بسم اهلل الرحمن الرحيم

المعالم العشرة في حفظ المتون
الشيخ /خالد بن عثمان السبت

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

في ىذه الميمة سأطرح ىذا الموضوع الذي قرأتم عنوانو ،وىو معالم عشرة لحفظ المتون ،وىذا الموضوع وان كان

يتصل بحفظ المتون إال أنو ينفع سامعو بإذن اهلل -عز وجل -وان لم يكن ممن يشتغل بحفظيا ،ينفعو من جية

أنو لربما يوجو غيره من ولد وقريب وتمميذ ،وينفع من جية أنو -فيما أظن -نموذج ومثال لمتخطيط الذي أظنو
أقرب إلى الواقع ،وأسمم وأنفع وأخصر في البموغ إلى المطموب.

المشكمة أننا في الكثير من أحوالنا وأعمالنا وبرامجنا العممية نسير من غير خطة ،واإلنسان لربما يمتحق في
برنامج يعمن عنو ىنا أو ىناك ،ولكن ماذا بعد ذلك؟ ،ما ىي الخطوات التي تكون بعد ىذه الخطوة؟ ،لربما لم

يفكر ،ماذا تريد أن ينجز بعد أربع سنوات ،بعد ست سنوات ،بعد عشر سنوات؟ كيف سيكون حالك مع ىذه

البرامج ،من مذاكرة ،ومراجعة؟ كل ذلك لربما ال يفكر كثير منا فيو.

فأقول :ال يخفى عمى أحد ما لمحفظ من أىمية بالغة؛ فطالب العمم ال يستغني عن الحفظ ،ولكن يجب أن يكون

مع ىذا الحفظ الفيم الصحيح ،وذلك أن العموم الشرعية ليست كالرياضيات ،أو الكيمياء ،أو الفيزياء ،أو نحو

ذلك من العموم الطبيعية التي تحتاج إلى فيم.

العموم الشرعية تحتاج إلى أصل العمم الذي ىو الكتاب والسنة ،فإذا لم يكن طالب العمم يحفظ النصوص من

الكتاب والسنة ،قال اهلل ،قال رسولو -صمى اهلل عميو وسمم ،-وال يحفظ مواطن اإلجماع ،ومواطن الخبلف،
ومذاىب أىل العمم ،فكيف يتكمم في العمم؟.

إن الكثيرين بما تأثروا بمعطيات الحضارة الغربية ،ومناىجيا ،ونظميا في التعميم ،وفي غيره رجعوا إلينا يتكممون
بكبلم عام ،من غير تفصيل ،فيذمون الحفظ ،ويعيبونو ،ويرون أنو لون من االستيبلك واإلنياك ألذىان التبلميذ،

وىذا خطأ؛ ألن ىؤالء إنما يتحدثون عما عرفوه من عموميم وتخصصاتيم ،ولكن كيف يمكن لطالب العمم

الشرعي أن ُيطالَب بالفيم فقط ،ولكنو ال يحفظ األدلة ،وال يحفظ مذاىب أىل العمم ،فكيف يتكمم؟

ففرق كبير بين العموم الشرعية ،وبين غيرىا ،وليذا قيل" :العمم ما حواه الصدر ،وحظ المرء منو بقدر ما يستظير

منو في قمبو ،وقد قيل" :ال خير في عمم ال يعبر معك الوادي ،وال َي ْع ُمر بك النادي"(.)1
بل قال الطاىر ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير في كتابو "أليس الصبح بقريب" :ال يعتبر العالم عالماً ،ما
لم يكن كثير الحفظ ،نعم إنو إن ضم إلى ذلك االستنباط والتحقيق نال شيرة كبرى ،ولكن ال يعد عالماً ما لم يكن

كثير الحفظ(.)2

(ٔ) اآلداب الشرعية البن مفمح (ٕ.)ٔٔٛ/
(ٕ) أليس الصبح بقريب (ٔ٘).
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ىذا كبلمو ،وىو من أكثر الناس عناية بطرائق التعميم ،وقد نبغ منذ شبابو ،وتفطن إلى أمور بعد ذلك ،قال
بعدىا بأنو لو أدركيا لما احتاج إلى كثير من الجيد الذي بذلو ،واألوقات التي قضاىا في مجالس العمم.

وقد حفظ لنا التاريخ نماذج فذة في الحفظ ،فالشعبي -رحمو اهلل -كان آية في الحفظ ،كان يقول :ما كتبت

سوداء في بيضاء إلى يومي ىذا ،وال حدثني رجل بحديث قط إال حفظتو ،وال أحببت أن يعيده عمي.

وكان يقول :ما سمعت منذ عشرين سنة رجبلً يحدث بحديث إال أنا أعمم بو منو ،ولقد نسيت من العمم ما لو

حفظو إنسان ،أو رجل لكان بو عالماً(.)1

كان -رحمو اهلل -يقول :ما أروي شيئاً أقل من الشعر .أقل ما يحفظ ىو الشعر ،ويقول :لو شئت ألنشدتكم

شي اًر ال أعيد بيتاً(.)2

أما األصمعي فكان أعجوبة من أعاجيب خمق اهلل -عز وجل -كان يقول :أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة(.)3

ويقول ابن األعرابي -وىو الراوية المعروف :-سمعت األصمعي وىو ينشد من مائتي بيت ما فييا بيت

عرفناه(.)4

ىذا ما يقولو رجل من العامة ،يقولو رجل راوية لمشعر ،ولكبلم العرب ،ويحفظ الكثير منو.

وقد وقع لو موقف عجيب يدل عمى شدة حفظو ،وما أعطاه اهلل وحباه من الحافظة ،يقول أحمد بن عمر النحوي:
قدم الحسن بن سيل -الحسن بن سيل أمير من األمراء ،-فجمع أىل األدب ،يقول أحمد :وحضرت ،وكان

األصمعي موجوداً ،يقول :ووقع الحسن ىذا األمير عمى خمسين رقعة ،طمبات لمناس ،وحاجات ،فيكتب عمييا،

ُيعطَى ىذا كذا ،وىذا ُيعطَى كذا ،وىذا ُيعطَى كذا ،عمى خمسين رقعة ،وفي أثناء المجمس جرى ذكر الحفاظ،
يقول فذكرنا الزىري ،وقتادة ،فقال األصمعي :فأنا أعيد ما وقع بو األمير عمى التوالي -بالترتيب ،خمسين رقعة-

 ،يقول :فأحضرت ،فقال :بدأ يعد األصمعي اآلن ،فقال :صاحب الرقعة األولى كذا وكذا ،واسمو كذا وكذا،
ووقّع لو بكذا وكذا ،والرقعة الثانية كذا وكذا ،والثالثة ،حتى مر عمى نيف وأربعين رقعة بالترتيب.
الج ْيضمي :أييا المرء أب ِ
ق عمى نفسك من العين ،في بعض الروايات :حسبك ال تُقتل
فقال نصر بن عمي َ
ّ
بالعين(.)5
كيف وصل إلى ىذه المرحمة ،وىذا المستوى؟ ،وىل ُعدم ذلك في األمة؟ ،أليست العقول ىي العقول؟ البد أن
يوجد في األمة مثل ىؤالء ،وان كان الناس يتفاوتون ،لكن ىل يمكن أن يعدم ذلك في األمة من أوليا إلى

آخرىا؟.

(ٔ) سير أعبلم النببلء (ٗ.)ٖٓٔ/
(ٕ) المصدر السابق (ٗ.)ٖٕٓ/
(ٖ) المصدر السابق (ٓٔ.)ٔٚٚ/
(ٗ) المصدر السابق.

(٘) المصدر السابق (ٓٔ.)ٔٛٓ/
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والكبلم في ىذا يطول ،واألخبار فيو كثيرة ،وىي مبيرة ،وال أطيل بالسرد والتعداد ليذه النماذج ،فتراجع في
مظانيا ،لكن أشرع في موضوعنا الذي ىو المقصود.

المعالم العشر:

أولا :ىذا الحفظ يتطمب جيدا كبي ار في أولو:

حينما يتحفظ اإلنسان ،ويتطمب جموساً وأوقاتاً ،كما أنو يتطمب أيضاً جيداً ال يقل عن الجيد األول عبر األيام

والسنين ،بأن اإلنسان البد أن يذاكره ،وأن يراجعو ،واال نسيو ،فيذا العمل وأي عمل يقضي بو اإلنسان أوقاتاً

متطاولة ،ال ينبغي أن يضيع سدى ،وأن يذىب ىباء ،أو أن يكون سبباً في دخول النار ،كأن يكون لصاحبو

قصد سيئ ،من رياء وسمعة ،وتعرفون الحديث في أول من تسعر بيم النار يوم القيامة ،ومنيم الرجل الذي تعمم
العمم ،أو ق أر القرآن ليقال :قارئ(.)1

فيذا يدخل قبل الزاني والسارق ،وشارب الخمر ،جيد كبير ،وعناء ،وحبس لمنفس عن كثير من مشتيياتيا ،ال
ينبغي أن يضيع ،أو أن يفوت ،ثم يحصل من جرائو مع العنت الذي يمقاه اإلنسان في الدنيا ،يحصل عنت آخر

في اآلخرة ((إنما األعمال بالنيات))( )2يكون لئلنسان نية في كل أمر يمج فيو.
ثانيا :عشرة أمور تعينك عمى الحفظ:

األول :أن تراعى أحوال الذىن ،فالذىن والنفس لو حاالت من اإلقبال واإلدبار ،وىذا أمر مدرك ،حتى في
القضايا النفسية ،من الحزن والكآبة ،واالرتقاء ،واشراق النفس ،حينما يحمق اإلنسان عالياً في بعض األوقات،

ىي مثل ما يضعون في الرسم البياني ،ىكذا ،النفس أحيانا تيبط ،وأحياناً ترتفع ،أحياناً ال يستطيع أن يق أر

مطوية ،وأحياناً يريد أن يمتيم المجمدات ،فيذه األحوال تمر عمى النفس ،واألوقات تتفاوت ،فحينما يكون الذىن
مكدوداً ومجيداً فإنو ال يصمح لمحفظ ،ولذلك في األيام الماضية -أيام االختبارات -تأتي رسائل من بعض

أحصل المعدل الكامل ،يعني :بعضيم أربعة من
اإلخوان ،بعضيم يقول :أنا متفوق في دراستي ،بحيث دائماً
ّ
أربعة ،فيرسل أحياناً رسالة في أيام االختبارات ،ويقول :أنا اآلن ال أستطيع أن أق أر شيئاً ،فيطمب الدعاء من ىذا
وىذا ،متوقف ،لماذا ؟ بعضيم لربما يبكي ،يظن أنو أصابو شيء ،والواقع أنو ما أصابو شيء ،لكن ىذا أمر
يحصل لمنفس ،حتى إن من لطف اهلل -عز وجل -باإلنسان أنو إذا غمبو اإلجياد والتعب ،أو األلم والمرض

وغيب ،فبل يشعر باآلالم ،ىذا من لطف اهلل -عز وجل.
انفصل عنو العقل ،فأغمي عميوُ ،

ىكذا الذىن إذا أجيد ،فإنو ال يحتمل ،إذا كان اإلنسان مشغوالً مشوشاً لعارض ،من حزن وفرح ،أو نحو ذلك،

فإنو ال يكون مييأً لمحفظ ،حينما يعود اإلنسان من عممو ،ويريد أن يحفظ ،فإنو قد ال يتمكن ،ويطول عميو

الزمان ،ولم ينجز شيئاً يذكر ،ولذلك يحتاج اإلنسان أن يتحرى األوقات التي يكون ذىنو فييا متييئاً لمحفظ ،ىذا
البد منو ،وأن يتحرى األوقات واألمكنة التي تقل فييا الصوارف والشواغل والمشوشات ،ما يحفظ في دكان في

(ٔ) أخرجو مسمم ،كتاب اإلمارة ،باب من قاتل لمرياء والسمعة استحق النار (ٖ ،)ٖٔ٘ٔ/رقم.)ٜٔٓ٘( :
(ٕ) أخرجو البخاري ،كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-؟ (ٔ ،)ٙ/رقم.)ٔ( :
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السوق ،أو يحفظ -كما يقال -في أماكن األنيار ،وما إلى ذلك من األصوات المزعجة ،أصوات السيارات ،أو
نحو ذلك.

وىذا أمر بين ،وقد ذكره أىل العمم في كتبيم وشروحيم ،ونبيوا عميو ،وذكروا األوقات التي يحسن فييا الحفظ،
واألوقات التي يحسن فييا المراجعة ،واألوقات التي يحسن فييا الفيم.

كما يقول الخطيب البغدادي -رحمو اهلل :-أجود األوقات األسحار ،يعني :لمحفظ ،ثم بعدىا وقت انتصاف
النيار ،وبعد ذلك َذكر أول النيار ،وقال :إن حفظ الميل أصمح من حفظ النيار ،وذكر أماكن الحفظ :الغرف
العموية أفضل من السفمية(.)1

وىكذا في كل مكان بعيد عما يميي ويشوش األذىان ،ونيوا المتحفظ أن يحفظ بحضرة النبات والخضرة ،وىذا

يقال أيضاً لمن يريد أن يحفظ القرآن ،أو يقال لمن يريد أن يفيم في دراسة ،أو نحو ذلك.

أنت بحاجة أن تجمع الذىن ،وليذا فإن المجربين يقولون :كمما كان المكان ليس فيو ما يشوش فيذا أفضل،

وكمما كان أضيق فيو أدعى إلى الحفظ ،وليذا باإلمكان أن يقترب اإلنسان جدا من الجدار لتكون المساحة التي

تراىا العين ضئيمة؛ ألن العين تصب في القمب المشاىد التي تراىا ،والقمب ىو محل الحفظ ،فيحصل لو تشويش

وانشغال.

فيذه األشياء التي ِ
ترد عميو ،أو يضع الجوال بجانبو ،ويتكمم ويق أر كل رسالة تصل ،فإن ذلك يأخذ ُشعباً من
قمبو ،فبل يجتمع عميو ،فيطول عميو وقت الحفظ ،ولذلك تجد اإلنسان أحياناً يريد أن يحفظ شيئاً يسي اًر ،فيجمس
مدة طويمة ،بينما يمكن أن ُيحفظ ىذا بعشر دقائق.
بل لربما يق أر اإلنسان صفحة واحدة ،ويجمس مدة طويمة من الزمن ،واذا نظر يجد أنو كأن لم يق أر األسطر
األولى ،فيرجع ،وثانية ،وثالثة ،لماذا؟

بأذن الحديث ،وينظر ٍ
ألنو في مكان غير مييأ ،يجمس في الصالة مع أىمو ،ويسمع ٍ
بعين إلى الكتاب ،وال

يحصل لو كبير مطموب ،وىكذا قالوا :إن أوقات الجوع أفضل من أوقات الشبع(.)2

كما ذكر ابن جماعة أن أفضل وقت لمحفظ األسحار ،ولمبحث اإلبكار ،ولمكتابة وسط النيار ،ولممطالعة

والمذاكرة الميل(.)3

لكن ىذه تختمف من زمان آلخر ،ومن شخص آلخر في حياتنا المعاصرة.
نحن حينما نسير عامة الميل ،ثم بعد ذلك نق أر في كبلم الخطيب ،أو ابن جماعة أن أفضل وقت لمحفظ

األسحار ،فنحن نخطئ حينما ننزل ذلك الكبلم عمى حالنا وواقعنا ،من ينام بعد صبلة العشاء فإنو يكون في
وقت السحر في غاية اليقظة والنشاط ،أما الذي ينام في الواحدة ،أو ما قارب ذلك فإنو ال يكاد يستيقظ لصبلة

الفجر ،فكيف تريد منو أن يحفظ؟.

(ٔ) الفقيو والمتفقو لمخطيب البغدادي (ٕ.)ٕٓٚ/
(ٕ) المصدر السابق (ٕ.)ٕٓٛ -ٕٓٚ/
(ٖ) تذكرة السامع والمتكمم (ٕ.)ٛ
4

وىكذا فيما يقال بعد صبلة الفجر ،إذا كان اإلنسان يتأخر ويسير فإنو يكون في ذلك الوقت في حال من مغالبة
النوم ،والتعب واإلرىاق ال يخفى ،لكن ذلك يقال لمن يبكر في نومو.

كثير من الطبلب إنما
وأظن أن وقت األسحار في زمانيم يشبو وقت الظير في زماننا في اإلجازات؛ ألن ًا
يصحو وقت الظير ،فيكون ذىنو في ىذا الوقت في غاية الصفاء ،وىكذا تتقمب األمور ،وتتغير األحوال،
بحسب ما نزاولو من أعمال ،وحسب ما يط أر عمينا من أحوال وأمور.

الثاني :مما يعين عمى الحفظ ،وأختصره لكم اختصا اًر :التحق بالبرامج الموجودة الناجحة المجربة ،فقد سمك ىذا

الم ْييع ،وال تتطبب عمى نفسك؛ ألن الكثير لربما يتحمس ويضع
الطريق سالكون قبمك وتخرجوا فيو ،فعميك بيذا َ
لو برنامجاً ،ولربما باأللوان ،ويتحمس في أول اإلجازة ،أو أول ارتفاع اليمة ،وفي كل وقت ،وفي كل حين يريد

أسبوعا ،أو عشرة أيام،
أن يحفظ كذا ،وفي الساعة الفبلنية ،ثم ىذه الشحنة من النشاط واليمة تستمر معو لربما
ً
أو أكثر ،ثم بعد ذلك يبدأ باليبوط والنزول ،ويعرض لو من العوارض والشواغل ،وىو أمير نفسو ،ىو الذي
فبلنا ،اآلن تذىب إلى المكان الفبلني ،وىذا ِ
يرد عميو في
يقرر :اآلن تستريح ،اآلن أنت مرىق تنام ،اآلن تزور ً
وقت حفظو ،وىذا يزوره ،وىذا يتصل عميو ،ونحو ذلك ،ويضمحل الوقت ،ولم يخرج بكبير طائل ،وتمضي

السنون ،ثم يموح الشيب في مفارقو ،وفبلن ىو فبلن الذي عرفناه قبل عشر سنوات ،وقبل عشرين سنة.

فأقول :اختصر عمى نفسك الطريق ،تريد حفظ القرآن ،ادخل في برنامج جيد من ىذه الحمقات مجرب معروف
جاد ،سواء في اإلجازة ،أو غير اإلجازة ،في البرامج المكثفة ،أو في غير البرامج المكثفة ،ضع لك خطة في ىذه

اإلجازة خمسة أجزاء ،وىكذا ،تريد أن تحفظ المتون ،قل :في ىذه اإلجازة سأحفظ المتن الفبلني والفبلني
والفبلني ،وفي اإلجازة القادمة كذا وكذا وكذا.

ىناك برامج موجودة ،ما عميك إال أن تسجل فييا ،ستجد نفسك بعد خمس سنوات قد حفظت كثي اًر من كتب العمم

أما التطبب والحماس
في السنة ،وغيرىا من المختصرات في العموم المتنوعة ،ىذا ىو الطريق باختصارّ ،
والجدول الذي باأللوان فكل ىذا عما قريب يتبلشى.
كم رأينا من الناس ،وكم رأينا من المتحمسين عبر السنين وفي كل مرة نمقاه :أريدك في موضوع خاص ،ثم يسأل

السؤال نفسو الذي يسأل عنو دائماً قبل سنين ،متخرج من كمية الشريعة قبل عشر سنوات ،وال زال يسأل أريد
نامجا أبدأ من الصفر ،أنا اآلن مصمم ،وىكذا.
بر ً
ثم بعد ذلك يصل إلى مرحمة إحباط ويأس ،ويشعر أن ىذا األمر بعيد المنال ،ال يمكن أن ُيحصل ،وقد سمعت
بعضيم خرج عن طوره في بعض المرات ،وقال :ىذه أشياء مثالية ،ىي مثالية بالنسبة إليو ،لكن ىؤالء الذين

حصموا ،نحن نرى من حفظوا الكتب الستة ،ومن حفظوا من متون العمم ،وقد رأيت أطفاالً
دخموا في ىذه البرامج ّ
في بعض الببلد المجاورة ،رأيتيم يحفظون أشياء يطول الوقت بتعدادىا ،وىم يسردون حتى إنك تتعجب ،كيف
يتمكن اإلنسان في ىذا السن الصغير أن يجمع ذلك في قمبو؟!.

أقول :ىذا من أنفع األشياء ،والحمد هلل ،البرامج موجودة ،وىي تتطور ،وتنتقل من حال إلى حال أحسن منيا.
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أما حفظ المتون فتوجد برامج كثيرة ىنا وىناك ،وحديثنا ىذا في ىذا الطرح الذي أطرحو أظنو جديداً ،ولم أسمعو
ّ
قبل ذلك ،ولكن أظن أنو نافع ومفيد ،وىي فكرة لعميا تنفع ،قابمة لممناقشة والحوار والتفكير والتأمل.
لكن يمكن لكل واحد منا إذا رجع أن يقمب النظر ،يفكر بعيداً عن الحماس والعاطفة ،ثم بعد ذلك يقرر لنفسو.

الثالث :مما يتعمق باألمور المعينة عمى الحفظ ىو أن يكون لنا فقو في نظرنا ومراعاتنا ومعالجاتنا ألحوال
األذىان.

أي عضو من أعضاء اإلنسان إذا تُرك ،لو ُوضع إنسان عمى سرير مدة طويمة ال يتحرك ،ما الذي يحصل
ألعضائو؟ ،تضعف ،ولربما تتكمّس عظامو ،وال يستطيع أن يثني رجمو وال يده ،ولربما أيضاً يحصل وىن

بأجيزتو الداخمية الرئة ،القمب ،وما إلى ذلك ،وىذا معروف إذا كان اإلنسان ال يتحرك ،يجمس شيو اًر في مكان

ال يتحرك ،فإن ذلك يوىنو ويقضي عمى عافيتو ،وتتولد لو من العمل واألوصاب أضعاف ما أقعده بأول أمره.

فالذىن إذا تُرك من غير معالجة فإنو يحصل لو شيء من ذلك ،حتى يصير إلى حال من الببلدة ،ىذا في
الحفظ ،وفي الفيم.
لكن لما كان الحديث عن الحفظ ،نقول :نحتاج إلى شيء من الفقو ،الذىن إذا كان لم يعتد عمى الحفظ فإنو

يتعب في أول أمره كثي اًر.

ولذلك أقول لئلخوان عادة في بداية البرامج التي يمتحقون فييا -برامج حفظ القرآن :-كثير من الذين يمتحقون في

ىذه البرامج يتساقطون في األسبوع األول ،ويشعرون أنيم دخموا في أمر ال طاقة ليم بو ،وال قدرة ليم عميو ،لو

لحصموا وظفروا بإذن اهلل -عز وجل ،-ففي البداية الذىن بطيء الحركة لم يعتد ،واسألوا المجربين ،ثم ما
صبروا
ّ
يمبث حتى يشتد ويقوى ،فإذا صبر اإلنسان وواصل فإن الذىن يتوقد حتى إنو يستطيع أن يحفظ األشياء في ربع
المدة التي كان يقضييا.

لربما ُيطمب منك حينما تمتحق ببرنامج في حفظ الصحيحين مثبلً أن تحفظ ثماني عشرة صفحة ،تجد الكثير ممن
التحقوا بيذا البرنامج في األسبوع األول لربما يجمس من بعد الفجر إلى العاشرة والحادية عشرة ليبلً ،وىو ال يكاد
ينجز ما طمب منو ،ىذا في األسبوع األول ،ولكن بعد مضي أسبوع ،أو عشرة أيام ستجد أن بعضيم يحفظ

وينيي ذلك جميعاً الظير أو قبمو ،أو بعده بقميل ،ىذا شيء مشاىد.

ولربما حضر بعضكم في ىذه البرامج ،وحصل لو ما أذكره اآلن ،في األسبوع األول ،لربما يكون متوت اًر ،بل ُوجد
من لم يتمكن من اإلنجاز في األسبوع األول ،فأُخرج من البرنامج ،فمم يرض لنفسو أن يرجع من غير األمر

الذي نيضت ىمتو لو ،فبقي لكن مع نفسو ،استأجر في مكان مجاور ،واتفق مع أحد المحفظين بصفة شخصية
أن يراجع لو ،وأن يسمع منو ،فجاء وقد حفظ البرنامج في النياية معيم ،اإلصرار والصبر.

التمكؤ يكون في البداية ،وبعد ذلك ينطمق اإلنسان ،وليذا فإن االستبيانات التي توزع عمى اإلخوان لتقيس المقدار
الذي يعطى ليم في كل يوم لمحفظ ىي ال تعكس الصورة الحقيقية التي يمكن أن تطبق في كل مكان ،بل وال

عمى ىؤالء؛ ألنك حينما توزع ىذه عمى برنامج األسبوع األول فإنيم قد يرون ذلك كثي اًر ،لكن حينما تقوى األذىان
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نفس المقدار بعد مدة يرون أنو قميل ،ويطالبون بالزيادة ،وىذا شيء نشاىده في الدورات المنيجية في حفظ
المتون.

والطريق والحل في مثل ىذا من أجل أال يعود الذىن إلى حال من الضعف ثانية أن يستمر اإلنسان دائماً عمى

الحفظ والمراجعة ،سائر العام ،فبل يترك حتى يبرد ،ثم يرجع اإلنسان في األجازة القادمة ،وىو يريد أن يحفظ
ثانية ،فيحتاج إلى دورة جديدة فييا نفس المعاناة السابقة.

ومما يحتاج إلى تمطف وفقو في النظر إلى حال األذىان -وىي قضية ذكرىا أىل العمم :-أنك إن تمكأت في

كممة وأنت تراجع في كتاب اهلل -عز وجل -أو في شيء من كتب العمم التي تحفظيا فبل تبادر ،أو ال يبادر من

يسمع منك الرد والتنبيو ،انتظر ،وحاول مرة وثانية ،وثالثة ،فإنك أن بادرت أو بودرت بيا فإن الذىن يصدأ ،ال

يتمكن من االستحضار ،واالستخراج ،فيكون كميبلً فدواؤه ىو أن يعصر مرة بعد مرة حتى يستخرجيا ،ويظفر

بيا.

الرابع :مما يعين عمى الحفظ :حاول أن تربط بين األشياء من جية المعنى ،فاألبواب الفقيية مثبلً المياه،
الطيارة ،ثم بعد ذلك تأتي الصبلة ،المواقيت ،األذان ،إقامة كذا ،كيف رتبت بيذه الطريقة ،اربط من أجل أن
تتقن.

وكذلك في حفظ القرآن ،وفي حفظ المتون ،اهلل -تبارك وتعالى -ذكر في خاتمة ىذه اآلية شيئاً يتعمق بالتعقل،

ثم بعد ذلك التفكر ،ثم بعد ذلك التذكر ،فتربط بين ىذه األشياء ،يعني :اإلنسان يعقل األمور ،ثم يتفكر ،ثم
يحصل لو الذكرى { ُقل يا أَيُّيا ال َك ِ
ون َما أَع ُب ُد * َوَل أََنا َعا ِبد َما
ون * َوَل أَنتُم َعا ِب ُد َ
ون * َل أَع ُب ُد َما تَع ُب ُد َ
اف ُر َ
َ َ
ون َما أَع ُب ُد * لَ ُكم ِدي ُن ُكم َولِي ِد ِ
ين} [سورة الكافرون].
َع َبدتُم * َوَل أَنتُم َعا ِب ُد َ
َ
لربما بعض الناس يصعب عميو حفظيا ،لكن ىي مثال لغيرىا { ُقل يا أَيُّيا ال َك ِ
ون}
ون * َل أَع ُب ُد َما تَع ُب ُد َ
اف ُر َ
َ َ
{وَل أََنا
{وَل أَنتُم َعا ِب ُد َ
ون َما أَع ُب ُد} اآلن أنتم تقيمون عمى الشرك َ
اآلن أنا عمى دين غير الدين الذي أنتم عميوَ ،
ون َما أَع ُب ُد} ،لن تتحول إلى ديني في
{وَل أَنتُم َعا ِب ُد َ
َعا ِبد َما َع َبدتُم} في المستقبل لن أتحول إلى دينكمَ ،
المستقبل{ ،لَ ُكم ِدي ُن ُكم َولِي ِد ِ
ين} لو نظر إنسان إلييا بيذه الطريقة ما يخمط وما ينسى.
َ
وىكذا أيضاً أحياناً تكون الكممة غريبة عمى اإلنسان ،فيمكن أن يربطيا بكممة مألوفة ،أتذ ّكر أننا سافرنا إلى بمد
وال نعرف الطرق ،وال نعرف األماكن ،واسم الفندق فيو صعوبة ،أتذكر أن اسمو أطمنطي ،فقال لي صاحبي :إذا

ذىبت تذ ّكر المحيط تذ ُكر اسم الفندق ،ربط جيد.
وأىل العمم عندىم شيء من ىذا ،ونبيوا عميو ،يروى عن عمي -رضي اهلل عنو -أنو أتى أبا موسى األشعري -
رضي اهلل عنو -فأمره بشيء من أمره ،ثم قال :إن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -أمرني أن أسأل اهلل اليدى
والسداد ،أذكر اليدى بيداية الطريق ،وأذكر السداد بتسديدات السيم( .)1كانوا يزاولون السيام ،وىو أمر مألوف
عندىم.

(ٔ) متشابو القرآن العظيم ،البن المنادي (٘٘).
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وحرم بحذاء الحرم ،وما بين
وجاء عن ابن عباس -رضي اهلل عنيما :-البيت المعمور في السماء بحذاء الكعبة،
ٌ
الحرمين حرم ،يصمي فيو كل يوم سبعون ألف ممك ،ال يعودون فيو إلى يوم القيامة ،اسمو الضراح ،يقول لسعيد
ضرح(.)1
بن جبير :وان نسيت فاذكر الخيل تَ ْ

الخيل مألوفة ليم ،وىذه المفظة بالنسبة لمخيل مألوفة ،إن نسيت اسم ذلك البيت الضراح ،وىكذا ينبغي أن نتذكر
بعض األمور.

الخامس :مما يعين عمى الحفظ ،وىو التفطن لممطعومات ،والمشروبات ،ىناك أشياء ليا أثر إيجابي ،مثل
الزبيب عمى الريق ،يقوي الحفظ ،المبان المر ،وىناك أشياء ليا أثر سمبي ،مثل الحوامض ،الحوامض أثرىا سمبي
عمى اإلنسان تضعف حافظتو ،التفاح الحامض ،المبن الحامض وما أشبو ذلك كما أن بعض األشياء تؤثر أيضاً

مثل الشبع ،فالحفظ أوقات الجوع أفضل وأنجع من الحفظ أوقات الشبع.

السادس :ميما استطعت أن يجتمع في الحفظ المسان والقمب والعين واألذن ،فتتواطأ ىذه جميعاً عمى التحصيل،
فتحفظ بيذه الطريقة في أقصر مدة ،وىذا الذي نطبقو اآلن في دورات حفظ المتون.

يعرضون شاشة فييا المقطع أربعة أبيات ،أو أربعة أسطر ،ثم بعد ذلك تردد ىذه بصوت جيد ،بطريقة ترتاح

إلييا النفوس ،يردد وىم يرددون معو ،مرات معدودة محسوبة ،ثم بعد ذلك ينقطع الذي أماميم من الكتابة فيبقى
الصوت فيرددون معو ،ثم ينقطع الصوت ،فيبقون يرددون ىم ،ثم بعد ذلك يتفرقون كل خمسة عندىم مجموعة

مثبلً يرددون معاً ،فأول مجموعة تنتيي أوالً تُحسب ليا نقاط ،فتحصل منافسة فيبدؤون يسمعون ،ىذه مجموعة
انتيت اليوم ىي األولى ،وىذه الثانية ،وىذه الثالثة ،وىذه الرابعة ،فيعزمون في اليوم الثاني كل مجموعة تعزم
عمى أن تنجز أوالً.

السابع :مما يعين عمى الحفظ ىو تقوى اهلل ،وىذا أمر ال يخفى.
وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي
شكوت إلى ٍ
ُ
()2
نور *** ونور اهلل ال ُييدى لعاصي
وأخبرني بأن العمم ٌ

القمب يحتاج إلى أن يفرغ ويكون محبل صالحاً لمعمم ،واذا كان القمب مميًئا باألدناس والمدنسات واألرجاس فإن
ذلك يحول بينو وبين العمم .

الثامن :العمل بيذا العمم ،وكبلم أىل العمم بذلك كثير ،وقد جاء عن إبراىيم بن إسماعيل بن مجمع قال :كنا
نستعين عمى حفظ الحديث بالعمل بو(.)3

(ٔ) المصدر السابق (٘٘.)٘ٙ-

(ٕ) ديوان اإلمام الشافعي (ٕ.)ٕٖٙ-ٕٙ
(ٖ) اآلداب الشرعية (ٕ.)ٜٔٔ/
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التاسع :اعتماد نسخة واحدة يحفظ منيا ،ويراجع ،ليرتسم ذلك في ذىنو ،سواء كان من حفظ القرآن ،أو كان من
حفظ المتون ،نسخة واحدة من أجل أن يكون ذلك كالمطبوع في القمب ،كأنك تتصور األسطر ،أين بداية
الصفحة؟ ىي الكممة الفبلنية ،ويأتي بعدىا كذا ،فيذا أدعى إلى الضبط بإذن اهلل.

العاشر :فيم المعنى ،إذا استطعت أن تفيم المعاني فيذا أعون لك عمى الحفظ.
ثالث ا :أن تضع خطة محددة ،واضحة المعالم ،تسير عمييا في ىذا الطريق.

وىذه الخطة ينبغي أن ُيمحظ فييا جممة من األمور أذكر منيا سبعة ،واألفضل في ىذه الخطة أو الخطط في
العمم أن ال يضعيا اإلنسان لنفسو ،وانما توجد برامج يشرف عمييا من لو شيء من التجربة ،ثم بعد ذلك يمتحق
بيا الناس.

أولا :أن نتذكر أن العموم أو الفنون ،وما وضع فييا من المصنفات والكتب والمختصرات من منظوم ومنثور عمى
ثبلثة مستويات :األول :لممبتدئين ،والثاني :لممتوسطين ،والثالث :لممتقدمين ،وىذا أمر معروف ،إذا كان األمر
كذلك فما ىو المطموب؟

عامة البرامج التي تطرح لمناس عادة ،الذي يحصل فييا أنو يحصل عصف ذىني كما يقول اإلداريون ،ماذا

نطرح في ىذه الدورة؟ ،ثم يكتبون مجموعة من المتون يتفقون عمييا ،وينزل إعبلن ليا ،ثم بعد ذلك يمتحق بيا

الطبلب ويبدؤون يحفظون.

الخطوة التالية لبرنامجكم ما ىي؟ قالوا  :ىذه بعد ذلك ،قبل اإلجازة القادمة -إن شاء اهلل -نفكر فييا ،والطبلب

ىؤالء الذين التحقوا بالبرنامج لو سألتيم :ما ىي الخطة العممية لك؟ التحقت في ىذه الدورة ،لكن ماذا بعد؟

قال :واهلل إلى اآلن أنا التحقت بيذه الدورة ،وال أدري ماذا يكون بعد ذلك.

اختصار.
ىذا خطأ ،ويطول الطريق ،ىذا الطريق الذي يمكن أن يتخبط فيو اإلنسان يمكن أن يختصر لو
اً

فأقول :يفترض أن تكون ىذه الخطة كاممة :المستوى األول ،والثاني ،والثالث ،فيعرف الطالب المتون التي
ستطرح في ىذه الخطة.

مثل الدراسة في الجامعة مقررات تنزل في كل مرة ،ويسجل منيا ما يريد ،فيذا البرنامج ىل المراد منو أن

الطبلب يحفظون المستوى األول كامبلً ،ثم المستوى الثاني كامبلً ،ثم المستوى الثالث كامبلً ،ثم ماذا تكون
النتيجة بعد ذلك؟

النتيجة بعد ذلك أننا جعمنا ىؤالء يحفظون في كل فن ثبلثة متون ،وىذا لم يقل بو أحد -فيما أعمم -من أىل
العمم.

أىل العمم عادة يقولون :عمى طالب العمم أن يحفظ في كل فن متناً ،ولكن لما كنا نسير من غير خطة عممية

فإننا نسير ىكذا في شيء من البرنامج الضبابي ،وال يدري الواحد منا إلى أي شيء يفضي بو ذلك ،إلى أين

سينتيي ،ما ىو المنتيى في ىذا البرنامج؟ ،ليس ىناك شيء في األذىان.

ولذلك فإن الطريقة الصحيحة فيما أظن ىي أن نقول :ىذا ىو البرنامج في مراحمو الثبلث ،وكل إنسان لو حالو

وظروفو ،وتخصصو ،واشتغالو ،وقدراتو العقمية ،والحافظة القوية أو الضعيفة ،فماذا تريد؟
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ىذا إنسان يقول :أنا غير متخصص في العموم الشرعية ،لكن أريد أن أحفظ بعض المتون لممبتدئين ،أريد أن
أحفظ األربعين النووية ،أريد أن أحفظ كتاب األصول الثبلثة ،ال بأس.

وذاك إنسان يقول :عندي حافظة قوية ،متوقدة ،وأنا طالب عمم ،ومتفرغ ،ومتخصص في العموم الشرعية ،وأريد

أن أتقن في جميعيا.

فيذا ىل من الصحيح أن نقول لو :احفظ عمدة األحكام في الحديث ،ثم بموغ المرام ،ثم منتقى األخبار ،وفي

أصول الفقو احفظ الورقات ،واحفظ مراقي السعود ،وفي مصطمح الحديث احفظ البيقونية ،واحفظ النخبة ،واحفظ
األلفية لمسيوطي أو لمعراقي ،ونقول لو :في النحو احفظ األجرومية ،واحفظ ُممحة اإلعراب ،واحفظ ألفية ابن
مالك ،كل ىذا؟!.
إذا حفظ ألفية ابن مالك ،فما حاجتو في األجرومية ،أو في ممحة اإلعراب؟ واذا حفظ مراقي السعود في أصول

الفقو فما حاجتو لمورقات؟.

لذلك أقول :يمكن أن يختار طالب العمم ،قد يقول بعضيم :أنا أريد أن أصل إلى المستوى األخير في فن واحد،
والباقي أحفظ في المستوى األول فقط ،لكن يكون عنده تصور ماذا يريد في النياية؟

فيقول :أنا في الحديث أريد أن أحفظ األلفية لمعراقي أو لمسيوطي ،وال أريد أن أحفظ ما قبميا ،لكن في العموم
األخرى أريد أن أحفظ متناً مختص اًر في المستوى األول فقط.

لكن الطريق المطروحة عادة التي يمتحق بيا الطبلب ىو إعبلن عن المستوى األول مثبلً ثم يمتحقون ،ثم بعد

ذلك يحصل عصف ذىني السنة القادمة القائمون عمى البرنامج يطرحون مستوى آخر ،ثم يمتحق بو الطبلب ،ثم

عصف ذىني بعده وتُطرح أشياء ،ثم يمتحقون بيذا البرنامج.

وال أعني بيذا أن اإلنسان يبدأ بالكتب المتقدمة ،يعني :لو أنو قال :أنا أريد أن أحفظ الكتب التي تكون في

المستوى الثالث ،ما أريد أن أكرر في الحفظ ،ليس معنى ذلك أنو يبتدئ بيا في طمب العمم ،ال ،يستشرح ما

قبميا ،ولكنو يدخر الحفظ لتمك؛ ألنو يقفز ويختصر المراحل ،ىذا ما يقول بو أحد ،أنا أتحدث عن الحفظ فقط.

فالقضية ليست قضية حفظ فقط ،وانما ليا متطمبات أخرى -كما سيأتي -فيما يتصل بالمراجعة ،وليذا فإن
بعض ىؤالء الذين حفظوا من غير خطة صحيحة يضطرون في النياية إلى النسيان ،يقول :أنا أريد أن أنسى

نظم الورقات مثبلً أو نظم النخبة ،أو أريد أن أنسى الممحة؛ ألني قد حفظت األلفية.

لكن نحن ال ،احفظ تحفة األطفال في التجويد ،فيحفظيا ،ثم نفكر ماذا نطرح لو في المرة القادمة ،ىل القضية

ىي إشغال؟ ثم نقول :احفظ الجزرية ،فيحفظيا مع تحفة األطفال! ،وكان باإلمكان أن يحفظ الجزرية ويكتفي

بيا.

ثاني ا :قد يسيل الحفظ ،لكن العبء األكبر ىو المراجعة التي ينبغي أن تبلزمك سائر العمر ،متى ستراجع؟ إذا

كنت حفظت القرآن ،وحفظت مجموعة من المتون ،فقد تستغرق منك المراجعة اليومية إذا كنت تراجع من القرآن

ثبلثة أج ازء ،أو أربعة ،أو خمسة في اليوم ،مع متون حفظتيا في الحديث وفي غيره ،قد تحتاج منك إلى أربع

ساعات ،وأعرف من يراجع في اليوم أربع ساعات.
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حسابا لقضية المراجعة ،ووقت المراجعة معو ،المراجعة مممة ،اإلنسان عادة يتييأ لؤلمور التي
فبلبد أن نحسب
ً
تكون جديدة طارقة ،أما األمور التي يعيدىا فإنو يستثقميا عادة ،والبد أن نحسب حساباً لذلك.
ليست المشكمة في الحفظ ،وانما المشكمة في المراجعة .

ثالثا :العادة أن حفظ النظم أسيل من حفظ النثر ،فينبغي عمى طالب العمم أن ينظر في األسيل بالنسبة إليو؛
ألن الناس يتفاوتون إن كان ذلك األسيل إليو فإنو يمكن أن يقدمو ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم(( -ما ُخير

بين أمرين إل اختار أيسرىما ما لم يكن إثم ا))( ،)1ولكن يعتور حفظ المنظومات آفتان -وليذا يحتاج اإلنسان

أن يرجح:-

اآلفة األولى :وىي أنك حينما تنسى في النظم يصعب أن تستحضر المعنى ،يفوت غالباً ،وأما بالنسبة لمنثر

فإنك إن نسيت العبارة ،أو الجممة أتيت بيا بمعناىا ،يعني :في أقل أحوالك تكون مستظي اًر ،وليذا نقول لمذين
يثبطون طبلب العمم أحياناً عن حفظ الصحيحين ،وااللتحاق بالبرامج ،أو حفظ كتب السنة ،ويقولون :ىذه مدة

قصيرة وتُنسى ،نقول ليم :لو لم يكن ليؤالء إال قضاء األوقات التي لربما تُقضى في النوم مع سنة رسول اهلل -
صمى اهلل عميو وسمم -التي لربما يموت كثير من طبلب العمم ولم يق أر ىذه الكتب مجرد قراءة ،فيذا يرددىا حتى
يستظير ،افترض أنو لم يحفظ ،يستظير ،فيذا خير كثير ،فالنثر يمكن أن يستظيره بالترداد ،يعني :إن نسي

النص جاء بالمعنى ،ولكن النظم قد ال يستطيع أن يورد ما يريد إذا نسي البيت ،ىذه آفة ،وىي معروفة.
اآلفة الثانية :النظم يحتاج إلى أوزان وقو ٍ
اف ،ومثل ىذا قد يضطر معو إلى شيء من حشو الكبلم؛ ليستقيم لو
النظم ،وقد يضطر معو إلى لون من التعسف واالختصار من أجل أن يستقيم لو النظم ،فيصعب عمى من نظر
فيو فيحتاج إلى فك وشرح ،فيو وان كان أسيل في الحفظ إال أن فيو ما فيو من ىذه األمور.

رابعا :بعض المتون شديدة االختصار جدا ،تكثر فييا الضمائر ،ولربما كانت صعبة العبارة ،فيل ذلك يكون

األولى واألفضل في الحفظ؟

مع أن ىناك من المتون ما ىو أسيل ،وال يحتاج إلى جيد يسير من أجل حفظو وفيمو ،المتون الصعبة كثيرة

الضمائر صعبة في حفظيا ،صعبة في فيميا ،صعبة في مراجعتيا ،بل ىي أثقل ما تكون عمى طالب العمم.

وأعرف من تحولت عنده أوقات المراجعة لتمك المتون إلى حال من االكتئاب ،فإذا كان اإلنسان في األعمال
الصالحة كما قال الشاطبي -رحمو اهلل -بأن الشارع من مقاصده االستمرار والدوام عمى العبادة ،فإن أثقل العبد
عمى نفسو بألوان من النوافل ،ربما يستثقل ىذه العبادة ويكرىيا ،فكيف بحفظ المتون؟ ،فيختار اإلنسان المتن

األسيل في حفظو ومراجعتو وفيمو .

خامس ا :بعض العموم قد يكفي فييا الفيم ،ما تحتاج إلى حفظ لسيولتيا ووضوحيا.

(ٔ) أخرجو البخاري ،كتاب الحدود ،باب إقامة الحدود واالنتقام لحرمات اهلل ( ،)ٔٙٓ/ٛرقم ،)ٙٚٛٙ( :ومسمم ،كتاب الفضائل،
باب مباعدتو -صمى اهلل عميو وسمم -لآلثام واختياره من المباح أسيمو وانتقامو هلل عند انتياك حرماتو (ٗ ،)ٖٔٛٔ/رقم.)ٕٖٕٚ( :
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سادس ا :العموم الشرعية مترابطة ،فنحن نجد في ىذه المتون العممية أبواباً متشابية ،تجد الناسخ والمنسوخ في
عموم الحديث ،وفي عموم القرآن ،وفي أصول الفقو ،تجد في منظومة الزمزمي في عموم القرآن أشياء كثيرة من

التجويد ،وتجدىا أيضاً في الجزرية ،وفي تحفة األطفال ،وقل مثل ذلك في أبواب من المغة :الحقيقة ،المجاز،

المترادف ،إلى غير ذلك ،تجدىا في أصول الفقو ،وتجدىا في عموم القرآن ،وتجدىا أيضاً لو حفظت أشياء في
المغة ،فيل يحسن بطالب العمم أن يحفظ ىذه جميعاً حينما يمر بيا في كل فن في كل متن؟ ،أو أنو يوفر عمى

نفسو جيداً في الحفظ ،وجيداً في المراجعة ،فيحفظ في كل فن ما ىو أصمي فيو ،وما كان مستعا اًر من فن آخر

فإنو ُيحفظ في ذلك الفن ،يعني :أحفظ منظومة الزمزمي مثبلً في عموم القرآن جاءتني أبواب في التجويد لماذا
أحفظيا ىنا؟ ،أحفظيا في الجزرية ،أبواب في عموم القرآن :العام والخاص ،المطمق والمقيد ،المنطوق والمفيوم
إلى آخره ،لماذا أحفظيا في عموم القرآن؟ أنا سأحفظيا في أصول الفقو ،لماذا التكرار؟

واذا طبقت ىذا فإنك ستختصر عمى نفسك كثي اًر في طريقك في الطمب والتحصيل والحفظ والمراجعة ،ويسيل
عميك الكثير من األمر الذي شق عمى غيرك ،لكن الذي يمنع من ىذا أحياناً الجيل ،أو عدم التبصر في

األمور ،وعدم التخطيط ليا ،اإلنسان لم يتفطن ،يقول :ما تفطنت بيذا ،وأحياناً يمنع منو الحماس واالندفاع في

أول األمر ،وىذا يكون عادة عند الشباب في أول أمرىم ،يريد أن يحفظ المنظومة من أول بيت إلى آخر بيت،

لو كانت ألف بيت أو أكثر ،عنده عزيمة قوية ،لكن لو حسب الحسابات فيما بعد ،متى سيراجع؟ فإنو قد يغير

رأيو ،ولكنو قد ال يتغير اآلن قد تغيره األيام والميالي ،وقد تذكرون ىذا الكبلم في يوم من دىركم ،تغيره األيام
والميالي ،فمذلك يحسن باإلنسان أن ينظر في ىذه األشياء.

والذي تتميز بو ىذه البرامج التي نطرحيا اآلن وال أعمميا موجودة في مكان آخر بيذه الطريقة ىو :أننا نميز ما

ُيحفظ ،وما الذي يحسن بك أن تحفظو؟ وما الذي ال يحفظ؟ وما الذي يكون قميل األىمية؟ وما الذي يحفظ في

فن آخر؟ كل ىذا بعبلمات معينة.

سابع ا :من الممحوظات أنو ال يمزم أن نحفظ المتن من أولو إلى آخره ،ونراعي في الحفظ األمور األربعة التي

ذكرتيا مجممة ،أشياء أحيانا تكون غمطًا في االعتقاد ،أو في العمم ،وضمن النظم ،لماذا أحفظيا؟ الخمل في

العقيدة في ىذا النظم ،الناظم أشعري ،وجاءت أبيات تتعمق بقضية من القضايا غير صحيحة ،فمماذا نحفظ؟،
وىناك أشياء ال فائدة من حفظيا ،مثل الحشو في ثنايا المنظومة أحياناً ،أو المقدمة ،أو الخاتمة ،فمماذا أحفظ

عشرة أبيات في المقدمة في كل فن والخاتمة؟.

وىناك نوع ثالث وىو ما يكون بالنسبة إليك تحصيل حاصل ،يعني :ىذه القضية مفيومة ،ما تحتاج إلى حفظ
أربعة أبيات في ىذه الجزئية ،ليس ىناك تقاسيم ،وال أنواع ،وال ضوابط يمكن أن تُنسى ،قضية بدىية معروفة،

فمماذا تُحفظ؟ اترك ىذه األبيات ،وأحياناً ىذه القضية تكون في فن آخر -كما قمت ،-فدعيا لمفن اآلخر ،فما
يبقى فيما عندك أحياناً في بعض المنظومات إال القميل مما يمكن أن يحفظ.
رابعا :من ىذه المعالم :ينبغي أن نبدأ بحفظ القرآن أولا.
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وىذه القضية ال أحتاج أن أطيل فييا ،نقول ىذا لمن يريدون أن يحفظوا المتون ،نوصييم أن يحفظوا القرآن أوالً،

يحصموا العموم الشرعية ،وأن يتفقيوا ،وأن يدرسوا كذا ،ىؤالء يسمعون أحياناً ىذه
لكن بالنسبة لمن يريدون أن
ّ
العبارة القرآن أوالً ،ولكن ىذه العبارة بيذا اإلطبلق تحتاج إلى شيء من المناقشة والتفصيل.
فحفظ القرآن يستغرق عميو ساعتين أو ثبلث ساعات ،أو نحو ذلك ،وماذا يفعل بعشرين ساعة؟ نقول لو :تفقو

ويفرق بين الصغير الناشئ الصبي ،وبين غيره ،مما يحتاج إلى
واحضر في دروس العمم ،ومجالس العمم ،وتعممُ ،
أن يتفقو ،وأن يعرف األحكام التي تتعمق بو ،لكن بالنسبة إلى حفظ المتون نقول بكل اطمئنان :إن األَولى
واألجدر باإلنسان أن يتم حفظ القرآن أوالً ،ثم بعد ذلك يشتغل بالمتون ،وليذا أخرنا ىذه البرامج في حفظ المتون

قصداً من أجل أن تُخرج الحمقات الجادة التي بدأت -وهلل الحمد -تؤتي ثمارىا بشكل واضح ،أن تخرج دفعات
من طبلب العمم ،بعد ذلك يمكن أن ُيبسط ليم برنامج عممي في الحفظ ،لكن منذ البداية أكثر طبلب العمم ال
يحفظ القرآن ،ثم نأتي ببرنامج لحفظ المتون؟ ىذا في نظري غير جيد.

خامس ا :يحسن لطالب العمم أن يحفظ في كل فن متن ا إن تيسر.

لكن يحذر أن يكون ىذا الحفظ واالشتغال صارفاً عن مراجعتو لمقرآن ،البد من برنامج من شريف أوقاتك لمقرآن،

كبلما لمبشر في متون في أصول الفقو ،أو النحو ،أو نحو ذلك ،وتنسى القرآن ،فيذا الكبلم غير صحيح.
تردد ً
سادسا :بعد حفظك لمقرآن تبدأ باألىم.

والعمماء -رحميم اهلل -لم يتفقوا عمى شيء في ذلك ،النووي -رحمو اهلل -يرى أن أىم العموم الفقو والنحو ،ثم

الحديث واألصول ،ثم الباقي عمى ما تيسر(.)1

ويرى ابن جماعة أن األولى االشتغال في العموم المتعمقة بالقرآن من التفسير وسائر عمومو ،كذلك في الحديث

وعمومو(.)2

ويرى الشيخ أحمد الشاكر -رحمو اهلل -أن الترتيب بالنسبة لمعموم وحديثو :أن يبدأ أوالً بالصحيحين ثم السنن،

كالسنن األربع ،وصحيح ابن خزيمة ،وابن حبان ،والسنن الكبرى لمبييقي ،ثم الكتب الجامعة المؤلفة في األحكام

كموطأ مالك وكتب ابن ُجريج ،وابن أبي َعروبة ،وسعيد بن منصور ،وعبد الرزاق ،وابن أبي شيبة ،ثم كتب

العمل ،ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجميم وأحواليم ،ثم يق أر في كتب التاريخ وغيرىا(.)3

والعمماء تتفاوت أنظارىم ،وىذا أمر ال غرابة فيو ،واإلنسان عادة إذا تخصص في فن فإن ذلك الفن يستحوذ
عمى جيده وتفكيره ،ولربما يرى أنو أولى من غيره وأجدى وأنفع.

سابع ا :ل ينبغي أن نكتفي بالحفظ ،بل نستشرح ما حفظناه.

(ٔ) المجموع لمنووي (ٔ.)ٚٓ/

(ٕ) تذكرة السامع والمتكمم (.)ٔٓٚ
(ٖ) الباعث الحثيث ألحمد شاكر (ٕ)ٕٗٗ-ٗٗٔ/
13

ولذلك يحسن أن يعقبو مباشرة شرح ليذه المتون ،ونحن في ىذه البرامج عندنا ما يوازييا وىي الدورات العممية
ويعطَى ليم من أسيل
ويعطَى لئلخوان الذين يحفظون يختار ليمُ ،
المنيجية التي تُشرح فييا الكتب والعمومُ ،
طى ليم من أسيل الشروح المقروءة،
الشروح المسموعة ،ببل تطويل ،وال استطراد ،وال إغراق في الخبلفُ ،يع َ
نقول ليم :اقرءوا وستختبرون فييا ،ال يكون الحفظ من غير فيم .
ثامن ا :لبد من دوام المذاكرة والمراجعة ليثبت حفظو وال نسيو.

ىذا الكأس إذا مؤلتو بالماء ،ووضعتو بالشمس ،ستأتي وقد نضب ما فيو من الماء ،فاألذىان ىكذا ،يذىب

ويزول ويتبلشى ما حفظو اإلنسان ،فيحتاج إلى مراجعة.
قال الزىري" :آفة العمم النسيان ،وقمة المذاكرة(.)1

وقيل لؤلصمعي :كيف حفظت ونسوا؟ ،قال :درست وتركوا(.)2

ولذلك كان العمماء يوصون بالمذاكرة والمراجعة والمرافقة في الدرس(.)3

وقد جاء عن الخميل بن أحمد -رحمو اهلل" :-كن عمى مدارسة ما في صدرك ،أحرص منك عمى مدارسة ما في

كتبك"(.)4

وكان الزىري يرجع إلى منزلو ،وقد سمع حديثاً كثي اًر ،فيعيده عمى جارية لو من أولو إلى آخره كما سمعو ،ويقول:

ال ،إنما أردت أن أحفظو(.)5

وقال عبد اهلل بن أحمد -رحمو اهلل :-لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي ،فكان كثير المذاكرة لو ،فسمعت أبي يوماً
يقول :ما صميت غير الفرائض ،استأثرت بمذاكرة أبي زرعة عمى نوافمي(.)6

وكان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان ال ُكتّاب فيحدثيم لئبل ينسى حديثو(.)7
سمعت حديثاً فحدث بو حين تسمعو ولو أن تحدث بو من ال يشتييو ،فإنو يكون
وجاء عن إبراىيم النخعي :إذا
َ

كالكتاب في صدرك(.)8

نحضر الدرس أو نق أر أو نحفظ ،ثم يكون آخر العيد ،ولذلك تجد الطبلب يدرسون في الكميات الشرعية
لكن نحن
ّ
وكثير منيم يتخرجون موظفين ،ليسوا بعمماء ،والسبب أنو يحضر الدرس من غير أي تحضير ،وال يعرف ماذا
سيقال ،ثم ال ي ارجع ،واذا جاء وقت االختبار ق أر في المذكرات ،ثم كان آخر العيد ،كيف يتخرج عالماً؟.
(ٔ) اآلداب الشرعية (ٕ.)ٕٔٓ/

(ٕ) سير أعبلم النببلء (ٓٔ.)ٔٚٚ/
(ٖ) تذكرة السامع والمتكمم (ٗ٘).
(ٗ) جامع بيان العمم وفضمو (ٔ.)ٖ٘٘/
(٘) اآلداب الشرعية (ٕ.)ٕٔٓ/
( )ٙالمصدر السابق (ٕ.)ٔٚٗ/

( )ٚجامع بيان العمم وفضمو (ٔ.)ٕٗٛ/
( )ٛالمصدر السابق (ٔ)ٖٖ٘/
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وكان عطاء الخرساني إذا لم يجد أحداً أتى المساكين ،فحدثيم يريد بذلك الحفظ(.)1

تاسع ا :الحفظ الحقيقي ىو اإلتقان.

كما جاء عن اإلمام أحمد ،وعبد الرحمن بن ميدي(.)2

وقد جعل ابن المنادي في كتابو متشابو القرآن الحفاظ عمى مرتبتين:

األولى :الماىر ،وجعل عبلمتو اإلتقان ،وسرعة الرجوع عن الخطأ ،أو أنو يتفطن لخطئو مباشرة ،فيرجع ،إذا
تجاوز رجع.

الثانية :المتماىر وىو من يقع في الخطأ وال يشعر بو ،أو يتشكك بو فيقرؤه ثانية بغير صواب ،يقول :وما عدا
ىؤالء فمتحفظون ،وليسوا بحفاظ(.)3

عاش ار :حذاري أن يكون ما حفظتو سببا لشيء من األدواء المردية.

كالعجب والغرور ،والتعاظم في النفس ،فيرى أنو قد حفظ أشياء ،ولربما بعضيم يتكمم عن بعض أىل العمم.
وكم من إنسان حفظ كثي اًر ،ولكنو لم يكن بعد ذلك شيئاً يذكر ،فميست العبرة بأن يحفظ اإلنسان ،وانما العبرة
بتوفيق اهلل -تبارك وتعالى -الذي فوق كل شيء ،فالعبد يسأل ربو أن يسدده ،وأن ييديو ،وأن يصمح قمبو وعممو

ونيتو ،وال يمتفت إلى نفسو ،وال يتعاظم ،ومن حصل لو ذلك فمينظر في تراجم األئمة الحفاظ ،كيف كانوا
يحفظون ،الواحد منيم آية في الحفظ؛ لئبل يغتر.

واهلل أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو.

(ٔ) جامع بيان العمم وفضمو (ٔ.)ٖٚٙ/
(ٕ) اآلداب الشرعية (ٕ.)ٜٔٔ/

(ٖ) متشابو القرآن البن المنادي (.)٘ٚ-٘ٙ
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