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 :ة والسالم على رسول اهللا وبعداحلمد هللا والصال
ا   فهذا بيان خمتصر  لطريقة حفظ القرآن الكرمي بفكرة احلصون اخلمسة أردت أن أنفع 

اإلخوان  ليصلوا حبفظهم إىل أعلى مستويات اإلتقان ىف وقت يسري  بإذن اهللا العلى الكبري  
، وقد تناولتها بالشرح من )تعاهدوا هذا القرآن(النبوية   ، وهى قائمة على  أساس من السنة
، وقد قمت ) أسرار وإبداعات ىف حفظ القرآن الكرمي(خالل دورة علمية متكاملة بعنوان 

ا فآتت مثرات يانعة ىف وقت يسري مع خمتلف  األعمار واملستويات الثقافية  بالتحفيظ 
  .بفضل اهللا وحده

ذه الطريقة  العلم بأصول وأركان احلفظ وأريد أن أنبه القارئ  أنه  البد من جناح احلفظ 
السليم وضوابطه وكذلك أصول وأركان وفنون املراجعة  وكذلك املتابعة ، وأصل أصول التوفيق 
والقبول اإلخالص ، وقد استقصيت ذلك كله بشئ من التفصيل من خالل الكتاب والسنة 

بارهم وقصصهم وعلو مهتهم ىف حفظ القرآن وأقوال حفاظ العلماء من األمة وسقت من أخ
الكثري وقطفت لك أزهارا من بساتني وصاياهم واعتصرت لك  من أفكارهم  شرابا سائغا 

أسرار وإبداعات (: زالال ىف كتاب  أسلوبه طريف ،  ملمحه لطيف  وحممله خفيف بعنوان
اهللا ىل ولك ،  ولو كان من عيب فيه  فهو ذنوب جامعه ، غفر ) ىف حفظ القرآن الكرمي

 .وعصمىن وإياك من  الزلل ، آمني
أسأل اهللا  تعاىل أن يرزقىن اإلخالص و أن يكسي هذا العمل  ثوب القبول وأن ينفع به   

  .املسلمني ىف مكان وزمان  وصل اللهم على  حممد وآله وصحبه  وقارئ القرآن و حمبه وسلم
  فقري عفو ربه                                                                        

  سعيد أبو العال  محزة                                                           
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אאWאאאאאFאא(  

قراءة من املصحف بواقع جزئني يوميا على األكثر ؛ أى ختمة نصف شهرية ، ويتمثل ىف ال
بصورة جمتمعة (دقيقة للجزئني معا  ٤٠وينبغى أال يكون الوقت الالزم لقراءة اجلزئني أكثر من 

أما لسريع القراءة مع مراعاة أحكام التجويد قدر املستطاع فال ينبغى أن يستغرق ) أو متفرقة
دقيقة، وميكن أن تقرأ جزء فقط يوميا ؛ أى ختمة كل شهر ،  ١٥ر من اجلزء الواحد أكث

  .وهذا ال أحبه ملن أراد حفظا متقنا واهللا املستعان
  .هو االستماع إىل ختمة مرتلة كاملة بواقع حزب يوميا على األقل :واالستماع املنهجى

  
  

אאWאFאEW 

ويتمثل ىف قراءة الصفحات املراد حفظها ىف األسبوع الذى يلى  :التحضير األسبوعى -١
صفحات الىت ستقوم حبفظها ىف األسبوع القادم   ،   ٧أسبوع احلفظ  أى تقرأ كل يوم الـ 

وحتفظ فيه من الصفحة   ١٦/٧إىل اجلمعة  ١٠/٧فإذا كان األسبوع احلاىل ممتد من السبت 
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صفحات التالية هلذه الصفحات   ٧فإنك ستقوم بتحضري الـ ١٤رقم إىل الصفحة  ٨رقم 
والىت سيتم حفظها ىف األسبوع املمتد من السبت ) ٢١إىل صفحة رقم  ١٥من صفحة رقم (

 ٢٣/٧ةإىل اجلمع ١٧/٧
ويكون ىف الليلة الىت تسبق يوم احلفظ وهو عبار عن تكرار صفحة : التحضير الليلى -٢

النوم بطريقة الرتتيل السريع نسبيا وقبل ذلك تكرار مساعها برتكيز  دقيقة قبل ١٥احلفظ ملدة 
دقيقة  ١٥شديد من فضيلة الشيخ حممد صديق املنشاوى رمحه اهللا على وجه اخلصوص ملدة 

 أو عشر مرات أيهما أقرب
وهو عبارة عن تكرار الصفحة املراد  ويكون قبل احلفظ اجلديد مباشرةً : لىبْ التحضير القَ  -٣

  .)مرة ١٥حواىل ( دقيقة  ١٥بطريقة احلدر قراءة من املصحف وبرتكيز ملدة حفظها 
אאWאאFאWE 

صفحة املالصقة لصفحة  ٢٠ويتمثل ىف مراجعة ما يتكون من صفحات حمفوظة بعد الـ 
ما يتكون مثال احلفظ اجلديد، وهو يتكون تدرجييا؛ ويكون بواقع مرة واحدة أسبوعيا ، فعند

صفحة ، يتم مراجعة هذه الصفحات اخلمس يوم السبت ، مث  ٢٠صفحات بعد الـ  ٥
 ١٢، فيصبح مقدار املراجعة البعيدة ) ملن حيفظ صفحة يوميا( صفحات أسبوعيا  ٧يرتاكم 

جزءان (صفحة  ٤٠صفحة ىف يوم السبت من كل أسبوع وهكذا حىت ميتأل يوم السبت بــ 
نبوبة األوىل مث نشرع مأل أنبوبة يوم األحد مبا يتكون من صفحات ، وهذه هى األ) فقط

صفحة وهكذا حىت متتأل أيام األسبوع كلها  ٤٠حمفوظة إىل أن ميتأل يوم األحد هو اآلخر بــ 
هذا كثري ، فإن هذه صفحات : ، ال تقل )دقيقة فقط ٤٠(مبراجعة البعيد بواقع جزأين يوميا 
ا مرات  مبراحل التحضري كلها ومرحلة مراجعة القريب ومرحلة احلفظ ستكون سهلة جدا أل

  .نفسه حىت وصلت إىل حصن مراجعة البعيد، فاستعن باهللا
אאאWאאW 

 ٢٠، هذه الـ  يوميا صفحة املالصقة لصفحة احلفظ اجلديد  ٢٠ويتمثل ىف مراجعة الـ 
ة واحدة وغدا تراجعها مث بعد ذلك صفحة تتكون أيضا تدرجييا؛ فأنت حتفظ اليوم صفح

وهى تستغرق حواىل ) جزأ يوميا(صفحة يوميا  ٢٠تصري الصفحة صفحتني حىت تصل إىل 
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دقيقة إذا كنت منتظما ىف مراجعتها يوميا وال تكسل عنها وتذكر وصية النىب صلى اهللا  ٢٠
  ).تعاهدوا هذا القرآن(عليه وسلم 

وليس الرتتيل أو ) احلدر(سرعة أثناء املراجعة هى مرتبة القراءة من حيث ال: ملحوظة هامة
  .التحقيق، فلكل مقام مقال

אאWאא W  صفحة واحدة(ومثالنا ىف هذا الربنامج  (

) ركنا ٢٧(من خالل تطبيق أركان احلفظ السليم دقيقة فقط  ١٥خالل حفظها يكون و 
  .وجتنب أخطاء احلفظ 

طور (سعيد محزة  :إعدادأسرار وإبداعات ىف حفظ القرآن الكرمي،  :اقرأ كتاب : لالستزادة
  ).اإلعداد، يسر اهللا إخراجه

وإليك بعض النماذج المختلفة ليتضح لك كيفية تطبيق هذه الطريقة المبنية على أصل 
  ):تعاهدوا(نبوى كريم 

  يوم فى حياة رجل حفظ أربع صفحات و يحفظ اآلن الصفحة الخامسة ):١(نموذج 
من املصحف طبعة امللك فهد يستثىن الصفحة  ٣احلفظ يبدأ من الصفحة رقم  :ملحوظة

  :من املصحف الشريف ؛ سورة الفاحتة وبداية سورة البقرة ٢و ١رقم 
  ).دقيقة ١٥(حفظ الصفحة اخلامسة   -١
  ).دقائق ٤(؛ الثالثة والرابعة  صفحات ٤الـ مراجعة : مراجعة القريب -٢
  )صفر دقيقة. (ال يوجد بعد :مراجعة البعيد  -٣
  ).دقيقة ١٥(للصفحة اخلامسة : التحضري القبلى -٤
مرات ملدة  ١٠(واستماع إن أمكن ) دقيقة ١٥(للصفحة االسادسة : التحضري الليلى -٥
  ).دقائق ١٠
صفحات الىت سيتم حفظها األسبوع الذى يلى أسبوع  ٧قراءة الــ : التحضري األسبوعى -٦

  )دقائق  ١٠(احلفظ 
  ).دقيقة على األكثر بطريقة احلدر ٤٠(جزأين ): القراءة املستمرة (التحضري الشهرى   -٧

  ).موزعة على اليوم وىف الصلوات( دقيقة  ١٠٩: الوقت الالزم ىف هذا اليوم
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  !!!!!دقيقة؟ ١٤٤٠دقيقة من يوم مقداره  ١٠٩أيعجز أحدنا على أن يستقطع 
ويحفظ اآلن الصفحة الواحدة   صفحة ٢٠يوم فى حياة رجل حفظ : )٢(نموذج 

 والعشرين 
  ).دقيقة ١٥(حفظ الصفحة الواحدة والعشرين   -١
إىل صـــ  ٣صفحة املالصقة لصفحة احلفظ؛ من  صـــ  ٢٠مراجعة الـ : مراجعة القريب -٢
  ).دقيقة٢٠(  ٢٢
  )صفر دقيقة. (ال يوجد بعد: مراجعة البعيد  -٣
  ).دقيقة ١٥(لعشرين للصفحة الواحدة وا: التحضري القبلى -٤
مرات  ١٠(واستماع إن أمكن ) دقيقة ١٥(للصفحة الثانية والعشرين : التحضري الليلى -٥

  ).دقائق ١٠ملدة 
صفحات الىت سيتم حفظها األسبوع الذى يلى أسبوع  ٧قراءة الــ : التحضري األسبوعى -٦

  ).دقائق  ١٠(احلفظ 
  ).دقيقة على األكثر بطريقة احلدر ٤٠(ن جزأي): القراءة املستمرة (التحضري الشهرى   -٧

  ).موزعة على اليوم وىف الصلوات( دقيقة  ١٢٥: الوقت الالزم ىف هذا اليوم
  !!!!!دقيقة؟ ١٤٤٠دقيقة من يوم مقداره  ١٢٥أيعجز أحدنا على أن يستقطع 

صفحة ويحفظ اآلن الصفحة السابعة  ٢٦يوم السبت لرجل حفظ : )٣(نموذج 
 والعشرين 

  ).دقيقة ١٥(الصفحة السابعة والعشرين حفظ   -١
إىل صـــ  ٩صفحة املالصقة لصفحة احلفظ؛ من  صـــ  ٢٠مراجعة الـ : مراجعة القريب -٢
  ).دقيقة٢٠(  ٢٨
  )دقائق ٦( ٨إىل صــ  ٣من صـــ ) صفحات  ٦:  (مراجعة البعيد  -٣
  ).دقيقة ١٥(للصفحة السابعة والعشرين : التحضري القبلى -٤
مرات  ١٠(واستماع إن أمكن ) دقيقة ١٥(للصفحة  الثامنة والعشرين : الليلى التحضري -٥

  ).دقائق ١٠ملدة 
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صفحات الىت سيتم حفظها األسبوع الذى يلى أسبوع  ٧قراءة الــ : التحضري األسبوعى -٦
  ).دقائق  ١٠(احلفظ 

  ).ة احلدردقيقة على األكثر بطريق ٤٠(جزأين ): القراءة املستمرة (التحضري الشهرى   -٧
  ).موزعة على اليوم وىف الصلوات( دقيقة  ١٣١: الوقت الالزم ىف هذا اليوم

  !!!!!دقيقة؟ ١٤٤٠دقيقة من يوم مقداره  ١٣١أيعجز أحدنا على أن يستقطع 
صفحة ويحفظ اآلن الصفحة الواحدة  ٦٠يوم السبت لرجل حفظ :)٤(نموذج 

 والستين  
  ).قيقةد ١٥(حفظ الصفحة الواحدة والستني    -١
إىل صـــ  ٤٣صفحة املالصقة لصفحة احلفظ؛ من  صـــ  ٢٠مراجعة الـ : مراجعة القريب -٢
  ).دقيقة٢٠(  ٦٢
  )دقائق ٤٠( ٤٢إىل صــ  ٣من صـــ ) صفحة  ٤٠:  (مراجعة البعيد  -٣
  ).دقيقة ١٥(الصفحة الواحدة والستني  : التحضري القبلى -٤
مرات  ١٠(واستماع إن أمكن ) دقيقة ١٥(لستني  للصفحة الثانية وا: التحضري الليلى -٥

  ).دقائق ١٠ملدة 
صفحات الىت سيتم حفظها األسبوع الذى يلى أسبوع  ٧قراءة الــ : التحضري األسبوعى -٦

  ).دقائق  ١٠(احلفظ 
  ).دقيقة على األكثر بطريقة احلدر ٤٠(جزأين ): القراءة املستمرة (التحضري الشهرى   -٧

  ).موزعة على اليوم وىف الصلوات( دقيقة  ١٦٥: ذا اليومالوقت الالزم ىف ه
  !!!!!دقيقة؟ ١٤٤٠دقيقة من يوم مقداره  ١٦٥أيعجز أحدنا على أن يستقطع 

صفحة و يحفظ اآلن الصفحة الثانية  ٦١يوم األحد لرجل حفظ : )٥(نموذج  
 والستين 

  ).دقيقة ١٥(حفظ الصفحة الثانية والستني    -١
إىل صـــ  ٤٤صفحة املالصقة لصفحة احلفظ؛ من  صـــ  ٢٠مراجعة الـ : مراجعة القريب -٢
  ).دقيقة٢٠(  ٦٣
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 ١(صحفة اخلاصة بيوم األحد  ٤٠مل يتكون إال صفحة واحدة من الـ :  مراجعة البعيد  -٣
  )دقيقة
  ).دقيقة ١٥(الصحفة الثانية والستني  : التحضري القبلى -٤
مرات  ١٠(واستماع إن أمكن ) دقيقة ١٥(ستني  للصفحة الثالثة وال: التحضري الليلى -٥

  ).دقائق ١٠ملدة 
صفحات الىت سيتم حفظها األسبوع الذى يلى أسبوع  ٧قراءة الــ : التحضري األسبوعى -٦

  ).دقائق  ١٠(احلفظ 
  ).دقيقة على األكثر بطريقة احلدر ٤٠(جزأين ): القراءة املستمرة (التحضري الشهرى   -٧

  ).موزعة على اليوم وىف الصلوات( دقيقة  ١١٦: ا اليومالوقت الالزم ىف هذ
  !!!!!دقيقة؟ ١٤٤٠دقيقة من يوم مقداره  ١١٦أيعجز أحدنا على أن يستقطع 

احلفظ يبدأ من ( ىف حياة رجل حيفظ الصفحة الواحدة والثمانني  يوم األحد : )٦(نموذج 
من املصحف  ٢و ١من املصحف طبعة امللك فهد يستثىن الصفحة رقم  ٣الصفحة رقم 

  ):الشريف ؛ سورة الفاحتة وبداية سورة البقرة
)دقيقة ١٥(ة الواحدة والثمانني  حفظ الصفح -٧ -١ 

إىل صـــ  ٦٣صفحة املالصقة لصفحة احلفظ؛ من  صـــ  ٢٠مراجعة الـ : مراجعة القريب -٢
  ).دقيقة٢٠(  ٨٢
 ٢٠(بيوم األحد صحفة اخلاصة  ٤٠صفحة من الـ  ٢٠مل يتكون إال :  مراجعة البعيد  -٣

صفحة  ٤٠؛ الحظ أنك راجعت ىف  يوم السبت الــ  ٦٢إىل صـــ  ٤٣وهى من صــ ) دقيقة
  ).٤٢إىل صــ  ٣من صــ ( اخلاصة به 

  ).دقيقة ١٥(الصفحة الواحدة والثمانني  : التحضري القبلى -٤
مرات  ١٠(واستماع إن أمكن ) دقيقة ١٥(للصفحة الثانية والثمانني  : التحضري الليلى -٥

  ).دقائق ١٠ملدة 
صفحات الىت سيتم حفظها األسبوع الذى يلى أسبوع  ٧قراءة الــ : التحضري األسبوعى -٦

  ).دقائق  ١٠(احلفظ 



 @@@cáíŠØÛa@æeŠÔÛa@ÅÐy@óÏ@pbÇa†igë@‰aŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

   Wאא أخى 

@@@@@@@@bÈßÅÐ−@æeŠÔÛa@NNòä¦a@Ý†ã@bÈß 

  ).دقيقة على األكثر بطريقة احلدر ٤٠(جزأين ): القراءة املستمرة (التحضري الشهرى   -٧
  ).يوم وىف الصلواتموزعة على ال( دقيقة  ١٣٥: الوقت الالزم ىف هذا اليوم

  !!!!!دقيقة؟ ١٤٤٠دقيقة من يوم مقداره  ١٣٥أيعجز أحدنا على أن يستقطع 
  

  احلمد هللا رب العاملني                

  
  خادم القرآن الكريم

 بو العال حمزةأسعيد / د
                             

 لالستفسارات       
Saidhamza96@gmail.com  

  



אאא  

 

صفحات التى ستحفظ فى األسبوع القادم بواقع مرة واحدة يوميا بعد االستماع      ٧أى الـ : ص ٧                  قبل الحفظ مباشرة )دقيقة ١٥(الحفظ قراءة صفحة : ص م .             لصفحة الحفظ الجديد: صفحة المالصقة٢٠الــ
قبل النوم ليال) دقيقة ١٥(قراءة صفحة الحفظ لليوم القادم : ص ق                                                                 

                                              خادم القرآن الكريم  

سعيد أبو العال حمزة/ د  

Saidhamza96@gmail.com 

  القراءة
 المستمرة

مراجعة البعيد    التحضير   الحفظ الجديد  مراجعة القريب 
 قبلى ليلى أسبوعى اليوم   

ق ص  ٧ ص   ٤٠ ص  م ص  ٢و ١رقم  زءجال  فحة المالصقةص    الســـــــــــــــبت الصفحة األولى من الجزء السادس عشر الـ٢٠
٤و ٣الجزء رقم  ص م ص ق ٧ ص ٤٠ ص المالصقةصفحة    األحــــــــــــــــــــــد الصفحة الثانية من الجزء السادس عشر ال٢٠
٦و ٥الجزء رقم  ص م ص ق ٧ ص ٤٠ ص  اإلثنيــــــــــــــــــــن الصفحة الثالثة من الجزء السادس عشر ال٢٠صفحة المالصقة 
٨و ٧الجزء رقم  ص م ص ق ٧ ص ٤٠ ص من الجزء السادس عشرالصفحة الرابعة  ال٢٠صفحة المالصقة   الثالثـــــــــــــــــــــاء 
١٠و ٩الجزء رقم  ص م ص ق ٧ ص ٤٠ ص  األربعــــــــــــــــــــــاء الصفحة الخامسة من الجزء السادس عشر ال٢٠صفحة المالصقة 
١٢و ١١الجزء رقم  ص م ص ق ٧ ص ٤٠ ص  الخــــميــــــــــس الصفحة السادسة من الجزء السادس عشر ال٢٠صفحة المالصقة 
١٤و ١٣الجزء رقم  ص م ص ق ٧ ص ٤٠ ص  الجمعـــــــــــــــــــــة الصفحة السابعة من الجزء السادس عشر ال٢٠صفحة المالصقة 

 الحصن


