  74

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  77من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري النظر  غيًبامراجعة اجلزء 
 إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 عةاجلن ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 األسبوع اخلامص
 

تثبيت اجلزء اخلامص مو 

 القرآى
مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 لصفحاتتثبيت ا
 84و  83و  82

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 87و  86و  85

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 91و  89و  88

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 93و  92و  91

 قراءة األجزاء
 ءالثالثا ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 96و  95و  94

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  97من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 –13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق اتراجع  بعد أن تؼو  بالتثبقت

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 األسبوع الشادض
 

 تثبيت اجلزء الشادض 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 114و  113و  112

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 117و  116و  115

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 111و  119و  118

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 113و  112و  111

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 116و  115و  114

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  117من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابقت تراجع بعد أن تؼو  بالتث

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 األسبوع الشابع
 

 تثبيت اجلزء الشابع 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 124و  123و  122

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 127و  126و  125

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 131و  129و  128

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 133و  132و  131

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 الصفحات تثبيت
 136و  135و  134

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  137من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ااجع بعد أن تؼو  بالتثبقت تر

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 األسبوع الثامو
 

 تثبيت اجلزء الثامو 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 144و  143و  142

 ءة األجزاءقرا
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 147و  146و  145

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 151و  149و  148

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 153و  152و  151

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 يت الصفحاتتثب
 156و  155و  154

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  157من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق اتراجع  بعد أن تؼو  بالتثبقت

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 األسبوع التاسع
 

 تثبيت اجلزء التاسع 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 164و  163و  162

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 167و  166و  165

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 171و  169و  168

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 173و  172و  171

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 صفحاتتثبيت ال
 176و  175و  174

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  177من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ا بعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 األسبوع العاطر
 

 تثبيت اجلزء العاطر 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 184و  183و  182

 ألجزاءقراءة ا
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 187و  186و  185

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 191و  189و  188

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 193و  192و  191

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 لصفحاتتثبيت ا
 196و  195و  194

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  197من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق اجع بعد أن تؼو  بالتثبقت ترا

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 214و  213و  212

 ءقراءة األجزا
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 217و  216و  215

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 211و  219و  218

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 213و  212و  211

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 216و  215و  214

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  217من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري النظر  غيًبامراجعة اجلزء 
 إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 224و  223و  222

 قراءة األجزاء
 الشبت لتدويراب( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 227و  226و  225

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 231و  229و  228

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 233و  232و  231

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 236و  235و  234

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  237من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 –28)

 بالرتتق ،  اغقبً  اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 244و  243و  242

 قراءة األجزاء
 لشبتا ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 247و  246و  245

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 251و  249و  248

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 253و  252و  251

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 256و  255و  254

 زاءقراءة األج
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  257من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد بالهظر 

 إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 264و  263و  262

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 الصفحات تثبيت
 267و  266و  265

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 271و  269و  268

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 273و  272و  271

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 276و  275و  274

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  277من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررنا حتى هنايت أجزاء  هؽل

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 284و  283و  282

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تتثبيت الصفحا
 287و  286و  285

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 291و  289و  288

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 293و  292و  291

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 296و  295و  294

 قراءة األجزاء
 األربعاء ويرابلتد( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  297من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررنزاء  هؽلا حتى هنايت أج

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 314و  313و  312

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 317و  316و  315

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 311و  319و  318

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 313و  312و  311

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 316و  315و  314

 قراءة األجزاء
 ألربعاءا ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  317من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  لؼررنا هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 324و  323و  322

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 327و  326و  325

 راءة األجزاءق
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 331و  329و  328

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 333و  332و  331

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 336و  335و  334

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 الصفحات تثبيت
 هناية اجلزءإىل  337من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري النظر إىل  غيًبامراجعة اجلزء 
 اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 14-15 -13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

و  الجؿعت ترهز عؾى الؽريما  ي الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد بالهظر 

 إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 344و  343و  342

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 347و  346و  345

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 351و  349و  348

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 353و  352و  351

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 356و  355و  354

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تتثبيت الصفحا
 هناية اجلزءإىل  357من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

جؿعت ترهز عؾى الؽريما  يو  ال الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد بالهظر 

 إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 364و  363و  362

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 367و  366و  365

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 371و  369و  368

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 373و  372و  371

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 376و  375و  374

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 اية اجلزءهنإىل  377من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 12األسبوع 
 

  12تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد بالهظر 

 إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 384و  383و  382

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 387و  386و  385

 قراءة األجزاء
 ألحـدا ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 391و  389و  388

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 393و  392و  391

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 396و  395و  394

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 اجلزءهناية إىل  397من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 ت الجزء الخاص بالتثبقتامراجع
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 414و  413و  412

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 417و  416و  415

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 بيت الصفحاتتث
 411و  419و  418

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 413و  412و  411

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 416و  415و  414

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  417من 

 جزاءقراءة األ
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري النظر  غيًبامراجعة اجلزء 
 إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير (15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 بالتثبقتامراجعت الجزء الخاص 
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد بالهظر 

 إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 424و  423و  422

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 427و  426و  425

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تتثبيت الصفحا
 431و  429و  428

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 433و  432و  431

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 436و  435و  434

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  437من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا  اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 ثبقتامراجعت الجزء الخاص بالت
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 11األسبوع 

 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد بالهظر 

 إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 444و  443و  442

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 447و  446و  445

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 451و  449و  448

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 453و  452و  451

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 456و  455و  454

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  457من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص لتدويراب( 12 – 11)

من غري النظر  غيًبامراجعة اجلزء 
 إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11 األسبوع
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 464و  463و  462

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 467و  466و  465

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 471و  469و  468

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 473و  472و  471

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 476و  475و  474

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  477من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص رابلتدوي( 27 – 26)

من غري النظر  غيًبامراجعة اجلزء 
 إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 484و  483و  482

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 487و  486و  485

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 491و  489و  488

 جزاءقراءة األ
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 493و  492و  491

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 496و  495و  494

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  497من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري النظر  غيًباعة اجلزء مراج
 إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

مقدار القراءة لليوم الواحد بالهظر 

 إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 514و  513و  512

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 517و  516و  515

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 511و  519و  518

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 513و  512و  511

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 516و  515و  514

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  517من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبازء مراجعة اجل
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 

 

  11تثبيت اجلزء 

 القرآى مو

مقدار القراءة لليوم الواحد 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 524و  523و  522

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 527و  526و  525

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 531و  529و  528

 قراءة األجزاء
 اإلثهني يرابلتدو ( 6 – 5)

 تثبيت الصفحات
 533و  532و  531

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 536و  535و  534

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  537من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

ري من غ غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

القراءة لليوم الواحد مقدار 

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 544و  543و  542

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 547و  546و  545

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 551و  549و  548

 قراءة األجزاء
 نياإلثه ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 553و  552و  551

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 556و  555و  554

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  557من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 نظر إىل اصمصح ال

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 11األسبوع 
 

  11تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

ءة لليوم الواحد مقدار القرا

 بالهظر إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 564و  563و  562

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 2 – 1)

 تثبيت الصفحات
 567و  566و  565

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 4 – 3)

 تثبيت الصفحات
 571و  569و  568

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 6 – 5)

 لصفحاتتثبيت ا
 573و  572و  571

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 8 – 7)

 تثبيت الصفحات
 576و  575و  574

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 11 – 9)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  577من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 12 – 11)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 قراءة األجزاء
 اجلنعة ابلتدوير( 15 -14 – 13)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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 12األسبوع 
 

  12تثبيت اجلزء 

 مو القرآى

د بالهظر مقدار القراءة لليوم الواح

 إىل املصحف
 األيام

 تثبيت الصفحات
 584و  583و  582

 قراءة األجزاء
 الشبت ابلتدوير( 17 – 16)

 تثبيت الصفحات
 587و  586و  585

 قراءة األجزاء
 األحـد ابلتدوير( 19 – 18)

 تثبيت الصفحات
 591و  589و  588

 قراءة األجزاء
 اإلثهني ابلتدوير( 21 – 21)

 تثبيت الصفحات
 593و  592و  591

 قراءة األجزاء
 الثالثاء ابلتدوير( 23 – 22)

 تثبيت الصفحات
 596و  595و  594

 قراءة األجزاء
 األربعاء ابلتدوير( 25 – 24)

 تثبيت الصفحات
 هناية اجلزءإىل  597من 

 قراءة األجزاء
 اخلنيص ابلتدوير( 27 – 26)

من غري  غيًبامراجعة اجلزء 
 النظر إىل اصمصح 

 ة األجزاءقراء
 اجلنعة ابلتدوير( 31 -29 – 28)

 بالرتتق ،  غقًبا اجزءً  يومق ابعد أن تؼو  بالتثبقت تراجع 

الؽريما  يو  الجؿعت ترهز عؾى  الؼررن هؽلا حتى هنايت أجزاء 

 مراجعت الجزء الخاص بالتثبقتا
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والصاة والسام عؾك سقد  ،والحؿد هلل رب العالؿقـ

وأصحابف إخقار  ،آلف الطقبقـ الطاهريـمحؿد وعؾك  ،الؿرسؾقـ

 إلك يقم الديـ.. بنحسانومـ تبعفؿ 

 

 

 

 

 طريؼة  ومملُػ  ـدُّ عِ مُ 

 (انًٕفه احف  انقر ٌ كًا جحف  انفاجحة يغ دريذ )
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 طريؼة حػظ الؼرآن الؽريؿ لؾؽبار

 

 -الطريؼة:

اكه  تعوووالى هووق يوووو  جديوود تجووودد كقتووك  تووودعو اهلل نووبح -1

 تتضرع إلقه أن يجؿع ه مه ه صدر   أن يجعؾوك مون 

(  تاوووتغػر اهلل هثقووورًا فبوووه ُتػوووتُح  مفووومأهؾوووه  خاصوووته   

 إلػالا

 احوًدا لؾحػوظ،  يػضوق  م حًػاأهم شيء أن تخ ص لك  -2

ٕن  هووق صووػحت  «م ووحال الؿديـووت الؿـووورة » أن يؽووون 

ء    15مؼاؿت إلى  عؾوى  هوق جوزءن ر،  إفضق الُؿَجز 

 ( لافولت التعامق معها ِحدة

مون الؼوررن  خؿس رياتالورد القومي الؿخ ص لؾحػظ هو  -3

لد حػظت هول  أيوات الؽريم،  ٓ تزد عؾقفا،  إن هـت 

 انابًؼا
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:  هوو أن تحػوظ ريووت بعود هووق الحػوظ يؽوون مؼاووم هؿوا يؾووي -4

(  ريت بعد الظفر   –(  ريت بعد الػجرص ة فر  ت ؾقفا   

ريوت بعود    –(  ريوت بعود الؿغورب   –(  رالع و ريت بعود   –

 (ا العشاء

مون لوارئ  خؿوس موراتلبق أن تحػظ أيت عؾقك باوؿاعفا  -1

 هووو لديووه لووراءة مووتؿؽن هالح ووري رحؿووه اهلل تعووالى   

 ( أك ُح هباا تعؾقؿقت  هي إفضق

أي الرأهوا هبود ء  نوؽقـت إن الرأ أكت أيت لوراءة تدبريوت    -2

 اخؿس مرات( فقفا من غقر انتعجال متلمِ ً 

 هولا أك وح بوه لؾؿبتودأين    التػاقر الؿقارإن افتح هتاب  -3

 (  ألرأ فقه معـى هل  أيت  اففؿفاا ففو هتاٌب رالع

: أي ابدأ بتؽرار أيت مرة  مرتقن  خؿاوت  إن ابدأ بالحػظ -4

يعـي يختؾال مؼدار التؽورار  عشرة إلى أن تتؼن حػظفا   

( أي  ة  مورتقن اااا الواللا لؾوت مور من شخص إلى رخر
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أكه نتظق تؽرر إلى أن ُتحس أكك أتؼـت حػظفا،  بعدها 

غقبا مون غقور الـظور إلوى الؿ وحال  خؿس مراتتؽررها 

الؽريم،  هبلا تؽون لد اكتفقت من حػظ هل  أيت، طبعوا 

يت تحػظفا  بعد هلا بعد ص ة الػجر،  تػعق هلا مع هق ر

 – ؿغووووربال – الع وووور – الظفوووورال ووووؾوات إخوووورى  

 (االعشاء

خؿووس إن أكووت أهؿؾووت حػووظ  رد  القووومي  الوولي هووو  -5

موون صوو ة العشوواء تؼووو  بتؽوورار مووا  نوواعتقن: بعوود ريووات

خؿوس غقبو   التوي هوي  خؿوس موراتحػظته ذلك القو  

 اريات

( الابت إلى الخؿقستػعق ه بالي أيا  إنبوع من    هؽلا -6

 : ريت  احدة فؼط بعد هق ص ةامع أيات الجديدة
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الوورد الولي   إحود إلوى الخؿوقس: أيوا  مون لؽن أكتبوه هـوا -7

نتؽرر  بعود العشواء باواعتقن نوقؽون  رد القوو   الولي 

  -لبؾه  هؿا موضح أمامؽم ه الجد ل:

 إسبقع إول

 إيام الػجر الظفر العصر الؿغرب العشاء بعد ساعتقـ مـ العشاء

 السبت 1 أيت 2 أيت 3 أيت 4 أيت 5 أيت مرات غقب  5هررها 

 إحـد 6 أيت 7 أيت 8 أيت 9 أيت 12 أيت مع التي لبؾفامرات غقب   5هررها 

 اإلثـقـ 11 أيت 12 أيت 13 أيت 14 أيت 15 أيت مع التي لبؾفامرات غقب   5هررها 

 الثاثاء 16 أيت 17 يتأ 18 أيت 19 أيت 22 أيت مع التي لبؾفامرات غقب   5هررها 

 إربعاء 21 أيت 22 أيت 23 أيت 24 أيت 25 أيت مع التي لبؾفامرات غقب   5هررها 

 الخؿقس 26 أيت 27 أيت 28 أيت 29 أيت 32 أيت مع التي لبؾفامرات غقب   5هررها 

 الجؿعة مرات غقبس  5مراجعة ما تؿ حػظف خال إسبقع 
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الجؿعوووت لووون تحػوووظ أي شووويء جديووود  نوووقؽون فؼوووط  يوووو  -8

ريت تؽررهوا   32لؿراجعت ما تم حػظه ه هلا إنبوع أي 

( 32  الث ثوقنغقبوا، يعـوي تراجوع الوووآيات  خؿس مورات

 مرة بعد هق ص ةا 

يتم ت بق  هلا الجد ل كػاوه انوبوعقا  فقؿوا يخوص الحػوظ  -9

 : أكه أكت نوتحػظ أيواتبؿعـىالجديد لللك إنبوع: 

 نووت ب  طريؼووت الحػووظ  الؿراجعووت  62 – 31موون رلووم 

 التؽوورار مووع هوول  أيووات فؼووط هؿووا فعؾووت مووع ريووات 

 -: هؿا موضح ه الجد لإنبوع إ ل، 

 

 

 

 

 



       

 109 

 إسبقع الثاين

 إيام الػجر الظفر العصر الؿغرب العشاء بعد ساعتقـ مـ العشاء

 السبت 31 أيت 32 يتأ 33 أيت 34 أيت 35 أيت مرات غقب  5هررها 

 إحـد 36 أيت 37 أيت 38 أيت 39 أيت 42 أيت مع التي لبؾفامرات غقب   5هررها 

 اإلثـقـ 41 أيت 42 أيت 43 أيت 44 أيت 45 أيت مع التي لبؾفامرات غقب   5هررها 

 الثاثاء 46 أيت 47 أيت 48 أيت 49 أيت 52 أيت مع التي لبؾفامرات غقب   5هررها 

 إربعاء 51 أيت 52 أيت 53 أيت 54 أيت 55 أيت مع التي لبؾفامرات غقب   5هررها 

 الخؿقس 56 أيت 57 أيت 58 أيت 59 أيت 62 أيت مع التي لبؾفامرات غقب   5هررها 

 الجؿعة مرات غقبس  5مراجعة ما تؿ حػظف خال إسبقع 

ؿر ر إيا  نقزداد عـد  هؿقت الؿحػوق: فؽقال نتؽون ب -12

 -طريؼت مراجعت الحػظ الؼديم هي ٓ يتػؾت:

ريوت ه إنوبوع  32 بعد أن أهؿؾوت حػوظ  الثاينه إنبوع  -1

فنكووك تؼووو  بؿراجعتفووا يومقووا  بعوود أن تـتفووي موون  إ ل

تؽورار  رد  القوومي ه الؾقوق بعوود أن أهؿؾوت هوق شوويء، 
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( أي مون الاوبت إلوى الخؿوقسيوو     هؽلا تػعق ه هوق

التوي حػظتفوا ه إنوبوع  الث ثقنأكك تؽرر هل  أيات 

 لؿرة  احدة فؼط غقبا من غقر الـظور إلوى إ ل، هق يو  

 االؿ حال

ريووت:  62أصووبح لوودر الؿحػوووق لووديك  الثالوو ه إنووبوع  -2

،  يوو  32 إلوى رلوم 1 رلوم منأيات  الابتفتؽرر يو  

، ثووم ه يووو  62 إلووى 31 رلووم موون تؽوورر أيووات إحوود

 ،  يو  الث ثواء تؽورر 32 إلى رلم 1 رلم من اإلثـقن تؽرر

إلوى  1 رلوم مون ،  يو  إربعاء تؽرر62 إلى 31 رلم من

 ا62 إلى 31 رلم من ،  أخقرًا يو  الخؿقس تؽرر32 رلم
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 هؽولا تػعووق بؿور ر إنووابقع بووـػس ال ريؼوت، فوونذا اهؿؾووت  -3

راجعه هق يو  ه الؾقوق  بعود حػظ الجزء إ ل فاو  ت

 أن تؽون لد أهؿؾت  رد  القوميا

فنذا أهؿؾت حػظ جزأين من الؼررن فاكك نوو  تراجوع هوق  -4

يو   2الجزء  -، الابتيو   1يو  بالؾقق جزء، أي: الجزء 

يووو   2ثووم الجووزء  - اإلثـووقنيووو   1ثووم الجووزء  -، إحوود

يووووو   2الجووووزء  - إربعوووواءيووووو   1الجووووزء  - الث ثوووواء

 اااا  هؽلااخؿقسال

فنكك نورتاجع  ث ث أجزاءمتى ما  صق محػويك أهثر من  -5

(  ٓ ُيشرتط أبودًا أن  هل  يومقاأجزاء    3ه القو  الواحد 

تراجعفا ه جؾات  احدة، بق مؿؽون أن تراجوع جوزء بعود 
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طبعا بعد أن تـتفي من حػوظ  رد   الولي ص ة الػجر   

لظفور  تراجوع (  تراجوع جوزء بعود صو ة اهو ريت  احدة 

جووزء بعوود صوو ة الع وور أ  الؿغوورب،  القووو  الوولي يؾقووه 

(  بوـػس ال ريؼوت إموا جؾاوت  6   5   4تراجع إجزاء   

   7 احدة أ  متػرلت،  القو  اللي يؾقه تراجوع إجوزاء   

( اااااا  هؽلا إلى أن تـفي مراجعوت هاموق الؼوررن  9   8

 الؽريما

 - إن ٓحظ معي:

ه القوو  =  ريوات 5كؼاؿفا عؾى  6236الؽريم  عدد ريات الؼررن

 تؼريباا خؿس شفور ث ث نـوات يو  أي ه  1247

 هوولا القووو  لووقس فقووه حػووظ هووو فؼووط  جؿعووت   52ه هووق نووـت 

( كضوورهبا ه ثوو ث نووـوات مراجعووت لؿووا تووم حػظووه ه آنووبوع 
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ا بؿعـى أكه يوتم حػوظ شفور نتيو  أي حوالي  182 ك ال = 

 ل  ال ريؼت ه حوالي أربع نـوات تؼريب االؼررن الؽريم هب

 ماحظة /

طقيؾة يبؾغ طقلفا كصػ صػحة أو أطقل مـ إن مررت بآيات 

فبنمؽاكـؽ تؼسـقؿفا إلـك خؿـس أقسـام  ( كآيـة الـديـ مـثاً ذلؽ ) 

 وتجعؾفا وردك الققمل يف الحػظ الجديد لْلؽ الققم وهؽْا.
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 لألطػالظ الؼرآن الؽريؿ قحػخطقات ت

 

عتػػم ملة ػػط الةفولػػط مػػن احجػػل ادللاةػػيت العللخػػط الػػ  خ ػػ يت   ذلػػ   فػػ   تُ 
القػػػػللف ال ػػػػلن  ة ػػػػت اف الةفػػػػيت ختل ػػػػز اللقػػػػ ر  الع ل ػػػػط   ػػػػ  ا  ػػػػت ع   
واحلف  ب  ولط ش خ   احجل من اي ملة ط  للخط ا لى  لذا خ ع  ال جػ  

تحفػػ م   الء واألم ػػ إ  ا ا ػػته ؿ اػػذل ادللة ػػط ن  لػػل اب ػػ     لمػػن اآ
امه ػػط ةفػ  القػػللف وأتيت القػللف ال ػلن وتع ػػ ل   اة ػ ـ الػػ خن ا  ػ م   

خ ػػػ    الةفػػػيت   ػػػ  تفتػػػ ت  ق ػػػ  وا اختػػػ   ا : افَّ ةفمػػػ  ال ػػلن لفافػػػ ؿ
وذلػػع  ػػن الخػػا تعلخفػػ  رعػػ   القػػللف  الخػػا اخلػػ  و بعػػ دل  ػػن ال ػػ ؿ  

 يت ةفػػ  القػػللف ال ػػلن وشػػلة  لػػ  بةلخقػػط ما ػػةط  اػػذا ال  ػػ  ط  ا   ػػ 
ال لن  وال  تتلجيت ن الل عط ن ال ن   واآ ل   حل  اّف القللف ال لن شػف ع ً 

  .لص ةا  خـو الق  مط
 - ةواإ  ف   القللف ال لن لفاف ؿ:

(: تاػ ا مػن  احملفػ و  األـو األ  م  اػ  اػذل األدواإ:    :األدوات -ٔ
ةب الػػػػ خن ا ت ػػػ ر الزوصػػػػط لػػػ ةاط الػػػػ خن واف  تػػػ ر الزوصػػػػط لػػػ 

واخل ا احل ن  ام   ل  ط التحف    إهن  تا ا من ب اخط احلليت واػو 
ن بةػػن امػػ  ُخ ػػػلعون  القػػللف ا ػػذا  ا اف خ ػػػ     بعػػ  الػػػو د : 
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  ألـ تل ع  وت لع  القللف وا ذا خ م الةفيت واو خت ذذ ب ل ع 
 احملفػػػػػػػ و  األـو  األ لايإ هللا ول  ػػػػػػب بهلخاػػػػػػػط   ػػػػػػػ    ػػػػػػػإذا بػػػػػػػ ا 

 بػػػ  اف خ ونػػػوا متصػػػفل الحل ػػػ  وال ػػػل والل ػػػا  ػػػذا بتحف مػػػ   ػػػ 
الةفػيت واػ  ظفمونػ  القػللف ال ػلن    ػ ل مػن الصػح ت  ذا ا ةػػ  
الةفػػيت او تتعتػػػر ن  ػػػلاء  لخػػػط اف خع فونػػ  او خ قػػػوف   ػػػ  م ػػػ مع   
ح ل إ  ب او شت  او خشػا ول حةػ  احل ػواأإ اص  ػ  هللا  و  

 ذا مل ظف  اآخػط ن  ػ ؿ  خ فر اف تقوموا بت  خ  الةفيت الل ل  
 – ػػػب وشػػػت   –حػػذا مػػػ   زم  ػػػط  اػػػذا األمػػػل   خ ػػػتق      ػػػلاف 

جيػػػب   ػػػ  األ  واألـ واحملفػػػ  اف  مػػػ  اػػػذا   ػػػل  (  –تع  ػػػ  
خع لوا اف اله خط من اذا ح   او  ا ب األاف ؿ  ذا الػ خن ولػ ل 
ت فػ ا  م ػػ   واػذا التحا ػػب اةاػػ  خػت   ػػن الخػا األشػػ    الػػ  

يت بصػػػػور  ما شػػػػل  مػػػػر اػػػػذا الةفػػػػيت    ػػػػو حػػػػلل الةفػػػػيت اػػػػذا تتع مػػػػ
الشػػ ف  إنػػ   ػػ  لل حػػيت مػػ   ػػ قول  ولػػو حػػ ف والػػ ل او وال تػػ  او 
احملفػػػػ   ومػػػػن األير ال ػػػػ ا ط ذلػػػػذا ادلو ػػػػوع اف ال جػػػػ  مػػػػن اول ػػػػ ء 
األمور خع نوف من او دا  دل  خا هوا احل   اهن  تلحوا الص   بيت اهن  

( جت ل خ جل وميػيت    ؿ الل وؿ هللا ( او    ذا   ثوا مع  بػػ     ؿ
و  خلخ  ةىت ال ل ع  وا   لف ػ  خ ػ ؿ الوالػ خن انف ػ  :  ػن 
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نص   ونصـو ونقلا القللف واع م   ة ؿ وبع  خن  ن احلػلاـ  لػن 
: ألف ةػػوؿ اػػذا اجلػػوا  ب ػػ  اخػػن صػػ ء تصػػلؼ اػػد ء األو د   

  اػذا الةفػيت الةفيت خوص  حل ط من ال  وح  إ الش ذ  وال  ر  ػ 
وحمإ مع  ةىت ب غ اذا ال ن و  خلخ  اف خ لر اي ش ء متع ا 
اللقللف و  حي ش ء غ ل مػن امػور الػ خن  و   ػ  جتػ  ال جػ  مػن 
األو د    ا ذوا مو ف ً مػن القػللف ال ػلن  لػ ل مػن القػللف ال ػلن 
نف ػػػ  بػػػيت مػػػن األدواإ الػػػ  ح نػػػب تعلػػػيت   ػػػ   ف مػػػ  وتع  لػػػ   

ز وصيت  مل خف لوا    اف خ لعون  ح م ً زلفزاً   شلت ز حت   هللا  
وانػػػب   لػػػط حاػػ   الل  ػػػاط ل ػػػ  ( وجيػػػب اف  –را ػػػر  –اة ػػ ب  –

خ ونػػوا معػػ  ا ػػذا دومػػ  ةػػىت و ف مل خػػت  ةفمػػ  ل خػػط ذلػػع ال ػػـو 
ل ػػػ    ختولػػػ  ل خػػػ  شػػػعور انػػػ   ف ةفػػػ  اآخػػػط  ػػػر ح مػػػ ً ا اػػػ  

لبول    لػن الةا عػ  اف اػذا وزلفزاً  و ف مل ظفػ    فػول   بػيت و ػ
الةفيت دل  خ م    ض ال جػ  مػن األمػور ادلتع قػط اللػ خن لػ ل انػ  

 األـو  األ خ ػػػػلل الػػػػ خن     بػػػػيت ألنػػػػ  حػػػػ رل أل ػػػػ و  األدواإ   
( ألنػػػ  حػػػ ف مق ػػػ س تفو ػػػ  و  ػػػ   اػػػو اف ظفػػػ  القػػػللف  احملفػػػ و 

 ال ػلن  لػػذا  ػػإف م ػ لط ةفػػ  القػػللف ال ػلن ل  ػػب اػػ  اذلػػ ؼ  
 من   ا ب الةفيت اللقللف ال لن ا  اذل ؼ  ألفَّ الةفػيت  ف اةػب 
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وال خ    وؼ خ فذ م  خلخ ون  م    واحملف  حذلع  ف اةا  الةفػيت 
 إن    ت  غ  مع      الفػور ةػىت و ف حػ ف ةفمػ   ػ   ً ن الا اخػط 
ول ػػػن ب ػػػاب التع مػػػيت اللا ػػػ  ل لحفػػػ   ػػػإف الةفػػػيت  ػػػ ا ا  فػػػ  

:     ـ الةفيت إذن  وا  ًط دلع ل  الذي ظا   القللف ال لن ةا  م 
 اف ةف  القللف ل ل ا   ً بيت  اب الةفيت  ف  القللف.

اخ ػ   :اػذا ال ػداؿ خت ػلر دا لػ ً  :احلفظ أهم ابلنسببة لطففبأ أا الف بم -ٕ
صع   ظف  حل ػط   ايت ا تهيت و ب اف   ن اا  احلف  اـ الف  
ذلػػع  ػػ اة  مػػن  ايإ لػػ  رغػػ  افاـ ن شػػلح اآ احػػم مػػن القػػللف

 . ةفم 
 -اص ب:حلاي ش ص  

  ارى  ػػػػل  الةفولػػػػط  للػػػػط   تعػػػػوو حلفػػػػ  حتػػػػ   هللا  ػػػػز و صػػػػيت
ا ن ػػ ف الاػػ لغ   ػػ  احلفػػ  ت ػػوف ن ػػات     قػػ ر بشػػ يت مػػتقن.. 

.. ولػذلع   ػيت     ط  ذا م    رهن  بت ع الق ر  ادلوصود  ل ى الةفيت
 .. الع   ن الصهل ح ل قش     احلجل

 ػػ  تقا ػػ  الػذان مػػ  خ ػػ    حجػ اً الو ػػب و  لفػلاغ مػػنالةفػيت ل خػػ  ا  
 . خ اه  اف ن تهيت ذلع  ايت اف خ م و ت جل مش غ   ل حف  لذا
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 ددي لصػػػعوبط ةفػػػ  مػػػن ادلعػػػلوؼ اف حجػػػل  الػػػذنو  و ادلع لػػػ  تػػػ
وامػػػ  الةفػػػيت  صػػػفحط ب  ػػػ ء   ذنػػػو  م توبػػػط لػػػ    القػػػللف ال ػػػلن

 .ول ل ا  ؾ م  خع ا ةفم  ل ت   هللا
  ادلدلفوف  م الزم ف .. الَّ  لف ال لن او مشلوع  لل    القل      

ػػاُ   َ وخ ػتح يت اف ن ػػ  بػ  و لػػو  شػ   ا لػػ راً    لػلاً واةػػ اً   ِػ يت  ةِّ
 ل  ػػط احلفػػ  ادلق ػػ   بفػػل  زم  ػػط لػػه   ألصػػيت  ل  ػػط الف ػػ  الػػ  

 تص ةب الةفيت العلل ح   
   الةفػػيت ا ػػ ؾ ال جػػ  مػػن لايإ القػػللف ال ػػلن مع ن  ػػ  لػػعاط   ػػ

 .اللذاإ الذي ب ا ةفم  ن  لل ما ل
ل ن ايت   ن ملة ط الةفولط الل  اط يل ش ص  ً احلف  اا  من الف   :نإذ

 خعين اذا انين   ا ـو بتف   اي من لايإ القللف ألاف يل 
اللةار ا ـو اللشلح ل ةفيت ةوؿ م  خقـو  فم  اللذاإ ل لفلداإ الهلخاط و 

ل  ػين  .. واات  اللتف   والتةا ا  ف وص إاة   ل  القصف ن اآايإ 
ن    اصعيت احلف  والتف   ملا ق ف بيت حيت م  ل  خ ػوف ن درس م فصػيت

و ػػػب احلفػػػ  ا ػػػلا لػػػ   ػػػلاء  لػػػح حط ل لقػػػ ار الػػػذي  ػػػ حفم  واشػػػلح لػػػ  
امػ  ن   ونلحػز   ػ  احلفػ  ا مػ ً … ادلفلداإ الهلخاط ال  خ  لين       ق  

انف ػ   الحلفػ  بػيت بشػلح ادلعػ   مػن اآايإ وح ػ  و ب التف ػ    نشػهيت 
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اللتػػ يل  ذا حػػ ف لػػ ي افػػيت ة  مػػ   وخػػط  إنػػ   ػػ حف   …. نةاق ػػ   قػػ  
حل ػػط احػػم ب جػػ  شلػػ  خف ػػ  و اأ   اصػػ  ن ذلػػع مشػػ  ط ألف ذاحلتػػػ  ن 

افػػيت اخللػػل   العلػػل الصػػه  الػػً  ا ػػوى مػػن   رتػػ    ػػ  ا ػػت ع   ادلعػػ  
 ل ن ايت خف   اله ا  إ بذاإ الق ر      اظن  واإ ظف  بش يت شلت ز 

… 
 ػواء حػ ف  ادلعتل  بش يت ا     اػو الت قػل :العمر قبأ سن القراءة -ٖ

او الت ػػػػج يت او تةا ػػػػا   ػػػػ   األ  او األـ او احملفػػػػ ادل قػػػػن اػػػػو 
ادل   اف خت  الت قل ن صو من اللح ز   ت تصػيت القػلاء    ادلوالخيت

  ػ و ػل ط م   ػاط ل ع ػ ا    فل ةفيت لػح حط ب ةػا وا ػت ا مػ ً 
 ب فل الةلخقط

بػػيت اػػو مػػن  مي ػػر تع ػػ   و فػػ   القػػللف بػػ وف جتوخػػ  م عػػ ً مة قػػ ً : وا ػػ  انػػول
احجػػل األ ةػػ ء الشػػ  عط   ػػ  التحفػػ   ألنػػ  خت ػػاب ن تل ػػ   ا ةػػ ء لػػ ى 

ول ل التجوخ  لعا ً ابػ اً   ػ  الةفػيت   الةفيت خصعب ص اً ازالت     ل  بع 
ؼ خ ت ا       ً دوف اف خعػلؼ مػ ا  األة ػ ـ و  ػ   ف  اذا ال ن  و 

ن    ل م  خمن الاعض   لت و  اللتجوخ  واللت يت امػل شلتػر صػ اً لفافػ ؿ
اػػػذا ال ػػػن نعتلػػػ    ػػػ  و ػػػب  فػػػ    صػػػ  صػػػ اً ألف الةفػػػيت خفقػػػ  تلح ػػػزل 
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د   ا متوال ط    ت وف احجػل مػ  مي ػن  ٓٔ   خعين  ل    تتج وز الػػب ل ط
 . و    الشعور الدل يت و ق  اللح ز نتو   او أن ذ ا لاةط ة ب الةفيت

مي ػػن ل ةفػػيت ن اػػذا ال ػػن  :يف العمببر األ ببا ةدايببة مببن سببن القببراءة -ٗ
احلفػ  رفػػلدل  ذا اػػب  ػػلاء  ادلقػػ ار لػ  مػػل  واةػػ   بشػػ يت لػػح ت 

مي ػػن     ػػ  مقػػ ار ةفمػػ  مػػل    الة ػػب م ػػ   ة ػػتوحػػلر بعػػ ا  
لح حط   ظف  لوةػ ل نمػلاً مػن   و ً ت ا لى اف خع   الت و  مل 

بتع ػػػل  ا اتلػػػ ـادلصػػػح  وخع ػػػ     ػػػع غ اػػػ ً مػػػ   ػػػ  ةفػػػ  مػػػر 
حل ط احلفػ  اللتػ رخك ح لػ  ارتقػ  ن   نل رمق ار م   ب لة  ت  و 

الحلف  اللاحل  اي ظف  نص  لفحط مجً   ا اتل ـ  رات  مر 
صػػف خػػـو وخع ػػ ا  ن ال ػػـو التػػ يل مػػر ا ػػ  ط بعػػض اآايإ ذلػػ  وخ

 .ن األ اوع دللاصعط ةف  األ اوع ح م ً 

مػػن اجلل ػػيت اف خقػػـو الوالػػ خن حاػػ اء مصػػح  ل ةفػػيت  :وا ػػ  انػػول
خ ػػوف  ػػ   بػػ  ألفَّ األافػػ ؿ ظاػػوف اذلػػ ااي واألمػػور اخل لػػط  ػػ   

تػلحح لػ     ػ ل  ػذلع خ ػ    صػ اً ن وجيب اف ن تق  ل  مصػحف ً 
 . ل  ط احلف  و   ولت 
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  :وأدوات و مفبوعات لطمتاةعة والتشجيعوسائأ مساعدة  -٘

 ل ةفػيت وح ػ   خقـو األبوخن او احملف  بشلح وتو  ت امه ػط ةفػ  القػللف
اجل خػػػط ن لتػػػزاـ و ا     لػػػل مػػػ خ افو  انػػػ  خقػػػل  اا هللا  ػػػز وصػػػيت

 ػ نوف ا ػل   قػ  الات   د  و ان    ت وب يت ةب وة  ف  ذلع 
اصتلػػ ع   ػػ    و تػػذح  ونصػػت دا ػػ  األمػػل حلػػ  الصػػ   تعػػ م وا مػػر

اف      ل ػػ    بػػيت اتفػػ ؽ  فػػ  وادل ار ػػط دوف  صػػا ط او  حػػلالاحل
 ػػػب اف  فػػػػ  اآف اـ بعػػػػ  اف ت عػػػب نصػػػػ   ػػػػ  ط  :لػػػػ  واتقولػػػ
 .مج ً 

  مهػ    ػ  ورد خواظػب الوالػ خناخ  ً   و  خلاا  ام مػ    ػ م   ةفيتالظت ج
 وف.فمظم   م  ل م   اف خ لر  وفة اخحمه ت  و  ون شعل خو  القلل 

 اػػذل مػػن  :  الصػػ   اجل لخػػط مػػر الةفػػيت    ػػطت ػػلار مقػػ ار احلفػػ    ػػ
ا ػػيت الةػػلؽ ألنػػ     ػػ  ن ذاحػػل  اف ػػع بصػػوتع و لػػن خ  ػػ ل 

 .اب اً 

  ػ رج او ػػ إ احلفػ  خ ػػوف القػللف ال ػػلن مجػيت   ح ػػط ن رل  ػ    نتلتػػر 
لخػػػط او  نف ػػػل ن  لػػػل ً    و  مػػػذا    دوف  ػػػه  احلفػػػ  و ا ػػػ  ػػػ
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ومػػػل  نت ػػػو   ػػػل ً ص خػػػ اً   خعل ػػػ    مو ػػػ  معػػػل ن تشػػػ    ػػػ  ن
مػػػػل  نفػػػػتت ادلصػػػػح  بشػػػػػ يت و   األافػػػػ ؿ ابػػػػ اً و ح ن ػػػػ  ن تشػػػػف 

وا ػػػذا   ت ػػػوف ر ػػػ لط ل ػػػ  ن خوم ػػػ  ونةاق ػػػ  شػػػوا   ل  تػػػ ر لخػػػط 
 .نشعل الةفيت امه ط اذا ال ت   الذي او م  ك ة   

 و   ون األ ػػػ س خ ػػػوف الػػػ   ء م جػػػ أ حف خشػػػلح هللا لػػػ ر الةفػػػيت لػػػت 
 .. حت ب  و ةفم 

 -وفيما يطي أوضح لكم ةعض هذه الوسائأ:

   : ف ولصا وامت بعط احلف  ت وخن  من اذل الو   يت ص اوؿ ور وم إ
ر ػػوم    والخقت ػػ  حػػيت  ػػل     ػػت تهػػ وا   ػػ    ػػ اػػذل اجلػػ اوؿ   غػػ  ل

حػػيت ور ػػػط خ ػػوف ذلػػ  اػػػ ؼ    د ػػيت ن  ػػػ  ص خػػ  الةفػػػيت انػػ شػػعل خ  ػػت 
حػيت واةػ         ػت افدللاصعتػ    وا ػلىف  صزء  ػ  مػجً  واة   حل :معل

ن تب حرخ  الا اخط و و   ةف  صزء تا رؾ   ؿ ش لخن  مج  ط  ذل   ل  زم
 ت ػ  مػػن ةفػ   ػػور  خوح لػػ    التػ رخ  ادلفػلوو ل    خػػط وناػ ا   ػػ  بلحػط هللا

 حل  مو ت ن الصور الت ل ط: خقـو بت وخ   
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ط وة ػػو  او اف جتعػػيت لػػ  ر ػػط   ػػ  شػػ يت   ػػب وتق ػػ  دا  ػػ  اشػػ  ؿ    ػػ
ح  ء ال ور وجتع   خ وف احلقيت الذي   ػ  ا ػ  ال ػور  الػ  ةفم ػ  حلػ  ن 

 -:  ت خ وف حيت  ور  ب وف  الصور  ادأل
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  ػػػت انػػػ  ح لػػػ  ةفػػػ  الةفػػػيت  ػػػور  خقػػػـو بت وخ  ػػػ  او بعل  ػػػط  ػػػف ولصػػػا 

  .من ادل   معل ط من  الةفيت وم ول و وا ذا  

 ادلوالخيت مر انػين  اآخا د او ن اايم   اذل او  ومن الو   يت ادل      اخً  
: وذلػػػع  ػػػن الخػػػا بػػػلأمك م ػػػجيت اةاػػػ  و  انصػػػت بػػػ  األافػػػ ؿ الصػػػه ر

الصػػوإ وت ػػػج وا درس احلفػػ  ذلػػػذا ال ػػـو انػػػب واف ػػع   تلحػػػ  خ ػػػلع   
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وخ لراػػػ  وح نػػػ  خ ػػػلر وخ عػػػب   ػػػ ز اآخاػػػ د   ػػػ  بػػػ  مػػػن  شػػػع ر الةفػػػيت 
 م    اب اً. بةفولت  وال عب وا  تل ع مر احلف  وادللاصعط و   لمول

 -األطفال أنواع: -6

الػػػذي ظػػػب رخخػػػط ادل ةةػػػ إ  الػػػ ل  الاصػػػليإف حػػػ ف اف ػػػع مػػػن  ػػػ -ٔ
  حلػػ  مػػلَّ مع ػػ    ل  ػػع ا ػػت  اـ بة  ػػ إ اآايإ معػػ  :والصػػور

مي  ع اخ  ً ر   ر وم إ ب  ةط ل تذح  الآخط  ن الصور ا  ل 
مػػر الت ح ػػ    ػػ   ػػ ـ ةصػػل ادلعػػ  ن ادلل ػػـو  قػػ  و  ػػ   ػػ ـ 

 وحل  مو ر ن الصور  الت ل ط:  له ا  إر   ا
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رللر ادل    من مو ر  word مي  ع  ل يت القللف ال لن م توالً بص هطو 

  ػ  امه ػػط   ػػف اآايإ ادلة وبػط مػر الت ح ػػ   اا  ػط و    ػ  لةا  ػط القػػللف
تع ػ   م     من  اذل ؼ  ل  ب لعا ً او  اج ً الآايإ و اهناةلاـ اذل األوراؽ و 

ن م ػ   ش يت ال  ل إ ادل لر  حلفم ػ    خػت  ا ةتفػ ظ الألوراؽو  تلت ا  
 .او ات     الحللؽ  ق 

 : لبفاقاتا هذه لفريقة استخداا األن أنيت

 -:خ لرا  الةفيت لج ث ملاإ ن ملة ط احلف      ث ثط ملاةيت  لل 
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اخن تا ا نشلح ل     ادلصح      ال ور  ادلة وبط و نفتت    : ادللة ط األوا
  نت و ل  ث ث لايإ واػو خ ػلر وراءأ حػيت لخػط  و اخن ت ت   و ا   ال ور 

 .    ة  

نقـو بو ر بة  ط حػيت  نع   الت و  ل ايإ الج ث واذل ادلل : ادللة ط الج ن ط
الصػػػور    خػػػلب ةػػػىت ومنػػػلر  لػػػاع     ػػػ  حػػػيت ح لػػػطلخػػػط نت واػػػ  امػػػ ـ الةفػػػيت 
 .الاة  ط نف    ن حيت مل  نت و اآخط   ـون ت اللصوإ الذي خ لع 

 توبػط نعلو الاة  ط     الةفيت و نة ب م   ت و  اآخػط ادل : ادللة ط الج لجط
نة ػب م ػ  مي ػن حػذلع اف نت ػو    ػ  اآخػط و      ب وف  ه       او توتل
 .العجور     الاة  ط ادلة بقط

 ف شػػ ء هللا وخ احػػم لل ػػ ثػػ ث مػػلاإاػػذل ادللاةػػيت ح م ػػط الللت ػػب  واحػػلر 
 تع ا

 إ الػ   لػػيت حػيت م  ػػ  ح لػػط الاة  ػػ وا صػ ط:و تل ػ   ادلع ومػػ  بعػ د ادل ػػيتو 
ل بة  ػػ إ و ا ةػػبة  ػػط اآخػػط امػػ ـ الةفػػيت و  وا ػػع :م  ػػ   ػػ ٍ  واوالػػ ع واةػػ  

لػػ   والػػفقخشػػ     بشػػ يت لػػح ت و ال  لػػ إ ل  تػػ ر م  ػػ  ح لػػ إ اآخػػط و 
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و  حس اف ت عاػػوا معػػ  ب عاػػط مػػ  ن الا ػػب او اف  لصػػوا معػػ    ا نت ػػ ء   ػػ 
 ن نزاط مر ال عب.

اث ػ ء ادلشػ  ون ال زاػػ إ او  معػ  مي  ػع ملاصعػط احلفػ  لةفػيت احللحػ ا -ٕ
 .الخل ال ل  ل  وخع  ا  لع بع   ول  اآخط وا ذا

 ـم   ص اً ص اً  ػ ع ادلقػ ار ادلة ػو  ةفمػ   اػيت ال ػو  لةفيت ال لع ا -ٖ
واذا من ش ن  اف ختصل    ع     إ من التح    ايت ادللاصعط 

ا ت  ر ت و  ا د ط ب ػل ط م   ػاط وخت ػ و  األافػ ؿ حػيت   ومي  ع
 .خـو     ا ت  ر ال ور  ال  خ لعوهن      ال ـو

حيفظبون  تباهللا    آخبرين أطفبا ً  أن ُيشاهد طفطب من اصمفيد أيضًا  -ٚ
  ولػػب ال جػػ  مػػن الػػمامك اػػذا وخت    ػػوف ن ةفمػػ  و ػػ  ت :تعبباىل

 ف.م    بلأمك م   ل مر القلل  اجل نب صزاا  هللا   اً 

  :أشبببعروا أطفبببالكم ابلفبببرع واا ببببال عنبببدما حيفبببظ القبببرآن الكببببرم  -ٛ
خهػػين  افػػيتٌ ظتفػػوف  ػ :  ح ػػ افػ ؿ  لفوااػػب ادلبػػلامك  وانمػلوا  ا

 ل لػػػ خت ااف ل ػػػ شػػػار ة صػػػط ا ػػػوؿ ان ػػػ  اوا اف نُ و   ول ػػػل خػػػل ف
 ر.والف ل    م  خ ت  ـ موااا    ل  خ ف
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 -اتا ع م  خ  :وا  اً       
 الشلح  واحملف  األـو     األ   :الشلح ل ةفيت امه ط ةف  القللف ال لن

امه ػط ةفمػ  ل قػللف ال ػلن بشػ يت ما ػ   وانػ  بػذلع  ذلذا الةفػيت
 ػػػ  وف افػػػيت شل ػػػز و ػػػ حم    ػػػ  ةػػػب اجلل ػػػر  واػػػو مػػػ  خعػػػ  

  تللار ن احلف . زا  واي ل  لإلة  
   ناػػػػ ا مػػػن  ػػػػور  ال ػػػػ س   الف ػػػػا   ا  ػػػػ   الاػػػ ء الل ػػػػور القصػػػػ :

ة ػت اهنػ  ت ػوف  ػ  ط  وا ذا ُ فم  ال ور    ط ال ةا وال    
   ػػ  ن الا اخػػط  شلػػ  خشػػعلل حنػػ  خ ػػتة ر احلفػػ  ب ػػ ولط  دوف اف 

 ت فلل من  ل  ط احلف .
  شػػلحا  وء لخػػط لخػػط واحلراػػ  حػػذا مػػل  ومػػن   ػػ   مػػلاإ  ػػ  ػػلاء  ال ػػور 

وخوصػ   ادلفلداإ الهلخاط      و  ب  لل الةفػيت حلػ  ذحػلإ لنفػ ً 
  ػػػػع ( ل ػػػػ حتور  تف ػػػػ  القػػػػللف لفافػػػػ ؿتف ػػػػ    ػػػػيت بع ػػػػواف   

  صعػيت الةفػيت خقلااػػ  مػر تصػػح ت   واػو ن  ػب رل ػػ اإ رايو
 ػ  ن واػو مػ  جيع  ػ  تل وخ لرا   ػ   مػلاإ  األ ة ء  ف وص إ

  ق   وخ  يت      ةفم  .
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 خعػػين: ثػػ ث اايـ ل حفػػ  وث ثػػط ل للاصعػػط   خػػ  اايـ لتحفػػ   القػػللف :
والت ل ر واجللعط ا لاةط ل عب مع  وم    ت      م    ـ   ؿ 

 األ اوع.
 مػػن  ػػ ؿ اذلػػ ااي وادل    ػػ إ ح لػػ   ػػتللار ن احلفػػ  ف ػػز الةفػػيت لإل :

 لػيت م ػ بق إ حلفػ  القػللف  انت   من ةف   ور  مع  ط  واخً ػ 
مق بيت ص  ز   او م      الةفيت  ذا واظب     احلف  لفػل  اوخ ػط 

 وب وف ا ة ء  وغ ا .
  مر اف  ل  واو خ لع   واػ  خ ػلعون  مش رحط األـ واأل  ن احلف :

مشػػػ رحط األـ واأل  ل ةفػػػيت ن ةفػػػ  القػػػللف خعػػػ  ةػػػ  ز  ػػػوي لػػػ  
م  ة ػػت مػػن ادلل ػػن اف ل  ػػتللار ن احلفػػ  وخشػػعلل ب ػػع د  احػػ
 ختا د  ت ل ر اآايإ احملفوظط لاع   . 

 كبْة مختصرة عـ الؿملػ

 

نو   نوـت اإل ا اعتـؼوُت اإبوراهقمدريد بن متي ب ورس انؿي 

 ا  بوودأُت ا أكووا طالوو  ه هؾقووت الرتبقووت لاووم عؾووو  الحقوواة 1992

 - بوو عبود الورحؿنأ -نوالم الؿوولى العؾم بدايت مع الشقا  طريَ  
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 ، م وووو ؾح الحوووودي  ،عؾووووى يديوووه العؼقوووودة عؾؿووووُت حقووو  ت»

ثم أهؿؾت الدرانت  ،الؼررن  أحؽا  التجويد  ت  ة ، أجر مقت

 بعودها بودأت الوتعؾم  ،(الشوقا نوالم وأخو  الشقا ضقاءعؾى يد 

متـوعوت ه الػؼوه  أصووله  فؼوه  افقه در ًن   أخلُت  ،كرتكتمن اإل

 أتؿؿت حػظوه  الؽريم الؼررنالدعوة  التزهقتاا ثم بدأت بحػظ 

 الؼـرآناحػـظ  ه نـت  ثؿاكقت أشفرا  لي طريؼت لؾحػظ أنؿقتفا 

  لوود ضووؿـتفا ه هتوواب، (إبــراهقؿكؿــا تحػــظ الػاتحــة مــع دريــد 

 لوي  ، اشتغؾت ه ضوبط الؿتشواهبات الؾػظقوت   هو هتابـا هلا(،

الؽـريؿ  الؼـرآنءبط بدايات وكفايـات أحـزاب وأربـاع  هتاب ه 

 لد أجوزت  ،(ءبط مقاءع السجقدا   أيًض  ،(كشا قةبالجؿؾة اإل

 لورأت الؼوراءات عؾوى  ،طالو  عؾوم 722هبل  الؽت  ما يؼارب 

 الشووقا  ،الشووقا نووعد  مووـفم  ،عوودد موون مشووايا موون الؿوصووق

 ،الؼوراءات هؿؾوُت أثوم ، (بر ايوت حػوصخقور  أجازين إ ،صدي 

 لوراءة  ،بون هثقور برا يقوها لوراءة  ،عاصم برا يقوه بؼراءةِ   ُأجزُت 

جووازات تووم  هوول  اإل  ،أبووي عؿوور  برا يقووه لووراءة  ،افع برا يقووهكوو

إنوتاذ  (فاضوقلجـت متخ  ت من العؾؿواء إ قِ بَ ت ديؼفا من لِ 

 ،(أبووو أيؿوون  الشووقا نووالم محؿوود عؾووي  ،عؿوور رشووقد م وو ػى
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 الشوقا حؿوزة عبود الورحؿن  ، الدهتور زياد عبد اهلل عبد ال ؿد

ن ألؾقم هردنتان بعد إقت ه  زارة إ لا   الشم ن الديـ  صوه

 إربعووون ا ه هؿووا أكـووي مجواز أيًضوو ،(اجتوزت آمتحووان بامتقواز

 هتو  الشوقا الح وري ه  ( تحػت إطػال ، الجزريت ،الؼرركقت

  اؒ 

 جؿقع الحؼقق محػقظة لدى 

 (لالؿقصؾّ  إبراهقؿدريد )
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 الؿحتقيات

 

 

 ٜ ......................................................... ادلق مط

 ٕٔ ............................................... الةلخقط اللتفص يت

:ت ا   إ م لط .......................................................................... ٔٙ 

نص  ت م لط: ........................................................................... ٔٚ 

 ٕٗ .......................... الؽ ال    الص حل ن الت لار ن احلف 

 ٖٔ ............................. اخػَُّ   ادلَا رُؾ  اي َمْن تلخ  ةف  القللف(

 ٖٚ ........................... «دل ذا  ف  القللف وصزاء ة    القللف»

 ٖٗ ..................................  و اذللط ن الذحل وت و  القللف

 ٜٗ .....................................................  صط و م 

 ٕ٘ .........................  ةواإ احلف  الصح ت ولعوالإ احلف 

 ٘٘ ................................................ لعوالإ احلف 

 ٕٚٔ ...............  ا ـ احلف الخقط ملاصعط وتجا ب القللف ال لن بع  

 ٜٚٔ .................................... الخقط ملاصعط القللف ال لن

 ٜٚٔ ...................... ل   ال الذخن تلحوا ادللاصعط او تف ب م   

 ٕٗٔ ............................... الخقط ةف  القللف ال لن ل  ا ر

 ٕٕٗ ...........................  ةواإ  ف  القللف ال لن لفاف ؿ
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 ٕٕٗ ........................................ناذ  سلتصل   ن ادلدل 

 ٕ٘ٗ .................................................... احملتوايإ

 

                     
 


