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إىل من جعل الخريية همه 

إىل مرشيف ومدريس الحلقات 

وإىل معلامت الدور النسائية 

واملدارس النظامية وغريهم 

إىل كل من أراد أن يتمثل قوله عليه الصالة والسالم

» خريكم من تعلم القرآن وعلمه«

أهدي هذا الكتاب 

ليكون إضافة جديدة يف مجال الحلقات القرآنية 

إىل والدي ووالديت وزوجتي 

أهديهم مثرة دعائهم وتواصلهم وتشجيعهم

إهـــــــــداء 
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ْلَنا  َنّزَ َنْحُن  ا  }ِإّنَ تعالى:  فقال  الكريم،  القرآن  بحفظ  وتعالى  سبحانه  الله  تكفل 

ا َلُه َلَحاِفُظوَن { )الحجر آية ٩( وحث الرسول عليه الصالة والسالم على  ْكَر َوِإّنَ الّذِ

العمل به وتطبيق أوامــره وحفظه وتالوته في أكثر من حديث، فقال »خيركم من 

تعلم القرآن و علمه« )١(.  

ومن خير ما تقضى فيه األوقات، وتنفق فيه األعمار، مدارسُة هذا القرآن وقراءته 

وحفظه والعمل به، والشك أن اإلنسان يستفيد في حياته من عدة تجارب عملية 

الحلقات  أو اإلشــراف على  التدريس  ويكتسب خبرات مهنية من خالل عمله في 

العبــاد،  جميــع  بــه  ليهــدي  الكتــاب  منــزل  اهلل  الحمــد 
والصــاة والســام علــى النبــي الكريــم محمــد بــن عبــداهلل 

ــد : ــا بع ــرًا  أم ــليمًا كثي ــلم تس ــه وس ــه وصحب ــى آل وعل

مقدمة

)١(  أخرجه البخاري برقم )4٧٣٩ ( عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
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القرآنية وبزيارة للمهتمين، ونظرًا الرتباطي بحلقات التحفيظ منذ عدة سنوات، 

الجديدة  األفــكــار  على  يــحــرص  الحلقات  مشرفي  مــن  مجموعة  أن  وجـــدت  فقد 

والوسائل الناجحة التي تجعل الطالب يتنافسون في الحفظ والمراجعة والتالوة. 

ولذا حرصت أن أدون بعض األفكار الناجحة والمجربة في هذا المجال، ليحدث 

َذِلَك  }َوِفــي  الــكــريــم  الــقــرآن  تحفيظ  حلق  فــي  الــطــالب  بين  المحمود  التنافس 

َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن{ )المطففين آية ٢٦( . آماًل أني قد أضفت أفكارًا جديدة 

القول  فــي  وإيــاكــم اإلخـــالص  أن يرزقني  الله عــز وجــل  داعــيــًا  التحفيظ  لحلقات 

ــاًل وكــل نــاشــر معي فــي األجـــر العظيم )١(. الـــذي أخــبــر به  والــعــمــل، وأن أكـــون داخـ

المصطفى عليه الصالة والسالم في الحديث »الدال على الخير كفاعله«)٢(.

كما أقدم اعتذاري عن الزلل والخطأ والتقديم والتأخير كما قال القاضى البيسانى 

)5٢٩-5٩٦( فى رسالة بعث بها إلى عماد الدين األصفهانى )5١٩-5٩٧(: »إني رأيت 

أنه ال يكتب إنسان كتابًا في يومه إال قال في غده: لو غير هذا كان أحسن، ولو زيد 

كذا لكان يستحسن، ولو قّدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل،  وهذا من 

أعظم العبر وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر «. ولذا تم إخراجه 

على هذا الشكل وأنتظر من األخوة واألخوات التوجيه والنصح واإلرشاد.

المؤلف 1٤٢8هـ

)١(   يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم )باب بيان إثم من سّن القتل(: ) ... ومثله من ابتدع شيئًا من الخير 
كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة، وهو موافق للحديث الصحيح  »من سن سنة« وللحديث 

الصحيح: »من دل على خير فله مثل أجر فاعله« أ.هـ. 

)٢(   أخرجه الترمذي برقم ) ٢٨٠٩ ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه.  وصححه األلباني بحديث رقم: ١٦٠5 في 
صحيح الجامع.
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مقدمة الطبعة الثانية
ــرة  ــداء كبي ــدت أص ــد وج ــيره فق ــه وتيس ــد اهلل وفضل بحم

وتفاعــل أكبــر مــن خــال االســتفادة مــن هــذا العمــل 

المتواضــع الــذي وصــل للمهتميــن فــي جميــع أصقــاع 

الورقيــة  بنســختيه  انتشــر  الكتــاب  أن  حيــث  المعمــورة 

واإللكترونيــة لمــا يزيــد عــن 59 ألــف مســتفيد فيمــا علمنــا 

مــن بعــض االحصائيــات التــي اطلعــت عليهــا، ومــن األصداء 

ــالة  ــن رس ــت م ــه تعجب ــت نفس ــي الوق ــي وف ــي وصلتن الت

ــم  ــث وصله ــزة ! حي ــاع غ ــن قط ــي م ــد االلكترون ــر البري عب

الكتــاب واســتفادوا منــه وأخــذوا يطبقــون بعــض األفــكار، 

وتواصــل معــي أحدهــم وقــال هنــاك فكــرة فــي الكتــاب 

ــر فعجبــت مــن همتهــم واهتماهــم  ــاج لتوضيــح أكث تحت

رغــم مــا فيهــم مــن ضيــق ومحــن، فالحمــداهلل علــى 

توفيقــه وإحســانه، ولــذا حرصــت بعــد مــرور عشــر ســنوات 

الثانيــة  بمزيــد  علــى الطبعــة األولــى أن تخــرج الطبعــة 

عنايــة وتجديــد فــي التصميــم لعــل اهلل أن يســتفيد منهــا 

ــق .. ــاهلل التوفي ــم،  وب ــص ومهت كل حري

المؤلف 1438 هـ
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تنبيهات هامة
1- كتبت هذه النقاط بدون ترتيب مسبق، بل حسب ما أتذكر من جهود مثمرة 

وأنشطة فاعلة أقيمت خالل السنوات الماضية.

٢- أقترح تطبيق هذه األفكار فكرة فكرة حتى تنجح جميع الطرق فقد يكون 
من الصعوبة تطبيق جميع هذه األفكار مرة واحدة.

كمن  للجميع،  هي  بل  البنين،  تحفيظ  بحلقات  خاصة  ليست  الطرق  هذه   -3
يريد أن يقوم بحلقة في بيته أو ألسرته أو ألبنائه وكذلك للدور النسائية 

كما تصلح أن تقدم في المدارس.

لجميع  عامة  األفكار  هذه  أن  فنقول  معروفة  األفكار  هذه  بعض  ترى  قد   -٤
معروفة  تكون  فقد  العالم،  مستوى  على  البلدان  كل  في  التحفيظ  حلقات 

لدى البعض وجديدة لدى آخرين.

5-من وفقه الله وكانت عنده زيادة في األفكار أو مالحظة على أي فكرة فإني 
أو  ذكر  ما  غير  جديدة  لنقاط  وإضافته  وتوجيهه  وإرشاده  نصحه  أتقبل 

قريبة منها لكي تنشر في الطبعة الثالثة.

٦- وال أنس أن أتقدم في هذا المقام بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور : سلطان بن 
سعد السلطان  والدكتور / أحمد بن عبدالله الدويش واألستاذ عبدالعزيز 
فال  اللغوية  الناحية  من  الكتاب  هذا  مراجعة  على   .. الصبيح  محمد  بن 

حرمهم الله األجر.

١٣





المجموعة األولى

أفكار لتفعيل طالب الحلقات للحفظ والمراجعـة 



١٦
المجموعة األولىفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

يف هذه الحفالت التكرميية أن يدعى 
إليها أولياء أمور الطالب وكذلك كل 
أهايل  من  بالحلقات  عالقة  له  من 
الحي وإدارة جمعية تحفيظ القرآن 
الكريم والوجهاء يف املنطقة، ملا له 

من وقع عىل الطالب. 

أو  دراسي  فصل  كل  نهاية  في  تقام 

في نهاية السنة أو بدايتها حسب ما 

رم  ُيكَّ بحيث  احللقات،  إدارة  تريده 

واملتميزون  املثاليون  الطالب  ُفيها 

وغيرهم.

ومن املناسب ..

الحفالت ١
التكريمية



١٧
فكرة المجموعة األولى

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

وتكون فقرات احلفل مثاًل:

وهناك برامج حاسوبية خاصة باحللقات يأتي 
احللقات  إدارة  تقوم  أو  جاهزة،  مناذج  معها 
بوضع أمنوذج خاص بذلك، وينص في الشهادة 
واملراجعة،  احلفظ  في  الطالب  تقدير  على 

وسلوكه وعدد أيام الغياب واالستئذان.

> انظر األمنوذج رقم )١(.

> مقدمة احلفل.

> أربعة مناذج من قراءات الطالب أمام احلضور .

> وكلمة للمشرف على احللقة، أو أحد أولياء أمور الطالب، 
أو أحد مشرفي اجلمعية أو أحد املشايخ املعروفني.

وتوزيع الشهادات في نهاية األمر. 

وأقرتح أن تكون 
الشهادات يف نهاية 

كل فصل دراسي، أو يف 
نهاية السنة.

٢
توزيع 

الشهادات



١٨

رقم الطالب

مالحظات :

   حفظه اللهسلمان بن فهد الصيخانالمگرم ولي أمر الطالب /

نبعث إليكم بالتقرير النهائي البنكم الكريم

سائلين المولى عز وجل أن يلبسكم وابنكم تاج العز و الكرامة،،،

ونوصيه بتقوى الله تعالى ومواصلة حفظه حتى إتمام القرآن الكريم،،

عدد العناصر
المضامير

عدد 
المجموع االختبار المواظبةالسلوك األشواط

التقدير الدرجات

الدرجة 
الكاملة 

١4
١٠١٠5٠٧٠

ممتاز
الدرجة 

١٠١٠5٠٧٠المكتسبة 

إلى سورةإلى آيـــــةمن سورةمــــــن  آيـــــةالموضوع

التغابن١٨الطور٢٢مقدار الحفظ

التغابن١٨الناس١مقدار المراجعة

معلم الحلقة
محمد كرم

ولي أمر الطالب  
فهد الصيخان

مدير حلقات المتوسط 
عبدالعزيز بن خضر العمري

توزيع الشهادات ١نموذج رقم
التقرير النهائي



١٩
مالحظات :

معلم الحلقة
محمد كرم

ولي أمر الطالب  
محمد البندر

مدير حلقات المتوسط 
عبدالعزيز بن خضر العمري

توزيع الشهادات ١نموذج رقم
شهادة اجتياز طالب

التـاريـــخ :      /       /1٤٢٤هـ
الموضوع :

تهنئ حلقات ذو النورين بجامع عثمان بن عفان رضي الله 

عنه الطالب : عبدالحميد محمد البندر الجتيازه مرحلة الحفظ 

بالفصل الثاني وذلك 

سائلني املولى عز وجل أن يسدده ويعينه على إمتام حفظه وأن ينفع 
به اإلسالم واملسلمني.

بتقدير: )                   ( وذلك على النحو التالي:

بند التقييم
الدرجة

مالحظات
الدرجةمقبولاألعلى

3010الحفظ اليومي

٢07الحضور

10٤تطبيق التجويد

٢07حفظ المتون

٢07السلوك

10035المجموع



٢٠
المجموعة األولىفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الطريقة 
العكسية

يحتاج  وال  الطالب،  لدى  سهاًل  الحفظ  يكون  فعادة 

من  أهم  هي  التي  املراجعة  بعكس  كبري  تشجيع   إىل 

الحفظ، ولذلك من خالل التجربة وجد أنه من األفضل 

أن يبدأ الطالب باملراجعة ثم بالحفظ الجديد مام يجعل 

مراجعته قوية.

الكثير من احللقات جتعل الطالب يبدأ بالتسميع أواًل ثم باملراجعة.

أما هنا فنقرتح العكس ألفضلية ذلك ..

٣



٢١
فكرة المجموعة األولى

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 



٢٢
المجموعة األولىفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الحوافز 
اإليجابية 

والتشجيع

للطالب   كبير  حافز  من  اإليجابية  واحلوافز  للتشجيع  ما  أحد  على  يخفى  ال 
ويكون ذلك عن طرق، ومنها :

أ

و

د

ب

هـ

التشجيع بالكالم: لكل 
من حفظ وقام بخطته 

على أكمل وجه.

يقرأ  التشجيع بجعله   
في  القرآن  سور  بعض 

احلفل أمام اجلمهور.

الـتشجــيــــع بــكـتـابــــة 
مجلـــة  فـــي  اســمــــه: 
املطويـــة  أو  احللقـــات 
مبقابلـتـــــه  الــقـيــــام  أو 
أو  للحــلــقــــة  كمثـــالـــــي 

فيـــه. جنـــح  فيمـــا 

التشجيـــع باجلوائــز: 
واجلوائز أنواع كثيرة ...

عليه  بالثناء  التشجيع 
أو  املشايخ  أحد  عند 

الوجهاء أو املعروفني.

ج
التشجيـــع بإظهار 
اسمه: على لوحة 

املسجد.

4



٢٣
فكرة المجموعة األولى

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الحوافز 
اإليجابية 

والتشجيع

ح

ط

يسمع  بأن  التشجيع 
على أحد زمالئه .

التشجيع بأن يصلي إمامًا ولو فرضًا من الفروض . أو بالنوافل 
مثل التراويح وغيرها. 

ز
به  بالذهاب  التشجيع 
مع  متناسبة  لزيارات 

سنه. 

لمن تعطى مثل هذه الجوائز؟ أقترح أن تقدم بالطرق التالية:

احلفظ أ.  في  خطته  أكمل  ملن 
واملراجعة بنجاح تام.

ألكثر الطالب حضورًا.ب. 

ملن يكون حسن اخللق.ت. 

ملن كان مثاليًا في احللقة. ث. 

ملن حصل على تقدير امتياز في ج. 
املدارس النظامية.

ملن هم في طريقهم للمثالية أو ح. 
االمتياز أو التحسن.

4



٢4
المجموعة األولىفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

والطريقة المقترحة أن يكتب في ورقة خطة الحفظ  :

الخطة 
المهمة

ينبغي على كل معلم وضع خطة واضحة لكل طالب فنحن في َزَمِن َوْضِع اخلطط 
األمنوذجية، سواء في احلفظ أو املراجعة.

اسم الطالب 

وبياناته املهمة.

وتوضع جوائز لذلك، ومن نقص عن ذلك ُيعدَّ 

مخفقًا في اخلطة ويجب عليه إعادتها.

تــرى النتائــج ويعــرف الطــالب الذيــن حصلــوا علــى تقديــر 
امتيــاز فــي تطبيــق اخلطــة إمــا جيــد جــدًا أو جيــد.

خطته خالل الشهر 

أو الفصل كاماًل
ومن ثم ..

ويف نهاية 

كل شهر ..

> انظر األمنوذج رقم )٢(.

اإلسم الكامل:

العمر:

املستوى التعليمي:

يوم اجلمعة ٢/٢

يوم األثنني 5/٢

يوم السبت ٢/٣

يوم الثالثاء ٢/٦

يوم األحد 4/٢

يوم األربعاء ٢/٧

خطة العمل خالل شهر

بيانات الطالب

5



٢5
فكرة المجموعة األولى

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

اسم الفكرة:

محتويات الفكرة:

شرح الفكرة:

المضمار 
المبارك

قدمت اللجنة التعليمية بحلقات ذي النورين بجامع عثمان بن عفان - بحي 
لضبط  تسهياًل  واألعمار،  الشرائح  كل  مع  تتناسب  خطة   - بالرياض  الوادي 
اإلنتاجية إلدارات احللق القرآنية وإحياًء ملبدأ التنافس الشريف، فكانت فكرة 
فكرة  وهي  وجل،  عز  اهلل  كتاب  حلفظ  مضمار  في  يسيرون  وكأنهم  املضامير 

جميلة جدًا رأينا آثارها في احللقات وعلى الطالب، وهي كالتالي:

٦

أ

ب

ج

املضمار حلفظ القرآن. 

1- املقرر الفصلي.

٢- منهج غريب القرآن.

3- منهج التجويد. 

1

٢

وضعت الخطة لتتناسب مع أقل 
الطالب قدرة على الحفظ.

)الـــــــشـــــــوط:هـــــــي الـــــورقـــــة 
الواحدة (. 

ويحتوي تقريبًا على أحد 
عشر مربعًا.

يــــــقــــــســــــم الـــــــــقـــــــــرآن 
 )٢٠( إلـــــى  الـــكـــريـــم 

عشرين مضمارًا.

ــل مــضــمــار  ــ وكــ
 )٣( يـــحـــتـــوي 
ثالثة أشواط.



٢٦

رقم الطالب المسلسل:

بدر بن سعد بن فهد المحيمداالسم :

اخلطة املباركة ٢نموذج رقم
خطة طالب  -الحفظ والمرجعة

عدد وحتى تاريخبتاريخرقم الدورة
األيام

عدد األيام بدون 
الخميس والجمعة

أيام 
للتعويض

١4٢٧/١٢/١4٠٣٠١٠هـ١4٢٧/١٠/٢٠هـالدورة األولى

 

 

 

 

خطة احلفظ :

خطة املراجعة :

في نهاية اخلطة فإن الطالب  : بدر بن سعد بن فهد احمليمد

تفاصيل خطة الطالب التي عملها خالل الدورة األولى 
خطة احلفظ واملراجعة التي قام بها الطالب:

إلى ينتهي الطالباآليةبداية السورة
آية

عدد 
األوجه

عدداألوجة 
المزادة

معدل
 األوجه األسبوعي

5 أوجه--٣٠ وجه)5٠(لسورة المرسالتآية )١(سورة الملك

إلى ينتهي الطالباآليةبداية السورة
آية

عدد 
األوجه

عدداألوجة 
المزادة

معدل
 األوجه األسبوعي

١٠ أوجه--٦٠ وجه)٣٠(سورة الملكآية )١(سورة الناس

ضع صح في 
المكان  المناسب

استطاع في الدورة األولى أن يــــــ
عدد األوجة المزادة في الخطة 

المراجعةالحفظ

المراجعةالحفظرسبنجحرسبنجح

بداية الموضوع
انتهى اآليةالسورة

الطالب
إلى 
آية

عدد 
األوجه

عدداألوجة 
المزادة

معدل
 األوجه األسبوعي

الحفظ
المراجعة

مالحظة إدارة الحلقات :



٢٧



٢٨
المجموعة األولىفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

فوائد هذه الفكرة: د

1

٢

3

المرونة:

التنافس:

التحفيز:

فالطالب له أن يقرأ أكثر من مربع في اليوم الدراسي، وال يسمح له بتجزئة 
المربع إال إذا شق ذلك عليه، ففي هذه الحالة، يسمح لـه بالتجزئة على 

شرط تعويض ما فاته، مثل: صعوبة المقطع أو السورة. 

ويتبين من اشتراك الطالب في 
فكرة المضمار، فيحس الطالب 
بـــاالشـــتـــراك فـــي الــمــنــافــســة مع 
الطريقة  بخالف  زمــالئــه،  بقية 
ــالــــب يــقــرأ  ــل طــ ــكـ الـــقـــديـــمـــة، فـ
فــي الــســورة الــخــاصــة بــه فقط، 
دون اإلحــســاس بمن حــولــه من 

الطالب. 

وقــد نصت  ســبــاق،  فــي  بأنه  الطالب  إذ يحس  المضمار،  مــن شكل  ويتبين 
عليه هذه الفكرة على أن كل طالب ينهي الشوط الذي عليه يأخذ جائزة 
يعطى  كامل  بإنهاء مضمار  الطالب  قــام  وإذا  الحلقة،  معلم  إيــاه  يعطيها 
الحلقات،  إدارة  من  وتسلم  المضمار،  جائزة  من  قــدرًا  أكبر  رسمية  جائزة 

وتعلن أمام الطالب. 

المضمار 
المبارك ٦



٢٩
فكرة المجموعة األولى

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

يؤخذ من كل مقطع الكلمة التي تحتاج إلى بيان، وتوزع على شكل 
جدول وترفق بالمضمار الخاص بها. 

ولـه شكالن : 

البرامج المصاحبة للفكرة: هـ

المضمار 
٦المبارك

غريب القرآن في المقطع:

التجويد:

1

٢

التجويد التطبيقي:
ــلـــى تــقــيــيــم  ويـــعـــتـــمـــد عـ

المعلم لـه.

والتجويد النظري:
ــوزع على  ــ ــبـــارة عـــن مــنــاهــج تـ ــو عـ  وهــ
الطالب بحسب المراحل الدراسية. 

أو  قال الميموني : سألت اإلمام أحمد أيهما أحب إليك أبدأ ابني بالقرآن 
بالحديث ؟ قال : ال بالقرآن، قلت : أعلمه كله ؟ قال : إال أن يعسر، فتعلمه 

منه.    اآلداب الشرعية البن مفلح )٢/ 33(



٣٠
المجموعة األولىفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

أيام الدراسة: د

المضمار 
المبارك

نظام االختبارات: و

يختبر الطالب في كل نهاية مضمار وشوط في القرآن والغريب والتجويد، 
وترصد لـه الدرجة في اجلدول امللحق باملضمار، وينتقل الطالب للمضمار 
الذي بعده، ويحفظ ما أنهاه الطالب من املضامير واألشواط في ملفه لدى 

إدارة احللقات. 

 

 

 

لحفظ الدروس )االثنين والثالثاء واالربعاء(. 

 لمراجعة ما حفظ في أيام الحفظ السابقة ) يوم األحد( . 

النقص  يكمل  بحيث  الخميس(  )يــوم  فــي  المنوعة  الــبــرامــج 
الذي حصل أو يزيد أو يراجع أو يقام له درس في التجويد... 

٦



٣١
فكرة المجموعة األولى

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

المضمار 
المبارك

كما أن لهذه الفكرة فوائد أخرى :

يحس الطالب أنه هناك بداية حلفظه ونهاية.

ــن  ــي مـ ــن ينتهـ ــث مـ ــالب، بحيـ ــني الطـ ــل بـ ــاك تفاعـ ــون هنـ يكـ
الورقـــة األولـــى يذهـــب الســـتالم الورقـــة األخـــرى وهكـــذا.

الطـــالب فـــكل طالـــب يتســـاءل عـــن  بـــني  يحصـــل تنافـــس 
أي مربـــع وصـــل؟ إلـــى  الطالـــب اآلخـــر، 

تكـــون ألـــوان األوراق متنوعـــة فـــكل شـــوط أو مضمـــار بلـــون 
مختلـــف ممـــا يعطـــي انطباعـــًا جديـــدًا لـــكل مـــرة.

1

٢

3

٤

> انظر األمنوذج رقم )٣(.

٦



٣٢

خطة املضمار ٣نموذج رقم
١خطة المضمار لحفظ القرآن 

أن ال يتجاوز الطالب في . 1
خطأين  الحفظ  مربع 

وفي المراجعة خطأ.
البرامج . ٢ بمنهج  التنفيذ 

المصاحبة.
المضمار . 3 خطة  ــهــاء  إن

خالل الفصل الدارسي.

الفيل 
- الهمزة - 

العصر

العلق 19-1٤ 
- التين - 

الشرح 1-٤

الشرح 8-5 
- الضحى - 

الليل 1-٤

الليل
٢1 - 5

الشمس

الناس 
- الفلق - 
اإلخالص

المسد 
- النصر 
الكافرون

ألف .. ألف 
مبروك

التكاثر - 
القارعة القارعة 5-1

11-٦
العاديات

الزلزلة
البينة 3-1

البينة
8-3

القدر - 
العلق
13-1 

اسم الطالب :

شروط المضمار

اسم المعلم :اسم الحلقة :

المستحقةالدرجةالموضوع

5الحفظ اليومي

5المراجعة اإلسبوعية

30اختبار الشوط

10معنى الكلمات بالشوط

50المجموع



٣٣

خطة املضمار ٣نموذج رقم
٢خطة المضمار لحفظ القرآن 

المقطع . 1 في  الطالب  يتجاوز  ال  أن 
الواحد الخطئين في الدرس.

المراجعة . ٢ فــي  الطالب  يتجاوز  ال 
خطأ واحد.

التقيد بمنهج البرامج المصاحبة.. 3
نهاية . ٤ فــي  الــمــضــمــار  ــهــاء خــطــة  إن

الدراسي.

التوبة
٢0-1٤

التوبة
7٦-٢9

التوبة
79-73

التوبة
8٦-80

التوبة
٦-1

التوبة
13-7

ألف .. ألف 
مبروك

التوبة
التوبة٢7-31

3٦-3٢

التوبة
٤7-٤1

التوبة
5٤-٤8

التوبة
٦1-55

اسم الطالب :

شروط المضمار

اسم المعلم :اسم الحلقة :

المستحقةالدرجةالموضوع

٢0الحفظ

٢0المراجعة

5التجويد

5معنى الكلمات

50المجموع

التوبة
٢-٢٦1

التوبة
٤0-37

التوبة
٦8-٦٢

التوبة
93-87



٣4
المجموعة األولىفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

جدول 
الغياب ٧

ويقسم اجلدول ٢0 قسمًا أي ٢0 يومًا للدراسة 
األصلية من يوم األحد إلى اخلميس.

طالب  وأي  الطالب،  أسماء  اجلدول  في  ويكتب 
عند  غائب  إشارة  تكتب  احللقة  عن  يتغيب 

اسمه في هذا اجلدول.

عنــد  بــأن  الطــالب  عمــوم  إعــالم  يجــب  ذلــك  وقبــل 
غيابهــم ســوف يخصــم عليهــم مــن درجــات املواظبــة، 
ومــن عنــده ُعــذر يقدمــه بورقــة مكتوبــة مــن ولــي أمــره 

ويكتــب فــي اجلــدول حــرف امليــم أي ) مســتأذن(.   

لوحــة   فــي  جــدول  يـوضـع 
املسجـد أو لـوحـة اإلعالنـات 

التابعة للحلقات.

٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١5 ١4 ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ 5 4 ٣ ٢ ١ اسم الطالب
خالد المحمد 
سالم السلطان
جمال العلي
ياسر سعد

سلطان سعود



٣5
فكرة المجموعة األولى

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

جدول 
٧الغياب

 

فائدة هذه الطريقة :

أ

ج

ب

أن الطالب ال يحبون أن يروا أمام أسمائهم حرف الغني الذي يدل 
على الغياب، مما يجعلهم حريصني على احلضور واالنضباط فيه.

كما أن هذه الطريقة مفيدة لإلدارة ملتابعتهم 
يوميًا، وكذلك لولي األمر إذا حضر للحلقة.

خصم  يخشون  أنهم  كما 
الدرجات عند التغيب.

بشؤون  مختص  شخص  هناك  ُيجعل  بأن  احللقات  مشرفي  أوصي  كما 
عدم  سبب  ومعرفة  املتغيبني  على  االتصال  مهامه  من  تكون  الطالب، 

حضورهم والتأكيد عليهم بإحضار ورقة من ولي أمرهم. 

انظر األمنوذج رقم ) 4 (.



٣٦

٢-٢5--5-٢-٣٢-٢٣٧عدد
غ٢4
غ٢٣
غ٢٢
غ٢١
غ٢٠
١٩
١٨
م١٧
١٦
١5
غغغغ١4
غغغغ١٣
غغ١٢
غغ١١
غغغغغ١٠
غغغغ٩
غغ٨
غ٧
٦
غغغغ5
4
٣
٢
١

األسماء  -  عدد األيام 

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

احمد عبدالله السعد

ج

جدول الغياب 4نموذج رقم
كشف الغياب : لحلقة عبداهلل 

بن عثمان ) لشهر المحرم ( 



٣٧

برنامج الصعود 5نموذج رقم
برنامج الصعود  

من تاريخ ١٦/١٠/١4٢٧هـ 
وحتى 4/١٢/١4٢٧هـ

٣٠٣٠٢٠٢٠٢١٣١٠٣١٠٢٩١4٨5٢4مجموع األوجه

ف مبروك 
أحسنت أل

ف إلى األمام
ص

جزء ون

ف
ص

جزء ون

٣٠
٢٩
٢٨
٢٧
٢٦

جزء وربع

٢5
٢4
٢٣
٢٢
٢١

جزء كامل ممتاز استمر 

جزء كامل 

٢٠
١٩
١٨
١٧
١٦

ثالثة أرباع الجزء

١5
١4
١٣
١٢
١١

ف جزء مبروك
ص

ن

ف الجزء
ص

ن

١٠
٩
٨
٧
٦

ربع الجزء 

5
4
٣
٢
١

 األجزاء 

صيلية
األجزاء التف

عدد األزجه

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد

احمد السعد



٣٨
المجموعة األولىفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

برنامج 
الصعود ٨

وهذه الطريقة جميلة حتبب   
الطالب في الصعود والوصول 

للقمة.

وطريقتها أن ترسم 
جدواًل عن طريق 

برامج احلاسوب.

وتگتب أسماء الطالب في احللقة الواحدة

وتكون هناك مجموعة 
من الخانات

القرآنية  األجـــزاء  بعض  جنباتها  على  تكتب 
)وتجعل كل مربع يعني إما نصف وجه أو وجهًا 
أو معناه  الكريم  القرآن  كاماًل أي صفحة من 
خمس صفحات أو ربع الجزء أو نصفه أو كله( 

حسب الوضع في الحلقات التي لديك وحسب التحفيز الذي تراه مناسبًا.

واآلخــر  للحفــظ  األول   : حقــان  الجــدول  فــي  ويوضــع 

للمراجعــة، وفــي كل يــوم يحفــظ الطــاب أو يراجعــون فيــه 

يلــون المربــع فــي هــذا الســجل الــذي وضــع فــي اللوحــة.



٣٩
فكرة المجموعة األولى

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

برنامج 
٨الصعود

فائدة هذه الطريقة :

أ

ج

و

ب

جتعل الطالب يتنافسون فيما بينهم، أيهم أكثر حفظًا ومراجعة، 
فكلهم يريد أن يكون األول واألسبق.

ومعرفة  احللقة  في  ولده  بوضع  دائم  اطالع  على  األمر  ولي  يكون 
تسميعه هل هو متقدم أو متأخر عن زمالئه.

يفعل  أن  اللوحة  هذه  خالل  من  املقصر  الطالب  يحاول  سوف 
املستحيل ليقترب من أصحابه وزمالئه وأن يحسن من وضعه. 

يعرف املدرُس الطالَب الذي مضى في حفظه أو مراجعته، وإذا رأى 
تقصيرًا من أحد يؤكد عليه، فيقول : إن زمالءك قد تركوك وأنت 

لوحدك، فاجتهد ملنافستهم.

انظر األمنوذج رقم ) 5 (.



4٠
المجموعة األولىفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الصديق 
القرآني ٩

احلفظ   في  وكذلك  السن،  في  متقاربني  يراهما  اثنني  كل  املدرس  جمع  لو 
واملراجعة وسماهما: )الصديقني القرآنيني(.

على  بعضًا  بعضهما  يحث  أن  هذا  من  والقصد 
احلفظ واملراجعة في وقت احللقة وفي غيرها.

وأن تگون هذه الصداقة محبة في اهلل

وحاول أن يستمر هذا 
اإلخاء بني هذين 
الصديقني حتى يختما 
القرآن الكرمي.

اجتمعا لحفظ كتاب الــلــه، وعلى مــائــدة مــن مــوائــد الــقــرآن، 
لعلهم يدخالن في قوله صلى الله عليه وسلم : »سبعة يظلهم 
الله في ظله-ثم ذكر- ورجالن تحابا في الله فاجتمعا عليه 

ذلك و افترقا عليه ( )١(. 

)١( والحديث » سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله: اإلمام العادل. وشاب نشأ بعبادة الله. ورجل قلبه 
معلق في المساجد. ورجالن تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، 
فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله. ورجل ذكر الله خاليا، 
ففاضت عيناه«.أخرجه البخاري برقم )٦٢٩( و)١٣5٧( ومسلم برقم )١٠٣١(  من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 



4١
فكرة المجموعة األولى

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

طريقة 
المرحلة 
الواحدة

١٠

 
يسجل الطالب في احللقات على طريقة املراحل الدراسية

فلــو جعــل كل مــن هــم فــي ســن دراســي 
حلصــل  وحدهــم  حلقــة  فــي  واحــد 

منهــم تفاعــل وتنافــس أكبــر.

عز  الله  كتاب  بحفظ  يبدأ  أن  للطالب  : ينبغي  البغدادي  الخطيب  وقال 
ألخالق  الجامع   (  . والتقديم  بالسبق  وأوالهــا  العلوم  أجل  كان  إذ  وجل 

الراوي وآداب السامع 1/10٦(. 



4٢
المجموعة األولىفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

حلقات 
اإلتقان ١١

أنصح كل إدارات احللق واملجمعات القرآنية أن تضع حلقة خاصة بالطالب  
املتميزين في احلفظ واملراجعة، ليكون التنافس أكثر وأفضل.

وقد مت تطبيق هذه 
في  اخلاصة  احللقة 
النورين  ذي  حلقات 
بن  عثمان  بجامع 

عفان.

فوجدنــا ثمارهــا ناجحــة ورائعــة، بــل وســرعة مذهلــة فــي 

النجــاح، مــع الحــرص علــى تطبيــق األفــكار المذكــورة فــي هــذا 

ــر. الكتيــب لتفعيــل هــذه الحلقــة الخاصــة أكث



4٣
فكرة المجموعة األولى

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

مثالي 
١٢األسبوع

ومن الطرق في تفعيل الطالب نحو احلفظ واملراجعة وضع لوحة خاصة في  
املسجد أو في احللقات.

مــن خالل  المثالي  ويــخــتــار  األســبــوع،  مثالي  عنوانها  يــكــون 
مواصفات مناسبة ونقترح المواصفات التالية:

أ

د

ب

و

ج

إكمال اخلطة بنجاح تام.

احلصول على تقدير امتياز في املدارس النظامية.

احلضور الدائم دون انقطاع.

السعي احلثيث نحو املثالية أو االمتياز والتحسن.

حسن اخللق.

انظر األمنوذج رقم ) ٦ (.
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مثالي األسبوع ٦نموذج رقم
المثاليون

 

 

 

 

الذين أمتوا خطة الدورة األولى بنجاح:  ملجمع حلقات ذو النورين: 

حلقة أبان بن عثمان

حلقة أبان بن عثمان

حلقة سعيد بن عثمان

رقم 
عدد األيام بدون عدد األيام وحتى تاريخمن تاريخالدورة

الخميس والجمعة
أيام 

للتعويض

الدورة 
4٠٣٠١٠ ١4٢٧/١٢/١هـ١4٢٧/١٠/٢٠هـاألولى

عدد أيام الغيابعدد أوجة المراجعةعدد أوجة الحفظاالسمالمركز

٣٠5٠٢احمد السعد١
٢٩4٣5فهد الحميد٢
٢54٠١داهم سهل٣
٢44٠٣سعد حمد4

عدد أيام الغيابعدد أوجة المراجعةعدد أوجة الحفظاالسمالمركز

٣٠5٠٢سعيد محمد١
٢٩4٣5خالد بن فهد٢
٢54٠١حمدان المحمد٣
٢44٠٣عبدالله الفهد4

عدد أيام الغيابعدد أوجة المراجعةعدد أوجة الحفظاالسمالمركز

٣٠5٠٢عادل عبدالله١
٢٩4٣5سامي رشيد٢
٢54٠١ابراهيم عبدالله٣

عبدالله 4
٢44٠٣عبدالرحمن

إدارة الحلقات
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مثالي األسبوع ٦نموذج رقم
نموذج آخر للطالب 

المثاليين في الحلقات





المجموعة الثانية

أفكار لتفعيل طالب الحلقات للحفظ والمراجعة 



4٨
المجموعة الثانيةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

تفاعل
المدرس من 
تفاعل الطالب ١٣

أخي املشرف واإلداري في احللقات إن من أهم أسباب جناح احللق وتطبيق ما 
ورد في هذا الكتيب من أفكار ومقترحات -بعد توفيق اهلل -:

أن  ما تريد  أو تنفيذ  املراجعة  أو  للحفظ  أي خطة  ولذا ينبغي عند كتابة 
تقوم به من برامج تخص حلقات حتفيظ القرآن الكرمي .

أن يكون المعلم مقتنعًا ومتفاعًا معك

أقترح أن تقوم باالجتماع مع المدرســين وتعريفهم 

بطريقــة العمــل والتدريــس والبرنامــج الــذي تريــد أن 

ــه مــع الطــاب، فاقتنــاع المدرســين يجعــل  تقــوم ب

األمــر ســهًا فــي التطبيــق.

م القرآن عُظمْت قيمته اإلمام الشافعيمن تعّلَ



4٩
فكرة المجموعة الثانية

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

مسابقة أكثر 
حلقة تحفظ 

١4وتراجع

وهي طريقة رائعة جدًا جتعل جميع احللقات تتفاعل  
وتتنافس مع بعضها في املسجد.

بــأن من  والمدرسين  الــطــالب  يبلغ جميع  أن  هــي  والطريقة 
يحفظ ويراجع أكثر ما حفظ سوف تحسب له درجات على 
مجموع عدد األوجه )الصفحات( والسطور في الوجه كذلك، 
جــائــزة مع  يعطى طالبها  ومــراجــعــة  الحلقات حفظًا  وأكــثــر 

خصم الغياب. 

انظر األمنوذج رقم ) ٧ (.

تكون املسابقة في مجموع أكثر حلقة حتفظ.

تكون املسابقة في مجموع أكثر حلقة تراجع. 

تكون املسابقة في مجموع أكثر حلقة حتفظ وتراجع خالل ) أسبوع، 
شهر، فصل دراسي، سنة كاملة(.

1

٢

3

وهذه الفكرة تأتي على عدة أقسام:



5٠

مسابقة أكثر حافظ ومراجع ٧نموذج رقم
أفضل حلقة في الجامع 

من حيث مجموع عدد األوجة في احلفظ واملراجعة مع خصم أيام الغياب: 

عدد أوجة اسم الحلقةرقم
الحفظ

عدد أوجة 
المراجعة

عدد أيام 
المجموعالغياب

٣٠5٠٢٧٨حلقة عثمان بن عفان1

٣٠5٠٢٧٨حلقة عبدالله بن عفان٢

٢٩4٣5٦٧حلقة سعد بن أبان3

٢٩4٣5٦٧حلقة محمد بن عفان٤

٢54٠١٦٦حلقة عثمان بن عفان5

٢54٠١٦4حلقة عبدالله بن عفان٦

٢44٠٣٦١حلقة سعد بن أبان7

١٠٣٢٢4٠حلقة سعيد بن المسيب8

٣٢-١٢٢٠حلقة سعيد بن جبير9

٣٠-١٠٢٠حلقة عبيدالله بن عبدالله10

طريقة احتساب الحلقة الفائزة كالتالي :

عدد أوجه الحفظ  +  عدد أوجه المراجعة  –  عدد أيام الغياب  =   الناتج 

 ولو ُأشعر املعلمني أن أفضل حلقة من كل أسبوع سوف تعطى نهاية الشهر مبلغ ومقداره 
100 مائة ريال ملدرس احللقة الفائزة .. 

والثاني 50 ريال لكان هناك تنافس شريف بإذن اهلل.

إدارة الحلقات



5١



5٢
المجموعة الثانيةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

مسابقات 
القرآن 
الدورية

١5

تقوم الدولة على املستوى احمللي والدولي وكذا الوزارات والقطاعات  
حلفظ  مسابقات  عدة  بعقد  خيرًا  اهلل  جزاهم  املختلفة  العسكرية 
القرآن الكرمي وجتويده كما تقوم اجلمعيات في أنحاء اململكة بذلك 

دوريًا خالل السنة.
فمن األمور التي تفعل الطالب 

تسجيلهم يف مثل هذه املسابقات 
املناسبة التي تعينهم عىل تثبيت 
الحفظ واملراجعة، وتقوي صلتهم 

بالقرآن الكريم، ويأخذون عىل ذلك 
جوائز قيمة.



5٣
فكرة المجموعة الثانية

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

البرامج 
١٦اإلعالمية

خرجت في السنوات األخيرة بعض البرامج والزوايا اإلعالمية مثل  
الطالب  فاجعل  وغيرها  اإلسالمية  والقنوات  واملجالت  الصحف 

يشارك في مثل هذه اإلعالميات وسيزيد حماسه.



54
المجموعة الثانيةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

جمع 
البطاقات 

الذكية ١٧

الطريقة
يعطى كل طالب 

أتقن حفظه بطاقة 
ذكية 

)أو أية تسمية( 

خمــس  علــى  حصولــه  وعنــد 
بطاقــات يذهــب إلــى لجنــة الجوائــز 
لهــذا  المحــددة  الجوائــز  ويختــار 

البطاقــات. مــن  العــدد 

 

 

 

 

ومن يحصل على )10 ( بطاقات

ومن يحصل على ) 15 ( بطاقة

يحصل على جوائز جيدة.

يحصل على جوائز أكبر وأفضل

وكل بطاقة لها جوائز محددة ومناسبة.



55
فكرة المجموعة الثانية

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

جهاز الالقط 
١٨السمعي

الالقط   جهاز  استخدامهم  جيدًا  حماسًا  الطالب  يعطي  مما 
)املكرفون( فيقرأ الطالب فيه تالوة أو تسميعًا.

ــه،  ــت مراجعت ــه ويثب ــوي حفظ ــذا يق فه
ويكــون هنــاك تغيــرًا عــن الوضــع الســائد 

ولــو مــرة واحــدة فــي األســبوع. 



5٦
المجموعة الثانيةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

زيارة 
العلماء 
والدعاة

١٩

يرشح  أن  الرائع  التحفيز  من 
املشايخ  بعض  لزيارة  املثاليون 

والعلماء والدعاة املعروفني.

مثل : سماحة املفتي العام 
أو أحد أعضاء هيئة كبار 

العلماء وغيرهم.

ــد  ــور أح ــه وحض ــام علي والس
هــذه  تيســر،  إن  دروســهم 
الفكــرة قــد تناســب المراحــل 

العليــا مــن الطــاب.



5٧
فكرة المجموعة الثانية

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

المكافأة 
٢٠المقطوعة

مما يزيد الطالب 
حماسًا أيضًا، املكافآت 

املالية املقطوعة 
للمجتهد الذي وصل إلى 

املثالية .

كأن يعطى مثالي 
األسبوع خمسة رياالت 

مثاًل

عشرة  > حفظ  الذي  احلافظ  وأما 
أجزاء فيعطى مثاًل : 500 ريال.

يعطى  > جزءًا  عشرين  حفظ  وملن 
700 ريال.

وللخامت يعطى 1500 ريال. >



5٨
المجموعة الثانيةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الهدايا 
الثمينة ٢١

وعلى  اخلير  على  الطالب  بني  التنافس  طرق  من 

احلفظ واملراجعة التشجيع بالهدية أو اجلائزة . 

فيعطى الطالب هدايا مكتوبة ومحددة فاملثايل ..

مثاًل
يعطى شوكوالته مناسبة 

منوعة )ال تضر بأسنان 
الطالب(.

يعطى )لعبة بابا سالم( 
اخلاصة باألذكار وبعض 

احللوى.

يعطى درعًا صغيرًا مع لعبة 
مناسبة.

يعطى اخَلامِتُ درعًا كبيرًا 
ومصحفًا ودهن ُعود.

إذا كان في 

المرحلة االبتدائية

وللحافظ عشرة 

أجزاء

وللحافظ عشرين 

جزءًا

ومن ختم القرآن 

الكريم كاماًل





٦٠
المجموعة الثانيةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

٢٢

توضع املسابقة بني احللقات في املسجد أو بني اجلوامع بحيث يرشح من كل  
حلقة مجموعة من الطالب.

املثاليني وتوضع  أو  املتميزين   خمسة طالب وليكونوا من 
القرآن،  في  أسئلة  تسألهم  البرنامج  لهذا  محكمة  جلنة 

ومن تلك األسئلة مثاًل:

أكمل اآلية التالية: } َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى 
ِبنٍي{ ) هود آية 9٦ (. ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ

تعالى:  قوله  تسبق  التي  اآلية  اذكر 
ُحْسنًا..{  ِبَواِلَدْيِه  نَساَن  اإْلِ ْيَنا  }َوَوصَّ

)العنكبوت آية 8 (.

مسابقة 
التسميع 

بين الحلقات

مثاًل

السؤال األول

السؤال الثاني

1

٢



٦١
فكرة المجموعة الثانية

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

مسابقة 
التسميع 

بين الحلقات
٢٢

الكرمي  القرآن  التي تبدأ في  اذكر اآليات 
بـ)ألم( أو ) حم(.

3
السؤال الثالث

سورة  بعد  متتابعة  سور  خمس  اذكر 
احلجر. السؤال الرابع

٤

َمُد{ الصَّ  ُ }اهللَّ  : تعالى  قوله  تفسير  ما 
اإلخالص آية٢ ؟ السؤال الخامس

5

التنافس   ويذكي  البعض،  بعضهم  مع  يتفاعلون  الطالب  يجعل  مما  وهكذا 
لكان  فترة  كل  وضعت  ولو  وتفسيرها،  اآليات  ومواضع  القرآن  في  بينهم 

احلماس أكثر والتفاعل أكبر.



٦٢
المجموعة الثانيةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

البطاقات 
التصاعدية ٢٣

يتنافـــس  لـــكـــــي 
يحفـــظ  فمـــن  الطـــالب، 

مثاًل )خالل األســـبوع ( الفائت 
له  ويأخذ تقديرًا معينـــًا توضع 

بطاقـــة خاصـــة، تســـمى على 
تســـميعه. حسب 

مثاًل

الذي يأخذ تقدير 
جيد تعلق على صدره

والذي حصل على 
تقدير جيد جدًا تعلق 

على صدره

والذي أخذ تقدير 
ممتاز تعلق على 

صدره
أو بطاقة 

وهكذا. مميز

بطاقة 
مسمع

بطاقة 
حافظ

بطاقة 
متقن

انظر األمنوذج رقم ) ٨ (.



٦٣
فكرة المجموعة الثانية

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

القبعات 
٢4الملونة

ويكتب عليها: 

كطريقة البطاقات التصاعدية نفسها.

ومناسبة   اللون  موحدة  أو  ملونة  قبعات  توضع 
اللبس، وليست من قبيل الشهرة.

طاقية 
مسمع

طاقية 
حافظ

طاقية 
متقن



٦4

البطاقات التصاعدية:واملتميزين في احللقات ٨نموذج رقم

نماذج من البطاقات

الطالب املتميز :
ياسر بن محمد 

بن عبداهلل 
الطالب املبدع :

فيصل بن محمد 
الفيصل

عبداهلل بن سلطان الدوسري



٦5





المجموعة الثالثة

أفكار لتفعيل طالب الحلقات للحفظ والمراجعة 



٦٨
المجموعة الثالثةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

بنر الحلقة 
المتميز ٢5

عند وجود حلقة متميزة قد أثمرت وخرج منها مثاًل ثالثة مثاليني أو  
خامتني حسب الضوابط املناسبة.

تقوم إدارة احللقات بوضع بنر متميز، 
يكتب داخله احللقة املتميزة ويوضع بجوار 

احللقة ثم ينتقل إلى أخرى وهكذا.

انظر األمنوذج رقم ) ٩ (.



٦٩
فكرة المجموعة الثالثة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

من يتقن 
حفظه يسمع 

لغيره
٢٦

أو أول من يسمع بإتقان 
سوف يساعدني ملراجعة 
الطالب أو سوف يقوم 

بعمل شيء جيد يتنافس 
عليه الطالب.

من الجميل أن يشجع الطالب 
عىل ما قاموا به، ومن ذلك 

أن يخرب املعلم طالبه بأن من 
ينتهي من التسميع مبكراً 

وقال الحافظ النووي رحمه الله : وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز 
حفظ  لمن  إال  والفقه  الحديث  مون  ُيعّلِ ال  السلف  وكان  العلوم،  أهم  فهو 

القرآن . ) مقدمة المجموع شرح المهذب(.



٧٠

بنر احللقة املتميزة واملثالية ٩نموذج رقم
نموذج من اعمال 
حلقات ذو النورين



٧١



أبــو لبابة فاتبعناه حتى  أبــي يزيد: مر بنا  الله بن  ويقول عبيد 
دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة فسمعته 
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن« قال: فقلت البن أبي مليكة: يا أبا محمد، 

أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال: يحسنه ما استطاع.

٧٢
المجموعة الثالثةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

تسجيل 
األصوات ٢٧

مسابقة   وضع  ذلك  في  اجليدة  االبتكارات  ومن 
تفاعلية في أجمل صوت للطالب.

وقد استمع النبي عليه الصالة والسالم لقراءة أبي موسى األشعري 
البارحة فقد  أنا أستمع قراءتك  و  رأيتني  رضي اهلل عنه فقال »لو 

أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود« )١(. 

وقال عليه الصالة والسالم »ليس منا من لم يتغن بالقرآن«)٢(. 

فلــو أقيمــت دورة فــي حتســني التــالوة فســوف يكــون جميــاًل، ألنهــا 
ســتجعل الطالــب يحــب القــرآن ويتلــوه فــي كل وقــت حتــى مماتــه.

)١(  أخرجه مسلم برقم )٢٣٦ (.

)٢(  أخرجه البخاري برقم )٧٠٨٩ ( من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبوداود برقم ) ١4٦٩-١4٧١( .وخرجه األلباني 
برقم: )544٢ ( في صحيح الجامع.  وذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم : قال القاضي: أجمع العلماء على 

استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها.



٧٣
فكرة المجموعة الثالثة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

زيارة إحدى 
المدن 

المناسبة
٢٨

من األفكار التي جتعل الطالب يتفاعلون أيضًا .. 

القيام برحلة سنوية ملكة أو املدينة أو غيرهما 
بحيث تكون خاصة للطالب املتفوقني واملثاليني في 

احللقات بعد إذن اجلمعية وأولياء أمور الطالب.

 ويوضع لهذه الرحلة برامج نافعة عن القرآن 
الكرمي ودورة ميسرة في التجويد أو غيره أو 
الدخول في الدورات القرآنية التي تقام في 

اإلجازة الصيفية بدون رسوم مالية.



فإذا كان الفصل مدته ثاثة أشهر..

من األفكار اجلميلة تقسيم الفصل الدراسي الواحد إلى قسمني ..

فاجعل الفصل األول من الفصل الدراسي شهرًا ونصفًا، ثم توضع اخلطة على 
هذا التقسيم، وفيه جناح ورسوب.

 ومــن ينجــح فــي اختبــار الفصــل األول ينتقل للفصل 

الثانــي، ويعــَط شــهادة اجتيــاز وإال ســيرجع للمنهــج 

نفســه الــذي أخــذه للمــرة األولــى.

٧4
المجموعة الثالثةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

تقسيم 
الفصل 

الدراسي
٢٩



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٧5
فكرة المجموعة الثالثة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

تسميات 
لحفظة القرآن 

الكريم
٣٠

 ١ - ٣ 

١4-١١

 ٦ - 4

١-١٨5

٧-١٠

١٩-٢٢
٢٣-٢٦
٢٧-٣٠

 

حافظ  أو  للطالب  ُيختار 
منه   اجزاء  أو  القرآن 
وقد  مشجعة،  تسمية 
بطاقة  شكل  على  تكون 
استمرت  ورمبا  يعلقها، 
حسب  على  ُتغير  معه، 
الكرمي  للقرآن  حفظه 

ومثال ذلك :

من َحِفَظ من

من َحِفَظ من

من َحِفَظ من

من َحِفَظ من

من َحِفَظ من

من َحِفَظ من

من َحِفَظ من

من َحِفَظ من

أجزاء

أجزاء

أجزاء

أجزاء

أجزاء

أجزاء

أجزاء

أجزاء

 

 

 

 

 

 

 

 

ُيسمَّ طالبًا

ُيسمَّ متميزًا

ُيسمَّ مثــابــرًا

ُيسمَّ مبدعًا

ُيسمَّ مجتهدًا

ُيسمَّ قارئًا

ُيسمَّ حافظًا

ُيسمَّ ماهرًا

انظر األمنوذج رقم ) ١٠ (.



٧٦

تسميات ملن حفظ أجزاء : ١٠نموذج رقم
نموذج من اعمال 
حلقات ذو النورين



٧٧



٧٨
المجموعة الثالثةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

أشرك 
طالبك معك 
في الحلقة

٣١

فإن الطالب إذا أعطي مهامًا وأعمااًل حرص على احلضور وأحسَّ أن 
لديه مهامًا أوكلت إليه ، وأصبح مسؤواًل.

 ومن ذلك مثًا : 

مسؤول 

الغياب

مسؤول 

المصاحف

مسؤول 
تلوين األوراق 

التصاعديه

مسؤول 
النماذج 
وهكذا



٧٩
فكرة المجموعة الثالثة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

أسرع 
٣٢طالب

هذه طريقة جميلة 
تفعل الطالب داخل 

كل حلقة

فمثاًل

أو ثالثة  اجعل تنافسًا بني كل طالبني 
بأن يحفظوا أو يراجعوا الوجه الواحد 

في 15 دقيقة بدون أخطاء.

وهذه الفكرة تستفيد منها عدة أشياء : 

 

 

 

استثمار الوقت

إيجاد الحافز بين القرناء نحو التسميع.

وطريقة جديدة تكسر )الروتين ( في الحلقات.



أو  أجــزاء  ثالثــة  حفــظ  أمت  ملــن  يقــدم  أن 
أكثــر مصحفــًا مكتوبــًا عليــه اســمه الثالثــي، 
وكنيتــه إن كانــت لــه كنيــه، وعليــه دعــاء جميــل 

لــه بإتقــان حفظــه وختمــه للقــرآن.

٨٠
المجموعة الثالثةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

مصحف
٣٣ الجيب

ومما يساعد على زيادة التفاعل بني طالب احللقات وضبط احلفظ 

 فيكون له مشجعًا على اخلير ومحفزًا له 
على حتديد هدفه عندما يقرأ هذه اجلملة 

اجلميلة كل يوم.



 

بقــوة  لعلمهــم  للحفــظ  ُيحفزهــم  ممــا 
لــدى  النقــاط  زيــادة  علــى  ومقدرتــه  حفظــه 

كاملــة.  مجموعتهــم 

٨١
فكرة المجموعة الثالثة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الطالب
يفعلون 

٣4بعضهم البعض

 

 

تقـيـيــم،  شكــل  على  جتعله  البرنامج  وهذا 
وطريقتـه كالتالي : 

توضع حلقات بأسماء الطالب، وسعر السهم لكل 
حفظه  عدد  في  الطالب  بنشاط  يتغير  حلقة 

اليومي لألوجه التي حفظها ومراجعته وغيره.

فمثاًل

األسبوع  في  حصلت  لإلتقان  أحمد  حلقة 
السهم  سعر  فأصبح  نقطة،   30 على  األول 

الواحد 30 ريااًل وزمالءه أقل من ذلك.



٨٢
المجموعة الثالثةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الجائزة 
الكبرى ٣5

الطريقة

يضع املعلم في 
كل فصل دراسي 
جائزتني قيمتني

مثاًل

ــا  ــزة يراه ــوال أو أي جائ ــاد، أو ج آيب
مناســبة، ومــن ثــم يقــول فــي هــذا 
الفصــل هنــاك ثالثــة جوائــز قيمــة 

ــة. ورائع

سوف  االسم  كان  إذا  اجلائزة  اسم  ويذكر 
يسهم في إقبال الطالب.

ستكون ألفضل ثالثة 
في اجلوانب : 

األخالقية، التسميع، 
النشاط، احلضور.

ويقول: 

املســجد  فــي  اجلائــزة  هــذه  وتعلــق 
للطــالب. حافــزًا  لتكــون 



٨٣
فكرة المجموعة الثالثة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

المقرأة 
٣٦اإللكترونية

فنفيده أن هناك مقارئ 
إلكترونية عن طريق 

األنترنت بدأت في أغلب 
املدن الكبيرة.

قد يأيت من الطالب من يشتيك 
أنه ال يستطيع الحفظ واملراجعة 

لصعوبة حضوره للحلقات 
لبعده أو لعدم وجود من 
يوصله إليها أو غري ذلك.

ــأن يقــوم الطالــب التســميع علــى شــيخ متقــن  ــك ب وذل
عــن طريــق األنترنــت بالصــوت المباشــر، وقــد يحصــل 
ذلــك بالصــورة أيضــًا وهــو فــي بيتــه أو  فــي عملــه، وكأنــه 

فــي حلقــة المســجد وقــد انتفــع خلــق بهــذه الفكــرة.





المجموعة الرابعة

أفكار لتفعيل طالب الحلقات للحفظ والمراجعة 



٨٦
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

طر يقة 
الكتابة على 

األلواح ٣٧

اجليدة  الطرق  من 
واملجربة في احلفظ 

واملراجعة.

أن تعطي كل طالب لوحًا )سبورة( 
صغيرة، وجتعله يحفظ املقطع 
الذي لديه، ثم يكتب ما حفظه 
على هذه السبورة ويعيد كتابته 

عدة مرات حتى يتقنه.

وفــي هــذا جتديــد وتغييــر للوضــع احلالــي، وفيــه 
جــودة للحفــظ قبــل التســميع علــى الشــيخ.

قـــوة  فـــي  مييزهـــم  مـــا 

رأيتهـــا  وقـــد  احلفـــظ 

الســـودان  فـــي  مجربـــة 

إحـــدى  وتطبقهـــا 

حلقـــات التحفيـــظ بحـــي 

بشـــمال  الرحمانيـــة 

. ض يـــا لر ا

وهـــي الطريقـــة التـــي كانـــت تطبـــق 

بالكتاتيـــب،  تســـمى  كمـــا  قدميـــًا 

عنـــد  اآلن  حتـــى  بهـــا  ويعمـــل 

وهـــي  مورتانيـــا  فـــي  الشـــناقطة 



٨٧
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الحفظ 
اليومي 
بالجوال

٣٨

انتشرت أجهزة اجلوال ويوجد بها مساحة 
أن  يستطيع  بحيث  كبيرة،  للتخزين 
يحفظ عليها أي طالب كل القرآن بأصوات 

املشايخ الذين يحبهم.

مقطــع  كل  وليجعــل 
يريــد تســميعه اليــوم علــى 
بحفظــه  يقــوم  أن  الشــيخ 
وتســميعه مــن الجــوال فــي 

مــرات. عــدة  اليــوم 

وفي گل وقت حتى يضبطه ومع التكرار يكون التسميع أسهل. 



وتكون ألكثر حافظ وألكثر 

رم الطالب  مراجع للقرآن، وُيكَّ

الفائزون أمام زمالئهم. 

٨٨
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

أكثر حافظ 
ومراجع ٣٩

مما يحفز الطالب أيضًا 
وضع مسابقة خاصة 

للطالب، وتظهر النتائج 
في نهاية كل شهر

كثير  على  مقدم  فهو  الــقــرآن  حفظ  طلب  : وأمـــا  اإلســـالم  شيخ  وقــال 
أيضًا  ــو  وه النفع،  قليل  أو  بــاطــل  ــا  إم ــو  وه علمًا  الــنــاس  تسميه  مما 
األصــول  من  الدين  علم  يتعلم  أن  يريد  من  حق  في  التعلم  في  مقدم 
يبدأ  أن  ــات  األوقـ هــذه  فــي  هــذا  مثل  حــق  فــي  المشروع  فــإن  ــروع،  ــف وال
.)٢35/٢ الكبرى  الفتاوى   (. الدين  علوم  أصــل  فإنه  الــقــرآن   بحفظ 



٨٩
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

دورات 
4٠تحفيزية

من األعمال التي حتفز الطالب على احلفظ 
واملراجعة إقامة دورات قرآنية حتفيزية، تبني لهم 

الكرمي وجتعلهم يستشعرون بركة هذه  القرآن  فضائل 
ما  وتطبيق  بحفظها  وأنهم  وحتفظ،  تقرأ  التي  اآليات 

فيها حتفظ األمة.

ولذا لو أقيمت دورة ملدة ساعتني أو ثالث ساعات بالعناصر التالية:

القرآن الكرمي - األجر املترتب على النفس وكذلك   فضل 
على الغير - قصص الصحابة في حفظهم للقرآن والسلف 
عمومًا، كالم أهل السلف في حفظ القرآن واالهتمام به - 

وغير ذلك، لكان فيه فائدة كبيرة.

ملاذا نحفظ القرآن الكرمي؟



٩٠
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

حلقة 
التسميع 
عبر الهاتف

4١

هذه الطريقة جميلة وتنفع للجميع ونخص الدور النسائية أكثر. 

طبقوا  من  أوائل  من  تعتبر 
تكن  لم  إن  الفكرة  هذه  ونشروا 
بوضع  بالقيام  وذلك  األولى، 
وقد  الهاتف  عبر  تسميع  حلقة 
كبيرة  مجموعة  منها  استفاد 
أجزاء  وُحفظت  اهلل  بحمد 
عبر  التسميع  طريق  عن  كثيرة 

الهاتف.

فقــد قامــت دار الفتــاة التابعــة ملجمــع نورين بحي 
الــوادي بتجربــة رائــدة فــي هذا املجال.

بل قد ..





٩٢
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

اإلخالص 4٢

فنذّكر زمالءنا وطالبنا بأن أهداف الحفظ كثيرة فاجعلها لله، 
وفي عظيم أجــره وفضله ومن تلك الفضائل أن ندخل في وعد 
الله عليه وسلم  لنا بالخيرية »خيركم من تعلم  الرسول صلى 

القرآن وعلمه«  )١(.

هذه   كل  أن  وهي  ألهميتها،  متأخرة  النقطة  هذه  جعلت 
األعمال البد وأن ترتبط قبل القيام بها باهلل عز وجل. 

وأن هذا التفعيل سبب نقوم به للمساعدة على احلفظ واملراجعة، 
وأن ما نقوم به هو ابتغاء مرضاة اهلل عز وجل لنحفظه في قلوبنا 

ثم نقوم به في أعمالنا.

إذا لم يكن لك 
عون من اهلل 
للفتى ... 

فأول ما يجنيه 
عليه اجتهاده .

)١( رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه .



٩٣
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

4٢اإلخالص

)١(  أخرجه مسلم برقم )٢5٢( عن أبي أمامة. وخرجه األلباني برقم :)١١٦5( في صحيح الجامع

)٢(  أخرجه بن ماجه برقم ) ٢١5 ( عن أنس بن مالك،والسيوطي عند )أحمد والنسائي وابن ماجـه(. وصححه 
األلباني برقم: )٢١٦5( في صحيح الجامع.  وفي صحيح الترغيب والترهيب ج٢/ص٢٣١ ٢٢٠٩ عن أنس رضي 
الله عنه قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  )إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال 
أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ( رواه النسائي وابن ماجه والحاكم كلهم عن ابن مهدي حدثنا عبد الرحمن 
بن بديل عن أبيه عن أنس وقال الحاكم يروى من ثالثة أوجه عن أنس هذا أجودها قال المملي الحافظ عبد 

العظيم وهو إسناد صحيح.

القــرآن يأتــي شــفيعًا ألصحابــه يــوم القيامــة لقولــه عليــه الصــالة  وألن 
ــرءوا  ــي يــوم القيامــة شــفيعًا ألصحابــه، اق ــرآن فإنــه يأت ــرءوا الق والســالم » اق
الزهراوين: البقــرة و آل عمــران، فإنهمــا يأتيــان يــوم القيامــة كأنهمــا غمامتــان 
أو غيايتــان أو كأنهمــا فرقــان مــن طيــر صــواف يحاجان عــن أصحابهمــا، اقرءوا 
ســورة البقــرة، فــإن أخذهــا بركــة و تركهــا حســرة و ال تســتطيعها البطلــة« )١(.

ولنكون من أهل القرآن، 
قال الرسول عليه الصالة 
والسالم » إن هلل تعالى 

أهلني من الناس: أهل القرآن 
هم أهل اهلل و خاصته«)٢(.  



٩4
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

اإلخالص 4٢

درجــات  فــي  لنرتفــع  وگذلــك 
اجلنــة ونــزداد بــگل آيــة منزلــة

القيامة  يوم  القرآن  »يجيء  والسالم:  الصالة  عليه  قال  گـما 
ه فيلبس تاج الكرامة ثم يقول : يا رب زده فيلبس  فيقول: يا رب َحلِّ
ة الكرامة ثم يقول : يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقول: اقرأ و  ُحلَّ

ارق و يزاد بكل آية حسنة« )١(.

)١( تحقيق األلباني )حسن( انظر حديث رقم: ) ٨٠٣٠ ( في صحيح الجامع. 

)٢( أخرجه الترمذي برقم )٣٠٧5( عن ابن مسعود.  تحقيق األلباني  )صحيح( انظر حديث رقم: ٦4٦٩ في صحيح 
الجامع. 

كتاب  من  حرفا  قرأ  »من   
و  حسنة  به  فله  اهلل 
أمثالها  بعشر  احلسنة 
حرف  أقول } ألم{  ال 
والم  حرف  ولكن : ألف 

حرف و ميم حرف«  )١(.  

وقال رسول اهلل  ]:



٩5
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

4٢اإلخالص

القرآن حجة لك أو عليك

اإلميان.  شطر  »الطهور  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  ثبت  ملا 
متأل(  )أو  متآلن  هلل  واحلمد  اهلل  وسبحان  امليزان.  متأل  هلل  واحلمد 
والصبر  برهان.  والصدقة  نور.  والصالة  واألرض.  السماوات  بني  ما 
نفسه.  فبائع  يغدو.  الناس  كل  عليك.  أو  لك  حجة  والقرآن  ضياء. 

فمعتقها أو موبقها« )١(.

)١(   أخرجه مسلم برقم ) ٣٨٠ ( عن أبي مالك األشعري. وبلفظ آخر عن النسائي وابن ماجه وصححه األلباني 
برقم: ٩٢5 في صحيح الجامع.



اإلستراتيجية األولى

اإلستراتيجية الثانية

اإلستراتيجية الثالثة

ــار أن  ــى اعتبـ ــظ، علـ ــة احلفـ ــس ومضاعفـ ــني التنفـ ــط بـ ــر الربـ عبـ
التنفـــس أحـــد األســـاليب املســـتخدمة حديثـــًا فـــي زيـــادة احلفـــظ 

ــز. والتركيـ

٩٦
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

الغوثاني 4٣

يستعرض الدكتور يحيى الغوثاني - حفظه اهلل - بعض االستراتيجيات 
في حفظ القرآن الكرمي ومنها:

استراتيجية الرسائل اإليجابية 
والرسائل السلبية

التنفس

فن التشويق الدماغي

ـــور  ـــتعرض الدكت ـــي، ويس ـــي والالواع ـــل الواع ـــى العق ـــر عل ـــي تؤث والت
ــًا مـــن املفاهيـــم اخلاصـــة بذلـــك، مشـــيرًا إلـــى أن 7% مـــن  هنـــا بعضـ
ـــم %9٢  ـــا تت ـــي. فيم ـــل الواع ـــق العق ـــن طري ـــم ع ـــط تت ـــا فق تصرفاتن
ـــني  ـــتقبل مالي ـــه يس ـــث أن ـــي. حي ـــل الالواع ـــر العق ـــا عب ـــن تصرفاتن م
املعلومـــات فـــي اللحظـــة الواحـــدة. وال يفـــرق بـــني احلقيقـــة واخليـــال.

١

٢

٣



اإلستراتيجية الرابعة

٩٧
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

4٣الغوثاني

وظائف العقل الالواعي

والتركيـــز علـــى احلفـــظ عبـــر العقـــل الالواعـــي تزيـــد مـــن قـــوة 
ـــي تهـــم مجـــال حفـــظ  ـــي الت احلفـــظ، ذلـــك أن وظائـــف العقـــل الالواع

ـــل بــــ: ـــرمي تتمث ـــرآن الك الق

تخزين املعلومات.

معقل العواطف واملشاعر.

ينظم األفعال الالإرادية.

سجل للعادات.

يتحكم بالطاقة اجلسدية والنفسية ويوجهها.

4

١
٢
٣

4

5



٩٨
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

الغوثاني 4٣

التعرف على طاقات العقل اإلستراتيجية الخامسة
وكيفية برمجته

ويشـــير الدكتـــور الغوثانـــي هنـــا إلـــى أن برمجـــة العقـــل علـــى 
احلفـــظ، تتـــم عبـــر:

5

أن تكون الرسالة واضحة ومحددة )قررت أن أحفظ...(.

أن تدل الرسالة على احلاضر ال على املستقبل.

أن يصاحب الرسالة إحساس ومشاعر بتحقيقها.

أن تكرر )كررها قبل النوم وفي الطريق(.

أن تكون الرسالة إيجابية: أرغب في حفظ كالم اهلل )ركز على ما 
تريد ال على ما ال تريد(.

١

٣
4
5

٢



٩٩
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

4٣الغوثاني

اإلستراتيجية السادسة

اإلستراتيجية السابعة

اإلستراتيجية التاسعة

اإلستراتيجية الثامنة

استراتيجية تغيير النمط، 
 واخلروج من منطقة الراحة:

استراتيجية الرابط واإلرساء 
واالستفادة منها في احلفظ.

استراتيجية بناء األلفة 
 )التهيئة النفسية(، ومنها:

األمناط التمثيلية البشرية.

ألفة مع الذات.

مع احللقة ومدرسها والزمالء.

مع املصحف.

٦

٧

٩

٨

 1- تغيير منط طريقة احلفظ... النغمة والتجويد.
 ٢-تغيير وقت احلفظ إلى قبيل الفجر أو بعيده.

١

٣

٢



١٠٠
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

الغوثاني 4٣

اإلستراتيجية العاشرة

القاعدة األوىل:

معرفة القواعد الصحيحة 
حلفظ القرآن الكرمي:

ــدة  ــي عـ ــور الغوثانـ ــتعرض الدكتـ ــتراتيجية، يسـ ــذه االسـ ــر هـ وعبـ
قواعـــد حلفـــظ القـــرآن الكـــرمي، وهـــي:

اإلخالص ِسرُّ التوفيق والفتح من اهلل. ومن فوائد اإلخالص في احلفظ:

الشعور بلذة وسعادة أثناء احلفظ وهو ما يسمى بحالوة اإلميان.

إعانة من اهلل وتيسير وتثبيت تلمسه أثناء احلفظ.

تغير في السلوك وإعانة على العمل.

حتول التعب واإلجهاد املصاحب لعملية احلفظ إلى لّذة 
 وشعور بالنجاح.

أجر عظيم ومنزلة رفيعة مدخرة لك عند اهلل.

الرضى والقبول.

١٠

١

١

٣

5

٢

4

٦



١٠١
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

4٣الغوثاني

ـــا  ـــتوعب م ـــه يس ـــن أم ـــي بط ـــني ف ـــى أن اجلن ـــور عل ـــد الدكت ـــا يؤك وهن
ـــان. ـــق اإلنس ـــل أن يخل ـــظ قب ـــات احلف ـــدأ عملي ـــك تب ـــمعه، وبذل يس

ويستشـــهد الدكتـــور الغوثانـــي بـــكالم اخلطيـــب البغـــدادي عندمـــا 
ـــال: ق

وقال ابن جماعة:
ـــط  ـــة وس ـــكار وللكتاب ـــث األب ـــحار وللبح ـــظ األس ـــات للحف ـــود األوق أج

ـــل. ـــرة اللي ـــة واملذاك ـــار وللمطالع النه

اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي ملن أراد التحفظ أن 
 يراعيها فأجود األوقات: ... األسحار.

القاعدة الثانية:

القاعدة الثالثة:

ْقش في احلجر: احلفظ في الصغر كالنَّ

اختيار وقت احلفظ:

٢

٣



١٠٢
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

الغوثاني 4٣

ـــظ  ـــان يحاف ـــجد؛ ألن اإلنس ـــو املس ـــظ ه ـــكان للحف ـــل م ـــث أن أفض حي
ـــة: ـــب الثالث ـــذ القل ـــى مناف ـــجد عل ـــي املس ف

العني، فال يرى احملرمات.	. 

واألذن، فال يسمع ما ال يرضي اهلل عز وجل.	. 

واللسان، فال يتكلم إال بخير.	. 

القاعدة الرابعة:

 القاعدة اخلامسة:

اختيار مكان احلفظ:

4

5

الذاكرة المكانية

Ă .ي بالقرآن دة والنغمة والتغنِّ القراءة املجوَّ

Ă .الذاكرة اإليقاعية النغمية



١٠٣
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

4٣الغوثاني

أخطاء كثيرة في احلركات والكلمات.

بطء في احلفظ.

صعوبة إصالح األخطاء بعد ذلك.

القاعدة السادسة:

القاعدة السابعة:

االقتصار على طبعة واحدة من املصحف.

م على احلفظ: تصحيح القراءة مقدَّ

مشيرًا إلى أن عدم تصحيح القراءة يؤدي إلى:

٦

٧

وهنـــا يقـــول الدكتـــور: »قبـــل أن تبـــدأ بحفـــظ أي ســـورة عليـــك 
ــركات  ــح احلـ ــمل تصحيـ ــح يشـ ــا، والتصحيـ ــك لهـ ــح قراءتـ أن تصحـ
واملخـــارج والصفـــات، وذلـــك ال يكـــون باجلهـــد الفـــردي، فـــال بـــد مـــن 
االســـتعانة بالشـــيخ املتقـــن؛ ألن القـــرآن ال يؤخـــذ إال بالتلقـــي عـــن 

ــايخ«.  املشـ

١
٢
٣



١٠4
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

الغوثاني 4٣

القاعدة الثامنة:

القاعدة الثامنة:

القاعدة التاسعة:

عملية الربط تؤدي إلى احلفظ املتماسك:

استراتيجية األمناط التمثيلية البشرية.

ت والِفرار. َفلُّ عملية التكرار حتمي احلفظ اجلديد من التَّ

مشيرًا إلى أن الدماغ يحب التكرار ما لم يكن ممالً.

٨

٨

٩

ويعـــّرف عمليـــة الربـــط علـــى أنهـــا »عبـــارة عـــن ربـــط بصـــري 
ــث  ــا بحيـ ــود حفظهـ ــي تـ ــات التـ ــر اآليـ ــني أواخـ ــي بـ ــمعي وحسـ وسـ

حتفـــظ اآليـــة األولـــى وتركـــز النظـــر علـــى آخرهـــا«.

تكرار مبعنى إمرار احملفوظ على القلب سرًا.

تكرار برفع الصوت وقراءة احملفوظ كامالً.

والتكرار نوعان:

١
٢



١٠5
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

4٣الغوثاني

القاعدة العارشة:
م خير من احلفظ املتقطع: احلفظ اليومي املنظَّ

١٠

ومن القواعد املهمة ضمن هذه القاعدة:

أن تلزم النفس بالتشويق الدماغي باحلفظ اليومي.

أال حتفظ وقت امللل والضجر.

أن حتدد لنفسك جزءًا معينًا حتفظه في مدة محددة.

أن تريـــح نفســـك يومـــًا أو يومـــني فـــي األســـبوع فـــال حتفـــظ فيهمـــا 
فذلـــك أنشـــط للذاكـــرة وأعـــون علـــى احلفـــظ الثابـــت.

١

4

٣

٢

كر { قال العالمة  كر فهل من ّمّدَ رنا القرآن للّذِ قال الله تعالى : } ولقد يّسَ
الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره : ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن 
الكريم ألفاظه للحفظ واألداء، ومعانيه للفهم والعلم، فكل من أقبل عليه 

يّسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسّهله عليه .. 



١٠٦
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

الغوثاني 4٣

القاعدة احلادية عرشة:

القاعدة الثانية عرشة:

احلفظ البطيء الهادئ أفضل من السريع املندفع.

التركيز على املتشابهات يدفع االلتباَس في احلفظ:

١١

١٢

ــتاذ  ــدك األسـ ــة أن يرشـ ــذه العقبـ ــى هـ ــب علـ ــة للتغلـ ــل طريقـ وأفضـ
ـــظ  ـــاء احلف ـــابهات أثن ـــذه املتش ـــع ه ـــى مواض ـــه إل ـــذي اخترت ـــر ال اخلبي
ـــي  ـــب الت ـــى الكت ـــد عل ـــب أن يعتم ـــى الطال ـــيخ فعل ـــر الش ـــم يتواف ـــإن ل ف

تهتـــم بهـــذا املجـــال، وهـــي كثيـــرة وعلـــى أنـــواع:

نوع يهتم باملواضيع املتشابهة مع التوجيه والتعليل.	. 

نوع يهتم بذكر املتشابهات وضبط مواضعها بدون تعليل.	. 

 نوع منظوم شعرًا مثل السخاوية.	. 



١٠٧
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

4٣الغوثاني

القاعدة الثالثة عرشة:
م: االرتباط بالشيخ املعلِّ

١٣

ـــي أن  ـــي ينبغ ـــروط الت ـــض الش ـــا بع ـــي هن ـــور الغوثان ـــتعرض الدكت ويس
ـــا: ـــم، ومنه ـــيخ املعل ـــي الش ـــر ف تتواف

العقيدة الصحيحة.

وفرة العلم.

أن تكون لديه القدرة على إيصال املعلومة لآلخرين.

أن يكون حافظًا للقرآن الكرمي متقنًا له، مجازًا به.

١
٢
٣
4



١٠٨
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

الغوثاني 4٣

القاعدة الرابعة عرشة:

القاعدة اخلامسة عرشة:

القاعدة السادسة عرشة:

القاعدة السابعة عرشة:

تركيز النظر أثناء احلفظ على اآليات لتنطبع على صفحات الذهن:

لزوم الطاعات وترك املعاصي واقتران احلفظ والقراءة بالعمل.

املراجعة املنظمة تثبت احملفوظ.

الفهم الشامل سبيل احلفظ املتكامل.

١4

١5

١٦

١٧

حيـــث أن النظـــر هـــو األداة األساســـية التـــي يعتمـــد عليهـــا فـــي 

عمليـــة احلفـــظ وهـــذا هـــو التركيـــز البـــؤري.

»إذا هممت أن حتفظ شيئًا فنم وقم عند السحر فأسرج )أي 
أقد السراج( وانظر فيه )أي في الذي تريد حفظه( فإنك ال 

تنساه بعد إن شاء اهلل«.

يقول إسماعيل بن أبي أويس مرشدًا أحد السائلني: 



١٠٩
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

استراتيجيات 
د.يحيى 

4٣الغوثاني

ويعـــّرف الدكتـــور الدافـــع علـــى أنـــه »مجموعـــة القـــوى التـــي حتـــرك 

ســـلوك اإلنســـان وتوجهـــه نحـــو األهـــداف«.

القاعدة الثامنة عرشة:

القاعدة التاسعة عرشة:

الدافع القوي والرغبة الذاتية في حفظ القرآن الكرمي:

االلتجاء إلى اهلل بالدعاء وطلب العون منه عامل مهم في حفظ القرآن.

ومن بني الدوافع التي تولد الرغبة في حفظ القرآن الكرمي، ما يلي:

)ومما ال شك فيه أن هدف املسلم األول هو: الفوز برضا الرحمن(.

ــر  ــية« تثيـ ــمية أو نفسـ ــة »جسـ ــة داخليـ حالـ
ـــى  ـــه حت ـــة وتوصل ـــروف معين ـــي ظ ـــلوك ف الس

ينتهـــي إلـــى غايـــة معينـــة.

١٨

١٩

وهي: 

الثواب واألجر واالرتقاء في درجات اجلنة.

املنافسة وفي ذلك فليتنافس املتنافسون.

معرفة احلافظ لقيمة ما يحفظه أواًل بأول وتقييمه ملستوى حفظه.

تعمد احلفظ عن قصد وحتديد الهدف من احلفظ.

١
٢
٣
٣

>  تم نسخ هذه المادة من موقع المسلم :

http://almoslim.net/node/83930 



١١٠
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الخريطة 
الذهنية 44

هـــي طريقـــة رائعـــة تعتمـــد علـــى رســـم كل مـــا تريـــده فـــي ورقـــه واحـــدة 

ـــمه  ـــات برس ـــتبدال الكلم ـــتطاعة اس ـــدر االس ـــا ق ـــاول فيه ـــم حت ـــكل منظ بش

تـــدل عليهـــا بحيـــث تســـتطيع وضـــع كل مـــا تريـــد فـــي ورقـــة واحـــدة 

ــك. ــبة لـ ــر بالنسـ ــهلة التذكـ ــرة وسـ ــزة ومختصـ ــة مركـ بطريقـ

طريقة رسم الخريطة الذهنية :

خذ ورقة A4 خالية من أي شيء، 

إلتاحة حرية كاملة للتعبير عن 

رة فقد  املسَطّ أما  الذهن،  مهارات 

تقيد هذه احلرية.

في  الورقة  ضع 

الكلمات  أفقي  وضع 

جانبا  تشع  والصور 

أمامك  جتد  وبهذه 

مساحة جيدة.

1

٢



١١١
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الخريطة 
44الذهنية

ابدأ من 

املركز: األفكار 

تنطلق من 

مركز عاملنا 

الــذهـنـي 

والـخريطــة 

الذهنية 

تعكس هذا.

كون صورة مركزية تعبر عن املوضوع الذي تكتب عنه أو تفكر فيه:

استخدم ثالثة ألوان على األقل في الصورة أو الشكل  . >

اجعل ارتفاع وعرض الشكل ما يقارب خمسة سم . >

 اترك الصورة بدون إطار الصورة تغني عن ألف كلمة  >

كما أنها أكثر مرحا:

األلوان تثير خيال الفلقة اليمنى وتلفت اإلنتباه . >

احلجم يعطي مساحة ملا تبقى .  >

الصورة من دون إطار أدعى للتذكر . >

3

٤



األفكار الرئيسية حول املركز أشبه بفصول الكتاب : 5

١١٢
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الخريطة 
الذهنية

١

5

٢

٦

٣

٧

4

٨

 هذه الكلمة تكتب بوضوح . 

توضع على خط بالطول نفسه .

اخلطوط املركزية سميكة ومنحنية. 

مرتبطة مباشرة بالشكل املركزي . تظهر أهمية هذه األفكار  .

يتيح هذا للذهن أن يصور الشكل وبالتالي قراءة أسهل وتذكر أسرع .

فاملسافة الزائدة تفصل األفكار .

املنحنية تعطي نغمة بصرية وتنوعا وبالتالي أكثر مرحا .

ألن الذهن يعمل باإلرتباط.

44



١١٣
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الخريطة 
الذهنية

بارزة  الرئيسية  األفكار  لتكون  أخرى:  رئيسية  أفكار  فروع  أضف 

وواضحة وتثير أفكارك التالية.

بالرئيسية  مرتبطة  وهي  األفكار  من  الثاني  املستوى  بإضافة  ابدأ 

التي أثارتها : 

فتعطي مجاال للحركة العشوائية لألفكار وال يجب عليك أن تنهي 

فرعا قبل االنتقال آلخر. 

٦

7

اخلطوط مرتبطة وبأقل سماكة .  >

الكلمات  > الكلمات واضحة وحجمها أصغر 

واألشكال األولية تثير االرتباطات. 

عالقات  > تشكل  ببعضها  املرتبطة  اخلطوط 

وتركيبات كما توضح مستوى األهمية. 

إضافية  > مبعلومات  تزودك  األحرف  ونوع  حجم 

عن أهميتها ومعناها.

44



أضف مستوى ثالثا أو رابعا من املعلومات وأستخدم األشكال بدال من 

الكلمات أسمح ألفكارك بالورود بحرية: اخلريطة  إلى  أو باإلضافة 

تتلقى أفكارك املتنوعة.

أضف أبعادا خلريطتك: 

ضع صندوقا حول 

الكلمة أو الشكل إلبراز 

املهم .

اخلريطة  من  فروعا  أحط 

استخدم  ملونة:  بخطوط 

أسماء  أضف  مختلفة  ألوانا 

إلبراز  املعلومات  بني  ورموزا 

هذه  معينة  ارتباطات 

أشكاال  توجد  اخلطوط 

الذاكرة  يعزز  وهذا  متميزة 

ويبرز االرتباط بني الفروع.

8

910

١١4
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الخريطة 
الذهنية 44



أجمل   : خريطة  كل  أجعل 

ألوانا  وأكثر  فنية  وأكثر 

وأكثر خياال أكثر أبعادا.

استمتع.

11

1٢

http://www.fadeelah.com/articles.php?id=454 تم استفادة المادة من

١١5
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

الخريطة 
44الذهنية



١١٦
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

تلوين 
السور 45

تلوين  الصغار  وخاصة  الطالب  على  لتطبيقها  نقترحها  التي  األفكار  ومن 
السور حني االنتهاء منها مباشرة في جسم معني وصورة معينة.

أو  فــي شــكل مصحــف  القــرآن  مثــًا توضــع ســور 

قلــب أو شــيء جــذاب للطــاب ومــن ثــم تلويــن كل 

ســورة تنتهــي : 



١١٧
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

تطبيقات 
4٦الجوال

الكثير من الطالب وخاصة في املراحل املتقدمة ميلكون هاتفًا جوااًل، مما  
تخدم  فيما  التقنية  هذه  يستخدموا  أن  واألفاضل  املربون  عليه  ينبغي 

الطالب.

ومنها أن تكون بعض البرامج من خالل تطبيقات تنافسية بين 
الحلقات في الحلقة الواحدة وأيضًا على مستوى الحلقات 

في الجامع وكذلك ممكن عبر المدينة أو أكير من ذلك .. 

ويكثــر  التنافــس  فيــه  يــزداد  ممــا 
علــى  التأكيــد  مــع  التفاعــل  فيــه 

والعمــل. القــول  فــي  اإلخــالص 



١١٨
المجموعة الرابعةفكرة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

تطبيق 
التسميع 4٧

تطبيق    هناك 
أي  فيه  يقوم 

طالب.

بالتسجيل كمثل تويتر 
بالضبط ولكن التغريد 

يكون عبر الصوت.

بحيث كل طالب يسجل صوتيًا فيسمع عبر التغريد

فتخرج تغريدته 
صوتية في مقطع من 

القرآن الكريم.

ــده  ــعـ ــلــــم بـ ــيء الــــمــــعــ ــ ــجـ ــ ــم يـ ــ ثــ
ويـــــــــرد عـــلـــيـــه ويـــــذكـــــر بــعــض 

المالحظات إن وجدت.

أنــه  التطبيــق  هــذا  وميــزة 

ممــا  مقاطعــه  للطالــب  يحفــظ 

يحفــزه علــى المراجعــة مــن خــال 

التــي  مقاطعــه  بعــض  متابعــة 

. ســمعها



١١٩
فكرة المجموعة الرابعة

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

هذه 
4٨عليك

جعلت هذه النقطة لك أخي الكرمي لتزيد ما يتيسر لك من 
أفكار جديدة مناسبة ونافعة والتكرم بإرسالها على بريدي 
أو تسليمها لي إلضافتها في الطبعة القادمة بإذن اهلل فال 

حترم نفسك أجر النشر على العناوين التالية:

لالطالع على جديد المؤلف يمكنك الكتابة في قوقل : صفحة عادل السلطان 
موقع صيد الفوائد

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن تكون أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هاتف مجمع نورين :

ف. من أراد طباعة هذا الكتاب فله ذلك بعد أخذ إذن خطي من املؤلِّ

املراسلة عن طريق البريد اإللكتروني:

املشاركة معنا في املوقع:

١٠١١٢٧4١ - ٢٨٠٢

٢

٣
4

asd_274@hotmail.com

www.norayn.org.sa

 @adelbnsultan

www.saaid.net/Doat/adelbnsultan/index.htm

أخوكم عادل بن عبدالله السلطان  
المشرف على مـجـمــع حــلــقــات ذي الـنـوريـن سابقًا 

 المشرف العام على مجمع نورين
١4٣٨/١١/١ هـ

ASD_274@HOTMAIL.COM

ومن خالل الحسابات الموحدة وأهمها تويتر





نموذج من أعمال 
حلقات ذو النورين

أفكار لتفعيل طالب الحلقات للحفظ والمراجعة 



١٢٢

أمنوذج لشروط املتميزين في الدورة الصيفية: ١١نموذج رقم
نموذج من اعمال 
حلقات ذو النورين



١٢٣

أمنوذج ألسماء املتميزين في الدورة الصيفية: ١٢نموذج رقم
نموذج من اعمال 
حلقات ذو النورين





تعريفات وملحقات

أفكار لتفعيل طالب الحلقات للحفظ والمراجعة 



١٢٦
تعريفات وملحقات

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

التعريف  بــ »مرگز 
نورين للتدريب« :

اخليرية  للجمعية  للتدريب«  نورين  »مركز  يتبع 
لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الرياض - جمعية 
العامة  املؤسسة  قبل  من  مصرح  وهو  مكنون- 
متخصص  مركز  وهو  واملهني   التقني  للتدريب 
حتفيظ  حلقات  منسوبو  وتأهيل  وتدريب  بتطوير 
بعض  وتقدمي  القرآنية  واجلمعيات  الكرمي  القرآن 
هذه  يشمل  ما  لكل  وامليدانية  العلمية  الدراسات 
والتطويرية  اإلدارية  الدورات  يقدم  كما  الفئة، 
له  من  لكل  برامجه  ويقدم  اجلمعية،  ملنسوبي 

اهتمام وعناية بالقرآن الكرمي.

الــمـحـلـية في  الريــــادة 
املــؤســســي  التـطــويــــر 

للقطاع القرآني.

تلبي  وتطويرية  تدريبية  نوعية  برامج  تقدمي 
احمللية  ومؤسساته  القرآني  القطاع  احتياجات 

واإلقليمية في بيئة عمل متميزة.

الرسالة:الرؤية:

عدد
 املستفيدين

احللقات
 املستفيدة

اجلمعيات 
املستفيدة

 عدد 
البرامج املنفذة

9923
1093
78 
845 

ص.ب. 90787 الرياض 11623  - الرياض - مخرج 7 
طريق عثمان بن عفان بحي الوادي   - جنوب جامعة اإلمام

@ norayn_t

norayn@norayn.org.sa

norayn.grm@gmail .com

هاتف :  0112742802 
جـوال :  0559881881 

١٢٦
تعريفات وملحقات

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــالب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 



١٢٧
تعريفات وملحقات

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 



١٢٨
تعريفات وملحقات

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

فتاوى 
وفوائد 
متنوعة

يحتاجها مشرفي 
حلق التحفيظ 

والمعلمين

مس المصحف على غير وضوء

ُســـِئَل معالـــي الشـــيخ الدكتـــور/ صالـــح بـــن فـــوزان الفـــوزان 
ـــوء  ـــر وض ـــى غي ـــو عل ـــرآن -وه ـــرأ - الق ـــن يــقـــ ـــم م ـــن : حك ع

ســـواء كانـــت قـــراءة عـــن ظهـــر غيـــب أو مـــن املصحـــف.

يجـــوز لإلنســـان أن يقـــرأ القـــرآن علـــى غيـــر وضـــوء إذا كانـــت القـــراءة حفظـــًا عـــن 
ـــراءة  ـــن الق ـــه ع ـــن يحبس ـــم يك ـــلم ل ـــه وس ـــى اهلل علي ـــول صل ـــب ألن الرس ـــر قل ظه

ـــئ. ـــر متوض ـــًا وغي ـــرأ متوضئ ـــة كان يق إال اجلناب
ــر وال  ــدث األصغـ ــه ال احلـ ــدث أن ميسـ ــه حـ ــن عليـ ــوز ملـ ــال يجـ ــف فـ ــا املصحـ أمـ

ــر.  ــدث األكبـ احلـ
قـــال تعالـــى: }ال ميســـه إال املطهـــرون { )الواقعـــة:79( أي املطهـــرون مـــن األحـــداث 
ـــال    ـــلم ق ـــه وس ـــى اهلل علي ـــي صل ـــن النب ـــث ع ـــي احلدي ـــرك وف ـــن الش ـــاس وم واألجن

) ال ميـــس املصحـــف إال طاهـــر ( )١(.

الجواب :

)١( من كتاب تدبر القرآن لمعالي لشيخ د.صالح بن فوزان الفوزان.



١٢٩
تعريفات وملحقات

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

حكم القراءة الجماعية

س/ ما حكم قراءة القرآن في املسجد جماعة ؟

الســـؤال فيـــه إجمـــال، فـــإذا كان املقصـــود أنهـــم يقـــرؤون جميعـــًا بصـــوت واحـــد 
ومواقـــف ومقاطـــع واحـــدة، فهـــذا غيـــر مشـــروع، وأقـــل أحوالـــه الكراهـــة، ألنـــه لـــم 
يؤثـــر عـــن رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وســـلم وال عـــن الصحابـــة رضـــي اهلل عنهـــم 

ـــه. ـــأس ب ـــك ال ب ـــون ذل ـــو أن يك ـــم فنرج ـــل التعلي ـــن أج ـــن إذا كان م ـ لك

الجواب :

)١( فتاوى اللجنة الدائمة رقم )٣٣٠٢(: )الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: ١4٧( .

الرئيسنائب رئيس اللجنةعضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن قعود 

وإن كان املقصـــود أنهـــم يجتمعـــون علـــى قـــراءة القـــرآن حلفظـــه وتعلمـــه 
ويقـــرأ وهـــم يســـتمعون، أو يقـــرأ كل منهـــم لنفســـه غيـــر ملتـــق بصوتـــه 
وال مبواقفـــه مـــع اآلخريـــن ذلـــك مشـــروع ملـــا ثبـــت عـــن رســـول اهلل صلـــى 
ـــون كتـــاب  اهلل عليـــه وســـلم » مـــا اجتمـــع قـــوم فـــي بيـــت مـــن بيـــوت اهلل يتل
ـــة،  ـــم املالئك ـــكينة، وحفته ـــم الس ـــت عليه ـــم، إال نزل ـــونه بينه اهلل ويتدارس

وغشـــيتهم الرحمـــة، وذكرهـــم اهلل فيمـــن عنـــده( رواه مســـلم. 

وباهلل التوفيق، وصلى اهلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم)١(.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 



١٣٠
تعريفات وملحقات

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

المواقع
المميزة

التي تتحدث عن 
حلقات القرآن 

الكريم

والتي ننصح بالدخول لها واالستفادة منها:

االسم  و الرابطرقم

1
موقع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض

www.qk.org.sa

٢
موقع موسوعة حلقات تحفيظ القرآن الكريم

http://www.dawahmemo.com/quran

3
موقع قاف لخدمة القرآن الكريم

http://www.qaaaf.com

٤
حلقات التحفيظ القرآن الكريم من موقع صيد الفوائد:

http://saaid.net/Quran/index.htm

5
شريط وسائل إبداعية للدكتور يحيى الغوثاني 

http://www.mojama.net/new/makalat.php?ID=382&do=view
موجود على االنترنت بعد سماح الشيخ والمؤسسة االستماع له



١٣١
تعريفات وملحقات

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 



١٣٢
تعريفات وملحقات

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

 من سماحة
 الشيخ عبدالعزيز بن باز 

رحمه اهلل

نصيحة لمعلمي 
القرآن وطالبهم

س : ســـماحة الشـــيخ حلـــق جماعـــات حتفيـــظ القـــرآن 
ـــد املبـــارك نفـــع اهلل بهـــا نفعـــا عظيمـــا  الكـــرمي فـــي هـــذا البل

ــا ؟ . مبـــاذا توجهـــون معلمـــي هـــذه احللـــق وطالبهـ



١٣٣
تعريفات وملحقات

أفـــگـــــار لــتفعـيــــل 
طـــــــــــاب احللقــــات 
واملراجعــة للحفــظ 

نوجههـــم ونوصيهـــم بتقـــوى اهلل واالســـتمرار فـــي هـــذا اخليـــر والصبـــر علـــى 

هـــذا اخليـــر، واإلخـــالص لوجـــه اهلل جـــل وعـــال فـــي التعلـــم والتعليـــم ؛ ألن 

تعلـــم القـــرآن وحفـــظ القـــرآن مـــن أهـــم القربـــات ومـــن أفضـــل القربـــات، 

فنوصـــي اجلميـــع املعلـــم واملتعلـــم، نوصيهـــم بتقـــوى اهلل والعمـــل مبـــا 

علمـــوا، واإلخـــالص هلل فـــي العمـــل حتـــى يبـــارك اهلل فـــي أعمالهـــم، 

ـــتفيد  ـــي يس ـــم لك ـــب يتعل ـــي أن الطال ـــم . أال وه ـــي أعماله ـــوا ف ـــى يوفق وحت

ــى  ــه إلـ ــب وتوجيهـ ــم الطالـ ــي تعليـ ــه اهلل فـ ــد وجـ ــم يقصـ ــل، واملعلـ ويعمـ

اخليـــر يرجـــو مـــن عنـــد اهلل املثوبـــة، وإن أخـــذ أجـــرة، يرجـــو مـــا عنـــد 

ـــي  ـــباب الت ـــي األس ـــد ف ـــه، ويجته ـــي تعليم ـــح ف ـــر وينص ـــب األج اهلل ويحتس

ــي اهلل،  ــذا يتقـ ــه، فهـ ــي ذهنـ ــتقر فـ ــى الطالـــب وتسـ ــات إلـ ــل املعلومـ توصـ

ـــر، وأن  ـــي اخلي ـــة ف ـــالص ورغب ـــد إخ ـــد كل واح ـــون عن ـــي اهلل، يك ـــذا يتق وه

يتعلـــم مـــا يرضـــي اهلل ويقـــرب لديـــه، وأن يســـتعني مبـــا أعطـــاه اهلل مـــن 

علـــم علـــى طاعـــة اهلل)١(. 

الجواب :

)١(   )الجزء رقم : ٢4، الصفحة رقم: ٩4( مجموعة فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز.
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األحاديث التي تدعو 
لتالوة القرآن وتدبره والتأثر به: 

روى البخـــاري ومســـلم والترمـــذي والنســـائي وأبـــو داود عـــن أبـــي 
موســـى األشـــعري رضـــي اهلل عنـــه أن رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه 
وســـلم قـــال: »مثـــل املؤمـــن الـــذي يقـــرأ القـــرآن مثـــل األترجـــة : ريحهـــا 
طيـــب وطعمهـــا طيـــب، ومثـــل املؤمـــن الـــذي ال يقـــرأ القـــرآن مثـــل 
ـــرآن  ـــرأ الق ـــذي يق ـــق ال ـــل املناف ـــو، ومث ـــا حل ـــا وطعمه ـــح له ـــرة ال ري التم
مثـــل الريحانـــة ريحهـــا طيـــب وطعمهـــا ُمـــر، ومثـــل املنافـــق الـــذي ال 

يقـــرأ القـــرآن كمثـــل احلنظلـــة ال ريـــح لهـــا وطعمهـــا ُمـــر« . 

روى البخـــاري ومســـلم عـــن عائشـــة رضـــي اهلل عنهـــا قالـــت : قـــال 
ـــر  ـــو ماه ـــرآن وه ـــرأ الق ـــذي يق ـــلم : »ال ـــه وس ـــى اهلل علي ـــول اهلل صل رس
بـــه مـــع الســـفرة الكـــرام البـــررة، والـــذي يقـــرأ القـــرآن ويتعتـــع فيـــه 

وهـــو عليـــه شـــاق لـــه أجـــران« . 

١

٢
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روى مســـلم عـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب رضـــي اهلل عنـــه أن النبـــي صلـــى 
اهلل عليـــه وســـلم قـــال : »إن اهلل يرفـــع بهـــذا الكتـــاب أقوامـــا ويضـــع بـــه 

ـــن«.  آخري

ـــال  ـــال: ق ـــه ق ـــي اهلل عن ـــعود رض ـــن مس ـــداهلل ب ـــن عب ـــذي ع روى الترم
رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وســـلم :»مـــن قـــرأ حرفـــا مـــن كتـــاب اهلل 
ــن  ــرف، ولكـ ــم حـ ــول ألـ ــا،ال أقـ ــر أمثالهـ ــنة بعشـ ــنة واحلسـ ــه حسـ فلـ

ألـــف حـــرف والم حـــرف وميـــم حـــرف« صحيـــح اجلامـــع ٦٤٦9

ـــي  ـــاص رض ـــن الع ـــرو ب ـــن عم ـــداهلل ب ـــن عب ـــذي ع ـــو داود والترم روى أب
اهلل عنهمـــا عـــن النبـــي صلـــى اهلل عليـــه وســـلم قـــال : »يقـــال لصاحـــب 
القـــرآن : إقـــرأ وارتـــق ورتـــل كمـــا كنـــت ترتـــل فـــي الدنيـــا، فـــإن منزلتـــك 

عنـــد آخـــر آيـــة تقرأهـــا« صحيـــح اجلامـــع 81٢٢ 
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هجر القرآن

ـــث  ـــتحبة؟ حي ـــة أم مس ـــي واجب ـــرآن، أه ـــراءة الق ـــم ق ـــا حك س : م
ســـألنا عـــن حكمـــه فمنهـــم مـــن قـــال: ليـــس بواجـــب، إن قـــرئ 
فـــال بـــأس وإن لـــم يقـــرأ فـــال شـــيء عليـــه، فـــإذا كان كذلـــك فقـــد 

يهجـــره الكثيـــر، فمـــا حكـــم هجـــره ومـــا حكـــم تالوتـــه؟

ــك  ــن ذلـ ــر مـ ــرآن، ويكثـ ــالوة القـ ــى تـ ــظ علـ ــلم: أن يحافـ ــق املسـ ــي حـ ــروع فـ املشـ

ـــا ُأوِحـــَي  ـــُل َم حســـب اســـتطاعته؛ امتثـــاال لعمـــوم قـــول اهلل ســـبحانه وتعالـــى: } اْت

ـــَي  ـــا ُأوِح ـــُل َم ـــه: }َواْت ـــة، وقول ـــة ٤5اآلي ـــوت اآلي ـــورة العنكب ـــاِب{ س ـــَن اْلِكَت ـــَك ِم ِإَلْي

ـــَك{ ســـورة الكهـــف اآليـــة ٢7اآليـــة، وقولـــه عـــن نبيـــه محمـــد  ـــاِب َربِّ ـــْن ِكَت ـــَك ِم ِإَلْي

ْســـِلِمنَي { ســـورة النمـــل91 اآليـــة:  ـــَن امْلُ ـــوَن ِم ـــْرُت َأْن َأُك صلـــى اهلل عليـــه وســـلم: }َوُأِم

ـــَو اْلُقـــْرآَن { ســـورة النمـــل اآليـــة 9٢ ولقـــول النبـــي صلـــى اهلل عليـــه وســـلم:  }َوَأْن َأْتُل

»قـــرأوا القـــرآن، فإنـــه يأتـــي شـــفيعا ألصحابـــه يـــوم القيامـــة« أخرجـــه مســـلم فـــي 

ـــم )80٤(. ـــلم برق ـــه، مس صحيح

الجواب :

الرئيسنائب رئيس اللجنةعضوعضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان عبد الله بن قعود 
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ـــا  ـــي ذكره ـــر الت ـــي الهج ـــن معان ـــى م ـــأي معن ـــه ب ـــاع عن ـــره واالنقط ـــن هج ـــد ع وأن يبتع

ـــرآن..  ـــر الق ـــير هج ـــي تفس ـــاء ف العلم

ــر- )٦ / 117(.  ــن كثيـ ــير ابـ ــيره -تفسـ ــي تفسـ ــه اهلل فـ ــر رحمـ ــن كثيـ ــام ابـ ــال اإلمـ قـ

يقـــول تعالـــى مخبـــرا عـــن رســـوله ونبيـــه محمـــد صلـــى اهلل عليـــه وســـلم أنـــه قـــال: 

ـــك أن  ـــوًرا { وذل ـــْرآَن َمْهُج ـــَذا اْلُق ـــُذوا َه َخ ـــي اتَّ ـــا َربِّ ِإنَّ َقْوِم ـــة30: }َي ـــان اآلي ـــورة الفرق س

املشـــركني كانـــوا ال يصغـــون للقـــرآن وال يســـتمعونه، كمـــا قـــال تعالـــى: ســـورة فصلـــت 

ـــوا  ـــْوا ِفيـــِه{ اآليـــة، فكان ـــْرآِن َواْلَغ ـــَذا اْلُق ـــَمُعوا ِلَه ـــُروا اَل َتْس ِذيـــَن َكَف ـــاَل الَّ اآليـــة ٢٦: }َوَق

إذا تلـــي عليهـــم القـــرآن أكثـــروا اللغـــط والـــكالم فـــي غيـــره حتـــى ال يســـمعوه فهـــذا مـــن 

ـــه  ـــره وتفهم ـــرك تدب ـــه، وت ـــن هجران ـــه م ـــرك تصديق ـــه وت ـــان ب ـــرك اإلمي ـــه، وت هجران

مـــن هجرانـــه، وتـــرك العمـــل بـــه وامتثـــال أوامـــره واجتنـــاب زواجـــره مـــن هجرانـــه، 

والعـــدول عنـــه إلـــى غيـــره مـــن شـــعر أو قـــول أو غنـــاء أو لهـــو أو كالم أو طريقـــة مأخـــوذة 

ــه  ــد، وآلـ ــا محمـ ــى نبينـ ــى اهلل علـ ــق. وصلـ ــاهلل التوفيـ ــه. وبـ ــن هجرانـ ــره مـ ــن غيـ مـ

وصحبـــه وســـلم)١(. 

)١(    )الجزء رقم : 4، الصفحة رقم:١٠١- ١٠٢(. السؤال الثالث من الفتوى رقم ) ٦5٦١ (.

الرئيسنائب رئيس اللجنةعضوعضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان عبد الله بن قعود 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
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شرح حديث 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه

ـــن  ـــر الدي ـــد ناص ـــيخ محم ـــة الش ـــدث العالم ـــام احمل ـــال اإلم ق

ــا  ــة، معلقـ ــلة الصحيحـ ــي السلسـ ــه اهلل-فـ ــي -رحمـ األلبانـ

ـــن  ـــلمي ع ـــن الس ـــد الرحم ـــي عب ـــذي رواه أب ـــث ال ـــى احلدي عل

ــا : »خيركـــم مـــن تعلـــم القـــرآن  عثمـــان بـــن عفـــان مرفوعـ

وعلمـــه«.  وفـــي هـــذا احلديـــث : إشـــارة إلـــى تعلـــم القـــرآن، 

ــا تعلـــم  ــر مـ ــرآن ، وأن خيـ ــم القـ ــو معلـ ــر املعلمـــني هـ وأن خيـ

ــون  ــم يعلمـ ــالب العلـ ــت طـ ــرآن ، فياليـ ــم القـ ــو تعلـ ــرء هـ املـ

ذلـــك فـــإن فيـــه النفـــع العظيـــم)١(.

)١(  المرجع موقع مسلمة على منهج السلف
 http://www.sahab.ws/5431/news/4525.html  ) حديث رقم 1173(.
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املتاعب 
والصعاب 

من مقومات 
النجاح

ليس املراد 
من السحابة 
األمطار وإمنا 

املراد منها وجود 
األثمار

النجاح 
سلم ال تستطيع 
تسلقه ويداك 

في جيبك.

اذا جنحت 
فعليك أن تطلب 

املزيد

أول خطوة 
لتحقيق النجاح 
االستيقاظ من 

األحالم

أهم من 
النجاح 

احملافظة 
عليه

أقوال جميلة 
في النجاح 



لكتابــة  وفقنــا  أن  وجــل  عــز  اللــه  مــن  نأمــل 

والحلقــات  التربويــة  المحاضــن  تحتاجــه  مــا 

القرآنيــة، وأن يجعــل مــا كتــب رصيــدًا إيجابيــًا 

بــه  واالرتقــاء  التطــور  يأمــل  معلــم  لــكل 

التوفيــق  وجــل  عــز  اللــه  ســائلين  وبطالبــه، 

للجميــع. والســداد 

ختاماً : 


