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 حفظ القرآن الكريم اتجاىات حديثة في تدريس : 8
 ياسر خمف رشيد عمي الذجيري األستاذ الدكتهر 

 
 : Memoryالذاكرة 

تعج عسمية الحاكخة جدءا أساسية وضخورية في عسمية التعمؼ، وىي تجؿ عميو، وال غشى 
االستفادة مؽ الخبخات لمفخد في حباتو العمسية والعسمية عؽ التحكخ، ألف عسمية التحكخ تسكشو مؽ 

 التي تعمسيا في أمؾر حياتو اليؾمية.
ونغاـ الحاكخة لجػ اإلنداف يتسيد بقجر كبيخ مؽ تشؾع العسميات التي يتزسشيا، كسا تقؾـ الحاكخة 
بتدجيل الخبخات التي تسخ بيا في مؾاقف حياتشا الفخد في التؾاصل مع السؾقف الخاىؽ بسا فيو 

التحكخ ىؾ استخجاع ليحه العشاصخ والسؾضؾعات، وما يختبط  مؽ عشاصخ أو مؾضؾعات، فإف
 بيا مؽ خبخة سابقة. تعخيف الحاكخة:

الحاكخة اإلندانية تعتبخ عسمية اختخاقية تغيخ ىشا وىشاؾ ويتؾقف عمييا معغؼ نؾاتج الدمؾؾ 
 (4002اإلنداني )عبج الؾىاب كامل 

ر بالحياة ومع ذلػ فإنو رغؼ كل ما تؾصمت فيي قمب انفعاالتشا والسؾجو الستجابتشا وتسجنا بالذعؾ 
إليو اإلنجازات العمسية الحجيثة مؽ اكتذافات فإف فيؼ قاعجة السعمؾمات مازاؿ في بجايتو، رغؼ كل 
ما أتيح لشا أف نعخفو خالؿ الخسذ والعذخيؽ سشة األخيخة مؽ الحاكخة ولؼ تكؽ تعخفو خالؿ كل 

 (041، 4004الفتخة الدابقة )كحمو،
الذاكرة بأنيا عسمية إدراك لمسهاقف الساضية بسا يذسميا من  2991ر الذرقاوي يعرف أنه 

خبرات وأحداث تؤدي دورا ىاما في حياة الفرد، والقدرة عمى استرجاع ىذه السهاقف وما يرتبط 
 بيا من خبرات ماضية. العسميات األساسية في الذاكرة :

ل التي تتابع في ىحا الشغاـ فقج تبيؽ أف الحاكخة بالشدبة لمعسميات التي تتزسشيا الحاكخة، أو السخاح
 تتزسؽ ثالثة عسميات، أو تسخ بثالث مخاحل أساسية ىي:

 عسمية التخميد . .0
 عسمية تخديؽ.  .4
 عسمية االستخجاع   .3
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 Encodingالترميز  .2

يقرج بعسمية التخميد تحؾيل السعمؾمات إلى الذكل الحؼ يداعج الفخد عمى حفع ىحه السعمؾمات 
عيا في كؾد معيؽ أو تحؾيميا إلى رمد محجد يقابل السعمؾمة ويعبخ عشيا عشج وذلػ بؾض

.وإف التخميد يتزسؽ تحؾيل السعمؾمات الحدية كالرؾت أو الرؾرة إلى نؾع مؽ الذفخة أو  المدـو
الخمد الحؼ تقبمو الحاكخة، ذلػ أف تدجيل السعمؾمات الؾاردة إليشا ال يعشي تدجيميا كسا ىي فكثيخا 

ؽ التخميد تجسيال لمسادة أو ربظة ليا بخبخاتشا الدابقة عمى شكل بظاقة أو صؾرة أو أؼ ما يتزس
 (002، 4003شئ آخخ وذلػ حتى ندتظيع أف ندتخجع ىحه السعمؾمات فيسا بعج. )الذخقاوؼ 

 :Storageالتخزين  .1
وىي حفع السعمؾمات التي تؼ تخميدىا في الحاكخة وتبقى ىحه السعمؾمات بالحاكخة لحيؽ حاجة الفخد 
الييا وتدتجؿ عمى عسمية تخديؽ السعمؾمات أؼ عمى وجؾد آثار الحاكخة دوف ندياف، مسا يسارسو 

، ومؽ الفخد مؽ تعخؼ أو استجعاء خالؿ عسمية االستخجاع التي تعتبخ السخحمة الثالثة لمحاكخة
 وسائل التخديؽ: 

 :Recognitionأ. التعرف 
ىؾ قجرة الذخص عمى استخجاع السعمؾمات دوف عشاء وجيج بدبب االستعانة بسا يعخض عميو 
مشيا أثشاء التعخؼ عمييا مثاؿ )ال تدتظيع أف تتحكخ اسؼ زميل لػ كاف يجمذ بجؾارؾ في 

لػ بزعة أسساء ىؾ واحج مشيا ويظمب السخحمة اإلبتجائية ولكؽ السيسة تكؾف سيمة عشجما تقؾـ 
 ( 002، 4003مشػ تحجيج اسؼ ىحا الدميل( الحاكخة )الذخقاوؼ 

 :Recallستدعاء الاب. 
سؾاد تختبط بىؾ القجرة عمى استحزار السعمؾمات السخدنة عشجما تدتجعي عؽ طخيق االستعانة 

 .بيا
 :Retrievalاالسترجاع  .3

الحاجة الييا مؽ الحاكخة أو ىؾ العسمية التي تتسثل في وىؾ القجرة عمى تحكخ السعمؾمات عشج 
البحث عؽ السعمؾمات وتحسيميا مؽ الحاكخة واستعادتيا وتتؾقف فعالية ىحه العسمية عمى عجة 

 عؾامل مشيا:
 طخيقة عخض السادة مؾضؾع االستعادة وتخميدىا 
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 .مدتؾػ السعالجة الحؼ تعالج عشج ىحه السادة 
السعمؾمات مؽ الحاكخة طؾيمة السجػ أو قريخة السجػ تتؼ مؽ خالؿ ويعتسج أف عسمية استخجاع 

عسميات يفتخض أنيا عسميات متدمدمة أو متتابعة، أما السعمؾمات الججيجة فيتؼ معالجتيا مؽ 
خالؿ السقارنات التي تتؼ بيؽ رمؾز السجخالت والسعمؾمات السؾجؾدة بالحاكخة وتتخح القخارات 

 (041، 4004عجـ تظابق ليحه السقارنات. )كحمو، السعخفية بشاء عمى تظابق أو
 اقدام لمذاكرة : 

 Secondary Memoryالذاكرة الحدية  .2
تعتبخ السدتقبل األوؿ لمسجخالت الحدية مؽ العالؼ الخارجي، فيي تقؾـ باستقباؿ كسيات ىائمة 
مؽ السجخالت الحدية في أؼ لحغة مؽ المحغات وذلػ عبخ السدتقبالت الحدية السختمفة 
)البرخية، والدسعية، والمسدية، والدسعية والتحوقية( ولكؽ بالخغؼ مؽ ىحه القجرة عمى االستقباؿ 
فإف السعمؾمات سخعاف ما تتالشى مشيا ألف قجرتيا عمى االحتفاظ محجود ججا بحيث ال تتجاوز 

 (041، 4004أجداء مؽ الثانية)كحمو،
 Short Term Memoryالذاكرة قريرة السدى  -1 

اكخة قريخة السجػ ىي السحظة الثانية التي تدتقخ فييا السعمؾمات التي يتؼ استقباليا مؽ تعج الح
الحاكخة الحدية، وىحا السخدف يدسى "بالذعؾر" وىؾ يتسيد بقجرة محجودة كسا أف السعمؾمة في ىحا 

ة، حيث ( ثانية تقخيبا والقجرة االستيعابية لمحاكخة قريخة السجػ محجودة جج01السخدف تفقج خالؿ )
ال ندتظيع االحتفاظ بكؼ ىائل مؽ السعمؾمات كسا ىؾ الحاؿ في الحاكخة الحدية والحاكخة طؾيمة 

 ( وحجات مؽ السعمؾمات.1 - 1السجػ حيث يسكشيا أف تدتؾعب فقط مؽ )
 أسباب الشديان في الذاكرة قريرة السدى:

ي لؼ يتؼ تكخارىا وتدسيعيا اإلىساؿ وعجـ السسارسة: حيث تذيخ الجالئل إلى أف السعمؾمات الت• 
أو مسارستيا تزسخ تساما كسا تزسخ العزمة في حالة تؾقفيا عؽ العسل لسجة طؾيمة كسا يحجث 

 ( ثانية تقخيبا 01في حاالت الذمل حيث تتعخض ىحه السعمؾمات لمتالشي والدواؿ خالؿ )
التجاخل أو اإلحالؿ: تتزسؽ الحاكخة قريخة األجل عجدا محجودة مؽ الؾحجات، وكل عشرخ • 

ججيج مؽ عشاصخ السعمؾمات التي تعخض عمى الفخد يذغل حيدا أو مخكدًا مؽ مخاكد الحاكخة 
الذاغخة وبالتالي يعسل ىحا العشرخ الججيج في كثيخ مؽ األحياف عمى إزاحة عشرخ آخخ مؽ 
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سبق االحتفاظ بيا في الحاكخة ويحل محميا أو قج يحجث تجاخل بيؽ ىحه السعمؾمات العشاصخ التي 
 (041، 4004حيث أف الخبخات الججيجة تعيق تحكخ الخبخات الدابقة. )كحمو،

 Long Term Memoryالذاكرة طهيمة السدى  -3
لشيائية فيی ىحه الحاكخة تذكل السدتؾدع الثالث الحؼ تدتقخ فيو الحكخيات والخبخات برؾرتيا ا

مثل السخدف الزخؼ الحؼ ال يستمئ أبجأ بالحقائق والسذاعخ والرؾر والسيارات التي تتخاكؼ مع 
 إزدياد خبخاتشا في الحياة.

ويسكؽ اعتبار الحاكخة طؾيمة السجػ ذاكخة لسا بعج حيث يتؼ تخديؽ السعمؾمات ساعات وأياـ 
 (030، 4004. )كحمو،وأسابيع وسشؾات أحيانا الستخجاعيا لالستعساؿ الالحق

 الذاكرة في حياة االندان:
الحاكخة ىي الخاصية األكثخ أىسية وعسؾمية لمجياز الشفدي لجف اإلنداف، التي تسكشو مؽ 
تمقي التأثيخات الخارجية والحرؾؿ عمى السعمؾمات، وتجعمو قادرًا عمى معالجتيا وتخميدىا 
وادخاليا واالحتفاظ بيا، واستخجاميا في سمؾكو السقبل كمسا دعت الحاجة إلييا. كسا تزسؽ 

حجة وكمية الذخرية. وفي ضؾء ما تقجـ يسكؽ القؾؿ بأف التعقج التجريجي لمدمؾؾ الحاكخة و 
واالرتقاء الجائؼ بو يتحقق بفزل تخاكؼ الخبخة الفخدية والشؾعية واالحتفاظ بيسا ال بل أف تكؾف 
الخبخة أمخًا غيخ مسكؽ فيسا لؾ تالشت صؾر العالؼ الخارجي واشارتو التي تشذأ في الجماغ بجوف 

خؾ اثخًا فيو ونغخًا ألف سمؾؾ اإلنداف في كل لحغة مؽ المحغات، وفي أؼ مؾقف مؽ أف تت
السؾاقف التي يؾاجييا، تحجده الخبخة الدابقة )الحاكخة( بأنؾاعيا السختمفة ومدتؾياتيا الستعجدة مؽ 

اف خالؿ تآزرىا مع التفكيخ واستخجاميا لظخائقو وعسمياتو فإنيا تحتل مكانة عغيسة في حياة اإلند
وىي العامل الحاسؼ في تقجمو وتظؾره وفي استسخار وديسؾمة ىحا التقجـ ألف اإلنداف بجوف الحاكخة 
يبجو كسا لؾ أنو )يؾلج مؽ ججيج في كل لحغة( عمسًا باف دور الحاكخة ال يقترخ عمى تدجيل 

ت وحفع ما كاف في الساضي فقط وإنسا يتجمى دورىا في كل فعل حيؾؼ نؾد القياـ بو في الؾق
الحاضخ ألف الفعل وجخيانو وتحقق أىجافو يتظمب بالزخورة االحتفاظ بكل عشرخ مؽ عشاصخه 
لخبط كل عشرخ بسا سبقو وبسا سيأتي بعجه وبجوف مثل ىحا الخبط، وبعيجًا عؽ االحتفاظ بؾحجة 
 .الفعل وبؾحجة سالسل األفعاؿ ما كاف مشيا وما يجخؼ وما سيكؾف فإف التعمؼ والشسؾ غيخ مسكشيؽ

 (01124002) الشؾايدو،
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ضج الشدياف، وىؾ التعاىج وقمة الغفمة، وحع الذيء استغيخه، ويقاؿ استغيخ  الحفظ في المغة
الذي إذا حفغو وقخأه عاىخا أؼ دوف الشغخ في الكتاب، كسا : او عمى عيخ لدانو، وعؽ عيخ 

 (.423/ 3قمبو )ابؽ مشغؾر، دف، 
السقخر حفغيا غيبة وتالوتيا عؽ عيخ مؽ دوف يعشي استغيار آياتو  وحفظ القرآن الكريم 

 الشغخ في القخآف الكخيؼ، وعميو فإف حفع القخآف يذتسل عمى ثالثة عشاصخ رئيدية ىي: 
 ضبط اآليات وأداؤىا مؽ غيخ الشغخ في كتاب هللا.  -0
 السؾاعبة والسعاىجة لمسحفؾظ  -4
 عجـ الشدياف.  -3

ومع دواـ السؾاعبة والسعاىجة السحفؾظ،  وبتحقيق العشاصخ الدابقة يتثبت الحفع في الحاكخة،
وتكخار تالوتو، يتجشب صاحبو الشدياف، ويرل إلى ما يظمق عميو العمساء "تسكيؽ الحفع". 

الحؼ يتؼ مؽ خاللو تدجيل الخبخة الساضية وحفغيا ، والحفع عسمية عقمية تختبط بالتحكخ
سعمؾمات إال إنيا في حقيقة واستخجاعيا" وفي حيؽ يتحجث الشاس عؽ الحاكخة وكأنيا مخدف لم

األمخ تذيخ إلى "تغيخ كيسائي كيخبائي يحجث في خاليا األعراب مؽ الشغاـ العربي السخكدؼ 
 ( 410، 4002لمفخد، كسا يحجث في األلياؼ العربية لمجماغ" .)الجالد،

 عسميات الذاكرة األساسية اآلتية:
تعمؼ السعمؾمات والخبخات الججيجة، وتكؾيؽ  اوال: تحريل السعمهمات وحفعيا )التحريل(.:

انظباعات عشيا شکل ترؾرات تعخؼ بآثار الحاكخة، وتقـؾ ىحه العسمية عمى تكؾيؽ روابط عرية 
الحاء السخ لسا يجركو الفخد في عسمية استقباؿ السثيخات واالستجابة ليا، وتجعيسو االرتباطات كمسا 

 تكخرت العسمية .
بعج تحسيل السعارؼ تأتي عسمية االحتفاظ بيا في الحاكخة  ي والشديان(:ثانيا: االستبقاء )الهع

وىؾ ما يعخؼ باسؼ "الؾعي"، ولكؽ قج يسزي وقت طؾيل دوف استجعائيا مؽ الحاكخة تتسحي مؽ 
الؾعي ويعخؼ ىحا باسؼ الشدياف، إف التحكخ يتزسؽ اكتداب السعخفة أو الخبخة كخظؾة أولى 

و تحكخ ما تؼ اكتدابو ، إف الشدياف ىؾ" الفخؽ بيؽ ما تؼ تعمسو وما تؼ ويتبعيا فيسا بعج استجعاء أ
 ( 410، 4002تحكخه" .)الجالد،



 
6 

تعخؼ ىحه العسمية بأنيا استخجاع أو استجعاء السعمؾمات والخبخات التي تؼ  ثالثا: االستدعاء:
. العؾامل  تحريميا مؽ قبل في مختمف عخوفيا الدابقة وذلػ عؽ طخيق الرؾر الحىشية واأللفاظ

 السداعجة عمى التحكخ
ىشاؾ مجسؾعة مؽ العؾامل التي تداعج الستعمؼ عمى التعمؼ برؾرة أسيل وأفزل، وتحقق لو 
االحتفاظ بسا تعمؼ لسجة أطؾؿ، وقج تبيؽ مؽ نتائج البحؾث العمسية أف إالـ الستعمؼ بيحه العؾامل 

 تحكخ.وتجريبو عمى حدؽ االستفادة مشيا يداعج في حدؽ التعمؼ وال
: تختمف عسمية التعخؼ عؽ االستجعاء مؽ حيث إف االستجعاء يسثل استحكار رابعا: التعرف 

السعمؾمات دوف مداعجة خارجية وباالعتساد عمى الجيج العقمي الحاتي، في حيؽ تقـؾ عسمية 
التعخؼ عمى استحكار السعمؾمات بسداعجة خارجية تتسثل في مفاتيح أو روابط سبق تعمسيا، حيث 

 (.413، 4002كؽ التعخؼ عمى السعمؾمات مؽ خالؿ استحكار تمػ السفاتيح والخوابط.)الجالد،يس
 

 طرائق حفظ القرآن الكريم:
 أوال: الطريقة الكمية:

ويقرج بيحه الظخيقة حفع الحدب السحجد أو الرفحة أو الجدء أو الؾحجة جسمة واحجة دوف 
يتؼ حفغيا سؾاء تؼ ذلػ بالظخيقة الجساعية، أو تجدئة، وذلػ بتكخارىا مؽ أوليا إلى آخخىا، حتى 

 .ىالظخيقة الفخدية، ويدتسخ حتى يتؼ حفع كتاب هللا تعال
 إيجابيات طريقة الحفظ الكمية: 

إف ىحه الظخيقة تثيخ دافعية التمسيح في الحفع نغخا لكسية اإلنجاز مؽ الحفع مؽ اآليات  -۱
 القخآنية.

ا تخد كاممة إلى الحافغة، غيخ مجدئة بل كاممة مؤتمفة إف الؾحجة أو الرفحة السقخر حفغي -۲
 وبتكخارىا تحفع مؽ أوليا إلى آخخىا. 

تثبيت الحفع حيث أف كل آية تأخح نريبيا مؽ القخاءة والحفع مع سائخ اآليات السحجدة  -۳ 
 بشدبة متداوية. 

سة بجرجة واحجة، تؾزيع انتباه الجارس بيحه الظخيقة عمى الؾحجة السحجدة مؽ اآليات الكخي -2
فيبجو معشاىا مؽ أوليا إلى نيايتيا، دفعة واحجة، وىحا مؽ العؾامل السداعجة عمى الحفع 

 (. 21، 4001واستجابة الحىؽ لخبط أجدائيا . .)القخش،
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 سمبيات الطريقة الكمية: من سمبيات ىذه الطريقة:
 يؼ.إنيا تبعث السمل والدآمة في نفؾس التالميح ال سيسا الزعفاء مش -۱
إف الحفع الكمي لمؾحجة السحجدة يتظمب قجرة عمى التخكيد، وقؾة في الحافغة، وحدؽ الفيؼ،  -۲

 والتالميح متفاوتؾف في قجراتيؼ واستعجاداتيؼ.
إف ىحه الظخيقة تحتاج إلى كثيخ مؽ الؾقت والجيج، ال سيسا إذا اختمفت اآليات مؽ حيث  -3

 تذابوالظؾؿ والقرخ، والديؾلة، والرعؾبة، أو ال
تؤدؼ ىحه الظخيقة إلى تذتت انتباه التالميح، نتيجة طؾؿ اآليات السظمؾب حفغيا، فقج  -2

يحرل االنتباه في أوؿ اآليات، أو وسظيا ويزعف في آخخىا، أو يحرل في اآليات القريخة 
 ويقل عشج اآليات الظؾيمة بدبب إرىاؽ الحىؽ الشاتج عؽ كثخة اآليات السحفؾعة.

 لسا تؼ حفغو نغخا لدخعة الحفع وزيادة كسية السحفؾظ  سخعة الشدياف -1
 ثانيا: الطريقة الجزئية

يقرج بيحه الظخيقة: تقديؼ الؾحجة السخاد حفغيا إلى خسدة أسظخ، أو سبعة، أو عذخة أو صفحة 
أو حدب أو الدبؾرة إلى أجداء سؾاء كانت متداوية أو مختمفة، ويحفع التالميح قدا، وذلػ 

حتى يتؼ احفغو ثؼ يشتقل إلى غيخىا مؽ اآليات السظمؾب حفغيا؛ حتى يحفع  بتخديجه وتكخاره
 اآليات السحجدة كاممة سؾاء كاف ذلػ بالظخيقة الجساعية، أو الظخيقة الفخدية.

وقج يزظخ معمؼ القخآف في الحمقة القخآنية، إلى استخجاـ ىحه الظخيقة، عشجما تكؾف اآليات 
ا طؾيمة فيخشج الظالب الى كل سؾرة عمى مخاحل متعجدة السظمؾبة، أو الدؾرة السقخر حفغي

 حدب طؾؿ الدؾرة أو قرخىا.
وىحه الظخيقة ىي التي درج عمييا عامة الحّفاظ ، وقج أكجت الجراسات بأنيا طخيقة ناجحة، 
ومشاسبة، حيث تبيؽ ليؼ أف وزيخ التعميؼ، أو التجريب عمى فتخات متباعجة، تتخمميا فتخات راحة، 

 سخعة التعمؼ، وتثبيتو في الحاكخة. يداعج عمى
  :إيجابيات الطريقة الجزئية من إيجابيات ىذه الطريقة 
تذسل ىحه الظخيقة في الحفع عمى عشرخ التذؾيق أو الجافع الحاتي، حيث يذعخ التمسيح  -0

 بديؾلة الحفع.
 تختفع الخغبة عشج التمسيح في الحفع حيث يذعخ بثسخة جيجه. -۲
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جدئية نذاط التالميح وتجفع عشيؼ الدآمة والسمل، نغخة االنتقالو مؽ مقظع إلى تججد الظخيقة ال -3
 آخخ، ومؽ صفحة إلى أخخػ ومؽ جدء إلى آخخ.

إنيا مشاسبة لكل التالميح داخل الحمقة القخآنية ؛ سؾاء األقؾياء، أو الزعفاء حتى ولؾ كاف  - 2
 البخنامج التخبؾؼ ضعيفا.

 يات ىذه الطريقة:سمبيات الطريقة الجزئية من سمب
قج تؤدؼ إلى ارتباؾ التالميح وبالتالي عجـ قجراتيؼ عمى ربط األجداء بعزيا ببعض، السيسا  -0

 إذا كانت السخاجعة ضعيفة.
 (. 10، 4001قج يغيخ تفاوتا مؽ حيث درجة الحفع ومتانتو. .)القخش، -۲

 ثالثا: الطريقة السذتركة
والظخيقة الجدئية، ويتؼ تشفيح ىحه الظخيقة بالرؾرة التالية وىي الظخيقة الجسع بيؽ الظخيقة الكمية 

يقخأ التمسيح الؾحجة السحجدة دفعة واحجة ويكخرىا حتى يخبط بيؽ جسيع أجدائيا، فتشظبع في ذىشو، 
أو  -ثؼ يخكد عمى اآليات التي لؼ تحفع جيجا، ويمح بالتكخار حتى يتؼ استغيار الؾحجة السحجدة 

 ا.استغيارا جيج -الرفحة 
 إيجابيات الطريقة السذتركة:

 الجسع بيؽ محاسؽ الظخيقتيؽ الكمية والجدئية.   -0
 تجشب سمبيات الظخيقتيؽ الكمية والجدئية.  -4
 تؾفيخ الؾقت الحؼ يدتغخؽ التمسيح في الحفع ال سيسا اآليات القريخة | والديمة. -3
 أنيا تؤدؼ إلى جؾدة وقؾة االستغيار لآليات السقخر حفغيا. -2
يقة السذتخكة مع التالميح ضعاؼ الحفع أصحاب القجرات السحجودة. تتشاسب الظخ  -1

 (. 11، 4001.)القخش،
 رابعا : طريقة السحه التدريجي

وىي أف يقخأ التالميح اآليات السكتؾبة عمى الدبؾرة، أو الؾسيمة التعميسية، أو المؾح، أو دفتخ 
 التمسيح، ثؼ يبجأ السجرس بسحؾ بعض ما كتب.

ميح محؾ بعض اآليات أو نرف اآلية أو اآلية كاممة أو أكثخ مؽ آية، أو يظمب مؽ التال
 والتالميح يخددوف اآليات كاممة، وبيحه الظخيقة يتؼ الحفع.
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ويشرح التخبؾيؾف السعمؼ إذا استخجـ ىحه الظخيقة إبقاء أوائل اآليات أو أواخخىا ليديل عمى 
 التمسيح ربظيا ببعزيا.

  إيجابيات طريقة السحه التدريجي
 تتسيد الظخيقة عؽ غيخىا مؽ الظخؽ التخبؾية في الحفع بسا يمي:

 أف ىحه الظخيقة محببة لمتالميح ومذؾقة ليؼ وباعثة عمى الحفع. -0
 أنيا تعيؽ التمسيح مع الدمؽ عمى تقؾية ممكة الحفع.  -4
 تداىؼ في تشسية قجرة االستغيار لجػ التالميح. -3
 (. 11، 4001السقخر حفغيا.)القخش، تداعج التمسيح عمى الخبط بيؽ األجداء الؾحجة -2

 خامدا: طريقة الحفظ عمى فترات
وىحه الظخيقة يقرج بيا أف التمسيح يقخأ الؾحجة أو الرفحة أو اآليات السقخر حفغيا عمى فتخات، 
مؽ الدمؽ ثؼ يتخكيا، ويعؾد إلى قخاءتيا، وتكخارىا في فتخة أخخػ، ثؼ في فتخة ثالثة، وىكحا حتى 

 غيارىا، ويشرح السخبؾف أال يديج الدمؽ إلعادة التكخار عمى ثالثة أياـ.يتؼ حفغيا، واست
 إيجابيات طريقة الحفظ عمى فترات:

 يفزل التالميح حفع الؾحجة عمى فتخات أكثخ مؽ حفغيا في فتخة واحجة. -0
 أنو أدعى لمشجاح في تثبيت السقظع أو اآليات لجػ التمسيح. -۲
التمسيح في حالة نذاط جيجة فالخاحة واالستجساـ تداعج عمى يجعل القجرات العقمية عشج  -3

 الحفع.
 يظخد الدآمة والسمل، ويخفف التعب، ويخغب في الحفع والسخاجعة. -2
يدتظيع التمسيح تقؾيؼ واختبار حفغو فييا بيؽ الفتخات، فيعخؼ أخظاؤه في فتخات سابقة،  -1

 ويعسل عمى تالفييا في فتخات الحقة.
 لحفظ عمى فتراتسمبيات طريقة ا

 أف ىحه الظخيقة ال ترمح لمتالميح الرغار. -0
 أنيا ال ترمح في الحمقات أو السجارس السشتغسة. -4
 (. 11، 4001أنو يرعب مخاقبة التمسيح في العسل بيحه الظخيقة.)القخش، -3
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 السبادئ العامة لحفظ القرآن الكريم:
و، فإنو يشبغي االلتفات إلى مجسؾعة يحقق درس الحفع اىجافللتدييل عسمية حفع القخاف الكخيؼ ، 

 مؽ السبادغ التخبؾية أىسيا:
 اوال: تهظيف السعرفة الستعمقة بالذاكرة وعسمياتيا في درس الحفظ. 

حيث كذفت الجراسات الشفدية عؽ مجسؾعة مؽ السبادغ التي يسكؽ استثسارىا في درس الحفع، 
ة فإنشا نمخريا ىشا بسجسؾعة مؽ ونغخا لذخاء ما تؾصمت إليو ىحه الجراسات مؽ نتائج ميس

 القؾاعج كسا يأتي : 
 : صسؼ عمى تدسيع ما ستحفع، وشعارىا: "سأسسع لشفدي". القاعدة األولى
 : افيؼ ثؼ احفع، وشعارىا: الفيؼ ىؾ الجدخ الحؼ نعبخ عميو لمحفع الستقؽ.القاعدة الثانية
قدؼ الشص إلى وحجات ثؼ احفع، وشعارىا: "ال تحفع الشص كتمة واحجة إذا كاف  القاعدة الثالثة:

 طؾيال".
وزع الحفع عمى فتخات زمشية. وشعارىا: "ال تخدف كل ما تخيج حفغو مؽ  القاعدة الرابعة: 

 معمؾمات دفعة واحجة". 
 كخر ثؼ كخر ثؼ كخر، وشعارىا :"التكخار يعمؼ الذظار"  القاعدة الخامدة:

 سسع لشفدػ وقـؾ حفغػ وشعارىا: "احفع وسسع لشفدػ وقـؾ حفغػ" دة الدادسة:القاع
 اعتسج أكثخ مؽ حاسة عشج الحفع، وشعارىا "مرجر الحفع الخؤية القاعدة الدابعة:

 والدساع".
 أسخع إلى الحفع، وشعارىا: "ال تؤجل الحفع" القاعدة الثامشة: 

 شعارىا: "نغؼ وقت حفغػ وكؽ: قاـو الشدياف ودعؼ التحكخ، و القاعدة التاسعة
 کالسؾعف الحؼ يعسل بظخيقة مشغسة حتى ال تتخاكؼ عميػ األعساؿ". .

 تجشب السعاصي، وشعارىا:" إف هللا في عؾف العبج ما داـ العبج يظخؽ  القاعدة العاشرة:
 ( 411، 4002بابو".)الجالد،

 ثانيا: تعاىد القرآن الكريم والتحذير من تعريزو لمشديان.
أىسية ىحا السبجأ مؽ أمخ الذخع الحشيف بزخورة تعيج القخآف الػ بالتالوة والسخاجعة تأتي 

والتكخار، وذلػ حخصا عمى تخسيخ الحفع وتستيشو في الحاكخة مؽ ناحية، وتححيخا مؽ تعخيزو 
 لمشدياف وفقجانو كميا أو جدئيا مؽ ناحية ثانية.
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وقج شبو الخسؾؿ حاؿ حافع القخآف الكخيؼ وما يشبغي عميو مؽ معاىخ القخآف الكخيؼ ومتابعة حفغو 
بحػػػاؿ اإلبػػػل التػػػي تتفمػػػت مػػػؽ رباطيػػػا، وفػػػي ذلػػػػ تحػػػحيخ لحػػػافع القػػػخآف الكػػػخيؼ مػػػؽ اإلىسػػػاؿ أو 
التقريخ في حق ما يحسل في صجره مؽ آيات وسؾر قج تتفمػت مشػو ويعتخييػا الشدػياف، ومػؽ ذلػػ 

 )صمة هللا عميو وسمؼ( : قؾلو
 "تعاىجوا ىحا القخآف، فؾ الحؼ نفذ دمحم بيجه ليؾ أشج ثقمتا مؽ اإلباؿ في عقميا"

 « وقؾلو: "إنسا مثل صاحب القخآف كسثل اإلبل السعقمو إف عاىج عمييا أمدكيا  وإف أطمقيا ذىبت
 

 ولشديان ما يحفظ اإلندان من القرآن الكريم صهرتان: 
 ي: ويعشي ندياف بعض آيات الدؾرة، وىؾ ندياف مؤقت، يحتاج فيالشدياف الجدئ -0

عسمية التحكيخ إلى إعادة التالوة مخة أو مػختيؽ، وال يشبغػي أف يثيػخ ىػحا الشػؾع مػؽ الشدػياف الذػعؾر 
 بالزيق، إذ ال مفخ مؽ حجوث الشدياف الجدئي عقب االنتياء مؽ

 تعميسية أخخػ.  استغيار اآليات أو الدؾرة، وانذغاؿ الستعمؼ بسؾضؾعات
 الشدياف الكمي: وىؾ ندياف ما تؼ حفغو مؽ القخآف الكخيؼ أو ندياف سؾرة كاممة، -4

وىػػحا الشػػؾع تحتػػاج عسميػػة التػػحكخ فيػػو إلعػػادة الحفػػع مػػؽ ججيػػج، حيػػث إف الدػػؾرة التػػي حفغػػت ثػػؼ 
والجيج  نديت تحتاج إلعادة الحفع مخة ثانية، إال إف إعادة الحفع مؽ ججيج ال تدتغخؽ مؽ الؾقت

 .( 411، 4002)الجالد، ما كاف قج استغخؽ أثشاء الحفع في السخة األولى.
 

 أسباب الشديان
وإذا عمست أف ندياف القخآف الكخيؼ محغؾر شخعي يشبغي االلتفات إليو والحخص عمى عجـ الؾقؾع 

غمب فيو، فإنو مؽ األىسية بسكاف الكذف عؽ األسباب السائمة ورائو، وبياف طخؽ عالجيا والت
 :عمييا، ويعؾد ندياف القخآف الكخيؼ إلى سبب أو اكثخ مؽ األسباب اآلتية

عجـ اإلخالص هلل والتؾجو إليو عشج حفع القخآف الكخيؼ، وربط الحفع بتحقيق ىجؼ دنيؾؼ   -0
 .سخعاف ما يدوؿ

مؽ عجـ تعاىج القخآف الكخيؼ بالتالوة الجائسة والسخاجعة السدتسخة األمخ الحؼ يؤدؼ إلى فقجانو  -4
 .الحاكخة
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عجـ إتقاف الحفع مؽ البجاية، والدخعة في االنتقاؿ مؽ آية إلى أخخػ دوف الحخص عمى  -3
 .تثبيت الحفع وتستيشو

ضعف الؾازع الجيشي واإليساني، والتقريخ في أداء العبادات واإلقباؿ عمى القخآف الكخيؼ   -2
 .( 411، 4002)الجالد، وفيسو وتالوتو.
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