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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 معرفی مدارس حافظین
 

 ِ  صلّی َّللا علیه وآله وسلّمَقاَل َرُسوُل َّللاه

ِتي» َاُف أُمه َحاُب اللهيرل أَْشر  (933، ص4حرضه الفقيه، ج)من ال ي «َحَملَُة الرُقررآِن َو أَصر

 بزرگان امت من، حامالن قرآن و شب زنده داران هستند.

 العالیمد ظلهمقام معظم رهبری 

طالب ماباید قرآن و یا الاقل بخشی از قرآن را حفظ کنند، یا حداقل باا آن مااس ب باداندق رقادر مفااسیم اداالمی نر قارآن »

سای علمیه و عدم اسس ما با قرآن برای افتیمق این اسزوای قرآن نر ح زهفکر آسها منیسست که اگر ما بخ اسیم نر فقه بحث کنیم، به 

 1«ما خیلی مشکالت نردت کرنه ادت و بعد از این سم خ اسد کرن و به ما تنگ سظری خ اسد نانق

 د حاااالميلياا ن سفاار حااافظ قاارآن باداانمااا حااافظ قاارآن ياام نارياامق ماان قاا الش گفااتم يااه نر يشاا ر مااا حااداقل بايااد ياا »

اساد، ميلي ن يه عدن يمى ادت سس ت به اين جمعيتى يه ما ناريام اماا حااال را ن نوداتان الحمادمق يا  مقادماك فاراسم يرنهي 

داءهللاق حفظ راه بيفتد، ما سام اميادمان بيشاد داده و ينند براى اينكه انساىئ را فراسم مياسد و نارسد برسامهيارساىئ را مشغ ل دده

 2«ميلي ن سفر حافظ قرآن نادته باديمقداءهللاق ما بايد نهميلي ن، ميگ ئيم ان جاى يبه

ام يه اگار ممكان ام و گفتهينيد؟ دامسا ج اسيدق وهللاه مكرر اتفاق افتانه يه با خ نم فكر يرنهبرانران! دامسا ررا قرآن را حفظ منى»

ت اسم قرآن را حفاظ يانم؛ اماا يه ممكن سيستق نر اين دن، من نيگر منى را بگريم؛ وىل افس ب بادد، سرره نارم، بدسم وحفظ قرآن

داله و زير ىس دال ياه االا  داله و ىسى ج اىن ادتق دنني بيست و پنجى دام، حافظهت اسيد حفظ ينيدق حافظهدام ج اسيد و مى

 ادتق دنني حفظ قرآن ،قرهاء ما بحمد هللاه نر اين دن سستند

 9«ى الهيه را حفظ ينيد و از حفظ بخ اسيدقرميهيالم خدا و آيات ي
 

 رحمه اهلل علیهشهید ثانی 
حفظ متقن يتاب خدادت؛ زيرا قرآن اصل عل م و أسم آن ادت و  -و آن مهمدين يارادت -اولني ياري يه طال  علم بايد اسجام نسد»

 4«علامي دلف حديث و فقه را فقط به حافظ قرآن يان مي نانسدق

  رحمه اهلل علیهت اهلل بهجآیت

ریزی کنند روزی پنج آیه را حفاظ ت اسند برسامهبه رفقا بگ ئید که برای حفظ قرآن، تالش کنندق می»فرم نسد: ءنر ت صیه به یکی از علام

 5 «گ ید مشکل ادت بلکه محال ادتقکنندق مشکل سیستق دیطان می
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 حفظه اهللعالمه حسن زاده آملی 
ساای سامن ابتدا عشق عجی ی به نی ان دعرا و سظم دعر نادتمق روی این ذوق، سامن وقت متام نوبیتیحقیقت امر این ادت که از »

کاش از سامن وقت کسی باه مان ط ر نیگران را ققق و ایباباطاسر را حفظ ب نم و متام رباعیات خیام را و اکرث ازلیات حافظ را و سمین
جاماسده ادت که ایان عشاق و رشوع کن به حفظ قرآن و اآلن این حرست برای من به سا را حفظ کنیجای اینکه اینگفت که آقا بهمی

 7 «برنمقدعرا نادتم کاش نر حفظ قرآن به کار می 6ای که به نواوینعالقه

 حفظه اهللاهلل سبحانی آیت
 8 «رآن بادندققافظنانم يه حاگر واقعاش ح زه نرندت من ب ن، اول يت استخاب براي تحصيل نر ح زه را به يساين می»

 

 تعریف مدرسه حافظین:
کنناد و باا ص رت آسسته و منظم، کل قارآن را حفاظ مایای ادت که طالب آن نر کنار نروب رایج ح زوی، بهمدرده حافظین مدرده

 د سدقمعارف آن آدنا می

به تابساتان، نر مادت  گیری از فرصت تابستان و جابجایی بعضی از نروبسای اضافه و بهرهنر این مدارب، طالب با ادتفانه از وقت 
 کنندقدش دال کل قرآن را حفظ می
 منایندقمیحفظ  جزء( 2جزء و نر تابستان سم  9جزء )نر دال تحصیلی  5ط ر مت دط طالب، نر این مدارب داالسه به

 هااف و سیاستاهد

 د ن:دده برای طالب دطح یک، اسداف ذیل سیز برای مدارب حافظین تعریف میایراز اسداف مطرحبه
 السالمعلیهمبیت پرورش طالب حافظ قرآن کریم و آدنا به مکت  اسل ق1
 تربیت و تهذی  قرآن مح ر؛ ق2
 دنادایی ادتعدانسای نرخشان؛ ق9
 سای قرآسی و تفسیر؛فاسیم، عل م و مهارتآدنایی طالب با فن ن قرائت، حفظ، ترجمه، م ق4
 سای مختلف قرآن و حدیث؛دازی تربیت مربیان کارآمد جهت تدریس نر زمینهزمینه ق5
 سای تفکهر، تدبهر و تحقیق نر م احث قرآن و حدیث؛فراسم من نن زمینه ق6

 شرایط پذیرش
 لزوم رشکت نر نوره اخت ار و تث یت قرآسی ق1

ت اساد اناماه اضی نر این نوره و نارا ب نن رشایاط طل گای، وی باا م افقات مادیر مدرداه میت رصه: نر ص رت عدم ق  لی متق
 تحصیل منایدق

 ی خ ب به باالمندی از ادتعدان و حافظهبهره ق2
 تعهد به رشکت روزاسه نر کالب حفظ ق9
 خط از قرآن کریمحفظ روزاسه حداقل پنج ق4
 تحصیل و حفظ قرآن نر ایام تابستان ق5

که فرن به نلیل حفظ قرآن کریم ست اسد به وظایف تحصیلی و علمی خا ن عمال منایاد باا تشاخیر مادیر که ت رصه: نرص رتی
 د نقمدرده، برسامه حفظ قرآن کریم او مت قف می

 سام نر ح زه ، به نفدره راسنامی پذیرش مراجعه منایندقمتقاضیان جهت اطالع بیشد سس ت به رشایط پذیرش و ث ت
ت اسناد باا استخااب مادارب ذیال از ایان می داازظ قرآن کریم و آدنایی با معارف این کتاب تربیات و اسسانمند به حفطالب عالقه

 .مند د سدبها بهرهت فیق گران

                                                           
 .هايدیوان  6

 .3/61 ،میراث ماندگار  7

 .263نسیم هدایت، ص   8

 



 

 

 جدول مدارس حافظین
 

 تلفن شناسه مدرسه شهر استان ردیف

 500-80605153 612 علیه السالمامام علی  سلامس آذربایجان غربی 1

 500-86200180 333 عجل هللا تعالی فرجه الرشیفعرص ولی گرمی اردبیل 6

 500-88860338 063 رحمت هللا علیهامام خمینی  بوشهر بوشهر 8

 545-99751244 168 علیه السالمامام صانق  اردبیل اردبیل 0

 522-08068500 055 علیه السالمامام صانق ازنا لرستان 0

 521-5673595 380 علیه السالمامام صانق پرند تهران 2

 51111030120 200 حاج ده ازخان کرمانشاه کرمانشاه 0

 577-97224574 025 علیه السالمعلی بن ابیطال  کنگان بوشهر 3

 581-92672533 101 علیه السالمامام حسین همدان همدان 1

 587-98227275 635 علیه السالمامام صانق  بیجار کردستان 15

 525 -97787373 100 علیه السالمعلی بن م دی الرضا  قم قم 11


