حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
( دراسة رشعية تربوية )
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إن احلمد هلل  ،نحمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات
أعاملنا  ،من هيده اهلل فال مل له  ،ومن ضلل فال ااد له ،
وأشهد أن ال إله إال اهلل  ،وحده ال رشضك له  ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .
َ ضا َأ ه َهيا ا َّل ِذض َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوال ََتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم ُم ْسلِ ُم َ
ون. 1
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْهاا ََ ْو ََ َهاا َو َبا َّ
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذ َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
َ ضا َأ ه َهيا الن ُ
ون بِ ِ
اه َو ْاأَ ْر َحاا َ إِ َّن اهللََّ ك َ
ِمن ُْه َام ِر ََاالً كَثِري ًا َونِ َسا ًء َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذ ت ََسا َء ُل َ
َاان َع َلا ْيك ُْم
َر ِقيب ًا .2
ِ
ِ
ِ
ِ
ُام
َ ضا َأ ه َهيا ا َّلذض َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُقو ُلوا َق ْوالً َسدضد ًا ُ .ض ْصل ْح َلك ُْم َأ ْع َام َلك ُْم َو َض ْغف ْار َلك ْ
ُذنُو َبك ُْم َو َم ْن ُضطِ ِع اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َف َاَ َف ْوَ ًا َعظِي ًام. *3 
أما بعد  ...فإن أصدق احلدض كتاب اهلل تعاىل  ،وخري اهلد اد حممد صاا اهلل
عليه وسلم  ،وك حمدثة بدعة  ،وك بدعة ضاللة  ،وك ضاللة يف النار .
إن القرآن العظيم مانه متكاما للفارد واأماة  ،وللعااا وا ااا  ،والصاغري
والكبري  ،ولقد عرف أعداء املسلمني أمهية القرآن وتاثثريه يف أالاه  ،فحرصاوا أشاد
احلرص عا إبعاد أبناء املسلمني عنه ؛ خشية من رَوع العزة واملكانة إىل أبنااء اأماة
 - 1سورة آل عمران  :آضة . 102
 - 2سورة النساء  :آضة . 1
 -3اأحزاب . 71-70 :
* تسمى اذه اخلطبة ( خطبة احلاَة )  ،وكان النبي صا اهلل عليه وسلم ضعلمها أصحابه وضساتفتح ااا خطباة الن ااري و ريااا ،
وكان السلف الصالح ضستفتحون اا كتبهم  ،ثم ضذكر صاحب اخلطبة أو احلاَة ؛ خطبته أو حاَته بعد اذه املقدماة  ،وقاد وردت
اذه اخلطبة املباركة عن ستة من الصحابة ريض اهلل عنهم  ،انظر حتقيقها للشيخ حممد نارص الدضن األباين-رمحاه اهلل -يف رساالة لاه
بعنوان (خطبة احلاَة ) املكتب اإلسالمي 1400اا .أبو داود باب خطبة النكاري  399/2برقم 2118صحيح أيب داوود ،واي يف
مسند اإلما أمحد ، 392/1ويف سنن النسائي ،104/3والرتمذ  ،285/2وابن ماَة  ، 610/1كلهم عن ابن مسعود ريض اهلل
عنه .
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وشبااا  ،ويف ذلك ضقول وليم َيفور  ( :متى توارى القرآن ومدضناة مكاة عان باالد
العرب ؛ ضمكننا حينئذ أن نرى العريب ضتدرج يف سبي احللارات التي ا ُضبعاده عنهاا
إال حممد وكتابه ). 1
ونظرا أمهية القرآن الكرضم فقد مدري اهلل  الذضن حيفظونه يف صادورام بقولاه:
َات ِيف ُصدُ ِ
ور ا َّل ِذض َن ُأوتُوا ا ْل ِع ْل َم . 2
ات َب ِّين ٌ
َ ب ْ ُا َو آ َض ٌ
وقد وَه الرسول  اأمة إىل حفظ القرآن الكرضم ور بها يف ذلك يف جمموعة من
اأحادض الرشضفة  ،وا ضكن حفظ القرآن يف وقت من اأوقات وقفا عا سن معيناة
دون سن  ،ووقت دون آخر فالعمر كله ضصلح حلفظ القارآن ،وقاد حفظاه اع مان
الصحابة والتابعني يف سن الطفولاة وحفظاه اع آخار يف سان الشاي وخة  ،إال أن
حفظه يف سن مبكرة وخاصة سن الطفولة ضمتااَ بثناه أثبات وأقاوى تاثثريا يف نفاس
احلافظ وعقله .
وضعترب حفظ القرآن الكرضم  ،من أام املناش لتنمية الذكاء لدى اأففال  ،وا ال؟
والقرآن الكرضم ضدعونا إىل التثم والتفكاري  ،بادء ًا مان خلاق السااموات واأر

،

واي قمة التفكري والتثم  ،وحتى خلق اإلنسان  ،وخلق ما حولنا من أشاياء ليازداد
إضامننا وضمتزج العلم بالعم .
وحفظ القرآن الكرضم  ،وإدراك معانيه  ،ومعرفتها معرفة كاملة  ،ضوصا اإلنساان
إىل مرحلة متقدمة من الذكاء  ،ب ون د كباار أذكيااء العارب وعلامءاام وأدبااءام
حيفظون القرآن الكرضم منذ الصغر  ،أنه القاعدة اهلامة التي توسع الفكار واإلدراك ،
فحفظ القرآن الكرضم ضؤد إىل تنمية الذكاء وبدرَات مرتفعة.3

 - 1انظر  :الغارة عا العاا اإلسالمي  ،تر ة حمب الدضن اخلطيب َ ،دة  :الدار السعودضة ط  ، 1405 ، 4ص58
 - 2سورة العنكبوت 49 :
 - 3أنظر :الذكاء وتنميته لدى أففالنا  ،إسامعي عبدالفتاري عبدالكايف  ،ص ، 130:مكتبة الدار العربية  :القاارة .1995 ،
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وقد كشفت دراسة إحصائية حتليلية( )1أن حفظ القرآن الكرضم يف سن مبكرة ضنماى
مدارك اأففال واستيعاام بدرَة أكرب من ريام باإلضافة إىل َتتعهم بقدر كبري من
االتزان النفيس واالَتامعي وقدرة كبرية عا تنظيم الوقت واالستفادة منه  .وأشارت
الدراسة التي ُأَرضت يف اململكة العربية السعودضة إىل أمهياة البادء يف دفاع الان ء يف
سن مبكرة إىل حلقات ومدارس حتفيظ القرآن الكرضم نظارا لساهولة احلفاظ يف ااذه
السن والقدرة عا االستيعاب الرسضع واالسرتَاع .
وأكدت الدراسة أمهية دور اأرسة يف حتفيز أبنائها وبناهتا عا حفظ القرآن الكرضم
وتش يع التنافس بني اأبناء والبنات داخ اأرسة الواحدة عا ذلك  ،حي أثبتات
الدراسة أن أكثر من ثامنني باملائة من حفظة القرآن الكرضم من البنني والبناات عرفاوا
فرضقهم إىل حلقات التحفيظ واملدارس القرآنية بتش يع من اآلباء واأمهاات وأكثار
من مخسني باملائة منهم هلم أشقاء وشقيقات حيفظون القرآن أو أَزاء منه .
وكشفت الدراسة أن االنتظا يف حلقات التحفيظ ال ضتعار

مع قادرة الطاالب

عا التحصي العلمي يف املدارس وا امعات با إن حفاظ القارآن لاه دور كباري يف
َضادة التحصي العلمي والتفوق حي إن أكثر من سبعني باملائة من الطاالب الاذضن
بدأوا احلفظ يف سن مبكرة متفوقاون يف دراساتهم وحيصالون عاا املراكاز اأوىل يف
املدارس وا امعات وأن ما ضزضد عا ستني باملائة من احلفظة ضسلكون فرضق التعلايم
ا امعي بام يف ذلاك الكلياات العلمياة مثا الطاب واهلندساة والصايدلة والعلاو
وضتفوقون فيها .
وفيام ضتعلق بسلوكيات حفظة القرآن الكرضم من الشباب رصدت الدراسة وَاود
قدر كبري من االتزان النفيس واالَتامعي وقدرة كبرية عا تنظيم الوقت واالساتفادة
َ - 1رضدة البيان  ،اإلمارات العربية  ،ديب  ،عدد ضو اخلميس  29صفر 1424اا املوافق 1ماضو . 2003
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منه عا الوَه اأمث عند من حيفظون القارآن الكارضم أو أَازاء مناه كاذلك متاناة
عالقتهم بمن حوهلم وحسن اختيار أصدقائهم(.)1
وأما فيام ضتعلق بدراستنا التي بني ضدضك فقد بدأت باملحاور اأساسية للعنوان واي
ثالثااة القاارآن واأففااال واحلفااظ ؛ فباادأت أوال بتعرضااف القاارآن الكاارضم وأمهيتااه
وخصائصه وفلائله  ،ثم تناولت موضوع الطفولة وبيان مراحلهاا ونظارة اإلساال
للطف واأدوار املنوفة بك من اأرسة وامل تمع املحي بالطف لتحفايظ القارآن .
ثم تكلمت عن مفهو حفظ القرآن الكرضم وأمهيته وقواعده وآدابه وأساليبه.
ثم عر

البح للصفات الش صية التاي ضنبغاي ملعلماي القارآن الكارضم عموماا

وملعلمي اأففال خصوصا التحيل اا .
ثم تطرق البح لتطوضر املهارات اإلدارضة والرتبوضة ملعلم القرآن الكرضم لألففال
وفق اد النبي صا اهلل عليه وسالم يف التعلايم  ،وعار

بعاط الطارق لتنشاي

الطف حلفظ القرآن الكرضم ثام باني كيفياة التعاما ماع الفاروق الفردضاة والن بااء
واملواوبني من اأففال .
وبعد ذلك قد البح عرضا لبعط مناا حتفيظ القارآن الكارضم يف ا معياات
اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم باململكة العربية السعودضة متلمنا دراسة لتلك املناا
وفق املعطيات السابقة يف البح .
ويف ختا البح

عر

الباح نموذج االستبانة التي قا بتعبئتها  140مشاارك

من حلقات حتفيظ القرآن الكرضم يف املنطقة الرشقية باململكة العربية السعودضة ثم قاا
بتحليلها وعر

 - 1املصدر السابق .

نتائ ها ثم قد منه ا مقرتحا حلفظ القرآن الكرضم لألففال .
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ويف ضوء تلك النتائ والدراسة الساابقة قاد الباحا عاددا مان التوصايات ،
واملقرتحات لتحفيظ القرآن الكرضم لألففال ثم ختم البحا بالتثكياد عاا ةورة
قيا حلقات حتفيظ القرآن الكرضم بوظائفهاا اااه اأففاال والت دضاد يف اأسالوب
اأمث للحفظ كام أكد عا ةورة ا مع بني فرضقة القادماء وبعاط املعاارصضن يف
ا مع بني حفظ القرآن الكرضم وفهمه والعم به .
أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يكهون هل الع هم
النافع الذي انتفع به يوم ال ينفع ال وال بنون إال ل أتى اهلل بق ب س يم .
د/عديل عبدالرؤوف الغزايل
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 الباب األول 

القرآن الكريم

تعريفه  ،أمهيته  ،خصائصه  ،فضائ ه
وفيه فصول
 الفصل األول  :التعرضف بالقرآن الكرضم .
 الفصل الثاين  :يف تعلم القرآن الكرضم وفل تالوته ووَوب مراَعته واستذكاره .

املبحث األول  :تعلم القرآن وتعليمه  ،وعناضة السلف به .
املبحث الثاين  :فل تالوة القرآن الكرضم وحتسني الصوت اا .
املبحث الثالث  :فل حفظ القرآن الكرضم وأمهيته وبعط فوائده .
الفصل الثالث :كيف تلقى الرسول صا اهلل عليه وسلم القرآن الكرضم وكيف وصلنا؟

 الفصل الرابع  :سهولة حفظ القرآن .
 الفصل اخلا س  :أمهية القرآن وآثاره يف احلياة .
 الفصل السادس  :تدبر القرآن ملاذا وكيف ؟.
بحث  :كيفية القراءة للقرآن الكرضم .
بحث  :التحذضر من ا ر القرآن ونسيانه ووَوب مراَعته واستذكاره.

 الفصل السابع  :حكم أخذ اأَر عا تعليم وحتفيظ القرآن .
 الفصل الثا ل  :تارضخ تعليم القرآن ونشثة الكتاتيب ومناا ها .
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13
الفصل األول
التعريف بالقرآن الكريم

ا ضكن لكتاب من الكتب الساموضة شاهرة القارآن الكارضم  ،ولاذا كاان نياا عان
التعرضف ومع ذلك ن د أنفسنا  -قبا احلادض عان خصاائق القارآن وأمهيتاه -
بحاَااة إىل عاار

مااوَز لتعرضفااه يف االصااطالري اللغااو والشر

ي ليكااون اااذا

التعرضف مدخال للحدض عن ا وانب اأخرى التي ضتناوهلا اذا الباب .
املبحث األول  :القرآن يف ال غة

لفظة القرآن مشتقة من الكلمة ( َق َرأ )  .وقد ذاب العلامء يف معنى كلمة (قرأ) التي
اشتق منها اذا اللفظ إىل عدة آراء

() 1

.

فذاب بعلهم إىل أنه مشتق من قارأ التاي بمعناى ا ماع واللام  ،أ ضام و اع
إذا عه .

احلروف بعلها إىل بعط  ،ومنه قرى املاء يف احلو
وُيرَه .
وبني ؛ أن القارئ ُضظهره ُ
وذاب آخرون إىل أنه مشتق من قرأ بمعنى َأ ْظ َه َر َّ
ذاب قسم ثال إىل أنه مشتق من قرأ بمعنى تال  ،فيكاون القارآن باذلك مصادرا
كالرَحان والغفران
عا وَن ُفعالن
ه

()2

.

وعا الرأ اأخري ضكون لفظ القرآن مصدرا مرادفا للقراءة  ،فيقال قرأتاه قارءا ،
وقراءة  ،وقرآنا ك ذلك بمعنى واحد ( .) 3وضشري إىل ذلك قوله تعاىل   :ال ُ َحتر ْك بِ ِ
اه
ِّ

 - 1علو القرآن  ،رشد عليان وآخرون  ،بغداد  :مؤسسة دار الكتاب ص. 21
 - 2انظر مناا العرفان للزرقاين ج ، 1ص7
 - 3لسان العرب ج ، 4ص128
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ل ِ َسان َ
َك ل ِ َت ْع َ َ بِ ِه .إِ َّن َع َل ْينَاا َ ْ َعا ُه َو ُق ْرآنَا ُه . 1فقرآناه اناا بمعناى قراءتاه كاام قاال
املفرسون.2
وبعد ذلك أصبح لفظ القرآن َع َل َ ًام عا كال اهلل املنزل عا نبيه حممد صا اهلل علياه
وسلم إذا أفلق ال ضنرصف إال إليه  ،مثله يف ذلك لفظ التوراة واإلن ي والزبور  ،إذا
أفلقت انرصفت إىل الكتب املنزلة عا موسى وعيسى وداود عليهم السال .
واذا ضؤضد قول لإلما الشافعي  -رمحه اهلل َ -ز فيه بثن القرآن ليس مشتقا من أ
فع وإنام او اسم علم ال ضعل شثنه شثن سائر اأعاال  ،ومثلاه التاوراة واإلن يا
والزبور ال ضبح عن أصوهلا. 3
ولع ما ضؤضد اذا الوَه أهنم ا جيدوا لفظا جيمعون علياه كلماة ( قارآن ) مان لفظاه
فعمدوا إىل استحداث كلمة مصحف لينطقوا به يف صيغة ا مع .
روى السيوفي عن ابن أشته يف كتابه املصاحف أنه قال " :ملا عوا القرآن فكتباوه يف
الس ْفر .
الورق  ،قال أبو بكر :التمسوا له اس ًام  ،فقال بعلهمِّ :
وقال بعلهم  :املصحف  ،فإن احلبشة ضسمونه املصحف .
وكان أبو بكر أول من ع كتاب اهلل وسامه "املصحف".)4
وعا أ حال فإن املصحف ضطلق عا جمموع الصحائف املدون فيها القرآن الكرضم ،
أما القرآن فهو األفاظ ذاهتا .

 - 1سورة القيامة 17-16
 - 2انظر تفرس ابن كثري 479/4
 - 3كيف حتفظ القرآن  ،حممد احلب ص10
-4اإلتقان يف علو القرآن ج – 1ص 185النوع السابع عرش.
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والقرآن اذا اللفظ مشرتك لفظاي  ،فيطلاق عاا ياع القارآن  ،كاام ضصاح
إفالقه عا آضة واحدة منه أو أكثر  .وعا ذلك ضصح أن ضقال ملن ضقرأ آضة منه أنه ضقارأ
مح َ
القرآن  .قال تعاىل َ  :وإِ َذا ُق ِر َئ ا ْل ُق ْر ُ
ون.1
است َِم ُعوا َل ُه َو َأن ِْصتُوا َل َع َّلك ُْم ت ُْر َ ُ
آن َف ْ

 - 1سورة اأعراف . 204
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املبحث الثاين  :القرآن يف االصطالح

وضطلق يف االصطالري الرشعي وضراد به وحي اهلل  ،وكالمه املع ز املنزل عا حممد
صا اهلل عليه وسلم بلفظه ونظمه ومعناه من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس.
واستنادا إىل اذا اإلفالق ضمكن تعرضف القرآن بثنه :
" كال اهلل املع ز املنزل عا النبي حممد صا اهلل عليه وسلم باللغاة العربياة املنقاول
إلينا بالتواتر املتعبد بتالوته  ،املتحدى بثقرص سورة منه " .
وبالنظر إىل اذا التعرضف وحتلي مفرداته ضتلح اآليت :
 أن لفظ الكال َنس يف التعرضف  ،بحي ضشم ك كال تكلم به سبحانه يف اذاالكتاب  :املفرد منه واملركب  .وإضافته إىل اهلل تعاىل ُُترج كاال

اريه مان املالئكاة

1

واإلنس وا ن .
 ولفظ املنزل قيد ُيرج به كال اهلل تعاىل الذ استثثر بعلمه  ،فال ضسمى قرآنا . كام ُيرج بقيد املنزل عا حممد صا اهلل عليه وسلم ما ُأنزل عاا اأنبيااء الساابقني2

قبله كالتوراة واإلن ي والزبور .
 كام ُيرج أضلا بلفظ " املنقول إلينا بالتواتر " يع ماا ساوى القارآن مان منساوالتالوة  ،والقراءات ري املتواترة سواء أكانت مشهورة أ آحادضة .
3

 واملتعبد بتالوته قيد خاامس يف التعرضاف خارج باه اأحادضا القدساية املنقولاةبالتواتر ؛ أهنا ال ضتعبد بتالوهتا ال يف الصالة وال يف رياا .
وادر اإلشارة إىل أن هلذا القرآن أسامء كثرية ترادف اذا االسم .
منها الكتاب  .قال تعاىل  :اا َ .ذل ِ َك ا ْلكِتَاب ال رض ِ ِ
ني. 
دى ل ِ ْل ُمت َِّق َ
ب فيه ُا ً
ُ َْ َ
4

 - 1مناا العرفان  ،الزرقاين ج 1ص. 13
 - 2مباح يف علو القرآن  ،مناع القطان ص. 21
 - 3مناا العارفني  ،الزرقاين ج 1ص. 13
 - 4سورة البقرة 2-1
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اا َعب ِ
اد ِه ل ِ َيك َ
َاز َل ا ْل ُف ْر َق َ
ُاون
ومنها الفرقان  .قال سبحانه وتعاىل َ :ت َب َار َك ا َّل ِذ ن َّ
اان َع َ ْ
ني ن َِذضر ًا . 
ل ِ ْل َعاملَ ِ َ
حلافِ ُظ َ
ومنها أضلا  :الذكر  .قال تعاىل   :إِنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا ِّ
ون. 
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه َ َ
1

2

باإلضافة إىل جمموعة من اأسامء ليس اذا جمال ذكراا .
وأشهر تلك اأسامء القرآن والكتاب  ،فقد ورد لفظ الكتاب اسام للقرآن يف أكثر مان
ستني موضعا من القرآن كام َاء لفظ القرآن اسام له يف سبعني موضعا .
3

فيام تقدم تعرفنا فهوم القرآن الكهريم يف ال غهة واالصهطالح  ،ويمكهل القهول أن
عرفة ذلك يعد ل هارات تدريس القرآن التي ينبغي عىل املع هم أو املحفهظ ااملهام
هبا ،ألن ذلك سوف يفيده يف عرفة بعض خصائص القرآن باعتبار أن تعريف القهرآن
بام حيتويه ل عنارص وجوانب يمثل أساسا يف عرض واستنتاج ت ك اخلصائص .

 - 1سورة الفرقان . 1
 - 2سورة احل ر 9
 - 3انظر املع م املفهرس ألفاظ القرآن  ،حممد فؤاد عبدالباقي .
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الفصل الثاين

يف تع يم القرآن الكريم وفضل تالوته ووجوب راجعته واستذكاره

املبحث األول  :تع م القرآن وتع يمه  ،وعناية الس ف به
إن االشتغال بكتااب اهلل العظايم حفظا ًا  ،وفها ًام  ،وعما ً
ال  ،وتعلاي ًام مان أفلا
القربات وأَكااا عند اهلل  ،وقد ُبع النبي  رسوالً ضتلو آضاات اهلل ؛ معلا ًام ومزكيا ًا
ني َر ُسوالً ِمن ُْه ْم َض ْت ُلاو
لنفوس الصحب الكرا  ،قال تعاىل ُ  :ا َو ا َّل ِذ َب َع َ ِيف ْاأُ ِّم ِّي َ
ِ
ِ
احلكْما َة َوإِ ْن كَاانُوا ِما ْن َق ْبا ُ َل ِفاي َض ٍ
َع َل ْي ِه ْم آ َضاتِ ِه َو ُض َزك ِ
االل
ِّيه ْم َو ُض َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
َااب َو ْ َ
ُمبِني. 
1

وح عليه الصالة والسال عا الوصااة بكتااب اهلل كاام يف حادض فلحاة بان
مرصف قال (( :سثلت عباد اهلل بان أيب أوأ أوا النباي  ؟ فقاال  :ال  ،فقلات :
ِّ
كيف كتب عا الناس الوصية ُ ،أمروا اا وا ضوص ؟ ،قال  :أوا بكتاب اهلل )) ،
2

وقال يف احلدض الاذ رواه عاثامن بان عفاان (( : خاريكم مان تع َّلام القارآن
وع َّلمه)) .
3

وأضلا عن عثامن بن عفان  ، قال :قال رسول اهلل َّ ( :
إن أفلالكم مان تعلام
القرآن وعلمه ) .
4

 - - 1سورة ا معة 2 :
 - 2رواه الب ار (  ( ) 5022فتح البار . ) 685 / 8 :
 - 3رواه الب ار (  ( ) 5027الفتح  ،) 692 / 8 :وأبو داود ( )1452سنن أيب داود ،147 / 2 :والرتمذ ( حتفة اأحوذ :
 )222 / 8والنسائي يف فلائ القرآن  ،87 :و ريام .
 -4أخرَه الب ار يف كتاب :فلائ القرآن :باب :خريكم من تعلم القرآن وعلمه  132/6رقم .5028
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املفصا ااو املحكام  ،قاال:
وعن سعيد بن َبري رمحه اهلل قال :إن الذ تدعوناه َّ
وقال ابن عباس ريض اهلل عنهام  ( :تويف رسول اهلل  وأنا ابن عرش سنني وقد قارأت
املحكم ) .
1

وعن أيب ارضرة ريض اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل  ( :وما اَتماع قاو ٌ يف بيات
من بيوت اهلل  ،ضتلون كتااب اهلل  ،وضتدارساونه بيانهم  ،إال نزلات علايهم الساكينة ،
و شيتهم الرمحة  ،وحفتهم املالئكة  ،وذكرام اهلل فيمن عنده ) .
2

وعن أنس بن مالك  قال  :قال رسول اهلل : 
( إن هلل أالني من الناس  ،قالوا  :ضا رسول اهلل من ام ؟ قال  :ام أا القارآن  ،أاا
اهلل وخاصته ) .
3

وعن عمر بن اخلطاب  أن النبي  قال :
( إن اهلل ضرفع اذا الكتاب أقوام ًا وضلع به آخرضن ).4
قال أبو عبد الرمحن السلمي  -راو احلدض عان عاثامن ريض اهلل عناه  (( :فاذلك
الذ أقعدين مقعد اذا ))  ،فكان ضع ِّلم من خالفة عثامن إىل إمرة احل اج .
5

 ) 1أخرَه الب ار يف كتاب :فلائ القرآن ،باب :تعليم الصبيان القرآن  134/6رقم  5035ورقم .5036
 ) 2أخرَه مسلم يف كتاب :الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب :فل االَتامع عا تاالوة القارآن وعاا الاذكر 2074/4
رقم  ، 2699وأخرَه أبوداود يف أبواب :الوتر ،باب :يف ثواب قراءة القرآن ،صاحيح سانن أيب داود  -األبااين - 272/1
 273رقم .1455
 ) 3أخرَه ابن ماَة يف املقدمة ،باب :فل من تعلم القرآن وعلمه ،صحيح سنن ابن ماَة األباين  42/1رقم .215
 ) 4أخرَه مسلم يف كتاب :صالة املسافرضن وقرصاا ،باب :فل من ضقو بالقرآن وضعلمه ،وفل من تعلم حكماة مان فقاه أو
ريه فعم اا وعلمها  559/1رقم  ،817وأخرَه ابن ماَة يف املقدمة ،باب :فل مان تعلام القارآن وعلماه ،صاحيح
سنن ابن ماَة  -األباين  43/1رقم .218
ولالستزادة انظر :فيط املعني عا ع اأربعني يف فل القرآن املباني  -عايل بان سالطان القاار  ،حتقياق :حمماد شاكور
امليادضني  16وما بعداا.
 )5أخالق محلة القرآن لآلَر  . 19 :وضرى ابن كثري أن مدة تعليمه القرآن استمرت سبعني سنة ،وذااب ابان ا ازر إىل أهناا
أكثر من أربعني سنة  .انظر فلائ القرآن البن كثري  ،64 :والنرش يف القراءات العرش . 3 / 1 :وقال احلاافظ ابان ح ار  (( :باني
أول خالفة عثامن وآخر والضة احل اج اثنتان وسبعون سنة إال ثالثة أشهر ،وبني آخر خالفة عاثامن وأول والضاة احل ااج العاراق
ثامن وثالثون سنة ،وا أقف عا تعيني ابتداء إقراء أيب عبد الرمحن وآخره ،فاهلل أعلم بمقدار ذلك ))  .فتح البار . 695 / 8 :
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وعن عقبة بن عامر  ، قال  :خرج رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم ونحن يف الصفة،
فقال (( :أضكم حيب أن ضغدو ك ضو إىل بطحان  ،أو إىل العقيق  ،فيثيت مناه بنااقتني
()2

()1

كوماوضن  ،يف ري إثم وال قطع رحم ؟ ))  ،فقلنا  :ضا رسول اهلل نحب ذلاك  ،قاال :
()3

(( أفال ضغدو أحدكم إىل املس د فيعلم أو ضقرأ آضتني من كتاب اهلل عز وَ خري له من
ناقتني  ،وثالث خري له من ثالث  ،وأربع خاري لاه مان أرباع  ،ومان أعادادان مان
اإلب )) .
()4

ومما ضدل عا حرص السلف عا تعلم القرآن وعناضتهم به ما ذكره أبو ارضارة ، 
ملا وكله النبي  بحفظ َكاة الفطر  ،ورسقة الشايطان منهاا ثاالث لياال  ،مان قاول
الشيطان له  ( :دعني أعلمك كلامت ضنفعك اهلل اا ) ضقصد آضة الكريس  ،قال الراو :
( وكانوا أحرص يشء عا اخلري ) .
()5

وعن عبادة بن الصامت  -ريض اهلل عنه  -قال  (( :كان رسول اهلل ُ ضش َغ  ،فإذا
قد رَ مهاَر عا رسول اهلل  دفعه إىل رَ منا ضعلمه القرآن)) .
()6

قال أبو الفلا الاراَ  (( :وعاا احلفاظ والاتحفظ كاان الصادر اأول ومان
7

بعدام ،فربام قرأ اأكرب منهم عا اأصغر سن ًا وسابقة  ،فلم ضكن الفقهاء مانهم  ،وال
املحدِّ ثون  ،والو َّعاظ ضت لفون عان حفاظ القارآن واالَتهااد عاا اساتظهاره  ،وال
املقربون منهم عن العلم بام ا ضسعهم َهله منه )) .
َّ
8

( )1من أودضة املدضنة الرئيسة ،ضسي من َنواا ،وضلتقي مع واد العقيق شامالً  .انظر املعاا اأثرية يف السنة والسرية . 50 - 49 :
( )2أشهر أودضة املدضنة الرشضفة ،واو واد مبارك .
( )3الناقة الكوماء  :مرشفة السنا عاليته ( ،النهاضة البن اأثري . ) 211 / 4 :
( )4أخرَه مسلم يف كتاب :صالة املسافرضن وقرصاا ،باب :فل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمه  553-552/1رقم .803
( )5فتح البار . 568 / 4 :
( )6رواه أمحد ( الفتح الرباين  ) 9 / 18 :مسند اإلما أمحد بن حنب ج/5ص.324
 -7واو بذل ا هد يف حفظ القرآن  ،فائفة بعد فائفة .
 -8فلائ القرآن وتالوته وخصائق تالوته ومحلته . 33 :
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املبحث الثاين  :فضل تالوة القرآن الكريم وحتسني الصوت هبا
إن من أفل العبادات وأَ الطاعاات  ،وأحسان القرباات إىل اهلل تعااىل تاالوة
القرآن الكرضم  ،فقد ح اهلل سبحانه وتعاىل  ،ورسوله الكرضم  عليها .
ِ
قال تعاىل  :إِ َّن ا َّل ِذضن ض ْت ُل َ ِ
َااا ْم ِرسا
الصال َة َو َأ ْن َف ُقاوا ممَّاا َر ََ ْقن ُ
َاب اهللَِّ َو َأ َقا ُموا َّ
ون كت َ
َ َ
ِِ
ِ
ِ
َو َعالنِ َي ًة َض ْر َُ َ
اور
ون ِ َ
ور ُا ْم َو َض ِزضادَ ُا ْم ما ْن َف ْلاله إِنَّا ُه َ ُف ٌ
هم ُأ َُ َ
ور * ل ُي َو ِّف َي ْ
ا َار ًة َل ْن َت ُب َ
ُور. 
َشك ٌ
وقال تعاىلَ  :فا ْقرؤوا ما َتيرس ِمن ا ْل ُقر ِ
آن. ..
َ َ َّ َ َ ْ
َ
1

2

وكان شعار نبينا حممد  وحاله دائ ًام اإلقامة عا تالوة القرآن كام قال تعاىل  :إِن ََّام
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يش ٍء َو ُأ ِم ْر ُت َأ ْن َأك َ
ُون ِم َن
ُأم ْر ُت َأ ْن َأ ْع ُبدَ َر َّب َاذه ا ْل َب ْلدَ ة ا َّلذ َح َّر َم َها َو َل ُه ُك ه َ ْ
ني * َو َأ ْن َأ ْت ُل َو ا ْل ُق ْر َ
آن َف َم ِن ْااتَدَ ى َفإِن ََّام َ ْهيت َِد لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َض َّ َف ُق ْ إِن ََّام َأنَا ِم َن
املُْ ْسلِ ِم َ
املُْن ِْذ ِرضن َ. 
3

وعن عبداهلل بن مسعود  قال  :قال رسول اهلل ( :من قرأ حرف ًا من كتاب اهلل
فله به حسنة  ،واحلسنة بعرش أمثاهلا  ،ال أقول  اا  حرف  ،ولكن ألف حرف ،
وال حرف  ،وميم حرف) .
4

وعن أ املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها قالت  :قال رسول اهلل  ( : املاار بالقرآن
مع السفرة الكرا الربرة  ،والذ ضقرأ القرآن وضتتعتع فيه  ،واو عليه شاق له
أَران)  .ويف رواضة ( :والذ ضقرأ واو ضشتد عليه له أَران) .
5

 -3سورة فافر . 30-29 :
 - 4سورة املزم 20 :
 3سورة النم . 92-91 :
 - 4أخرَه الرتمذ يف أبواب :فلائ القرآن ،باب :ما َاء فيمن قرأ حرف ًا من القرآن ماله من اأَر ،صحيح سانن الرتماذ -
األباين  9/3رقم .3087
- 5أخرَه الب ار يف كتاب :تفسري القرآن ،باب :سورة عبس  95/6رقم  ،4937وأخرَه مسلم واللفظ لاه يف كتااب :صاالة
املسافرضن وقرصاا ،باب :فلائ املاار بالقرآن والذ ضتتعتع فيه  550 - 549/1رقم .798

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

22

وعن أيب موسى اأشعر ريض اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل  : مث املؤمن
الذ ضقرأ القرآن مث اأترَة رحيها فيب وفعمها فيب  ،ومث املؤمن الذ ال
ضقرأ القرآن مث التمرة  ،ال رضح هلا وفعمها حلو  ،ومث املنافق الذ ضقرأ القرآن
مث الرحيانة  ،رحيها فيب وفعمها مر ،ومث املنافق الذ ال ضقرأ القرآن كمث
احلنظلة ليس هلا رضح ،وفعمها مر .
1

وعن أيب أمامة الباايل  قال :سمعت رسول اهلل  ضقول ( :اقرأوا القرآن  ،فإنه
ضثيت ضو القيامة شفيعا أصحابه …) .
2

وعن أيب ارضرة ريض اهلل عنه عن النبي  ( :جييء صااحب القارآن ضاو القياماة
فيقول  :ضا رب ح ِّله  ،فيلبس تااج الكراماة  ،ثام ضقاول  :ضاا رب َده  ،فيلابس حلاة
رب ار
الكرامة  ،ضقول  :ضا ِّ

عنه  ،فيقال  :اقرأ وارق  ،وضزاد بك آضة حسنة ) .
3

وعن أيب ارضرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل  قال  ( :ال حسد إال يف اثنتني  :رَ
علمه اهلل القرآن فهو ضتلوه آناء اللي وآناء النهار  ،فسمعه َار له فقال  :ليتني أوتيات
مث ما أويت فالن  ،فعملت مث ما ضعم  ،ورَ آتاه اهلل ماال فهاو هيلكاه يف احلاق ،
فقال رَ  :ليتني أوتيت مث ما أويت فالن  ،فعملت مث ما ضعم ) .
4

 1أخرَه الب ار يف كتاب :فلائ القرآن ،باب :فل القرآن عا سائر الكال  130/6رقم  ،5020ويف باب :من راضاا بقاراءة
القرآن ،أو تث َّك به ،أو ف ر به  140/6رقم  ،5059ويف كتاب :اأفعمة ،بااب :ذكار الطعاا  255/6رقام  ،5427ويف
كتاب :التوحيد ،باب :قراءة الفاَر واملنافق ،وأصواهتم ،وتالوهتام ال اااوَ حنااَرام  273/8رقام  ،7560وأخرَاه
مسلم واللفظ له يف كتاب :صالة املسافرضن وقرصاا ،باب :فليلة حافظ القرآن  549/1رقم .797
 2أخرَه مسلم يف كتاب :صالة املسافرضن وقرصاا ،باب :فل قراءة القرآن ،وسورة البقرة  553/1رقم  ،804وأخرَاه أمحاد
يف املسند  255/5رقم .22247
 - 3أخرَه الرتمذ يف أبواب :فلائ القرآن ،باب :ما َاء فيمن قرأ حرف ًا من القرآن ماله من اأَر ،صحيح سانن الرتماذ -
األباين  10-9/3رقم .3088
 - 4أخرَه الب ار  ،يف كتاب :فلائ القرآن ،باب :ا تباط صاحب القرآن  131/6رقم .5026
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لنبي
وعن أيب ارضرة ريض اهلل عنه ضبلغ به النبي  قال( :ما أذن اهلل ليشء  ،ما أذن ٍّ
ضتغنَّى بالقرآن ) .
1

وعن أيب موسى اأشعر ريض اهلل عنه قال ،قال رسول اهلل ( : لو رأضتناي وأناا
استمع لقراءتك البارحة ! لقد أوتيت مزمار ًا من مزامري آل داود ) .
2

وعن الرباء بن عااَب ريض اهلل عناه قاال  :قاال رساول اهلل َ ( : ضناوا القارآن
بثصواتكم ) .
3

وعن سعد بن أيب وقاص  ،أو سعيد بن أيب سعيد ريض اهلل عنهام قال  :قال رسول
اهلل  ( : ليس منا من ا ضتغن بالقرآن ) .
4

 - 1أخرَه مسلم يف كتاب :صالة املسافرضن وقرصاا ،باب :استحباب حتسني الصوت بالقرآن  545/1رقم .792
 - 2أخرَه الب ار يف كتاب :فلائ القرآن ،باب :حسن الصوت بالقراءة للقارآن  137/6رقام  .5048وأخرَاه مسالم يف
كتاب :صالة املسافرضن ،باب :استحباب حتسني الصوت بالقرآن 546/1رقم .793
 3أخرَه أبو داود يف :أبواب الوتر ،باب :استحباب الرتتي يف القاراءة ،صاحيح سانن أيب داود -األبااين  275/1رقام ،1468
وأخرَه النسائي يف كتاب :االفتتاري ،باب :تزضني القرآن بالصوت ،صحيح سنن النسائي  -األباين  219/1رقم .971
 4أخرَه أبو داود يف :أبواب الوتر ،باب :استحباب الرتتي يف القراءة  ،صحيح سنن أيب داود  -األباين  276 - 275/1رقم
.1469
ولالستزادة انظر :فل القرآن "تعلمه وتعليمه"  -اإلما حممد بن عبدالوااب  29وما بعداا.
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املبحث الثالث  :فضل حفظ القرآن الكريم
إن حفظ القرآن الكرضم من أَ القربات وأفل الطاعاات  ،وباه ضناال اإلنساان
رضا ربه سبحانه وتعاىل  ،وكذلك حفظ علو الرشع من سانة النباي صاا اهلل علياه
وسلم  ،وأقوال أا العلم املوضحة ملعاين نصوص القرآن والسانة  ،وفايام ضايل أرسد
بعط فوائد احلفظ وفلائله ليكون ذلك باعثا للهمم  ،ومقوضا للعزائم ضستطيع املاريب
أن ضشحذ مهم أبنائه اا كي تقب عا حفظ كتاب اهلل وسنة نبيه صا اهلل علياه وسالم
ب د واَتهاد وصرب وثبات ومهم عالية يف احلفظ والفهم وحماولة التطبيق العميل :
)1

احلافظ ل الذيل أوتوا الع م :

قال سبحانه وتعاىل   :وما ُكن َْت َت ْت ُلو ِمن َقبلِ ِ
اه ِما ْن كِت ٍ
ُت هطا ُه بِ َي ِمين ِ َ
َااب َوال َ ُ
اك إِذ ًا
ْ ْ
َ َ
ِ
َات ِيف صدُ ِ ِ
َاب املُْ ْبطِ ُل َ
جي َحدُ بِآضاتِنَاا إِ َّال
ات َب ِّين ٌ
ون َب ْ ُا َو آ َض ٌ
ُ
الرت َ
ور ا َّلذض َن ُأوتُوا ا ْلع ْل َم َو َما َ ْ
ْ

ال َّظ ُ
امل ِ َ
ون . 
1

وضكفي احلافظ لكتاب اهلل سبحانه وتعاىل عزا ورشفا  ،أن ضوصف اذا الوصاف ،
وأن ضنال تلك املنزلة واملكانة .
ات
قال الشيخ عبدالرمحن بن نارص السعد يف تفسريه َ ( :ب ْ ُا َو) أ  :القرآن آ َض ٌ
َات ال خفيات ِ  .يف ُصدُ ِ
ور ا َّل ِذض َن ُأوتُوا ا ْل ِع ْل َم  ام  :سادة اخللق وعقالؤام ،
َب ِّين ٌ
وألو األباب منهم والكم منهم  .فإذا كانت آضات بينات يف صدور أمثاال ااؤالء ،
كانوا ح ة عا ريام  .أ.اا.
2

وقال احلافظ ابن كثري  (( :أ  :اذا القرآن آضات بينة واضاحة يف الداللاة عاا احلاق
أمرا وهنيا وخربا حيفظه العلامء  ،ضرسه اهلل عليهم حفظا وتفسريا) أ.اا.
3

 - 1سورة العنكبوت  :آضة . 48
 2تفسري السعد ج/1ص633
 3تفسري ابن كثري 403/3
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وآضات اهلل عز وَ حمفوظة كام قال سبحانه وتعاىل   :إِنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَاا ِّ
الاذك َْر َوإِنَّاا َلا ُه
حلافِ ُظ َ
ون . 
ََ
1

ومن أسباب حفظ القرآن  ،صدور الذضن أوتوا العلم  ،وكفى اذا رشفا وفلاال ملان
حفظ القرآن والسنة  ،فإنه من أسباب حفظ الدضن ووسائ حفظ الرشضعة .
)2

احلفظ سبب ل نجاة :
عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم قال  (( :من حفظ

عرش آضات من أول سورة الكهف عصم من الدَال ))  .يف رواضة (( :من آخر ساورة
الكهف)) .
2

فإذا كان اذا الفل والثواب  ،واذا العطاء وا زاء  ،واو العصمة من أكرب فتناة
عا ظهر اأر

منذ خلق آد وإىل قيا الساعة  ،أال واي فتنة الدَال  ،والن اة من

عاقبتها ثمرة من ثامر حفظ عرش آضات من سورة الكهاف  ،أوهلاا أو آخرااا  ،فكياف
بمن حفظ القرآن كله  ،ال شك أن الن اة من العواقب الوخيمة أعظم والسالمة مان
الرشور أكرب  ،واذا فل اهلل ضمنحه من ضشاء .
وكذلك فإن حفظ القرآن سبب للن اة من النار  ،ففي احلدض

:

( لو َع القرآن يف إااب ثم ألقي يف النار ما احرتق ) رواه أمحد .
3

وضقول أبو أمامة  ( :اقرأوا القرآن وال تغرنكم اذه املصاحف املعلقة فإن اهلل ال
ضعذب قلبا وعى القرآن) .
4

 - 1سورة احل ر  :آضة . 9
 - 2رواه مسلم  809وأبوداود  4323والرتمذ . 2888
 3مسند اإلما أمحد بن حنب ج/4ص 154حدض رقم17456 ، 17445
 4سنن الدارمي ج/2ص ، 524فتح البار ج/9ص. 79
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)3

حافظ القرآن قدم يف دنياه وأخراه :
عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أن النبي صا اهلل علياه وسالم قاال  ( :إن اهلل

ضرفع اذا الكتاب أقواما  ،وضلع به آخرضن ) .
1

وممن رفعهم اهلل بالقرآن كام قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه  :عبدالرمحن بن أبازى
اخلزاعي _ ريض اهلل عنه – واو من أواخر صاغار الصاحابة وكاان ماوىل لناافع بان
عبداحلارث  ،وكان نافع مواله استنابه عا مكاة حاني تلقاى عمار بان اخلطااب إىل
عسفان  ،فقال له  :من است لفت عا أا الواد ؟  -ضعني مكة – قال  :ابان أبازة.
قال  :ومن ابن أبزى ؟ قال إنه عاا بالفرائط قارئ لكتااب اهلل  .قاال عمار  :أماا إن
نبيكم  قال  ( :إن اذا القرآن ضرفع به أقواما وضلع به آخرضن ) .
2

فهذا ابن أبزى  -واو عبد أعتق – أصبح أمريا عا أرشاف أا مكاة مان الصاحابة
والتابعني  ،وما رفعه إىل اذه املنزلة إال علمه بكتاب اهلل وسنة نبيه .
واذا أبو العالية رفيع بن مهران  -رمحه اهلل – واو إما مقرئ حافظ مساند – وكاان
موىل المرأة – ضقول  (( :كان ابن عباس ضرفعني عا الرساضر  ،فتغاامزت يب قارض

،

فقال ابن عباس (( :اكذا العلم ضزضد الرشضف رشفا  ،وجيلس امللوك عا اأرسة )) .
قال اإلما الذابي  :اذا كان رسضر دار اإلمرة ملا كان ابن عبااس متوليهاا لعايل ريض
اهلل عنهام .
3

ومن املوافن التي ضقد فيها حافظ القرآن عا ريه ما ضيل :
أ -إ ا ة الصالة :
عن أيب مسعود البدر  أن النبي  قال (( :ضؤ القو أقرؤام لكتاب اهلل تعاىل
 ....احلدض )) .
4

 - 1رواه مسلم  817والدارمي  3318وابن ماَة . 218
 - 2أنظر  :نزاة الفلالء هتذضب سري أعال النبالء  253/1ط دار اأندلس .
 3نزاة الفلالء 367 ، 366/1
 - 4رواه مسلم  ، 673والرتمذ  ، 235وأبو داود  ، 584 ،583 ،582والنسائي  ، 77-76/2وأمحد . 121 ، 118/4
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فاأقرأ لكتاب اهلل تعاىل او املقد يف إمامة الصالة  ،وإن كان صبيا مميزا  ،فعن عمارو
بن سلمة  قال  (( :ملا كانت وقعة الفتح  ،بادر ك قو بإسالمهم  ،وبادر أيب قوماه
بإسالمهم  ،فلام قد قال َ :ئتكم من عند النبي صا اهلل عليه وسالم حقاا  :فقاال :
صلوا صالة كذا يف حني كذا  ،وصالة كذا يف حاني كاذا  ،فاإذا حلاارت الصاالة ،
فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا  ،فنظاروا فلام ضكان أحاد أكثار قرآناا مناي ،
فقدموين بني أضدهيم  ،وأنا ابن ست أو سبع سنني  ....احلدض )) .
1

ب -املشورة والرأي :

فعاان اباان عباااس ريض اهلل عاانهام قااال  (( :كااان القااراء أصااحاب جملااس عماار
ومشاورته  ،كهوال كانوا أو شبانا )) .
2

ج -اا ارة :
عن أيب ارضرة ريض اهلل عنه قال  :بع رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم بعثا  -وام
ذوو عدد – فاستقرأام  ،فاستقرأ ك واحد منهم – ضعني ما معه من القارآن – فاثتى
عا رَ من أحدثهم سنا  ،فقال  :ما معك ضا فالن ؟ قال  :معي كذا وكذا  ،وساورة
البقرة  .فقاال :أمعاك ساورة البقارة ؟ قاال نعام  .قاال  :اذااب فثنات أماريام ..
احلدض ) .
3

د -الدفل بعد املوت :
عن َابر  (( : أن النبي  كان جيمع بني الرَلني من قتا أحد  ،ثم ضقول  :أهيام
أكثر أخذا للقرآن  ،فإن أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد )) .
4

 - 1رواه الب ار  ، 4302وأبوداود  ، 585والنسائي . 81-80/2
 - 2رواه الب ار . 7286 ، 4642
 - 3رواه الرتمذ  ، 2876والنسائي يف الكربى  8749باب من أوىل باإلمامة .
 - 4رواه أمحد  ، 431/5والب ار  ، 1347وأبو داود  3138والنسائي  83.84/4و ريام .
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 )4ع و درجة احلافظ يف اجلنة :

عن عبداهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام  ،قال  :قال رسول اهلل (( : ضقال
لصاحب القرآن اقرأ وارق ورت كام كنت ترت يف الدنيا  ،فإن منزلتك عند آخار آضاة
تقرؤاا )) .
1

قال ابن ح ر اهليتمي  :اخلرب خاص بمن حيفظه عن ظهر قلب  ،أن جمارد القاراءة يف
اخل ال ُيتلف الناس فيها .
قال اإلما اخلطايب – رمحه اهلل  (( : -وَاء يف اأثر أن عدد آ القرآن  ،عا قدر درج
ا نة  ،فيقال للقارئ ارق يف الدرج عا قدر ما كنت تقرأ من آ القرآن فمن اساتوأ
قراءة يع القرآن  ،استوىل عا أقىص درج ا نة يف اآلخرة ،ومن قرأ َزء ًا منه  ،كاان
رقيه يف الدرج عا قدر ذلك  ،فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة)) أ.اا.
2

وقال  (( : املاار بالقرآن مع السفرة الكرا الربرة والذ ضقرأ القرآن وضتتعتع فياه ،
واو عليه شاق  ،له أَران )) .
3

فحافظ القرآن سيكون مع خري مالئكة اهلل تعااىل ضاو القياماة واام السافرة الكارا
الربررة عليهم السال .
ويف احلدض – واللفظ للب ار ( : -مث الاذ ضقارأ القارآن وااو حاافظ لاه ماع
السفرة الكرا الربرة) فيا له من رشف أن تكون مع من قال اهلل فايهم ِ  :يف صاح ٍ
ف
ُ ُ
ُمك ََّر َم ٍةَ .م ْر ُفو َع ٍة ُم َط َّه َر ٍة  .بِ َث ْض ِد َس َف َر ٍة .كِ َرا ٍ َب َر َر ٍة . 
4

5

 - 1رواه أبو داود  ، 1464والرتمذ  ، 2915وقال  :حسن صحيح  ،وابن حبان  ، 1789وصححه احلاكم 553-552/1
ووافقه الذابي  ،وصححه األباين يف صحيح ا امع . 7978
 - 2التفسري الكبري  -الراَ ج/1ص60
3رواه الب ار ومسلم و ريمها  ،أنظر صحيح مسلم ج/1ص 549برقم 798
 4صحيح الب ار ج/4ص 1882حدض رقم 4653
 - 5سورة عبس 16-13 :
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 )5القرآن يشفع لصاحبه عند ربه :
قال رسول اهلل  (( : أبرشوا ! فإن اذا القرآن فرفه بياد اهلل  ،وفرفاه بثضادضكم ،
فتمسكوا به  ،فإنكم لن هتلكوا  ،ولن تللوا بعده أبدا )). 1
فال ضرىض القرآن حتى ضثخذ بثضد حافظه إىل َنات عدن  ،حيلون فيهاا مان أسااور
من ذاب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرضر ! .
ويف ضو القيامة أضلا ضشفع القرآن أاله ومحلته  ،وشافاعته مقبولاة عناد اهلل تعااىل ،
ففي احلدض ( اقرأوا القرآن فإنه ضثيت ضو القيامة شفيع ًا أصحابه )  .فهنيئ ًا ملن ضشفع
2

له اذا الكتاب العظيم يف ذلك اليو العصيب .
 )6يوضع عىل رأس احلافظ تاج الوقار ويكسى والداه ح تني
ضبرشنا رسول اهلدى  اذه البشارة حي ضقول  ... (( :وإن القرآن ضلقى صاحبه
ضو القيامة – حني ضنشق عنه قربه – كالرَ الشاحب  ،فيقاول لاه  :اا تعرفناي ؟
فيقول  :ما أعرفك  .فيقول له  :اا تعرفناي ؟ فيقاول  :ماا أعرفاك  .فيقاول  :أناا
صاحبك القرآن  ،الذ أظمثتك يف اهلواَر  ،وأسهرت ليلاك  .وإن كا تااَر مان
وراء اارته  ،وإنك اليو من وراء ك اارة  .فيعطى امللك بيمينه  ،واخللاد بشاامله ،
وضوضع عا رأسه تاج الوقاار  ،وضكساى والاداه حلتاني ال ضقاو هلاام أاا الادنيا ،
فيقوالن :بام كسينا اذه ؟ فيقال  :بثخذ ولدكام القرآن  .ثم ضقال له  :اقرأ  ،واصاعد يف
درَة ا نة و رفها  ،فهو يف صعود ما دا ضقرأ اذا كان أو ترتيال )) .
3

 -1الرت يب والرتايب ج/1ص 41رواه الطرباين يف الكبري بإسناد َيد -املع م الكبري ج/2ص 126رقم1539
 2صحيح مسلم ج/1ص553
 3روى ابن ماَه منه فرفا ورواه أمحد ورَاله رَال الصحيح انظر جممع الزوائد ج/7ص ،159مسند اإلما أمحد بن حنب
ج/5ص 348رقم احلدض 23000
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 )7تزويج احلافظ بغري صداق إكرا ا له :
قال الب ار يف صحيحه ( باب  :التزوض عا القرآن بغري صداق ) وترَم اإلما
النوو يف رشحه ملسلم (باب الصداق وَاواَ كوناه تعلايم قارآن وخااتم حدضاد )
وترَم النسائي ( باب التزوض عا سورة من القرآن ) .
ثم أوردوا حدض سه بن سعد الساعد  قال َ :اءت امارأة إىل رساول اهلل 
فقالت  :ضا رسول اهلل َئت أاب لك نفيس  .فنظار إليهاا رساول اهلل صاا اهلل علياه
وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم فثفث رسول اهلل صا اهلل عليه وسالم رأساه فلاام
رأت املرأة أنه ا ضقط فيها شيئا َلست  .فقا رَ من أصحابه فقال ضاا رساول اهلل
إن ا ضكن لك اا حاَة فزوَنيها  .قال  :فه عنادك مان يشء ؟ فقاال  :ال واهلل ضاا
رسول اهلل  .فقال اذاب إىل أالك فانظر ا اد شيئا ؟ فذاب ثم رَع فقال ال واهلل
ما وَدت شيئا  .فقال رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم  :انظر ولو خاَتاا مان حدضاد .
فذاب ثم رَع فقال  :ال واهلل ضا رسول اهلل وال خاَتا من حدضد  ،ولكان ااذا إَار
[قال سه  :ماله رداء ] فلها نصفه  .فقال رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم  :وما تصنع
بإَارك إن لبسته ا ضكن عليها منه يشء  ،وإن لبسته ا ضكان علياك مناه يشء ف لاس
الرَ حتى إذا فال جملسه قا ؟ فرآه النبي صا اهلل عليه وسلم موليا فثمر به فادُ عي
فلام َاء قال  :ماذا معك من القرآن ؟ قال  :معي سورة كذا وساورة كاذا وعادداا .
فقال  :تقرؤان عن ظهر قلب  .قال  :نعم .قال اذاب فقاد ملكتكهاا باام معاك مان
القرآن )) ويف رواضة ( اذاب فقد َوَتكها فعلمها من القرآن ) .
1

وقوله صا اهلل عليه وسلم  ( :أتقرؤان عن ظهر قلب ) دلي عا احلفظ .
فحفظه لبعط سور القرآن كان سببا يف َواَه ر م شدة فقره وحاَتاه حتاى أناه ال
جيد خاَتا من حدضد ضدفعه مهرا لزوَته واذا دلي عا فليلة احلفظ .
 - 1رواه الب ار  ، 5149ومسلم  ، 1425والنسائي 113/6
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 )8ل العون عىل الع م احلفظ :
ورد يف الكتاب والسنة نصوص كثرية تبني قيمة العلم ورشف أاله وعلو منازلتهم
عند رام  ،ويف دنياام ومعادام فمن ذلك  :قولاه تعااىل   :ضر َفا ِع اهللَُّ ا َّل ِ
اذض َن آ َمنُاوا
َْ
ات  . وقوله سابحانه ُ  :قا ْ اا ْ ضسات َِو ا َّل ِ
ِمنْكُم وا َّل ِذضن ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم درَ ٍ
اذض َن
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َْ
ون  . وقوله سبحانه   :إِنَّام َُي َْشى اهللََّ ِمن ِعب ِ
ون َوا َّل ِذض َن ال َض ْع َل ُم َ
َض ْع َل ُم َ
اد ِه ا ْل ُع َل َام ُء . 
ْ َ
َ
1

3

2

وعن معاوضة بن أيب سفيان ريض اهلل عنه أن النبي صا اهلل عليه وسلم قال (( :من ضرد
اهلل به خريا ضفقه يف الدضن )) .
4

وعن صفوان بن عسال ريض اهلل عنه أن النبي صاا اهلل علياه وسالم قاال  (( :إن
املالئكة لتلع أَنحتها لطالب العلم رىض بام ضطلب )) .
5

وعن أيب ارضرة ريض اهلل عنه أن النبي صا اهلل عليه وسلم قال  (( :من سلك فرضقاا
ضلتمس فيه علام  ،سه اهلل له به فرضقا إىل ا نة )) .
6

و رياا كثري .
فالرَ ال ضكون عاملا حتى حيفظ من القرآن والسنة وأقوال أا العلام املوضاحة
ملعانيها ما ضرفعه إىل تلك املكانة  ،وضسمو به إىل تلك املنزلة .
وهلذا قي  ( :احفظ فك حافظ إما )  ،و ( آفة العلم النسيان )  ،فالعلم او احلفظ ،
ومن ا ضكن حافظا ا ضكن عاملا .

 - 1امل ادلة . 11
 - 2الزمر 9
 - 3فافر 28
 - 4رواه الب ار  ، 71ومسلم . 1037
 - 5رواه الرتمذ  ، 3535وابن ماَه  ، 226وأمحد  ، 240-239/4وابن حبان  ، 79وابن خزضمة  ،193واو حدض
صحيح.
 - 6رواه مسلم  ، 2699وأبو داود  ، 2643والرتمذ . 2648
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واملحمود يف فلب العلم او احلفظ والفهام واالساتيعاب  ،فاالعلم لايس بكثارة
املصاحف والكتب وال بسعة املكتبات  ،وقد ضكون الرَ عاملا وال ضملك من الكتب
إال أق القلي .

قال عيل بن أيب فالب ريض اهلل عنه  ( :قيماة كا امارئ ماا ُحي ِسانه ) وا ضقا  :ماا
1

جيمعه!!.
وقال أبو االل العسكر  -رمحه اهلل  ( : -وإذا كان ما عته من العلم قلايال وكاان
حفظا  ،كثرت املنفعة به  ،وإذا كان كثريا ري حمفوظ قلت منفعته ) .
2

وقال عبيد اهلل بن احلسن  ( :وَدت أحرض العلم منفعاة ماا وعيتاه بقلباي  ،ولكتاه
بلساين ) .
3

وقال عبدالرَاق  ( :ك علم ال ضدخ مع صاحبه احلام فال تعده علام ) .
4

 ( :احفظوا ما عتم فإن الذ جيمع وال حيفظ كالرَا كاان َالساا

وقال اأعم
عا ِخ ٍ
وان  ،ضثخذ لقمة لقمة  ،فينبذاا وراء ظهره  ،فمتى ضشبع ؟! ) .
5

 )9حفظ القرآن يقوى الذاكرة :
إن حفظ القرآن  ،وكثارة مدارساته وتكاراره  ،ضقاو ذاكارة حافظياه  ،وضشاحذ
أذااهنم  ،فرتاام  :أرسع الناس بدهية  ،وأكثرام حفظا  ،وأشادام فهاام واساتيعابا ،
واذا ال حيتاج إىل براان أو دلي وإناام ضكفاي أن تنظار يف أحاوال فاالب املادارس
واملعااد وا امعات ؛ لت د أن احلافظني للقرآن منهم  ،أتقن لدروسهم  ،وأحفظ من
ريام  ،وام عاا الادوا يف فليعاة املتفاوقني  ،ماع أن ا مياع يف سان متقارباة ،
وظروف بيئية واَتامعية واحدة  .قال تعاىل َ  :وا َّت ُقوا اهللََّ َو ُض َع ِّل ُمك ُُم اهللَُّ . 
6

 1فيط القدضر ج/4ص110
 2ا امع أخالق الراو وآداب السامع ج/2ص250
 3ا امع أخالق الراو وآداب السامع ج/2ص250
 4ا امع أخالق الراو وآداب السامع ج/2ص250
 5ا امع أخالق الراو وآداب السامع ج/2ص248
 - 6البقرة . 282
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 )10احلافظ لكتاب اهلل تميز بأخالقه وس وكه :
إن احلافظ لكال اهلل عز وَ وسنة نبيه صا اهلل علياه وسالم متمياز باني النااس
بثخالقه احلسنة  ،وسالوكه القاوضم  ،وتواضاعه ا ام وعالقاتاه الطيباة ماع النااس
يعهم ،أاله وأقاربه  ،وأساتذته ومعلميه  ،وأصادقاؤه وَماالؤه قاال تعااىل  :إِ َّن
َا َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َ ْهي ِد ل ِ َّلتِي ِا َي َأ ْق َو ُ . 
 )11حفظ القرآن يقوم ال سان :
1

إن احلافظ لكال اهلل عز وَ  ،واملكثر من تالوته وتكاراره عناده مان الفصااحة
والبيان  ،والبال ة وحسن الصيا ة  ،وقوة التعبري وسالمته  ،ما ليس عناد اريه مان
الناس  ،فهو أفصح الناس عبارة  ،وأفلقهم لسانا  ،وأسلمهم نطقا .
ِ
ني َع َا َق ْلبِ َك ل ِ َتك َ ِ
ِ
ِ ٍ
يب ُمبِ ٍ
ني. 
وري ْاأَ ِم ُ
ُون م َن املُْنْذ ِرض َن بِل َسان َع َر ِ ٍّ
الر ُ
قال تعاىل  :ن ََز َل بِه ه
2

 )12التأيس بالنبي صىل اهلل ع يه وس م :
فقد كان عليه الصالة والسال حيفظه  ،وضراَعه مع َربض عليه السال ومع
بعط أصحابه .
 )13التأيس بالس ف :
قال ابن عبد الرب ( :فلب العلم درَات ورتب ال ضنبغي تعدهيا  ،ومن تعدااا
لة فقد تعدى سبي السلف رمحهم اهلل ،فثول العلم حفظ كتاب اهلل عز وَ
وتفهمه ....ااا) .
3

 )14حفظه يرس ل ناس ك هم  ،وال عالقة له بالذكاء أو العمر :
فقد حفظه الكثريون عا كرب سنهم .ب حفظه اأعاَم الذضن ال ضتكلمون
العربية ،فل ً
ال عن اأففال .
 - 1اإلرساء . 9
 - 2الشعراء . 195--193 :
َ 3امع بيان العلم وفلله البن عبدالرب
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 )15حفظ القرآن رشوع ال يعرف الفشل :

حني ضبدأ املسلم بحفظ القرآن الكرضم بعزضمة قوضة ثم ضدب إليه الكس واخلمول
فينقطع عن مواصلة احلفظ  ،فإن القدر الذ حفظه منه ال ضليع سدى  ،ب إنه لو ا
حيفظ شيئ ًا فإنه لن حير أَر التالوة ،فك حرف بعرش حسنات .
 )16مح ة القرآن هم أهل اهلل وخاصته :
كام يف احلدض

عن أنس ريض اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم :

(إن هلل تعاىل أالني من الناس  :أا القرآن ام أا اهلل وخاصته)  ،وكفى اذا
1

رشف ًا .
 )17حا ل القرآن يستحق التكريم :
ففي احلدض

عن أيب موسى اأشعر قال  :قال رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم :

( إن من إَالل اهلل إكرا ذ الشيبة املسلم وحام القرآن ري الغايل فيه وا ايف عنه
وإكرا ذ السلطان املقس ) 2فثضن املشمرون ؟ .
 )18الغبطة احلقيقية تكون يف القرآن وحفظه :
ففي احلدض عن ابن عمر  أن رسول اهلل  قال  ( :ال حسد إال يف اثنتني رَ
آتاه اهلل تعاىل اذا الكتاب فهو ضقو به آناء اللي وآناء النهار ورَ أعطاه اهلل تعاىل
ماال فتصدق به آناء اللي وآناء النهار) .
3

 - 1أخرَه ابن ماَة يف املقدمة ،باب :فل من تعلم القرآن وعلمه ،صحيح سنن ابن ماَة األباين  42/1رقم .215
 - 2ساانن أيب داود ج/4ص 261حاادض رقاام  . 4843رواه الب ااار يف اأدب املفاارد اأدب املفاارد ج/1ص ، 130ورواه
الطرباين يف اأوس برقم 6736وفيه عبد الرمحن بن سليامن بن أيب ا ون وثقه ابن حبان ودحيم وضاعفه أباو داود و اريه وبقياة
رَاله ثقات  ،أنظر جممع الزوائد ج/5ص215
 3مسند اإلما أمحد بن حنب ج/2ص 152حدض رقم . 6403
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 )19حفظ القرآن وتع مه خري ل تاع الدنيا :
ففي احلدض ( :أفال ضغدو أحدكم إىل املس د فيعلم أو ضقرأ آضتني من كتاب اهلل عز
وَ خري له من ناقتني  ،وثالث خري من ثالث  ،وأربع خري من أربع ومن أعدادان
من اإلب ) .
1

وتذكر أن اإلب يف ذلك الزمان أنفس املال وأ اله.
 )20حافظ القرآن أكثر الناس تالوة له :
فحفظه ضستلز القراءة املكررة ،وتثبيته حيتاج إىل مراَعة دائمة  ،ويف احلدض (من
قرأ حرف ًا من كتاب اهلل فله به حسنة ،واحلسنة بعرش أمثاهلا ) .
2

 )21حافظ القرآن يقرأ يف كل أحواله :
فبإمكانه أن ضقرأ واو ضعم أو ضقود سيارته أو يف الظال  ،وضقرأ ما شي ًا ومستلقي ًا،
فه ضستطيع ري احلافظ أن ضفع ذلك ؟ .
 ) 22حافظ القهرآن ال يعهو ه االستشههاد بتيهات القهرآن الكهريم يف حديثهه وخطبهه
و واعظه وتدريسه  ،أما ري احلافظ فكم ضعاين عند احلاَاة إىل االستشاهاد بآضاة  ،أو
معرفة موضعها .
و بعد هذا العرض لبعض فوائد احلفظ بالنسبة ل قهرآن خاصهة ولغهريه هل ع هوم
الرشيعة عا ة فإن ا ذكرته فيهه الكفايهة لشهحذ مهمنها ومههم أطفالنها حلفهظ القهرآن
الكريم ،و ا تركت ل الفوائد أكثر  ،ولكل ا ذكرته لع ه يؤدي املقصود واهلل أع م .

 1أخرَه مسلم يف كتاب :صالة املسافرضن وقرصاا ،باب :فل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمه  553-552/1رقم .803
 2أخرَه الرتمذ يف أبواب :فلائ القرآن ،باب :ما َاء فيمن قرأ حرف ًا من القرآن ماله مان اأَار ،صاحيح سانن الرتماذ -
األباين  9/3رقم .3087
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الفصل الثالث

كيف ت قى الرسول  القرآن الكريم وكيف وص نا ؟
كيفية نزول القرآن ومجعه
نزل القرآن الكرضم من ام  -أ متفرقا  -خالل ثاالث وعرشضاان سانة  ،وكانات
اآلضات القرآنية تنزل عا قلب النبي  بحسب اأحداث وامل رضات .
1

وكان املرشكون ضعيبون عا نزول القرآن الكرضم مفرقا  ،يف حني أن التوراة واإلن ي
نزلت لة واحدة  ،فنزل قوله تعاىل َ { :و َق َال ا َّل ِذض َن َك َف ُروا َل ْوال ن ُِّز َل َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر ُ
آن ُ ْ َل ًة
ِ
ِ ِ
ِ
َاك بِ َم َثا ٍ إِ َّال َِ ْئن َ
َارتِيالًَ .وال َض ْثتُون َ
ااحل ِّق
َااك بِ ْ َ
َواحدَ ًة ك ََذل َك لنُ َث ِّب َت بِه ُف َؤا َد َك َو َر َّت ْلنَا ُه ت ْ
َو َأ ْح َس َن َت ْف ِسري ًا} .
2

ابتداء نزول القرآن
وكان ابتداء نزول القرآن عا النبي صا اهلل عليه وسلم  ،يف الليلة املباركاة  -ليلاة
القدر  -من شهر رملان عا  13قب اهل رة املوافق عا 609ميالدضة  .قال تعااىل :
{إِنَّا َأن َْز ْلنَا ُه ِيف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر } .
3

وال بد انا من اإلشارة إىل ما قد ضستشك عا البعط من النق عا أن نزول القرآن
كان يف ليلة القدر  ،مع أنه نزل من ام عا ثالث وعرشضن سنة  ،وَواب ذلك حممول
عا أن ابتداء نزول القرآن كان يف ليلة القدر وقي نزل به َربض علياه الساال
4

 - 1أنظر فن الرتتي وعلومه  ،أمحد الطوض
 - 2سورة الفرقان 33-32
 - 3سورة القدر . 1
 - 4كيف حتفظ القرآن  ،حممد احلب 14

لاة
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واحدة يف ليلة القدر  ،من اللوري املحفوظ إىل ساامء الادنيا  ،إىل بيات العازة  ،وأمااله
َربض عا السفرة  ،ثم كان َربض ضنزله عا النبي  من ام .
1

أول ا نزل ل القرآن
وكانت اآلضات اأوىل التي نزلت عا قلب النبي  يف ار حراء اي قوله تعااىل :
{ا ْقر ْأ بِاس ِم رب َك ا َّل ِذ َخ َل َق َ .خ َل َق ْ ِ
اأن َْس َ
ان ِم ْن َع َل ٍق  .ا ْق َر ْأ َو َر هب َك ْاأَك َْر ُ  .ا َّل ِذ َع َّل َم
َ ْ َ ِّ
بِا ْل َق َل ِم َع َّلم ْ ِ
اأن َْس َ
ان َما َا ْ َض ْع َل ْم }  .وبعد ذلاك تتاابع الاوحي  ،فثحياناا كانات تنازل
َ
السورة كاملة وأحيانا بلع آضات  ،وربام نزلت اآلضة بمفرداا  ،وربام نزل َزء منها .
2

كيف حفظ رسول اهلل  القرآن :
وقد تعهد اهلل لرسوله الكرضم أن ال ضنسيه القرآن  ،وكان قب ذلك ضردد ما ضنزل باه
َربض من القرآن  ،حني ضنزل به خشية أن ضتفلات مناه يشء فينسااه  ،فاثنزل اهلل عاز
وَ َ { :سنُ ْق ِرئ َ
ُي َفاى َ .و ُن َيسااِ ُر َك
ام ا ْ َ ْه َار َو َماا َ ْ
ُك َفال َتن َْسى  .إِ َّال َما َشا َء اهللَُّ إِ َّن ُه َض ْع َل ُ
ِ
رسى } .
ل ْل ُي ْ َ
وكان حلرصه  ضتلوه مع َربض حني ضنزل به  ،فثنزل اهلل عز وَ  { :ال ُ َحتر ْك بِ ِ
اه
ِّ
ل ِ َسان َ
َك ل ِ َت ْع َ َ بِ ِه  .إِ َّن َع َل ْينَا َ ْ َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه َ .فإِ َذا َق َر ْأنَا ُه َفاتَّبِ ْع ُق ْرآ َن ُه ُ .ث َّم إِ َّن َع َل ْينَا َب َيا َن ُه} .
فبذلك كانت ترسخ اآلضات يف قلاب النباي  حيا تكفا اهلل سابحانه وتعااىل
3

4

ب معه يف صدر نبيه عليه الصالة والسال .

 1انظر ا امع أحكا القرآن  ،القرفبي ج 20ص . 130
 2سورة العلق 5-1
 - 3سورة اأعا . 8-6
 - 4سورة القيامة 19-16
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حفظ القرآن يف صدور الصحابة :

ا ضنتق النبي  إىل الرفيق اأعا  ،إال والقرآن كله حمفوظ يف صدره  ،ويف صدور
ور ا َّل ِ
َات ِيف ُصادُ ِ
اذض َن
ات َب ِّين ٌ
أصحابه رضوان اهلل تعاىل عليهم  ،قال تعاىل َ { :ب ْ ُا َو آ َض ٌ
ِ
جي َحدُ بِآضاتِنَا إِ َّال ال َّظ ُ
امل ِ َ
ون } .
ُأوتُوا ا ْلع ْل َم َو َما َ ْ
1

ضقول العالمة ابن ا زر

()2

:

" ثم إن االعتامد يف نق القرآن عا حفظ القلوب والصدور  ،ال عا حفظ املصاحف
والكتب  ،واذه أرشف خصيصة من اهلل تعاىل هلذه اأماة  ،ففاي احلادض الصاحيح
الذ رواه مسلم أن النبي  قال  " :إن ريب قال يل  :قم يف قرض

فثناذرام  ،فقلات

له :رب إذ ًا ضثلغوا رأيس حتى ضدعوه خبز ًة  ،فقال  :مبتلياك ومباتا باك  ،ومناازل
()3

عليك كتاب ًا ال ضغسله املاء تقرؤه نائ ًام وضقظان  ،فابع َند ًا أبع مثلهم  ،وقات بمن
أفاعك من عصاك  ،وأنفق ضنفق عليك"  ،فثخرب تعاىل أن القرآن الحيتاج يف حفظاه
()4

إىل صحيفة تغس باملاء ب ضقرؤه يف ك حال  ،كام َااء يف صافة أمتاه" أنااَيلهم يف
صدورام ".
()5

وقد حفظ القرآن كله يف حياة النبي ََ ام فاري مان الصاحابة رَااال ونسااء ،
مهاَرضن وأنصار .
()6

وصحت اأحادض بذكر عدد منهم مث  :معاذ بان َبا  ،وأيب بان كعاب  ،وسااا
موىل أيب حذضفة  ،وأيب الدرداء  ،وَضد بن ثابت  ،و ريام ريض اهلل عنهم .
1

 - 1سورة العنكبوت 49
( )2حممد بن حممد بن حممد  ،شمس الدضن الدضن أبو اخلري  ،املعروف بابن ا زر ،الدمشقي  ،علم من أعال القراء ،ولد ونشث يف
دمشق سنة  751:اا ،من أشهر مؤلفاته :النرش يف القراءات العرش ،اضة النهاضة يف فبقات القراء ،منظومة الطبية يف القراءات
العرش ،والدرة املليئة يف القراءات الثالث ،املقدمة ا زرضة يف الت وضد ،تويف يف شرياَ من مدن إضران احلالية عا 833اا  ،اضة
النهاضة  ،247/2 :اأعال .45/7 :
( )3أ ضشدخوه وضش وه كام ضشد اخلبز ،أ ضكرس.
( )4مسلك :صفة ا نة ونعيمها  ،رقم  ، 2865 :مسند أمحد برقم ،)387/13( 17414 :وانظره يف الوَيز للقرفبي ص.175:
( )5النرش.6/1 :
 - 6استشهد من حفظة القرآن سبعون يف موقعة بئر معونة  ،ومثلهم يف حروب الردة .
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وكان حفظ الصحابة للقرآن  ،برتتيب آضاته وسوره  ،كام علمهام النباي  ، وكاام
ثبت ذلك يف العرضتني اأخريتني .
واذا الرتتيب لآلضاات والساور  ،باعتباار القارآن متلاوا باألسان  ،فهاو مرتاب يف
الصدور  ،ومرتب يف السطور .
تدويل القرآن ك ه يف حياة الرسول : 
كام ُحفظ القرآن كله يف العهد النباو  ،فإناه كتاب كلاه  ،ودون يف وساائ الكتاباة
املتاحة يف عرص الرسول صا اهلل علياه وسالم  ،كال ُع ُساب ، 2والرقااع ،3واأكتااف، 4
والل اف ، 5وأصول السعف  ،وقطع اخلشب  ،و ري ذلك .
متت كتابة القرآن ك ه بني يدي النبي  يف ههذه املهواد ونحوهها  ،و هت يف بيهت
رسول اهلل  دة حياته .
ومااواد الكتابااة التااي دون عليهااا القاارآن الكاارضم يف العهااد النبااو  ،ال تساامح
بالرضورة ب مع القرآن بني الفني  ،إذ أن القطعة من الرقاع  ،أو العظم  ،أو اخلشب
أو ا رضد ال ت َُل هم إىل رياا  ،وال ضكتب فيهاا إال يشء ضساري  ،ولكنهاا كانات مرتباة
اآلضات والسور بقدر اإلمكان .
واذا او ا مع اأول للقرآن يف العهد النبو :
 -1حفظ له يف الصدور مرتب اآلضات والسور .
 -2تدوضن له يف وسائ الكتابة املتاحة آنئذ .
فتم ع القرآن كله يف حياة النبي صا اهلل عليه وسلم  ،حفظ ًا وكتابة .
 - 1أنظر َامع اأصول 507/2
 - 2ال ُع ُسب َ :رضد الن .
 - 3الرقاع  :الرقعة من َلد أو قامش .
 - 4اأكتاف  :عظم البعري أو الشاة إذا َف .
 - 5الل اف  :صفائح احل ارة .
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األدلة عىل كتابة القرآن الكريم يف عهده : 

وردت أدلة كثرية تدل عا كتابة القرآن الكرضم يف عهده  ومبادرته باأمر
بكتابته أذكر منها ما ضيل :
أ -ل القرآن الكريم :
 .1إفالق لفظ الكتااب عا القارآن الكرضم يف مواضاع عدة من القرآن الكرضم ،
ومن ذلك قوله تعاىل َ ذل ِ َك ا ْلكِتَاب ال رض ِ ِ
1
ني 
دى ل ِ ْل ُمت َِّق َ
ب فيه ُا ً
ُ َْ َ
فالكتاب ضدل عا أن القرآن مكتوب(.)2

 .2أن الكتابة من الصفات الثابتة للقرآن الكرضم حي قال عز وَ َ  :ر ُس ٌ
ول ِم َن اهللَِّ
ِ
3
ُب َق ِّي َم ٌة) 
يها ُكت ٌ
َض ْت ُلو ُص ُحف ًا ُم َط َّه َر ًة ف َ
قال الف ر الراَ يف تفسريه هلاتني اآلضتني " :فاعلم أن الصحف ع صحيفاة ،
واي ظرف للمكتوب"(.)4
ب -ل السنة النبوية :
وردت عدة أحادض

دالة عا وَود القرآن الكرضم مكتوب ًا يف عهاد النبي  كام

وردت أخرى فيها اإلذن بالكتابة له  ،وكان له  كتابا اشتهروا بكتابة الوحي  ،وكان
 ضوَههم لكيفية كتابة القرآن الكرضم ومن ذلك :
-1

ما رواه الب ار ومسلم عن ابن عمر ريض اهلل عنهام "أن رسول اهلل  هنى

أن ُض َسافر بالقرآن إىل أر

العدو".5

 -1البقرة .2 :
()2راَع مبح معنى ع القرآن.
 3البينة اآلضتان (.2،3
()4تفسري الف ر الراَ ج - 32ص .42
()5احلادض أخرَاه الب ار يف كتاب ا هااد  ،بااب السافر باملصااحف إىل أر العاادو صاحيح الب ااار ج – 4ص، 15
ومسلم يف كتاب اإلمارة  ،باب النهي أن ضسافر باملصحف إىل أر الكفار  .صحيح مسلم ج – 3ص.1490
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 -2ويف لفظ ملسلم أن رسول اهلل  قال  " :ال تسافروا بالقرآن  ،فإين ال آم ُن أن ضناله
العدو " .
 -3وما أخرَه مالك والدرامي وأبو عبيد يف كتاب النبي  لعمرو بن حز  " :أن
َ
القرآن إال فاار " .
مس
ال َض َّ
()1

و ري ذلك من اأخبار الدالة عا أن القرآن الكرضم كان مكتوب ًا يف عهده . 
 -4إذنه  بكتاباة القرآن الكرضام  ،أخارج مسلم عن أيب سعيد اخلدر  أن
رسول اهلل  قاال " :ال تكتبوا عني  ،ومن كتب عني ري القرآن فليمحه"
احلدض

( (2

فهذا

ضدل عا هني النبي  للصحابة كتابة يشء ري القرآن  ،وأن القرآن كان
()3

مثذون ًا هلم يف كتابته .
 -5أن النبي  كان له ُكتَّاب ضكتبون له الوحي  ،وكان ضثمرام بكتابته فور نزوله ،
أخارج الب ار عن الرباء بن عاَب  أنه قال " :ملا نزلت  ال ضست َِو ا ْل َق ِ
اعدُ َ
ون
َْ
4
ةار َت ُه
ِم َن املُْ ْؤ ِمن ِ َ
ني  ، دعا رسول اهلل َ ضد ًا فكتبها  ،ف اء ابن أ مكتو  ،فشكا َ َ
فثنزل اهلل ُ ْ َ ري ُأ ِ
الرض ِر . ويف رواضاة أخرى عن الباراء قاال " :ملا نزلت  ال
ويل َّ َ
ضست َِو ا ْل َق ِ
اعدُ َ
ني  قال النبي  ادعوا فالن ًا  ،ف اءه ومعه الدواة
ون ِم َن املُْ ْؤ ِمن ِ َ
َْ
واللوري أو الكتف  ،فقال :اكتب  ال ضستو القاعدون من املؤمنني وامل اادون يف
سبي اهلل  وخلاف النبي  اب ُن أ مكتو  ،فقال  :ضا رسول اهلل أنا ةضر  ،فنزلت

()1احلدض أخرَه مالك يف كتاب القرآن  ،باب اأمر بالوضوء ملن ماس القارآن  ،املوفاث ج – 1ص ، 199والادارمي يف كتااب
الطالق باب ال فالق قب نكاري – سنن الدارمي ج – 2ص . 84وأبو عبيد يف كتاب فلائ القرآن ص.244
()2احلادض أخرَه مسلم يف كتاب الزااد  ،باب التثبت يف احلدض  ،وحكم كتاباة العلم  .صحياح مسلم ج – 4ص2298
()3هني النبي صا اهلل عليه وسلم لكتابة احلدض النبو كان اذا يف أول اأمار خشاية أن ضلتابس القاارآن بالسانة  ،أو أَا أن
ُيق القرآن بالعناضة.
 -4النساء 95:

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

42

مكاهناا  ال ضست َِو ا ْل َق ِ
الرض ِر وا ُملْ ِ
ون ِيف َسبِي ِ
ني َ ْ ُري ُأ ِ
اادُ َ
اعدُ َ
ون ِم َن املُْ ْؤ ِمن ِ َ
ويل َّ َ َ َ
َْ
اهللَِّ . 
() 1

وأخرج ابن أيب داود أن َضد بن ثابت قال  " :كنت َار رسول اهلل  فكان إذا نزل
الوحي أرس إ َّيل فكتبت الوحي " .
2

وأخرج الب ار و ريه أن أبا بكر قال لزضد بن ثابت ريض اهلل عنهام  " :كنت تكتب
الوحي لرسول اهلل ". 

3

فهذه اأحادض تدل عا أن النبي  كان له كُتاب ضكتبون الوحي وضدعوام لكتابته
فور نزوله .
 -6توَيه النبي  لل ُكتَّاب بثن ضلعوا اآلضة أو اآلضات التي تنزل يف مواضعها من
سوراا  ،وضدل عا ذلك احلدض
واحلاكم من حدض

الذ أخرَاه اإلما أمحد والرتمذ وأبو داود

عبد اهلل بن عباس عن عثامن بن عفان رضاي اهلل عنهم قال " :

كان رسول اهلل  مما ضثيت عليه الزمان  ،ضنزل عليه من السور ذوات العدد  ،فكان إذا
نزل عليه اليشء ضدعو بعط من ضكتب عنده فيقول " :ضعوا اذه يف السورة التي
ضذكر فيها كذا وكذا  .وضنازل علياه اآلضة فيقول  :ضعوا اذه اآلضة يف السورة التي
ضذكر فيها كذا وكذا وضنزل عليه اآلضات فيقول :ضعوا اذه اآلضات يف السورة التي
ضذكر فيها كذا وكذا" .
4

()1احلدضثان أخرَهام الب ار يف كتاب التفسري تفسري سورة النساء  ،باب ال ضستو القاعدون من املؤمنني وامل اادون يف سابي
اهلل  .صحيح الب ار ج – 5ص.183 ،182
()2احلدض أخرَه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ص.3
()3احلدض أخرَه الب ار يف كتاب فلائ القرآن  ،باب ع القرآن  .صحيح الب ار ج – 6ص.98
()4احلدض أخرَه أمحد يف مسنده ج – 1ص ، 69، 57والرتمذ يف كتاب التفسري  ،تفسري سورة التوبة  .سانن الرتمااذ ج– 5
ص ، 272وأبو داود يف كتااب الصاالة  ،باب ماا َااء من َهار اا  .سنن أيب داود ج – 1ص . 268واحلااكم يف املساتدرك ج2
– ص 330 ،221وصححه ووافقه الذابي.
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 -7مراَعته  لل ُكتَّاب بعد كتابتهم ملا ضنزل فقد أخرج الطرباين عن َضد بن ثابت أنه
عيل  ،فإذا فر ت  ،قال :
قال  " :كنت أكتب الوحي عند رسول اهلل  واو ضميل َّ
اقرأه  ،فثقرأه  ،فإن كان فيه سق أقامه "

1

.

نقل القرآن يف عهد أيب بكر إىل الصحف
بعد موت النبي  ، منع قو الزكاة  ،وارتد قو عن اإلسال  ،مان أَا ذلاك ؛
قامت حروب الردة يف عهد أيب بكر  ، وكانت موقعة الياممة سنة  12من اهل ارة ،
تلم عدد ًا كبري ًا من قراء الصحابة واستشهد فيها سبعون من حفظة القرآن الكارضم ،
ف يف عا القرآن أن ضذاب بذااب محلته  ،فلاام رأى (عمار) أن القتا قاد اساتحر
بالقراء  ،وخيش عليهم من القت يف املوافن اأخرى  ،أرسع إىل ( أيب بكار ) وفلاب
منه أن ضتدارك اأمر  ،وأن ضاثمر ب ماع القارآن  ،مان وساائ الكتاباة امل تلفاة  ،يف
صحف ليكون أحفظ لكتاب اهلل تعااىل  ،وبعاد تاردد مان أيب بكار رشري اهلل صادره
لذلك  ،فثرس إىل ( َضد بن ثابت) ليقو ومن معه من كتاب التنزض  2بنسخ القرآن ،
فرتدد َضد أضل ًا  ،وا ضزل به حتى رشري اهلل صدره ملا رشري له صدر أيب بكر وعمر. 3
وكان القرآن بمنزلة أوراق يف بيت النبي  ، فيها القارآن منترشا  ،فاثمر الصادضق
بنس ها يف صحف  ،فنقلاه َضاد ومان معاه يف صاحف َدضادة  ،والظااار أن ااذه
الصحف كانت من قطع اأدضم  ،فهو الذ كان ضستعم يف الكتابة  ،وا ضكن الاورق
قد عرف يف بالد العرب .
4

()1احلدض أخرَه الطرباين يف اأوس ج – 2ص.544
 - 2مث عثامن  ،وعيل  ،وأيب
 - 3ضنظر احلدض يف الب ار والرتمذ عن َضد َ ،امع اأصول برقم 974
 - 4كان الورق آنذاك ضعم يف الصني  ،وا ُضعرف يف بالد العرب وما َاورام إال بعد سنة 134اا كام ضفهم من كال الثعالبي يف
ثامر القلوب ص.431
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واعتمد َضد يف نقله عا املحفاوظ يف صادور الصاحابة  ،واملكتاوب عناد كتااب
التنازض  .وكان ضبالغ يف االحتياط  ،فال ضكتب إال ما فابق فياه املحفاوظ املكتاوب ،
وشهد عليه اثنان من الصحابة  ،ممن تلقوه من رسول اهلل  سامع ًا وفابق ذلك حفظ
َضد الذ حرض العرضة اأخرية مرتني بني الرسول وَربض .

وكان ال ضكتفي باحلفظ دون الكتابة  ،فآخر سورة التوبة (( َل َقادْ ََاا َءك ُْم َر ُس ٌ
اول ِما ْن
ني ر ُؤ ٌ ِ
ِِ
َأ ْن ُف ِسك ُْم َع ِز ٌضز َع َل ْي ِه َماا َعنِات ْهم َح ِ
ايم)) ، 1كانات
ار ٌ
وف َرح ٌ
ضق َع َلا ْيك ُْم بِااملُْ ْؤمن َ َ
حمفوظة عند َضد وعند كثري من الصحابة  ،ولكنه ا ضكتبها حتى وَداا مكتوباة عناد
أيب خزضمة اأنصار  ،مع شهادة ريه عا كتابتها.
و ُكتب القرآن :
 -1وفق العرضة اأخرية .
 -2مشتم ً
ال عا اأحرف السبعة مع الرتَيح للغة قرض

.

 -3مرتب اآلضات يف ك سورة عا حدة .
-4

اس َع ْوا )) 2بادل (( فاملاوا )) (( ،وسالم
جمرد ًا مما نس ت تالوته  ،مث َ (( :ف َ

َضد اذه الصحف إىل أيب بكر  ،وربطت ب ي حتى ال ضليع منهاا يشء)) ،3وظلات

اذه الصحف عند أيب بكر حتى توفاه اهلل .
ثم عند عمر مدة حياته .
ثم عند حفصة بنت عمر  ،حتى ال ُتاتل الصاحف عناداا  ،لكوهناا قارئاة كاتباة ،
وليكون بيتها مكان ًا هلذه اأمانة الكربى .
مع وَود مصاحف أخرى خاصة  ،تشتم عا ري القارآن مثا  :مصاحف عايل ،
وأيب  ،وابن مسعود وابن عباس و ريام .
 - 1سورة التوبة 128 :
 - 2سورة ا معة 9
 - 3ذكر ذلك احلارث املحاسبي يف كتابه فهم السنن كام يف اإلتقان 168/1
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وظلت الصحف عند حفصة  ،حتى فلبها عثامن يف خالفته  ،ريض اهلل عنهم أ عني .
نسخ عثامن لصحف أيب بكر يف صحف واحد
اَتمع أا الشا وأا العراق يف زوة أرمينية وأذربي ان يف خالفة عثامن ريض
اهلل عنه  ،سنة  25ا رضة  ،بعد أن اتسعت الفتوحات  ،وتفارق القاراء يف اأمصاار ،
فكانوا إذا عهم مكان واحد  ،واستمع بعلهم إىل قراءة بعط  ،وااو ضقارأ بابعط
وَوه القراءات امل تلفة  ،ضنكراا  ،أن بعلها ُيفى عليه  ،وكلها متواترة ثابتاة عان
رسول اهلل  ، وكان أا الشا ضقرؤون بقراءة ُأيب بن كعب  ،وأا الكوفة ضقرؤون
بقراءة أيب موسى اأشعر  ،واكذا ؛ فإن االختالف يف وَوه القاراءات فاتح بااب
النزاع .
وضتبني اذا يف النق اآليت :
(( كان حذضفة بن اليامن  ،جيااد يف فتح فارس  ،وملا تم له ذلك  ،خرج او وساعيد
بن العاص  ،حتى بلغا أذربي ان  ،ويف عودهتام  ،قال حذضفاة لساعيد  :لقاد رأضات يف
سفريت اذه أمر ًا  ،لئن ترك الناس عليه لي تلفن يف القرآن ،ثم ال ضقومون عليه أباد ًا ،
قال سعيد  :وما ذاك ؟ قال حذضفاة  :رأضات أناسا ًا مان أاا ( محاق ) ضزعماون أن
قراءهتم خري من قراءة ريام .
ورأضت أا الكوفة ضقولون مث ذلك  ،وأهنام قارؤوا عاا ( أيب موساى) وضسامون
مصحفه ( لباب القلوب ) .
وملا وصلوا إىل الكوفة أخرب ( حذضفة ) الناس بذلك كله  ،وحذرام مما ُياف  ،فوافقه
أصحاب رسول اهلل  ، وكثري من التابعني  ،وسار حذضفة إىل عثامن  ،وأخربه بالاذ
رأى .
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وقال  :أنا النذضر العرضان  ،فثدركوا اذه اأمة  ،فثرس عاثامن مان فاوره إىل حفصاة
ريض اهلل عنها (( أن أرسيل إلينا بالصحف ننس ها ........إلخ )). 1
فكان االختالف يف وَوه القراءات  ،بسبب عد اإلحافة اا كلها  ،ااو السابب
الذ أدى إىل ع عثامن للقرآن الكرضم  ،ف يء بالصحف التي عند حفصة  ،لتنسخ
يف مصاحف متعددة  ،وجيتمع املسلمون عاا مصاحف واحاد ضشاتم عاا وَاوه
القراءات  ،و ع عثامن أعال الصحابة  ،وندب هلذه املهمة اثنتي عرش رَ ً
ال  ،وقيا
أربعة  ،من احلفاظ  ،وكتاب التنزض  ،منهم ( َضاد بان ثابات ) الاذ كتاب الاوحي
لرسول اهلل صا اهلل عليه وسلم  ،وحرض العرضة اأخارية باني َربضا والرساول ،
واو الذ

ع القرآن يف عهد أيب بكر .

وقال هلم عثامن  :إن اختلفتم يف يشء فاكتبوه بلسان قرض

 ،فاإنام نازل بلسااهنم،

وا ُيتلفوا إال يف لفظ ( التابوت ) ا تكتب بالتاء أ باهلاء  ،فرفعوه إىل عثامن فقال :
اكتبوه ( التابوت ) فإنه بلسان قرض .
اادُ وا اهللََّ َع َل ْي ِه َف ِمن ُْه ْم َما ْن
وآضة سورة اأحزاب ِ { 23م َن املُْ ْؤ ِمن ِ َ
ني ِر ََ ٌال َصدَ ُقوا َما َع َ
َق ََض ن َْح َب ُه َو ِمن ُْه ْم َم ْن َضنْتَظِ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِدض ً
ال }  ،كان َضد و اريه مان كُتااب التنزضا
وسائر الصحابة حيفظوهنا  ،وا ضعتمدوا يف كتابتها عا احلفظ وحده  ،حتى وَادواا
مكتوبة عند خزضمة بن ثابت  .قال َضد فثحلقنااا يف سورهتا من املصحف .
وتم ع القرآن عا ما او عليه اآلن  ،يف مصاحف اإلماا ( مصاحف عاثامن ) ،
الذ أمسكه لنفسه  ،نق ً
ال عن امل طوط  ،امل موع يف عهاد أيب بكار ريض اهلل عناه ،
مرتب اآلضات والسور  ،فبق ًا ملا استقر يف العرضة اأخرية  ،جمرد ًا مما مه

باه بعاط

 - 1انظر القصة كاملة يف الكام البن اأثري  111/3وما بعداا ط بريوت سنة 1385وانظر رواضة الب ار والرتمذ يف َامع
اأصول  503/2برقم 975
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الصحابة مصاحفهم اخلاصة  ،من تفسري  ،أو حدض  ،أو قراءة  ،أو سبب نازول  ،أو
حكم  ،أو منسو ... ،إلخ.
واختلف يف عدة املصاحف التي أمر عثامن بكتابتها واملشهور أناها مخسة :
أرس أربع ًة منها إىل مكة  ،واملدضنة والكوفة  ،والشا  ،وأمسك عنده واحاد ًا منهاا ،
واو املعروف باملصحف اإلما (.)1
وقال أبو عمرو الداين  :أكثر العلامء عاا أنااها كانات أربعاة  ،أرسا واحاد ًا منهاا
للكوفة ،وآخر للبرصة  ،وآخر للشا  ،وترك واحد ًا عنده(.)2
وقال ابن أيب داود  :سمعت أبا حاتم الس ستاين ضقول :ملاا كتاب عاثامن املصااحف
حني ع القرآن  ،كتب سبعة مصاحف  ،فبع واحد ًا إىل مكاة  ،وآخار إىل الشاا ،
وآخر إىل اليمن  ،وآخر إىل البحرضن  ،وآخر إىل البرصة  ،وآخار إىل الكوفاة ،وحابس
باملدضنة واحد ًا(.)3
والراَح أناها :ستة  ،أرسلت أربعة منهاا إىل مكاة  ،والشاا والكوفاة  ،والبرصاة ،
وأبقي واحد منها باملدضنة  ،وضسمى  :املدين العا  ،وأمسك عثامن واحد ًا منها لنفسه ،
وضسمى املدين اخلاص  ،أو املصحف اإلما (.)4
وبعد أن أرس عثامن  -ريض اهلل عنه – املصاحف التي تم نس هاا إىل اأمصاار ،
أمر بام سوااا مما كان بثضد النااس أن حيارق  ،كاام يف حادض أناس الاذ أخرَاه
الب ار  " :فثرس إىل ك أفق بمصحف مما نس وا  ،وأمر بام ساواه مان القارآن يف
ك صحيفة أو مصحف أن حيرق "  .وقد است اب الصحابة كلهام لاذلك  ،وقااموا

( )1انظر :اإلتقان .189/1 :
( )2املقنع  ،9:وراَع كتاب املصاحف  ، 241/1:واإلتقان .189/1:
( )3كتاب املصاحف .242/1 :
( )4راَع مقال الدكتور /حممود سيبوضه املنشور يف العدد اأول من جملة كلية القرآن الكرضم با امعة اإلساالمية باملدضناة املناورة،
عا 1403اا ص.353 – 323 :
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بحرق مصاحفهم  ،حتى عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه  ،فإنه بعاد أن امتنع يف أول
اأمر رَع فواعية ملا علم صواب ذلك  ،وأن مصلحة اأمة فيام فعله عثامن .
وقد أشار إىل ذلك ابن أيب داود يف كتاب املصاحف حي عقد له باب ًا سامه (رضاء عبد
اهلل بن مسعود مع عثامن ريض اهلل عنه املصاحف(.)1
وأخرج أضل ًا عن سوضد بن فلة قال  ( :قال عيل حني حرق عثامن املصاحف  :لاو
ا ضصنعه او لصنعته"(.)2
وأخرج أضل ًا عن مصعب بن سعد قال  ( :أدركات النااس متاوافرضن حاني
حرق عثامن املصاحف  ،فثع بهم ذلك  ،وقال  :ا ضنكر ذلك منه أحد(.(3
وَاء يف املصاحف عن سوضد بن فلة أنه قال  ( :واهلل ال أحادثكم إال شايئ ًا
سمعته من عيل بن أيب فالب – ريض اهلل عنه – سمعته ضقول " :ضا أهيا الناس ال تغلوا
يف عثامن  ،وال تقولوا له إال خري ًا يف املصاحف وإحراق املصااحف ،فاو اهلل ماا فعا
الذ فع يف املصاحف إال عن مأل منا يع ًا  ".ثم قال  :قاال عايل  :واهلل لاو وليات
لفعلت مث الذ فع

). (4

ونق أبو شامة عن البيهقي يف ع عثامن " :وذلك كله بمشورة مان حرضاة
من علامء الصحابة – ريض اهلل عنهم  ، -وارتلاه عيل بن أيب فالب – ريض اهلل عنه ،
ومحد أثره فيه" .
)(5

واكذا استطاع عثامن بن عفان – ريض اهلل عنه – اذا العم ا باار أن ضزض
َذور اخلالف  ،وجيمع اأمة عرب ك العصور – منذ عهد الصاحابة ريض اهلل عانهم
وحتى عرصنا احلاة – عا التزا املصحف الذ أ عوا عليه  ،ومحد لاه املسالمون
()1املصاحف ص .18
()2ملصاحف ص .12
()3املصاحف ص .12
()4املصاحف البن أيب داود ص  ، 23 ، 22وانظر :ا امع أحكا القرآن ج/1ص ،54وفتح ج– 9ص 18
()5املرشد الوَيز ص  ، 62وانظر السنن الكربى للبيهقي ج– 2ص.41،42
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ذلك العم  .قال الزركيش " :ولقد وفاق أمار عظايم  ،ورفاع االخاتالف  ،و اع
الكلمة  ،وأراري اأمة" .
(1

اخلالصة
 -1كتب القرآن كله وحفظ يف عرص الرسول صا اهلل عليه وسالم وفقا ًا للعرضاة
اأخرية  ،والكتابة التي َتت بني ضد النبي صا اهلل عليه وسالم كانات موَاودة يف
بيته قب وفاته  ،ري مرتبة اآلضات والسور .
 -2ترتيب اآلضات كان معلوم ًا بتوقيف النباي صاا اهلل علياه وسالم  ،حمفوظا ًا يف
الصدور  ،ولكنه كان مفرق ًا يف العسب والل اف واأكتاف والرقاع  ،فهاي مرتباة يف
احلفظ مفرقة يف الكتابة .
 -3ا جيمع القرآن يف مصحف واحد يف عهد الرسول صا اهلل عليه وسالم لتوقاع
استمرار نزول الوحي  ،أو النسخ  ،وأن ترتيب املصحف ُيتلف عن ترتيب النزول.
-4

ع القرآن يف مصحف واحد بني دفتني قب موت النبي صا اهلل عليه وسلم ا

ضكن ممكن ًا ؛ أن إرادة اهلل تعاىل اقتلت ذلك  ،ثم إن آخر آضة نزلت عا النباي كانات
قب موته بتسع ٍ
ليال  ،وإنام كان القارآن جمموعا ًا كلاه يف الصادور ،مادون ًا يف الرقااع
و رياا مما ضكتب فيه آنذاك .
 -5كان القرآن منترشا يف رقاع يف بيت النبي صا اهلل عليه وسلم  ،فاثمر أباو بكار
ريض اهلل عنه بنسخ اذه الرقاع بال َضاادة وال نقصاان  ،يف صاحف َدضادة  ،مرتباة
اآلضات يف ك سورة عا حده  ،ووضعت اذه الصحف عند حفصة ريض اهلل عنهاا،
واذا او ا مع الثاين سنة اثنتي عرشة ا رضة .

()1الرباان يف علو القرآن ج– 1ص.239
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 -6أمر عثامن بنق اذا امل طوط صحف حفصة يف مصحف سمي با (املصاحف
اإلما )  ،مرتب اآلضات والسور  ،مشتمال عا اأحرف السابعة والقاراءات العرشا
املتواترة  ،ب لوه من النق  ،والشك  ،وبتعدد الرسم امل تلف بني املصااحف  ،فايام
فيه أكثر من قراءة  ،وكان ذلك سنة مخس وعرشضن ا رضة واو ا مع الثال .
 -7سبب ا مع الثاين  :استشهاد عدد من قراء الصحابة يف حروب الاردة وقبلهاا
بئر معونة .
وسبب ا مع الثال  :اختالف الصحابة يف وَوه القاراءات حاني التقاوا يف ازوة
ارمينية وأذر بي ان لعد إحافة بعلهم ب ميع القراءات .
 -8تم حفظ القرآن وتدوضنه كله يف حياة الرسول صا اهلل عليه وسلم  ،ثم ُ اع يف
صحف يف عهد أيب بكر ريض اهلل عنه  ،ثم نس ت اذه الصحف يف مصاحف يف عهد
عثامن ريض اهلل عنه  ،فام عه عثامن او عني ما عه أباو بكار وااذه املصااحف قاد
أ عت عليها اأمة عرب العصور وحتى ضومنا اذا.
 -9رتبت آضات القرآن وسوره بتوقيف من الرسول صا اهلل عليه وسلم  ،وحفظه
كثري من الصحابة مرتب اآلضات والسور  ،ونفذ الصحابة ذلك كتابة عا مرتني  :مرة
برتتيب اآلضات يف عهد أيب بكر  ،ومرة برتتيب السور يف عهد عثامن .
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الفصل الرابع
سهولة حفظ القرآن

القرآن او كال اهلل عز وَ  ،خالق اذا الكاون  ،ومادبر شاؤونه  ،وحمكام
نظامه  ،حتدى به سبحانه الثقلني  ،اإلنس وا ان أن ضثتوا بعرشا ساور مان مثلاه با
بسورة من مثله فع زوا .

اه م ْف َرتض ٍ
ِ ِ ِ
رتا ُه ُق ْ َف ْثتُوا بِ َع ْ ِ
قال سبحانه وتعاىل َ { :أ ْ َض ُقو ُل َ
اات
رش ُس َو ٍر م ْثل ُ َ َ
ون ا ْف َ َ
ون اهللَِّ إِ ْن ُكنْتُم ص ِ
واد ُعوا م ِن اس َت َطعتُم ِمن د ِ
ني } .
اد ِق َ
ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ ُ
َ ْ
ون ا ْف َرتاه ُق ْ َف ْثتُوا بِس ٍ ِ ِ ِ
اس َت َط ْعت ُْم
وقال سبحانه َ { :أ ْ َض ُقو ُل َ َ ُ
ورة م ْثله َوا ْد ُعوا َم ِن ْ
ُ َ
ون اهللَِّ إِ ْن ُكنْتُم ص ِ
ِمن د ِ
ني } .
اد ِق َ
ْ َ
ْ ُ
1

2

والقرآن الكرضم كتاب عظيم َلي لو نزل عا ا بال الصاامء النادكت مان
إَالل اهلل تعاىل واخلوف منه واخلشية له .

اا َبا ٍ َلر َأضتَاه َخ ِ
قال سبحانه َ يف عاله َ { :ل ْو َأن َْز ْلنَا َا َذا ا ْل ُق ْر َ
اشاع ًا
آن َع َ َ َ َ ْ ُ
ُمت ََصدِّ ع ًا ِم ْن َخ ْش َي ِة اهللَِّ َوتِ ْل َك ْاأَ ْم َث ُال ن ْ ِ
َرض ُ َاا لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َض َت َفك َُّر َ
ون} .
والقرآن وصفه اهلل سبحانه وتعاىل بقوله  { :إِنَّا َسنُ ْل ِقي َع َل ْي َك َق ْوالً َث ِقي ً
ال} ،
ِ
ووصفه بالعظمة فقال سبحانه َ { :و َل َقدْ آ َت ْين َ
َاك َس ْبع ًا ِم َن املَْ َث ِاين َوا ْل ُق ْر َ
يم } .
آن ا ْل َعظ َ
وعا الر م من ذلك كله  ،فإن اهلل سبحانه رمحة منه بعباده  ،وتفلال علايهم
3

4

5

وإكراما هلم ؛ ضرس حفظ اذا القرآن وتالوتاه وفهماه  ،وتادبره واساتيعاب معانياه ،
ولوال أن اهلل سبحانه وتعاىل ضرسه ملا استطاع إنسان قراءته فلال عن حفظه ودراسته .
 - 1اود 13
 - 2ضونس 38
 - 3احلرش 22
- 4سورة املزم 5 :
 - 5سورة احل ر 78 :
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َاات ِيف ُصادُ ِ
ور
اات َب ِّين ٌ
قال احلافظ ابن كثري يف تثوض قوله تعاىل َ { :ب ْ ُا َو آ َض ٌ
ِ
ِ
جي َحدُ بِآضاتِنَاا إِ َّال ال َّظااملُ ِ َ
ون }  ( :أ  :ااذا القارآن آضاات بيناة
ا َّلذض َن ُأوتُوا ا ْلع ْل َم َو َما َ ْ
1

واضحة يف الداللة عا احلق أمرا وهنيا وخربا  ،حيفظه العلامء  ،ضرسه اهلل عليهم حفظاا
آن ل ِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
لذك ِْر َف َه ْ ِم ْن ُمدَّ كِ ٍر} .أ.اا.
وتالوة وتفسريا كام قال تعاىل َ { :و َل َقدْ َض َّ ْ
وقال _ رمحه اهلل  ( : -وأنه حمفوظ يف الصدور  ،ميرس عا األسنة ،مهايمن
2

عا القلوب  ،مع ز لفظا ومعنى ؛ وهلذا َاء يف الكتب املقدسة يف صفة اذه اأماة ،
أن أناَيلهم يف صدورام  ) ...أ.اا.
3

آن ل ِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
لذك ِْر َف َه ْ ِما ْن ُمادَّ كِر} ( :
وقال يف تثوض قوله تعاىل َ { :و َل َقدْ َض َّ ْ
ِ
َااب
أ  :سهلنا لفظه وضرسنا معناه ملن أراده ؛ ليتذكر الناس كاام قاال سابحانه { :كت ٌ
َأن َْز ْلنَا ُه إِ َل ْي َك ُم َب َار ٌك ل ِ َيدَّ َّب ُروا آ َضاتِ ِه َول ِ َيت ََذك ََّر ُأو ُلو ْاأَ ْل َب ِ
ااب }  .وقاال سابحانه وتعااىل :
{ َفإِنَّام ضرسنَاه بِلِسانِ َك ل ِ ُتب ِّرش بِ ِه املُْت َِّق َ ِ ِ
رسنَا
َ َ َّ ْ ُ َ
ني َو ُتنْذ َر بِه َق ْوم ًا ُلد ًا }  .قال جماادَ { :و َل َقدْ َض َّ ْ
َ َ
آن ل ِ ِّ
ا ْل ُق ْر َ
لذك ِْر } ضعني اونا قراءته  ،وقال السد  :لوال أن اهلل ضرسه عا اآلدمياني ماا
استطاع أحد من اخللق أن ضتكلم بكال اهلل عز وَ  ...وقوله َ { :ف َه ْ ِما ْن ُمادَّ كِر }
4

5

أ  :فه من متذكر اذا القرآن الذ ضرس اهلل حفظه ومعناه؟) .أ.اا.
6

وقال الشيخ عبادالرمحن بان ساعد _ رمحاه اهلل – يف تفساري قولاه تعااىل :
آن ل ِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
لذك ِْر َف َه ْ ِم ْن ُمدَّ كِر }  [ :أ  :ولقد ضرسنا وسهلنا ااذا القارآن
{ َو َل َقدْ َض َّ ْ
الكرضم  ،ألفاظه للحفظ واأداء  ،ومعانيه للفهم والعلم  ،أنه أحسن الكاال لفظاا ،
وأصدق معنى  ،وأبينه تفسريا .
- 1سورة العنكبوت 49 :
 - 2تفسري ابن كثري 403/3
 - 3تفسري ابن كثري 403/3
 - 4القمر 40-32-22-17
 - 5سورة مرضم 97 :
 - 6تفسري ابن كثري 266/4
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فك من أقب عليه  ،ضرس اهلل عليه مطلوبه اضة التيسري  ،وسهله عليه .
والذكر شام لك ما ضتذكر به العااملون  ،مان احلاالل واحلارا  ،وأحكاا
اأمر والنهي  ،وأحكا ا زاء واملواعظ والعرب  ،والعقائد النافعة واأخبار الصادقة.
وهلذا كان علم القرآن حفظا وتفسريا أسه العلو  ،وأَلها عا اإلفاالق ،
واو العلم النافع الذ إذا فلبه العبد أعني عليه .
وقال بعط السلف عند اذه اآلضة  ( :ا من فالاب علام فيعاان علياه؟)،
وهلذا ضدعو اهلل عباده إىل اإلقبال عليه والتذكر بقوله َ { :ف َه ْ ِم ْن ُمدَّ كِر} ] أ.اا.
آن ل ِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
لاذك ِْر } أ  :ساهلناه للحفاظ ،
ويف تفسري ا اللني َ { :و َل َقدْ َض َّ ْ
وايثناه للتذكر َ { .ف َه ْ ِم ْن ُمدَّ كِر }  ،أ  :ا من متعظ به حافظ لاه ؟ واالساتفها
1

بمعنى اأمر  ،أ احفظوه واتعظوا به  ،وليس حيفظ مان كتاب اهلل عان ظهار قلاب
ريه.أ.اا

آن ل ِ ِّ
رسنَااا ا ْل ُق ْار َ
لاذك ِْر َف َها ْ ِما ْن
وقال القايض  [ :قال سابحانه َ { :و َل َقادْ َض َّ ْ
ُمدَّ كِر} .وقال{ :إِنَّا َسنُ ْل ِقي َع َل ْي َك َق ْوالً َث ِقي ً
ال } أ علم معانيه  ،والعم به  ،والقيا
2

3

بحقوقه ثقي  :فامل الناس إىل امليرس  -ضعني احلفظ والتالوة – وتركاوا الثقيا وااو
املطلوب منهم ] .أ.اا.
4

آن ل ِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْار َ
لاذك ِْر َف َها ْ ِما ْن
وقال اأما القرفبي – رمحه اهلل َ { : -و َل َقدْ َض َّ ْ

ُمدَّ كِر} ( ،أ  :سهلناه للحفظ  ،وأعنا عليه من أراد حفظه فه مان فالاب حلفظاه
فيعان عليه) .
5

 - 1تيسري الكرضم الرمحن يف تفسري كال املنان  232/7ط الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء .
 - 2القايض عبداحلق بن الب بن عطية اأندليس املتوأ سنة 546اا
 - 3سورة املزم . 5 :
 4أنظر مقدمة تفسريه املحرر الوَيز يف تفسري الكتاب العزضز ط دار الكتب العلمية .
 - 5ا امع أحكا القرآن 134/17
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الفصل اخلا س

أمهية القرآن وآثاره يف احلياة
ملا كان القرآن او كال اهلل العظيم ودستوره القوضم  ،وادضاه املباني كاام قاال
ني ا َّل ِ
سبحانه { :إِ َّن َا َذا ا ْل ُقار َ ِ ِ ِ ِ
اذض َن َض ْع َم ُل َ
اون
اؤ ِمن ِ َ
رشا املُْ ْ
اي َأ ْق َ
آن َ ْهياد ل َّلتاي ا َ
ْ
او ُ َو ُض َب ِّ ُ
احل ِ
ِ
ات َأ َّن َهل ُ ْم َأ َْر ًا كَبِري ًا}  ،فقاد كاان لاه أبلاغ اأثار يف توَياه وتغياري احليااة
َّ
الص َ
1

بم تلف َوانبها اإلضامنية  ،واالَتامعية  ،والعلمية  ،واللغوضة  ،والرتبوضة .
فبالقرآن أخرج اهلل الناس مان ا االياة العميااء إىل اادى اإلساال  ،ومان
الظلامت إىل النور {الر كِتَاب َأن َْز ْلنَاه إِ َلي َك ل ِ ُت ْ ِرج النَّاس ِمن ال هظ ُلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
هاور بِاإِ ْذ ِن
َ َ
َ
ُ ْ
ٌ
َ
احل ِم ِ
راِم إِ َىل ِ ِ
يد} .
رصاط ا ْل َع ِز ِضز ْ َ
َ ِّ ْ
َ
وبالقرآن ابتنى العرب حلارهتم وجمدام  ،وبلغوا شثنا عظايام يف صافحات
2

التارضخ ،فهم ا ضدخلوا التاارضخ بعاروبتهم  ،وا ضبتناوا حلاارهتم ببال اتهم و اال
أشعارام  ،وا ضفتحوا أرَاء الدنيا بكثرة عددام وقوة َعامئهم .ب دخلاوا التاارضخ
بالقرآن الكرضم  ،وفتحوا الدنيا بنور القرآن  ،وابتنوا حلارهتم اد من ذلك كله .
اذا وضعد االتصال بالقرآن الكرضم من آكد اللاارورضات يف حيااة املسالم ؛
وذلك َّ
أن القرآن الكرضم أمر املسلم بك خري  ،وهناه عن ك رش .
 -1فعلمه كيف ضعاما رباه عاز وَا  ،فقاال تعااىل   :واعبادوا اهلل وال
ترشكوا به شاايئ ًا . 
3

 - 1سورة اإلرساء . 9
 - 2سورة إبراايم . 1
 - 3سورة النساء . 36
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 -2كام علمه كيف ضعام أاله فقاال عاز وَا :وبالوالادضن إحسااان ًا

1

لوالدضه  ،وقال يف حق َوَته  :وعاارشوا َّن بااملعروف ، وقاال يف حاق ولاده :
2

وال تقتلوا أوالدكم من إمالق. 
3

 -3وعلمه كيف ضعام أعداءه فقال عز وَ  :ادفع بالتي اي أحسن فإذا
محيم. 
الذ بينك وبينه عداوة كثنَّه ويل ٌ
الرباا
وأح َّ اهللُ َ
 -4وعلمه كيف ضبيع وضشرت فقال تعاىل َ  :
وحر َ ِّ
البيع َّ
4

5

.
 -5وعلمه كيف ضنفق فقال َ َّ من قائ :والذضن إذا أنفقاوا ا ُض ْ ِ
رسافوا وا
رتوا وكان بني ذلك َق َوام ًا. 
َض ْق ُ ُ
6

 -6كام علمه كيف ضثك وضرشب فقال َ من قائ :وكلاوا وارشباوا وال
تِْ
ُرسفوا. 
7

 -7كام علمه كيف ضميشا يف الطرضاق يف قولاه تعااىل:وال َتا
َم َرح ًا إنَّك لن ُت ِْر َق اأر َ ولن َت ْب ُل َغ ا بال فوالً. 

يف اأر ِ

8

 -8كام علمه كيف تكون املحاورة واإلقناع فقال تعاىل  :وإن كنتم يف رضاب
مما نزلنا عا عبدنا فثتوا بسورة من مثله. 
9

كام علمه أمور دضنه  ،كثداء الصالة والزكااة  ،ومصاارضف الزكااة  ،والصايا
واحل  ،مما او معروف لدى عامة املسلمني وخاصتهم .
 1النساء36:
 2النساء19:
 3اأنعا 151 :
 4فصلت34 :
 5البقرة275 :
 6الفرقان67 :
 7اأعراف31 :
 8اإلرساء37 :
 9البقرة 23 :
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اذا وضعد او الكتاب الوحيد الشام

ميع مصالح البرش  ،وتبيان ذلاك َّ
أن

املصالح التي عليها مدار الرشائع ثالث اي :
 -1درء املفاسد املعروف عند اأصوليني بالرضاورضات ((الادضن  ،العقا ،
النفس  ،العر

 ،والنسب  ،واملاال)) ف عا القاتا ضقتا  ،والساارق تقطاع ضاده

روري قصاص. 
وا
َ
1

وا جيد العرب أبلغ من اذا القرآن  ،وال أ

منه  ،حني عرب بقولاه:ولكام

يف القصاص حياة. 
)3( 2

َ -2لب املصالح ومثاله قولاه تعااىل:فاإذا قلايت الصاالة فانترشاوا يف
وابتغوا من فل اهلل . 

اأر

4

وقوله عز وَ  :ليس عليكم َناري أن تبتغوا فل ً
ال من ربكم. 
5

 -3ا ر عا مكار اأخالق :
وضظهر ذلك َلي ًا يف ا مع بني اآلضة وإنَّك لعا خلق عظيم وقول عائشة
6

( :كان خلقه القرآن ) .
()7

وماان ذلااك قولااه تعاااىل  :وأن تعفااوا أقاارب للتقااوى وال تنسااوا الفلا
بينكم. 
8

اذا وك ما ورد يف السنة داخ يف بااب القارآن لقولاه تعااىل :وماا آتااكم
الرسول ف ذوه وما هناكم عنه فانتهوا. 
9

 1املائدة 45 :
 2البقرة 179 :
 -3انظر :عالج القرآن الكرضم لل رضمة د.حممد عبد اهلل ص.377
 4ا معة 10 :
 5البقرة 198 :
 6القلم 4:
 -7تفسري القرفبي ج 18ص.227
 8البقرة237 :
 9احلرش7 :
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ولقوله تعاىل  :إن او إال وحي ضوحى. 
1

وباإلضافة إىل ما تقد فقد أنار القرآن الكرضم بصائر البرش  ،وح اب عانهم
ظلامت ا ه والتقوقع عا النفس .
وأمرام بالتدبر يف ملكوت اذا الكون الفسيح ؛ إذ َّ
إن اإلنساان ال ضمكان أن
ضقدر ربه حق قدره ما ا ضتدبر يف عظمة اذا الكون الدالة عا خالقه املقتدر .
َد عا ذلك َّ
أن التدبر يف اذا الكون العظيم ضعرف اإلنسان من خالله مادى
كرمه عا ربه حي س ر يع اذه الكائنات خلدمة اإلنسان  ،ولو انساق املسالمون
إىل توَيهات كتاام احلكيم ؛ لكانوا أسبق إىل زو الفلاء من ريام  ،ولكن معناى
الدضن انكم

يف نفوسهم فانكمشت مهتهم عن ذلك .
()2

وأخريا َّ
مفل حمارت سا ِّ رت لاه
مكر
َّ
فإن اإلنسان يف القرآن الكرضم كائن َّ
الكائنات املوَودة من حوله كلها كام قال تعااىل :أا تاروا َّ
أن اهلل سا ر لكام ماا يف
السموات وما يف اأر

وأسبغ عليكم نعمه ظاارة وبافنه. 
3

ومن مظاار تكرضم املوىل عز وَ لإلنسان يف القرآن الكرضم  ،أمره املالئكاة
بالس ود له  ،وَع االستهانة باإلنسان عصيان ًا وخيم العاقبة كام حدث مع إبليس .
واأدل من اذا وذاك كونه تبارك وتعاىل ضفرري بعودة عبده املؤمن التائب من
وإين لغفار ملن تااب
ذنبه  ،وكونه فور ًا رحي ًام ملن أخلق له التوبة  ،كام قال تعاىل ِّ  :
وآمن وعم صاحل ًا ثم ااتدى. 
)5( 4

وفيام ضيل نتناول بعط َوانب أمهية اذا الكتاب وشيئا من آثاره التي أحدثها
يف احلياة .
 1الن م4:
 -2عل وأدوضة ص 34حممد الغزايل.
 3لقامن20:
 4فه82:
 -5انظر :عل وأدوضة ص 14حممد الغزايل.

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

58
أوال  :أمهية القرآن يف غرس العقيدة اايامنية :

فمن مظاار أمهية القرآن ااتاممه الكبري بغرس العقيدة اإلضامنياة لادى النااس؛
انطالقا من أمهيتها هلم  ،فهي الغذاء اأول أرواحهم  ،واي التي هتب اإلنسان ادفا
ساميا للحياة  ،كام اي التي هتبه الراحة والسعادة  ،وحتارره مان اخلاوف القاتا عاا
الرَق واحلياة  ،واملنه الفرضد الذ جييب عن أسئلة البرش اخلالدة  ،والوقود املحرك
هلم يف ميادضن احلياة .
ولذلك أعطى القرآن َانب العقيدة اإلضامنية مكانا واسعا من سوره وآضاتاه .
وحتسن اإلشارة إىل أن املحور اأول للسور املكية او رس تلك العقيادة ،وَتكينهاا
من نفوس الناس .
وهلذا  ،فبعد أن كانت العقيدة التي ضاؤمن ااا العارب قبا القارآن جمموعاة
عقائد منحرفة نابعة من الرشق أو الغرب  ،أصبحت عقيدة إضامنية مصدراا القارآن ،
فام أن كان ذلك حتى رس ت يف نفوسهم رسو ا بال  ،ورست يف أباداهنم رساضاة
الد يف العروق  ،ثم دوا ضفتحون بربضقها ونوراا قلاوب العبااد  ،وأساوار الابالد ،
وضكفي أن نسمع قول واحد ممن تربوا عا العقيدة واو ضقول  " :نحن قو ابتعثنا اهلل
لن رج العباد من عبادة العبااد إىل عباادة اهلل وحاده  ،ومان َاور اأدضاان إىل عادل
اإلسال  ،ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة " .
1

ومن النامذج اإلضامنية التي أخرَتها ااذه العقيادة اإلضامنياة  ،تلاك الصاحابية
الشاعرة اخلنساء  ،التي مات أخواا قب اإلسال فكادت تقت نفساها ببكائهاا علياه
ورثائها له لي هنار  .فلام تغلغلت اذه العقيدة يف نفسها  ،وتربت عليها قلباا وقالباا ،
دفعت بثبنائها اأربعة إىل ساحة ا هاد  ،فلام َاء خرب استشاهادام  ،ماا َادت عاا
 - 1القادسية  ،شوقي أبو خلي ص . 81
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قوهلا  :احلمد هلل الذ رشفني بقاتلهم  ،وأرَاو مان ريب أن جيمعناي اام يف مساتقر
رمحته .
1

وهلذا  ،فإن عا معلم القرآن الكرضم أن ضفيد مان ااذا ا اناب  ،فيساعى إىل
إكساب فالبه اذه العقيدة عن فرضق اآلضات التي ضدرسها  ،وةب اأمثلة النبوضة ،
وذكر مواقف الصحابة ؛ لريتب اؤالء الطالب بكتاب راام ارتبافاا إضامنياا عقادضا
مؤثرا يف سلوكهم وحياهتم .
ثانيا  :أمهية القرآن يف جانب احلياة العم ية
إن أول آضة نزلت يف القرآن تدعو إىل العلم وحت علياه  .قاال تعااىل { :ا ْق َار ْأ
ِ
بِاس ِم رب َك ا َّل ِذ َخ َل َق َ .خ َل َق ْ ِ
ان ِم ْن َع َل ٍ
اأن َْس َ
اق  .ا ْق َار ْأ َو َر هب َ
ام
ْ َ ِّ
ْار ُ  .ا َّلاذ َع َّل َ
اك ْاأَك َ
بِا ْل َق َل ِم َع َّلم ْ ِ
اأن َْس َ
ان َما َا ْ َض ْع َل ْم }  ،وقد كان هلذه اآلضة أعظم اأثر يف احل عا العلم
َ
ورفع مكانة التعلم  ،وتوَيه العلو بم تلف أنواعها وأشاكاهلا ،ااذا إىل َاناب أن
2

القرآن الكرضم َاء تبيانا لك يشء  ،فعلو اأصاول والفاروع واأحكاا  ،وعلاو
اأخالق واآلداب  ،وعلو الكون  ،وك ما حيتاَه اخللق من ذلك اليو إىل أن تقو
الساعة  ،يف القرآن بياناه واإلرشااد إلياه  ،وااو املرَاع يف ياع احلقاائق الرشاعية
والعقلية  ،وحمال وممتنع أن ضثيت علم صحيح ال حمسوس وال معقول ضنقط شايئا مماا
َاء به القرآن  ،فإنه تنزض من حكيم محيد ال ضثتيه الباف من بني ضدضه وال من خلفه .
3

وفيام ضيل نتناول بعلا من مظاار أمهية القرآن يف ا انب العلمي بإجياَ :
)1

احلث عىل الع م ورفع كانته :

 - 1املرَع السابق ص 56
 - 2سورة العلق . 5-1 :
 3فوائد قرآنية  ،عبدالرمحن بن نارص السعد  ،بريوت  :املكتب اإلسالمي ص 28-27
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فقد ح القرآن الكرضم يف كثري من آضاته ور ب يف فلب العلم النافع وحتصيله بشتى
أصنافه  .والعلم النافع اذا ليس خاصا بالعقائد واأحكا  ،وإنام او أعم من ذلاك ،
بحي ضشم ك علم تفيد املسلمني معرفته  ،وتنفعهم دراسته يف تيسري أمور احلياة .
وا ضكتف القرآن انا بالبح عن الاتعلم فحساب  ،با ر اب إىل َاناب ذلاك يف
االستزادة منه واالستمرار فيه  ،قال تعاىل َ { :و ُق ْ َر ِّب َِ ْد ِين ِع ْل ًام} .
ولقد وردت لفظة العلم ومشتقاهتا يف القرآن فيام ضزضد عن سابعامئة ( )700مارة ،مماا
1

ضدل عا ااتام القرآن اذا ا انب املهم .

كام رفع اهلل مكانة العلامء ف علهم ورثة لألنبياء َ {:ض ْر َف ِع اهللَُّ ا َّل ِذض َن آ َمنُوا ِمنْك ُْم َوا َّل ِذض َن
ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم درَ ٍ
ات } .
َ ََ َ
2

)2

رفع كانة العقل :

فمن مظاار أمهية القرآن العلمية رفعه ملكانة العق الذ به ضتم حتصي العلم واملعرفة
 ،وسعيه يف حترضر الفكر واملعرفة من اخلرافات واأسافري التي هلا شاثهنا الواضاح يف
تعطي مهمة العق  ،وشاله عان عملاه ووظيفتاه  ،وهلاذا حاارب التقلياد اأعماى
لألفكار واآلراء املوروثة عن اآلباء واأَداد ؛ أنه ضعط عم العق يف التفكري .
وقد ذ القرآن قوما ال ضست دمون عقاوهلم  ،ووصافهم برشا اأوصااف وأقبحهاا ،
ِ
ِ
الص هم ا ْل ُبك ُْم ا َّل ِذض َن ال َض ْع ِق ُل َ
اون }
اب عنْدَ اهللَِّ ه
رش الدَّ َو ِّ
فقال تعاىل يف حمكم كتابه { :إ َّن َ َّ
 .وإىل َانب ذلك ن د ثناء القرآن عا من ض ِ
عملون عقوهلم يف فهم اأمور  .قال تعاىل
ُ
{ :إِ َّن ِيف َذل ِ َك َآل ٍ
ضات ل ِ َق ْو ٍ َض ْع ِق ُل َ
ون}  .وال ُيفى عاا أحاد ماا لرفاع مكاناة العقا

3

4

واالاتام به من رفع وهنو

بمستوى احلياة العلمية والفكرضة .

 - 1سورة فه 114 :
 - 2سورة امل ادلة . 11 :
 - 3سورة اأنفال . 22 :
 - 4سورة الرو  24 :و النح  12 :و  .والرعد 4 :
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التمهيد لظهور املنهج الع مي يف البحث :

فقد كانت علو البرش قب القرآن قائمة عا التثم النظر حتى َااء القارآن فوَاه
تلك العلو من ذلك التثم النظر الفارغ إىل املنه الت رضبي  ،الذ نشاثت علياه
العلو احلدضثة  ،والذ استطاعت به أوربا  -بعد أن اقتبسته من احتكاكها باإلساال
واملسلمني  -أن تص إىل فتح مغاليق العلم  ،واست الص أرسار الطاقة .
1

وقد أتاري القرآن لإلنسان  -ب انب املنه االعتقاد والترشضعي الذ َاء باه -
أن ضتقد يف علومه ومعارفه دون أن جيد من ضصده أو ضعارضه عا نحو ماا حادث يف
أوروبا يف العرص الوسي  ،عندما قامت الكنيسة باضطهاد علاامء الكاون والتلاييق
عليهم  ،كام أوَد أضلا يف امل تمع اإلسالمي ُمناخاا عقلياا  ،وظروفاا علمياة حثتاه
وفلبت إليه أن ضالحظ وضبح وضفكر وجيرب  ،وُيلع عن عاتقه ثوب التقليد  ،وك
ما من شثنه أن ضعوق حركته يف النظر والتفكري من موروثات أو ضغ من امل تماع ،
2

وهلذا نرى القرآن كثريا ما ضوَه قارئيه وحافظيه إىل النظر يف آفاق الكون والبح عن
قوانينه وأرسار اأنفس { ُق ِ ا ْن ُظروا ما َذا ِيف الساامو ِ
ضاات
ات َو ْاأَ ْر ِ َو َماا ُت ْغنِاي ْاآل ُ
َّ َ َ
ُ َ
ان ِمم ُخلِ َق ُخلِ َق ِمن م ٍ
ِ
َوالن ُهذ ُر َع ْن َق ْو ٍ ال ُض ْؤ ِمن َ
اء َدافِ ٍق َُي ُْر ُج ِم ْن
ْ َ
ُون} َ { ،ف ْل َينْ ُظ ِر ْاأن َْس ُ َّ
َب ْ ِ
الرت ِائ ِ
الص ْل ِ
ب }  ،و رياا من اآلضات .
ني ه
ب َو َّ َ
3

4

)4

احتواؤه عىل حقائق ع ميهة  ،ودعوتهه إىل دراسهة بعهض الظهواهر الع ميهة يف

الكون والنفس واحلياة
 - 1دراسات يف النفس اإلنسانية  ،حممد قطب ص . 9-8
 - 2علو القرآن  ،عدنان َرَور  ،بريوت  :املكتب اإلسالمي ط1404 2اا ص. 34
 - 3سورة ضونس . 101 :
 - 4سورة الطارق . 7-5 :
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فقد احتوى القرآن الكرضم عا حقائق علمية تتص بقوانني اذا الكون وماا فياه مان
كائنات ومن ذلك عا سبي املثال :
1

ان ا َّل ِ
 قانون الزوَية يف ك امل لوقات  ،يف قوله تعاىل ُ { :س ْب َح َاج
اذ َخ َل َ
اق ْاأَ َْ َو َ
ُك َّل َها ِممَّا ُتنْبِ ُت ْاأَ ْر ُ َو ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو ِممَّا ال َض ْع َل ُم َ
ون } .
 مراح تطور اأَنة يف اأرحا  ،يف قوله تعاىل  { :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِاأن َْس َ
ان ِم ْن ُسال َل ٍة
َ
ني ُ .ث َّم ََ َع ْلنَا ُه ُن ْط َف ًة ِيف َق َر ٍار َمكِ ٍ
ِم ْن فِ ٍ
ني ُ .ث َّم َخ َل ْقنَا النه ْط َف َة َع َل َق ًة َف َ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْلا َغ ًة
2

ِ
ِ
حل ًام ُث َّم َأن َْش ْاثنَا ُه َخ ْلقا ًا َ
اار َك اهللَُّ َأ ْح َسا ُن
آخ َار َف َت َب َ
َف َ َل ْقنَا املُْ ْل َغ َة ع َظام ًا َفك ََس ْونَا ا ْلع َظا َ َ ْ
ْ
ني} .
اخلَال ِ ِق َ
اذضن َك َفاروا َأ َّن الساامو ِ
ِ
ات
َّ َ َ
 اأص املائي للحياة  ،وذلك يف قوله تعاىل َ { :أ َو َا ْ َض َر ا َّل َ ُِ
ِ
يش ٍء َح ٍّي َأ َفال ُض ْؤ ِمن َ
ُون } .
َو ْاأَ ْر َ كَا َنتَا َرتْق ًا َف َف َت ْقن ُ َ
َامها َو ََ َع ْلنَا م َن املَْاء ُك َّ َ ْ
3

4

اري َل َو ِاق َح َف َثن َْز ْلنَاا ِما َن
الر َض َ
 تلقيح الرضاري إلنزال املطر  ،يف قوله سبحانه َ { :و َأ ْر َس ْلنَا ِّالس َام ِء َما ًء َف َث ْس َق ْينَاك ُُمو ُه َو َما َأ ْنت ُْم َل ُه بِ َ ِ
ني } .
اَنِ َ
َّ
5

كام َاءت إشارات حت عا دراسة بعط الظواار املتمثلاة يف العلاو مثا
علم اأر

وعلم احليوان وعلام النباات وعلام الفلاك وعلام الانفس اإلنساانية،

و رياا من العلو التي ليس جمال التحدث عنها يف اذا البح .
اخلالصة :
 - 1انظر القرآن الكرضم رؤضة منه ية َدضدة ملباح القرآن الكرضم  ،صالري الدضن بسيوين  ،القاارة  :دار الثقافة  ، 1984 ،ص
104-89
 - 2سورة ضس . 36 :
 - 3سورة املؤمنون . 14-12 :
 - 4سورة اأنبياء . 30 :
 - 5سور احل ر . 22 :
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فيام سبق تبني لنا جماالت أمهية القارآن مان حيا تر يباه يف العلام  ،ورفاع
مكانة العق  ،وَتهيده إلجياد املنه العلمي يف البح إىل َانب احتوائه عا حقاائق
علمية ودعوته إىل دراسة بعط العلو  .ومن انا حيسن باملعلم أن ضبني لطالباه أمهياة
اذه ا وانب  ،وأن ضكون القرآن او اأساس الذ ضنطلقون منه عند دراسة أ علم
من العلو  ،كام حيسن به أن ضرشدام إىل املنه العلمي الذ تلمنه القارآن ليفيادوا
منه يف دراستهم وسري حياهتم العلمية .
ثالثا  :أمهية القرآن يف جمال ال غة العربية
قا القرآن العظيم بدور كبري يف جماال اللغاة العربياة وعلومهاا فثحادث انقالباا
واسعا يف َوانبها  ،وأدى إىل رقي واضح يف أداا وبال تها وسائر فنوهنا  .وهلذا كثار
اقتباس األفاظ وحماكاة اأساليب القرآنية عا ألسنة اخلطبااء والشاعراء والكتااب .
واذا اأثر الذ أحدثه القرآن يف اللغة ال ضمكن حرصه يف َانب واحد منهاا  ،وإناام
او يف يع َوانبها امل تلفة  .وفيام ضيل بعط مظاار أمهية القرآن اذه اللغة :
)1

حفظ ال غة وخ ودها :
وذلك أن اهلل عز وَ قد تكف بحفظ القرآن من التحرضف أو التبدض إىل قياا

الساعة  ،فبحفظ اهلل للقرآن حفظت اللغة العربية لغته التي نزل اا .
اذا  ،وإن إقبال املسلمني الشدضد عا حفظ القرآن سبب يف حفظ اللغة العربياة ،وال
ضعرف أبدا أا لغة حيفظون من َيد تلك اللغة بمقدار القرآن أو بمقادار ماا حيفظاه
املسلمون من أَله .
واذا ضتلح أن القرآن الذ ضتلوه وحيفظه املسلمون صغارا وكبارا يف الصباري واملساء
او الذ أكسب العربية اذا اخللود وذلك اإلرشاق  ،ولواله للاعت وملا انترشات .
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وضقول أحد الغربيني  " :لوال القرآن لذابوا  -أ العرب  -ولاذاب معهام لسااهنم
وشعرام " .
1

)2

انتشارها و د س طاهنا :

فالقرآن او الذ َع من العربية لغة دضن وحلارة عاملية ضتكلم ااا كا مسالم يف
أرَاء املعمورة  ،فقد كانت اذه اللغة قب القرآن معزولة يف شبه ا زضرة ال ضتكلم اا
إال أا اذه البالد فلام نزل اا القرآن أصبحت لغة عاملية أن اهلل أنزل القرآن للنااس
اا َعب ِ
اد ِه ل ِ َيك َ
كافة ال للعرب وحدام  .قال تعاىل َ { :ت َب َار َك ا َّل ِذ ن ََّز َل ا ْل ُف ْر َق َ
ُاون
اان َع َ ْ
ني ن َِذضر ًا} .
ل ِ ْل َعاملَ ِ َ
2

)3

توحيدها وجتديد وهتذيب ألفا ها :
فقد كانت للقبائ العربية قب القرآن لغات خمتلفة وهل ات متعددة  ،فكان لكا

قبيلة هل ة خاصة اا  ،فلام َاء القرآن وحد تلك الله ات  ،و ع القبائا عاا لغاة
واحدة اي لغة قرض

 ،فلواله التسعت الف اوة باني تلاك الله اات وأصابحت

للعرب اليو لغات متباضنة كثرية  ،كام او عن اهلنود .
3

وقد كشفت دراسة بعنوان  :أثر حتفيظ َزء عم يف تقوضم لسان فف العا
السادس والتي أَرضت عا عينة أففال يف السادسة من عمرام قب بدئهم تعلم
التالوة حتى تلقوا َزء عم عن حمفظ َيد .
وقد كشفت الدراس ْة إىل أ مدى تثثرت ألسنة اؤالء اأففال بلغاة القارآن
ومرورا بلطف االنتقال من موضاع صاويت
الكرضم  ،بداضة بتحقيق خمارج اأصوات،
ً
إىل آخر حتى تالوة اآلضات البينات .
 - 1انظر  :الفصحى لغة القرآن  ،أنور ا ند  ،بريوت  :دار الكتاب اللبناين  ،ص. 39
 - 2سورة الفرقان . 1 :
 - 3علو القرآن  ،رشد عليان وآخرون  ،بغداد مؤسسة دار الكتاب ص. 16
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وقد استغرقت الدراسة أربعة أشهر ،سمع خالهلا الباح اأففال وساثهلم
وس

هلم مادة صوتية قا بتحليلها .كام كشفت اذه الدراساة أن ااؤالء اأففاال

الذضن أَتوا حفظ َزء عم ضتميزون بعدة ميزات لغوضة عن أقاراهنم الاذضن ا حيفظاوا
شي ًئا من القرآن الكرضم حتى سن السادسة ومن بني اذه امليزات :
-1

استطاع اؤالء اأففال حتصي كثري من األفاظ والتعبريات ؛ مما أدى إىل تنمية

خمزوهنم اللغو .
-2

تعباريا
كثريا من اذه األفاظ يف مواضعها الصحيحة
ً
است د اؤالء اأففال ً

أضلا أهنم َترسوا عا
عام جيول ب افرام من أفكار  .ومن الفوائد التي ملسها الباح
ً
ترقيق ال لفظ ا اللة بعد الكرسة يف نحو بسم اهلل  ،وتف يمها يف ري ذلك مث نرص
اهلل .
كبريا يف تقليد شي هم
 -3ويف حتقيق خمارج اأصوات ضبذل اؤالء اأففال َهدً ا ً
حماكني قراءته  ،وقد َاءت أصواهتم صحيحة امل رج باستثناء العيوب النطقية
املالَمة لبعلهم  ،فقد كان أحدام ضنطق الراء ال ًما  ،واآلخر ضنطق الشني سينًا ،
وكذلك شق عليهم

ي ًعا حتقيق خمارج اأصوات بني اأسنانية (الثاء والذال

والظاء) ،كام ا جييدوا نطق  :ا يم واخلاء واللاد والكاف  ،وُيلطون بني خمرَي
القاف والكاف  .وضوضح د .حييى الببالو حسن الببالو مدرس علم اللغة بكلية
البنات ب امعة عني شمس يف بحثه أن منشث الصعوبة يف نطق اذه اأصوات راَع
إىل الفرق بني نطقها الفصيح يف القرآن الكرضم ونطقها يف العامية ؛ أن العادات
النطقية يف الله ات العربية املحلية ُتتلف عنها يف اللغة الفصيحة ،واناك سبب آخر
ضتل ق يف عد َترسهم بمقدار كاف عا النطق الفصيح .
1

 - 1جملة ولد  ،مقال بعنوان قوموا ألسنة أبنائكم بحفظ َزء عم .
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وبناء عا ما تقد ذكره حول عالقة اللغة بالقرآن وتثثريه فيهاا  ،فإناه حيسان
بمعلم القرآن أن ُضعنى يف حدضثه مع تالميذه باللغة العربية الفصحى وأن ضشري هلام إىل
اأثر الواضح الذ أحدثه القرآن يف اذه اللغة وضبني هلام اأثار الاذ ضفياده حفاظ
القرآن يف إتقان مهارات اذه اللغة وتقاوضم اللساان والنطاق وإخاراج احلاروف مان
خمارَها الصحيحة.
ومما سبق عرضه حول أمهية القرآن الكهريم يتضه لنها بعهض ظهاهر ت هك
األمهية  ،وكيف كان تأثريه يف جماالت احلياة املتت فة  :االجتامعية ،والع مية والرتبويهة
وال غوية  ،مما يدل عىل أن هذا القرآن هو كتاب احلياة الذي جهاء هدايهة وتبيانها لكهل
يشء  ،لذلك كان ال بد أن هنتم به باحلفظ والعمل به وجعل أطفالنا صاحف يمشون
يف األرض  ،بحيث يكون القرآن حمفو ا يف صدورهم وواقعا عم يا يف حياهتم .
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الفصل السادس

تدبر القرآن  ..ملاذا وكيف ؟
القرآن الكرضم ااد البرشضة ومرشداا ونور احلياة ودستوراا  ،ما مان يشء حيتاَاه
البرش إال وب َّينه اهلل فيه نص ًا أو إشارة أو إضامء ًا َ ،علِمه َم ْن َعلِمه  ،وَهله من َهله .
ب الرسول صا اهلل عليه وسلم وتاابعوام تاالوة وحفظا ًا وفها ًام
ولذا اعتنى به َص ْح ُ
وتدبر ًا وعمالً .وعا ذلك سار سائر السلف  .ومع ضعف اأمة يف عصوراا املتثخرة
تراَع االاتام بالقرآن وانحرس حتى اقترص اأمر عند الب املسالمني عاا حفظاه
واوضده وتالوته فق بال تدبر وال فهم ملعانيه ومراده  ،وترتب عا ذلك ترك العما
به أو التقصري يف ذلك " ،وقد أنزل اهلل القرآن وأمرناا بتادبره  ،وتكفا لناا بحفظاه ،
فانشغلنا بحفظه وتركنا تدبره" .
1

وليس املقصود الدعوة لرتك حفظه وتالوته واوضده ؛ ففاي ذلاك أَار كباري ؛ لكان
املراد التواَن بني احلفظ والتالوة والت وضد من َهة وبني الفهم والتادبر  .ومان ثام
العم به من َهة أخرى كام كان علياه سلفنا الصالح  -رمحهم اهلل تعاىل  .-واذا ماا
ضنبغي أن ننشئ أففالنا عليه منذ نعومة أظفارام .
ولذا فهذه بعط اإلشارات الدالة عا أمهية التدبر يف ضوء الكتااب والسانة وسارية
السلف الصالح .
أما التدبر فهو كام قال ابن القيم  " :حتدضق ناظر القلب إىل معانيه  ،و اع الفكار عاا
تدبره وتعقله " .وقايا يف معناه" :او التفكر الشاام الواصا إىل أواخار دالالت
2

الكلم ومراميه البعيدة" .
3

 - 1حول الرتبية والتعليم ،د .عبد الكرضم بكار  ،ص .226
 - 2نرضة النعيم  ،ص .909
 - 3قواعد التدبر اأمث للميداين  ،ص .10
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أوالا  :نزلة التدبر يف القرآن الكريم :
اك مباار ٌك لِيادَّ بروا آضاتِ ِ
ِ
اه َول ِ َيت َ
َاذك ََّر ُأو ُلاو
َاب َأن َْز ْلنَاا ُه إِ َل ْي َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
 -1قال اهلل  -تعااىل   :-كت ٌ
ْاأَ ْل َب ِ
اب ، يف اذه اآلضاة بني اهلل  -تعاىل  -أن الغر اأساس من إنزال القرآن او
1

التدبر والتذكر ال جمرد التالوة عا عظم أَراا .
قال احلسن البرص " :واهلل ! ماا تاد هبره بحفاظ حروفاه وإضااعة حادوده حتاى إن
ُ
القرآن يف ُخ ُلق وال عم " .
أحدام ليقول  :قرأت القرآن كله  ،ما ُضرى له
2

ون ا ْل ُق ْر َ
 -2قال  -تعاىل َ :-أ َفال َضتَدَ َّب ُر َ
آن. ...
3

قال ابن كثري " :ضقول اهلل تعاىل آمر ًا عباده بتدبر القرآن ونااي ًا هلم عن اإلعارا

عناه

وعن تفهم معانيه املحكمة وألفاظه البليغة  :أفال ضتدبرون القرآن"  ،فهذا أمر رصضاح
4

بالتدبر واأمر للوَوب .
ِ
ِ
ِ
الوتِ ِه ُأو َل ِئ َك ُض ْؤ ِمن َ
ُون بِ ِه َو َما ْن
 -3قال  -تعاىل  :-ا َّلذض َن آ َت ْين ُ
َاب َض ْت ُلو َن ُه َح َّق ت َ
َاا ُم ا ْلكت َ
ض ْك ُفر بِ ِه َف ُثو َل ِئ َك ام ْ ِ
ارس َ
ون . 
ُ ُ
َ ْ
اخلَ ُ
5

روى ابن كثري عان ابن مسعود قال " :والذ نفيسا بياده ! إن حاق تالوتاه أن حيا
حالله وحير حرامه وضقرأه كام أنزله اهلل" .
6

وقال الشوكاين" :ضتلونه :ضعملون بام فيه" وال ضكون العم به إال بعد العلم والتادبر
7

.

ِ
ون ا ْلكِت َ ِ
اين َوإِ ْن ُا ْم إِ َّال َض ُظن َ
ون ال َض ْع َل ُم َ
 - 4قال تعاىلَ  :و ِمن ُْه ْم ُأ ِّم هي َ
هون. 
َاب إ َّال َأ َم َّ
1

 - 1سورة ص . 29:
 - 2تفسري ابن كثري  ، 64/7 ،ط  :فيبة .
 - 3سورة النساء  82 :وسورة حممد . 24:
 - 4تفسري ابن كثري ، 364/3 ،ط :فيبة
 - 5سورة البقرة . 121 :
 - 6تفسري ابن كثري .403/1 ،
 - 7فتح القدضر .135/1 ،
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قال الشوكاين " :وقي  ( :اأماين  :التالوة ) أ  :ال علم هلام إال جمارد الاتالوة دون
تفهم وتدبر "  ،وقال ابن القيم  " :ذ اهلل املحرفني لكتابه واأميني الذضن ال ضعلماون
2

منه إال جمرد التالوة واي اأماين " .
3

الر ُس ُ
ول َضا َر ِّب إِ َّن َق ْو ِمي َّاُت َُذوا َا َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َم ْه ُ ور ًا. 
 - 5قال اهلل تعاىل َ  :و َق َال َّ
قال ابن كثري  " :وترك تدبره وتفهمه من ا رانه " .
4

5

وقال ابن القيم " :ا ر القرآن أنواع ...الرابع  :ا ر تدبره وتفهمه ومعرفاة ماا أراد
املتكلم به منه " .
6

ثاني اا  :ا ورد يف السنة يف سألة التدبر :
 - 1عن أيب ارضرة  -ريض اهلل عنه  -أن رسول اهلل صا اهلل عليه وسالم قاال  " :ماا
اَتمع قو يف بيت من بيوت اهلل ضتلون كتاب اهلل وضتدارسونه بينهم إال نزلات عليهم
السكينة  ،و شيتهم الرمحة  ،وحفتهم املالئكة  ،وذكرام اهلل فيمن عنده " .
7

فالسكينة والرمحة والذكر مقاب التالوة املقرونة بالدراسة والتدبر .
أما واقع كثري من املسلمني فهو تطبيق َزء من احلادض وااو الاتالوة أماا الدراساة
والتدبر فهي  -يف نظرام  -تؤخر احلفظ وتقل من عدد احلروف املقروءة فال داعاي
هلا .
 - 2روى حذضفة  -ريض اهلل عنه  " : -أنه صا مع النبي صا اهلل علياه وسالم ذات
ليلة فكان ضقرأ مرتس ً
ال إذا مر بآضة فيها تسبيح سبح  ،وإذا مر بساؤال ساثل  ،وإذا مار
بتعوذ تعوذ " .
1

 - 1سورة البقرة . 78 :
 - 2فتح القدضر .104/1 ،
 - 3بدائع التفسري .300/1 ،
 - 4سورة الفرقان . 30 :
 - 5تفسري ابن كثري .108/6
 - 6بدائع التفسري .292/2
 - 7رواه مسلم  ،ري.2699/
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فهذا تطبيق نبو عميل للتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ .
 - 3عن أيب ذر  -ريض اهلل عنه – قال  " :صا رسول اهلل صا اهلل علياه وسالم ليلاة
ِ
ِ
ام
فقرأ بآضة حتى أصبح ضركع اا وضس د اا   :إِ ْن ُت َع ِّذ ْ ُا ْم َفإِ َّهن ُ ْم ع َبا ُد َك َوإِ ْن َت ْغف ْار َهل ُ ْ
ْت ا ْلع ِز ُضز ْ ِ
َفإِن َ
يم . "
َّك َأن َ َ
احلك ُ
َ
2

3

فهذا رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم ضقد التدبر عا كثرة التالوة  ،فيقرأ آضاة واحادة
فق يف ليلة كاملة .
ويف مسثلة التدبر وردت نصوص كثرية يف السنة املطهرة ويف أقاوال وأفعاال السالف
الصالح رمحهم اهلل وما ذكرناه ضؤد الغر

املقصود واهلل أعلم .

بحث  :كيفية القراءة ل قرآن الكريم
لقد رشع اهلل سبحانه وتعاىل لقراءة القرآن الكرضم صفة معينة  ،وكيفية ثابتة قاد أمار
اا نبيه عليه الصالة والسال فقال تعاىل َ  :و َر ِّت ِ ا ْل ُق ْر َ
آن ت َْرتِيال. 
4

أ اقرأه بتؤدة وفمثنينة وتدبر  ،وذلك برضاضة اللساان  ،واملداوماة عاا القاراءة ،
وقد علم النبي  أصحابه رضوان اهلل علايهم القارآن الكارضم  ،كاام تلقااه عان أماني

 - 1رواه مسلم  ،ري .772/
 - 2سورة املائدة . 118 :
 - 3رواه أمحد  ،ري .20365/
 - 4املزم . 4 :
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الوحي َربض عليه السال  ،ولقنهم إضاه بنفس الصفة  ،وحثهم عا تعلمهاا والقاراءة
اا .
فقد ثبت أن النبي  سمع عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ضقرأ يف صالته فقاال :
( من رسه أن ضقرأ القرآن رفب ًا كام أنزل  ،فليقرأه عا قراءة ابن أ ِّ عبد. )..
ولع املقصود -واهلل أعلم -أن ضقرأه عا الصفة التي قرأ اا عباداهلل بان مساعود
1

ريض اهلل عنه  ،من حسن الصوت  ،وَودة الرتتي  ،ودقة اأداء .
ولقد خق رسول اهلل  نفر ًا من الصحابة رضاوان اهلل علايهم  ،أتقناوا القاراءة
حتى صاروا أعالم ًا فيها  ،منهم :
أيب بن كعب  ،وعبداهلل بن مسعود  ،وَضد بان ثابات  ،وأباو موساى اأشاعر ،
وعثامن بن عفان  ،وعيل بن أيب فالب  ،و أبو الادرداء  ،ومعااذ بان َبا  ،و اريام
ريض اهلل عنهم  ،وكان  ضتعاادام باالستامع هلم أحيان ًا  ،وبإسامعهم القراءة أحيانا ًا
أخرى  ،كام ثبت بذلك اأحادض الصحيحة .
فلقد ثبت عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل  أيب بن كعاب
ريض اهلل عنه َّ ( :
سام َك يل ،
إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك  ،قال :آهلل سامين لك  .قال :آهلل َّ
يب ضبكي ) .
قال  :ف ع أ ه
2

 1أخرَه ابن خزضمة يف أبواب :صالة التطوع باللي  ،باب :ا هر بالقراءة يف اللي  ،صحيح ابن خزضمة  -اأعظمي -186/2
 187رقم  1156وقال اأعظمي :إسناده صحيح.
 2أخرَه مسلم يف كتاب :صالة املسافرضن وقرصاا ،باب :استحباب قراءة القرآن عا أا الفل واحلذاق فيه ،وإن كان القاارئ
أفل من املقروء عليه  550/1رقم .799

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

72

وعن عبداهلل بن مسعود  قال  :قال يل رسول اهلل  ( : اقرأ عيل القارآن .قاال:
فقلت :ضا رسول اهلل أقرأ عليك  ،وعلياك أنازل ؟ قاال  :إين اشاتهي أن أسامعه مان
اه ٍ
ف إِ َذا َِ ْئنَا ِمن ُك ِّ ُأم ٍ
اة بِ َش ِ
يد َو َِ ْئنَاا
ري  ،فقرأت النساء حتى إذا بلغت َ  :ف َك ْي َ
ْ
َّ
بِ َك ع َا اؤ ِ
رفعات رأيس  ،أو مازين رَا ٌ إىل َنباي فرفعات رأيس
الء َش ِهيدا . 
ُ
َ َ ُ
1

فرأضت دموعه تسي )  .وحيتم أن ضكون رسول اهلل  قد أحب أن ضسمعه من اريه
2

القرآن سنة حيتذى اا  ،كام حيتم أن ضكون لكي ضتدبره وضتفهمه وذلك

ليكون عر

أن املستمع أقوى عا التدبر ونفسه أخاا وأنشا مان القاارئ النشاغاله باالقراءة
وأحكامها .
3

وقال  آمر ًا الناس بتعلم القراءة  ،وبتحار اإلتقاان فيهاا بتلقيهاا عان املتقناني
يب بان
املاارضن ( :خذوا القرآن من أربعة  ،من عبداهلل بن مسعود  ،وساا  ،ومعاذ  ،وأ ِّ
كعب) .
4

 1سورة النساء ،آضة.41 :
 2أخرَه الب ار يف كتاب :فلائ القرآن ،باب :البكاء عند قراءة القرآن  139/6رقم  ،5056وأخرَه مسالم واللفاظ لاه يف
كتاب :صالة املسافرضن وقرصاا ،باب :فل استامع القرآن ،وفلب القاراءة مان حافظاه لالساتامع ،والبكااء عناد القاراءة
والتدبر  551/1رقم .800
 ) 3انظر :فتح البار  -ابن ح ر العسقالين  ،94/9رشري النوو عا صحيح اإلما مسلم  ،88/6قواعد الت وضاد عاا رواضاة
حفق عن عاصم بن أيب الن ود  -د .عبدالعزضز بن عبدالفتاري القارئ  13وما بعداا ،اضة املرضد يف علم الت وضاد  -عطياة
قاب نرص  16وما بعداا.
 4أخرَه الب ار يف كتاب :فلائ القرآن ،باب :القراء من أصحاب النبي  124/6 رقم .4999
ولالستزادة انظر :قواعد الت وضد عا رواضة حفق عن عاصم بن أيب الن ود  -د .عبدالعزضز بن عبدالفتاري القارئ .14
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بحث  :التحذير ل هجر القرآن ونسيانه ووجوب راجعته واستذكاره
لقد َع اهلل عز وَ من فبيعاة البرشا النسايان  ،ومناه ماا ضكاون مان تقصاري
اإلنسان يف املراَعة واالستذكار  ،ومنه ما ضكون بسابب كثارة اأعاامل والشاوا

،

ومنه ما ضكون تعمدا وتقصريا  ،ولذلك َاءت نصاوص يف القارآن الكارضم والسانة
املطهرة حتذر من النسيان وترك التالوة  ،واإلعرا

عن القراءة  ،كام َاءت نصوص

توَب التعهد واملحافظة عليه  ،فمن ذلك :
ِ
قال اهلل تعاىل   :و َقدْ آ َتين َ ِ
حي ِم ُ َض ْو َ ا ْل ِق َيا َم ِة
ْ
َ
َاك م ْن َلدُ نَّا ذك ًْرا َ .م ْن َأ ْع َر َ َعنْ ُه َفإِ َّن ُه َ ْ
ِو َْ ًرا. 
1

وقال أضل ًا َ  :و َم ْن َأ ْع َر َ َع ْن ِذك ِْر َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
رش ُه َض ْو َ
يش ًة َضنكًا َون َْح ُ ُ
ِ ِ
ِ
ُنت َب ِص ًريا َ .ق َال ك ََذل ِ َك َأ َتت َْك آ َضا ُتنَا
رشتَنِي َأ ْع َمى َو َقدْ ك ُ
ا ْلق َيا َمة َأ ْع َمى َ .ق َال َر ِّب ا َ َح َ ْ
ِ
ِ
ُنسى. 
َفنَسيت ََها َوك ََذل َك ا ْل َي ْو َ ت َ
2

 - 1سورة فه . 100-99 :
 2سورة فه . 126-124 :
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ظاار اذه اآلضات ُحيم ُ عا التالوة وقراءة القارآن  ..فاإن اإلعارا

عان

تالوة القرآن الكرضم  ،وتعرضله للنسيان  ،وعد االاتام به  ،فيه هتاون كبري وتفارض
شدضد نعوذ باهلل منه .
ورو عن اللحاك بن َمزاحم أنه قال  :ما من أحد تعلم القرآن ثام نسايه إال باذنب
ُ
ُحيدث ُه  ،أن اهلل تعاىل ضقول َ  :و َما َأ َصا َبك ُْم ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َفبِ َام ك ََس َب ْت َأ ْض ِدضك ُْم َو َض ْع ُفو َعا ْن
كَثِ ٍري ضقول اللحاك وأ مصيبة أعظم من نسيان القرآن .
2

1

وقال اهلل تعاىل   :و ِمن ال َّليا ِ َفتَه ادْ بِ ِ
اك َر هب َ
اك َع َساى َأ ْن َض ْب َع َث َ
اه نَافِ َلا ًة َل َ
اك َم َقا ًماا
َ َّ
َ ْ ْ
َحم ْ ُمو ًدا. 
3

فرق مراَعة القرآن التي ضنبغاي لإلنساان أن حياافظ
ففي اذه اآلضة إشارة إىل أفل ُ
والقلاب يف
عليها  ،أال واي قراءة القرآن يف صالة الته د ،فإن النفس تكون صافية،
ُ
تفرغ عن الشوا

.

تعااد القرآن الكرضم  ،وحتذ ُر من نسيانه  ،أقترصا
وقد وردت عدة أحادض حت ُ عا ُ
عا بعلها :
أ ا عن أيب موسى اأشعر ريض اهلل عناه عان النباي صاا اهلل علياه وسالم قاال :
اادوا اذا القرآن  ،فوالذ نفيس بيده هلو أشده تفلت ًا من اإلب يف ُعقلها) .
( َت َع َ
4

 - 1سورة الشورى 30 :
 - 2تفسري ابن كثري ج  4ص. 118
 3سورة اإلرساء . 79:
 - 4صحيح الب ار ج/4ص 1921برقم  ، 4745صحيح مسلم ج/1ص 545برقم . 791
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ب ا وعن ابن عمر ا ريض اهلل عنهام ا أن رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم قاال  ( :إناام
َم َث ُ صاحب القرآن كمث اإلب املعقلة إن عااد عليها أمسكها  ،وإن أفلقها ذابات
) رواه مسلم .
1

ج ا وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صاا اهلل علياه وسالم( :
ُعرضت عيل أَور أمتي حتى القذاة ُُيرَها الرَا مان املسا د  ،و ُعرضات عايل
أعظم من سورة من القرآن أو آضة أوتيها رَ ثم نسيها ) .
ُذ ُنوب أمتي فلم أرى ذنب ًا
َ
2

د ا وعن سعد بن عبادة ريض اهلل عنه عن النبي صا اهلل عليه وسلم قال ( :من قرأ
القرآن ثم نسيه لقي اهلل عز وَ ضو القيامة واو أَذ )  .رواه اإلما أمحد.
ولقد حرص الصاحابة ريض اهلل عانهم عاا كثارة قاراءة القارآن الكارضم يف لايلهم
وهنارام  ،وَعلوا أنفسهم ورد ًا ضومي ًا ال ضنامون قب أن ضكملوا وردام من القرآن،
وبالر م من أهنم كانوا مشغولني با هاد  ،والفتوري وتعليم الذضن ضادخلون يف الادضن
أحكا اإلسال  ،فلم ضغفلوا مراَعته  ،فقد َعلوا القرآن دضادهنم ومانه هم الاذ
منه ضنهلون  ،وعا سننه هيتدون  .وكان هلم دو بقراءة القرآن الكرضم كدو النحا
.

 - 1صحيح الب ار ج/4ص 1920برقم  ، 4743صحيح مسلم ج/1ص 543برقم . 789
 2صحيح ابن خزضمة ج/2ص ، 271سنن أيب داود ج/1ص ، 126سنن الرتمذ ج/5ص ، 178سنن الرتمذ ج/5ص178
قال أبو عيسى الرتمذ اذا حدض رضب ال نعرفه إال من اذا الوَه قال وذاكرت به حممد بن إسامعي فلم ضعرفه وأستغربه قال
حممد وال أعرف للمطلب بن عبد اهلل سامعا من أحد من أصحاب النبي صا اهلل عليه وسلم إال قوله حدثني من شهد خطبة النبي
صا اهلل عليه وسلم قال وسمعت عبد اهلل بن عبد الرمحن ضقول ال نعرف للمطلب سامعا من أحد من أصحاب النبي صا اهلل
عليه وسلم قال عبد اهلل وأنكر عيل بن املدضني أن ضكون املطلب سمع من أنس
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بحث  :ا جاء فيمل ليس يف جوفه يشء ل القرآن

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل  ( : إن الذ لايس يف َوفاه
يشء من القرآن كالبيت اخلرب ) .
)(1

وعن ابن مسعود  قال( :إن أصغر البيوت بيت ليس فيه يشء من كتاب اهلل ) .
)(2

عن أنس  قال  :قال رساول اهلل  ( : عرضات عايل أَاور أمتاي حتاى القاذاة
ُيرَها الرَ من املس د  ،وعرضت عيل ذنوب أمتي فلم أر ذنوب ًا أعظم مان ساورة
من القرآن أوتيها رَ ثم نسيها ) .
)(3

وعن سعد بن عبادة  قال  :قال رسول اهلل ( : ما من امرئ ضقرأ القرآن ثم ضنساه
إال لقي اهلل أَذ ) .
)(4

( )1رواه الرتمذ وقال احلاكم :صحيح اإلسناد .وقال الرتمذ :حدض حسن صحيح
( )2رواه احلاكم موقوف ًا ،وقال :رفعه بعلهم
( )3تقد ُترجيه .
()4سنن أيب داود ج/2ص ، 75قال ابن ح ر ويف إسناده مقال  ،انظر فتح البار ج/9ص86
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الفصل السابع

حكم أخذ األجرة عىل تع يم وحتفيظ القرآن
أوال  :حكم قبول األجرة وأدلة احلكم
أ-

ذاب هور العلامء  -كاملك والشافعي وأمحد وأبو ثور وإسحاق  -إىل َواَ
1

أخذ اأَرة عا تعليم القرآن ال عا قراءته  ،وَوَه احلسن و ابن ساريضن والشاعبي
ماا ضشرتط  .واستدلوا عا ذلك باحلدض وبالقياس وباملعقول .
 -1باحلدض :
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل  ، قال  (( :إن أحق ما أخذتم عليه
أَرا كتاب اهلل )) .
2

فقد أعطى احلدض حكام عاما ب واَ أخذ اأَرة عا تعليم القرآن وكتابته والرقياة
3

به  ،ال عا تالوته وحفظه .
 -2وبالقياس :
فإذا َاَ أخذ اأَرة عا الرقية  ،واي عم ضسري ال ضتكرر  ،وَاَ أخذ اأَرة عاا
العبادة  ،كاأذان واإلقامة  ،وما ضعطاه اإلما من ري رشط  .وكااحل والعمارة عان
ريه  .وإذا َاَ تعليم املرأة شيئا من القرآن مقاب صداقها  ،أفال جيوَ مان بااب أوىل
أخذ اأَرة عا تعليم القرآن من باب ا عالة ا ائزة .
 -3وباملعقول :
 1معاا السنن لل طايب 99/3
 - 2أخرَه الب ار َ ،امع اأصول البن اأثري  573/10حدض رقم  ،8142والب ار مع الفتح .162/10
 - 3انظر فتاوى الل نة الدائمة لإلفتاء بالسعودضة  91/2رقم 4160وَ ، 4264واَ أخذ اأَرة عا تعليم القرآن يف أصح قويل
العلام  ،أن النفع يف ذلك متعدٍّ لغري القارئ .
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تعليم القرآن حيتاج تفر ا ووقتا فاوضال  ،وضتطلاب َهادا مساتمرا  ،ومعلام القارآن
تلزمه النفقة واملعيشة الكرضمة له وأرسته  ،ولكي ضتفرغ الوقت الكايف لتعليم القارآن
 ،ال بد من دفع اأَرة له .
ب -وذاب بعلهم كثيب حنيفة والزار وإسحاق بن رااوضاه  ،إىل كرااياة أخاذ
اأَرة عا تعليم القرآن  .واستدلوا عا ذلك  :بثن عباادة بان الصاامت علام ناسا ًا
الكِتاب والقرآن وأنه قبِ (قوسا) ادضة عا تعليم القرآن  .وأن النبي صاا اهلل علياه
وسلم قال له  ( :إهنا قاوس مان ناار  ،أو فاوق مان ناار )  ( ،أو ارة باني كتفياك
تقلدهتا)  .وبثن الطاعة ال جيوَ االستئ ار عليها .
1

قال اخلطايب ( :اختلف الناس يف معنى اذا احلدض وتثوضله  ،فذاب قو من العلامء
2

إىل ظااره فرأوا أن أخذ اأَرة والعو

عا تعليم القرآن ري مبااري  ،وإلياه ذااب

الزار وأبوحنيفة وإسحاق بن رااوضه  ،وقالت فائفة  :ال بثس ماا ضشارتط  ،وااو
مذاب عطاء ومالك والشافعي وأيب ثور  ،واحت وا بحدض سه بن سعد أن النباي
صا اهلل عليه وسلم قال للرَ الذ خطب املرأة فلم جيد هلا مهرا َوَتكها عا ماا
معك من القرآن  .وتثولوا حدض عبادة عا أنه أمر كان تربع به ونوى االحتساب فيه
 ،وا ضكن قصده وقت التعليم إىل عو

ونفع  ،فحذره النبي صا اهلل علياه وسالم،

إبطال أَره وتوعده عليه  ) ...ونقله عن اخلطايب كثري من أا العلم .
3

دفع التعارض بني احلديثني :

 - 1انظر حدض عبادة بن الصامت و ريه عند أيب داود و ريه يف صحيح سنن أيب داود  655/2رقم  ، 3417وضعفه املنذر ؛
أن يف سنده أبا اشا املوصيل ( املغرية بن َضاد ) تكلم فيه أمحد وأبو َرعة  .وانظر الفتح الرباين برتتيب مسند اإلما أمحد 9/18
و.125/15
 - 2معاا السنن . 99/3
 - 3انظر فتح البار البن ح ر  ،باب اإلَارة  ،والفتح الرباين للبنا  125/15و ريمها .
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79
صحته فقد ُأَيب عنه يف مقابلة حدض

ابن عباس السابق  :بثن يف حدض عبادة احتامال بثنه كان متربعاا بتعلايم القارآن  ،فاال
جيوَ له أخذ اأَرة لتربعه  ،ثم أخذ اهلدضة عا سبي العو

 ،مع أنه تثول ذلاك باثن

ضرمي به يف سبي اهلل كام َاء يف احلدض  .واذا ُيتلف عمن ضعقد إَارة وَعاال قبا
التعليم .
1

والطاعة التي ال جيوَ االساتئ ار عليهاا ااي  :ماا كانات مان فارو
كالصالة والصيا  ،وكان نفعها ال ضتعدى الفاع  ،أما ما كان من فارو

اأعياان ،
الكفاضاات ،

كتعلم القرآن واأذان  ،فإنه ضتعدى فاعله  ،في وَ أخذ اأَرة عليه.
نق السيوفي أن تعليم القرآن عا ثالثة أوَه :
اأول ِ :حسبة  ،وال ضثخذ به عوضا واو مثَور  ،وعليه عم اأنبياء .
والثاين  :أن ضعم بثَرة  ،واو خمتلف فيه .
والثال  :أن ضعم بغري رشط  ،فإذا أاد إليه قب  ،واو َائز ؛ أن النبي صاا اهلل
عليه وسلم كان معلم اخللق  ،وكان ضقب اهلدضة .
2

واو تفصي َيد  .فلو أعطي من ري رشط وال استرشاف نفس  ،فلاه أن ضثخاذ باال
خالف  .وكذا  :لو أخذ من الدولة  ،أو من بيت مال املسالمني  ،أو مان وقاف أاا
اخلري عا تعليم القرآن أو تربعهم ونحو ذلك .
ثانيا  :أخذ اجلوائز عىل حفظ القرآن :

 - 1التبيان يف آداب محلة القرآن ص30
 - 2فتح البار 45/4
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إعطاء احلوافز وا وائز عا تعلم القرآن الكرضم  ،وحفظه  ،وفهمه  ،ومدارسته،
للتش يع عا ذلك ؛ من قب الدولة أو من قب اأفراد  ،عم حممود ال بثس به،
وفاعله مثَور حسب نيته .
كتب عمر إىل بعط عامله ( أن أع الناس عا تعليم القرآن )  ،فكتب إليه عامله :
1

تعلم القرآن من ليس له ر بة إال ا ُع  ،فكتب إليه عمر  :أن أع الناس عا املاروءة
ومصاحبته للقرآن .
2

وأخذ اذه ا وائز مرشاوط باثن ضقصاد بالعما  :التعباد والتقارب إىل اهلل تعااىل،
وابتغاء وَهه  ،وفلب ثوابه ومرضاته  ،فإن كان قصده وَهده للحصول عا ا اائزة
فهو ضتثك بالقرآن وضتكسب به وضعم للدنيا  ،وليس له يف اآلخرة من نصايب  ،عيااذا
باهلل تعاىل  .وليس عاا مان ضعطاي ا اائزة إثام يف ااذه احلالاة ؛ أن قصاده اإلعاناة
والتش يع وفع اخلري كام يف خرب عمر ريض اهلل عنه .
وهلذا فإن الباحث يرى أنه ل األمهية بمكان تشجيع األطفال عىل حفظ وتع م القرآن
وذلك برصد جوائز اديهة و عنويهة هل قبهل الدولهة أو األغنيهاء واآلبهاء واملهربني
لتحفيزهم عىل احلفظ وتع م القرآن  ،واهلل أع م .

الفصل الثا ل
تاريخ تع يم القرآن ونشأة الكتاتيب و ناهج التحفيظ فيها

 - 1عمدة القار  95/12ونصب الراضة 134/4
 - 2انظر كتاب اأموال أيب عبيد . 261
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ترتب نشثة التعليم اإلسالمي ارتبافا وثيقا بظهاور اإلساال  ،وبااالاتام بدراساة
القرآن الكرضم  ،كمصدر أساس للمعرفة والترشضع اإلسالمي  ،وهلذا الغر

ظهر منذ

بداضة العرص اإلسالمي معهدان تعليميان أساسيان  ،مها الكتَّاب واملس د  ،فثخذا عاا
عاتقهام تدرضس القرآن الكرضم والعلو الرشعية والعربية اأخرى .
ولقد ااتم الكتَّاب بتدرضس اأففال الصاغار القارآن الكارضم  ،والقاراءة والكتاباة
واحلساب واحلفظ واإلمالء  ،وااتم املسا د بحلقاات الادرس التاي ضعقاداا العلاامء
لطالام و ريام  ،يف الدراسات اإلساالمية املت صصاة  ،كالدراساات القرآنياة مان
تفسري واوضد وعلو احلدض والتوحيد والفقه وأصوله  ،والنحو واأدب والبال اة ،
والسرية النبوضة والتارضخ اإلسالمي و ري ذلك .
ثم أنه يف خ الل القرن الرابع اهل ر  ،التاسع امليالد  ،ظهار يف العااا اإلساالمي
نوع ثال من املعاااد العلمياة  ،وااو ماا عارف باملادارس اإلساالمية  ،أو املادارس
النظامية  ..والتي أسسها نظاا امللاك يف الدولاة السال وقية  ،ثام انترشات يف العااا
اإلسالمي  ،وقد ُتصصت اذه املدارس بتدرضس موضوعات حمددة ومت صصة .
كام أن اذه املدارس َتيزت بثن أصبح هلا منه معاني  ،وأنظماة خاصاة وعاادة ماا
كانت ملحقة باملساَد أو يف ٍ
مبان خاصة قرضبة منها .
وهيمنا يف اذا البح التحدث عن أحد اذه املؤسسات التعليمياة وااو  :الكتاتياب
وسوف نتكلم عنها يف اذا العر

التارُيي بشك عا .

تعريف الكتَّاب  :الكتَّاب عه كتاتيب  ،واو موضع تعليم القاراءة والكتاباة  ،وااو
من املؤسسات التعليمية اهلامة التي وَدت يف امل تمع اإلسالمي لتثقياف الصاغار ،
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وتربيتهم الرتبياة اإلساالمية ا يادة  ،وكاان القارآن الكارضم مان ضامن ااتامماات
الكتاتيب حفظا وتعليام ..
تاريخ الكتاتيب وتطور تع يم القرآن :
وضرى البالذر أن الكتَّاب كان معروفا قب ظهور اإلسال  ،بدلي أنه كان يف مكاة
عدد ال بثس به ممن ضعرفون القراءة والكتابة  ،نظرا أ را

الت ارة ونحواا .وضاذكر

أضلا أن عدد القرشيني الذضن كانوا ضعرفون القراءة والكتابة عند ظهاور اإلساال بلاغ
عددام سبعة عرش رَال  ،واذا ضدل عا وَود أماكن لتعليم القراءة والكتابة يف مكاة
قب ظهور اإلسال .
1

عا أن اأستاذ عبدالرمحن صالح عباداهلل ضارد عاا ذلاك بقولاه  ( :والواقاع أن ااذا
االستنتاج ري فبيعي  ،فالقرشايون كاانوا عاا اتصاال بااأمم امل ااورة الشاتغاهلم
بالت ارة  ،واناك احتامل كبري بثهنم أخذوا القراءة والكتابة عمن اتصلوا ام ) .
2

واحلقيقة أن أماكن تعليم القراءة كانت موَودة قب اإلسال  ،سواء يف مكة أو رياا ،
وربام كانت هلا أسامء ري اسم الكتاب  ،وكان اهلدف من وَودااا ااو تعلايم القاراءة
والكتابة فق  ،لذلك أن اأسااتذة الاذضن كاانوا ضقوماون بمهماة التادرضس يف ااذه
الكتاتيب ا ضكونوا قد دخلوا اإلسال .
كام جيب أال ننسى مكانة مكة املكرمة الثقافية يف تلك الفرتة فهي حم الشعراء واأدبااء
والعلامء  ،وحوهلا كانت تقا أسواق العرب الكربى  ،والتي ضفد إليها فطاح الشاعراء
واأدباء للمنافسة بقصائدام  ،وكتب اأدب العريب مليئة بتلك القصائد .

 - 1فتوري البلدان  ،أمحد البالذر  ،حتقيق صالري الدضن املن د  ،القسم الثال  ،مكتبة النهلة املرصضة  ،القاارة  ، 1956ص
583-479
 - 2تارضخ التعليم يف مكة املكرمة  ،عبدالرمحن صالح  ،دار الفكر  ،بريوت 1392اا ص53-52
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لكن عندما ظهر اإلسال  ،تاثثر التعلايم باالروري اإلساالمية العظيماة  ،ووَادت
أماكن َدضدة للتعليم والتثقيف تتمشى مع تعاليم الدضن اإلسالمي اي  :املس د الذ
كانت تعقد فيه حلقات العلم للصغار والكبار  ،وقد فبعها اإلسال بالروري اإلسالمية
 ،فانترشت املساَد  ،وانترشت معها الكتاتيب يف كا مدضناة أو قرضاة  ،وذلاك لرفاع
املستوى الثقايف أبناء اأمة اإلسالمية .
كذلك تم تنظيم الكتاتيب ووضع برام تعليمية هلا  ،تركزت يف تعليم القارآن الكارضم
حفظا وتالوة  ،والقراءة والكتابة واحلساب  .وا ضعد املنزل او املكاان الوحياد لتلقاي
التعليم  ،ولكنه امتد أضلا إىل املس د  ،حي أصبحت كثري من الكتاتيب حتتا بعاط
َواضا املساَد .
1

وضذكر أن أول من ع اأوالد يف الكتاب يف اإلسال او عمر بن اخلطاب ريض اهلل
عنه  ،وأمر عامر بن عبداهلل اخلزاعي أن ضالَمهم للتعليم  ،وَع رَقه من بيت املاال ،
وكان منهم البليد والفهيم  ،فثمره أن ضكتب للبليد يف اللوري  ،وضلقان الفهايم مان اري
كتابة  ،وكان عمر ريض اهلل عنه ضشهدام عا اأمور التي ُياف عليها االنقطاع بطاول
الزمان كالنسب وا نس والوالء  ،فسثله اأوالد الت فيف  ،فثمر املعلم با لوس بعاد
صالة الصبح إىل اللحى العايل  ،ومن صالة الظهر إىل صالة العرص  ،وضسرتحيون بقية
النهار  ،إىل أن خرج إىل الشا عا فتحها  ،فمك شهرا  ،ثم إنه رَع إىل املدضنة املناورة
وقد استوح

الناس منه ،ف رَوا للقائه  ،فتلقاه الصغار عا مسرية ضو  ،وكان ذلك

ضو اخلميس  ،فباتوا معه  ،ورَع ام ضاو ا معاة  ،فتعباوا يف خاروَهم فرشاع هلام

 - 1الكتاتيب يف احلرمني الرشضفني وما حوهلا  ،د عبداللطيف عبداهلل بن داي

ص12-11
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االسرتاحة يف اليومني املذكورضن  ،فصار ذلك سنة  ،ودعا باخلري ملن أحياا ااذه السانة
ودعا بليق الرَق ملن أماهتا .
1

وقد استمر التعليم يف الكتاتيب عا النحو الذ نشث يف َمن عمر بن اخلطاب ريض
اهلل عنه  ،ويف عهد الدولة اأموضة ظهار عادد مان املعلماني املوااوبني الاذضن ملعاوا يف
امل تمع اإلسالمي  ،ومن أشهرام  :اللحاك بن مزاحم (ت105اا) ،والكُميت بان
ضزضد (ت126اا)  ،وعبداحلميد الكاتاب (ت132ااا) ومان أشاهر مان كتباوا عان
الكتاتيب إخوان الصفا والغزايل  ،وابن اعة  ،وابن خلادون ونرصا الادضن الطاويس
وابن ح ر اهليثمي  ،وقد ع اأستاذ أمحد عبدالغفور عطار ااذه الكتَّاباات إلخاوان
الصفا و ريام  ،وقا بتحقيقها ووضعها يف كتاب سامه (آداب املعلماني) وضعتارب ااذا
الكتاب من أحسن الكتب التي كتبت عن فرق التعليم يف الكتاتياب و ريااا  .وأتاى
2

بعد إخوان الصفا  ،القابيس والذ ألف كتابا يف تعليم الصبيان ساامه ( التعلايم يف رأ
القابيس ) واناك كتب ورسائ ألفت يف اذا املوضوع ليس اذا مكاهنا .
وقد أخذت الكتاتيب يف االنتشار يف يع املنافق اإلساالمية  ،واشاتملت الدراساة
فيها عا تعليم الطالب القرآن الكرضم تالوة وحفظا واوضدا وبعط اأحادض النبوضاة
واأحكا الرشعية  ،ومبادئ احلساب  ..إىل َاناب تعلايم القاراءة والكتاباة وحسان
اخل .
3

 - 1تارضخ اخل العريب حممد فاار الكرد ص 63نقال عن البيان يف علو البيان ملحمد حسني العدو
 - 2صدر اذا الكتاب يف بريوت عا 1386اا
 - 3كتاب العرب ودضوان املبتدأ واخلرب يف أضا العرب والع م والرببر ومن عارصام من ذو السلطان اأكرب  ،عبدالرمحن بن
خلدون  ،املكتبة الت ارضة  ،القاارة  ، 1958ص 398-397
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ثم استمر االاتام بتعليم القرآن الكرضم وبدأ التعليم القارآين ضاتم يف بيئاات تربوضاة
تشبه احللقات القرآنية أو املدارس  -إىل حد ما  -وكان ضطلق عليها دور القرآن  ،وااي
دور قرآنية أنشئت لتحفيظ الطلبة القرآن  ،وتعليمهم القراءات  ،فقد كانوا ضتلقونه عا
حرف أو حروف متعددة  ،وأول مدرسة أنشئت وأفردت للقارآن  ،كانات دار القارآن
الرشائية يف حدود اأربعامئة أ آخر القرن الرابع وأوائ القارن اخلاامس  ،ويف القارن
السابع أنشئت مدرسة ثانية اي املدرسة الوَيهية  ،واستمرت املادارس  ،واحللقاات
1

واملعااد العلمية التي تعلم القرآن وعلومه أو العلاو اأخارى التاي هلاا عالقاة ااذا
الكتاب العظيم يف االنتشار يف ك مكان وإىل عرصنا اذا .
وجيدر اإلشارة إىل أن الكتاتيب استمرت يف كثري من البلادان إىل عهاد قرضاب حيا
قامت الدول بفتح املدارس النظامية فثقب عليها الطالب إقباال شدضدا  ،واذا بالطبع
َع اإلقبال عا الكتاتيب ضعيفا  ،ونتي اة لاذلك أخاذت الكتاتياب يف االختفااء
التدرجيي .
ويف الوقت نفسه ااتمت بعط الدول مث اململكة العربية السعودضة بتعليم كتاب اهلل
وحفظه وتدبر معانيه  ،ف علت القرآن درسا أساسيا يف يع املراح التعليمية ب إهنا
َضادة عا ذلك فتحت مدارس خاصة لتحفيظ القرآن الكرضم فق ثم أنشاثت عياة
خاصة لتحفيظ القرآن الكرضم  ،وهتدف ا معية إىل خدماة القارآن الكارضم تاالوة ،
وحفظ ًا ،واوضد ًا .
ناهج الكتاتيب
 - 1تعليم املتعلم  ،الزرنوَي ص 15
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كان املنه الدرايس يف معظم الكتاتيب ضبدأ بتعليم احلروف اهل ائية  ،ثام احلاروف
املحركة باحلركات امل تلفة  ،ثم دراسة أرقا احلروف اأب دضة  ،وضتم ذلك باثن ضقاو
مدرس ال ُكتَّاب بكتابة ثالثة أو أربعة حروف من احلروف اهل ائية عا لوري الطالاب ،
وك حرف مكتوب ثالث مرات  ،وعليه عالمة التشكي مث َ :ب ُ ،ب ِ ،
ب  .وضطلب
من الطالب قراءة ذلك عدة مرات حتاى حيفظهاا  ،فاإذا حفظهاا قاا املادرس بكتاباة
احلروف اأخرى عا حسب الرتتيب السابق حتى ضتم الطالاب حفاظ ياع احلاروف
اهل ائية باحلركات  .وضعرف ذلك بالقاعدة البغدادضة .
ثم تثيت بعد ذلك مرحلة الكتابة وترتيب الكلامت  ،ويف نفس الوقت ضقاو الطالاب
بتعلم بعط السور القصرية من القرآن الكرضم  ،وأول سورة ضبدأ بقراءهتا عاادة ساورة
الفاحتة  ،ثم سورة الناس  ،وضستمر يف قراءة السور حتى ضتم َزء عم ،وبعاداا ضنتقا
إىل اأَزاء التي تليه حتى هناضة القرآن الكرضم  .وتكون دراسة القرآن بطرضقة تناَلياة ،
فيبدأ با زء الثالثني  ،وضنتهي با زء اأول من القرآن  .علام بثن الطف قاد ال ضكتفاي
1

بدراسة القرآن فق  ،وإنام ضقو بحفظ َزء أو أكثر مناه  ،ورباام ضقاو بحفاظ القارآن
الكرضم بكامله  ،واذا ضعتمد عا مقدرة الطف عاا االساتيعاب  ،وإمكانياات والاده
املادضة .
ويف معظم الكتاتيب جيب عا الطالب أن جيياد القاراءة والكتاباة  ،ومعرفاة مباادئ
احلساب ب انب حفظه للقرآن بكامله أو أَزاء مناه  ،واوضاده  ،وتكاون الدراساة يف
شك

اعات أحيانا  ،أو يف شك أفراد  ،عا حسب إمكانيات الكتاب  ،أماا بالنسابة

لتعليم اخل  ،فإنه وَدت كتاتيب خاصة بتدرضس الطف اخل حتى جييده إَادة تاماة
 .وضقو الطف بااللتحاق اذه الكتاتيب بعد أن ضتم دراساة القارآن الكارضم  ،عاا أن
ذلك ا ضكن قاعدة  ،وإنام وَدت كتاتيب وضعت ضمن مناا ها تدرضس مادة حتسني
- 1الكتاتيب يف احلرمني الرشضفني وما حوهلا  ،ص47
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اخل ب انب املواد اأخرى  ،كام أن بعط الكتاتيب وضعت من ضمن مناا ها بعط
مبادئ الفقه .
وكان الذضن ضر بون يف تثقيف أبناءام ثقافة دضنية فيسلموهنم إىل بعط العلامء الاذضن
ضتولون التدرضس والوعظ يف املساَد ليالَموهنم وضثخذوا العلم عنهم .
وَرت العادة يف الكتاتيب أنه عندما ضتم الطالب حفظ القرآن الكرضم كامال أو بعط
اأَزاء منه ودراسة البعط اأخر  ،أن ضقا احتفال كبري اذه املناسبة السعيدة ضقيمه
والد الطف  ،حيرضه يع الطالب يف الكتاب وأستاذام  ،ويف صباري ضاو االحتفاال
جيتمع الطالب يف الكتاب  ،وقد لبس ك واحد منهم أحسن مالبساه  ،أماا الطالاب
املحتفى به  ،فإنه ضلبس ثوبا َدضدا  ،كام ضلبس معلم الكتاب ا بة والعاممة ثام ُيارج
ا ميع من الكتاب ضتقدمهم معلم الكتاب ،وخلفه الطالاب الاذ حفاظ القارآن أو
بعله  ،ومن حوله بقية فالب الكتاب وضسريون يف شوارع املدضنة يف َولة قصارية _
وذلك للتعبري عن مدى الفرحة والبه ة لدى الطالب وأرسته اذا الن اري العظايم -
واذا االحتفال يف الواقع ضشبه احتفاالت الت رج يف وقتنا احلاة  .ثام ضت هاون إىل
منزل الطالب فيستقبلهم والد الطالب احلافظ املحتفاى باه  ،وبعاد تقادضم املرفباات
ضستمع ا ميع إىل بعط التالوة من القرآن الكرضم من الطالب الذ حفاظ القارآن ،
ثم ضتوَه ا ميع إىل موائد الطعا أو تقد هلم حلوى أعدت خصيصا هلذه املناسابة ،
وضقد ويل أمر الطالب ادضة قيمة ملعلام الكتااب ماع كساوة َدضادة  ،ثام ضنرصاف
ا مي ع  ،وضمثا ااذا االحتفاال يف نظار ويل اأمار أو الطالاب ويف نظار امل تماع ،
الشهادة التي َتنحها املدرس احلدض  ،حي أن الطالب يف الكتاب ال ضمانح شاهادة
ُترج .
1

 - 1أنظر الكتاتيب يف احلرمني الرشضفني وما حوهلا 55-53
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 الباب الثاين 

الطفولة والتحفيظ
 الفصل األول  :مفهو الطف والطفولة .
-1

الطف يف اللغة .

-2

الطف يف االصطالري .

-3

ما اي الطفولة ؟.

-4

ابتداء مرحلة الطفولة وانتهاؤاا .

-5

أمهية مرحلة الطفولة .

 الفصل الثاين  :النمو ومرحله عند الطف .
 -1معنى النمو .
-2

اهلدف من التعرف عا مراح النمو .

 -3قواعد نمو الطف .
-4

مراح نمو الطف .

 الفصل الثالث  :نظرة اإلسال للطف .
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 الفصل الرابع:دور الوالدضن واملعلم يف احللقةواملس دوامل تمع يف حتفيظ القرآن لألففال.
أوال :دور الوالدضن أو أولياء أمور اأففال يف التحفيظ .
ثانيا  :دور اآلباء مع أبناءام يف حلقات ومدارس التحفيظ .
ثالثا  :دور املعلم يف التواص مع أولياء اأمور .
رابعا  :املدرسة وتعاوهنا مع اأرسة عا التحفيظ وتربية اأبناء .
خامسا  :ا ار الصالح .
سادسا  :دور ا ليس الصالح للطف .
سابعا  :الشارع ودوره مع اأففال .
ثامنا  :دور املس د .

الفصل األول
فهوم الطفل والطفولة
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 : -1الطفل يف ال غة :

الطفل بكرس الطاء  :املولود أو الولد حتى البلوغ  ،واو للمفرد املذكر  ،وجيمع عا
أففال ،ويف التنازض العزضز  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭛﭼ  .وقد ضستو فيه املذكر واملؤن
1

ﭙ ﭚ

وا مع  .ففي التنازض العزضز { ﭽ ﮯ

ﮰ ﮱ ﭼ ،وفيه ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﭼ

2

.

والطفل والطف ة  :الصغريان  .والطف الصغري من ك يشء .
والطفولة  :املرح ة ل امليالد إىل الب وغ .
3

 : -2الطفل يف االصطالح
يعرف الطفل يف االصطالح ( بثنه علوضة وحيدة من نوعها و ري قابلة لالنقسا ،
ولذلك فال بد من دراستها وقدراا بصورة منفصلة عن سوااا ) .
4

وقيل  ( :إن الطف عاا من امل ااي املعقدة كعاا البحار الواسع الذ كلام خاضه
الباحثون  ،كلام وَدوا فيه كنوَا وحقائق علمية َدضدة  ،ال َالت خمفية عنهم وذلك
للعف وضيق إدراكهم املحدود من َهة  ،واتساع نطاق اذا العاا من َهة أخرى
).
5

 -3ا هي الطفولة :
 - 1سورة النور آضة 59
 - 2املع م الوسي ج 2ص 560
 - 3لسان العرب ج 2ص401
 - - 4فاخر عاق  :الرتبية قدضمها وحدضثها  :ص ، 465:دار العلم للمالضني  ،بريوت  :الطبعة الثالثة 1981 :
 5عبداهلل أمحد  :بناء اأرسة الفاضلة  :ص  : 181 :دار البيان العريب  ،بريوت  : :فبعة  :بدون 1410 :اا. 1990/
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تعرف الطفولة بثهنا  ( :تلك املرحلة التي ضعتمد فيها الطف عا ريه يف تثمني
متطلباته احلياتية  ،فكلام كانت امل تمعات بدائية بسيطة  ،كانت مرحلة الطفولة
قصرية ) .
1

نفهم من ذلك أن مدة الطفولة ُتتلف باختالف امل تمع الذ ضنتسب إليه الطف ،
فإذا كانت امل تمع متحرضا  ،فإهنا قد ال تنتهي إال عندما ضبدأ الولد باالعتامد عا
نفسه بكسب رَقه  ،واملقصود من مرحلة الطفولة كام ضقول حممد تقي فلسفي ( :
الفرتة التي ال ضستغني فيها الطف َتاما عن أبوضه ب او حمتاج إليهام فيها ) .
2

فمرحلة الطفولة من أام مراح التكوضن ونمو الش صية  ،واي جمال إعداد
وتدرضب الطف للقيا بالدور املطلوب منه يف احلياة  ،وملا كانت وظيفة اإلنسان اي
أكرب وظيفة ودوره يف اأر

او أكرب وأض م دور  ،اقتلت ففولته مدة أفول ،

ليحسن إعداده وتربيته للمستقب  ...ومن انا كانت حاَة الطف شدضدة ملالَمة
أبوضه يف اذه املرحلة من مراح تكوضنه .
 -4ابتداء رح ة الطفولة وانتهاؤها :

َّاس إِ ْن ُكنْت ُْم ِيف َر ْض ٍ
ب ِم َن ا ْل َب ْع ِ َفإِنَّا
مما حيدد مدة الطفولة قوله تعاىل َ { :ضا َأ ه َهيا الن ُ
َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن ت َُر ٍ
ني َلك ُْم
اب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن َع َل َق ٍة ُث َّم ِم ْن ُم ْل َغ ٍة ُخم َ َّل َق ٍة َو َ ْ ِري ُخم َ َّل َق ٍة لِنُ َب ِّ َ
َون ُِق هر ِيف ْاأَ ْر َحا ِ َما ن ََشا ُء إِ َىل َأ ََ ٍ ُم َسم ًى ُث َّم ُن ْ ِر َُك ُْم ِف ْف ً
ال ُث َّم ل ِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشدَّ ك ُْم
َو ِمنْك ُْم َم ْن ُضت ََو َّأ َو ِمنْك ُْم َم ْن ُض َر هد إِ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر ل ِ َك ْيال َض ْع َل َم َم ْن َب ْع ِد ِع ْل ٍم َش ْيئ ًا َوت ََرى
ْاأَ ْر َ َا ِامدَ ًة َفإِ َذا َأن َْز ْلنَا َع َل ْي َها املَْا َء ْاات ََّز ْت َو َر َب ْت َو َأ ْن َبت َْت ِم ْن ُك ِّ ََ ْوجٍ َاِي ٍ ) فاآلضة
3

 1سليامن أمحد عبيدات  :الطفولة يف اإلسال  :ص  : 32:عية عامل املطابع التعاونية  ،عامن  :الطبعة اأوىل :
1409اا. 1989/
 -2أمحد تقي فلسفي  :الطف بني الوراثة والرتبية  :ج : 1ص  : 235 :مطبعة اآلداب  :الطبعة اأوىل 1387 :اا. 1967/
 -3احل . 5 :
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فصلت مراح عمر اإلنسان  ،وبينت أن مرحلة الطفولة تيل استقرار ا نني يف الرحم
 ،وانفصاله منه بالوالدة  ،إىل أن ضبلغ احللم وسن التكليف  ،قال اإلما القرفبي ا
1

رمحه اهلل ا  ( :املعنى  :ثم ن رج ك واحد منكم ففال  ،والطف ضطلق من وقت
انفصال الولد إىل البلوغ ) .
2

ومما ضدل عا اذا املعنى أن اهلل سبحانه وتعاىل فلب من الرَال والنسااء الباالغني أن
ضؤدبوا أففاهلم عا االستئذان يف الدخول عليهم  ،إذا عقلوا معاين الكشافة ونحوااا
يف ثالثة أوقات قب الف ر  ،ووقت القائلة  ،وبعد صالة العشاء فقاال تعااىل َ { :ضاا
ِ
احل ُل َم ِمانْك ُْم َث َ
االث
َأ ه َهيا ا َّل ِذض َن آ َمنُوا ل ِ َي ْست َْث ِذ ْنك ُُم ا َّل ِذض َن َم َلك ْ
َت َأ ْض َام ُنك ُْم َوا َّلذض َن َا ْ َض ْب ُل ُغوا ْ ُ
الة ا ْل ِع َش ِ
ون ثِيابكُم ِمن ال َّظ ِهري ِة و ِمن بع ِد ص ِ
ات ِمن َقب ِ ص ِ
مر ٍ
اء
الة ا ْل َف ْ ِر َو ِح َ
َ َ ْ َْ َ
ني ت ََل ُع َ َ َ ْ َ
ْ ْ َ
َ َّ
ٍ
َاري َب ْعدَ ُا َّن َف َّوا ُف َ
َث ُ
اون َع َلا ْيك ُْم َب ْع ُلاك ُْم
الث َع ْو َرات َلك ُْم َل ْي َس َع َل ْيك ُْم َوال َع َل ْي ِه ْم َُن ٌ
ِ
ِ
ِ
َع َا َب ْع ٍ
ايم }  .وكلاف اأففاال ممان
ط ك ََذل ِ َك ُض َب ِّ ُ
ايم َحك ٌ
ني اهللَُّ َلك ُُم ْاآلضات َواهللَُّ َعل ٌ
بلغوا احللم أن ضستثذنوا يف ك وقت عا حكم الرَال يف االستئذان  ،قال تعااىل { :
ِ
ِ
اني اهللَُّ
است َْث َذ َن ا َّل ِذض َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ك ََذل ِ َك ُض َب ِّ ُ
احل ُل َم َف ْل َي ْست َْثذنُوا ك ََام ْ
َوإِ َذا َب َل َغ ْاأَ ْف َف ُال منْك ُُم ْ ُ
ِ
ِِ
ِ
يم }  .فهذا بيان من اهلل عز وَ أحكامه ؛ إذ قال يف اآلضاة
يم َحك ٌ
َلك ُْم آ َضاته َواهللَُّ َعل ٌ
السابقة {ليستثذنكم} ،أن اأففال ري خمافبني وال مكلفني  .ويف اذه اآلضة أمرام
4

3

5

6

باالستئذان إذا بلغوا احللم  ،وضقرر اذا التحدضد لبداضة مرحلة الطفولة ومنتهااا أا
7

اللغة .
 1او  :أبو عبداهلل  ،حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرري اأنصار اخلزرَي  ،اأندليس  ،القرفبي  ،من كبار املفرسضن ومن العلامء
الزاادضن  ،تويف سنة 671اا ،انظر  :اأعال للزركيل . 322/5
 2تفسري القرفبي . 12/12
 - 3القائلة  :الظهرية  ،ومنه القيلولة  ،واي  :النو يف الظهرية  ،انظر خمتار الصحاري للراَ . 559
 - 4انظر تفسري القرفبي . 308/12
 - 5النور . 58
 - 6النور . 59
 - 7انظر تفسري القرفبي . 308/12
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و ل هنا يتض أن الوالدة بداية رح ة الطفولة  ،وأن الب وغ هو احلد الفاصل بني
الطفولة واملرح ة التي ت يها .
 -5أمهية رح ة الطفولة
مرحلة الطفولة من أام مراح احلياة عند اإلنسان  ،وأكثراا خطورة  ،فهاي تتمياز
عن رياا بصفات وخصائق واستعدادات  ،واي أساس ملراح احلياة التالية  ،وفيها
َذور ملنابت التفتح اإلنساين  :ففيها تتفتق موااب اإلنسان  ،وتربَ مؤاالتاه  ،وتنماو
مداركه  ،وتظهر مشاعره  ،وتتبني إحساساته  ،وتقوى استعدادته  ،وتت ااوب قابلياتاه
مع احلياة سلبا أو إجيابا  ،وتتحدد ميوله واااااتاه نحاو اخلاري أو الرشا  ،وفيهاا تثخاذ
ش صيته بالبناء والتكوضن لتصبح  -فيام بعد – متميازة عان ربااا مان الش صايات
اأخرى .
وتتميز ففولة اإلنسان بثهنا أفول من ففولة احليوان  ،وبثن مطالب رعاضة اذه
الطفولة ال تقترص عا جمرد الغذاء والوقاضة – كام او احلال يف احليوان – ب إنه حتتاج
إىل رعاضة عقلية ونفسية واَتامعية تتالئم مع فبيعة اإلنسان بوصفه أكر خملوقات اهلل
– عز وَ – ومن انا ُعنيت كثري من البحوث والدراسات يف كثري من جماالت
املعرفة النظرضة والتطبيقية بالطفولة .
وتدل كثري من الدراسات التي أَرضت يف جمال علم النفس والرتبية عا أن نسبة
كبرية من مقومات ش صية الفرد املعرفية والوَدانية والسلوكية تتشك يف السنوات
اخلمس أو الست اأوىل من عمره
 - 1املرشد الرتبو ملعلامت رضا

1

 ،أن الطف كالكتاب املفتوري اأبيط

اأففال بدول اخللي العربية  11 /د .خلري سعود خلري .
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الصفحات  ،ضس
تعر

فيه ك ما ضود صاحبه  ،أو ضرد عليه من حوادث وأحداث

عليه أو تقع يف حميطه  ،أو انطباعات ترتسم يف خميلته وذاكرته .

والطفولة أر

صاحلة لالستنبات  ،فك ما ضغرس فيها من مكار اأخالق وحماسن

الصفات  ،وك ما ضبذر فيها من بذور الرش والفساد  ،أو الغي واللالل ضؤيت أكلاه يف
مستقب حياة الطف  ،ولذلك فهو ضكتساب مان بيئتاه العاادات الساارة واللاارة ،
وضثخذ السب املستقيمة أو املنحرفة  ،واذا مصداق حدض رسول اهلل صا اهلل علياه
1

وسلم  (( :ما من مولود إال ضولد عا الفطرة  ،فثبواه هيودانه أو ضنرصانه أو ضم ساانه
)) .
وتشري اإلحصاءت اخلاصة بثعداد اأففال يف العاا إىل أن عدد اأففال الذضن تق
أعامرام عن 15سنة يف العاا  %36من عدد سكان العاا  ،وتصعد إىل  %44يف دول
آسيا وأفرضقيا وتق يف أمرضكا وأوروبا  .فهي نسبة مرتفعة يف اهلر العمر  -وخاصة
2

يف البالد اإلسالمية -فيبلغ عدد أففال العاا العريب وحده 67مليونا تقرضبا  ،أ ما
ضعادل  %45من عدد السكان  ،فهذه اإلحصاءات تشري إىل اتساع اذه القاعدة بسبب
3

ارتفاع نسبة من ام يف سن الطفولة حي ضزضد عددام عا ثل امل تمع الدويل  ،فهم
الطاقة املحركة له مستقبال وإذا كان اذا العدد اهلائ من البرش وحده عامال ضستدعي
من الدو ل واملسئولني االاتام  ،فإن اناك عوام أخرى ال تق أمهية عن اذا العام
منها :
-1

طول رح ة الطفولة عند اانسان وحاجتها إىل الرعاية :

 - 1الطف املثايل يف اإلسال  :لألستاذ عبدالغني اخلطيب  ، 7 /ط1400 ، 1اا . 1980 -
 - 2بح الطف السعود بني الواقع واملنشود  ،بقلم أسامء حممد 482/
 - 3عنارص اسرتاتي ية لتن مية الطف العريب  ،إصدار اأمانة العامة  ،اإلدارة العامة للشؤون االَتامعية والثقافية لل امعة العربية
.7/
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واملقصود من مرحلة الطفولة  :الفرتة التي ال ضستغني فيها الطف َتاما عان أبوضاه ،
ب او حمتاج إليهام  .فالطف البرش ضص إىل الدنيا واو يف حالة ع از تاا  ،تتعلاق
1

حياته بعناضة من حوله ملدة َمنية ُتتلف من جمتمع إىل آخر بااختالف درَاة التحرضا
والتقد  ،ضق اعتامده فيها عا ريه تدرجييا حتى ضص إىل درَة االعتامد عا النفس ،
كام ضالحظ أن النمو العا ضتصف بالب ء والتادرج  ،فهاي تطاول عاا مثيالهتاا عناد
احليوانات بكثري  ،وَتتد إىل فرتة بعيدة .
2

وفول اذه املرحلة حيتاج من عوام التثثري املحيطة عناضة خاصة  ،تتناسب مع
فبيعة خلق الطف  ،ومراح نموه يف عطاء متكام متواص مالئم الستعداداته
وفاقاته ( فالطف حيتاج إىل عناضة خاصة من املحيطني به  ...وقد ثبت أن الطرضقة التي
ضنظم اا اأا حياة الطف  ،واأسلوب الذ ضل ثون إليه يف الترصف حياله منذ
الشهور اأوىل مليالده سوف حيددان من سلوكه يف املستقب  ...فالطف ليس بوسعه أن
ضنمو اَتامعيا من تلقاء نفسه  ،واأففال كائنات حية تعتمد عا رياا ؛ إذ ال ضمكن أن
ضستمر نشافها أكثر من ساعات ما ا ضساعداا الكبار بعاداهتم التامة التكوضن ) .
3

 -2قاب ية هذه املرح ة ل تكويل والتوجيه والبناء :
ضثيت الطف إىل احلياة الدنيا واو مزود بالطاقات واالستعدادات  ،وامليول  ،والغرائز
 ،والقدرات امل تلفة  ،واملوااب الطبيعية  ،وضمكن أن ضشبه بالباذرة التاي حتتااج كاي
تنمو إىل عناضة مناسبة  ،تشم السقي  ،ووضع املواد اأساسية املساعدة لعملياة النماو
مث السامد  ،وفالحة اأر

وهتيئة الرتبة لالستنبات  ،وإَالة العوائق  ،فمتاى وفارت

اذه اخلدمات للبذرة فإنه ضمكن هلا أن تنمو وتتفرع إىل أ صان تثمر وتؤيت أكلها  ،كا
اذا وفق سنن إهلية أودعتها اذه القابلية للنامء املتادرج  ،ثام اإلثاامر  ،حيا تاوفرت
 - 1انظر الطف بني الوراثة والرتبية  ،حممد تقي فلسفي . 201/1
 - 2انظر الطف بني الوراثة والرتبية  ،حممد تقي فلسفي . 201/1
 - 3بح الطف السعود بني الواقع واملنشود  ،بقلم أسامء حممد 483/
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الظروف املالئمة التي أتاحت هلا ممارسة دوراا يف احلياة  ،كذلك الطف خلق من خلق
اهلل تعاىل  ،ضولد ضعيفا عاَزا معرضا للفناء إن ا ضلق عناضة ممن حوله لكنه ماع حاَتاه
إىل ريه ضولد ( مزودا بالقابلية للتغاري  ،وبالقادرة عاا الاتعلم واالساتعداد لالنتفااع
باخلربات التي ضمر اا  ،وتعدض سلوكه  ،وتطوضره عا ضوئها  ،كام ضكاون قاادرا عاا
املالئمة بني نفسه من ناحية ،...وبني ما تتطلبه مواقف احلياة يف البيئة التي ضنشث فيها من
ناحية أخرى ...لذا  ،ااتم كثري من علامء الرتبية واالَتامع وعلم النفس بدراسة مرحلة
الطفولة ملحاولة فهمها  ،والتعرف عا احتياَاهتا  ،ومعرفة الفوارق امل تلفة باني كا
مرحلة)  .وأكادت نتاائ بحاوثهم أن أساس الصاحة ا سامية والعقلياة والنفساية
1

والنموذج الذ حيتذ به الطف يف تفتح ش صيته  ،إنام توضع كلها يف مرحلة الطفولة
 ،وعا اخلصوص مرحلة احللانة  ،ذات املرونة  ،والقابلياة للاتعلم وتطاور املهاارات
وفرتة النشاط اأكرب  ،والنشاط العقيل املتميز .
فهذه املرحلة إن حر فيها الطف فرص التعلم  ،واكتساب املهارة  ،ضكن قد خرس كثريا
؛ ذلك أن القدرات واملوااب الطبيعية إن ا تلق ما حتتاج إلياه مان الرعاضاة الكاملاة ،
ويف الوقت املناسب  ،فإما أن تذب وَتوت  ،وإما أن تظ ففيلية تعتماد عاا ريااا .
وإذا صار فيها يشء من الرعاضة ونمت  ،فإهنا تنمو نموا ناقصا  ،مشواا .
 -3كوهنا رح ة إعداد ل مستقبل :
لع من العوام التي أحافت اذه املرحلة بالعناضة واالااتام  ،أهناا ح ار الزاوضاة
لبناء اإلنسان  ،وتشييد حلارته  ،وضامن تقدمه ؛ فالعناضة بنمو الطفا نماوا صاحيحا
متكامال من يع ا وانب  ،والعم الدائب املستمر عا رعاضة اذا النمو وحفظاه مان
ك ما ضعوق سريه الطبيعي  ،أو ضقف ح ر عثارة يف فرضاق وصاوله إىل أقىصا فاقاتاه
وعطاءاته  ،ك اذه اأمور مؤرش حلار لألمة التي تسعى إلجياد اإلنساان الصاالح
 - 1بح الطف السعود بني الواقع واملنشود  ،بقلم أسامء حممد 483/
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القادر عا مح اأعباء والتكاليف  ،التي حتدد دوره يف احلياة وبناء جمتمع قو لاه كا
عنارص البقاء والقدرة عا املشاركة يف بناء احللارة اإلنساانية  .عاا أساس صاحيحة
ربانية  ،وأخذ مكانة متميزة متفقة مع رسالتها بني امل تمعات املتقدمة .
1

لقد تركزت الدراسات العلمية عا َوانب اذه املرحلة احلساسة وحاولت التعرف
عا إمكاناهتا  ،وكيفية اإلفادة منها يف تعليم الطف وتوَيهه  ،ورسم املستقب اأفل
له  ،وأصبحت قلاضا الوَدانية واملعرفية َزء ال ضت زأ من العلو النفسية والرتبوضاة ،
التي هتدف إىل فهم الطف والتعرف عا فبيعته  ،ادف إعداده للحيااة التاي تنتظاره ،
فهناك ما ضشبه االتفاق بني العلامء أن الطف تؤثر فيه عوام الوراثة  ،والعواما البيئياة
ممثلة يف أرسته  :أول العوام مسؤولية عن رعاضته وتثقيفه  ،والتي ضرتباى وضنشاث حتات
عناضتها  ،وضتثثر بنوعية الثقافة التي تؤمن اا  ،وتريب عليها أفراداا  ،وكاذلك العواما
اأخرى ال تق أمهية عن عام اأرسة وعاا اخلصاوص عنادما ضشاب عان الطاوق
وتتسع دائرة تعامله مع من حوله  ،فإن املدرسة تثيت يف املرتبة الثانية بعاد اأرسة أمهياة
وما تقو به من دور ثقايف ضشارك يف بناء مستقب الطف  ،كذلك تلعب العوام املؤثرة
اأخرى دوراا يف تشكي ش صية الطف  ،وحتبيبه لتعلم وحفظ القرآن الكرضم .
2

إن مرحلة الطفولة هلا أمهية عظمى يف تقرضر أسااس احليااة الاذ تبناى علياه حيااة
الطف ومستقبله  ،واحلقيقة التي ُضنتهى إليها وتتثكد ضوما بعد ضاو ااي أن لإلدراكاات
احلاصلة يف دور الطفولة  ،واحلوادث والت ارب الواقعة يف تلك الفرتة تثثريا قافعا عا
حياة اإلنسان ؛ إذ نستطيع القول برصاحة أن اذه اإلدراكات والت ارب تعد اأسااس
لسالمة اأفراد وسعادهتم وشقائهم فيلة أضا العمر .
3

 - 1انظر االاااات ا دضدة يف ثقافة اأففال  ،حماةة أدب اأففال ومراح النمو  -صبيحة فارس ص 77
 - 2أنظر  :بح الطف السعود بني الواقع واملنشود  ،بقلم أسامء حممد 463/
 - 3أنظر  :الطف بني الوراثة والرتبية  ،حممد تقي فلسفي . 81/2
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وإذا تقرر أن مستقب اإلنسان مبني عا مرحلة ففولتاه إجياباا وسالبا  ،فهاذا ضقارر
أضلا أن مستقب امل تمع مرتب بالعناضة بثففاله  ،فهم رَاله  ،ونساؤه مستقبال  ،وام
قادته وعلامئه وصانعوا حلارته  ،واام ثروتاه  ،ومصادر تقدماه  ،واام مركاز أملاه
وتطلعه  ،والعناضة املتكاملة بثففال امل تمع اي اخلطوة املثمرة يف بناء مستقب امل تماع
 ،ورسم أ سياسة مستقبلية هلذا امل تمع ال ضكتب هلا الن اري ،وال ضرى هلا واقاع إذا ا
تبدأ من قاعدة امل تمع العرضلة  ،أو ا ضوضع هلذه القاعدة اعتبار  ،ذلك أن لك بنياان
قاعدة  ،وقاعدة بناء امل تمع ام صغاره  ،فبقدر العناضة اؤالء الصغار  ،والعما عاا
تنمية فاقاهتم  ،والكشف عن قدراهتم ،باأسااليب الرتبوضاة الصااحلة ذات اأااداف
النبيلة  ،ضتقد امل تمع  ،وتتحقق اأاداف املنشودة التي ضرمي إليها راسامو سياساات
مستقبلة .
إن الطف إذا كرب أصبح علوا يف امل تمع  ،فهو إن ا ضرب الرتبية الصاحيحة ،التاي
تصق مواابه الفطرضة  ،وتنمي ملكاته العقلية  ،والفكرضة  ،وهتذب صفاته اأخالقية ،
فقد ضصبح علوا فاسدا يف امل تمع ةره أكرب من نفعه ورشه أكرب من خريه .
1

الفصل الثاين
النمو و رح ه عند الطفل

 - 1أنظر  :الطف املثايل يف اإلسال  ،عبدالغني اخلطيب  ،ص. 121
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 -1عنى النمو :
ضشري القرآن الكرضم يف سياق تقرضر قدرة اهلل تعاىل يف خلقه  ،الدالة عا وحدانيته عا
لسان نوري عليه السال يف قصته مع قومه إىل أفوار خلق اإلنساان  ،قاال تعااىل َ { :ماا

َلك ُْم ال ت َْر َُ َ
ون هللَِّ َو َقار ًا َ ،و َقدْ َخ َل َقك ُْم َأ ْف َوار ًا} .
1

قال ابن عباس  ( :أفوارا ضعني نطفة  ،ثم علقة  ،ثم ملغة  .أ فورا بعد فور إىل َتا
اخللق  . ) ...وقي  ( :أفوارا صبيانا  ،ثم شبابا  ،ثم شيوخا ) .
2

فاإلنسان ضمر يف حياته بعدة مراح  ،وضتحول من حال إىل حال  .ويف موضع آخر
من كتاب اهلل ضصور املوىل َ شثنه مراح نمو اإلنسان مع ذكر أوضاح صافة لكا
مرحلة  ،إلظهار قدرة اهلل تعاىل يف نفس اإلنسان ليعترب  ،فيقول سبحانه  { :اهللَُّ ا َّل ِ
اذ

ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
او ٍة َضا ْعف ًا َو َشا ْي َب ًة
َخ َل َقك ُْم م ْن َض ْعف ُث َّم ََ َع َ م ْن َب ْعد َض ْعف ُق َّو ًة ُث َّم ََ َع َ م ْن َب ْعد ُق َّ
ِ
يم ا ْل َق ِد ُضر}  .ضقول اإلماا القرفباي يف تفساري ااذه اآلضاة ( :
َْ
ُي ُل ُق َما َض َشا ُء َو ُا َو ا ْل َعل ُ
معنى من ضعف  :من نطفة ضعيفة  ،وقي  :يف حال ضعف  ،واو ما كاانوا علياه يف
3

االبتداء من الطفولة والصغر  ،ثم َع من بعد ضعف قوة  ،ضعني الشبيبة  ،ثم َعا
من بعد قوة ضعفا ضعني اهلر )  .فهذا التطور من مرحلة إىل مرحلة ااو ماا ضصاطلح
4

عليه علامء النفس با ( ظاارة النمو ) .
ضقول الدكتور أمحد َكي صالح  ( :تكون حياة الفرد منا واحدة منذ والدتاه وحتاى
وفاته  ،بيد أننا نالحظ تغري ًا ملحوظ ًا يف حياة صغارنا  ،ونموا مطرد ًا يف خمتلف النواحي
ا سمية والنفسية واالَتامعية  ،فال شك أن النمو ا سمي ملحوظ يف عهود الطفولاة
اأوىل  ،...وكذلك احلال يف الظواار النفسية ا سمية  ،كامليش والكال وما شابه ذلك
 - 1سورة نوري 14-13
 - 2تفسري القرفبي 303/18
 - 3سورة الرو 54
 - 4تفسري القرفبي 46/4
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 ،ويف نموه العقيل حي ضبدأ التعرف عا اأش اص  ،ثم اأشياء  ،ثم ضسميها بثسامئها
 ،ثم معرفة فرق استعامهلا  ،ثم الترصف يف مواقف اَتامعية معيناة  ، ...فنماو الطفا
العا ظاارة نالحظها يف حياتنا اليومية .
 - 2اهلدف ل التعرف عىل راحل النمو :
حياة اإلنسان سلسلة واحدة متواصلة اأحاداث والتغاريات  ،تت اه نحاو النماو،
ولكون اذه الدراسة تعنى بالطف ؛ أن مرحلة الطفولة من أام مراح نمو اإلنسان ،
ملا هلا من أثر عا املراح التالية  ،وباعتباراا مرحلة التكوضن والبناء  ،فإنه ضتعاني إلقااء
اللوء عا اذه املرحلة  ،لتتلح فبيعتها وما َتتاَ به من تكوضنات واستعدادات فطرضة
قابلة للنمو والبناء  ،وفاقات ضؤثر فيها التوَيه والتكاوضن  ،ومعرفاة العواما البيئياة
الثقافية التي تعد حمور البناء واإلنامء  ،وحي ادفت الدراسة ملراحا نماو الطفا إىل
معرفة الوسائ واأساليب التي حتقق أحسن الوَوه املمكنة لعملياة النماو  ،ويف ااذا
املعنى ضوضح الدكتور أمحد َكي صالح  :أن الغر

من دراسة مراح النمو  ،أو علم

نفس الطف  ،او دراسة نمو السلوك البرش  ،وتطاور الوظاائف النفساية  ،يف ساني
احلياة امل تلفة  ،لتحدضد أحسن الرشوط البيئية املمكنة التي تؤد إىل أحسن نمو ممكن
 ،وأن التعرف عا فبيعة مراح نمو الطف وخصائق ك مرحلاة عاا َاناب مان
اأمهية  ،فهو ال ضقترص عا مساعدة اآلباء واملدرسني واملهتمني برعاضاة شائون الطفا
فحسب  ،ب إنه ضؤد أكرب اخلدمات وأَلهاا للم تماع الاذ جياب أن ضعناي عناضاة
قصوى بثففاله وهتيئة أحسن الرشوط الالَمة لنموام الصحيح  ،ذلاك أن ن ااري أ
أمة ضكمن يف عناضتها بثففاهلا  ،والكشف عن قدراهتم  ،وتوَيههم الوَهاة الساليمة ،
وبذلك تتحقق فائدة امل تمع من أكرب عدد من أبنائه  ،ويف ااذا حفاظ لثاروات اأماة
العقلية التي تنمو يف الرتبة الصاحلة  ،وضمكن تل يق اذه اأاداف فيام ضيل :
-1

فهم العوام املسيطرة الفعالة التي تتحكم يف أسلوب الطف يف سن معينة.
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املالئمة بني خصائق الطف النفسية والعقلية واملزاَية وبني ما ضتطلبه الطفا

من تعليم وحياة اَتامعية  ،وإضامن وتصور فكر للحياة والوَود .
 -3قواعد نمو الطفل :
واملتثم لظاارة نمو اإلنسان ضلحظ أن عملية تطور خلقاه  ،وانتقالاه مان حاال إىل
حال  ،تسري حسب قواعد منلبطة وسنن إهلية  ،تت ا فيهاا قادرة اخلاالق  ،وإحكاا
خلقه  ،فتبارك اهلل أحسن اخلالقني  ،وضمكن تل يق اذه القواعد فيام ضيل :
-1

إن مظهر النمو للكائن احلي يف ذاته ثابت  ،فهو ضنمو داخلي ًا ومن يع نواحياه

بطرضقة معينة  ،اعله حيافظ دائ ًام عا سامته الرئيسة  ،سواء أكانات الساامت نفساية أ
َسمية أ حيوضة .
-2

إن نمو الكائن احلي وحدة مساتمرة ال انفصاال باني مراحلهاا وفرتاهتاا  ،وإن

تقسيم حياة اإلنسان إىل مراح إنام او من أَ التعرف عا العوام املؤثرة واملالئمة
بينها وبني خصائق ك مرحلة  ،وإال فإنه ال ضوَد فاص بني أضة مرحلة والتي تليها
 ،ب او نمو تدرجيي بحي تؤثر ك مرحلة بالتي تليها  ،وتتثثر ك فارتة باام قبلهاا ،
حتى إن بعط رواسب الطفولة تبقى مع بعط النااس يف أعامقهام لتعااودام وقات
الشي وخة أو الشباب  ،كام أن رسعة نمو الكائن احلي ُتتلاف بااختالف مراحلهاا ،
فنمو الطف َسمي ًا يف فرتة الرضاع ُيتلف عن نموه يف فرتة احللانة .
-3

ضت ه النمو من امل م إىل املفص  ،ومن الغامط إىل الواضح  ،فإدراك الطف

ضكون أوالً امل ًا كلي ًا بحي ضدرك احليوان القرضب منه عا أنه كائن مث اأففاال ،
ولكن بعد أن ضنمو إدراكه  ،وضتعرف عا خصائق  ،ضنتق مان دائارة الغماو

إىل

دائرة الوضوري  ،فيستطيع أن ضميز احليوان من ريه  ،واكاذا يف كثاري مان الظاواار
النفسية .
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إن عملية النمو خاضعة للتفاع بني مقومات الفرد الوراثية وبيئته الطبيعية أو

االَتامعية  ،فالذكاء املوروث إنام ضظهر وضتفتح وضنل يف البيئة املثقفة املتفتحاة ،....
وق مث ذلك يف االستعدادات ا سمية واالَتامعية  ،فهي خاضعة لعااميل الوراثاة
والبيئة .

 -4راحل نمو الطفل :
وعا الر م من أن نمو الكائن احلي وحدة مستمرة ال انفصال بني مراحلها وفرتاهتا
 ،فإن من البدهيي وَود فوارق بني وحدات عمر اإلنسان وسنيه  ،بحيا تتمياز كا
وحدة عن التي تليها بفوارق وخصائق معينة  ،فمثال صفات الطفا ا سامية وااو
ابن ست سنني ُتتلف عن صفاته السابقة واو ابن سنتني  ،واكذا التمياز يف إدراكاه ،
واستقالله الش يص  ،ويف يع صفاته  ،فهو يف نمو مستمر متص  ،ولقد اعتنى علاامء
النفس بمراح نمو الطف  ،واختلفوا يف تقسيمها  ،فمنهم من ضقسمها حسب مراحا
التعليم  ،وفرضق آخر ضت نب الناحية الزمنية وضقسمها حسب خصائق ك مرحلة .
وبعد تثم نصوص الكتاب والسنة وفهم مفكر اإلسال هلذه املراحا  ،وَادت
أن للتصور اإلسالمي تقسيام خاصا ضقرتب منه علم النفس الرتبو احلدض  ،إىل أرباع
مراح :
-1

مرحلة الرضاعة  :من الوالدة إىل هناضة العا الثاين .

-2

مرحلة احللانة  :من بداضة العا الثال إىل هناضة العا السادس .

-3

مرحلة التميز  :من بداضة العا السابع إىل الثاين عرش البا .

-4

مرحلة املرااقة  :من احلاد عرش أو الثاين عرش إىل البلوغ .

وفيام ضيل تفصي هلذه املراح أتناول فيها مدداا وأمهيتها وخصائصها :
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أوال  :رح ة الرضاعة :
أ-

دهتا:

ني َكا ِ
ضقااول تعاااىل { :وا ْلوالِاادَ ُ ِ
اام َل ْ ِ
او َل ْ ِ
ني َمل ِا ْن َأ َرا َد َأ ْن ُضااتِ َّم
ات ُض ْرضا ْع َن َأ ْوال َد ُاا َّن َحا ْ
َ َ
الر َضا َع َة}  .ضقول سيد قطب يف تفسري اذه اآلضة  ( :واهلل ضفر للمولود عا أمه أن
َّ
1

ترضعه حولني كاملني ؛ أنه سبحانه ضعلم أن اذه الفرتة اي املثا مان ياع الوَاوه
الصحية والنفسية للطف (( ملن أراد أن ضاتم الرضااعة )) وتثبات البحاوث الصاحية
والنفسية أن فرتة عامني ةورضة لنماو الطفا نماو ًا سالي ًام مان الاوَهتني الصاحية
والنفسية  ،ولكن نعمة اهلل عا ا امعة املسلمة ا تنتظر حتى ضعلموا اذا من ااارام ،
ومدة اذه املرحلة حوالن بنق اآلضة  ،ولقوله تعاىل { :ووصينَا ْ ِ
اأن َْس َ
مح َل ْت ُه
ان بِ َوالِدَ ْض ِه َ َ
َ َ َّ ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اري }  ،والفصاال
ُأ هم ُه َو ْان ًا َع َا َو ْا ٍن َوف َصا ُل ُه يف َعا َم ْني َأن ْاشك ُْر ِيل َول َوالدَ ْض َك إ َ َّيل املَْص ُ
او  :الفطا .
2

3

ب -أمهيتها :

مرحلة الرضاعة من أام مراح الطفولة ضوضع فيها أساس نمو الش صية فيام بعد
 ،فإذا كانت عوام النمو ساليمة ومواتياه  ،كاان نماو الشا ق ساوض ًا  ،وإذا كانات
عوام النمو ذات تثثري ضار كان نمو الش صية ملطرب ًا ري متوافاق  ، ......وااذه
املرحلة تعد مرحلة انطالق القوى الكامنة  ،واي مرحلة اإلن اَات الكبارية  ،حيا
تشهد نمو ًا َسمي ًا رسضع ًا  ،وتآَر ًا حسي ًا حركي ًا يف السيطرة عا احلركاات ( ا لاوس
 - 1سورة البقرة . 233 :
 - 2يف ظالل القرآن  ،سيد قطب . 2541/1
 - 3سورة لقامن . 14 :
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والوقوف واحلبو وامليشا )  ...وفيهاا ضكتساب الرضايع الكاال  ،وضكتساب اللغاة ،
وضالحظ فيها نمو االستقالل  ،واالعتامد النسابي القليا عاا الانفس  ،واالحتكااك
االَتامعي بالعاا اخلارَي والتنشئة االَتامعية  ،والنمو االنفعايل  ،وضتم فيها الفطا ،
وفيها أضل ًا تنمو الذات  ،وضتكون مفهومها الذ ضعد احل ر اأسايس للش صية .
1

ج -خصائصها :
ضمكن إ ال اذه اخلصائق يف اثنتني :
-1

النمو العضوي النفيس :

الطف الرضيع كائن حي  ،حيتاج إىل العنارص التي تساعده عا االستمرار يف احلياة
 ،واي الغذاء اأول الذ ضتم من خالل وَوده يف وس أرستاه  ،وعاا اخلصاوص
اأ  ،التي هتيئ له اذه املطالب اأولية ...،وتساعد عا عملياة النماو العلاو ...
واملقصود بالنمو العلو  :عملية النمو التي ضمر اا َسم الطف منذ الوالدة وحتاى
ضص املرحلة اأخرية من مراح النمو  ،فينبغي العناضة بغذاء الطفا واحلارص عاا
2

الرضاعة الطبيعية ؛ لكوهنا الغذاء الرباين الصحي املتكام  ،وملا ضنعكس عاا الطفا
من فوائد نفسية  ،حي ضشعر الطف باحلنان واو ملتصق بصدر أمه أثناء الرضااعة إذ
ضؤكد علامء النفس ( أن الرضاعة ليس جمرد إشباع حاَة علوضة  ،وإناام ااي موقاف
نفيس اَتامعي شام  ،ضشم الرضيع واأ  ،واو أول فرصة للتفاع االَتامعي ) .
3

وضنبغي يف اذه املرحلة أن حياط الطفا بثساباب الوقاضاة الصاحية الالَماة للاعف
املناعة ا سدضة لدضه  ،وفيها ضثخذ النمو شاك ً
ال رسضعا ًا فتنماو أَهازة َسام الطفا
بصورة رسضعة مث ا هاَ العظمي و التنفيس والبويل والتناسيل  ،وكاذلك الوظاائف
احلسية تنمو رسضعة اي اأخرى فيزداد نمو اإلدراك البرص  ،وضثخاذ صافة التمياز
 - 1علم نفس النمو  ،د.حامد َاران  ،ص. 121
 - 2انظر بح الطف السعود بني الواقع واملنشود  ،أسامء حممد عبدالوااب ص . 492
 - 3علم نفس النمو  ،د.حامد َاران  ،ص. 118
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والوضوري  ،وتتطور حاسة السمع  ،فيميز الرضايع الادرَات امل تلفاة لألصاوات
املتباضنة  ،وضدرك الفرق بني اأصوات ،وحتدضد َهتها  ،واكذا بقية احلواس .
1

-2

النمو الفكري واالجتامعي

النمو العليل ضساعدنا عا نمو وتطوضر القدرات الفكرضاة للطفا  ،إال أناه وحاده
ليس كافي ًا ب ضلاف إليه عام التكيف والتفاع االَتامعي الذ ضساعد الطف عا
اكتساب اخلربة باالحتكاك والتعام مع اأش اص واأشياء املحيطة به  . . .إذ ضنات
اذا مع التعام معرفة صفة اذه اأشياء وخصائصها  ،والذكاء يف اذه املرحلة ضصفه
2

بياَيه  :بثنه حيس حركي  ،وضالحظ فيه رسعة النمو . . .حيا ضاتعلم الرضايع مان
اخلربات اليسرية واملامرسة والتادرضب  ،وتقلياد الكباار  ،وعاا اخلصاوص الوالادان
واأخوة  ،وضساعد اذا َتاماا يف تعلايم اللغاة  ،واالنفعااالت  ،واملياول  ،والنظاا .
3

ولذلك تسمى اذه املرحلة يف الغالب املرحلة اإلحيائية لسهولة اساتهواء الطفا مان
َانب الكبار .
4

ثانيا  :رح ة احلضانة :
وتعد اذه املرحلة امتدادا فبيعيا ملرحلة الرضاعة حي تثخاذ عملياة النماو شاكال
متقاربا يف املرحلتني  ،وإناام َااء الفصا باني املارحلتني ملاا تقتلايه ةورة البحا
والتحلي وإبراَ اخلصائق الدقيقة .
أ -سبب تسميتها :

 - 1انظر  :علم نفس النمو  ،د.حامد َاران  ،ص 126و .134
 - 2انظر بح الطف السعود بني الواقع واملنشود  ،أسامء حممد عبدالوااب ص. 492
 - 3انظر  :علم نفس النمو  ،د.حامد َاران  ،ص .137
 - 4انظر سيكلوَية الطفولة واملرااقة حقائقها اأساسية  ،عبدالعيل ا سيامين  ،ص . 29
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سميت اذه املرحلة بمرحلة احللانة ؛ حلاَة الطف إىل القرب من والدضاه  ،وعاا
وح َلا َن الصابي
اخلصوص أمه  ،رعاضة وتربية  .قاال صااحب القااموس املحاي َ ( :
ح ْلن ًا ِ ،
وحلانة بالكرسَ :عله يف حلنه أو رباه كاحتلنه ) .
َ
1

وقال ابن قدامة  :كفالة الطف وحلانته واَبة ؛ أنه هيلك برتكاه  ،في اب حفظاه
عن اهلالك  ،كام جيب اإلنفاق عليه  ،وإن اؤه من املهالك  ،وال تثبت احللانة لفاساق ؛
أنه ري موثوق به يف أداء الواَب من احللانة ) .
2

والطف يف اذه املرحلة يف حاَة شدضدة إىل والدضه  -وعا اخلصاوص أماه  -فهاو
حمتاج إىل عناضتها  ،وحناهناا  ،وعطفهاا  ،وال تقا حاَتاه إليهاا يف ااذه املرحلاة عان
حاَته واو رضايع  ،فلاأل دور مهام يف رعاضاة ففا ااذه املرحلاة وتنشائته وبنااء
ش صيته  ،لذا حرصت الرشضعة الغراء عا أن ضنماوا نماوا ساليام وااو باالقرب مان
والدضه وعا اخلصوص أمه  ،التي اي أحق الناس بكفالته إذا فلقت  ،وكانت عاقلاة ،
ري متزوَة  ،وال فاسقة سواء أكان الطف ذكرا أ أنثى  ،ملا روى عبداهلل بن عمرو بن
العاص  :أن امرأة قالت ضا رسول اهلل ! إن ابني اذا كان بطني له وعاء  ،وثدضي له سقاء
 ،وح ر له حواء  ،وإن أباه فلقني  ،وأراد أن ضنتزعه مني .فقال رسول اهلل صاا اهلل
عليه وسلم  ( :أنت أحق باه ماا ا تنكحاي ) ؛ وذلاك أن اأ أقارب النااس إلياه ،
3

وأشفقهم عليه  ،وال ضشاركها يف القرب إال أبوه ،ولايس لاه مثا شافقتها  ،وال ضتاوىل
احللانة بنفسه  ،وإنام او أمر ُيق النساء ب ضدفعه إىل امرأته  ،وأمه أوىل به مان امارأة
أبيه .
4

ب  -دهتا :
 - 1القاموس املحي  ،الفريوَآباد . 217/4 ،
 - 2املغني  ،ابن قدامة . 614/7 ،
 - 3رواه أبو داود  283/2رقم  ، 2276قال اأرناؤوط يف حاشية َامع اأصول  : 614/3ويف سنده الوليد بن مسلم  ،واو
ثقة  ،لكنه كثري التدليس والتسوضة .
 - 4انظر املغني البن قدامة . 614/7
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حدد الفقهاء مدة احللانة إىل بلوغ الطف سن التمييز  ،حي تظهار باوادر التفكاري
املنطقي واالستقالل الش يص يف كثري من اأمور  ،قال ابن قدامة  :الغال إذا بلغ سبعا
خري بني أبوضه إذا تناَعا فيه فمن اختاره فهو أوىل به  ، ...فإذا بلغ الغاال
وليس بمعتوه ِّ
حد ًا ضعرب عن نفسه وضميز بني اإلكرا وضده  ،فامل إىل أحاد اأباوضن  ،دل عاا أناه
أرفق وأشفق عليه  ،فقد بذلك  ،وقياد بالسابع ؛ أهناا أول حاال أماره الرشاع فيهاا
بالصالة  ،وقدمت اأ عا اأب يف احللانة حلاَة الطف احللاني إىل محا وخدماة
واي أعرف بذلك  ،وأقو به  .فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه لقراام منه فرَاع
إىل اختياره  .اذا ب صوص الغال  .أما ا ارضة فإذا بلغت سبع سنني فاأب أحق ااا
1

؛ أن الغ ر

من احللانة الرعاضة واأرعى لل ارضة بعد السابع يف الكاون عناد أبيهاا

أهنا حتتاج إىل حفظه وصيانته  ،وضرى اإلما الكاساين  :أن اأصالح لل ارضاة بقاؤااا
عند أمها إىل وقت البلوغ  ،نظرا حلاَتها إىل تعلم آداب النسااء والت لاق باثخالقهن ،
وخدمة البيت  ،وال حيص ذلك إال بالبقاء عند اأ .
2

وخالصة ا تقدم :
( أن مرحلة احللانة اي التي حيتاج فيها الطف إىل نوع من اخلدمة والرعاضة ال حيسنها
يف الب اأمر إال النساء  ،ملا ضتطلبه من ا لد والصرب وكامل الشفقة  ،وهلذا كان احلق
اأول فيها للنساء  ،وتنتهي اذه املرحلة بالنظر إىل الغال سواء أكانات احلاضانة اأ
أ رياا  -ببلو ه حد ضستق فيه ب دمة نفسه بعط االستقالل  ،..وذلك بثن ضثكا
وحده ،وضلبس وحده ،وضنظف نفسه وحده  ،وقد بعط الفقهاء ذلك بسبع سانني )
.

 -1انظر املغني البن قدامة . 614/7
 - 2انظر املغني البن قدامة . 616/7
 - 3بح الطف يف نظر الرشضعة اإلسالمية  ،د .حممد أمحد الصالح ص . 57

3
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أما البنت فتنتق حلانتها إىل أبيها ببلو ها سبع سنني ؛ أنه أحفظ هلا  ،وضطلاق عاا
اذه املرحلة  ،مرحلة الطفولة املبكرة .
ج -أمهيتها :
اذه املرحلة ذات أمهية خاصة ؛ أن الطف ضتحول فيها من كائن حي ضعتمد اعاتامدا
كامال عا أمه وضعي

يف حمي ضيق وإدراك حيس حمدود  ،إىل ففا لدضاه االساتقالل

الش يص يف كثري من أموره  ،وضتلح اذا االستقالل يف هناضة املرحلة  ،مع بقاء حاَتاه
إىل الرعاضة املنزلية  ،كام ضتعرف الطف يف اذه املرحلة عا البيئة املحيطة به  ،وعاا كا
ما ضثري انتبااه  ،حي تزداد قدرة الطف عا الفهم والتعلم  ،وضبدأ يف التوافق اَتامعياا
 ،ضقول د .أمحد َكي صالح  ( :الواقع أن مرحلة الطفولاة املبكارة ذات قيماة كبارية يف
حياة رَ املستقب  ،نظرا أن اأففاال يف ااذه السان ضبادؤون يف اكتسااب التوافاق
الصحيح مع البيئة اخلارَية  ،كام أهنم ضتلقون دروس التقاليد والعرف  ،كاام ضرشاعون
يف تكوضن العادات االنفعالية نحو اآلخرضن  ،كام أن خطوط الصحة النفساية لألففاال
جيب أن توضع وتقرر يف اذه السن  ،واكاذا تكاون قيماة ااذه املرحلاة مان الناحياة
الرتبوضة كبارية ساواء لآلبااء واأمهاات أ لألخصاائيات أ للماربني عاا اخاتالف
أنواعهم ) .
1

فهذه املرحلة ومرحلة الرضاعة تعدان من أخطر مراح نمو اإلنسان  ،حي تبنى يف
املرحلتني ركائز ش صيته .
د -خصائصها :
تتميز مرحلة احللانة بالنمو الرسضع واملبكر يف كثري من نواحي الطف واستعداداته ،
مما ضؤكد أمهية توَيه الطف وتعليمه وإرواء حاَاته  ،وحتقيق مطالاب نماوه  ،وضمتااَ
الطف يف اذه املرحلة بميزات ضمكن إ اهلا فيام ضيل :
 - 1علم النفس الرتبو  ،ص . 116
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 -1الشعور باألثرة والفردية :
1

ففي أواخر السنة الثالثة ضمر الطف بثَمة من أَماات الشاعور بالش صاية  ،وتثكياد
الذات  ،واو شعور ذو أثر كبري يف تغيري جمرى سلوك الطفا تغياريا كباريا  ،إذ تبادأ
مظاار اأنانية  ،وحب الذات تتلح يف تعامله مع مان حولاه  ،وضظا بفارتة فوضلاة
مقبال بطاقته نحو نفسه  ،باذال َهاده يف إرضااء ذاتاه  ،وإثباات وَاوده  ،وفارضاا
صورة نفسه التي ضتصوراا عا اآلخرضن  ،وتبلغ الفردضة لدى الطف حدا جياب فياه
2

أن ضنال عطف والدضه  ،وأن ضستثثر باللعب واأشياء التي ضمتلكها اأففاال وضنسابها
إىل ملكيته  ،ولذلك ضسمى اذا الشعور عند بعط علامء الرتبية با (االستقطاب حول
الذات ) .
3

 -2كثرة االنفعاالت وتنوعها وحدهتا :
فالطف يف اذه املرحلة كثري امل اوف شدضد الغرية  ،ضنتق برسعة من حالة انفعالياة
إىل حالة أخرى  ،فمن البكاء إىل اللحك  ،ومن الغلب إىل الرسور  ،ومن اخلوف إىل
الطمثنينة  .بيد أن اذه احلدة يف االنفعاالت تثخذ يف الزوال نسبيا شيئا فشيئا  ،حتى إذا
4

بلغ اخلامسة اكتسب نوعا من االستقرار يف حياته االنفعالية  ،ومما ضسااعد عاا َواهلاا
5

نمو ذكائه  ،وتقدمه يف النل العقيل  ،وما ضظهر عنده يف اذه احلقبة من مي شادضد إىل
املحاكاة واللعاب التمثاييل واإلهياامي  ،تلاك النشاافات التاي بمزاولتهاا وممارساتها
ضستطيع أن حي كثري من الرصاعات التي تعت نفسه نتي ة تكوضناه االنفعاايل ا دضاد ،

 - 1الرتبية وفرق التدرضس  ،لعبدالرمحن النحالو وآخرون . 94/2
 - 2انظر  :نمو الطف وتنشئته بني اأرسة ودار احللانة  ،فوَضة دضاب  ،ص .52
- 3انظر الرتبية وفرق التدرضس  ،لعبدالرمحن النحالو وآخرون . 94/2
 - 4انظر  :نمو الطف وتنشئته بني اأرسة ودار احللانة  ،فوَضة دضاب  ،ص .53
 - 5انظر  :علم النفس الرتبو  ،د.أمحد َكي صالح ص .123
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ونمو الذات عنده  ،وشعوره باحلاَاة إىل االساتقالل  ،والعطاف واحلامضاة واخللاوع
لسلطان الكبار يف آن واحد .
1

 -3النشاط احلركي املستمر والنمو احليس املطرد :
تعد اذه املرحلة مرحلة النشاط احلركاي املساتمر  ،وَتتااَ حركاات الطفا بالشادة ،
ورسعة االست ابة والتنوع  ،وافاراد التحسان  ،وضكااد النشااط احلركاي ضنحرصا يف
العلالت الكبرية  ،وبعد ذلك بالتدرج ضسيطر الطف عاا حركاتاه  ،وعاا علاالته
الصغرية بفل التدرضب املتقد نحو النل  ،وضطرد التآَر احليس احلركاي فيكتساب
الطف مهارات حركية حتتاج إىل قوة ؛ كا ر والتسلق وركوب الدراَاة ،وحركاات
ضدوضة دقيقة كالدق واحلفر والرسم .
2

وإىل َانب النمو احلركي  ،ضالحظ افراد مستمر يف نمو احلاواس التاي ااي وسايلة
التعرف عا العاا اخلارَي امل هول بالنسبة للطف .
واأعلاء احلسية ذات القيمة الكبرية يف حياة اإلنسان اي العني واأذن واللماس ،
وكي تنو اذه احلواس  ،ال باد وأن ضارتك للطفا احلرضاة التاماة كاي ضاامرس اأشاياء
واملوضوعات اخلارَية عن فرضق حواسه  ،وقد ثبتت البحاوث الت رضبياة احلدضثاة أن
احلواس اأولية تولد شعورا باللذة عند اأففال أكرب مما تت ه عند الباالغني  .فالطفا
جيد لذة يف ممارسة حواسه  ،فهو شغوف إىل شم اأشياء وتذوقها  ،كام أنه مولع باالنظر
إليها  ،واكتشافها .
3

وعا العمو فإن البرص ضتميز يف اذه املرحلة بالطول  ،وتسه رؤضة الكلامت الكبرية
 ،وضميز بني األوان وضسميها  ،كام ضتطور السمع تطورا رسضعا من حي قاوة التميياز

 - 1انظر  :نمو الطف وتنشئته بني اأرسة ودار احللانة  ،فوَضة دضاب  ،ص .53
 - 2انظر  :علم نفس النمو ص . 167
 - 3انظر  :علم النفس الرتبو  ،د.أمحد َكي صالح ص .117
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1

 ،وماع نماو احلاواس

تثيت قوة املالحظة  ،حي ضستطيع مالحظة اأشياء يف حميطه بوضوري  ،والتميياز باني
اأَزاء والك  ،والرب بني الصور والرماوَ  ،وترتياب اأشاياء حساب اأحكاا
بسهولة .
2

 -4نمو القوى العق ية :
ضالحظ أن حب االستطالع لدى الطف من سامت اذه املرحلة  ،ومما ضدل عا ذلك
 :كثرة أسئلة الطف حماوال االستزادة العقلية املعرفية عن ك ما ضثري انتبااه  ،فهو عالمة
استفها حية  ،ضسثل عن ك يشء  ،عن نفسه  ،من أضن ولد ؟ وكيف ضكارب ؟ وإىل أضان
ضذاب ؟ وعام ضشااده من احليوانات واملناظر  ،كيف وَدت ؟ أو كيف تكون ؟ .
وضالحظ تكون بعط املفاايم يف اذه املرحلة كمفهو الزمن  ،واملكاان  ،واأشاكال ،
كام ضطرد نمو الذكاء  ،حي ضكاون إدراك العالقاات واملتعلقاات عملياا وبعيادا عان
الت رضد  ،وضستطيع التعميم ولكن يف حدود ضيقة  ،كام تزداد قدرة الطف عا الفهم ،
فهو ضستطيع أن ضفهم الكثري من املعلومات اليسرية  ،وعا اخلصوص اأمور التي هياتم
اا  ،كام تزداد قدرة الطف عا التعلم من اخلربة واملحاولة واخلطث .
وضالحظ يف بداضة اذه املرحلة عد املقدرة عا تركيز االنتباه  ،ثم تزداد بعد ذلاك مادة
االنتباه ،وجماله  .أما عن الذاكرة  ،فيالحظ َضاادة التاذكر املباارش  ،وعاا اخلصاوص
العبارات املفهومة  ،كام ضكون التفكاري ذاتياا  ،وضتصاف بصافة اخلياال  ،وضطغاى عاا
احلقيقة  .فاأففال يف اذه املرحلة مولعون باللعب بالدمى  ،والعرائس  ،وَتثيا أدوار

 - 1انظر  :علم نفس النمو ص . 172
 - 2انظر  :نمو الطف وتنشئته بني اأرسة ودار احللانة  ،فوَضة دضاب  ،ص .56
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الكبار  ،وضزداد إضامهنم باخليال عا أنه أمر واقع  ،وُيلطون بينه وبني الواقاع يف السانة
1

الثالثة  ،في ب تصحيح خيال الطف بالتدرج منذ السنة الرابعة واخلامسة من العمر .
2

 -5رسعة النمو ال غوي حتصيال وتعبريا وفهام :
3

تتصف اذه املرحلة برسعة النمو اللغو  ،فتزداد مفردات الكال عند الطفا  ،ماع
ارتقاء كبري يف الرتكيب  ،فهاو ضساتعم ا ما القصارية  ،وحيسان اساتعامل اأفعاال
واأصوات  ،وضرتب الكلامت بدرَة مقبولة  ،مع تدرج يف اتساع ا ملة  ،وكثرة عادد
كلامهتا  ،ويف آخر املرحلة َتتد ا ملة أحيانا إىل سبع كلامت للفكرة الواحدة  ،وللفروق
الفردضة أثر كبري يف نمو اللغة لدى الطف .
وللنمو اللغو يف اذه املرحلة قيمة كبرية يف التعبري عن الانفس والتوافاق الش يصا
واالَتامعي والنمو العقيل .
4

 -6االستقالل النسبي والتفاعل االجتامعي :
الطف يف اذه املرحلة ضشعر أنه ش صية تكاد تكون مستقلة استقالالً نسبي ًا عن أماه
يف كثري من حاَاته الش صية  ،كام ضبادو يف معاضشاة اآلخارضن ومشااركة اأففاال يف
ألعاام  ،وإن كان ال ُيلو أحيانا من نزوعه نحو السيطرة عا اآلخرضن ،وضازداد وعياه
بالبيئة االَتامعية  ،وتنمو األفاة وتتساع دائارة العالقاات  ،والتفاعا االَتامعاي يف
اأرسة ومع الرفاق  ،وضتعلم املعاضري االَتامعية  ،وضتمساك بابعط القايم اأخالقياة
واملبادئ االَتامعية  ،وتنمو الصداقة مع من يف سنه فيحاادثهم وضالعابهم  ،كاام ضنماو
اللمري الداخيل لدى الطف ؛ واو الشعور بام او حسن  ،وخاري  ،وحاالل  ،وماا ااو
 - 1انظر  :علم نفس النمو ص . 175-173
 - 2انظر  :الرتبية وفرق التدرضس  ،لعبدالرمحن النحالو وآخرون . 95/2
 - 3انظر  :علم نفس النمو ص. 178
 4انظر  :نمو الطف وتنشئته بني اأرسة ودار احللانة  ،فوَضة دضاب  ،ص .57
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يسء  ،ورش  ،وحرا وفق التعاليم والقيم التي تلقاااا مان امل تماع  ،واللامري احلاي
ضوَه السلوك لي عله مقبوال سوض ًا إذا كان قائام عا مبادئ ومعاضري صحيحة وسليمة .
1

ثالثا  :رح ة التمييز :
أ -سبب تسميتها و دهتا :
يف هناضة مرحلة احللانة ضكاد ضكم نمو حواس الطف وتصابح لدضاه القادرة عاا
التمييز بني اأشياء املحسوسة وضبدأ بالتفاع االَتامعي وخمالطاة اآلخارضن  ،وضثخاذ
صفة االستقالل الش يص يف كثري من أموره  ،وتتكون لدضه ملكة لغوضة تكون واساطة
التعرف عا من حوله  ،وعا ما ضثري انتبااه  .ك اذا التغري حيص للطف نتي ة النماو
العقيل املطرد الذ تظهر آثاره عا ناواحي الطفا يف مرحلاة التميياز  ،وتكااد تكاون
الصفة الرئيسة للمرحلة  ،فهي مرحلة ( إتقان لل ربات واملهارات اللغوضة واحلركاات
العقلية السابق اكتسااا  .واذا تنتق تدرجييا من مرحلة الكسب إىل مرحلة اإلتقان ...
وضمي يف منتصف اذه املرحلة إىل االنتقال من مرحلاة اخلياال واإلهياا والتمثيا إىل
مرحلة الواقعية واملوضوعية) .
2

وسميت اذه املرحلة اذا االسم ؛ لنمو الطف العقيل الرسضع  ،ولقوة َتييزه احليس ،
ففيها تظهر بوادر اإلدراك العقيل  ،وتتلح القدرة عا التميياز باني اأشاياء  ،ومعرفاة
احلسن من السيئ  ،وإدراك املعاين  ،وضمي إىل االختالط ماع اآلخارضن نتي اة تقدماه
العقيل  ،فهذا النمو العقيل معترب يف الرشضعة اإلسالمية وضرتتاب علياه أحكاا وآداب ،
مث  :التدرب عا أداء الصالة  ،وعا آداب االستئذان وقت وضع الثياب والتكشاف

 -1انظر  :علم نفس النمو ،د.حامد َاران ص. 178
 - 2أسس الصحة النفسية  ،د .عبدالعزضز القويص ص . 151
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 .ومعترب عند علامء الرتبية  ،فيبدؤون بتعليمه مبادئ العلاو  ،مثا القاراءة والكتاباة .
وتسمى اذه املرحلة بمرحلة املدرسة االبتدائية .
اذه املرحلاة ال ضمكان القطاع بباداضتها وهناضتهاا  .فالبداضاة ال ضمكان حتدضاداا نظارا
الرتبافها بالنمو العقيل  ،واالستعداد املعريف .
قال ابن القيم  -رمحه اهلل  ... ( : -ثم ضنشث معاه  -أ املولاود  -التميياز والعقا عاا
التدرج شيئا فشيئا إىل سن التمييز  ،وليس له سن معينة  ،ب من الناس من ضميز خلمس
).
1

ولكن ضغلب أن ضكون فف السابعة مميزا  ،كام ضفهم من النصاوص وأقاوال العلاامء ،
فإذا بلغ سبعا أمر للصالة كام يف حدض عمرو بن شعيب عن أبيه عن َده قال  :قاال
رسااول اهلل صااا اهلل عليااه وساالم  (( :مااروا صاابيانكم للصااالة إذا بلغااوا ساابع ًا ،
واةبوام عليها إذا بلغوا عرشا  ،وفرقوا بينهم يف امللاَع ) .
2

وضرى كثري من علامء الرتبية وعلم النفس أن اذه املرحلة تبدأ من السادساة وتنتهاي
بنهاضة العا الثاين عرش للطف  ،واي مدة الدراسة االبتدائية  .لاذلك تسامى بمرحلاة
املدرسة االبتدائية  ،وضقسم بعط علامء الرتبية اذه املرحلة إىل قسمني  :مرحلة الطفولة
الوسطى ( من  9 -6سنوات )  ،ومرحلة الطفولة املتثخرة ( من  12 - 9سنة ) .
ب -أمهيتها :
تكتسب اذه املرحلة أمهية خاصة ب صوص اذه الدراسة فهاي مرحلاة التثسايس
العميل أصول املعارف  ،والتنشئة االَتامعية عا أصول السالوك اإلساالمي احلمياد
واخللق القوضم  ،فمرحلة التمييز مرحلة النل العقيل  ،والبح عن احلقيقاة لألشاياء
املشاادة  ،فإذا كان الطف يف مرحلة احللانة ضسثل وحيي به يف بيئتاه  ،فاإن الطفا يف
 - 1حتفة املودود ص . 291
 - 2رواه أمحد وأبوداود  ،أمحد 180/2و ، 187وأبوداود  133/1رقم َ ، 495امع اأصول . 187/5
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مرحلة التمييز ضسثل عن حقيقة اذه اأشياء وأسباب وَوداا واحلكمة أو الفائدة منها
 ،وهيتم بالتعرف عا ما ضوَد خارج بيئته  .وضدرب يف ااذه املرحلاة عاا العباادات ،
وضعود عا السلوك احلميد  ،وضلتحاق باملدرساة االبتدائياة  ،فياتعلم القاراءة والكتاباة
ومبادئ العلو  ،وُيال اآلخرضن بعيدا عن والدضه  ،معتمادا عاا نفساه يف كثاري مان
ترصفاته الش صية  ،وضتحم بعاط املساؤولية  ،وضسامع وضشاااد وساائ اإلعاال
بعناضة  ،فهي مرحلة حتتاج إىل عناضة متواصلة وَادة  ،ورقاباة دقيقاة  ،وقادوة صااحلة
حكيمة  ،كام حتتاج إىل آباء ومعلماني وماربني ضفهماون فبيعاة املرحلاة وخصائصاها ،
وضدركون واَبهم ووظيفتهم نحواا وضسريون عا مانه علماي قاوضم ضوصالهم إىل
اأاداف املنشودة من فف مرحلة التمييز  .فهي مسؤولية الوالدضن يف املنزل واملعلم يف
املدرسة  ،والدولة يف امل تمع .
ج -خصائصها :
ضت ه نمو الطف إىل االستقرار والنل يف مرحلة التميياز  ،وضشارتك ماع اأرسة يف
عملية النمو عدة عوام مؤثرة من أمهها  :املدرسة  . .فاإذا بلاغ الطفا السادساة مان
عمره التحق باملدرسة االبتدائية  ،وبدأ يف تعلم مهارات  ،ومبادئ العلو  ،كام تتهيث لاه
فرصة التفاع مع امل تمع  ،والتعرف عا املبادئ والقيم السائدة فياه .وحتاى تتلاح
فبيعة اذه املرحلة ضمكن إ ال خصائصها فيام ضيل:
 -1االستقرار االنفعايل وثباته :
تت ه رسعة االنتقال من حال انفعالية إىل أخارى يف مرحلاة احللاانة نحاو الثباات
االنفعايل يف مرحلة التمييز  ،وتص إىل درَة النل يف آخر املرحلة  ،فالطف قابا يف
بداضتها لالستثارة االنفعالية ولدضه بقاضا من الغرية والعناد والتحد

 - 1انظر  :علم نمو النفس  ،د .حامد َاران ص .223
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وعا العمو  ،فهو ناض انفعالياا يف هناضاة املرحلاة  ،ضعما عاا ضاب انفعاالتاه
وحيرص عا عد انفالهتا  ،وعا السيطرة عا نفسه .
1

وتتكون لدى الطف يف اذه املرحلة كثري من العوافف والعادات االنفعالية  ،وضشاعر
باملسؤولية  ،وضتوىل تقوضم سلوكه الش يص بسبب استقرار انفعاالته وثباهتا  ،ولذلك
ضطلق بعط علامء النفس عا اذه املرحلة  :الطفولة اهلادئة ؛ وضرَاع ذلاك إىل تاوفر
فرص التعبري االنفعايل من خالل اتصال الطف بالعاا اخلارَي وعاا اخلصاوص يف
املدرسة حي ضوَع نشافاته االنفعالية عا خمتلف ما حيي به من أفراد  ،و اعاات ،
وأشياء  ،وموضوعات  ،واذا حيتاج فيه إىل إبداء احلب ملن ُيالطاه وضصااحبه  .كاام
2

حيب املرري  ،وتتحسن صالته االَتامعية واالنفعالية مع اآلخرضن .
3

 -2استقرار نمو القوى العق ية  ،واتساع آفاقها املعرفية  ،وتع م املهارات:
فتستمر يع القوى العقلية يف النمو  ،مما ضساعد عاا ترسايخ اخلاربات واملهاارات
املكتسبة يف املرحلتني السابقتني  ،وعا هتيئة الطف للحياة العملية التي تيل اذه املرحلة
 ،حي تت ه القوى العقلية إىل النل  ،وتص إلياه يف مرحلاة النماو العقايل يف ااذه
املرحلة يف النواحي التالية :
أ -حتصيل املعرفة وتع م املهارات واملبادئ األولية :
ضتعلم الطف املميز يف اذه املرحلة القراءة والكتابة واحلساب  ،وضزداد استعداده عاما
بعد عا بدراسة املناا اأكثر تقدما وتعقيدا  ،كام ضنمو ااتاممه بالنشاط املعريف خاارج
املنه الدرايس لك ما جيذب ااتاممه وخاصة وقت الفراغ .
4

ب -ا دياد نمو القوى العق ية :
 - 1انظر  :علم نمو النفس  ،د .حامد َاران ص . 245
- 2انظر  :اأرسة والطفولة  ،دَ.ضدان عبدالباقي ص . 209
 - 3انظر  :علم نمو النفس  ،د .حامد َاران ص 223
 - 4انظر  :علم نمو النفس  ،د .حامد َاران ص241-214
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ضطرد نمو الذكاء فيص يف وس املرحلة إىل حوايل نصف إمكانات نموه يف املستقب
 ،وضتدرج االنتباه من ضعف الرتكيز عا موضوع واحد يف سن السابعة إىل القدرة عاا
الرتكيز بانتظا  .وضكون التذكر عن فرضق الفهام  ،وتازداد قادرة الطفا عاا احلفاظ
1

بدرَة كبرية  ،فيستطيع أن حيفظ احلوادث التارُيياة  ،واألفااظ ،والعباارات وبعاط
احلقائق العلمية  ،ونصوص القرآن الكرضم أو احلادض النباو أو اأدب  ،كاام تازداد
قدرته عا إدراك عالقات اأشياء  ،وخواصها  .وضستطيع أن ضفكر يف أمور معنوضة بعد
أن كان تفكريه حسيا يف املرحلة السابقة  ،ولكن قدرته عا الت رضد والتعميم وتكاوضن
املعاين الكلية الواضحة تظ حمدودة .
2

لذا ضنبغي للوالدضن واملربني أن ضستغلوا قدرته يف اذه املرحلة عا حفظ ماا ضفياده مان
العلو وخصوصا حفظ القرآن الكرضم .
 -3اخليال :
ضقسم علامء النفس وأدب الطف اذه املرحلة إىل قسمني :
األول  :رح ة اخليال احلر :
بعد أن تعرف الطف عاا البيئاة القرضباة مناه يف املنازل والشاارع  ،وأا َّ بكثاري مان

إىل التعارف عاا ماا وراء ااذه

اخلربات واملعلومات  ،ضالحظ عاا الطفا الاتعط

الظواار الواقعية  .فيل ث يف تفسرياا إىل خياله اخلصب احلر الذ تغذضه وتنميه قصق
اخليال التي ضمي إىل االستامع إليها وحيب مشاادهتا .
3

ثانيا  :رح ة املغا رة والبطولة :
ما ضلب الطف أن ضميز بني ما او خيايل حماط وماا ضمكان تصادضقه  ،فيبتعاد عان
اخليال نسبيا  ،وضنمو ااتاممه بالواقع واحلقيقة  ،وتقوى عنده رضزة امل افرة  ،واملقاتلة
 - 1انظر  :علم نمو النفس  ،د .حامد َاران ص240-239
 - 2انظر  :التقرضر النهائي والتوصيات حللقة العناضة بالثقافة القمية للطف العريب  ،بريوت  ،عا  1970ص . 77
 - 3انظر  :فن الكتابة لألففال أمحد ن يب  ،ص . 32
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 ،واإلع اب باملغامرضن واأبطال ومواقف اإلقدا والش اعة  ،فيمي إىل القراءة عنها
واالستامع إىل قصصها ومشاادة صاوراا  ،حمااوال تقلياد اأبطاال واملغاامرضن  .لاذا
سميت اذه املرحلة بمرحلة املغامرة والبطولة .
1

 -4نمو املفاهيم  ،ومتايزها  ،و وضوعيتها :
يف بداضة املرحلة ضالحظ عا الطف التمركز حاول ذاتاه  ،والغماو

يف مفاايماه ،

لكنها ال تلب أن تت ه نحاو التامضاز واملوضاوعية  ،وتتحاول مان مادضاة حمسوساة إىل
معنوضة عامة تتقد نحو الثبات .وحني ضبلغ الطف التاسعة أو العارشة من عمره تتسع
2

خربته بالواقع  ،وتتسع صالته بمن حوله  ،وضرتقي حساه اأخالقاي ،وضازداد إدراكاه
للمسؤولية وللمفاايم مث معنى العدل  ،والظلم  ،والصواب  ،واخلطث وضتعلم املعاضري
والقيم  ،واملبادئ  ،واخلري والرش  ،بغط النظر عن املواقاف أو الظاروف التاي حتادث
فيها وتقرب اذه القيم واملعاضري من قيم الكبار ومعاضريام .
3

 -5رح ة اجلمل املركبة الطوي ة  ،والقدرة عىل التعبري :
تص قائمة مفردات الطف املميز أكثر من  2500كلماة  ،وتازداد املفاردات بحاوايل
 %50عن ذ قب  ،وتتحول املفردات من مفردات دالة عا أشياء حسية حمدودة إىل
4

ألفاظ دالة عا معان جمردة  ،وضتو

يف الت رضاد تبعاا للنماو العقايل لادى الطفا ،

فكثريا ما ضسثل فف السادسة والسابعة عن فائدة اذا اليشء واستعامله  ،وتعترب اذه
5

املرحلة مرحلة ا م املركبة الطوضلة  ،وال ضقترص اأمر عا التعبري الشفو ب ضمتد

 - 1انظر  :التقرضر النهائي والتوصيات حللقة العناضة بالثقافة القمية للطف العريب  ،بريوت  ،عا  1970ص ، 77وانظر فن
الكتابة لألففال  ،أمحد ن يب ص . 33
 - 2انظر  :علم نفس النمو  ،د.حامد َاران  ،ص . 216
 - 3انظر  :الرتبية وفرق التدرضس  ،د .عبدالرمحن النحالو  101/2و انظر  :علم نفس النمو  ،د.حامد َاران  ،ص. 240
 - 4انظر  :علم نفس النمو  ،د.حامد َاران  ،ص.225
 - 5انظر  :علم النفس الرتبو  ،د .أمحد َكي صالح  ،ص . 139
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إىل التعبري التحرضر  ،وتنمو القدرة عا التعبري اللغو التحرضر مع مارور الازمن
وانتقال الطف من صف إىل آخر يف املدرسة ...
أما عن القراءة فإن استعداد الطف هلا ضكون موَودا قب االلتحاق باملدرسة  ،وضبادو
ذلك يف ااتاممه بالصور  ،والرسو  ،والكتب  ،وامل االت  ...وتتطاور القادرة عاا
القراءة بعد ذلك التعرف عا ا م ورب مدلوالهتا بثشكاهلا  ،ثم تتطور بعاد ذلاك
إىل مرحلة القراءة الفعلية التي تبدأ با ملاة  ،فالكلماة  ،فااحلرف ،وعملياة القاراءة
عملية مركبة معقدة تعتمد عا احلركة  ،والتفكاري  ،و اري ذلاك مان ناواحي النماو
العقيل  ،وضستطيع الطف بعد التاسعة َتيياز املرتادفاات ومعرفاة املتباضناات  ،وإدراك
1

التامث والتشابه اللغو وإتقان اخلربات واملهارات اللغوضاة  ،وضتلاح إدراك التامثا
والتشابه اللغو وإتقان اخلربات واملهارات اللغوضة  ،وضتلح إدراك معاين امل ردات
مث الكذب  ،والصدق  ،واأمانة  ،واحليااة  ،واملاوت  ،وضظهار الفهام واالساتمتاع
الفني  ،والتذوق اأديب ملا ضقرأ .
2

 -6هور املميزات اجلنسية بني الذكر واألنثى :
تشهد اذه املرحلة بداضة النمو ا نيس لدى الطف  ،وضظهر إرصاره عا التعرف عا
اأعلاء التناسلية  ،ومعرفة الفرق بني الذكر واأنثى  ،وضكون ا نس يف اذه املرحلاة
رسضا كامنا إذا كانت تربية الطف سليمة فهي مرحلة إعداد ملرحلة املرااقة التي تليهاا ،
ولذلك ضطلق عليها العلامء مصطلح ( قبي املرااقة ) .
3

ويف حدض عمرو بن شعيب عن أبيه عن َده  ... ( :وفرقوا بينهم يف امللاَع)) أمارا
لألولياء بالعناضة باأوالد َنسيا إذا بلغوا سن التمييز .

 - 1علم نفس النمو  ،د.حامد َاران  ،ص 221
 - 2انظر  :علم نفس النمو  ،د.حامد َاران  ،ص. 244
 - 3انظر  :علم نفس النمو  ،د.حامد َاران  ،ص . 223
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 -7هور روح االستقالل  ،واالعتامد عىل النفس  ،واتساع دائرة االتصال االجتامعهي
:
ضص الطف يف اذه املرحلاة إىل صافة االساتقالل الاذايت واالعاتامد عاا الانفس،
واالعتزاَ بش صيته  ،وذلك بسبب ما وص إلياه مان نلا يف الناواحي ا سامية ،
والنفسية  ،والعقلية  ،واحلركية  ،وبدافع شغفه باملعرفة .
وتدفعه حاَته إىل االستقالل عن والدضه إىل التطلع إىل اأشا اص الغربااء ملسااعدته
عا تلقن املعرفة  .فالطف يف اذه املرحلة ضكتسب كثريا من القيم واملبادئ الساائدة يف
1

امل تمع  ،والتي ضامرسها الكبار الذضن ُياالطهم وضازداد يف ااذه املرحلاة تاثثري اعاة
الرفاق  ،وضكون التفاعا االَتامعاي ماع اأقاران عاا أشاده  ،وضشاوبه التعاارف ،
والتنافس  ،والتامسك  ،وضستغرق يع الوقات  ،وتنماو روري املساؤولية االَتامعياة ،
وللوسائ الثقافية تثثري واضح عاا نماو الطفا االَتامعاي  .ونظارا لظهاور التامضاز
ا نيس بني الذكر واأنثى ضتعلم ك منهام فطرضا دورا اَتامعيا مناسبا .
2

رابعا  :رح ة املراهقة :
أ -دهتا :
املرااقة لغة  :اي احللم  ،وتعد آخر مراح الطفولة  ،فهي مرحلة االستعداد للبلوغ
3

 ،واو ما ضنحو إليه ابن القيم يف قوله  ... ( :ثم بعد العرش إىل سن البلوغ ضسمى مرااقا
ومناازا لالحتال )  .واذا او مفهو الكتااب والسانة  ،وقاد تقادمت اإلشاارة إىل
ذلك ،وتم االستدالل بقوله تعاىل ُ { :ث َّم ُن ْ ِر َُك ُْم فِ ْف ً
ال ُث َّم ل ِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشدَّ ك ُْم }  ،وضادل
4

5

 - 1موسوعة العناضة بالطف  ،د .سبوك  ،تر ة عدنان كيايل واضيل الوند  ،ص . 392
 - 2انظر  :علم نفس النمو  ،د.حامد َاران  ،ص 248-246
 - 3القاموس املحي للفريوَآباد . 247/3
 - 4حتفة املودود ص . 297
 - 5سورة احل . 5 :
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َااري َفاإِ ْن آن َْسات ُْم ِمان ُْه ْم ُر ْشاد ًا
له أضلا قوله تعاىل َ { :وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتَا َمى َحتَّى إِ َذا َب َل ُغوا النِّك َ
او َاهل ُ ْم}  ،والنكااري اناا بمعناى  :احللام  ،لقولاه تعااىل َ { :وإِ َذا َب َل َ
اغ
َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َ
ْاأَ ْف َف ُال ِمنْك ُُم ْ
احلُ ُل َم } أ  :البلوغ وحال النكاري  ،وحلدض عيل بان أيب فالاب ريض
اهلل عنه أن رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم قال  ( :رفع القلم عان ثالثاة  .....والصابي
1

2

3

ضشب )  ،فيتلح أنه ال معنى إلخراج مرحلة املرااقة مان مسامى الطفولاة  ،وَتيزااا
4

عنها بالنل ا نيس التي تظهر بوادره بالتامضز بني الذكر واأنثى يف مرحلة التميياز وال
معنى لتوس اإلما الثعالبي يف َعله املرااقة بني مرحلة الطفولة واملرحلة التاي تليهاا
من عمر اإلنسان ؛ إذ ضقول  ( :فإذا كاد الغال ضبلغ احللم أو بلغه  ،فهو ضافع  ،أو مرااق
).
5

وليس اناك حتدضد َمني دقيق لبداضة اذه املرحلة وهناضتها  ،ولكن البا ما تكاون بعاد
العارشة بسنة أو سنتني  .وَتتاد إىل اخلامساة عرشاة  .وااو ماا ضاراه كثاري مان العلاامء
اأقدمني واملحدثني .
ونظرا إىل أن الرشضعة اإلسالمية خافبت البالغ بثحكا كاام نقا ابان ح ار إ ااع
العلامء عا أن االحتال يف الرَال والنساء ضلز به العبادات واحلدود وسائر اأحكاا

6

فإن هور الفقهاء ضرون أن الطف ذكرا أو أنثى إذا استكم مخاس عرشاة سانة حكام
ببلو ه حلدض ابن عمر ريض اهلل عنهام  ( :ثم عرضني ضو اخلندق وأنا ابن مخس عرشة
 ،فثَاَين )  .قال نافع  ( :فقادمت عمار بان عبادالعزضز وااو خليفاة  ،فحدثتاه ااذا

 - 1سورة النساء . 6 :
 - 2سورة النور . 59 :
 - 3تفسري القرفبي . 34/5
 - 4رواه الرتمذ وأبو داود  ،الرتمذ  438/2رقم  ، 1446وأبو داود  141/4رقم  ، 4403قال اأرناؤوط  :إسناده حسن .
انظر  :حاشية َامع اأصول . 611/3
 - 5فقه اللغة ص . 83
 - 6فتح البار برشري صحيح الب ار . 277/5
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احلدض  ،فقال  :إن اذا احلد بني الصغري والكبري  ،وكتب إىل عامله أن ضفرضوا ملن بلاغ
مخس عرشة .
1

ب -أمهيتها :
ملرحلة املرااقة أمهية متميازة ؛ أهناا املرحلاة الفاصالة  ،ضاودع فيهاا الناشائ حيااة
الطفولة الربضئة وما تتميز به من متعة  ،وخلو مان املساؤولية  ،واارد مان التكااليف ،
واعتامد متدرج عا الوالدضن أو من ضقو بشؤون الرعاضة والرتبية يف الشؤون الش صية
التي ما ضلب أن ضتحملها تدرجييا إىل أن ضبلغ سن البلوغ فيلطلع باملسؤولية الش صية
كاملة  ،وتتعلق بذمته حقوق اهلل وحقوق العبااد  ،با تتساع ااذه املساؤولية فتشام
مسؤولية الزوَة وما ضرتتب عليها من حقوق اَتامعية ومالية .
واي مرحلة إعداد الناشئ لتحم اذه التكاليف والواَباات ومساؤولية املوافناة
عن فرضق العم املثمر واإلنتااج الاذ ُياد عقيادة امل تماع وحياافظ عاا بقائهاا ،
واملرااقة تتشك وتثخذ صورا متعددة حسب العوام الثقافياة الساائدة يف امل تماع ،
ففي امل تمعات الراقية التي َتنح شبااا فرص التعليم  ،وهتيئ هلام وساائ التثقياف ،
وترسم هلم اخلط التعليمية  ،واإلعالمية  ،والثقافية املدروساة  ،والواقعياة املنسا مة
مع مبادئ امل تمع  ،والتي تسهم يف تكوضن اؤالء الشاباب ورعااضتهم تصابح مرحلاة
امل رااقة مرحلة اكتساب لل ربات وتنمية الطاقات  ،والناشئ املرااق يف حاَاة ماساة
لرعاضة الدولة واملسؤولني الذضن تناط ام أمانة التوَيه والتثقيف وهيمهم نمو املراااق
نموا متكامال  ،وعكس ذلك حيدث يف امل تمعات البدائية .
وضمكن تل يق اذه اأمهية  ( :وتكمن قيمة دراساة املراااق تربوضاا مان حيا إهناا
املرحلة التي تتفتح فيها القادرات  ،واالساتعدادات واملياول  ،وصافات الش صاية ،

 - 1متفق عليه  :الب ار  948/2رقم  ، 2521ومسلم  1490/3رقم . 1868
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والتي ضكتسب فيها الفرد من العادات السلوكية ما ضؤاله أن ضصبح ما سيكون عليه يف
املستقب ) .
1

ج -خصائصها :
ضص النمو يف اذه املرحلة إىل صفة النل يف كافة مظاار ش صية الطفا وَوانباه ،
فهي مرحلة تف ر الطاقات الباقية  ،واساتكامل نماو القاوى النامياة ؛ أن اإلنساان يف
النهاضة وحدة متكاملة  ،تشم الروري  ،والعق  ،وا سد  ،واي كذلك مرحلة تودضاع
للطفولة بام فيها من رقة  ،وشفافية  ،وفواعية  ،ومرحلة استقبال لبداضة النل والرشد
وحتم املسؤولية االَتامعية والتطبيق الواقعي ملا تلقاه وتعوده وتعلمه يف ففولته  ،ماع
وضوري التذباذب واالرتبااك الناات عان ااذا التودضاع واالساتقبال وضمكان إ اال
اخلصائق العامة ملرحلة املراقة فيام ضيل :
 -1النمو االنفعايل القوي  ،وعدم الثبات :
تتصف االنفعاالت يف اذه املرحلة بثهنا انفعاالت عنيفة منطلقة  ،متهورة ال تتناسب
مع مثرياهتا  ،وال ضستطيع املرااق التحكم فيهاا  ،وال يف املظااار اخلارَياة  ،ونالحاظ
السيولة االنفعالية  ،وعد الثبات االنفعاايل  ،وضظهار التذباذب االنفعاايل يف ساطحية
االنفعال  ،ويف تقلب سلوك املراااق باني سالوك اأففاال وترصافات الكباار  ،وقاد
ضالحظ التنااقط االنفعاايل كاام حيادث حاني ضتذباذب االنفعاال باني احلاب والكاره
والش اعة واخلوف ...الخ  .وحني ضتذبذب املرااق بني االنرشاري واالكتئااب  ،وباني
التدضن واإلحلاد وبني االنعزالية واالَتامعية  ،وبني احلامسة والالمباالة .
2

ولع مر هد اذه التغريات العنيفة وامللطربة إىل اأسباب التالية :

 - 1علم النفس الرتبو  ،د .أمحد َكي صالح  ،ص . 200
 - 2علم نفس النمو  /د.حامد َاران ص . 318
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أ -النمو ا سمي الرسضع  ،وما ضرتكاه مان صاعوبات يف التوافاق العصابي باني كارب
ا وارري واأعلاء  ،وبني رسعة است ابتها  ،وإحكا حركاهتا وترصفاهتا .
ب -موقف امل تمع املحي من ترصفات املرااق  ،فقد ضقابلهاا بساوء املعاملاة مثا
االستهزاء به بدالً من توَيهه الوَهة الصاحلة برفق ولني .
ج -النمو ا نيس  ،وما ضنشث عنه من شعور بلذة معينة  ،أو اندفاع نحاو إشاباع ااذه
الر بة ومواَهة امل تمع هلذا النمو بالسلب والغمو

 ،مع أن اأفل اإلشاارة إىل

احلكمة اإلهلية وراء اذا النمو واي املحافظة عاا بقااء الناوع اإلنسااين عان فرضاق
استمرار النس احلاص بسبب الزواج  ،وأن عا املراااق املحافظاة عاا ااذا امليا
ا نيس صحيحا ري منحرف .
1

 -2النضج العقيل والتطبيق الواقعي :
تزداد وظائف القوى العقلية يف اذه املرحلة  ،وتستكم نل ها  ،ب دلت البحاوث
العلمية عا أن نمو الذكاء العا ضص أقصاه إذا بلغ الطف سن اخلامسة عرشة وكا
ما ضشااد من َضادة الفهم واإلدراك والتفكري بعد اذه السن إنام او نتي اة لل اربات
والت ارب املكتسبة ال الذكاء املوروث  ،وتظهر القدرات اخلاصة  ،واملياول امل تلفاة
بوضوري  ،يف حوايل سن الرابعة عرشة  ،وعق املراااق أو الفتاى حادض البلاوغ ذو
خيال خصب  ،وقدرة عا التفكري الفلسفي  ،فهو ضفكر يف أسباب الظاواار الطبيعياة
وعللها  ،وضنتق تدرجييا من املحسوسات الواقعية إىل املعنوضات واأفكاار امل اردة ،
ولذا ن د ميال إىل الدقة والنقد  ،وضتسع أفق الفتى أو الفتااة فيفكار فايام وراء خربتاه
املادضة املحسوسة  ،وضفكر يف الدضن ويف مبدع الكاون  ،ويف أصا الكاون ومصاريه ،
وضزداد ميله إىل البح واالفالع والتعرف عا الشعوب  ،وضازداد شاغفه بااخلربات

 - 1انظر  :الرتبية وفرق التدرضس  ،لعبدالرمحن النحالو وآخرون . 113/2 ،
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ا دضدة َضادة واضحة  ،وضبدأ ظهور الفروق يف امليول واالاااات العقلياة  ،وضتمثا
بعلها يف امليول الدراسية مث املي إىل اللغة أو املي العلمي أو اأديب .
1

 -3نمو النزعة الدينية :
ملا كانت مرحلة املرااقة مرحلة تكام النمو  ،وبداضة الرشد والنلا

مياع قاوى

اإلنسان  ،سواء أكانت َسدضة  ،أ روحية  ،فإنه ُضالحاظ يف ااذه الفارتة نماو النزعاة
الدضنية عند املرااق  ،ضقول اأستاذ حممد قطب  ( :إن مرحلة البلوغ اي بداضاة مرحلاة
النل  ،ضتف ر فيها الكيان البرش بكامله  ،لينلا بكاملاه  .ومان اناا ضاتم يف بنااء
الفطرة السليم انطالق شحنة ا سد  ،وشحنة الروري  ،دفعة واحدة ) .
2

وضرَع نمو النزعة الدضنية إىل قوة التفكري  ،ونمو اعتباار الاذات عناد املراااق  ،فاإهنام
تدفعانه إىل إعادة النظر يف قلاضا اإلضامن التي كان قد تلقااا بالتقليد يف املراح الساابقة
فرتاه ضندفع إىل البح عن تعليلها تعليال عقليا  ،وعن صلتها بالواقع  ،وأثراا يف احلياة
 ،ويف اأمة  ،ومستقبلها .
3

وانا تتلح أمهية إشباع اذا امليا الادضني  ،وأثاره يف إحاداث االفمئناان النفيسا
للمرااق  ،وتعرفه عا وظيفته يف احلياة  ،وعاا الغاضاة مان وَاوده  ،ويف ااذا ضاامن
الستقرار اإلضامن باهلل تعاىل  ،وثبات املفاايم التي تلقااا بالتلقني عان فرضاق امل الطاة
واالقتداء  ،كام ضاربَ دور عواما التاثثري مان اأرسة واملدرساة واملسا د  ،ووساائ
اإلعال امل تلفة  ،ما تقو به من توَيه  ،ورعاضة  ،وتثقيف .
 -4التهيؤ اجلنيس ل ب وغ :

 - 1انظر  :التقرضر النهائي والتوَيهات حللقة العناضة بالثقافة القومية للطف العريب ص  ، 78وأسس الصحة النفسية ،
د.عبدالعزضز القويص ص . 158
 - 2منه الرتبية اإلسالمية . 226/2
 - 3انظر  :الرتبية وفرق التدرضس  ،لعبدالرمحن النحالو وآخرون . 115/2 ،
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مما ضميز مرحلة املراقة اساتيقاظ احلاساة ا نساية عناد الناشائ  ،ونشااط الغرضازة
ا نسية  ،وما ضصاحبها من تغريات شدضدة يف إفراَات الغدد  ،وما ضرافقها من مشاعر ،
وانفعاالت َدضدة  ،فتربَ سامت الرَولة واأنوثة  ،وضتهيث هلا ا سم بتغاريات معيناة
1

مث  :خشونة صوت الذكر  ،ورقة صوت اأنثى  ،ثم تبدأ أعلاء ا انس تنماو هتياؤا
للبلوغ الذ ضبدأ من النل ا سد

2

 .وللنماو العلاو احلياو  ،وللنماو الرساضع

الزائد للغدد أثر عا رسعة النمو ا نيس  ،وُيتلف سان البلاوغ ا نيسا لادى البناني
والبنات  ،بينام ضغلب بكور البنات  ،وكذلك بني أفراد ا نس الواحاد تبعاا الخاتالف
العوام املؤثرة يف النمو ا نيس .

3

 -5رح ة التطبيع االجتامعي :
ضت ه املرااق يف اذه املرحلة إىل إكاامل رَولتاه  ،واالعتازاَ بكياناه  ،وضعما عاا
االستقالل يف فكره وعمله  ،وجيرب أساليب متعددة ليحقق لنفساه شاعوره ب روَاه
من دور الطفولة واكتامل نموه واستقالله  .وضعمد إىل الدفاع عن نفساه  ،وإىل الظهاور
4

بمظهر الكامل اخلايل من النقق  ،وضكره أن ضعام مث الطف  .فالذكر ضرضاد أن ضشاعر
أنه رَ  ،واأنثى ترضاد أن تشاعر أهناا امارأة  ،وأهناام قاادران عاا حتما املساؤولية
االَتامعية واالعتامد التا عا نفسيهام .
وضتسع يف اذه املرحلة نطاق اتصال املرااق الش يص باآلخرضن فيسعد بمشااركتهم
يف اخلربات واملشاعر واالاااات واأفكار  .لذا فإن لوسائ االتصال االَتامعية دورا
خاصا يف اذه املرحلة مث املدرسة اإلعدادضة التي ضلتحاق ااا يف ااذه املرحلاة  ،وماا
تؤد إليه مان َضاادة يف الثقاة باالنفس  ،والشاعور بثمهياة ا امعاة  ،وتوسايع اأفاق
 - 1انظر  :أسس الصحة النفسية  ،د.عبدالعزضز القويص ص . 154
 - 2انظر منه الرتبية اإلسالمية  ،حممد قطب . 198/2
 - 3انظر  :علم نفس النمو ص . 302-298
 - 4انظر  :أسس الصحة النفسية  ،د.عبدالعزضز القويص ص . 154
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االَتامعي  ،والنشاط االَتامعي  .وكذلك أداء الصالة والتعود عليها اعة يف املس د
 ،االلتحاق بحلقات املس د العلمية واالستفادة من إشعاعه الثقايف  ،وكاذلك وساائ
اإلعال ذات الربام العلمية املفيدة  ،ك ااذه الوساائ تشاارك يعاا  -إىل َاناب
املنزل  -يف عملية التنشئة االَتامعياة  ،وإدخاال القايم واملعااضري االَتامعياة يف حيااة
املرااق ذات االنعكاسات اإلجيابية أو السلبية عاا وَهاة املرااق يف احليااة العملياة ،
وحتميله املسؤولية ليقو بدوره الرضاد يف امل تمع .
1

وبحق فإن فرتة املرااقة تكون القيم واملثا العلياا عاا املساتوى ا امعاي  ،ولكناه
حمصور يف نطاق امل موعة اخلاصة التي تشبه القبيلة عا املستوى البرش الواسع وفاق
ما او مقرر من الوَهة اإلسالمية .
إن القيم واملث العليا فطرة تنشث تلقائيا يف داخ النفس  ،وإن التوَيه اخلارَي ااو
الذ ضشك القيم وحيدداا  ،فإن كان التوَيه صااحلا ترعرعات ونمات ،وإال ذبلات
وماتت  ،أو اُتذت صورة منعكسة .
2

 - 1انظر  :علم نفس النمو ص. 323
 -2انظر منه الرتبية اإلسالمية  ،حممد قطب . 201/2
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الفصل الثالث
نظرة ااسالم ل طفل
لقد ااتم الدضن اإلسالمي بالطف  ،واعتنى به عناضة كبرية  ،وامتدت اذه العناضاة إىل
فرتة كبرية تبدأ من املرحلاة املبكارة – مرحلاة االساتعداد لتكاوضن اأرسة قبا والدة
الطف – وإىل أن ضصبح رَال .
االهتامم بالبيئة التي ستحتضل الطفل :
فقب أن ضكون اناك فف ووالدة  ،أوا رسول اهلل صا اهلل عليه وسالم باختياار
املنبت احلسن الذ سينبت فيه الطف  ،ثم ُيرج وضنشث وضرتبى يف أحلانه ،فقال علياه
الصالة والسال ُ (( :تريوا لنطفكم وَوَوا اأكفاء ))  ،ويف رواضة أخرى ُ (( :تريوا
لاانطفكم فااإن النساااء ضلاادن أشااباه إخااواهنن وأخااواهتن)) وكااذلك يف رواضااة ثالثااة :
((اختاروا لنطفكم املواضع الصاحلة )) .
1

ثم ااتم اإلسال برضاعته ورعاضته  ،وكف لاه حقوقاه  -عاا الوالادضن واإلخاوة
واأقارب  -وضمن له الرتبية الصاحلة والتعلم املطلوب .
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُض ْر ِض ْع َن َأ ْوال َد ُا َّن َح ْو َل ْ ِ
ني َمل ِ ْن
ففي حلانته ضقول اهلل عز وَ َ { :وا ْل َوالِدَ ُ
ود َله ِر َْ ُقهن وكِسو ُهتن بِااملَْعر ِ
ِ
ِ
اس إِ َّال
وف ال ُت َك َّل ُ
اف َن ْف ٌ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ
الر َضا َع َة َو َع َا املَْ ْو ُل ُ
ُْ
َأ َرا َد َأ ْن ُضت َّم َّ
وسعها ال ت َُلار والِدَ ٌة بِو َل ِداا وال مو ُلود َله بِو َل ِد ِه و َع َا ا ْلاو ِار ِ
ث ِم ْثا ُ َذل ِ َ
اك َفاإِ ْن َأ َرا َدا
َ
َ
َ َ َ َْ ٌ ُ َ
َّ َ
ُ ْ ََ
ِ
ِ
رت ِض ُعوا َأ ْوال َدك ُْم َفال
او ٍر َفال َُن َ
ف َصاالً َع ْن ت ََرا ٍ من ُْه َام َوت ََش ُ
َاري َع َل ْي ِه َام َوإِ ْن َأ َر ْدت ُْم َأ ْن ت َْس َ ْ

 - 1انظر  :منه الرتبية النبوضة للطف ص  30ودور اأ يف تربة الطف املسلم .
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َنَاري َع َليكُم إِ َذا س َّلمتُم ماا آ َتياتُم بِااملَْعر ِ
وف َوا َّت ُقاوا اهللََّ َوا ْع َل ُماوا َأ َّن اهللََّ بِ َاام َت ْع َم ُل َ
اون
ُْ
َ ْ ْ َ ْ ْ
ُ َ ْ ْ
َب ِص ٌري} .
1

اذا الوضوري  ،واذا التحدضد والتفصي حدد القرآن الكرضم قلية الرضاعة واحللانة
 ،ثم رب ذلك كله بتقوى اهلل وخمافته والتذكر الدائم بثن اهلل عليم بصري ضرقب اإلنسان
وضعلم ما تكنه الصدور  ،حتى ال ضقرص يف واَبه نحو الطف الصاغري  ،با ليقاو باام
عليه يف الرعاضة التي تكف له السالمة واالستقامة .
وكذلك حط اإلسال عا رعاضته والعطف عليه  ،قال عليه الصالة والسال (( :من ا
ِ
يم َفال َت ْق َه ْر }
ضرحم صغرينا وضعرف حق كبرينا فليس منا ))  ،وقال تعاىل َ { :ف َث َّما ا ْل َيت َ
وكذلك أمر اهلل عز وَ بكفالة الطف وتثدضبه وتعليمه واحلفاظ عا حياته وأمواله
3

2

 ،ضقول عليه الصالة والسال  (( :من عال َارضتني حتى تبلغا َاء ضو القيامة أنا وااو
)) وضم أصابعه أ كهاتني .
4

وضقول عليه الصالة والسال  (( :أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدام ))  ،وضقول (( :ما
5

نح والد ولده أفل من أدب حسن )) .
6

وقال سبحانه وتعاىل  (( :وال تقتلوا أوالدكم خشاية إماالق ))  ،وضقاول أضلا ًا (( :
7

وآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبي بالطيب وال تثكلوا أمواهلم إىل أماوالكم إناه
كان حوب ًا كبري ًا )) .
8

 - 1سورة البقرة آضة . 233
 - 2رواه الب ار وأبو داود وصححه السيوفي انظر فيط القدضر 224/6
 - 3سورة اللحى آضة 9
 -4صحيح مسلم 2028/4
 - 5رواه ابن ماَة 1211/2
 - 6رواه الرتمذ واحلاكم يف املستدرك
 - 7سورة اإلرساء آضة 31
 - 8سورة النساء آضة 2
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ولقد كان ااتام اإلسال بالطفولة ااتامم ًا واسع ًا  ،ب ا ضسعد اأففال يف العاا كاام
سعدوا يف ظ احللارة اإلسالمية  ،أن عناضة اإلسال بالنشثة اأوىل تفوق ك عناضة ،
باعتباراا ح ر الزاوضة يف بناء امل تماع اإلساالمي  ،ويف تارُيناا اإلساالمي ارتبطات
وضعية الطفا املسالم بمادى التطبياق العمايل لتعااليم اإلساال  ،فكلاام َاد العادل
االَتامعي  ،وافمثن املسلمون إىل أنفسهم كان أففاهلم بمن ااة مان عواما اللاياع
وأسباب الفساد .
1

وإذا كانت اأمم املتحدة التي َتث امل تماع العااملي قاد أعلنات حقاوق الطفا يف
 1959/11/20فإن اإلسال قد أعلن حقوقه قب أربعة عرش قرنا  ،ونظر إليه نظارة
شاملة عميقة متكاملة  ،وااوَ يف ذلك ك ما ادعته املدنيات املعاارصة  ،والفلسافات
احلاةة .
وا تكن عناضة اإلسال بالطفولة عن فرضق الترشضعات والقوانني والنصوص  ،فقا
– كام تفع املدنية املعارصة – ب كانت تطبيقات وممارسات وااتاممات بادأاا رساول
اهلل صا اهلل عليه وسلم  ،قادوة املسالمني  ،ورساول رب العااملني  ،فلقاد كاان علياه
الصالة والسال ضالفف الصغار وضلعب معهم وضرعاام وضوَههم وضبني للناس كيف
ضنبغي أن نرعاام ونوَه العناضة هلم مع كثرة مهوماه ومشاا له  ،وكاان ضقاول للطفا
الصغري واو ضداعبه وضسثله عن عصفوره  (( :ضا أباا عماري ماا فعا النغاري )) فيشاعر
الطف بثمهيته عندما ضسمع اذا السؤال من رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم عن شاؤونه
 ،وضرى مشاركته الاتامماته ومهومه .

َ - 1امع أحكا الصغار ملحمد حممود اأرسويش
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ويف الصالة ضطي الس ود حتى ضظن املسلمون أن شيئ ًا قد حدث له  ،وعندما سائ
بعد انتهاء الصالة عن سبب اإلفالة قال  (( :إن ابني قد ارحتلني  ،فكرات أن أع لاه
حتى ضقيض حاَته)) .
1

وعن أنس ريض اهلل عنه قال  (( :كان صا اهلل عليه وسلم أرحام النااس بالصابيان
والعيال ))  ،وأخرج الب ار عان أناس ريض اهلل عناه أن رساول اهلل صاا اهلل علياه
2

وسلم قال  (( :إين أدخ يف الصالة وأنا أرضد أن أفيلها فثسمع بكاء صبي فاثاوَ يف
صاليت ملا أعلم من َو َْ ِد أمه من بكائه ) ) .
3

وروى الطرباين عن َابر ريض اهلل عنه قال  :كنا مع رسول اهلل صا اهلل عليه وسالم
فدعينا إىل فعا فإذا احلسني ضلعب يف الطرضق مع صبيان  ،فثرسع النبي أما القو  ،ثم
بس ضده ف ع ضفر اهنا واهنا فيلاحكه رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم حتى أخذه ،
ف ع إحدى ضدضه يف ذقنه  ،واأخرى بني رأسه وأذنيه ثام اعتنقاه وقبلاه ثام قاال ( :
حسني مني وأنا منه  ،أحب اهلل من أحبه  ،احلسن واحلسني سبطان من اأسباط )) .
4

(( وملا قد رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم إىل مكة استقبله أ يلمة بني املطلب  ،فحم
واحد ًا بني ضدضه وآخر خلفه )) .
5

ب إن عمر بن اخلطاب الذ كان ضعرف بقوتاه وشادته قاال (( :ضنبغاي للرَا أن
ضكون يف أاله كالصبي  ،فإذا التمس ما عنده وَد رَال )) وقد عزل أحد عامله عان
6

عمله أنه وَده قايس القلب عندما قب عمر صبي ًا له فقال له الرَ  :تقبله وأنت أمري
املؤمنني ؟ لو كنت أنا ما فعلته .فقال عمر  :فام ذنبي إن كان نزع من قلبك رمحة  ،إن اهلل
 - 1اخرَه النسائي  ،ورواه احلاكم وقال صحيح عا رشط الشي ني .
 - 2صحيح ا امع رقم  4797األباين ورواه مسلم
 - 3رواه اخلمسة إال أبا داود
 - 4رواه الب ار يف اأدب املفرد والرتمذ وابن ماَة واحلاكم .
-5
 6كنز العامل 16/573
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ال ضرحم من عباادة إال الرمحااء  ،وقاال لاه  )) :أنات ال تارحم ولادك فكياف تارحم
الناس)) .
1

ب إن رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم ضبني للناس أمهية الطف  ،ومساؤولية تربيتاه ،
وأثر ذلك عا الطف وعا اأبوضن وعا اأرسة وامل تمع يف الدنيا واآلخارة فيقاول :
(( إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث  :إال من صدقة َارضة  ،وعلم ضنتفع به ،
أو ولد صالح ضدعو له )) .
2

واذا ضشري إىل أثر الرتبية يف نمو امل تمع  ،ونمو العلم .
واإلسال ضعد اأففال من ال احلياة الدنيا وَضنتها  ،ضقول اهلل سبحانه وتعااىل { :
احلي ِ
املَْ ُال َوا ْل َبن َ
اة الده ْن َيا } .
ُون َِضنَ ُة ْ َ َ
3

وجيع الرَق بالولد من البشارات التي ضسعد هلا اإلنسان  { :وبرشناه بغاال حلايم
ِ ِ
حي َيى َا ْ َن ْ َع ْ َل ُه ِم ْن َق ْب ُ َس ِمي ًا }  ،ولذا أصبحت
اس ُم ُه َ ْ
رش َك بِ ُغال ٍ ْ
} َ { .ضا ََكَر َّضا إنَّا ُن َب ِّ ُ
البشارة بقدو الولد من سنن اإلسال .
5

4

ووضع اإلسال أحكاما وسننا خاصة باأففال بعد الوالدة  ،وتدل كلها عا عناضاة
اذا الدضن بالطفولة  ،وااتام املسلمني بشثهنا  ،ومن اذه اأحكا عا سابي املثاال ال
احلرص  :التهنئة باملولود  ،العقيقة  ،إرضااع الطفا وحلاانته  ،نفقاة الطفا  ،تعلايم
وتربية الطف  ،حقوق اأففال يف الكفالة واملرياث  ،و اري ذلاك مان اأحكاا التاي
فصلت يف كتب الفقه و رياا .
وحيسن انا أن نذكر دليال عا عناضة أَدادنا وعلامء املسلمني حي تناولوا الطفولاة
بكتبهم وأبحااثهم يف موضاوعات مت صصاة ومستفيلاة  ،وااي تادل عاا النظارة
 1كنز العامل 16/583
 - 2رواه مسلم يف كتاب الوصية  ،باب ما ضلحق اإلنسان بعد وفاته .
 - 3سورة الكهف 46
 - 4سورة الصافات 101
 - 5سورة مرضم 7
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الشاملة التي تفرد اا اإلسال نحو الطفولة  ،تلك النظرة التي هتاتم بالكياان اإلنسااين
كله من قيم وعقيدة وصحة ورضاضة وَسد وعلم .....إلخ .
ومن أمثلة مصنفاهتم التي ااتمت بالطف :
 إحياء علو الدضن لإلما الغزايل أهيا الولد لإلما الغزايل َامع بيان العلم وفلله البن عبد الرب حتفة املودود بثحكا املولود البن القيم ا وَضة َامع أحكا الصغار ملحد بن حممد اأرسويش تدبري احلباىل واأففال والصبيان للبلد أمحد كتاب أنباء ن باء اأبناء البن ظفر املغريب املكي رسالة يف أحكا أففال املسلمني للسيوفي سياسة الصبيان وتدبريام البن ا زار كتاب العيال للحافظ ابن أيب الدين حترضر املقال يف آداب وأحكا وفوائد حيتاج إليها مؤدبو اأففال البن ح ر اهليثمي تذكرة اآلباء البن العدضم احللبي تثدضب الناشئني بثدب الدنيا والدضن البن عبد ربهو رياا الكثري من الكتب واملؤلفاات القدضماة واحلدضثاة التاي تعناى بالطفا املسالم
مستندة إىل أحكا اإلسال وسننه وآدابه  ،وااي هتادف إىل الوصاول بالطفا إىل احليااة
اإلسالمية التي أراداا اهلل لعباده .
فاإلسال قب أ نحلة أو حلارة أو أمة اعتناى بالطفولاة  ،ورعاااا رعاضاة شااملة ،
ووضع هلا أسسا ستظ معاا ادى لنا يف تعاملنا ورعاضتناا لألففاال  ...ولكان املؤساف
حقا أن احلدض عن الطف والطفولة عند كثري من الباحثني يف اذا العرصا أصابح حكارا
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عا الغربيني والعلامنيني وأن الطفولة  -كام ضزعمون  -ا تلق الرعاضة إال بعد اإلعالن عن
ميثاق الطفولة يف اأمم املتحدة  ...واو ادعاء ضنقصه الدلي ب ااو افارتاء عاا احلقيقاة
والواقع  ،وااا لإلسال واملسلمني .

الفصل الرابع
دور الوالديل واملع م يف احل قة واملدرسة واملجتمع يف حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
أوال  :دور الوالديل أو أولياء أ ور األطفال يف التحفيظ
إن القدوة التي ضنشث فيها الطف  ،متمثلة يف والدضه أو ويل أمره إذا فقدمها اي التي
حتدد نشافه وترصفاته واااااته يف مستقب حياته يف اأعم اأ لب  ،بإذن اهلل  ،أن ما
ضثبت يف نفسه يف صغره  ،وضنمو معه يف منزل أبوضه ضصبح عادة متمكنة فيه  ،ضصعب
تغيرياا  ،لذلك كان الواَب عا الوالدضن أن تكون ترصفاهتام كلها قدوة حسنة
أوالدام  ،مع التوَيه النظر والتعليم  ،وهلذا لو وَد اأففال آباام حرضصون عا
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قراءة القرآن وحفظه حرصوا عليه  ،والعكس صحيح فإذا ساءت القدوة ا ضنفع
التعليم  ،فإن الفع ضتمكن يف النفس أكثر من التعليم  ،وب اصة نفس الصغري الذ
ولد عا الفطرة  ،فإنه ضعتاد عا ما ضشااد من اأفعال  ،وما ضسمع من اأقوال  ،ال سيام
إذا كثرت أمامه حتى أصبحت عادة .
وهلذا ذكر اهلل املسلمني بثمهية القدوة احلسنة يف رسوهلم  ، فقال َ  :ل َقدْ ك َ
َان َلك ُْم
ِيف رس ِ
ول اهللَِّ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َمل ِ ْن ك َ
َان َض ْر َُو اهللََّ َوا ْل َي ْو َ ْاآل ِخ َر َو َذك ََر اهللََّ كَثِري ًا . 
َ ُ
()1

وكان  ضعلم أصحابه بالقول والفع يف الصالة وضقول  (( :صلوا كام رأضتموين أصيل
)) ويف احل  ،ضقول  (( :خذوا عني مناسككم )) .
3

2

ق ال حممد قطب  ( :ومرة واحدة من القدوة السيئة تكفي  ،مرة واحدة جيد أمه تكذب
عا أبيه  ،أو أباه ضكذب عا أمه أو أحدمها ضكذب عا ا ريان  ،مرة واحدة كفيلة بثن
تدمر قيمة الصدق يف نفسه  ،ولو أخذا ك ضو وساعة ضرددان عا سمعه النصائح
واملواعظ والتوصيات بالصدق  ،مرة واحدة كفيلة بثن تدمر قيمة االستقامة يف نفسه ،
ولو اهنالت إىل سمعه التعليامت  ،مرة واحدة جيد يف اؤالء املقربني إليه نموذَا من
الرسقة كفي بثن تدمر يف نفسه قيمة اأمانة  ...واكذا يف ك القيم واملبادئ التي تقو
عليها احلياة اإلنسانية السوضة )  ،وكذلك يف تعام القدوة مع القرآن الكرضم .
4

اآلثار املرتتبة عىل س وك الوالديل يف تربية أبنائهام عىل حفظ القرآن
إن سلوك الوالدضن له أثره العظيم عا أبنائهام واذا اأثر له جمموعة من ا وانب
أذكر منها :
 - 1سورة اأحزاب . 21 :
 - 2متفق عليه واو يف َامع اأصول . 576/5
 - 3رواه مسلم وأبو داود  ،واو يف َامع اأصول . 285/3
 - 4انظر منه الرتبية اإلسالمي  118/2بترصف ضسري .
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ا انب اأول  :استمراره يف اأرسة  ،بحي

ضتبع ك مولود يف اأرسة من او أكرب

منه من إخونه  ،فإن كانت تربية االبن الكبري فيبة وكان حمبا للقرآن وحيفظه ،أثر ذلك
يف بقية االخوة واأخوات اأصغر منه واكتسبوا منه اذه الصفة احلسنة يف الغالب ،
وإن كانت تربية الكبري سيئة انتقلت يف الغالب إىل الصغار  ،فتتكون اأرسة من أفراد
فاسدضن  ،لفساد تربية اأبوضن  ،وتتكون من أفراد صاحلني  ،حمبني للقرآن بصالري
تربية الوالدضن لالبن اأكرب بداضة ثم اأصغر ضكون كذلك بإذن اهلل .
ا انب الثاين  :أن الوالدضن الصاحلني ضناالن من أبنائهام الصاحلني مث ثواب أعامهلم
الصاحلة  ،حتقيقا لقول الرسول  (( : من سن سنة حسنة فله أَراا وأَر من عم
اا إىل ضو القيامة من ري أن ضنقق من أَورام يشء ))  .ولقوله  (( : الدال عا
1

اخلري كفاعله ))  .ولقوله  (( : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث  :صدقة
2

َارضة  ،أو علم ضنتفع به  ،أو ولد صالح ضدعو له )) .
3

كام أن الوالدضن الفاسني ضناالن مث َزاء أبنائهام الفاسدضن َزاء عا فساد تربيتهام ،
وحتقيقا لقول الرسول  (( : ومن سن يف اإلسال سنة سيئة كان عليه مث أوَار من
عم اا إىل ضو القيامة من ري أن ضنقق من أوَارام يشء ))  .وضفهم من قوله : 
(( الدال عا اخلري كفاعله )) أن الدال عا الرش كفاعله أضلا .
ثانيا  :دور اآلباء ع أبنائهم يف ح قات و دارس التحفيظ
ومما ال شك فيه أضلا أن أولياء أمور اأففال هلم دور كبري َد ًا مع املعلم يف ن اري
الطف يف حفظ القرآن الكرضم وخاصة إذا تعاونوا مع املحفظ يف احللقة أو مدرسة
التحفيظ ؛ أن اهلل  قال   :وتعاونوا عا الرب والتقوى وال تعاونوا عا االثم
 - 1رواه مسلم  ،واو يف َامع اأصول . 457/6
 - 2رواه الرتمذ َ ،امع اأصول . 568-567/9
 - 3رواه مسلم وأبو داود والرتمذ َ ،امع اأصول 180/11
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والعدوان واتقوا اهلل إن شدضد العقاب  . وقال تعاىل  :ضثهيا الذضن ءامنوا قوا
()1

أنفسكم وأاليكم نارا وقوداا الناس واحل ارة عليها مالئكة الظ شداد ال ضعصون
اهلل ما أمرام وضفعلون ما ضثمرون ، وقال تعاىل   :والذضن ءامنوا واتبعتهم ذرضتهم
()2

بإضامن أحلقنا ام ذرضتهم وما ألتناام من عملهم من يشء ك امرئ بام كسب راني، 
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه َ ،فاأَ ِم ُري ا َّل ِذ َع َا الن ِ
وقول رسول َ « : أال ُك هلك ُْم َرا ٍع َو ُك هلك ُْم َم ْس ُئ ٌ
َّاس
ِ ِِ
الر َُ ُ َرا ٍع َع َا َأ ْا ِ َب ْيتِ ِه َو ُا َو َم ْس ٌ
َرا ٍع َو ُا َو َم ْس ُئ ٌ
ؤول َعن ُْه ْم َ ،واملَْ ْر َأ ُة
ول َع ْن َرع َّيته َ ،و َّ
اعي ٌة َع َا بي ِ
ِ
ت َب ْعلِ َها َو َو َل ِد ِه َو ِاي مس ُئو َل ٌة َعن ُْهم َ ،وا ْل َع ْبدُ را ٍع َع َا م ِ
ال َس ِّي ِد ِه َو ُا َو
َْ
َر َ
َ
َ
ْ
َ َ ْ
ول َعنْ ُه َ ،أال َف ُك هلك ُْم َرا ٍع َو ُك هلك ُْم َم ْس ُئ ٌ
َم ْس ُئ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه »  ،وقال النبي َ « : ك َفى
ِ
وت » .
بِاملَْ ْرء إِ ْث ًام َأ ْن ُض َل ِّي َع َم ْن َض ُق ُ
فينبغي عا اآلباء أن ضتقوا اهلل يف تربية أوالدام  ،وضتعهدوام بالنصيحة  ،وضقوموا
()3

()4

()5

بتوَيههم الوَهة السليمة التي تريض اهلل  عنهم وضبارك هلم يف ذرضتهم.
فمن العقوق أن ضعق الوالدُ و َلدَ ه  ،كام أَاب عمر بن اخلطاب  عندما سئ عن
ذلك فقال  :حق الولد عا والده  :أن حيسن اختيار أمه  ،وأن حيسن اسمه  ،وأن ضعلمه
الكتاب (أ  :القرآن) .
()6

لذلك ضنبغي عا ويل اأمر أن ضوَه ابنه منذ نعومة أظفاره  ،وأن ضعوده عا الصالة
وعيل تعلم القرآن  ،وليس ذلك فق  ،ب عليه أن ضتابعه يف البيت ويف احللقة واملدرسة
 ،وضتفقد أصدقاءه وَمالءه وضنصحه باَتناب السيئ منهم  ،وحيثه عا تقوضة الصلة

( )1سورة املائدة  :اآلضة . 2
( )2سورة التحرضم  :اآلضة . 6
( )3سورة الطور  :اآلضة .21
( )4متفق عليه واللفظ ملسلم يف كتاب  :اإلمارة  ،باب  :فليلة اإلما العادل  ، ...ري 1829ترقيم عبد الباقي .
( )5رواه أبو داود يف كتاب  :الزكاة  ،باب  :يف صلة الرحم  ،ري 1692ترقيم حميي الدضن  .ورواه مسلم بلفظ َ « :ك َفى بِاملَْ ْر ِء إِ ْث ًام َأ ْن
حيبِ َس َع َّم ْن َض ْملِ ُك ُقو َت ُه » .
َْ
( )6ا زء اأول من كتاب  :تربية اأوالد يف اإلسال  ،د/عبد اهلل ناصح علوان.
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بالصالح منهم ؛ قال   : اأخالء ضومئذ بعلهم لبعط عدو إال املتقني  ، وكام
قال الرسول  « : املَْ ْر ُء َع َا ِد ِ
ضن َخلِيلِ ِه »  ،وقال الرسول َ « : س ْب َع ٌة ُضظِ هل ُه ْم اهللَُّ ِيف
اإلما ا ْلع ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اد ُلَ ،و َشاب ن ََش َث بِ ِع َبا َد ِة اهللَِّ َ ،و َر َُ ٌ َق ْل ُب ُه ُم َع َّل ٌق ِيف
ظ ِّله َض ْو َ ال ظ َّ إِالَّ ظ هل ُه َ ُ َ ِ :
اَ ِد  ،ورَ ِ
املَْس ِ
ات
اَت ََم َعا َع َل ْي ِه َو َت َف َّر َقا َع َل ْي ِه َ ،و َر َُ ٌ َد َع ْت ُه ا ْم َر َأ ٌة َذ ُ
الن َ َ
حتا َّبا ِيف اهللَِّ ْ
ََ ُ
َ
ٍ
ب َو َ َ ٍ
َمن ِْص ٍ
ااا َحتَّى ال َت ْع َل َم
ال َف َق َال  :إِ ِّين َأ َخ ُ
اف اهللََّ َ ،و َر َُ ٌ ت ََصدَّ َق بِ َصدَ َقة َف َث ْخ َف َ
اض ْت َع ْينَا ُه ».
َض ِمينُ ُه َما ُتن ِْف ُق ِش َام ُل ُهَ ،و َر َُ ٌ َذك ََر اهللََّ َخال ِ ًيا َف َف َ
()1

()2

قال اهلل تعاىل   :إن الذضن ضتلون كتاب اهلل وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رَقناام رسا
وعالنية ضرَون اارة لن تبور . 
()3

إذا استشعر ويل اأمر اذه اآلضات واأحادض

السابقة ور َّبى ابنه وأوالده عا اذه

الغاضات العالية ال بد أن ضكونوا  -بإذن اهلل  - ذرضة صاحلة  ،ب انب الدعاء الدائم
هلم  ،ولنا عربة يف القرآن الكرضم وقدوة يف إبراايم  حني سثل ربه فقال   :رب
اب يل من الصاحلني  ، وقول َكرضا عليه السال  :رب اب يل من لدنك ذرضة
()4

فيبة إنك سميع الدعاء  ، ونرى أثر الرتبية الصاحلة يف امتثال إسامعي  لطلب
)5

أبيه عندما قال له   :ضا بني إين أرى يف املنا أين أذبحك فانظر ماذا ترى قال ضآبت افع
ما تثمر ست دين إن شاء اهلل من الصابرضن . ونرى حرص نوري  حتى آخر حلظة
()6

واو ضقول البنه   :ضا بني اركب معنا وال تكن مع الكافرضن . 
()7

( )1سورة الزخرف  :اآلضة . 67
( )2رواه أمحد يف باقي مسند املكثرضن  ،ري 8212ترقيم إحياء الرتاث  .ورواه الرتمذ وأبو داود .
( )3سورة فافر:اآلضة .29
( )4سورة الصافات:اآلضة .100
( )5سورة آل عمران:اآلضة .38
( )6سورة الصافات:اآلضة .102
( )7سورة اود:اآلضة .42
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خطوات عم ية لآلباء :
 )1حيرص عا تنشئة ابنه تنشئة دضنية قائمة عا حب اهلل  ورسوله  وحب القرآن
اار بِا ْل ُقر ِ
ِ
آن َم َع
ْ
؛ أن فل تعلم القرآن والعم به عظيم فقد قال النَّبِي  « املَْ ُ
الس َفر ِة ا ْلكِرا ِ ا ْل ِ ِ
آن وض َت َتعتَع فِ ِيه واو َع َلي ِه َشاق َله َأَر ِ
ان » .
َ ُ َ ْ
رب َرة َوا َّلذ َض ْق َر ُأ ا ْل ُق ْر َ َ َ ْ ُ
ُ ْ َ
ََ
َ
َّ َ
()1

 )2ضعود أوالده عا أداء الصلوات يف املس د مع ا امعة والتثدب بآداب املس د
وعد اللعب واللهو يف الصالة .
 )3حيببهم يف القرآن وضكافئهم عند التقد يف احلفظ مما ضش عهم  ،وُيربام أن
َزاءام أكرب عند اهلل .
 )4ضزور احللقة وضسثل عن أوالده دائ ًام.
 )5ضقو الصلة بمعلم احللقة مما ضشعر ابنه الطالب أن املعلم سيقو بإبال ه يف
حالة السلوك املشني .
 )6أن حيرص عا تقد ابنه يف احلفظ واَتياَه االختبارات بن اري  ،وإظهار الرضا
عنه  ،واذه اضة ك ابن بار .
 )7ضسثل ابنه ضومي ًا عام قا بتسميعه من درس َدضد ومراَعة واالفالع عا دفرت
املتابعة والتوقيع فيه ضومي ًا .
 )8ضسثل عن أحوال َمالئه باحللقة عن سلوكياهتم حتى ُحيذر ابنه من السيئ منهم
 ،وتقوضة الصلة مع الصالح منهم .
سيساعد ك اذا  -بحول اهلل  -عا تنافس اأففال واالقتداء اذا الطف املتميز
مما ضساعد عا رفع مستوى احللقة َ ،أ ْضل ًا سيساعد ذلك املعلم عا بذل أقىص َهد
من أَ الرقي بمستوى احللقة إىل أعا مستوى واملحافظة عا اذا املستوى .
( )1متفق عليه واللفظ ملسلم يف كتاب  :صالة املسافرضن وقرصاا  ،باب  :فل املاار يف القرآن …  ،ري 798ترقيم عبد الباقي .
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ثالثا  :دور املع م يف التواصل ع أولياء األ ور

مما ال شك فيه أن دور املعلم يف التواص مع أولياء اأمور دور كبري ومهم َد ًا ،
وعا املعلم أن ضتعام باحلكمة والفطنة مع أولياء اأمور  .قال اهلل تعاىل   :وق
لعباد ضقولوا التي اي أحسن إن الشيطان ضنزغ بينهم إن الشيطان كان لإلنسان عدوا
مبينا  ، لذلك وَب عا املعلم أن ضتصف بعدة صفات وضتحا ببعط اأمور حتى
()1

ضستطيع أن ضتواص مع أولياء اأمور َ ،و ْلي ْع َل ْم َيدا أن إرضاء الناس اضة ال تدرك ،
كام أن اهلل فطر العباد عا حب الولد  ،وال ع ب أن ضصور القرآن الكرضم اذه املشاعر
اأبوضة الصادقة أ

تصوضر  ،كام قال تعاىل  :املال والبنون َضنة احلياة الدنيا

والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا وخري أمال . وضعتربام قرة أعني إن سلكوا
()2

سبي املتقني ،قال تعاىل   :والذضن ضقولون ربنا اب لنا من أَواَنا وذرضاتنا قرة أعني
واَعلنا للمتقني إماما  ، واذا كله من   :فطرت اهلل التي فطر الناس عليها . 
()4

()3

و ل هنا وجب عىل املع م اآليت :

ِ
يح ُة
 -1إخالص النية هلل  والتناصح أولياء اأمور كام قال النَّبِي  « الدِّ ض ُن النَّص َ
ني َو َعا َّمتِ ِه ْم» .
ثالث ًا ُق ْلنَا َمل ِ ْن َق َال هللَِّ َولِكِتَابِ ِه َول ِ َر ُسول ِ ِه َو ِأَ ِئ َّم ِة املُْ ْسلِ ِم َ
()5

 -2التواضع مع أولياء اأمور وإظهار املحبة هلم  ،وأن حيذر عا نفسه التواضع
للغني  ،والكرب عا الفقري  ،ب ضكون متواضع ًا للفقري متعطف ًا عليه  ،ضتحبب إِىل اهلل
 بذلك .
( )1سورة اإلرساء  :اآلضة . 53
( )2سورة الكهف  :اآلضة . 46
( )3سورة الفرقان [اآلضة . ]74 :
( )4سورة الرو [اآلضة . ]30 :
( )5رواه مسلم يف كتاب  :اإلضامن  ،باب  :بيان أن الدضن النصيحة  ،ري.55
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 -3إشعارام بثن اؤالء اأوالد مث أوالده  ،وأنه حرضق عليهم وعا مصلحتهم
كحرصه عا أوالده .
 -3تلبية دعوة أولياء اأمور ومشاركتهم يف أفراحهم والوقوف ب انبهم يف أحزاهنم،
فإن يف ذلك تسلية هلم .
 -4الدعاء هلم بالتوفيق والصالري والثبات عا احلق واهلداضة ملا حيبه اهلل  وضرضاه ،
وتثمني الطالب خلف املعلم مما ضشعرام بحب املعلم هلم وأولياء أمورام .
 -5تقدضم اهلدضة يف حدود اإلمكانيات لويل أمر الطف املتميز والكثري الرتدد عا
احللقة ملتابعة ولده .
رابعا  :املدرسة وتعاوهنا ع األرسة عىل التحفيظ وتربية األبناء
إذا كانت اأرسة اي أوىل املؤسسات املربية للصغار وتثثره اا أشد من تثثره بغريااا
 ،لنشوئه فيها  ،وفول مكثه بني أفراداا  ،حي ضرى وضسمع منهم أكثر مما ضرى وضسمع
من ريام  ،فإن للمدرسة _ أضلا _ تثثرياا الشدضد عا الصغار أهنا املؤسسة الثانياة
التي ضقيض اأففال فيها وقتا فوضال من العمار ؛ إذ أ لاب أضاا اأسابوع ضقلايها يف
املدرسة  ،واي متفر ة لتعليمه وتربيته  ،إمكاناهتاا أكثار مان إمكاناات اأرسة حيا
ضوَد اا منه منظم  ،وفصول دراسية جيتمع فيها ذوو اأعامر املتقاربة  ،وضوَاد ااا
مدرسون أعدوا هلذا الغر

 ،وتوَد اا كتب ألفت هلذا اهلدف  ،هلذا كانت املدرساة

ذات أمهية بالغة يف حياة الصغار يف الرتبية والتعليم وحتبيبهم القرآن الكرضم .
وملا كان اأففال ضرتددون عا املدرسة ضوميا  ،وضعيشاون باني أفاراد أرساام أكثار
الوقت  ،وضرافقون َمالءام وأقراهنم يف أوقات أخارى للعاب ونحاوه  ،فاإن الطفا
ضكتسب من أفرد اأرسة أخالقاا وعاادات  ،وضتصاف بصافات  ،وضاتعلم يف املدرساة
العلو التي أعدت له  ،وضرى من موظفي املدرسة ومعلميها أخالقا وآدابا وصفات قد
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تتفق مع أخالق اأرسة وآدااا وصفات قد ُتتلف  ،كام أنه ضتادرب عملياا عاا آداب
وأخالق وصفات أخرى مع أترابه وأقرانه وقد تتلارب تلك  ،وانا تربَ أمهية اتصال
الوالدضن باملدرسة واتصال املدرسة اام  ،لتعلم ك مؤسسة ما عند اأخرى مان أماور
إجيابية  ،أو سلبية ليتم التعاون بينهام عا تكمي اخلري ،فالوالدان احلرضصان عا حتفايظ
أبناءام القرآن ال بد أن ضطلبوا مان مادارس أبنااءام أن ضتعااونوا معهام عاا ذلاك ،
وكذلك املدرسة ومعلمواا  ،وضنبغي أن ال ضشاعر الطفا بمتابعاة املؤسساتني لاه عان
اتفاق أنه قد ضنفر  ،وب اصة إذا كان التوَيه الصادر منهام ال ضتفق مع اواه ور باتاه ،
فإذا تظافرت َهودمها يف التوَيه دون أن ضشعر باالتفاق فقد ضؤئر فياه ذلاك  ،ولايس
اذا برشط  ،ب قد ضقتيض اأمر إشعاره باتفاقهام ومتابعتهام  ،ولكال اأمارضن مقاماه .
ضقول  يف حمكم كتابه   :و َتعاونُوا َع َا ا ْل ِرب وال َّت ْقوى وال َتعاونُوا َع َا ْ ِ
اأ ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان
َ ُ َ
ِّ َ َ َ َ َ
َ َ َ
َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َش ِدضدُ ا ْل ِع َقاب ِ. 
1

ولتعاون اأرسة مع املدرسة أمهيته الكربى عا اأبناء حي إن الطفا قاد ضتصاف
بسلوك ضظهر لألرسة  ،وال ضظهار للمدرساة والعكاس  ،فاإذا تعاونات املؤسساتان يف
التوَيه واإلرشاد كان ذلك أقوى أثرا يف الغالب  .ولع من أام اأمور التي ضنبغي أن
تعنى اا املدرسة حتبيب فالاا لتالوة وحفظ كتاب اهلل ووضع احلوافز املادضة واملعنوضة
هلم بالتعاون مع الوالدضن  ،فإن لذلك التعاون اأثر البالغ يف بناء ش صية الطفا عاا
حب كتاب اهلل والعم به .
خا سا  :اجلار الصال
إن أقرب من حيتك ام الصغري من امل تمع ام ا ريان وليس ب اف تثثري ا اار يف
ا ار  ،سواء كان ذلك التثثري خريا أ رشا  ،أن ما ضقوله ا ار أو ضعمله ضتكارر ساامعه
 - 1سورة املائدة . 2 :
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ورؤضته  ،لقربه  ،ولذلك ااتم اإلسال با ار ااتامما بالغاا  ،فقاد أوا اهلل  با اار
ُرشكُوا بِ ِه َشيئ ًا وبِا ْلوالِدَ ض ِن إِحسان ًا وبِ ِ
فقال َ  :وا ْع ُبدُ وا اهللََّ َوال ت ْ ِ
اذ ا ْل ُق ْر َباى َوا ْل َيتَاا َمى
ْ َ َ ْ ْ َ َ
ُب والص ِ
َواملَْ َساكِ ِ
ار ِذ ا ْل ُق ْر َبى َوا ْ َ ِ
ني َوا ْ َ ِ
ب بِا ْ َن ِ
اح ِ
َت
السبِي ِ َو َما َم َلك ْ
ار ا ْ ُن ِ َ َّ
ْب َوا ْب ِن َّ
ِ
ب َم ْن ك َ
َان ُخمْتَاالً َف ُ ور ًا . 
َأ ْض َام ُنك ُْم إِ َّن اهللََّ ال ُحي ه
1

وروت عائشة ريض عنها  ،عن النبي  ، قال  (( :ما َال َربض ضوصايني با اار ،
حتى ظننت أنه سيورثه )) .
2

ونفى  كامل اإلضامن الواَب عن ا ار الذ ال ضثمن َااره شاه و ائلتاه  ،كاام يف
حدض أيب رشضح   ،أن النبي  قاال  (( :واهلل ال ضاؤمن  ،واهلل ال ضاؤمن  ،واهلل ال
ضؤمن )) قي  :ومن ضا رسول اهلل ؟ قال  (( :من ال ضثمن َاره بوائقه )) .
3

فإذا كان ا ار صاحلا او وأرسته حمبني للقرآن أثاروا يف َارياهنم بالصاالري وحاب
القرآن  ،فيؤثر الرَ بالرَ  ،وتؤثر املرأة بااملرأة  ،وكاذلك الصاغري بالصاغري ،وإن
كانوا فاسدضن أثروا ب رياهنم بفسادام  ،وأوىل ا اريان تاثثرا ب ارياهنم اام الصاغار
لرسعة است ابتهم وميلهم إىل ما ضشاادونه يف أصدقائهم من ا ريان .
وكم من فف ومرااق تعب أبواه الصاحلان يف تربيته عا الدضن واخللق وحب القرآن ،
انحرف انحرافا خطريا متثثرا باملنحرف من أبناء ا ريان ؟ لذلك ضنبغي لل ار الصاالح
أن ضسارع إىل التثثري بصالحه يف ا ار الفاسد وإال سبق اذا فثفسد ما أصلح ذاك .
سادسا  :دور اجل يس الصال ل طفل
إن املرافقة  -يف الغالب  -تقتيض املوافقة  ،فإذا كان أحد الرفيقني صااحلا  ،واآلخار
فاسدا  ،فإما أن ضؤثر الصاالح يف الفاساد  ،فيصابح صااحلا مثلاه  ،أو ضاؤثر الفاساد يف
 - 1سورة النساء . 36 :
 - 2رواه الب ار . 78/7
 - 3رواه الب ار . 78/7
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الصالح فيصبح فاسدا مثله  ،فإن ا ضؤثر أحدمها يف اآلخار فماآهلام االفارتاق وانقطااع
الصحبة  ،لعد التامث بينهام .
فالطف الذ هييئ اهلل له َليسا صاحلا ضنتفع بم السته  ،فاإن كاان يف اأصا صااحلا
حمبا للقرآن  ،استمر حمافظا عا ذلك  ،وإن كان فاسدا أصلحه اهلل ب ليسه الصالح .
والذ ُهييث له َليس فاسد قاده إىل الفساد واالنحراف عن َادة الصواب ولقد حكاى
اهلل  ند من ترك ا ليس الصالح واداضته  ،ورافق ا ليس الفاساد وقبا فسااده ،
حي ال ضنفع الند  ،كام قال   : وضو ضع هط ال َّظ ِ
اا ُ َع َا َضدَ ْض ِه َض ُق ُ
ول َضا َل ْيتَنِاي َّاُت ْ
َاذ ُت
ََْ َ ََ
ال ضا وض َلتَى َليتَنِي َا َأ َّ ِ
م َع الرس ِ
ال َل َقادْ َأ َضا َّلنِي َع ِ
ان ِّ
ُت ْذ ُفالن ًا َخلِاي ً
الاذك ِْر َب ْعادَ إِ ْذ
ْ
ول َسبِي ً َ َ ْ
َ َّ ُ
ْ
الشي َط ُ ِ
إلنْس ِ
ََا َء ِين َوك َ
ان َخ ُذوالً . 
َان َّ ْ
ان ل ْ ِ َ
1

وصور النبي  أثر ا ليس الصالح وا ليس الفاسد تصوضرا بدضعا  ،كام يف حدض أيب
موسى اأشعر  عن النبي  قال  (( :مثا ا لايس الصاالح والساوء  ،كحاما
املسك  ،ونافخ الكري  ،فحام املسك إما أن حيذضك  ،وإما أن تبتاع منه ،وإما أن اد منه
رحيا فيبة  ،ونافخ الكري  ،إما أن حيرق ثيابك وإما أن اد رحيا خبيثة )) .
2

لذا فإن َلساء وأصدقاء اأففال هلام دور كباري ومهام يف حتبياب أففالناا للقارآن
الكرضم وحفظه فينبغي علينا أن نحرص عا مساعدهتم يف اختيار َلسائهم الصااحلني
وحيبذ أن ضكونوا من ذو اأخالق احلميدة املشاركني بحلق التحفيظ يف املس د .
سابعا  :الشارع ودوره ع األطفال
إن ما حيص يف الشارع من خاري أو رش ااو ثمارة ملاا حيصا يف اأرسة واملدرساة،
وسائر جماالت امل تمع  ،فإذا كان امل تمع نظيفا يف أخالقاه ومعامالتاه انعكاس ذلاك
 - 1سورة الفرقان . 29-27 :
 - 2رواه الب ار  231/6ورواه مسلم أضلا .
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عا الشارع واملقصود بالشاارع أمااكن امعاات النااس العاماة كاأساواق ووساائ
املواصالت و رياا  .وللشارع تثثريه عا الطف  ،كغريه  ،فقد ضربى اإلنسان تربية فيبة
يف املدرسة واأرسة ولكنه إذا خرج إىل الشارع وَد فيه من الفساد واملغرضات الداعياة
إليه ما هيد تربيته الصاحلة لاذلك كاان الشاارع حما اااتام الرساول  فحاذر مان
ا لوس يف الشارع لغري حاَة  ،فإن دعت احلاَة إىل ذلك وَب عما ماا ضكاون باه
الشارع نظيفا من القاذورات احلسية واملعنوضة  ،روى أبو سعيد اخلدر  عان النباي
 قال  (( :إضاكم وا لوس عا الطرقات )) فقالوا  :ماا لناا باد  ،إناام ااي جمالسانا ،
نتحدث فيها  ،قال  (( :فإذا أبيتم إال امل الس فثعطوا الطرضق حقها )) قالوا  :وما حاق
الطرضق ؟ قال  (( :ط البرص  ،وكف اأذى  ،ورد السال  ،وأمر باملعروف وهني عن
املنكر)) .
1

وال شك أن الطف  ،إذا خرج إىل الشارع  ،فوَد املنكر منترشا فيه من الكبار والصغار
 ،تثثر به وانحرف  ،وإن كان جيد يف أرسته ومدرسته تربية ُتالف ذلك  .ب الف ماا إذا
وَد الشارع نظيفا  ،ضتورع فيه الناس عن املنكر  ،أو ضنكرونه إذا حدث  ،فإن ذلك ضؤثر
فيه الكره للمنكر  ،وكذلك لو وَد الشارع هيتم بكتاب اهلل فإن ذلك قطعا سيؤثر فيه ،
ولكن الواقع أن حتذضر الرسول صا اهلل عليه وسلم من الشاارع كاان يف حملاه  ،حيا
ضندر أن اد أا الشارع وَلساء الطرقات مان أاا الصاالري  ،لاذا في اب انياب
أففالنا خمالطتهم ومصاحبتهم أن ذلك سيؤثر يف نفوسهم وهيد القيم واملباادئ التاي
َرعتها اأرسة أو املدرسة .
ثا نا  :دور املسجد

 - 1رواه الب ار . 103/3
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إن املس د  ،واو ذو املكانة العظيمة يف اإلسال  ،ا ضكن املقصود مان بنائاه املبااااة
والزخرفة والتشييد ونق

َدرانه  ،وفرشه بالغايل مان السا اد  ،لياؤد فياه الكباار

الصالة ثم ضنرصفوا كام او احلاال يف كثاري مان مسااَدنا يف ااذا العرصا ،وإناام كاان
للمس د دور عظيم يف عهد النباي  وأصاحابه  ،فقاد كانات املسااَد بياوت اهلل يف
اأر

أحد أسس الدولة يف عهد الرسول  وفيه تطبياق عمايل للادعوة إىل اإلضاامن

والعم الصالح وا هاد يف سبي اهلل  ،وضعترب املس د َامعة كاربى للتعلايم وُتارض
اأكفاء لوظائف الدولة  ،وكان دارا للفتوى وحمكمة للقلاء  ،وكان ربااط ضاثو إلياه
املحتاَون  ،وميدان للتدرضب الفرويس  ،وكان املس د مقرا لشورى أا احل والعقد
والبيعة العامة لل ليفة  ،واو أضلا مقر الستقبال الوفود واملفاوضات .
فللمس د دور عظيم يف حياة اأمة وقد كان لألففال صلة كبرية باملسا د يف عهاد
رسول اهلل  فقد ثبتت أحادض صحيحة يف مناسبات خمتلفة تدل عا صلتهم باملس د
يف َمن الرسول عليه الصلة والسال وخلفائه الراشدضن  ،واذا ضدل عا أمهية تنشئتهم
وربطهم باملس د منذ الصغر حي ترتب به قلوام وضثلفوه  ،ولذلك إذا أرد املسلم أن
ضريب ابنه تربية صاحلة وأن ضغرس يف نفسه اإلضامن وحب اإلساال والقارآن فاال باد أن
حيبب املس د البنه وضعوده الذااب إليه حي إنه إذا أحب املس د بداضة فإناه سايحب
االلتحاق بحلقات حتفيظ القرآن التي تقا فياه أماا إذا ا حيباه فإناه لان حياب أ يشء
ضرتب به من حلقات أو دروس أو خالفه  ،وانالك بعط الوسائ التي حتبب املسا د
لألففال أذكر بعلا منها :
 -1أن ضرى الصغري إَاباة ناداء املاؤذن رسضعاة ومساتمرة  ،بحيا ضشاااد أبااه
وإخوانه الكبار وأفراد أرسته ضستعدون للمس د بالوضوء ولبس ثياام قبا اأذان،
فإذا بدأ املؤذن يف أذانه انطلق اؤالء فورا إىل املس د  ،إن اذا املنظر عندما ضتكرر عا
عني الطف الصغري ضؤثر فيه تثثريا قوضا  ،حتى إناه إذا بادأ ضاتكلم  ،إذا رأى والاده أو
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أحد الكبار ضتثخر عن القيا إىل املس د ضنبهه بثن ضقول لاه  :أذن  ،فاإذا أصابح قاادرا
عا امليش تعلق بثبيه لي رج معه لرؤضة ما حيدث يف املس د  ،واكذا حتى تصبح عادة
عنده .
 -2أن ضسمع الطف من أبيه وأفراد أرسته وخاصة أمه فلاائ املسااَد  ،والثنااء
عا املصلني فيها وما أعد هلم اهلل من الثواب وذ املت لفني عن صالة ا امعاة  ،فاإذا
سمع ذلك مع ما ضرى من اإلرساع إىل املس د فإنه سيحب املس د وحياب املارتددضن
إليه .
 -3أن ضصااطحبه كبااار أرسهتاام معهاام إىل املس ا د  ،حتااى ضااثلف املصاالني وال
ضستوح

منهم ومن كثرهتم ري املعتادة يف منزله وإذا كان بعط أفراد اأرسة حيرض

حلقات علمية أو حلقات التحفيظ يف املس د أمكنه أن حيرضه معه كاذلك  ،لرتتسام
يف ذانه احللقات فري ب يف حلوراا .
 -4أن ضعامله أاله وإما املسا د واملاؤذن والعاما ومان يف املسا د واملصالون
معاملة حسنة وضالففوه وال ضغلظوا له القول  ،أو ضصاوبوا أنظاارام إلياه إذا أنكاروا
شيئا من ترصفاته يف املس د  ،فإن مالففته والتبسم يف وَهه واللني معه جيعله ضاثلف
املصلني وحيب أن ضرتدد معهم  ،ب الف ما إذا عاملوه بعنف فإنه ال ضر ب يف حلور
املس د الذ تطارده فياه النظارات  ،وتقذفاه األسان  .وإن يف معاملاة الرساول 
لألففال يف املس د لقدوة حسنة للمسلمني .
 -5أن حيم ويل الصغري صغريه عا الصالة إذا ميز  ،فيثمره اا وحيثه عليهاا حثاا
باأسلوب احلسن  ،وحيرضه معه إىل املس د باأمر إذا بلغ السابعة من عمره ليتعاود
ذلك قب البلوغ بوقت مبكر  ،قال رسول اهلل  (( : مروا أوالدكم بالصاالة واام
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أبناء سبع سنني  ،واةبوام عليها  ،وام أبناء عرش سنني  ،وفرقوا بينهم يف امللاَع
)) .
()1

 -6أن جيد الصغري ما ضشبع ر باته الروحية وا سمية يف املس د كام كان احلاال يف
العصور املفللة ؛ أما ر باته الروحية فيحققها ذكر اهلل وتالوة القرآن وإقاا الصاالة
وسامع اخلطب واملواعظ  ،ونحواا  .وأما ر باته العقلية فيحققها الاتعلم يف حلقاات
املس د  ،بحي ضتدرج يف تعليمه بحسب قدرته العقلية  ،وأما ر باته ا سامية فإهناا
تتحقق بعم اأنشطة املتنوعة كالسباق وركوب اخلي والاربام الرضاضاية و ريااا
من اأنشطة التي ضمكن أن تتم عن فرضق إما املس د أو عن فرضق مرشف احللقاات
املوَودة يف املس د .

الباب الثالث
 - 1رواه أبو داود  ،واو يف رشري السنة للبغو . 406/2
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حفظ القرآن الكريم

فهو ه  ،حكمه  ،أمهيته  ،قواعده وآدابه  ،أساليبه
 الفصل األول  :مفهو احلفظ يف اللغة واالصطالري .
 -1تعرضف احلفظ لغة .
-2

معنى احلفظ عند املشتغلني بعلم النفس والرتبية .

 -3أنواع احلفظ .
 -4حفظ القرآن يف االصطالري .
 الفصل الثاين  :أمهية احلفظ .
-1

فيام ضبدأ به التعلم واحلفظ .

-2

أمهية حتفيظ الطف القرآن .

 الفصل الثالث  :الصحابة وحفظ القرآن الكرضم .
أوال  :ا حفظ الصحابة القرآن ؟ .
ثانيا  :عوام حفظ الصحابة للقرآن .
ثالثا  :مشااري الصحابة احلفاظ .
 الفصل الرابع  :نامذج من حفظة القرآن يف سن الطفولة من ري الصحابة.
 الفصل اخلا س  :حكم حفظ القرآن .
 الفصل السادس  :القواعد العامة لتحفيظ القرآن لألففال .
 الفصل السابع  :تثدضب الطف بآداب تعليم القرآن .
 الفصل الثا ل  :فرق وأساليب حتفيظ القرآن الكرضم لألففال.
 الفصل التاسع  :بعط آراء أا العلم باملثكوالت التي تعني عا احلفظ .
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الفصل األول
فهوم احلفظ يف ال غة واالصطالح
لكي نستطيع فهم عملية احلفظ لدى اإلنسان وما حيي اا من َوانب فإناه مان املهام
َدا أن نتعرف عا مفهو احلفظ يف اللغة العربياة ويف اصاطالري أاا الرتبياة وعلام
النفس لكي ضكون ذلك منطلقا يف حدضثنا عن اذه الوظيفة احليوضة .
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 -1تعريف احلفظ لغة  :ضد النسيان  ،واو التعااد وقلة الغفلة .
ضقال  :رَ حافظ وقو حفاظ وام الذضن رَقوا حفظ ما سمعوا وقلام ضنسون شايئا
ضعونه .
وحفظت اليشاء حفظاا أ حرساته وحفظتاه أضلاا بمعناى اساتظهرته  ،وحتفظات
الكتاب أ استظهرته شيئا بعد يشء  ،وح َّفظته الكتاب أ محلته عا حفظه .
1

ومادة (( حفظ )) َاءت يف القرآن الكرضم  ،وتكررت يف أكثر مان أربعاني موضاعا
2

ولقد َاءت بمعان متعددة منها  :الصيانة والرعاضة ومنه قوله تعاىل َ { :ون َْح َف ُظ َأ َخانَاا
َون َْز َدا ُد َك ْي َ َب ِع ٍري} أ نصونه ونرعاه .
ومنها  :اإلمساك عن املحر ومنه قوله تعاىل َ { :وا َّل ِذض َن ُاام ل ِ ُفار ِ
وَ ِه ْم َحاافِ ُظ َ
ون}
ْ ُ
3

4

أ أمسكوا فروَهم عن احلرا .
الس َام َء َس ْقف ًا َحم ْ ُفوظ ًا } قي معناه مرفوعا .
ومنها قوله تعاىل َ {:و ََ َع ْلنَا َّ
5

وقال يف خمتار الصاحاري  :حفاظ اليشاء بالكرسا حفظاا  :حرساه  ،وحفظاه أضلاا:
استظهره ...و( التحفيظ ) التيقظ  ،وقلة الغفلة  ،و(حتفظ ) الكتاب  :اساتظهره شايئا
بعد يشء .أ.اا.
6

ويف املع م الوسي  :حفظ اليشء حفظا  :صانه وحرسه  ...وحفظ العلام والكاال :
ضبطه ووعاه  .فهو حافظ وحفيظ  :ومنه من حفظ ح ة عا من ا حيفظ .
واحلافظ  :احلارس  .وضقال  :او حافظ العني  :ال ضغلبه النو  ....وحافظ  :مان حيفاظ
وح َف َظة .
القرآن الكرضم أو من حيفظ عددا عظيام من احلدض  .وامع ُح َّفاظ َ
 - 1انظر لسان العرب  442-441/7مادة حفظ .
 - 2أنظر املع م املفهرس ألفاظ القرآن ملحمد فؤاد عبدالباقي
 - 3ضوسف 65 :
 - 4املؤمنون 5 :
 - 5اأنبياء 32
 - 6خمتار الصحاري مادة (حفظ ) ص  144مؤسسة الرسالة
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واحلافظة  :قو ٌة حتفظ ما تدركه القوة الومهية مان املعااين وتاذكراا  ،وتسامى الاذاكرة
أضلا  .واحلافظة وعاء حتفظ فيه اأوراق .أ.اا.
1

واحلفظ  :الذ او بمعنى عد النسيان  ،له مرادفاات عدضادة تاؤد املعناى نفساه ..
فيقال :قرأ فالن القرآن عا ظهر قلب كناضة عن احلفظ من اري كتااب  ،وهلاذا ضقاال :
استظهره أ حفظه وقرأه ظاارا .
3

2

وعليه فعبارة  :حفظ كتاب اهلل  ،ومح كتااب اهلل  ،واساتظهر كتااب اهلل  ،تفياد معناى
واحدا ضالحظ فيه ثالثة عنارص أساسية اي :
أ -ضب الصورة املدركة ( صورة املحفوظ ) بحي ضمكن أداؤاا من ري كتاب .
ب -املواظبة واملعاادة للمحفوظ .
ج -عد النسيان .
وقي لإلما أمحد – رمحه اهلل  : -ما احلفظ ؟
قال  :اإلتقان او احلفظ .
وقال عبدالرمحن بن مهد  :احلفظ  :اإلتقان .
واحلفظ ال ضكون إال بثمور ثالثة :
شدة العناضة  ،وكثرة الدرس  ،فإذا ا ضكن درس ا ضكن حفظ  ،وفول املذاكرة  ،فاإذا ا
تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس .
4

وقي للب ار  -رمحه اهلل  : -ا تتناول دواء للحفظ ؟ فقاال  ( :ال أعلام مان ذلاك
شيئا إال :هنمة الرَ ومداومة النظر .

 - 1املع م الوسي 185/1
 2املع م الوسي  ، 584/2مادة  :ظهر .
 3لسان العرب  ، 526/4مادة ظهر .
 - 4انظر  :ا امع يف احل عا حفظ العلم ص35
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 -2عنى احلفظ عند املشتغ ني بع م النفس والرتبية  ،فيتلح من خالل تعرضفاهتم له
ضمن تناوهلم للعمليات العقلية عند اإلنسان  ،ون تار من تعرضفاهتم ما ضيل :
)1

ضعرف اهلاشمي عملية احلفظ بثهنا  :الوعي الذ حيتفظ به اإلنسان ماا حصا

له من خربات  ،وما ناله من معلومات  ،وما اكتسبه من عادات ومهارات .
1

)2

وضعرفه عطية اهلل  :بثنه القدرة عا االحتفااظ بالتاثثريات املكتسابة  ،وااو ماا

ضدعى باحلفظ أو الوعي  ،وضذكر أن احلفظ او املرحلة التي تفص بني عمليتي التعلم
والتذكر .
2

)3

أما اخلويل فيعرفه بالتعرضف التايل  :احلفظ او أن نحتفظ بام تعلمناه ملدة قصرية

أو فوضلة  ،أما التذكر فهو أن ن رج ما حفظناه من خمزن الذاكرة إىل اهلواء الطلق قوال
 ،أو كتابة أو استعادة أو تعرفا .
3

 -3أنواع احلفظ :
ولكي تكتم الصورة حول مفهو احلفظ  ،نحتاج إىل التعرف عا أنواع احلفظ .
ضنقسم احلفظ من حي أسلوب التذكر إىل نوعني  :حفظ لالستعادة  ،وحفظ للتعرف
.
كام ضنقسم من حي املرونة إىل أربعة أنواع اي :
أ)

مرونة املفردات ومرونة الرتتيب يف النق  ،كحفاظ احلكماة مان نازول القارآن

من ام .
ب) مرونة املفردات وثبات الرتتيب كحفظ اربة كيميائية .
ج) ثبات املفردات ومرونة الرتتيب كحفظ جمموعة من الكلامت ري املرتبة .
- 1أصول علم النفس العا لعبداحلميد اهلاشمي ص212
 - 2الذاكرة والنسيان أمحد عطية اهلل ص169
 3املهارات الدراسية  ،حممد عيل اخلويل ص96
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د) ثبات املفردات وثبات الرتتيب كام او احلال يف احلفظ املقيد مث حفظ سور القرآن
فال جيوَ تبدض الكلامت أو تقدضم كلمة عا أخرى .
ويف ضوء ا سبق إيراده حول فهوم احلفظ  ،فإن الباحث يرى أن احلفظ هو  :ت ك
العم ية العق ية التي يستطيع اانسان حفظ وختزيل ا يمر به ل ثريات لفظيهة وغهري
لفظية بعد تع مها  .ويتم التتزيل يف وعاء يسمى الهذاكرة  .وهلهذه العم يهة جانبهان :
إجيايب هو التذكر  ،وس بي هو النسيان .
 -4حفظ القرآن الكريم يف االصطالح :
وإذا كان املعناى اللغاو ( للحفاظ ) ال ضفارق عان املعناى االصاطالحي مان حيا
االستظهار والقراءة عن ظهر القلب  ،ومن حي كونه عملية عقلية تتمث يف التعلم ثم
احلفظ ثم التذكر دون كتاب إال أن حافظ القرآن ضتميز عن ريه من حفاظ احلدض

1

أو

حفاظ اأشعار واحلكم واأمثال والنصوص اأدبية و رياا  ..بعدة أمور :
اأول  :إن حفظ القرآن ال ضمكان أن ضكاون إال حفظاا مقيادا  ،بحيا إناه ال جياوَ
اإلخالل بثلفاظه أو برتتيبها  ،ب الف ما قد ضكون عليه احلال يف التعاما ماع بعاط
املواد .
الثاين  :استكامل القرآن كله حفظا وضبطا  ،فال ضسمى من حفظ نصف القرآن أو ثلثه
 مثال – وا ضستكمله  ،حافظا عا اأرَح  ،وعا املتبادر إىل اأذااان  ،وإال صاحأن ضسمى يع املسلمني محلة القرآن أو حفظة كتاب اهلل ،إذ ال ُيلو مسلم مان حفاظ
الفاحتة وبعط السور اأخرى ليقرأاا يف الصالة .
وعليه  :فاصطالري حافظ القرآن أو حام القرآن ال ضطلق إال عا مان حفاظ القارآن
كله وضب احلفظ ضبطا ضؤاله أدائه إىل ريه .
 - 1احلافظ عند املحدثني من أحاط علام بمئة ألف حدض متنا وإسنادا
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اأمر الثال  :املواظبة واملداومة وبذل امل هود لصيانة املحفوظ من النسايان  ،فمان
حفظ القرآن ثم نسيه أو نيس بعله أو َله إمهاال و فلة لغري عذر ككرب أو مار

ال

ضسمى حافظا ...وال ضستحق لقب حام القرآن الكرضم .
1

اأمر الرابع  :الفهم والعم بالقرآن  ،من حتلي ما أحلاه اهلل فياه  ،وحتارضم ماا حار ،
وإقامة حدوده إىل َانب حروفه  ،وعا اذا فإنه ال ضسمى من حفظ حروف القرآن وا
حيفظ حدوده حافظا اصطالحا  ،وإن كان ضسمى بذلك يف اللغة  .وهلذا َااء رَا إىل
أيب الدرداء  -واو ممن حفظ القرآن يف عهد النبوة  -فقال له :إن ابني ع القرآن  -أ
حفظه  -فقال  :اللهم ا فر  ،إنام ع القرآن من سمع له وأفاع ) .
2

ويف ضوء ا سبق  ،فإن املقصود بحفظ القرآن هو  :احتفها املسه م بتيهات القهرآن
الكريم كا ة يف ذاكرته عىل ضوء قواعد التالوة والتجويد وترتيب املصهحف  ،بحيهث
يستطيع استدعاءها تى شاء .

 1أنظر كيف حتفظ القرآن 48 -45
 - 2رواه أمحد يف الزاد  ،أنظر القرآن أنواره وآثاره ملحمد حممود الصواف ص33
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الفصل الثاين
أمهية احلفظ
 -1فيام يبدأ به يف احلفظ

1

مما ال شك فيه أن أول ما ضنبغي تقدضمه يف احلفظ والدراسة  ،إناام ااو كاال اهلل عاز
وَ فهو أص اأصول  ،واملعول عليه يف يع اأمور  ،وااو مانه أسااس لساائر
املناا والعلو وهلذا كان السلف الصالح – رضوان اهلل عليهم – ال ضبادؤون إال باه ،

فإذا أتقنوه حفظ ًا وفه ًام ودراسة انتقلوا إىل سائر العلو الرشاعية مان احلادض والفقاه
والتفسري و رياا .
قال اإلما ابن ا وَ  -رمحه اهلل  (( : -وأول ما ضنبغي تقدضمه  ،مقدمة يف االعتقاد
 ،تشتم عا الدلي عا معرفة اهلل عز وَ  ،وضذكر فياه مااال باد مناه ،ثام ضعارف
الواَبات  ،ثم حفظ القرآن  ،ثم سامع احلدض  ،وال بد مان حفاظ مقدماة يف النحاو
ضقو اا اللسان  ،والفقه عمدة العلو  ،و ع العلاو حمماود  ،إال أن أقواما ًا أذاباوا
اأعامر يف حفظ النحو واللغة  ،وإنام ضعرف اا رضب القرآن واحلادض وماا ضفلا
عن ذلك ليس بمذمو ري أن ريه أام منه .
وإن قوم ًا أذابوا أَماهنم يف علو القرآن  ،فاشتغلوا بام ريه أصلح مناه مان الشاواذ
امله ورة  ،والعمر أنفس من تلييعه اذا .
 - 1انظر  :احل عا حفظ العلم لإلما ابن ا وَ – ا امع أخالق الراو وآداب السامع لل طيب البغداد – َامع بيان
العلم وفلله أيب عمر بن عبد الرب .
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وإن قوم ًا أذابو ا أعامرام يف حفظ فرق احلدض  ،ولعمار إن ذلاك حسان إال أن
تقدضم ري ذلك أام  ......إلخ )) .
1

وقال اإلما أبو عمر بن عبد الرب  (( :فلب العلم درَات ومناقب ورتاب  ،ال ضنبغاي
تعدهيا فمن تعدااا لة فقد تعدى سابي السالف رمحهام اهلل  ،ومان تعادى سابيلهم
عامد ًا ض ومن تعداه جمتهد ًا َل .
فثول العلم  :حفظ كتاب اهلل عز وَ  ،وتفهمه  ،وك ماا ضعاني عاا فهماه فواَاب
فلبه معه  ،وال أقول عن حفظه كله فر

 ،ولكن أقول  :إن ذلاك واَاب الَ عاا

من أحب أن ضكون عامل ًا ...
ثم ضنظر يف السنن املثثورة الثابتة عن رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم فبها ضص الطالاب
إىل مراد اهلل عز وَ يف كتابه واي تفتح له أحكا القرآن فتح ًا .
ومن فلب السنن فليكن معوله عا حدض الثقات احلفاظ  ،الذضن َعلهم اهلل خازائن
لعلم دضنه وأمناء عا سنن رسوله )) أ.اا .
2

وكان كثري من السلف  -رمحهم اهلل  -ضرفلون تدرضس احلدض و اريه مان العلاو -
للحدث ؛ حتى حيفظ القرآن أوالً .
فعن الوليد بن مسلم قال  (( :كنا إذا َالسنا اأوَاعي فرأى فينا حدث ًا  ،قال :ضا ال ،
قرأت القرآن ؟ فإن قال  :نعم .
وصيكُم اهللَُّ ِيف َأو ِ
قال  :اقرأ (( :ض ِ
الدك ُْم .......اآلضة )) وإن قال  :ال .
ْ
ُ
ُ
3

قال  :اذاب تعلم القرآن قب أن تطلب العلم )) .
4

 1قاله يف احل عا حفظ العلم .
َ - 2امع بيان العلم وفلله ص . 463-462
 - 3سورة النساء . 11 :
 - 4انظر ا امع يف احل عا حفظ العلم ص  . 71وأمره بقراءة اذه اآلضات دون رياا  ،أهنا من السور الطوال  ،وعادة
اأحداث حفظ السور القصار دون الطوال  ،وأهنا من اآلضات التي ال ضتقنها إال لبيب .
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وكان حييى بن ضامن إذا َاءه ال أمرد اساتقرأه رأس سابعني مان اأعاراف  ،ورأس
سبعني من ضوسف  ،وأول احلدضد ؛ فإن قرأاا حدثه وإال ا حيدثه .
وقال اإلما ابن خزضمة حممد بن إسحاق  (( :استثذنت أيب يف اخلروج إىل قتيبة [لطلب
العلم وسامع احلدض ]  .فقال  :اقرأ القارآن أوال حتاى آذن لاك  .قاال  :فاساتظهرت
القرآن  ،فقال يل  :امك حتى تصيل باخلتمة  .ففعلت فلام عيدنا أذن يل )) ...
واكذا كان شثن السلف الصالح يعهم رمحهم اهلل تعاىل .
فهذا أبو عبد اهلل حممد بن إسامعي الب اار  -رمحاه اهلل – إماا الادنيا يف احلفاظ – ،
حفظ القرآن وعمره أق من عرش سنني  ،ثم فلب احلدض ورح أَه إىل اأمصار .
واذا خاَتة احلفاظ اإلما احلافظ أمحد بن عيل بن ح ر العسقالين حفاظ القارآن كلاه
واو ابن تسع سنني  ،وبدأ ضبح يف الت وضد والتفسري واو ابن اثنتى عرشة سنة .
واذا شيخ احلنفية تاج الدضن أبو اليمن َضد بن احلسن بن َضد الكند البغداد حفاظ
القرآن واو صغري مميز  ،وقرأه بالقراءات العرش وله عرشة أعوا .
ويف تراَم السلف الصالح نامذج كثارية ممان حفظاوا القارآن واام صاغار وقاد اع
الدكتور حممد ساا حميسن يف كتابه مع م حفااظ القارآن الكارضم عارب التاارضخ قراباة
أربعامئة حلفاظ القرآن الكرضم كثري منهم حفظ القارآن يف الصاغر وبادأ باه قبا ساائر
العلو اأخرى .
 -2أمهية حتفيظ الطفل القرآن
إن مرحلة الطفولة أخطر وأام مرحلة يف حيااة اإلنساان  ،لاذلك كاان لزاماا عاا
اأبوضن خصوصا واملصلحني واملربني عموما أن هيتموا برصف مهمهم يف تربية الصغار
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وتعليمهم كتاب اهلل تعاىل  .أن به ضتعلم توحيد ربه  ،وضثنس بكالمه  ،وضرس أثاره يف
قلبه وَوارحه  ،وضنشث نشثة صاحلة عا اذا .
قال احلافظ السايوفي – رمحاه اهلل  : -تعلايم القارآن أصا مان أصاول اإلساال ،
فينشؤون عا الفطرة  ،وضسابق إىل قلاوام أناوار احلكماة قبا َتكان اأااواء منهاا ،
وسواداا بثكدار املعصية واللالل .
وقال ابن خلدون  :تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدضن  ،أخذ به أاايل امللة
 ،ودرَوا عليه من يع أمصارام  ،ملِا ضسبق إىل القلوب من رسو اإلضامن وعقائاده ،
بسبب آضات القرآن  ،ومتون اأحادض  ،وصار القرآن أص التعليم الذ ُبني عليه ماا
حي َّص ُ َب ْعدُ من امللكات .
َُ
وأن ذان الصغري أصفى من ذان الكبري لقلة املشاك واملشا

 ،لذلك فإن ا تنا

فرصة العمر يف الصغر ضعترب عامال مهام يف ثبات القرآن يف الذان .
ورو عنه بسند فيه مقال أنه صا اهلل عليه وسلم قال  ( :حفظ الغال الصغري كالنق
يف احل ر وحفظ الرَ بعد ما ضكرب كالكتاب عا املاء ) .
1

وروى ابن ماَة بسنده إىل النبي صا اهلل عليه وسلم قال  ( :مان قارأ القارآن قبا أن
حيتلم فهو ممن أويت احلكم صبيا ) .
2

وإن من ُضلقن القرآن واو صغري ُيتل القرآن بدمه وحلمه  ،وذلاك أناه تلقااه يف
املدة اأوىل من العمر والتي ضكون العقا فيهاا يف فاور النماو والتكاما  ،فاالقرآن
ٍ
عندئذ ضتزامن ثباته يف القلب مع نمو اذا ا سد والعق معا  ،فعند ذلاك ضكاون قاد
اختل بلحمه ودمه .

 1رواه الدضلمي يف مسند الفردوس  2735وفيه كال عند املحدثني ولكني ذكرته انا استئناسا به .
 2رواه البيهقي يف الشعب . )94/4( :
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روى الب ار يف تارُيه الكبري أن النبي صا اهلل عليه وسلم قال  ( :مان تعلام القارآن
حم ِه ِ
واو فتي السن َخ َل َطه اهلل بِ َل ِ
ودم ِه ) .
ه
1

قال احلسن البرص رمحه اهلل  (( :قدموا إلينا أحداثكم  ،فإهنم أفرغ قلوباا وأحفاظ ملاا
سمعوا  ،فمن أراد اهلل أن ضتمه له أَته )
ضقول أبو حامد الغزايل  ( :الصبي أمانة عند والدضه وقلبه الطاار َوارة نفيسة سااذَة
 ،خالية عن ك نق

وصورة  ،واو قاب لك ما نق

 ،ومائ إىل ك ما ضامل به إلياه ،

فإن ُع ِّود اخلري وعلمه نشث عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة وشااركه يف ثواباه أباواه وكا
معلم له ومؤدب  ،وإن عود الرش وأمه إمهال البهائم شقي والاك  ..ومهاام أمها يف
ابتداء نشئوه خرج عا اأ لب رد ء اأخالق كذابا حسودا رسوقا نامماا حلوحاا  ،ذا
فلول وضحك وكياد وجمانة  ،وإنام حيفظ عن يع ذلك بحسن التثدضب ) .
2

وضقول العالمة ابن ا وَ  .. ( :أما تدبري العلم فينبغي أن حيم الصبي من حني ضبلغ
مخس سنني عا التشا

بالقرآن والفقه وسامع احلادض  ،وليحصا لاه املحفوظاات

أكثر من املسموعات أن َمان احلفظ إىل مخس عرشة سنة  ،فاإذا بلاغ تشاتت مهتاه ...
وأول ما ضنبغي أن ضكلف حفظ القرآن متقنا  ،فإنه ضثبت وُيتل باللحم والد ! ) .
3

ويف الب ار :باب تعليم الصبيان القرآن  ...يف كتاب فلائ القرآن  ،واملقارر يف مان
خالل املشاادة والت ربة أن احلفاظ يف عهاد الصابا ااو اأكثار دقاة واأرسع تاذكرا
واأعمق انطباعا واأدو وقتا ..
وإذا كان بعط الفقهاء كره للطف أن حيفاظ القارآن الكارضم كاام ااو املاثثور عان
الن عي وسعيد بن َبري فذلك لسابب ذكاروه وااو خشاية املاالل لاه أو قبا تعقلاه
وإدراكه الوعي .
 - 1التارضخ الكبري ( . )94/3
- 2إحياء علو الدضن 131-130/8ط:اأوىل 1395اا.
 - 3صيد اخلافر ص  ، 234ط لبنان .
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ولقد اشتهر من الصحابة من كان حيفظ القرآن يف صاباه كاابن عبااس إذ ضقاول(( :
تويف رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم  ،وأنا ابن عرش سنني وقد قارأت املحكام)) (أ
1

املفص ) .
و هور الفقهاء عا َواَ حتفيظ القرآن لألففال  ،أنه أدعاى إىل ثبوتاه ورساوخه
عندام  ،قال ابن َبري  :ضرتك الصبي مرفها أوالً  ،ثم ضؤخذ بالتدرج  ،قال ابن ح ار :
واحلق أن ذلك ُيتلف باختالف اأش اص .
2

وهذا األس وب احلكيم وههو ( التهدرج ) يفتقهده بعهض اآلبهاء واملع مهني الهذيل
يأخذون الطفل بالزجر والعنف غري املحمود  ،فتنشأ لديه ا يسمى بالعقد النفسهية وال
ترتاح نفسه لتالوة كتاب اهلل أو الدراسة أ ّي اا كانت .
قال السيوفي – رمحه اهلل  ( : -ثم ظهرت لذلك حكمة يف التعليم وتدرج اأففال من
السور القصار إىل ما فوقها تيسريا من اهلل عا عباده حلفظ كتاب) .
3

الفصل الثالث
الصحابة وحفظ القرآن الكريم
عرف أصحاب رسول اهلل  قدر القرآن العظيم ف علوه ربيع قلوام وتعاملوا معه
معاملة صحيحة  ،فلقد خال القرآن الكرضم حلومهم ودماءام  ،فوضعوه عا أفئدهتم
فانفرَت  ،وضموه إىل صدورام فانرشحت وَعلوه لظلمتهم رساَا  ،ولنومهم
مهادا ولسبيلهم منهاَا .
لقد َع الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم حياهتم وقفا عا خدمة القارآن الكارضم
يف ع علومه  ،فااتموا بحفظاه واساتظهاره  ،وترتيلاه  ،وتفساريه  ،و عاه وكتابتاه ،
 - 1رواه الب ار  1299/4فلائ القرآن  ،باب تعليم الصبيان القرآن
 - 2فتح البار 84-83/9
 - 3اإلتقان  66/1النوع التاسع عرش .
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وإقرائه  ،ونرش علومه  ،وعرفوا حق القرآن عليهم فقاموا بثداء ااذا احلاق ،ونقلاوه إىل
الناس  ،واشرتوا احلياة الباقية بالفانياة  ،فانِعم ماا اااروا  ،عاوا اخلاريضن  ،وربحاوا
الدارضن .
أوال  :هل حفظ الصحابة القرآن الكريم ؟
ع القرآن الكرضم حفظا عدد من الصحابة الكرا يف عهد النبي  ، منهم ما رواه
الب ار عن عبداهلل بن عمرو بن العاص  قال  :إن رسول اهلل  كان ضقول (( :
استقرؤوا القرآن من أربعة  :من عبداهلل بن مسعود  ،وساا موىل أيب حذضفة  ،ومعاذ بن
َب  ،وأيب بن كعب )) أ تعلموا منهم .
1

واأربعة املذكورضن  :اثنان من املهاَرضن ومها  :عبداهلل وساا  ،واثنان مان اأنصاار
ومها معاذ وأيب .
واحلقيقة  ،فإن محلة القرآن العظيم وحفظته يف حياة النبي  كانوا أضعاف ااذا العادد
املذكور  ،وضشهد لصحة ذلك ال ُقراء املقتولني ضو مسيلمة يف معركة اليامماة ،وذلاك يف
أول خالفة أيب بكر الصدضق . 
ِ
سمون القراء
وقد ورد يف الصحيحني ُ :قت َ سبعون من اأنصار ضو بئر معونة  ،كانوا ُض َّ
سمى اإلما أباو عبياد القاسام بان ساال القاراء مان الصاحابة يف أول كتااب
 .وقد َّ
(القراءات) له  ،فسمى عددا كثريا  ،فعد من املهاَرضن  :اخللفاء اأربعة  ،وفلحاة بان
عبيد اهلل  ،وسعد بن أيب وقاص  ،وعبداهلل بن مسعود  ،وحذضفة بن اليامن  ،وساا ماوىل
أيب حذضفة ،وأبا ارضرة  ،وعبداهلل بن السائب  ،والعبادلة اأربعة وعائشاة  ،وحفصاة ،
2

وأ سلمة .

 - 1أخرَه الب ار يف الفلائ برقم  3758باب مناقب ساا موىل أيب حذضفة  ،ويف مناقب اأنصار برقم  3760و 3806
و3808
 - 2ام  :عبداهلل بن عباس  ،وعبداهلل بن عمر  ،وعبداهلل بن الزبري  ،وعبداهلل بن عمرو بن العاص .
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وجممع بان َارضاة ،
ومن اأنصار ُ :عبادة بن الصامت  ،ومعاذ الذ ضكنى أبا حليمة ِّ ،
وفلالة بن عبيد  ،وسلمة بن ُخملد .
والذ ضبدو يف كثري من اأحادض والرواضات واأخبار الوثيقة أن عددا من الصاحابة
الكرا من احلفظة  ،ويف مقدمتهم شيخ الصحابة أبو بكر الصدضق  ، فقد كان حيفاظ
القرآن الكرضم يف حياة النبي  ، ففي الصحيح  :أنه بنى مس دا بفناء داره  ،فكان ضقرأ
فيه القرآن .
1

قال ابن ح ر  -رمحه اهلل  -واذا مما ال ضرتاب فيه مع شدة حرص أيب بكار عاا تلقاي
القرآن من النبي  وفراغ باله له ومها بمكة  ،وكثرة مالَمة كا مانهام لآلخار ،حتاى
قالت عائشة  -ريض اهلل عنها  : -إنه  كان ضثتيهم بكرة وعشيا  .وقد صح حدض ((
2

ضؤ القو أقرؤام لكتاب اهلل ))  ،وقد قدمه  يف مرضه إماما للمهاَرضن واأنصاار
3

4

 ،فدل ذلك عا أنه كان أقرأام .
وقد ورد يف السنن  -مع ا مع بينها  -أنه ع القرآن يف عهد النبي  اعة  :معاذ بن
َب  ،وعبادة بن الصامت  ،وأيب بن كعب  ،وأبو الدرداء  ،وأباو أضاوب اأنصاار ،
وَضد بن ثابت  ،وأبو َضد  ،وعثامن بن عفان  ،وَتيم الدار  ،وسعد بن عبيد  ،وجمماع
بن َارضة  ،وأبو موسى اأشعر و ريام .
5

وممن ع القرآن أضلا امرأة من اأنصار واي  :أ ورقة بنت عبداهلل بن احلارث  ،فقاد
كان رسول اهلل  ضزوراا وضسميها الشهيدة  ،وكانت قد عت القرآن .

 - 1انظر صحيح الب ار برقم  3692باب ا رة النبي  وأصحابه إىل املدضنة .
 - 2املصدر السابق .
 - 3أخرَه مسلم برقم  ، 673وأخرَه كذلك أصحاب السنن .
 - 4أخرَه الب ار يف ا امعة واإلمامة برقم . 655
 - 5ورد عند النسائي عن عبداهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام قال  :و عت القرآن  ،فقرأت به ك ليلة  ،فبلغ النبي  فقال  ( :اقرأه
يف شهر ) احلدض  .سنن النسائي . 112/4
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واكذا ثبت حفظ الصحابة الكرا رَااال ونساا ًء للقارآن الكارضم يف صادورام ،
1

وكان االعتامد يف نق القرآن عاا حفاظ القلاوب والصادور  ،ال عاا حفاظ الكتاب
آن ل ِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
لذك ِْر َف َه ْ ِم ْن ُمدَّ كِ ٍر  . وقاال
والسطور  ،أليس اهلل  قد قال َ  :و َل َقدْ َض َّ ْ
حلافِ ُظ َ
  :إِنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا ِّ
ون . 
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه َ َ
2

3

ثانيا  :عوا ل حفظ الصحابة ل قرآن الكريم
الرسول الكرضم حممد  أعظم اخللق حفظا ووعيا للقرآن الكرضم  ،وكان ضتلاو القارآن
عن ظهر قلب يف معظم اأحيان وال سيام يف اللي  ،فقد ورد أناه كاان ضقارأ يف الركعاة
الواحدة عددا من السور الطوال  ،ولزضادة تثبيت احلفظ يف صدر الرشضف  ،كان َربض
 ضعارضه بالقرآن كذلك .
وقد تلقى الصحابة القرآن عان رساول اهلل  ، وحفظاوه  ،وكاان ضتعااادام بتعلايم
اآلضات تلو اأخرى  ،وقد توفرت هلم العواما التاي َعلاتهم حيرصاون عاا حفاظ
القرآن الكرضم إىل أبعد مدى  ،ولع من أام تلكم العوام واأسباب :
 )1أن القرآن الكرضم كان ضنزل من ام عا حسب اأحداث .
 )2قراءة يشء من القرآن يف الصلوات .
 )3حط رسول اهلل  عا حفظ وقراءة القرآن وتر يبه بام أعدَّ اهلل عز وَ من أَر
وثواب للقارئ  ،عن عبداهلل بن مسعود  قال  :سمعت رسول اهلل  ضقول  (( :من
قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به حسنة  ،واحلسانة بعرشا أمثاهلاا ،ال أقاول اا حارف
ولكن ألف حرف  ،وال حرف  ،وميم حرف)) .
4

 - 1لالستزادة انظر مع م حفاظ القرآن الكرضم عرب التارضخ ملحمد ساا حميسن  ،دار ا ي  ،بريوت ط1412 ، 1اا . 1992
 - 2سورة القمر  17 :و22و32و. 40
 - 3سورة احل ر . 9 :
 - 4رواه الرتمذ .
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 )4كان معظم أصحاب رسول اهلل  أميني ال ضعرفون القراءة وال الكتابة  ،وسبيلهم
إىل القرآن او احلفظ عن ظهر قلب .
 )5اشتهر أصحاب رسول اهلل  بصفاء الاذان وقاوة الاذاكرة  ،فكاانوا حيفظاون
ُ
حيفظ قصايدة مان عرشاات اأبياات بساامعها مارة
للمرة اأوىل  ،وقد كان أحدام
واحدة .
 )6تعااد رسول اهلل  الصحابة بتعليم القرآن  ،والتنوضه إىل القراء امل ودضن املتقناني
احلفاظ .
 )7تنافس الصحابة يف حفظ القرآن الكرضم  ،والعم به وقراءته يف السلم واحلرب.
ثالثا  :شاهري الصحابة احلفا
أرشد الرسول الكرضم  أصحابه إىل كبار احلفاظ واملقرئني ليثخذوا عانهم القارآن
الكرضم .
أما املشتهرون بإقراء القرآن العظيم من الصحابة سبعة وام  :عثامن بان عفاان  ،عايل
بن أيب فالب  ،أيب بن كعب  ،عبداهلل بن مسعود َ ،ضد بن ثابت  ،أبو موسى اأشعر
 ،وأبو الدرداء  -ريض اهلل عنهم وأرضاام .
1

وسنقف يف اذا املبح مع بعط الوقفات الندضة الوضايئة مان حيااة ااؤالء احلفظاة
اأخيار كي تكون نرباسا لنا ونامذج نحتذ اا نحن وأففالنا .
 -1عثامن بل عفان : 
2

 - 1معرفة القراء الكبار  ، 42-24/1والرباان يف علو القرآن  ، 243/1واالتقان . 228/1
 - 2انظر تر ته  :الكام البن اأثري  ،حوادث سنة  ، 35وحلية اأولياء  ، 55/1وصفة الصفو  ، 112/1وتارضخ الطرب
 ، 145/5وتذكرة احلفاظ . 8/1
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أسلم ُمذ الحت تباشري صباري اإلسال  ،فكان أحد السابقني اأولني إىل دوحة اإلضاامن
 ،واو ذو النورضن وصاحب اهل رتني  ،وَوج الطاارتني رقية وأ كلثو ابنتي رساول
اهلل . 
اذا العلم او عثامن بن عفان بن أيب العاص  ،أبو عمرو  ،وأبو عبداهلل القريش اأمو
 ، ع القرآن الكرضم عا عهد رسول اهلل  وعرضه عليه .
كان معتدل الطول  ،حسن الوَه  ،ي الطلعة  ،أسامر اللاون  ،كباري اللحياة ؛ قاال
السائب  :رأضته ضص ِّف ُر حليته  ،فام رأضت شي ا أ

منه .
1

ُعرف عثامن بن عفان  بشغفه الشدضد للقرآن الكرضم  ،فقد صح من وَاوه أناه قارأ
القرآن العظايم كلاه يف ركعاة !  .وكاان ضصاو الادار  ،ولاه كباري الفلا يف كتاباة
2

املصاحف إبان خالفته  ،وفرقها يف اأمصار  ،وقد أثنى عليه عيل بن أيب فالب يف كتابة
املصاحف فقال  :لو ا ضصنعه عثامن لصنعتُه .
فقد قا عثامن  خالل خالفته يف سنة  25اا تقرضبا ب مع القرآن الكرضم عاا حارف
واحد من احلروف السبعة فلبا للوحدة  ،وتالفيا للفتنة  ،ومن انا اعترب عمله اذا عا
للقرآن وتوحيدا للمسلمني  ،كام اعترب ذلك إَرا ًء ةورضاا للحفااظ عاا نقااء ناق
القرآن اأصيل الذ نزل به الروري اأمني .
عهد عثامن  إىل اعة من الصحابة اشتهروا بحفظ القرآن وضبطه و عاه  ،وعرفاوا
بالنزااة واأمانة والثقة  ،بكتابة املصحف اإلما واؤالء َضد بن ثابت اأنصار كباري
كُتاب الوحي وَامع القرآن  ،وعبداهلل بن الزبري بن العوا اأسد القريش أحد فقهاء
الصحابة وأكثرام علام وعمال  ،وسعيد بن العاص اأمو وكان أشبه هل اة برساول
اهلل  ، وعبدالرمحن بن احلارث بن اشا .
 - 1تارضخ اإلسال للذابي  ،عهد اخللفاء الراشدضن ص . 469
 - 2فبقات ابن سعد . 76/3
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عند حدوث خاالف باني

وقد نبه عثامن  اذه الل نة برضورة االلتزا بلسان قرض
رَاهلا يف كتابة النق القرآين وقال  :فإنام ُأنزل القرآن بلساهنم .

فعملية ع القرآن وكتابته مكرمة خق اهلل اا عثامن  وقد تفرد اذه املكرمة من بني
أصحاب رسول اهلل  . قال ابن العريب  " :وأما ع القرآن فتلاك حسانته العظماى ،
وخصلته الكربى  ....وأ َم َر بام سواه من القرآن يف ك صحيفة ومصاحف أن حيارق ،
إذ كان يف بقائها فساد  ،وكان فيها ما ليس من القرآن  ،أو ماا نساخ مناه  ،أو عاا اري
نظمه  ،وقد سلم يف ذلك الصحابة كلهم " .
1

اذا ومكار اخلليفة عثامن  وفلائله جمال الفلائ ال ُحتىص وال حترص يف صافحات
 ،فقد كان نيا رشضفا يف ا االية  ،واعتز به اإلساال يف أول مشاارق أناواره ومطاالع
بدوره  ،فقد ااَر اهل رتني إىل احلبشة  ،ثم إىل املدضنة  ،وكاان َاوادا كارضام  ،حمبباا إىل
قرض

حمسنا متربعا بامله يف سبي اهلل  إلعالء كلمة احلق  ،فقد َهز َاي

العرساة

من خق ماله  ،فبذل ستامئة بعري بام عليها  ،وتربع باثلف دضناار  ،واشارتى بئار روماة
وَعلها وقفا هلل  ليستفيد املسلمون من مائها العذب الفرات .
شهد عثامن  املشااد كلها مع احلبيب املصطفى  ، وأرسله سفريا إىل مكة يف ازوة
احلدضبية  ،وباضع بيعة الرضوان  ،واو أحد الستة أصحاب الشاورى الاذضن أوا هلام
عمر  ،ريض اهلل عنهم .
كان من فقهاء الصحابة وعلامئهم  ،له آراء كثرية واَتهادات متعاددة  ،وااو مان رواة
احلدض النبو الرشضف رو له 146حدضثا .
فحورص يف منزلاه أربعاني ضوماا  ،ثام قتا
حتركت الفتنة يف أواخر خالفته سنة 35اا ُ
شهيدا  ،واو ضقرأ القرآن الكرضم  ،وكان عمره ضو استشهاده 82سنة . 

 - 1العواصم من القواصم  ،ص . 58-56
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 -2عيل بل أيب طالب : 
1

حافظ متقن من حفظة القرآن الكرضم َمن علامء الصحابة ومن السابقني اأولني إىل
اإلسال  ،ا ضسبقه إىل اإلسال إال خدجية ريض اهلل عنها .
أسلم واو فر ه العود  ،ونشث يف بيت النبوة ضرتشف رحيق اإلضامن  ،وضاتفهم آضاات
الرمحن  ،اذا او احلافظ القارئ عيل بن أيب فالب أماري املاؤمنني أباو احلسان القاريش
اهلاشمي . 
2

وعيل اذا  ابن عم رسول اهلل  ، وصهره عا فافمة الزاراء سيدة نساء العاملني
 ،واو رابع اخللفاء الراشدضن  ،وأبو السبطني الكرضمني احلسن واحلسني سايدا شاباب
أا ا نة  ،وأحد العرشة املبرشضن با نة .
كان عيل  أحد اأبطال الش عان املشهود هلام يف مقاا السايف والسانان ،شاهد
املشااد كلها مع رسول اهلل  خال زوة تبوك حي است لفه رسول اهلل  عا املدضنة
 ،ومواقفه شهرية مشهود له فيها باإلبداع يف موافن البطولة  ،وأعطاه الرسول الكارضم
 اللواء يف موافن كثرية  ،أشهراا يف زوة خيرب .
كان عيل  من أكابر اخلطباء وأعيان الفصحاء  ،اشتهر بالقلاء والعلم  ،وكان حافظا
للقرآن عاملا به  ،وباأحكا الرشعية  ،حصيفا  ،أرضبا  ،لبيباا  ،علايام بمقاماات الكاال
والشعر واللغة  ،واو أقَض الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -قال عناه عمار بان اخلطااب
 :عيل أقلانا .

 - 1انظر تر ته  :اإلصابة يف َتييز الصحابة الرت ة  ، 5690الكام البن اأثري يف حوادث سنة  ، 40وتارضخ الطرب 83/6
وصفة الصفوة  118/1وتذكرة احلفاظ  10/1وحياة الصحابة . 47/1
 - 2معرفة القراء الكبار  25/1وحلية اأولياء . 61/1
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ويل اخلالفة سنة 35اا  ،وكاان مستشاارا لل لفااء قبلاه  ،وكاان مشاهورا بالزااد
والورع وكثرة الصدقة  ،وذ الدنيا  ،والعم ملا ضريض اهلل يف الرس والعالنية  ،كاام كاان
السلمي ما رأضت أحدا
صواما قواما  ،وكان قارئا للقرآن متقنا  ،قال عنه أبو عبدالرمحن ه
كان أقرأ من عيل  ،وكان من حفظة احلدض روى  586حدضثا .
1

وحياة عيل  مع القرآن الكرضم حياة كرضمة  ،قال عيل ضتحدث عان نفساه وعان
نعمة اهلل عليه  :واهلل ما نزلت آضة إال وقد علمت فيام نزلت وأضان نزلات  ،وعاا مان
نزلت  ،وإن ريب واب يل قلبا عقوال ولسانا نافقا .
2

وقال مرسوق بن اأَادع  :انتهاى علام أصاحاب رساول اهلل  إىل عمار  ،وعايل ،
وعبداهلل .
وقال الذابي  :ومناقب عيل  ضليق املكان عنهاا  ،وأ اع املسالمون عاا أناه قتا
شهيدا ضو قت  ،وما عا وَه اأر

بدر أفل منه  ،ةباه ابان مل ام املاراد

صبيحة سابع عرش من رملان سنة أربعني من اهل رة بالكوفة . 
3

 -3أيب بل كعب : 
أيب بن كعب بن قيس بن ُعبيد الن ار  -أبو منذر  -اأنصار اخلزرَاي كاان قبا
أحبار اليهود  ،مطلع ًا عا الكتب القدضمة وملاا أسالم كاان يف كتااب
اإلسال َح ْرب ًا من ْ
الوحي  ،شهد العقباة و بدرا وبقية املشااااد و اع القارآن يف حيااة الرسااول --
وكان رأس ًا يف العلم وبلغ يف املسلمني اأوائ منزلة رفيعة  ،حتاى قاال عناه عمار بان
اخلطاب ( ُأيب سيد املسلمني ) .

 - 1معرفة القراء الكبار 28/1
 - 2انظر تارضخ اإلسال للذابي  ،عهد اخللفء الراشدضن ص . 637
 - 3انظر معرفة القراء الكبار . 27/1
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كان أيب بن كعب يف مقدمة الذضن ضكتبون الوحي وضكتبون الرساائ  ،وكاان يف حفظاه
القرآن وترتيله وفهم آضاته من املتفوقني  ،قال له رسول اهلل -صا اهلل علياه وسالم( : -
ضا أيب بن كعب  ،إين أمرت أن أعر

عليك القرآن)000وأيب ضعلام أن رساول اهلل 

إنام ضتلقى أوامره من الوحي انالك سثل الرسول الكرضم يف نشوة اامرة ( :ضاا رساول
اهلل  ،بثيب أنت وأمي  ،وا ذكرت لك باسمي ؟ )  000فثَاب الرسول  ( : نعام ،
باسمك ونسبك يف املأل اأعا ) .
كام قال الرسول  ( : أقارأ أمتي َأيب ) .
سثله النبي -صا اهلل عليه وسلم -ضوما  ( :ضا أبا املنذر  ،أ أضة من كتاب اهلل أعظم ؟ )
 .فثَاب قائال  ( :اهلل ورسوله أعلم ) 0وأعاد النبي  سؤاله  ( :ضا أبا املناذر  ،أ أضاة
من كتااب اهلل أعظام ؟ )  ،وأَااب أيب  :اهلل ال الاه إال ااو احلاي القياو )  ،فرضاب
الرسول  صدره بيده  ،وقال له والغبطة تتثلق عا حمياه ( :ل ُي ْهن ِ َك العلم أباا مناذر ) .
وعن أيب بن كعب  أن رسول اهلل  صا بالناس ،فرتك آضة فقال  ( :أ هضكم أخذ عايل
تركت آضة كذا وكذا  .فقاال النباي -
يب  ( :أنا ضا رسول اهلل ،
َ
شيئ ًا من قراءيت ؟)  .فقال أ ه
علمت ْ
إن كان أحدٌ أخذاا عيل فإن َك أنات ااو )  .وقاال
صا اهلل عليه وسلم ( : -قد
ُ
تلقيت القرآن ممن تلقاه من َربض
أيب بن كعب لعمر بن اخلطاب  ( :ضا أمري املؤمنني إين
ُ
واو رفب ) .
وعن َُندب بن عبد اهلل الب يل قال  :أتيت املدضنة ابتغاء العلم  ،فدخلت مس د رسول
أتيات حلقاا ًة فيهاا
اهلل  فإذا الناس فيه َح َل ٌق ضتحدثون  ،ف علت أملاي احلَ َل َق حتى
ُ
شاحب عليه ثوبان كثنام قاد من سفر  .فسمعته ضقول ( :الك أصحاب ال ُعقادة
رَ
ٌ
يضا
ورب الكعباة  ،وال آسى عليهم )  .أحسبه قال مرار ًا  .ف لست إليه فتحدث باام ُق َ
له ثم قا  ،فسثلت عنه بعدما قا قلت  ( :من اذا ؟)  .قالوا  ( :اذا سيد املسالمني أيب

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

17

رث املنزل ه
بن كعب )  .فتبعته حتى أتى منزله  ،فإذا او ه
رث اهليئة  ،فإذا او رَ َااد
منقطع ضشبه أمره بعله بعل ًا .
ٌ
بعد انتقال الرسول  إىل الرفيق اأعا  ،كان دوما ضاذكر املسالمني بثضاا الرساول 
وضقول  ( :لقد كنا مع الرسول  ووَوانا واحدة  ،فلام فارقنا اختلفت وَوانا ضميناا
وشامال ) .
وحني اتسعت الدولة اإلسالمية ورأى املسلمني جياملون والهتم  ،أرس كلامته املناذرة
 ( :الكوا ورب الكعبة  ،الكوا وأالكوا  ،أما إين ال آسى عليهم  ،ولكن آسى عا من
هيلكون من املسلمني )  .وكان أكثر ما ُيشاه او أن ضثيت عا املسلمني ضوما ضصاري باثس
أبنائهم بينهم شدضد .
وشهد أباي بن كعاب مع عمار بن اخلطاب وقعة ا ابياة  ،وقد خطاب عمار با ابياة
ِ
أباي بن كعاب ) .
فقال  ( :أهيا الناس من كان ضرضاد أن ضسثل عن القرآن فليثت َّ
عن ابن عباس  قال  :قال عمر بن اخلطاب  ( :اخرَوا بناا إىل أر قومناا ) قاال :
ف رَنا فكنت أنا وأيب بن كعب يف َّ
يب ( :اللهام
مؤخر الناس  ،فهاَت سحابة  ،فقال أ ه
ارصف عنا أذااا )  .فلحقناام وقد ابتلت رحاهلم  ،فقال عمر ( :أ َماا أصاابكم الاذ
أصابنا ؟)  .قلت  ( :إن أبا املنذر دعا اهلل عز وَ أن ضرصف عنا أذااا )  .فقال عمر ( :
أال دعوت ُْم لنا معكم؟!) .
قال الرسول  ( : ما ِمن ٍ
يشء ضصيب املؤمن يف َسده إال ك َّفر اهلل عنه به من الذنوب )
ْ
ِ
حلمى ُم ِ
يب بن كعب
لارع ًة سد أ ٌ
 .فقال أيب بن كعب  ( :اللهم إين أسثلك أن ال تزال ا ُ
حتى ضلقاك  ،ال ضمنعه من صيا وال صالة وال ح وال ُعمارة وال َهااد يف سابيلك )
فارتكبته احلمى فلم تفارقه حتى مات  ،وكان يف ذلك ضشهد الصلوات وضصاو وحيا
وضعتمر وضغزو .
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توفاي  سنة ( 30اا )  ،ضقول ُعتي السعاد  :قدمت املدضنة يف ضاو رضاحٍ و ُ ب ٍ
اارة،
ْ
وإذا الناس ضموج بعلهم يف بعاط  ،فقلات  ( :ماا يل أرى النااس ضماوج بعلاهم يف
بعط ؟)  .فقالاوا  ( :أما أنات من أا اذا البلاد ؟)  .قلات  ( :ال) .قاالوا  ( :ماات
الياو سيد املسلمني  ،أيب بن كعب ) فرمحه اهلل و . 
 -4عبد اهلل بل سعود . 
او عبداهلل بن مسعود بن اف اهلذيل  ،وكناه النبي  أباا عبادالرمحن  ،ماات أباوه يف
ا االية ،وأسلمت أمه وصحبت النبي  لذلك كان ضنسب إىل أمه أحيانا فيقال ( :ابن
أ عبد )000وأ عبد كنية أمه . 
ضقول  عن أول لقاء له مع الرسول  (: كنت الما ضافعا أرعى انام لعقباة بان أيب
ُم َع ْي  ،ف اء النبي  وأبو بكار فقاال  ( :ضا ال  ،ا عنادك مان لابن تسقينااا ؟) .
فقلت  ( :إين مؤَتان ولست ساقيكام )  .فقال النباي  ( : ا عندك من شاة حائ  ،ا
َضن ُْز عليها الفح ؟)  .قلت ( :نعم  ،فثتيتهام اا  ،فاعتقلها النبي  ومسح الرضع ودعا
ربه فحف الرضع ،ثم أتاه أبو بكر بص رة متقعرة  ،فاحتلب فيها فرشب أباوبكر  ،ثام
رشبت ثم قال للرضع  ( :ا ْقلِق فقلق ،فثتيت النبي بعد ذلك فقلت  ( :علمناي مان
اذا القول )  .فقال  (:إنك ال ُم َعلم ) .
لقد كان عبداهلل بن مسعود مان الساابقني يف االساال  ،فهاو ساادس ساتة دخلاوا يف
اإلسال  ،وقد ااَر ا رة احلبشة وا رة املدضنة  ،وشهد بدرا واملشااد ماع الرساول
سايف أيب َها حاني أتااه
 ،واو الذ أَهز عا أيب َه  ،و َن َف َلاه رساول اهلل 
َ
برأسه  .وكان نحي ا سم دقيق الساق ولكنه اإلضامن القو باهلل الذ ضادفع صااحبه
إىل مكار اأخالق  ،وقد شهد له النباي  بثن ساقه الدقيقاة أثقا يف ميازان اهلل مان
َب أحد  ،وقد برشه الرساول  با نة  .فقد أمر النبي  ابن مسعود فصعد شا ر ًة
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أصحاب رسول اهلل  إىل ساقه حني صاعد فلاحكوا
وأ َم َره أن ضثتيه منها بيشء ،فنظر
ُ
من ُمح َ
وش ِة ساقه  ،فقال النبي -صا اهلل عليه وسلمَ ( : -مم تلحكون ؟ َل ِر َْا ُ عباد
أح ٍد ) .
اهلل أثق ُ يف امليزان ضو القيامة من ُ
وعبد اهلل بن مسعود  أول من َهر بالقرآن الكرضم عند الكعبة بعاد رساول اللااه
 ،اَتمع ضوم ًا أصاحاب رساول اهلل -صاا اهلل علياه وسالم -فقاالوا  ( :واهلل ماا
فم ْن رَ ٌ ُضسمعهم ؟) .فقال عباد اهلل بان
هر هلا به ق َ ،
سمعت قرض ُ اذا القرآن ُجي ُ
مسعود  ( :أنا )  .فقالوا (:إنا ن شاام عليك  ،إنام نرضدُ رَا ً
ال لاه عشارية َتنعاه مان
القو إن أرادوه) .فقال  ( :دعوين فإن اهلل سيمنعني) .فغدا عبد اهلل حتى أتى املقا يف
اللحى وقرض

يف أندضتها  ،حتى قا عبد اهلل عند املقا فقال رافعا ًا صاوته  (:بسام

اهلل الرمحن الرحيم  ،الر ْمحنَ ،عل َم ال ُق ْرآن َ ،خ َل َق اإلن َْسان َ ،عل َما ُه ال َب َياان ) فاساتقبلها
فقرأ اا  ،فتثملوا ف علوا ضقولون ما ضقول ابن أ عبد ،ثم قالوا  ( :إنه ليتلوا بعط ماا
َاء به حممد) .فقاموا ف علوا ضرضبونه يف وَهه  ،وَع ضقرأ حتى بلغ منها ماا شااء
اهلل أن ضبلغ ،ثم انرصف إىل أصحابه وقد أثروا بوَهه  ،فقاالوا( :ااذا الاذ خشاينا
عليك )  .فقال(:ما كان أعداء اهلل ق أاون عيل مانهم اآلن  ،ولائن شائتم اادضتهم
بمثلها د ًا ؟!)  .قالوا ( :حس ُب َك قد أسمعتهم ما ضكراون).
وأمر النبي  عبد اهلل بن مسعود  أن ضقرأ عليه فقال ( :اقرأ عيل)  .قال (:ضا رسول
اهلل أقرأ عليك وعليك أنزل ؟)  .فقال (: إين أحب أن أسمعه من ري )  .قال ابن
اف إ َذا
مسعود فقرأت عليه من سورة النسااء حتاى وصالت إىل قولاه تعااىل  :ف َك ْي َ
ِ
َِ ْئنَاا ِم ْن ُك ِّ أم ٍة بِ َش ِهياد ِ
ااؤالء َش ِهيااد ًا  فقاال لاه النباي ( : 
وَ ْئنَاا بِ َك َعا َا
َّ
1

حسبك )  .قال ابن مسعود  ( :فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان)  .وكان ابن مسعود من
علامء الصحابة -ريض اهلل عنهم -وحفظة القرآن الكرضم البارعني  ،فيه انترشا علماه
 - 1سورة النساء . 41 :
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وفلله يف اآلفاق بكثرة أصحابه واآلخذضن عنه الذضن تتلمذوا عا ضدضه وتربوا ،وقاد
كان ضقول  ( :أخذت من فم رساول اللاه  سبعني سورة ال ضنااَعني فيهاا أحاد ).
وقال رسول اهلل ( استقرئاوا القرآن من أربعة من عباداهلل بن مسعود وساااا ماوىل
أبى حذضفة وأيب بن كعب ومعاذ بن َب ) .كماا كان ضقول  ( :مان أحاب أن ضسامع
القرآن ل ًا كام ُأنزل فليسمعه من ابن أ عباد )  .قيا لرساول اهلل -صاا اهلل علياه
لفت )  .فقال  ( :إين ْ
ف عليكم فعصيتم خليفتي ُعاذبتُم ،
وسلم ( : -است
إن است ْ لِ ُ
َ
ولكم ما حدثكم به ُحذضفة فصدِّ قوه  ،وما أقارأكم عباد اهلل بان مساعود فاا ْق َر ُؤوه) .
وحني أخذ عثامن بن عفان من عبد اهلل مصحفه  ،ومحله عا اأخذ باملصحف اإلماا
الذ أمر بكتابته  ،فزع املسلمون لعبد اهلل وقالوا  (:إنا ا نثتِ َك َائارضن  ،ولكان َئناا
حني راعنا اذا اخلرب )  .فقال  (:إن القرآن ُأ ِنز َل عا نبيكم  من سابعة أباواب عاا
سبعة أحرف ،وإن الكتاب قبلكم كان ضنزل -أو نزل -مان بااب واحاد عاا حارف
واحد  ،معنامها واحد) .
وابن مسعود صاحب رس رسول اهلل  الذ ال ضعلمه ريه  ،لذا كان اسمه (صاحب
السواد) .حتى قال الرسول  ( : لو كنت مؤمرا أحدا دون شورى املسلمني أ َّمرت
َّ
ابن ُأ عبد ) .كام أعطي ماا ضع لغريه حني قال له الرساول  ( :إ ْذن َ
ُاك عايل أن ترفاع
احل اب )  .فكان له احلق بثن ضطرق باب الرسول الكرضم يف أ وقات مان الليا أو
النهار  .ضقول أبو موسى اأشعر  ( :لقد رأضت النبي -صا اهلل علياه وسالم -وماا
أرى إال ابن مسعود من أاله ) .وكان أشد ما ُيشاه ابان مساعود  ااو أن حيادث
بيشء عن الرسول  فيغري شيئا أو حرفا000ضقول عمرو بن ميمون  ( :اختلفات إىل
عبد اهلل بن مسعود سنة  ،ما سمعته حيدث فيها عن رسول اهلل  ، إال أنه حدث ذات
ضو بحدض

ف رى عا لسانه  :قال رسول اهلل  ،فعاله الكارب حتى رأضات العاارق

ضتحدر عن َبهتاه  ،ثم قال مستدركا  :قرضبا من اذا قال الرساول )  .وضقول علقماة
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بن قياس  (:كان عبد اهلل بن مسعود ضقو عشية ك مخايس متحادثا  ،فاام سامعته يف
عشية منها ضقول  :قال رسول اهلل ري مرة واحدة ،فنظرت إليه واو معتمد عا عصاا
 ،فإذا عصاه تراف وتتزعزع ) .
واله أمري املؤمنني عمر بيت مال املسلمني بالكوفة  ،وقال أالها حني أرسله إلايهم :
( إين واهلل الذ ال إله إال او قد آثرتكم به عا نفيس  ،ف ذوا منه وتعلماوا )  ،ولقاد
أحبه أا الكوفة حبا ا ضظفر بمثله أحد قبله  .حتى قالوا له حني أراد اخلليفاة عاثامن
بن عفان عزله عن الكوفة )  .أقم معنا وال ُترج ونحن نمنعك أن ضصا إلياك يشء
تكراه منه )  .ولكنه أَاب ( :إن له عيل الطاعاة  ،وإهناا ساتكون أماور وفاتن  ،وال
أحب أن أكون أول من ضفتح أبوااا).
قال أنس بن مالك  :دخلنا عا عبد اللاه بن مسعود نعوده يف مرضه  ،فقلناا ( :كياف
حت أبا عبد الرمحن ؟) قال  ( :أصبحنا بنعمة اللاه إخوانا) قلنا ( :كيف ادُ َك ضاا
أص َب َ
أبا عبد الرمحن ؟)  .قال  (:أَدُ قلبي مطمئن ًا باإلضامن ) .قلنا له ( :ما تشتكي أباا عباد
الرمحن ؟) .قال  (:أشتكي ذنويب و خطاضا َ )  .قلنا  ( :ما تشاتهي شايئ ًا ؟)  .قاال (:
أشتهي مغفرة اللاه ورضوانه )  .قلناا  (:أال نادعو لاك فبيبا ًا ؟)  .قاال  (:الطبياب
أمرضني -ويف رواضة أخرى الطبيب أنزل يب ما ترون )  .ثم بكى عبد اهلل  ،ثام قاال :
ضقاول الارب

سمعت رسول اهلل -صا اهلل عليه وسلم -ضقول  ( :إن العبد إذا مر
ُ
تبارك وتعاىل  ( :عبد يف وثاقي ) .فإن كان نزل به املر يف ٍ
فرتة منه قال  ( :اكتباوا
له من اأمر ما كان يف فرتته ))  .فثنا أبكي أنه نزل يب املار
ٍ
اَتهاد مني ) .
كان يف

ٍ
ولاوددت أناه
فارتة ،
يف
ُ

املوت َد َعا ا ْبنَه فقال  (:ضا عبد الرمحن بان عباد اهلل بان
وملا حرض عبد اهلل بن مسعود
ُ
الياثس للنااس  ،فاإن
مسعود ،إين موصيك ب مس خصال  ،فاحفظهن عني  :أظهر
َ
ودع ماا
ودع
فقر حااة ْ ،
َ
نى فاض ْ ،
مطلب احلاَات إىل الناس  ،فإن ذلك ٌ
ذلك ً
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ضعتذر منه من اأمور  ،وال تعم ْ به ِ ،
وأنت خري
وإن
استطعت أال ضثيت عليك ضو إال َ
َ
صليت صال ًة فص ِّ صال َة ماو ِّدع كثناك ال تصايل صاالة
منك باأمس فافع  ،وإذا
َ
بعداا ) .

ورأضت النباي
ولقي رَ ابن مسعود فقال  :ال تعد حامل ِ ًا مذكر ًا  ( :رأضت َُك البارحة ،
ُ
فيات
وأنت دونه واو ضقول  ( :ضابن مساعود ا ُلام إيل  ،فلقاد َُ َ
 عا منرب مرتفع َ ،
(فعزمت أن ُترج
أنت رأض َت ُه ؟)  .قال  ( :نعم )  .قال :
ُ
بعد )  .فقال عبد اهلل  (:آهللِ َ
من املدضنة حتى تصيل عيل )  .فام لب إال أضام ًا حتى مات  فشاهد الرَا الصاالة
عليه .
ويف أواخر عمره  - -قد إىل املدضنة عا ساكنها أفلا الصاالة و أتام التساليم .
تويف سنة اثنتني و ثالثني لله رة يف أواخر خالفة عثامن  .ريض اهلل عن ابن أ عباد و
أمه صاحبي رسول اهلل  وَعلهام رفيقيه يف ا نة مع اخلالدضن000

 -5يد بل ثابت : 
َضد بن ثابت بن اللحاك اأنصار من املدضنة  ،ضو قد الرسول  للمدضنااة كاان
ضتيما ًا ( والده تويف ضو ُبعاث ) و سنه ال ضت اوَ إحادى عرشاة سانة  ،وأسلاام ماع
أالاه وباركه الرسول الكرضم بالدعاء .

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

17

صحبه أباؤه معهم إىل زوة بدر  ،لكن الرساول  رده لصاغر سانه وَسامه ،ويف
زوة أحد ذاب مع اعة من أترابه إىل الرسول  ضرَون أن ضلمهم للم ااادضن
وأالهم كانوا ضرَون أكثر منهم  ،ونظر إليهم الرسول  شاكرا وكثنه ضرضد االعتذار
 ،ولكن ( رافع بن خدض ) واو أحدام تقد إىل الرسول الكرضم وااو حيما حرباة
وضستعر

اا قائال  ( :إين كام ترى  ،أَيد الرماي فاثذن يل) فاثذن الرساول  لاه ،

وتقد ( سمرة بن َندب ) وقال بعط أالاه للرساول  (:إن سامرة ضرصاع رافعاا )
فحياه الرسول وأذن له  .وبقي ستة من اأشبال منهم َضد بن ثابت وعبداهلل بن عمر،
وبذلوا َهدام بالرَاء والدمع واساتعرا

العلاالت  ،لكان أعامراام صاغرية ،

وأَسامهم لة ،فوعدام الرسول بالغزوة املقبلة  ،واكذا بدأ َضد مع إخوانه دوره
كمقات يف سبي اهلل بد ًء من زوة اخلندق  ،سنة مخس من اهل رة 0وكانات ماع َضاد
 راضة بني الن ار ضو تبوك  ،وكانت أوالً مع ُعامرة بن حز  ،فثخذاا النبي  مناه
َ
بلغك عني يش ٌء ؟) قاال الرساول (:
فدفعها لزضد بن ثابت فقال ُعامرة ضا رسول اهلل !
ال  ،ولكن القرآن مقدَّ ) .
لقد كان -ريض اهلل عنه -مثقف متنوع املزاضا  ،ضتابع القرآن حفظاا  ،وضكتاب الاوحي
لرسوله ،وضتفوق يف العلم واحلكمة  ،وحني بادأ الرساول  يف إباالغ دعوتاه للعااا
اخلارَي  ،وإرسال كتبه مللوك اأر وقيارصهتا  ،أمر َضدا أن ضتعلم بعاط لغااهتم
يب النباي َ م ْقدَ مه املدضناة  ،فقيا ( :ااذا
يت َ
فتعلمها يف وقت وَيز ،ضقول َضاد ُ ( :أ َ
من بني الن ار  ،وقد قرأ سبع عرشة سورة  .فقرأت علياه فثع باه ذلاك  ،فقاال ( :
ففعلت  ،فام مَض يل نصف شهار حتى
تعل ْم كتاب هياود  ،فإين ما آمنهم عا كتايب) .
ُ
قرأت له ) .
َح ِذ ْقتُا ُه  ،فكنت أكتب له إليهم  ،وإذا كتبوا إليه
ُ
ومنذ بدأ الدعوة وخالل إحدى وعرشضن سنة تقرضبا كان الوحي ضتنازل  ،والرساول
 ضتلو  ،وكان اناك ثلة مباركة حتفاظ ماا تساتطيع  ،والابعط اآلخار ممان جييادون
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الكتابة  ،حيتفظون باآلضات مسطورة  ،وكان منهم عيل بن أيب فالب  ،وأيب بن كعب ،
وعبداهلل بن مسعود  ،وعبداهلل بن عباس  ،وَضد بان ثابات ريض اهلل عانهم أ عاني .
وبعد أن تم النزول كان الرسول  ضقرؤه عا املسلمني مرتبا سوره وآضاته 000وقاد
قرأ َضد عا رسول اهلل  يف العا الاذ توفااه اهلل فياه مارتني  ،وإناام ساميت ااذه
وش ِ
القراءة قراءة َضد بن ثابت أنه كتبها لرسول اهلل  وقرأااا علياه َ ،
اهدَ العرضاة
اأخرية  ،وكان ُضقرىء الناس اا حتى مات .
وبعد وفاة الرسول  شغ املسلمون بحروب الردة  ،ويف معركة اليامماة كاان عادد
الشهداء من حفظة القرآن كبريا  ،فام أن ادأت نار الفتنة حتى فزع عمر بان اخلطااب
 إىل اخلليفة أبو بكر الصدضق  را باا يف أن جيماع القارآن قبا أن ضادرك املاوت
والشهادة بقية القراء واحلفاظ  .واست ار اخلليفة ربه  ،وشاور صحبه ثم دعا َضد بان
ثابت وقال له  ( :إنك شاب عاق ال نتهمك ) .وأمره أن ضبادأ اع القارآن مساتعينا
بذو اخلربة  .وهنط َضد  باملهمة وأبا بالء عظيام فيها  ،ضقاب وضعار

وضتحرى

حتى ع القرآن مرتبا منسقا  .وقال َضد يف عظم املسائولية  ( :واهلل لاو كلفاوين نقا
(فكنات
َب من مكانه  ،لكان أاون عيل مما أمروين به من ع القرآن )  .كاام قاال :
ُ
أتبع القرآن أ عه من الرقاع واأكتاف وال ُع ُسب وصدور الرَال ).
وأن ز املهمة عا أكم وَه و ع القرآن يف أكثر من مصحف .
ويف خالفة عثامن بن عفان  كان اإلسال ضستقب ك ضاو أنااس َادد علياه ،مماا
أصبح َليا ما ضمكن أن ضفيض إليه تعدد املصاحف مان خطار حاني بادأت األسانة
ُتتلف عا القرآن حتى بني الصحابة اأقادمني واأولاني  ،فقارر عاثامن والصاحابة
وعا رأسهم حذضفة بن اليامن  ةورة توحياد املصاحف  ،فقاال عاثامن َ ( :ما ْن
أكتب الناس ؟ )  .قالوا  ( :كاتب رسول اهلل َ ضد بن ثابت ) .قاال  ( :فاث النااس
أعرب ؟)  .قالوا  (:سعيد بن العاص) .وكان سعيد بن العاص أشبه هل ة برسول اهلل
ُ
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 ، فقال عثامن  (:فل ُيم ِ سعيد وليكتب َضدٌ )  .واستن دوا بزضاد بن ثابت  ،ف ماع
َضد أصحابه وأعوانه وَاءوا باملصاحف من بيت حفصة بنت عمر -ريض اهلل عنها-
وبارشوا مهمتهم ا ليلة ،وكانوا دوما جيعلاون كلماة َضاد ااي احل اة والفيصا .
رمحهم اهلل أ عني .
تثلقت ش صية َضد وتبوأ يف امل تمع مكانا عاليا  ،وصاار موضاع احارتا املسالمني
وتوقريام  .فقد ذاب َضد لريكب  ،فثمسك ابن عباس بالركااب  ،فقاال لاه َضاد ( :
تنح ضا بن عم رسول اهلل ) فثَابه ابن عباس  ( :ال  ،فهكذا نصنع بعلامئنا ) .كام قاال (
ثابت بن عبيد ) عن َضد بن ثابت  ( :ما رأضت رَال أفكه يف بيته  ،وال أوقر يف جملساه
من َضد )  .وكان عمر بن اخلطاب  ضست لفه إذا ح عاا املدضناة  ،وَضاد  ااو
الذ توىل قسمة الغنائم ضو الريموك  ،واو أحد أصحاب ال َفتْوى الستة  :عمر وعيل
وابن مسعود وأيب وأبو موسى وَضد بن ثابت  ،فام كان عمر وال عاثامن ضقادمان عاا
َضد أحد ًا يف القلاء والفتوى والفرائط والقراءة  ،وقد استعمله عمار عاا القلااء
وفر

له رَق ًا  .قال ابن سريضن  ( :لب َضد بن ثابت النااس ب صالتني  ،باالقرآن

والفرائط ) .
تويف  سنة (  45اا ) يف عهد معاوضة .
 -6أبو وسى األشعري : 
انه عبداهلل بن قيس املكني با( أيب موسى اأشعر )  ،ادر وفناه الايمن إىل الكعباة
فور سامعه برسول ظهر اناك ضدعو إىل التوحيد  ،ويف مكة َلس بني ضاد الرساول
الكرضم وتلقى عنه اهلدى واليقاني  ،وعااد إىل باالده حيما كلماة اهلل  ،ثام رَاع إىل
الرسول بعد فتح خيرب  ،ووافق قدو َعفر بن أيب فالب مع أصاحابه مان احلبشاة ،
فثسهم الرسول هلم يعا  ،وَاء معه بلعة ومخسون من أا الايمن  ،ماع شاقيقاه :
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أبو رام  ،وأبو بردة  .وسمى الرسول  اذا الوفد باأشاعرضني وباثهنم أرق النااس
أفئدة.
ومن ذلك اليو أخذ أبو موسى مكانه العايل بني املؤمنني  ،فكان فقيها حصيفا ذكياا ،
وضتثلق باإلفتاء والقلاء حتى قي  ( :قلاة اذه اأمة أربعة  :عمر وعيل وأبو موسى
وَضد بن ثابت).
وكان من أا القرآن حفظا وفقها وعمال  ،ومن كلامته املليئة  (:اتبعاوا القارآن وال
تطمعوا يف أن ضتبعكم القرآن ) وإذا قرأ القرآن فصوته هيز أعامق من ضسمعه حتى قاال
الرسول  " : لقد أويت أبو موسى مزمارا من مزامري آل داود " .وكان عمار ضادعوه
للتالوة قائال  ( :شوقنا إىل ربنا ضا أبا موسى ) .
وكان من أا العبادة املثابرضن ويف اأضا القائظة كان ضلقااا مشتاقا ليصومها قائال( :
لع ظمث اهلواَر ضكون لنا رضا ضو القيامة ) .
ويف موافن ا هاد كان أبو موسى -ريض اهلل عنه -موضاع ثقاة الرساول وأصاحابه
وحبهم  ،فكان مقاتال َسورا  ،ومناضال صعبا  ،فكان حيم مسائولياته يف استبساال
َع الرسول  ضقول عنه  ":سيد الفوارس أبو موسى "  .وضقول أبو موساى عان
قتالاه ( :خرَنااا مااع رسااول اهلل يف اازاة  ،نقباات فيهااا أقاادامنا  ،ونقباات قاادما ،
وتساقطت أظفار  ،حتى لففنا أقدامنا باخلرق ) .
ويف حياة رسول اهلل واله مع معاذ بن َب أمر اليمن .
وبعد وفاة الرسول -صا اهلل عليه وسلم -عاد أباو موساى مان الايمن إىل املدضناة ،
ليحم مسئولياته مع َيوش اإلسال  ،ويف عهد عمر واله البرصاة  ،ف ماع أالهاا
وخطب فيهم قائال ( :إن أمري املؤمنني عمر بعثناي إلايكم  ،أعلمكام كتااب ربكام ،
وسنة نبيكم  ،وأنظف لكم فرقكم)  .فدا

الناس أهنم اعتادوا أن ضفقههم اأماري

وضثقفهم  ،ولكن أن ضنظف فرقاهتم فهذا ما ا ضعهدوه أبدا  ،وقال عنه احلسن -ريض
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اهلل عنه ( : -ما أتى البرصة راكب خري أالها منه ) .كاام أن عاثامن -ريض اهلل عناه-
واله الكوفة  .أا أصبهان وبينام كان املسلمون ضفتحون بالد فارس  ،اب اأشعر
وَيشه عا أا أصبهان الذضن صاحلوه عا ا زضة فصااحلهم  ،بياد أهنام ا ضكوناوا
صادقني  ،وإنام أرادوا أن ضثخذوا الفرصة لإلعاداد لرضابة اادرة  ،ولكان فطناة أيب
موسى التي ا تغيب كانات هلام باملرصااد  ،فعنادما مهاوا برضابتهم وَادوا َاي
املسلمني متثابا هلم  ،وا ضنتصف النهار حتى تم النرص البااار  .وقاد قااد لاة مان
معارك املسلمني .
وَاء أَ أبو موسى اأشعر  ، وكست حمياه إرشاقة من ضرَو لقااء رباه وراري
لسانه يف حلظات الرحي ضردد كلامت اعتاد قوهلا دوما  (:اللهم أنت الساال  ،ومناك
السال ) .
وروى  360حدضثا عن رسول اهلل  وكانت وفاته  بالكوفة سانة 44ااا وعماره
 63سنة .
 -7أبو الدرداء : 
ضو اقتنع أبو الدرداء  باإلسال دضنا  ،وباضع الرسول  عا اذا الدضن  ،كان تاَر
ناَحا من اار املدضنة  ،ولكنه بعد اإلضامن بربه ضقول  " :أسالمت ماع النباي  وأناا
تاَر ،وأردت أن اتمع يل العبادة والت ارة فلم جيتمعا  ،فرفلات الت اارة وأقبلات
عا العبادة  ،وما ضرسين اليو أن أبيع وأشرت فثربح ك ضو ثالثامئة دضنار  ،حتى لاو
ضكون حانويت عا باب املس د  ،أال إين ال أقول لكم إن اهلل حر البيع  ،ولكني أحب
أن أكون من الذضن ال تلهيهم اارة وال بيع عن ذكر اهلل ) .
1
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وأبو الدرداء عاا حكيم حافظ اشاتهر بكنيتاه وااو  :أباو الادرداء عاوضمر بان َضاد
اأنصار اخلزرَي  ،واإلما القدوة  ،قايض دمشق  ،وسيد القاراء فيهاا  ،وحكايم
اذه اأمة .
1

قرأ أبو الدرداء القرآن يف عهد النبي  واو معدود فيمن ع القرآن الكرضم يف حيااة
الرسول  وتصدر إلقراء يف دمشق يف خالفة عثامن  وقب ذلك  ،وقد ويل قلااء
دمشق وكان من العلامء احلكامء .
وأيب الدرداء مكانة رفيعة عند قراء الصحابة وعلامئهم  ،فقد كان الصحابة ضقولون :
َأ ْتبعنا ِ
للعلم والعم أبو الدرداء .
َ
وكان أبو ذر ضقول أيب الدرداء  :ما محلت ورقاء  ،وال أظلت خرضاء أعلم منك ضا أبا
الدرداء .
ويف رحاب القرآن الكرضم عاش أبو الدرداء عمره ضعلم الناس مما تعلماه مان رساول
اهلل  ، حدث سوضد بن عبدالعزضز قال  :كان أبو الادرداء إذا صاا الغاداة يف َاامع
دمشق  ،اَتمع عليه الناس للقراءة عليه  ،فكان جيعلهام عرشاة عرشاة  ،وعاا كا
عرشة عرضفا  ،وضقف او يف املحراب ضرمقهم ببرصاه  ،فاإذا لا أحادام رَاع إىل
عرضفه  ،فإذا ل عرضفهم رَع إىل أيب الدرداء ضسثل عن ذلك  ،وكان عادد احلفااظ
2

الذضن يف حلقات أيب الدرداء ضص إىل  1600قارئ .
ومناقب أيب الدرداء  ال ضمكن أن حترص  ،واو ممن وعى احلادض النباو ورواه ،
روى  179حدضثا  ،وعاش يف ظالل اخلالفة الراشدة  ،ومات يف خالفة عثامن بالشاا
سنة 32اا . 

 - 1فبقات ابن سعد  393-391/7ومعرفة القراء الكبار . 42-40/1
 - 2معرفة القراء الكبار . 41/1
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الفصل الرابع
نامذج ل حفظة القرآن يف سل الطفولة ل غري الصحابة
أوال  :نامذج ل سري ع امء الس ف حفظة القرآن يف ل الصغر
ما أ

مطالعة سري السلف !

ومااا أ ا أن نرسااري قلاايال مااع سااادات القااو لنتثما سااري العلااامء العاااملني ؟!
واذه بعط سري العلامء وام يف مرحلة الطفولة والصبا تدل عا أن اهلل حفظهم مناذ
الصاااغر وايااائهم حلفاااظ دضناااه كاااام قيااا

(( إذا أرادك أمااار ايئاااك لاااه ))
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رَقوا عقوال يف الصغر تزضد عا عقاول الشايو الكباار  .قاال الشاعبي رمحاه اهلل :
((رَق صبيان اذا الزمان من العق ما نقق من أعامرام يف اذا الزمان)) .
وقد رأضت أن أذكر فيها ما رصحوا فيه بذكر سنهم يف ذلك الوقت عرش سنني أو أقا
؛ لتكون اذه السري حافزا نحو اهلمة العالية :
 )1اا ام الطربي ( أبو جعفر حممد بل جرير الطربى)
ولد سنة  224اا وتوأ سنة  310اا
تفتح ذانه وعقله للعلم واو حدث صغري وبدا علياه النباوغ  .اساتمع إلياه
واو ضتحدث عن نفسه فيقول  :حفظت القرآن وىل سبع سنني وصليت بالنااس وأناا
ابن ثامين سنني وكتبت احلدض وأنا يف التاسعة  .وقال  :رأى يل أبى يف النو أنني باني
ضد رسول اهلل  ،ومعي خمالة مملوءة باأح ار وأنا أرمي باني ضدضاه وقاق رؤضااه
عا امل َع ِّرب فقال له :إن ابنك إن كرب نصح يف دضناه  ،وذب عان رشضعتاه  .فحارص أيب
عا معونتي عا فلب العلم  ،وأنا حينئذ صبى صغري .
1

كباريا ضقاول عناه  ( :حادثتني
واذا او تفسريه العظيم الكبري ثالثني َاز ًءا
ً
نفيسا باه وأناا صابى ) رحام اهلل ابان َرضار الطارب شايخ املفرساضن واملحادثني
2

واملؤرخني وامل تهد العظيم .
 )2أبو الشيخ األصبهاين  -القايض أبى حممد عبد اهلل بل حممد األصبهاين
توأ سنة  369اا

 - 1مع م اأدباء 49/18
 - 2مع م اأدباء . 65-62/18
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حفظ القرآن وله من العمر مخس سنني وسمع احلدض وله من العمر أرباع سانوات
قال :حفظت القرآن وىل مخس سنني ومحلت إىل أبى بكر بن املقارئ أسامع مناه وىل
أربع سنني !! فقال بعط احلاةضن  :ال تسمعوا له فيام قرئ فإنه صغري!!
فقال يل ابن املقرئ  :اقرأ ( سورة الكافرضن ) فقرأهتا فقال  :اقرأ ( سورة واملرساالت)
فقرأهتا وا أ ل فيها  .قال ابن املقرئ  :سمعوا له .
1

 )3الفقيه الزاهد ابل املنى
أبو الفتح نرص بن فتيان املعروف بابن املنى ناصح اإلسال
ولد سنة  501اا ومات سنة  583اا
فتح اهلل عليه فحفظ القرآن العظيم واو يف حداثاة مان سانة والحات علياه أعاال
املشي ة .ضقول احلافظ ابن رَب  :قال يل املهذب بن قيداس  (( :كنا نسمى شاي ك
شيخ صبى – ضعنى يف صباه – لعقله ووقاره  ،وتركه اللعب)) ثم قال (( :ا ضنق عنه
أنه لعب وال هلا وال فرق باب فرب  ،وال مشى إىل لذة ومشتهى )) .
2

 )4شيخ ااسالم أبو كريا حميى الديل النووي
ولد سنة  631اا وتوأ سنة  676اا
نشث النوو يف ففولته عا فاعة اهلل والعزوف عاام ضر اب فياه اأففاال مان اللهاو
واللعب ومنذ تعلم القرآن الَ تالوتاه ضقاول احلاافظ السا او  :وذكار يل ويل اهلل
الشيخ ضاسني بن ضوسف املراكيش قال  :رأضت الشايخ وااو ابان عرشا سانني بناوى
 - 1مقدمة ابن الصالري ص . 244
 - 2الذض عا فبقات احلنابلة 360 ، 359 / 1 ،
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والصبيان ضكراونه عا اللعب معهم واو هيرب منهم وضبكي إلكرااهم وضقرأ القرآن
يف تلك احلال  .قال  :فوقع يف قلبي حمبته  .وكان قاد َعلاه أباوه يف دكاان ف عا ال
ضشتغ بالبيع والرشاء عن القرآن  ،قال :فثتيت معلمه فوصيته به وقلت له إنه ضرَاى
أن ضكون أعلم أا َمانه وأَادام وضنتفع الناس به  ،فقال يل أمن م أنت؟ فقلات :
ال وإنام أنطقني اهلل بذلك قال :فذكر املعلم ذلاك لوالاده فحارص علياه إىل أن خاتم
رشحاا
درساا عاا املشااضخ ً
القرآن وقد نااز احللم  .وكان ضقرأ يف اليو اثناى عرشا ً
1

وتصحيحا  .اذا او النوو الذ صار بعد ذلك إما عرصه وبرع يف احلدض والفقه
ً
أسفارا وكت ًبا تدل عا تقدمه يف العلام!! وماات رمحاه اهلل عان سان
واللغة وترك لنا
ً
مخسة وأربعني عا ًما اشتغ منهاا بطلاب العلام وتدوضناه وتعليماه والعما باه ساتًا
وعرشضن سنة وا ضتسع له الوقت للزواج  .رمحه اهلل وأدخله فسيح َناته .
 )5ابل اجلو ي  ،أبو الفرج عبد الرمحل بل عىل احلنبىل البغدادى ،
ولد سنة  508اا  ,وتوأ سنة  597اا.
احلافظ ابن ا وَ العلم الشهري  ،الذ صار إماماا يف الاوعظ حتاى سامي باواعظ
اآلفاق!
الااذ تاااب عااا ضااده أكثاار ماان مائااة ألااف وملئاات كتبااه ومصاانفاته الاادنيا !
علام من العلو إال وكتب فيه كتاب ! تثم معاي كالماه وااو ضتحادث
الذ ا ضرتك ً
عن نفسه يف َمن الطفولة فيقول  :فإين أذكر نفيس ويل مهة عالية وأناا يف املكتاب ابان
ست سنني وأنا قرضن الصبيان الكبار  ،قد رَقت عق ً
وافرا يف الصغر ضزضد عا عقا
ال ً
خارَا.
الشيو  .فام أذكر أنى لعبت يف فرضق مع الصبيان ق  ،وال ضحكت ضحكًا
ً
 - 1تر ة النوو للس او . 4
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أنى كنت وىل سبع سنني أو نحواا أحرض رحبة ا امع  ،فال أُتري حلقة مشعبذ  ،با
أفلب املحدث ،فيتحدث بالسري فثحفظ يع ما أسمعه وأذااب إىل البيات فثكتباه .
ولقد وفق يل شي نا أبو الفل ابن نارص رمحه اهلل وكان حيملني إىل الشيو فثسمعني
املسند و ريه من الكتب الكبار وأنا ال أعلم ما ضراد منى  .وضب يل مسموعايت إىل أن
بلغت فناولني ثبتها والَمته إىل أن توأ رمحه اهلل فنلت باه معرفاة احلادض والنقا .
ولقد كان الصبيان ضنزلون إىل دحلة وضتفرَون عا ا رس وأنا يف َمان الصاغر آخاذ
َز ًءا وأقعد ح زة من الناس إىل َانب الرقة فثتشاا باالعلم ..ولقاد كنات أدور
عا املشاضخ لسامع احلدض فينقطع ن َفيس من ال َعدْ و لئال ُأ ْسبق  .وكنت أصبح ولايس
يل مثك  ،ما أذلني اهلل مل لوق ق  .ولكنه ساق رَقي لصيانة عاريض ولاو رشحات
أحوايل لطال الرشري!! واا أنا قد ترى ما آلت حاايل إلياه  ،وأناا ا عاه لاك يف كلماة
واحد اي قوله تعاىل  (( :واتقوا اهلل وضعلمكم اهلل )) .
1

اذا او ابن ا وَ فف السادسة ضا أففال اذا الزمان !!
ب أقول ضا شباب اليو !! ب أقول :أهيا الشيو والكبار!
علموا أوالدكم سري اؤالء  ،واَتهدوا يف َع اؤالء العلامء اام القادوة يف عرصا
انتكست فيه املعاضري فثصبح املغنون والعبي الكرة ام القادوة لألففاال وللشاباب ،
فإنا هلل وإنا إليه راَعون !!!
رحم اهلل ابن ا وَى وَع أبناءنا ضنظرون يف سريته وضسريون عا خطاه .

 - 1رسالة ابن ا وَ بعنوان لفتة الكبد ص . 46
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 )6ابل ال بان حيفظ القرآن وعمره مخس سنني

1

" عبد اهلل بن حممد بن عبد الرمحن بن امحد بن عبد اهلل بن حممد بان الانعامن بان عباد
السال بن حبيب بن حطي بن عقبة بن َشم بن وائ بن مهامة بن تيم اهلل بن ثعلباة
بن عكابة بن صعب بن عا بن بكر بن وائ أبو حممد اأصبهاين املعروف بابن اللبان
أحد أوعية العلم ومن أا الدضن والفلا .سامع بثصابهان أباا بكار بان املقارىء
وإبراايم بن عبد اهلل بن خرشيد قوله وعا بن حممد بن امحد بن ميلة و ريام وسامع
ببغداد أبا فاار امل لق وبمكة أبا احلسن امحاد بان إباراايم بان فاراس وكاان ثقاة
صحب القاىض أبا بكر اأشعر ودرس عليه أصول الدضانات وأصول الفقه ودرس
فقه الشافعي عا أبى حامد اإلسفرائيني وقرأ القرآن بعدة رواضات ووىل قلااء انارج
وحدث ببغداد فسمعنا منه  .وله كتب كثرية مصنفة وكان مان أحسان النااس تاالوة
للقرآن ومن اوَز الناس عبارة يف املناظرة مع تادضن يا وعباادة كثارية وورع باني
وتقشااف ظاااار وخلااق حساان  .وساامعته ضقااول  :حفظاات القاارآن وىل مخااس
سنني.........
أدرك ابن اللبان شهر رملان من سنة سبع وعرشضن وأربعامئاة وااو ببغاداد وكاان
ضسكن درب اأَر من هنر فابق فصا بالناس صالة الرتاوضح يف يع الشاهر وكاان
إذا فرغ من صالته بالناس يف ك ليلة ال ضزال قائام يف املس د ضصا حتى ضطلع الف ار
فإذا صا الف ر دارس أصحابه وسمعته ضقول ا أضع َنبي للنو يف اذا الشهر ليال
وال هنارا وكان ورده ك ليلة فيام ضصا لنفسه سبعا من القرآن ضقرأه برتتي وَتها وا
ار أَود وال أحسن قراءة منه  .مات أبو حممد بن اللبان بثصابهان يف اادى اآلخارة
من سنة ست وأربعني وأربعامئة "

 - 1تارضخ بغداد . 144/10
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 )7اا ام الشافعي رمحه اهلل (  150ه  204هه )
او حممد بن إدرضس أبو عبد اهلل الشافعي املكي املطلبي  ،الفقياه  ،نسايب رساول اهلل
صا اهلل عليه وسلم  .حفظ القرآن وعمره سبع سنوات  ،تفقه عا مسلم بن خالاد (
فقيه مكة )  ،وعبد العزضز بن أيب سالمة املاَشاون ،ومالاك بان أناس  ،وحمماد بان
احلسن ( ،الفقيه ) ،وخلق سواام  .وتفقه به اعة منهم  :احلمياد  ،والقاسام بان
سال  ،وأمحد بن حنب  ،وأبو ثور ،واملزين ،والربيع بن ساليامن املاراد  ،والباوضطي،
وخلق سواام .قال الذابي رمحه اهلل  " :اإلما ال َع َلم ...،الفقيه  ،نسايب رساول اهلل
صا اهلل عليه وسلم ،وقال ":كان الشافعي ا مع عظمته يف علم الرشاضعة وبراعتاه يف
العربية ابصري ًا يف الطلب نق ذلك ري واحد " وقال ابان كثاري  " :وقاد أثناى عاا
الشافعي ري واحد من اأئمة منهم  :عبد اهلل بن مهد  ،وقد سثله أن ضكتب له كتاب ًا
يف اأصول فكتب له الرسالة وكان ضدعو له يف صالته  ،وكاذلك أثناى علياه شاي ه
مالك بن أنس  ،وقتيبة بن سعيد وقال او إما  ،وسفيان بن عيينة ،وحيي بان ساعيد
القطان وكان ضدعو له أضل ًا يف صالته  ،وأبو عبيد القاسم بن سال وقاال  :ماا رأضات
أفصح ،وال أعق  ،وال أورع من الشافعي  ،وحممد بن احلسن ،وخلاق كثاري  ،وكاان
أمحد بن حنب ضدعو له يف صالته نحو ًا من أربعني سنة ،وكاان أمحاد ضقاول إناه جمادد
املائة الثانية  ...إ.اا وقال ابن العامد احلنبيل يف" شذرات الاذاب"  " :فقياه العرصا،
واإلما الكبري .وقال إسحاق بن رااوضه :لقيني أمحد بن حنبا بمكاة ،فقاال  :تعاال
حتى أرضك رَ ً
ال ا تار عينااك مثلاه  .قاال :فثقاامني عاا الشاافعي  .وقاال اإلماا
مس حمربة ،وال قل ًام؛ إالَّ للشافعي يف عنقه منة" وقال ":كان من أفصح
أمحد":ما أحد َّ
الناس" فرمحه اهلل رمحة واسعة وأَزل له املثوبة وريض عنه.
 )8اا ام جالل الديل السيوطي

19
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ولد السيوفي مساء ضو اأحد رة شهر رَب [849اا املوافاق سابتمرب ] 1445
بالقاارة ،واسمه عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخللري السيوفي ،وكاان سالي
أرسة اشتهرت بالعلم والتدضن ،وكان أبوه من العلامء الصاحلني ذو املكاناة العلمياة
الرفيعة التي َعلت بعط أبناء العلامء والوَهاء ضتلقون العلم عا ضدضه  .وقاد تاويف
ضتايام  ،واااه إىل حفاظ
والد السيوفي والبنه من العمر ست سنوات  ،فنشاث الطفا
ً
القرآن الكرضم  ،فثتم حفظه واو دون الثامنة  ،ثم حفظ بعط الكتب يف تلاك السان
املبكرة مث العمدة ،ومنهاج الفقه واأصول ،وألفية ابان مالاك  ،فاتساعت مداركاه
وَادت معارفه  .وكان السيوفي حم العناضة والرعاضة من عدد من العلامء مان رفااق
أبيه  ،وتوىل بعلهم أمر الوصاضة عليه ،ومنهم "الكامل بن اهلام احلنفي" أحاد كباار
كبريا .
فقهاء عرصه ،وتثثر به الفتى ً
تثثرا ً
وتالميذ السيوفي من الكثرة والن ابة بمكان  ،وأبرَام "شامس الادضن الاداود "
صاحب كتاب "فبقات املفرسضن" ،و"شمس الدضن بن فولون" ،و"شامس الادضن
الشامي" ،حمدث الدضار املرصضة  ،واملؤر الكبري "ابن إضاس" صاحب كتاب "بدائع
الزاور" .
تويف اإلما السيوفي يف منزله بروضة املقيااس عاا النيا بالقااارة يف [ 19اادى
اأوىل 911اا 20/أكتوبر  ] 1505ودفن ب واره والده  .رمحه اهلل.
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ثانيا  :نامذج ل سري بعض الع امء والقراء يف العرص احلارض
 )1سامحة الشيخ عبدالعزيز بل عبداهلل بل با (رمحه اهلل تعاىل)
مولده :ولد يف ذ احل ة سنة 1330اا بمدضنة الرضا

وكان بصريا ثم أصابه مر

يف عينه عا 1346اا وضعف برصه ثم فقده عا 1350اا.
فلبه للعلم  :حفظ القرآن الكرضم قب سن البلوغ ثم َد يف فلب العلم عاا العلاامء
الرضا

 ،وملا برَ يف العلو الرشعية واللغة  ،عني يف القلاء عا 1357اا وا ضنقطع

عن فلب العلم حتى اليو  ،حي الَ البحا والتادرضس ليا هناار  ،وا تشاغله
املناصب عن ذلك مما َعله ضزداد بصرية ورسوخا يف كثري من العلو  ،وقد ُعني عناضة
خاصة باحلدض وعلومه حتى أصبح حكمه عا احلدض من حي الصحة واللعف
حم اعتبار واي درَة ق أن ضبلغها أحد خاصة يف اذا العرص  ،وظهر أثر عا كتاباته
وفتواه حي كان ضت ري من اأقوال ما ضسنده الدلي .
من مواقفه :احتاج أحد الطالب من ا امعة إىل مساعدة (مائتي رضال) فكاثن كاتاب
الشيخ قرأاا ا خطثا ألفني رضاال ،فاثمر الشايخ برصاف املبلاغ لاه  ،وعناد مراَعاة
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اأوراق اتلح أن الطالب فلب مائتي رضال  ،فثراد الكاتب تصاحيح اأمار  ،فنهااه
الشيخ قائال :لعله كان حمتاَا لأللفني واستحيا  ،فرَقه اهلل ..أعطه األفني .
وفاته :انتق سامحة الشيخ عبد العزضز بن بااَ إىل َاوار رباه يف ف ار ضاو اخلمايس
 1420/1/27اا يف مدضنة الطائف إثر نوبة قلبية .وقد أقيمات صاالة امليات عاا
َثامنه  -رمحه اهلل  -يف املس د احلرا بعد صالة ا معة ،كام أدضت عليه صالة الغائب
يف يع مساَد اململكة وعدد كبري من الدول اإلسالمية والعربية  ،فار اهلل لشاي نا
وأسكنه فسيح َناته .
 )2سامحة الشيخ عبدالرمحل بل نارص آل سعدي
اذه تر ة خمترصة لسرية الشيخ رمحه اهلل او صاحب الفليلة الشايخ العااا العالماة
(عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل آل سعد ) املولاود بمدضناة "عنيازة" بالقصايم يف
إقليم ن د باململكة العربية السعودضة ،وكان أبواه قد توفيا يف صغره ،إال أنه كان عاا
قدر وفري من الذكاء والفطنة والر بة يف فلب العلم ،وقد بادأ حفاظ القارآن يف سان
مبكرة حتى أَته  ،وأتقنه يف الثانية عرش من عمره ورشع يف فلب العلو وأخذ ضتلقااا
عن علامء بلده و ريام ممن قد إليها وبذل َهاده يف سابي ذلاك حتاى ناال احلاظ
اأوفر والنصيب اأكرب من العلو واملعارف .ويف سن الثالثة والعرشضن ابتدأ ا ماع
بني فلب العلم وتدرضسه واستفادته وإفادته وقَض يف ذلك ياع وقتاه فاول حياتاه
وقد تلقى الكثريون عنه وانتفعوا به .ومن شيوخه الشيخ إبراايم بن محاد بان َاارس
وكان أول من قرأ عليه .الشيخ صالح بن عثامن قايض عنيزة أخذ عنه اأصول والفقه
والتوحيد والتفسري والعربية ،والَمه إىل وفاته ،وكاان الشايخ ذا معرفاة تاماة بالفقاه
وأصوله وخربة كاملة بالتوحيد ومسائله بسابب اشاتغاله بالكتاب املعتاربة وااتامماه
بتصانيف ابن تيمية وابن القيم خاصة  .كام كان ذا عناضة فائقة بالتفسري وفنونه ،فقارأه
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حتى برع فيه وأتقنه ،وصارت له اليد الطوىل فيه ،وله من املؤلفات يف التفسري  :تيسري
الكرضم املنان يف تفسري كال الرمحن يف سبعة أَزاء  .تيسري اللطيف املنان يف خالصاة
تفسري القرآن .القواعد احلسان لتفسري القرآن .ومان مؤلفاتاه التاي ضنصاح باقتنائهاا
واالستفادة منها سوى ما تقد  :اإلرشاد إىل معرفة اأحكا  .الرضا

الناةة .ا ة

قلوب اأبرار .منه السالكني وتوضيح الفقه يف الدضن .حكم رشب الادخان وبيعاه
ورشائه .الفتاوى السعدضة .له ثالثة دواوضن خطب منربضة نافعة .احلق الواضح املباني
برشري توحيد اأنبياء واملرسلني .توضيح الكافياة الشاافية (نونياة ابان القايم) .ولاه
مؤلفااات كثاارية يف الفقااه والتوحيااد واحلاادض

واأصااول واأبحاااث االَتامعيااة

والفتاوى امل تلفة .وفاتااه :وقد أصيب بمر

شدضد مفاَئ أنذر بدنو منيته ،حي

وافاه اأَ يف ليلة اخلميس الثال والعرشضن مان اادى اآلخارة سانة 1376ااا
بمدضنة عنيزة  ،وقد ترك أثر ًا وحزن ًا عميق ًا يف نفس ك من عرفه أو سمع عنه أو قرأ له
رمحه اهلل رمحة واسعة ونفعنا بعلمه ومؤلفاته.
 )3الشيخ البشري اابراهيمي حيفظ القرآن وملّا يب غ التسع
او العالمة الشيخ حممد البشري اإلبراايمي ا زائار شايخ علاامء ا زائار يف َماناه
والرئيس الثاين معية العلامء املسلمني ا زائرضني بعد وفاة الشايخ عباد احلمياد بان
بادضس رمحه اهلل  .ولد ضو اخلميس الرابع عرش من شوال عا  1306اا  .وبدأ حفظ
القرآن واو يف سن الثالثة عا ضد عمه الشيخ حممد املكي اإلبراايمي  .وقد واب اهلل
الشيخ البشري حافظة ع يبة ،فحفظ القرآن حفظا متقنا يف آخر الثامنة من عماره وماا
بلغ العارشة حتى كان حيفظ ألفية ابن مالك و رياا من املتون .
 )4الشيخ حممود خ يل احلرصي ...حفظ القرآن وعمره ثامين سنوات
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ولد الشيخ القار حممود خلي احلرص يف رة ذ احل ة سنة  1335وااو ضوافاق
 17من سبتمرب عا  ، 1917بقرضة شربا النملة  ،مركز فنطا بمحافظة الغربية بمرص .
و حفظ القرآن الكرضم و سنه ثامن سنوات  ،و درس باأَار  ،ثم تفرغ لدراسة علاو
القرآن ملا كان لدضه من صوت متميز و أداء حسن  ،و كان ترتيبه اأول باني املتقادمني
المتحان اإلذاعة سنة (  ) 1944 = 1364و كان قارئا باملس د اأمحاد  ،ثام تاوىل
القراءة باملسا د احلسايني مناذ عاا ( ) 1955 = 1375و عاني مفتشاا للمقاارىء
املرصضة ثم وكيال هلا  ،إىل أن توىل مشي ة املقارىء سنة (. )1961 / 1381
املصاحف الصاويت املرتا برواضاة حفاق عان عاصام سانة

و كان أول من سا

( ) 1961 = 1381و ظلت إذاعة القرآن بمرص تقترص عا صوته منفردا حوايل عرش
سنوات  ،ثم س

رواضة ورش عن نافع سنة (  )1964 = 1384ثم رواضة قاالون و

الدور سنة ( ) 1968 = 1388و يف نفس العا  :س

املصحف املعلم و انت اب

رئيسا الحتاد قراء العاا اإلسالمي  .و رت القرآن الكرضم يف كثاري مان املاؤَترات  ،و
َار كثريا من البالد العربية و اإلساالمية اآلسايوضة و اإلفرضقياة ،و أسالم عاا ضدضاه
كثريون  .و او أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكارضم  ،ترعاى مصااحلهم و
تلمن هلم سب العي

الكرضم  ،و نادى برضورة إنشاء مكاتاب لتحفايظ القارآن يف

يع املدن و القرى  ،و قا او بتشييد مس د و مكتاب للتحفايظ بالقااارة  .و كاان
حرضصا يف أواخر أضامه عا تشييد مس د و معهد دضني ومدرسة حتفيظ بمسق رأسه
قرضة شربا النملة  .وأوا يف خاَتة حياته بثل أمواله خلدمة القرآن الكرضم و ُح َّفاظه
 ،و اإلنفاق يف كافة وَوه الرب.
تويف مساء ضو االثنني  16املحر سنة  1401و او ضوافق  ، 24/11/1980رمحاه
اهلل تعاىل و أسكنه فسيح َناته .
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 )5املقرئ الشيخ أبوالعينني شعيشع حفظ القرآن وعمره دون العرش
ولد القارىء الشيخ أبو العينني شعيشع ضو  1922/8/12بمدضنة بيال حمافظة كفر
الشيخ
إلتحق فليلته بالكتاب (( ببيال )) واو يف سان السادساة وحفاظ القارآن قبا سان
العارشة.
 )6املقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد حفظ القرآن وعمره دون العرش
من بني الذضن ملعوا بقوة يف دنيا القراءة الشيخ عبد الباس عباد الصامد ،حيا تباوأ
مكانة رفيعة بني أصحاب اأصوات العذبة والانغامت اخلالباة ،وفاار اسامه رشقاا
و ربا  ،واحتفى الناس به يف أ مكان نازل فياه ،وذلاك فلا اهلل ضؤتياه مان ضشااء
والشيخ عبد الباس من مواليد بلدة "أرمنت" التابعة ملحافظة قنا بصعيد مرصا سانة
(1346اا=  ، ) 1927حفظ القرآن الكرضم صغريا ،وأَته وااو دون العاارشة مان
عمره عا ضد الشيخ حممد سليم ،ثم تلقى عا ضدضه القراءات السبع،
وتويف الشيخ يف ضو اأربعااء املوافاق ( 21مان ربياع اآلخار  1409ااا=  30مان
دضسمرب  ) 1988بعد أن مأل الدنيا بصوته العذب وفرضقته الفرضدة .
1

 - 1أنظر :حممد خري رملان ضوسف :تتمة اأعال للزركيل -دار ابن حز  -بريوت 1418اا= . 1998حممود الطناحي :إقراء
القرآن بمرص – جملة اهلالل -القاارة – العدد ( -)3مارس . 1993
كامل الن مي :التالوة باأحلان – جملة اهلالل – القاارة – العدد ( – )3مارس .1992

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

19

الفصل اخلا س
حكم حفظ القرآن الكريم
ا جيب حفظ القرآن عا ك أفراد اأمة ؟
رصري العلامء بثن حفظ القرآن واَب عا اأماة  ،أ  :أال ضنقطاع التاواتر فياه ،وال
ضتطرق إليه التبدض والتحرضف  ،فإن قا بذلك قو سق عان البااقني  ،وإال فالكا
آثم .
1

اذا من حي املبدأ  ،وإذا كان التارضخ اإلسالمي ذا صفحات وضاءة يف جماال حفاظ
فح ِف َظ
القرآن وحتفيظه  ..وإذا كان اهلل قد تكف بحفظ القرآن من التحرضف والتبدض ُ

 - 1الرباان للزركيش  ، 456/1واإلتقان . 99/1
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القرآن كامال كام أنزله عا قلب رسوله صا اهلل عليه وسلم ،فإن حفظاه يف الصادور
كفاضة يف حق سواد اأمة وعامة املسلمني .

ضصبح فر

ذاب اإلما النوو  -رمحه اهلل – إىل أنه فر

كفاضة واو حتصي ال بد للنااس مناه

يف إقامة دضنهم من العلو الرشعية كحفظ القرآن  ...وقال :
قال أصحابنا  :وفر

الكفاضة املراد به حتصي ذلك اليشء من املكلفني به أو بعلهم

 ،وضعم وَوبه يع امل افبني به  ،فإذا فعله من حتص به الكفاضة ساق احلارج عان
الباقني ،وإذا قا به اع حتصا الكفاضاة ببعلاهم  ،فكلهام ساواء يف حكام القياا
بالفر

يف الثواب و ريه ...
1

أما حفظ بعله كالفاحتة ونحواا فهو فر

عني عا ك فرد  ،إذ ال تصح الصالة

بغري الفاحتة لقوله صا اهلل عليه وسلم  (( :ال صالة ملن ا ضقرأ بفاحتة الكتاب )) .
2

أما من أتم حفظ القرآن أو أتم حفظ بعله في ب علياه املداوماة عاا حفظاه وعاد
تعرضله للنسيان  ،وقد ذاب كثري من املفرسضن إىل أن قوله تعااىل  ... { :فااقرءوا ماا
تيرس منه}  ،املراد به قراءة القرآن بعينها دون الصالة أ دراسة القرآن ليحص اأمن
3

من النسيان  ،وحتقيقا لقوله تعاىل  { :ب ااو آضاات بيناات يف صادور الاذضن أوتاوا
4

العلم. }...
5

 1امل موع رشري املهذب 26/1
 - 2متفق عليه  :الب ار  263/1ومسلم 295
 - 3املزم . 20
 - 4تفسري الراَ 187/15
 - 5العنكبوت 49
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أ  :اذا القرآن بينة واضحة يف الداللة عا احلق أمرا وهنيا وخربا  ،حيفظه العلامء ،
ضرسه اهلل عليهم حفظا وتالوة وتفسريا .
1

الفصل السادس
القواعد العا ة لتحفيظ القرآن لألطفال
القاعدة األوىل  :حتبيب القرآن الكريم إىل نفس الطفل
أوالً حتى ضقب أ ش ق عا عمله بإخالص البد وأن حيب اذا العم وضقتنع باه
عا أن ضكون اإلقناع  ،واحلب من َانب اأب واأ واأبناء مهام كان صاغر سانهم
فنحدثهم عن أمهية حفظ القرآن  ،ومقدار الثواب الذ ضنالاه حاافظ القارآن  ،وعان
أمهية القرآن يف حياتنا  ،وأن نكون نحن هلم القدوة فريوننا ونحان نمساك املصاحف
لنقرأ ونحفظ ولنطلب أضل ًا منهم أن جيلسوا ب انبنا ونحن نقرأ فالعاففة التي تربطنا
معهم أثناء القراءة حتببهم دائ ًام يف احلفظ والقراءة من املصحف .
كيف هنيئ الطفل حلفظ القرآن الكريم؟
الطف الصغري يف أوىل مراح العمر ضمكان تل ايق فارق هتيئتاة حلفاظ القارآن يف
النقاط اآلتية :

 - 1تفسري ابن كثري 417/3
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أن هتيئي للطف البيئة أو البيت القارآين  ،بمعناى أن الطفا لان ضقبا عاا االااتام
بالقرآن وحيبه ،واو ال جيد القدوة من أرسته الصغرية التي تتمث يف اأبوضن واإلخوة
؛ ولذا جيب عا اأبوضن :
 -1أن حيرصا عا حفظ القرآن ومدارسته ،وجيد اأففال احلرص كا احلارص مان
الوالدضن عا أن تكون اناك مواعيد حمددة لقراءة القرآن –حتى لو كان ربع حازب –
ضوميا .
 -2احلرص عا تعلم تالوة القرآن ضوميا أما اأففال .
 -3احلرص عا أن حيفظا َز ًءا حمد ًدا من القرآن ضلتزمان به ،ولايكن عرشا آضاات يف
اأسبوع ،مع حرص ك منهام أن ضقرأ عا اآلخر ي ًبا ا زء الذ حفظه ،ب وضتنافسا
فيمن ضنتهي من ا زء املحدد للحفظ أوالً ،عا أن ضكون ذلك عا مسمع ومرأى من
أبنائهام  ،وضمكن أن ضكون ذلك عا ضد أحد القراء أو املت صصني إما يف البيات أو يف
املس د ،و ُضصطحب اأففال إىل املساَد ليعتادوا اذا .
 -4كام ال بد وأن ننتبه إىل أن احلفظ ال باد وأن ضرتتاب علياه عما  ،فيكاون سالوك
اأبوضن متس ًقا ومنس ًام مع تعاليم القرآن الكرضم ،فالصحابة  -رضوان اهلل علايهم -
ا ضكونوا ضت اوَون العرش آضات حتى ضعملوا بام حفظوا.
 -5أن ضتبادل الوالدان اهلداضا بمناسبة االنتهاء من حفظ َزء من القرآن  ،وأن ضكاون
اأففال عا علم بذلك ،ب وضمكن أن ضشرتكوا يف رشاء اهلداضا .
 -6أن ضلتز الوالدان باستامع برنام إذاعي أو أكثر أو ضستمعا إىل بعط املحاةات
املس لة وضتناقشا فيام سمعا أما أففاهلام ،وحياول الوالدان أن ضكتساب الطفا ااذه
العادة ،وضقرأ أحدمها بعط القصق واملقاالت البسيطة عا أففاهلام  ،ومن َثم ضمكن
تنمية مهارة االستامع لدى الطف .
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 -7أن ضستمع اأففاال إىل رشائا تسا ي بصاوت أحاد القاراء ذو اأصاوات
العذبة يف الرتتي والتالوة ،وذلك أثنااء قياا الطفا بعما حمباب لدضاه (الرسام أو
التلوضن  ...الخ) .
 -8أن ضتعرف الطف عا اذا الكتاب العزضز (قصة نزول القرآن عا الرساول صاا
حيكى لاه بعاط القصاق القارآين
اهلل عليه وسلم  -عدد أَزائه  -عدد سوره  -أن ُ ْ
"قصة البقرة  -أصحاب ا نتني  -قصق اأنبياء).
القاعدة الثانية  :رشح اآليات ل طفل بصورة ناسبة لقدرته يف الفهم
البد لنا دائ ًام أن هنتم برشري بسي أثناء التالوة حتى تتفتح معاين القرآن يف قلوام ،
فكثري من اآلباء ضرون أن أبناءام ري قادرضن عيل الفهم أو احلفظ واذا اعتقاد خافئ
فهذا الطف الصغري له مقدرة ع يبة يف ُتزضن املعلومات بصورة كبرية .
وإليك نموذَا عن دقة فهم اأففال للقرآن وحرصهم عا فهمه فيام رو أن املثمون
كان ضقرأ القرآن واو صغري عا أستاذه الكسائي  ،وكان من عادة الكسائي أن ضطرق
إذا قرأ املثمون فإذا أخطث رفع رأسه ناظرا إليه فريَع إىل الصواب  ،فقرأ ضوما املثمون
سورة الصف ،وملا وص إىل قوله تعاىل  { :ضا أهيا الذضن آمنوا ملا تقولون ما ال
تفعلون} فرفع الكسائي رأسه فنظر املثمون إليه وكرر اآلضة واو ضفت

عن خطئه ،

فوَداا صحيحة فمَض يف قراءته ،وملا انرصف الكسائي دخ املثمون عا أبيه قائال
 :ا وعدت الكسائي بيشء ؟ قال :كيف علمت بذلك ضا بني ؟ فثخربه باأمر فرس
الرشيد لفطنته وشدة ذكائه .
وفهم اآلضات املحفوظة من أعظم ما ضعني عا احلفظ ومعرفة وَه ارتباط بعلها
ببعط لذلك حيسن بنا تفسري بعط اآلضات والسور التي حيفظها الطف حتى ضكون
حاة الذان عند القراءة واحلفظ .
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القاعدة الثالثة  :التعزيز ااجيايب ل طفل وإجياد اهلدايا واملكافتت واحلهذر هل التعزيهز
الس بي والعقوبات
للمكافثة أثر كبري يف التش يع ولكن ال ن علها اضاة  ،كاي ال حيفاظ الطفا القارآن
الكرضم ليحص عيل املكافآت  ،ولكن لتحببه يف احلفظ  ،ومن ثم إذا كان اناك فرصة
لنكافئه عا حفظه فلنكافئه .
وقد ورد عن السلف تش يعهم وإعطاء مكافآت مادضاة وحاوافز معنوضاة ملان حيفاظ
القرآن وأحادض

الرسول صا اهلل علياه وسالم وملان حيارص عاا التمساك بسانة

الرسول صا اهلل عليه وسلم وحيافظ عليها  .فقد كتب عمر إىل بعاط عاملاه  :أعا
الناس عا تعلم القرآن  ،فكتب إليه عامله  :تعلم القرآن من ليس له ر بة إال ا ُع ،
فكتب إليه عمر  :أن أع الناس عا املروءة ومصاحبته للقرآن .
1

وذكر اخلطيب البغداد يف كتابه (رشف أصحاب احلدض ) روى النرض بن احلارث
قال سمعت إبراايم بن أدام ضقول  :قال يل أيب ضا بني افلب احلدض فكلاام سامعت
حدضثا وحفظته فلك درام فطلبت احلدض عا اذا .
فلنهد الطف مثال مصحف ًا خاص ًا به ونعلمه كيفية املحافظة عاا مصاحفه ووضاعه
دائ ًام يف مكان خمصق له وبذلك نكون قد علمنا أبننا حفظ مصحفه
وكذلك لنحرص عا التعزضز اإلجيايب للطفا  :وضتلامن ترسايخ السالوك املقباول
الذ ضبدضه الطف وَضادته من خالل تقادضم املكافاثة عقاب السالوك املساتحب مان
الطف خالل عملية التعلم وحقيقة َتث املكافاآت املعنوضاة مان خاالل االستحساان
 - 1انظر كتاب اأموال أيب عبيد . 261
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واإلفراء الوسائ اأكثر قدرة عا تعزضز السلوك اإلجيايب عناد الطفا باإلضاافة إىل
َوارضتها يف ترسيخ ثقته بنفسه مما ضمكنه من االندماج علوض ًا وبشك أكثار فاعلياة
بم تمعه  ،وتدخ يف اذا السياق أضل ًا املكافآت امللموسة أضل ًا.
أما التعزضز السلبي  :وضت ا ذلك باملي عند الطف للعم بشك دائب للحفاظ عا
املكافآت التي ناهلا أو عا اأشياء التي حيبها  ،والتي ضمكن أن ضفقداا يف حاال أدائاه
ري ا يد يف احلفظ مثال  ،كمث التلوضح بمنع اخلروج إىل املكان الذ حيبه إذا ا ضكان
حفظه للقرآن َيدا َيد ًا ،مما ضقود الطف إىل إتقان احلفظ وعد فقادان ذلاك اأمار
الذ حيبه ،وتعترب وسيلة التعزضز اإلجيايب عرب تقدضم املكافثة واذه الوسيلة أ التعزضز
السلبي عرب سحب املكافثة وسيلتني متكاملتني عا الر م من أن اأوىل أكثار فاعلياة
عا املدى الطوض وجيب است دامها دائا ًام بطرضقاة اادئاة ومتعقلاة ودون إفاراط أو
مبالغة يف أ منهام لكي ال ُترَا عن وظيفتهام اأساسية  ،كام جيب است دا التعزضاز
السلبي بحذر شدضد وجيب معرفة نفسية الطف قب اسات دامها حتاى ال تقودناا إىل
مشاك أخرى .
أما العقاب  :وضمث وسيلة عا الطفا ضساعى عمليا ًا يف االاااه املعااكس لاذلك
املسبب الذ استدعى العقاب  ،وضدخ ضمن العقاب عدة أمور مثا الرضاب ،أو
الرصا العنيف  ،أو الس رضة من الطف واحل من شثنه  ،وضمث الوسيلة التي جيب
عد است دامها هنائيا يف تعليم القرآن الكرضم  ،وإن َاَ اسات دامها يف اري تعلايم
القرآن  ،حتى ال حيدث نفرة بني الطف والقرآن الكرضم  ،إذ أن ذلك كله ضمث املطب
اأسايس الذ ضعترب اخلطوة اأوىل يف قيادة الطف إىل اإلخفاق تعلم وحفاظ القارآن
الكرضم .
أسس تطبيق بادئ التعزيز ااجيايب والس بي ( تقديم املكافأة وسحب املكافأة) :
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كام ُذكر آنف ًا َتث فرائق التعزضز اإلجيايب والسلبي منظومات متكاملاة تاؤمن مادخ ً
ال
فاع ً
ال لرتسيخ نموذج من السلوك املستحب عناد الطفا  ،ولكان تطبيقهاا جياب أن
ضكون بكثري من الدقة واهلدوء وعد املبالغة واإلفراط  ،واذا ما سنوضحه من خالل
اإلشارة إىل املنه املالئم واأكثر فاعلياة يف اسات دامها يف عملياة الاتعلم والتعلايم
خصوصا مع القرآن الكرضم :
 -1نموذج املكافآت املستمرة  :وَتثا تقادضم املكافاآت دائا ًام عقاب نفاس الفعا
املستحسن وبنفس الصيغة املتبعة لتقدضم املكافاآت ،مثا تقادضم مكافاثة للطفا إذا
انتظم يف حفظ القرآن ملدة أسبوع  ،وتعترب اذه الطرضقة فرضقة فاعلية يف ترسيخ الفع
املتعلم يف الفرتة اأوىل لتعلمه ولكن ملادة َمنياة قصارية  ،إذ أناه بعاد ذلاك ضصابح
التكرار وبنفس فرضقة املكافآت حمتاَ ًا إىل تعزضاز ااو نفساه  ،ولاذلك مان املفلا
التوَه إىل الطرائق اأخرى املواَضة يف تقدضم املكافآت واذا ما سنطرحه فيام ضيل.
 -2نموذج املكافآت امل دولة  :وتم تطبيق اذه الطرضقة من خالل تقادضم املكافاآت
فق عقب عدد حمدد و معروف مسبق ًا من االست ابات ا يدة واملستحبة والتاي قاا
اا الطف مثال ذلك االنتهاء من َزء حمدد مان احلفاظ  ،وااذا ضعتارب وسايلة لادفع
الطف إىل َضادة رسعة اأداء والرتكيز من أَ الوصول االنتهاء من ا ازء املطلاوب
ضمن رشط أق مدة َمنية .
وجيب بالتثكيد عد االرتكان فق إىل اذه الطرضقة لوحداا وإنام التنوضع مع الطرائاق
اأخرى للحفاظ عا فاعليتها العالية .
 -3نموذج املكافآت ذات املظهر العفو  :وَتث الوسيلة اأكثر فاعلية والتي ضمكن
اعتباراا أكثر الطرائق فاعلية يف ترسيخ است ابة الطف لعملية تعليمه وحتفيظه القرآن
عا املدى الطوض  ،وضرتكز منه ها عا تقدضم املكافآت عقب فرتة َمنية ري حماددة
مسبق ًا استمر فيها حفظ وأداء الطف للقرآن مستحب ًا فيها ،أو عقب عدد ري حمدد من
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النتائ ا يدة التي أدااا الطف يف سريه يف عملياة الاتعلم وحفاظ القارآن الكارضم ،
وبحي أهنا تظهر عفوض ًا نتي ة استحسان املريب املعلم أو اأا  ،وتعترب اذه الطرضقة
اأكثر ترسي ًا لألداء ا يد  ،وتقو ثبوت اأداء ا يد عاا فارتة فوضلاة َاد ًا مان
الزمن دون احلاَة إىل تكرار نفس املكافثة أو تقدضم املكافثة خالل فرتة حماددة مسابق ًا
من الزمن ؛ باإلضافة إىل ذلك فإن اذا النوع من املكافثة ضرسخ أضل ًا الشعور بمحباة
القرآن ومعلم القرآن للطف  ،وبالتايل جيب الرتسيخ والتثكيد عا مث اذا النوع من
املكافآت  .ومن اأفل أضل ًا يف اذا النوع التنوضع الواضح يف أشكال املكافآت باني
املعنو وامللموس عا اختالف أشكال تقدضمها وأنواعها.
وأخري ًا  ،نر ب بالتثكيد عا وَوب العم بشك دؤوب وعقالين مان أَا تنمياة
الدافع الذايت لدى الطف لتعلم وحفظ القرآن الكرضم  ،فالبداضة إناام تكاون باالتعزضز
ولكن جيب أن ال تكون مستمرة بشك دائم  ،ب ال باد مان ارس حاب القارآن يف
نفس الطف .
القاعدة الرابعة  :استتدام الوسائل احلديثة واملناسبة ل طفل
لنل ث للطرضقة احلدضثة يف احلفظ مان اأرشفاة املساموعة ونلاعها دائا ًام يف السايارة
وتوَد أرشفة خاصة لتعليم اأففال احلفظ وأضل ًا اناك أقراص ليزر للكمبيوتر.
وضمكن تقسيم الوسائ املست دمة يف تعليم وحتفيظ القرآن لألففال إىل ما ضيل:
أوال  :الرشض املسموع أو املرئي .
إن من أن ح الوسائ التي جيب أن تست د لتعليم وحتفايظ القارآن لألففاال ااي
اأرشفة املسموعة واملرئية وذلك ملا لالستامع من أمهية كربى يف حياة الطفا وحتاى
الكبري أو ري املتعلم .
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وذلك أن االستامع من الوسائ التي ضتص اا اإلنسان يف بداضة حياته مع اآلخرضن ،
وعن فرضقه ضكتسب املفردات وضتعلم ا م والرتاكيب  ،وضتلقى اأفكار واملفاايم ،
وعن فرضقه ضكتسب املهارات اأخرى للغة  ،وتقوضم لسانه ،كام ضتم عن فرضق السامع
ضب قراءته وحفظه للقرآن الكرضم .
ولقد ثبت من أبحاث كثرية أن اإلنسان العاد ضستغرق يف االستامع ثالثاة أمثاال ماا
ضستغرقه يف القراءة "

()1

إن االستامع ضمث من حياتنا مكانة كبرية ومنزلة خاصة  ،من أَ ذلك ن اد القارآن
الكرضم قد أوىل اذه املهارة ما تستحقه من أمهية .
ثاني ًا  :الوسائ التعليمية احلدضثة :
إن است دا الوسائ التعليمية احلدضثة واست دا التقنياات العرصاضة اآلن يف تعلام
القرآن الكرضم أصبح شيئ ًا ةورض ًا خاصة لتدرضس وحتفيظ القرآن لألففاال  ،فمان
ذلك :
 - 1التس يالت الصوتية .
يف اذا العرص وهلل احلمد ال ُيلو بيت من بيوتات املسلمني من مس

صويت للقارآن

الكرضم عا أرشفة الكاسيت أو اسطوانات الليازر احلدضثاة  ،لقاد أثبتات الت اارب
الرتبوضة َدوى است دا اذه الوسيلة يف تعليم تالوة القرآن وذلك من خالل استامع
الطف إىل تالوة نموذَية "

()2

 - 2است دا احلاسوب يف تعليم القرآن الكرضم .
ضعد احلاسوب من أحدث التقنيات الرتبوضة وأرسعها تطور ًا ومن ثم ضمكن أن ضستفيد
الطف أو الدارس بعدما ضتلقى الدرس عا ضد معلمه باحللقاة إذا عااد إىل منزلاه مان
( )1انظر  :طرق تدريس الرتبية الدينية  ،ل دكتور حممود رشدي خاطر  ،ص  ، 163الطبعة الثالثة 1986م  ،غري حمدد دار النرش .
( )2انظر  :أصول الرتبية وتارخيها  ،أمحد عبد الرمحل عيسى  ،ص  ، 146دار ال واء ل نرش بالرياض 1398هه .
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خالل برنام القرآن الكرضم الذ ضتلمن جماالت عدضدة منها حتفيظ القرآن الكارضم
وذلك كثن ُيتار الطالب مث ً
ال اآلضة التي ضرضد حفظها أو السورة القصارية ثام ضعطاي
اأمر إىل احلاسب بثن ضكرر اذه اآلضة عرش مرات مث ً
ال  ،ال شك أناه سيساتفيد منهاا
بإذن اهلل تعاىل  ،واذا أمر قد َربته بنفيس وأفبقه مع أوالد وقد ظهارت يف اآلوناة
اأخرية عدة برام حاساوبية مان ااذا الناوع بقاراءات متنوعاة لعادد مان القاراء
املشهورضن ،وضمكن تكرار اآلضات املقروءة بالعادد الاذ حيادد املسات د هلاا  ،كاام
ظهرت بعط املواقع بشبكة اإلنرتنت هتتم بتحفيظ القرآن الكرضم اذه الطرضقة.
َ - 3هاَ الفيدضو .
ضسهم َهاَ الفيدضو يف تسهي تعليم القرآن الكرضم حي أنه ضقد الاتالوة بالصاوت
والصورة فيسمع الدارس التالوة وضنظر إىل فم الشيخ أثناء نطقه فيشارتك يف التعلايم
حاستا السمع والبرص ومما ال شك فيه أن است دا أكثر من حاساة يف التعلايم ضثبات
احلفظ وضرسخ يف الذان فتكون الفائدة أكثر والتاثثري أبلاغ  ،وقاد أصادرت بعاط
املؤسسات مصحفا كامال مس ال عا أرشفة الفيدضو .
" ولذلك أصبحت الوسائ التعليمية ةورة تربوضة يف تعليم القرآن أهناا تساهم يف
توظيف َهد معلم القرآن للطف بطرضقة أفل واملحافظة عا وقته ووقت الطف يف
حلقة القرآن وبالتايل حتقيق اأاداف ال سايام إذا اقرتنات حاساة السامع والبرصا يف
التعلم بالوسيلة "

()1

( وقد أظهرت اارب تربوضة عن أمهية الوسائ التعليمية أن نسبة التذكر واالستظهار
ترتفع إذا اشرتكت حاسة السمع والبرص وذلك بالنسب التالية :
 - 1بالقراءة تكون نسبة التذكر . %10
( )1انظر  :هارات التدريس يف احل قات القرآنية  ،ل دكتور عىل الزهراين  ،دار بل عفان ل نرش  ،اخلرب 1418 ،هه .

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

20

 - 2بالسمع تكون نسبة التذكر . %20
 - 3بالنظر تكون نسبة التذكر . %30
 - 4بالسمع والنظر تكون نسبة التذكر . %50
 - 5بالتطبيق والعم تكون نسبة التذكر ) %90

()1

القاعدة اخلا سة  :إرشاك الطفل يف ح قات التحفيظ أو ربطه بمع م القرآن
ومن اأمور املهمة بالنسبة للطف اشرتاكه يف حلقات حتفيظ القرآن الكرضم يف املس د
بالنسبة للذكور أو ا معيات اخلاصة بالتحفيظ بالنسابة لإلنااث لتكاون انااك روري
للتنافس يف احلفظ مع اأقران.
ومن اأمهية بمكان اختيار املادرس الصاالح واملدرساة الصااحلة للطفا أو احللقاة
املناسبة لش صية الطف  ،فقاد كاان الصاحابة رضاوان اهلل تعااىل علايهم والسالف
الصالح حرضصني ك احلرص عا اختيار املدرس الصالح أففاهلم وكاانوا ضعتناون
به عناضة فائقة أنه املرآة التي ضرااا الطف فتنطع يف نفسه وعقله  ،واو مصدر التلقاي
للطف ومن شدة ااتاممهم به كانوا ضنصحون أبناءام بثخذ اأدب قب العلم  ،وإذا ما
تطلب اأمر الرحلة والسفر إىل املدرس الصالح فهذا حبياب إىل قلاوام ساه عاا
نفوسهم ضتلقونه بصدر رحب  ،ومعلو أن الرحلة والسافر هلاا أعباؤااا املالياة عاا
الوالدضن  ،ولكن يف سبي تربية الطف وتعليمه بشك سليم هياون علايهم كا ماال
و ال ونفيس  ،روى أن عتبة بن أيب سفيان قال ملؤدب ولده  :ضا عبد الصامد  :لايكن
أول ما تبدأ به من إصالري نفسك فإن أعينهم معقاودة بعيناك  ،فاحلسان عنادام ماا
استحسنت  ،والقبيح عندام ما استقبحت  ،وعلمهم كتاب اهلل وال تستكراهم علياه
فيملوه  ،وال ترتكهم منه فيه روه  ،وروام من الشعر أعفه  ،ومن احلادض أرشفاه ،
( ) 1انظر  :انتقادات وجهة ملناهج الرتبية ااسال ية  ،جم ة الرتبية  ،ملحمد عبد القادر أمحد  ،ص189
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وال ُترَهم من علم إىل علم حتى حيكموه  ،فإن اَدحاا الكاال يف السامع ملالة
للفهم وهتددام يب وأدام دوين  ،وكن هلم كالطبيب الرفيق ال ضلاع الادواء إال بعاد
معرفة الداء  ،وروام سري امللوك  ،وَنبهم حمادثة النساء  ،وال تتكلن عا عاذر مناي
فإين اتكلت عا كفاضة منك  ،واستزدين بزضادتك إضاام أَدك إن شاء اهلل. 1
ثم جيب أن جيتهد يف اختيار املعلم واملؤدب له اَتهاده يف اختيار الوالدة  ،ب أشد منه
 ،فإن الولد ضثخذ من مؤدبه من اأخالق والشامئ واآلداب والعادات أكثر مما ضثخاذ
من والده أن جمالسته له أكثر ومدارسته معه أفول  ،في ب أن ال ضقترص مان املعلام
واملؤدب أن ضكون قارئا للقرآن وحافظا للغة والشعر أو متقنا للامدة التي ضعلمها  ،با
ال بد أن ضكون تقيا ورعا عفيفا ضتحا بثخالق فاضلة .

القاعدة السادسة  :تأثر الطفل بالقرآن الكريم
أن للقرآن تثثري كبري عا النفس فينرياا وهيذاا وضرضب عا أوتاراا وكلاام اشاتدت
النفس صفا ًء كلام اَدادت تثثري ًا والطف أقو الناس صفاء وفطرته ماا َالات نقياة ،
اذا باإلضافة إىل أن اذه السور التي ضبدأ الطف اا حفظه تقد له موضوع ًا متكاام ً
ال
بثسطر قليلة  ،ومن صفات اذه السور :
 -1ال ضليق معها صرب الطف الصغري .
 -2تتامث يف ذاكرته اذه الفواص التي تثيت عا حرف واحاد أو حارفني أوحاروف
متقاربة .

 - 1نصيحة امللوك للامورد .
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 -3كلام تقد الطف يف القراءة واحلفظ وَد عملية احلفظ أصبحت أسه .
لذا فينبغي عا املعلم أو املريب استغالل اذا اأمر يف التثثري عا نفس الطف وتقوضم
سلوكه ملا حيبه اهلل ورسوله . 
القاعدة السابعة  :تدريب الطفل عىل إخالص النية هلل عز وجل
وإصالري القصد وتوَيه نية الطف يف حفظ القرآن والعناضة به من أَ اهلل تعاىل
والفوَ ب نته واحلصول عا مرضاته فال أَر وال ثواب ملن قرأ وحفظ رضاء أو سمعة
وال شك أن من قرأ القرآن مرضدا الدنيا وَضنتها فهو آثم  .قال اهلل تعاىل  { :من كان
ضر ضد احلياة الدنيا وَضنتها نوف إليهم أعامهلم فيها وام ال ضب سون  .أولئك الذضن
ليس هلم يف اآلخرة إال النار وحب ما صنعوا فيها وباف ما كانو ضعملون}  .وضقول
1

سبحانه { من كان ضرضد العاَلة ع لنا له فيها ما نشاء ملن نرضد  .ثم َعلنا له َهنم
ضصالاا مذموما مدحورا  .ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها واو مؤمن فثولئك
كان سعيهم مشكورا}  .وأخرج مسلم يف صحيحه عن أيب ارضرة ريض اهلل عنه أن
2

رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم قال  (( :إن أول الناس ضقَض عليه ضو القيامة رَ
استشهد  ،فثيت به  ،فعرفه نعمه  ،فعرفها  ،قال  :فام عملت فيها؟ قال  :قاتلت فيك
حتى استشهدت  ،قال  :كذبت  ،ولكنك قاتلت ليقال َر ٌء  ،فقد قي  ،ثم أمر به
فسحب عا وَهه حتى ُألقي يف النار  ،ورَ تعلم العلم وعلمه  ،وقرأ القرآن ،
فثيت به فعرفه نعمه  ،فعرفها  ،قال  :فام عملت فيها ؟ قال  :تعلمت العلم وعلمته ،
وقرأت فيك القرآن  ،قال  :كذبت  ،ولكنك تعلمت العلم ليقال عاا  ،وقرأت القرآن
ليقال قارى ٌء فقد قي  ،ثم ُأمر به فسحب عا وَهه حتى ُألقي يف النار  ،ورَ وسع
 1اود . 16-15
 2اإلرساء 19-18
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اهلل عليه ،وأعطاه من أصناف املال كله  ،فثيت به فعرفه نعمه فعرفها  ،قال  :فام عملت
ب أن ضنفق فيها إال أنفقت فيها لك  ،قال :كذبت
فيها؟ قال  :ما تركت من سبي ُحي ه
ولكنك فعلت ليقال  :او َواد  ،فقد قي  :ثم ُأمر به فسحب عا وَهه  ،ثم ألقي
يف النار)).
فبهذه النصوص و رياا نعلمهم أمهية إخالص النية هلل سبحانه وتعاىل  ،ونرشحها
هلم بثسلوب ضتناسب وعقوهلم ومراح نموام .

القاعدة الثا نة  :رفع مهة الطفل والدافع الذايت حلفظ القرآن
واذا اأمر ضعترب أسايس لك من حياول حفظ القرآن إذ ال بد من حتسس اللذة
والسعادة يف تالوة القرآن الكرضم فللقرآن الكرضم حالوة خاصة  ،ولذة مصاحبة
ِ
مهة عالية
ضدركها من ضبح عنها وضتحرااا  ،وال بد أن ضصاحب الدافع الذايت َّ
وعزضمة صادقة حتى ال تفرت بعد مدة قصرية  .قال تعاىل { :الذيل إذا ذكر اهلل وج ت
ق وهبم وإذا ت يت ع يهم آياته ادهتم إيامنا}  ،وحيثام هتيث اذا الدافع الذايت رأضت
1

اإلنسان صغريا أو كبريا ال ضك من النظر يف كتاب اهلل سبحانه  ،وال ضشبع من تالوته
 ،وال ضم من احلفظ والتكرار واملراَعة .
وضمكن إجياَ الدوافع التي نعلمها أففالنا حتى نرفع مهمهم ونولد لدهيم الدافع
الذايت للحفظ يف النقاط التالية :
 -1ا رس يف نفوسهم حب اهلل ورسوله صا اهلل عليه وسلم .

 1اأنفال 2 :
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 -2شوقهم إىل ا نة وما فيها من نعيم للمسلم وخاصة حافظ القرآن وذلك بثسلوب
ضتناسب مع عمرام  ،وكذلك حذرام من النار التي أعداا اهلل للعصاة دون توسع
1

كبري يف ذكر تفاصي النار .
 -3ا رس يف نفوسهم مبدأ الثواب واأَر املرتتب عا احلفظ يف االرتقاء يف
درَات ا نة .
 -4علمهم روري املنافسة مع أقراهنم  ،ويف ذلك فليتنافس املتنافسون .
 -5ا رس يف نفوسهم أن ادف املسلم اأول الفوَ برىض اهلل سبحانه وتعاىل،
وكذلك اهلدف من حفظ القرآن .
 -6علم الطف قيمة ما حيفظه أوال بثول وعلمه عظمة اذا القرآن والعلم الذ
حيتوضه  ،وأنه بحفظ القرآن وتعلمه بدأ ضنتق وضتدرج يف درَات العلم بعد أن كان ال
ضعلم شيئا  ،واذه من وسائ التعزضز اإلجيايب للطف كام سبق بيانه .
واذه الدوافع إذا وَدت يف نفس الطف فإهنا توَد حالة نفسية لدضه اعله ضبادر إىل
احلفظ مت طيا يع الصعاب التي قد تواَهه .
القاعدة التاسعة  :اخرت الوقت املناسب ل طفل
الذ ضكون فيه الطف فيه نشيطا وبعيدا عن الشوا

والتشوض

وبوعي تا ملا حيفظ

وضتعلم  ،فكثريا ما ضردد دارس قطعة ضود حفظها ب مول مرات كثرية دون أن جيد
سارة والسبب انرصاف ذانه إىل يشء آخر .لذلك البد من الرتكيز واالنتباه
نتي ة َّ
ودرء اخلمول أثناء احلفظ .

 - 1صدر للباح كتاب يف اذا املوضوع بعنوان وصف ا نة للمسلم الصغري فبعته دار السنبلة للنرش والتوَضع .
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أما عن الوقت املناسب للحفظ فهو الوقت الذ ضصفو فيه ذان الطف عن الشوا
وامللهيات  ،وال ضكون قلبه معلق بيشء من اللعب أو وقت ضذاب فيه أقرانه إىل أ
مكان حيبه  ،وقد فل كثري من السلف حفظ اللي عا حفظ النهار أن الذان
ضكون فيه أصفى  ،وأقدر عا احلفظ واالستيعاب وقد قال تعاىل ُ ...  :ق ِم ال َّل ْي َ إِ َّال
ال   ...إىل أن قال  إِ َّن ن ِ
ِ
ِ
ق ِمنْ ُه َقلِي ً
َاش َئ َة ال َّل ْي ِ ِا َي َأ َشده َو ْفئ ًا
َقليالً .ن ْص َف ُه َأ ِو ا ْن ُق ْ
َو َأ ْق َو ُ ِقي ً
ال
1

قال ابن كثري رمحه اهلل  ( :إن قيا اللي او أشد موافثة بني القلب واللسان  ،وأ ع
عا التالوة  ،وأ ع لل افر يف أداء القراءة وتفهمها من قيا النهار ) .
2

قال اخلطيب البغداد  :اعلم أن للحفظ ساعات ضنبغي ملن أراد التح هفظ أن ضراعيها ،
فثَوداا اأوقات  :اأسحار  ،ثم بعداا وقت انتصاف النهار  ،وبعداا الغدوات
دون العشيات  ،وحفظ اللي أصلح من حفظ النهار ) .
3

وقال إسامعي بن أوضس  ( :إذا مهمت أن حتفظ شيئا فنم  ،وقم عند السحر فثرسج
وانظر فيه  ،فإنك ال تنساه بعد إن شاء اهلل ) .
4

وسئ محاد بن َضد  ( :ما أعون اأشياء عا احلفظ ؟ قال  :قلة الغم )  .وقلة الغم
5

إنام تكون إذا كان القلب خاليا وذلك يف ادأة اللي .
وعموما فهذه نصائح سلفنا الصالح بالنسبة للوقت  ،وضمكن االستفادة منها ولكن
قد ُيتلف الوقت املناسب بالنسبة لألففال فقد ضكون اذا مناسبا هلم وقد ال ضكون
كذلك ،املهم يف اذه املسثلة اختيار وقت صفاء ذان الطف سواء ذلك كان باللي أو
النهار  ،حي إن فبيعة حياة ومشا
 - 1سورة املزم . 6 :
 - 2تفسري القرآن العظيم . 435/4
 - 3الفقيه واملتفقه 103/2 ،
 - 4ا امع يف احل عا حفظ العلم ص 177
 - 5املرَع السابق

الطف ُتتلف نوعا ما عن الكبري .
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القاعدة العارشة  :اخرت املكان املناسب ل طفل
أما مكان احلفظ فله أثر يف عملية احلفظ فينبغي اختيار مكانا بعيدا عن امللهيات
فيفل أال ضكون املكان به نقوشا وَخارف كثرية  ،وكلام كان املكان حمصورا ذو
هتوضة َيدة كان أفل من اأماكن العامة كاحلدائق واملنتزاات وشوافئ البحار أو
قارعة الطر ضق  ،فإن اذه اأماكن ضنشغ فيها الذان بام ضراه أو ضسمعه عن الذ ضرضد
أن حيفظه  .قال اخلطيب البغداد  :اعلم أن للحفظ أماكن ضنبغي للمتحفظ أن
السف  ،وك موضع بعيد مما ضلهي ،
ضلزمها  ،وأَود أماكن احلفظ  :الغرف دون ه
وخال القلب فيه مما ضفزعه فيشغله أو ضغلب عليه فيمنعه  ....وليس باملحمود أن
ضتحفظ الرَ بحرضة النبات واخلرضة  ،وال عا شطوط اأهنار  ،وال عا قوارع
الطرق  ،فليس ضعد يف اذه املواضع  -البا  -ما ضمنع من خلو القلب وصفاء الرس
).
1

وقال ابن ا وَ  :وال ضنبغي أن ضتحفظ عا شافئ هنر  ،وال بحرضة خرضة؛ لئال
ضشتغ القلب .
2

وإن أفل مكان للحفظ او املس د فهو بعيد عن الشوا
فيه واحلفظ بعيدا عن الشوا

وامللهيات .

القاعدة احلادية عرش  :تنظيم وقت الطفل

 - 1كتاب الفقيه واملتفقه . 103/2
 - 2احل عا حفظ العلم ص . 255

وضمكن للطف الرتكيز
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ضفل تدرضب الطف عا تنظيم وقته وتوَضعه توَضعا حسنا عا ساعات اللي
والنهار  ،فوقت ضكون للعب ووقت حلفظ القرآن  ،وآخر ملذاكرة الدروس  ،ووقت
لزضارة اأقارب واأصدقاء  ...الخ  ،ومن أام فوائد توَضع الوقت  :ادد النشاط
واهلمة  ،ودفع الكل واملل  ،والتعود عا الطاعات وحفظ القرآن دون راق ،
واإلقبال عا ا د والتقلي من اللهو الذ ضكون عند اأففال او ك حياهتم إذا ا
ضنظم وقتهم .
القاعدة الثانية عرش :تصحي النطق والقراءة ل طفل
وال ضكون ذلك إال بالسامع من قارئ جميد أو حافظ متقن وال ضعتمد القارئ عا
نفسه يف قراءة القرآن واوضده مهام كان متمكن من اللغة العربية  ..والقرآن ال ضؤخذ
إال بالتلقي فقد أخذه الرسول صا اهلل عليه وسلم من َربض شفااا  ،وكان الرسول
صا اهلل عليه وسلم ضعر

القرآن عا َربض ك سنة مرة واحدة يف رملان

وعرضه يف العا الذ تويف فيه عرضتني  ،وقد أخذ الصحابة القرآن عن الرسول
صا اهلل عليه وسلم شفااا وأخذه عنهم أَيال اأمة بعدام منهم  .ومما ضساعد عا
تصحيح النطق والقراءة أضلا اذه اأضا السامع من اأرشفة لقارئ متقن واست دا
الوسائ احلدضثة كام سبق أن أرشنا  ،وضفل أال ضعتمد يف ذلك عا أرشفة صالة
الرتاوضح حي

أن كثريا ما ضقرأ اأما يف الرتاوضح قراءة رسضعة  ،ال ضستطيع من

خالهلا الطف أن ضلب أحكا الت وضد وأن ُيرج احلروف من خمارَها الصحيحة .

القاعدة الثالثة عرش :حدد قدار احلفظ ل طفل وضع له جدوال ي تزم به

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

21

جيب حتدضد نسبة احلفظ ك ضو فمثال حيدد عرش آضات ك ضو أو صفحة أو
حزب أو ربع حزب أو أكثر أو أق ك حسب استطاعته وفاقته ،وال بد أن ضشتم
اذا ا دول عا برناجما للمراَعة باإلضافة إىل برنام احلفظ  ،وضمكن وضع بعط
اأضا للراحة مث ضو اخلميس أو ا معة فذلك أنش للذاكرة وأعون عا احلفظ إن
شاء اهلل .
قال ابن ا وَ  :وضنبغي أن ضرضح نفسه من احلفظ يف اأسبوع ضوما أو ضومني ليكون
ليستقر .
راري
ذلك كالبناء الذ ُض ُ
َّ
1

القاعدة الرابعة عرش :إتقان حفظ اآليات قبل االنتقال إىل غريها
ال بد عا من أراد أن ضكون ففله متقنا للحفظ أال جيعله ضت اوَ املقرر اليومي
املرسو له با دول حتى جييد حفظه َتاما وذلك ليثبت يف الذان  ،وحتى لو أدى
ذلك لعد التقيد با دول َتاما  ،وقد قي ( كثرة السامع مللة يف الفهم واالحتفاظ
بام يف صدرك أوىل من درس ما يف كتابك )  ،ومما ضعني عا ذلك أن جيعله شغله فيلة
اللي والنهار  ،واذه الطرضقة ضثبت احلفظ .
كام إنه البد من رب السورة بالكام فال اع الطف ضت اوَ سورة حتى ضرب أوهلا
بآخراا وضستطيع قراءهتا بإتقان كاملة  ،حي

إنه يف الغالب حيفظ السورة جمزأة عا

عدة أضا  ،فقد ال ضستطيع رب بقافعها امل تلفة خاصة إذا كان حفظه ليس قو ،
فعملية الرب واملراَعة لكام السورة اعله ضتقنها َتاما إن شاء اهلل .
القاعدة اخلا سة عرش :املحافظة عىل رسم واحد ل مصحف
 - 1احل عا حفظ العلم وذكر كبار احلفاظ البن ا وَ ص . 255
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ضنبغي تعوضد اأففال عا احلفظ من مصحف واحد عا رسم واحد  ،وذلك أن
اإلنسان حيفظ بالنظر كام حيفظ بالسمع حي

تنطبق صور اآلضات ومواضعها يف

املصحف يف الذان مع القراءة والنظر يف املصحف  ،فإذا َّري احلافظ مصحفه الذ
حيفظ منه  ،أو حفظ من مصاحف شتى متغرية مواضع اآلضات فإن حفظه ضتشتت
وضصعب عليه احلفظ  .ولكن ضالحظ أن بعط من حفظوا القرآن باست دا مصحف
معني كمصحف احلفاظ الذ تويل فبعه جممع امللك فهد باملدضنة املنورة  ،أنه إذا
انتهت الصفحة توقف وا ضستطع أن ضكم إىل الصفحة الثانية  ،أن ذاكرته
استوعبت احلفظ كلوحات  ،ك لوحة مستقلة عن أختها  ،واذا ضؤكد ما ذكرناه يف
القاعدة السابقة من أمهية رب اآلضات والسور مع بعلها البعط وةورة أن ضركزوا
كثريا عا أواخر وأوائ الصفحات إن كانوا حيفظون صفحة يف اليو .
القاعدة السادسة عرش :التسميع الدائم ل طفل
وضمكن تقسيم التسميع إىل قسمني تسميع ذايت وتسميع الغري  ،وضعترب التسميع من
عوام َضادة ثبات وتثكيد املادة املحفوظة يف الذاكرة وجيب أال ضعتمد عا تسميع
حفظه لنفسه ب عا املعلم أن حيرص عا التسميع الدائم للطف حتى ضنبه إىل
اأخطاء أثناء التسميع مث أخطاء النطق أو التشكي أو النسيان  ،فكثريا ما حيفظ
الفرد السورة خطث وال ضنتبه لذلك .
وقد أظهرت إحدى الت ارب أن استدعاء املواد املحفوظة ضص أعا درَاته حني
ُيصق املتعلم ما بني (  ) %90-40من وقت التعلم للتسميع  .ومن انا تثيت أمهية
1

التسميع يف حفظ القرآن .

 - 1علم النفس الرتبو  ،فؤاد أبو حطب وآمال صادق  ،ص 418
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وإضافة إىل أمهية التسميع يف ثبات احلفظ  ،فإن له فوائد أخرى حيص عليه الطف أو
املتعلم عند حرصه عليها واي :
1

 -1إن مرة واحدة من التسميع أفل من عدة مرات من القراءة ؛ إذ إن التسميع ضوفر
ا هد والوقت  ،وضؤد إىل حفظ أضمن .
 -2ضوفر التسميع تغيريا ُضذاب املل الناَم عن القراءة املستمرة أو املتكررة .
 -3واو نوع من التقوضم الذايت  ،الذ ضعرف به الطالب  ،نقاط ضعفه  ،ونقاط قوته
 ،فريكز بعد ذلك عا ماال ضعرفه حتى ضتقنه .
 -4كام ضعطي التسميع الذايت تعزضزا فورضا  ،وضبعد عن املتعلم شبح الفش ؛ أن
الطالب ضكتشف نفسه بالتسميع قب أن ضكتشفه املعلم  ،فالتسميع الذايت ضعترب اختبار
ذايت فإذا اكتشف عد حفظه َدد عملية التعلم واحلفظ .
ولذا من اأمهية بمكان تدرضب اأففال عا التسميع الذايت كي ن علهم ضعتمدون
عا أنفسهم يف احلفظ  ،وضنبغي تنبيههم إىل أمهية التسميع بنوعيه وفوائده .
القاعدة السابعة عرش :املراجعة الدائمة ل طفل
ضقول صا اهلل عليه وسلم (( والذ نفيس بيده هلو أشد تفلتا من اإلب يف عقلها))
متفق عليه .وعن ابن عمر ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم قال ( :إذا
قا صاحب القرآن فقرأه باللي والنهار ذكره  ،وإذا ا ضقرأه نسيه ) رواه مسلم .
إن أام عوائق احلفظ او النسايان السارضع لآلضات وذلك أن عق اإلنساان به
ذاكرة قصرية وذاكرة فوضلة وعند احلفظ تكون املادة يف الذاكرة القصرية ولكن

 - 1املهارات الدراسية  ،حممد عيل اخلويل  ،ص. 112-111
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باملراَعة والتكرار تنتق املادة اىل الذاكرة الطوضلة  ،ولذا جيب أن ضكون لدضك خطة
للمراَعة ب انب خطة احلفظ .
فال ضكاد القارئ ضرتكه قليال حتى ضنساه لذلك ال بد من املتابعة الدائمة والسهر الدائم
عا حفظ القرآن  ..واذا ضعني أن احلاافظ ال باد أن ضكاون لاه ورد دائام كا ضاو .
وضنبغي أن تكون خطة املراَعة مبينة عاا أساااس أن ضاتمكن مان مراَعاة كا ماا
حفظته يف الشاهر مرة  ،ومن اأفل أن تكون خطة املراَعة ضومية .
ولكن رَوعا إىل ظروف الطف وقدراته ربام تفل مراَعة أسابوعية أو شااهرضة..
واذا مرتوك لواضع الربنام لتحدضده املهم أن تكون املراَعة مساتدضمة وكافية .
وحتى ال ضتعر

القرآن للنسيان  ،فعلينا تعهده باملراَعة باستمرار ،فعا الطف أن

ضراَع يف اأسبوع ك ما حفظه خالل اذا اأسبوع بالطرضقة التي ذكرهتا آن ًفا  ،ويف
الشهر ضراَع ك ما حفظه أثناء الشهر  ،وتكون املراَعة بإعادة االستامع إىل اآلضات
من املس

يف اأضا الثالثة اأخرية من الشهر  ،ثم بالطرضقة نفسها السابقة ضقو

الوالد بتسميع ما حفظه الطف خالل الشهر ،وضفل أن تقا مسابقة هلذه املراَعة
إذا كان ضتم اذا باملس د وتوَع َوائز رمزضة  .وضمكن العم بفكرة "اأستاذ
البدض " ،واي عبارة عن تش يع الطف الذ أتقن تالوة وحفظ َزء من القرآن
إتقانًا تاما بثن ضقو بدور املحفظ هلذا ا زء ملن ا حيفظه بعد (من إخوته أو من َمالئه
باملس د ،عا أن ضتم ذلك حتت إرشاف اأب أو الشيخ باملس د).
ولقد أشاار أحد احلفاظ بثن أفل فرضقة للمراَعة اي أن تراَع ضومياا عاددا مان
الصفحات بمقدار عدد اأَزاء املحفوظة  ..أ

إذا كان الطف قد انتهاى مان َازء

تبارك  ،فعليه مراَعة صفحه يف ك ضو وبذلك سااوف ضنتهاي مان مراَعاة ا ازء
خالل عشارون ضوما تقرضبا  ..وإذا كان قد أهنى حفظ َزأضن فعليه مراَعة صفحتني
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يف ك ضو بد ًء من ا زء اأول الذ حفظه ثم الثااين وااذا تنهاي مراَعاة َازئني
خالل شاهر  ..واكذا إذا أتم حفظ ثالثون َزءا فإنه ساوف ضراَع َازءا كا ضاو
وبالتايل ساوف ضكم تالوة القرآن مرة يف ك شاهر.

القاعدة الثا نة عرش :تكرار اآليات ليثبت احلفظ

1

ضتفاوت اأففال يف إتقان وتثبيت حفظ القرآن الكرضم فمنهم من حيفظ وضثبت حفظه
مع قلة التكرار  ،ومنهم من ال حيفظ إال بعد التكرار الكثري .
وقد كان سلفنا الصالح ضكررون كثريا إلتقان احلفظ وال ضكتفون بمارة أو مارتني ماع
أن بعلهم تكفيه للحفظ .
قال ابن ا وَ  :قال لنا احلسن بن أيب بكر النيسابور  :ال حيصا احلفاظ يل حتاى
ضعاد مخسني مرة .
وكان الكيا اهلرايس ضراَع درسه أكثر من سبعني مرة .
2

وكان أبو إسحاق الشرياَ ضعيد الدرس مائة مرة .
3

وذكر ابن ا وَ موقفا ضدل عا وظيفة التكارار وأمهيتاه حيا قاال  :وحكاى لناا
احلسن أن فقيها أعاد الدرس يف بيته مرارا كثرية  ،فقالت له ع اوَ يف بيتاه :قاد واهلل

 - 1أنظر  :احل عا حفظ العلم البن ا و َ  ،والفقيه واملتفقه لل طيب البغداد  ،وا امع أخالق الراو وآداب السامع ،
لل طيب البغداد .
 - 2من مشااري علامء الشافعية  ،وانظر تر ته يف السري 452/18
 - 3احل عا حفظ العلم ص . 254
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حفظته أنا !...فقال  :أعيدضه  ،فثعادته  ،فلام كان بعد أضا  ،قاال ضاا ع اوَ  ،أعياد
ذلك الدرس  ،فقالت :ما أحفظه  ،قال أنا أكرر عدَّ احلفظ لئال ضصيبني ما أصابك .
1

ومقدار التكرار ُيتلف من ش ق آلخر  ،واحلفظ ضثيت من التكارار واملاران  ،وكلاام
كان التكرار أكثر  ،كلام كانت قاعدة احلفظ أقوى وأمتن  ،واملحفوظ الذ ال ضكرر _
وخاصة يف املرحلة اأوىل ُ -ضرسع إليه النسيان وضتفلت ؛ أنه ا ُضقيد بالتكرار .
القاعدة التاسعة عرش :تعرف عىل قدرة الطفل عىل احلفظ
تعرف مدى قدرة ابنك عا احلفظ وك أ أو أب  -يف الغالاب  -ضعرفاان اا ابنهاا
رسضع احلفظ قو الذاكرة أ ال  ،فإذا ا ضعرفا ذلاك فعلايهام بمالحظاة ابانهم  ،فاإذا
الحظا أنه َيد احلفظ أو رسضع احلفظ فعلايهم وضاع خطاة للطفا (خطاة سانوضة،
وشهرضة ،وأسبوعية ،وضومية حلفظ القرآن الكرضم) يف َادول (حياتفظ باه الوالادان)
وضتابعان اخلطة مع الطف  .فإن وَدا أن اخلطة التي وضعت ال تناساب قدرتاه عاا
احلفظ فيمكنهام ُتفيفها وال ضكراان الطف عا احلفظ فوق فاقته  ،فقلي ُضداو عليه
خري من كثري منقطع ال بركة فيه ُضنسى لعد تعهده .
فإذا كان الطف ال ضستطيع احلفظ بدرَة َيدة فيمكن اتباع ما ضيل :
أ  -ضكون الت طي للحفظ ضتناسب مع قدرة الطف عاا احلفاظ  ،فماث ً
ال ضمكان أن
حيفظ ربع احلزب عا أسبوعني بدالً من أسبوع واحد .
ب  -تكرار اآلضات أكثر من مرة قب النو  ،وضكون اذا آخر ما ضسامعه الطفا قبا
نومه.
ج  -عد تعنيف الطف إذا أبطث يف احلفظ .
د  -إثا َبتُه كلام أحرَ تقد ًما يف احلفظ .
 - 1املرَع السابق 254 :
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اا َ -ضادة عدد اآلضات املراد حفظها يف اليو  ،فبدالً من آضتني ُاع ثالث آضات  ،ثم
ُيترب الطف ومدى است ابته هلذه الزضادة  ،فإذا ا حتدث له أ بلبلة أو َلا ْبس ف ُيساتمر
عا ذلك  ،فإذا ا ضست ب فلريَع معه إىل النظا الذ ضستطيعه .
و  -تقسيم اآلضات الطوضلة إىل مقافع حتى ضسه احلفظ .
القاعدة العرشون :عالج امل ل الذي قد ينتاب الطفل أثناء احلفظ
كيف نعال املل ؟ قلام ضدخ املل إىل نفس الطفا مان احلفاظ عنادما نتباع بعاط
الطرق ؛ أننا نلزمه با لوس حلفظ القرآن والتكرار  ،وأن احلفظ قد ضكاون ارتاب
عنده بثشياء حيبها نظرا للحوافز التي نعطيها له ،فإذا ترسب إلياه الفتاور أو امللا فاام
علينا إال أن نحدث بعط التغيري مث :
 -1إذا بدا الفتور لدى الطف فال ُضظهر الوالدان ااتام ًما اذا الفتور يف أول اأمر ،با
جيب أن ضستمرا يف فرضقتهام (قراءة القرآن اليومي واحلفظ  ،وتعلم التالوة… إلخ ) ،
وال ضتغري يشء من نظامهام وال ُضظهرا اأسى عا الطف لفتوره يف احلفظ  ،كام ضستمرا
يف تشغي املس

باآلضات للطف قب النو .

 -2أن ضتعلم الطف تشغي اآلضات املاراد حفظهاا  -بنفساه  -مان "أساطوانة" ،ثام
ضامرس الرسم أو التلاوضن أو مسااعدة اأ يف بعاط اأعاامل املنزلياة وااو ضساتمع
لآلضات .
 -3يف أثناء الرحالت التي ضشارك فيها الطف مع اأرسة أو املدرسة أو املسا د ضاتم
التسميع للطف  -إن أمكن ذلك  -للتثكيد عا حفظ اآلضات  ،كاام ضمكان أن ضكاون
ذلك يف السيارة أثناء الذااب إىل رحلة من رحالت اأرسة يف اإلَااَة اأسابوعية ،
وليكن اأبوان قدوة يف ذلك فيطلب اأب مان اأ أن تقاو باسارتَاع ماا حفظتاه
خالل اأسبوع  ،ثم ضفع ذلك اأب  ،ثم االبن .
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القاعدة احلادية والعرشون  :تو يع عم ية احلفظ عىل فرتات
واو أن ضقو املتعلم بتوَضع َهده يف حفظ وتكرار اآلضات املراد حفظها عاا فارتات
بحي ضت ل عملية التكرار تلك فرتات من الزمن ضسارتضح فيهاا املاتعلم  ،وضسارتد
ر بته ونشافه يف احلفظ  ،وذلك انطالقا مان القاعادة الرتبوضاة العاماة التاي قررااا
الرسول  حني قال  (( :ولكن ضا حنظلة ساعة  ،وساعة ) ،
1

وقد أشار علم النفس احلدض إىل أمهية اذه القاعدة يف جمال احلفظ حي ضذكر أحاد
املشتغلني اذا العلم أن املدة الالَمة للحفظ بالطرضقة املوَعة  -دون حساب فارتات
الراحة  -أقرص من املدة الالَمة للوصول إىل نتي ة مماثلة يف حالاة احلفاظ املتواصا
املستمر .
2

وقد دلت الت ارب يف اذا امليدان عا أن اذا التوَضع أكثر فائادة مان حيا َاودة
االحتفاظ  ،وسهولة االسرتَاع  ،أن احلفظ املتص ضؤد إما إىل تعب املتعلم  ،وإما
إىل َم َللِه ونقق ر بته يف التحصي وإما إىل حدوث ظاارة الكاف الرَعاي  ،حيا
تتداخ عنارص اخلربات املتعلقة بعلها يف البعط اآلخر  ،فيعرق بعلها البعط .
3

وتطبيقا هلذه القاعدة  ،فإن املتعلم إذا أراد حفظ سورة من القرآن الكارضم أو جمموعاة
معينة من آضاته  ،فإنه ال ضكرراا وضردداا بصورة متتالية مستمرة  ،ب اأفلا لاه أن
ضوَع عدد التكرارات التي حيتاَها يف احلفظ عا فرتتني أو ثالث أو أكثار يف الياو ؛
ليت ل ذلك وقت للراحة وإعادة النشاط  ،واستمرار الر بة  .أما تركياز حفظهاا يف
َلسة واحدة ووقت واحد لعدة ساعات  ،فهو سبب يف حدوث املل للطف وتعبه ،

 - 1أخرَه مسلم يف كتاب التوبة  ،باب فل دوا الذكر َ ، ...ا 4ص 2107
 - 2كتاب يف علم النفس ملصطفى فهمي  ،ص . 512
 - 3سيكولوَية التعلم  ،رمزضة الغرضب  ،ص . 294
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وإرااقه  ،وبالتايل تلعف قدرته عا الرتكيز  ،كام أن اذا املل احلاص قد ضاؤد إىل
ترك احلفظ واالنقطاع عنه .
وفيام ضيل عر

لبعط الفوائد والثمرات التي تعود عا الطف أو املتعلم بتطبيق اذه

القاعدة:
 -1تفيد يف إعطاء دما ه وَسمه نشافا مت ددا ُضذاب عنه املل واإلعياء  ،وضعيد
له مهته ور بته يف التحصي  ،وهلذا ضقول أبو الدرداء  ( : إين أست م قلبي باليشء
من اللهو ؛ ليكون أقوى يل عا احلق ) .
1

كام كان الزار رمحه اهلل حيرص عا فرتات الراحة اذه التي ادد النشاط  ،فكان إذا
حدث فرتة من الوقت قال " :ااتوا من أشعاركم  ،ااتوا من أحاادضثكم  ،فاإن اأذن
مح َلة  ،فثفيلوا يف بعط ما ُيفف علينا "
جماَة  ،وإن للنفس َ ْ

2

 -2ومن فوائد فرتات الراحة أن فيها ضتم بناء آثار الذاكرة أ نقا

املاادة يف الادماغ

عا شك آثار ذاكرة  ،واذا ما أشار إليه ابن ا وَ حاني وَاه تلمياذه بقولاه " :
3

وضنبغي أن ضرضح نفسه من احلفظ ضوما أو ضاومني ؛ ليكاون ذلاك كالبنااء الاذ ضاراري
ليستقر .
4

 -3كام وإن توَضع احلفظ ضقل من إمكانية حدوث التداخ باني أَازاء املاادة ،أناه
ضتيح للمتعلم فص أَزاء املادة بفواص َمنية تُشاغ باسارتاحة كاملاة  ،أو بحفاظ
مواد دراسية خمتلفة يف فبيعتها  ،ويف كال احلالني ضق التداخ وضزداد التعلم واحلفاظ
والتذكر .
5

 - 1ا ة امل الس وأنس امل الس  ،البن عبدالرب . 115/1 ،
َ - 2امع بيان العلم وفلله  ،البن عبدالرب  ،ص=. 104/1
 - 3املهارات الدراسية  ،حممد عيل اخلويل  ،ص 109
- 4احل عا حفظ العلم  ،ص 50
 - 5املهارات الدراسية  ،حممد عيل اخلويل  ،ص 109
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 -4ومن فوائد توَضع احلفظ أضلا أنه ضعطي املتعلم فرصة لتوَضع أوقاته عا احلفاظ ،
والتسميع  ،واملراَعة  .اا باإلضافة إىل أن ذلك ضعطي املتعلم فرصة إلجيااد التاواَن
بني عملية احلفظ  ،وحقوق النفس واأا  ،وما حتتاَه املواد اأخارى  ،أخاذا مان
التوَيه النبو الكرضم القائ  (( :إن لبدنك عليك حقا  ،وإن أالك علياك حقاا ،
وإن لزورك عليك حقا )) .
1

مم سبق عرضه  ،ضتلح أمهية العم اذه القاعدة  ،كام ضتلح أمهية توَيه الطفا إىل
االلتزا اا وضنبغي أن نطلع الطفا عاا فوائاداا وتثثريااا عاا حتصايلهم وتنظايم
أوقاهتم  .كام ضنبغي إرشادام إىل أمر مهم َدا واو أن ال تكون الفرتات التي ضعطوهنا
أنفسهم أثناء احلفظ متباعدة وفوضلة  ،أن فول الفرتة  ،واتساع مدااا ُهييئ الفرصة
للنسيان .

القاعدة الثانية والعرشون  :أدعو لطف ك وع مه الدعاء وط ب العون ل اهلل يف حفظ
القرآن
إن من أام اأمور التي جيب تعليمهاا للطفا يف قلاية حفاظ القارآن ااي ذكار اهلل
وااللت اء إليه بالدعاء يف ك وقت ويف ك حال  ،واالعتامد عاا اهلل وفلاب العاون
منه عندما ضثق عليه احلفظ  ،فهو أفل دواء لذلك .
وكثريا ما ضصيب الطف فتورا بعد مدة من الزمن أثناء احلفظ لسبب ما  ،فال دواء ملث
اذه احلالة أفل من الل وء إىل اهلل سبحانه وتعااىل والوقاوف باني ضدضاه  . فهاو
 - 1أخرَه الب ار يف كتاب الصو  ،باب حق الليف يف الصو  ،ج ، 2ص .696
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القائ  : وإِ َذا س َث َل َك ِعب ِ
اد َعنِّاي َفاإِ ِّين َق ِرضاب ُأ َِياب د ْعاو َة الادَّ ا ِع إِ َذا د َع ِ
اان
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
َ َ
َف ْل َي ْس َت ِ ي ُبوا ِيل َو ْل ُي ْؤ ِمنُوا ِيب َل َع َّل ُه ْم . 
1

وقد َرب أناس كثريون الدعاء وأحسوا بالفائدة مع أنفسهم وأبناائهم وأكارمهم اهلل
بكرمه بحفظ القرآن املتني .
القاعدة الثالثة والعرشون  :اغرس يف نفس الطفل العمل بام حيفظه ويتع مه ل القرآن
من أراد أن ضثبت له حفظه وأن ضنال يف اآلخرة أَره  ،فليعم بك حرف ضتعلمه مان
كتاب اهلل تعاىل  ،ومن حدض النبي  ، وأن ال جيع حظه من القارآن جمارد الاتالوة
والسامع  ،وإال كان اذا القرآن سببا يف شقائه واالكه والعياذ باهلل .
ب الرَ ضنساى العلام كاان
وقد ُرو عن عبداهلل بن مسعود  أنه قال  :إين
أحس ُ
َ
ضعلمه باخلطيئة بعملها .
2

وقال سفيان الثور  :هيتف العلم بالعم  ،فإن أَابه وإال ارحت .
وقال اإلما الغزايل  :لو قرأت العلام مائاة سانة  ،و عات ألاف كتااب  ،ال تكاون
مستعدا لرمحة اهلل إال بالعم .
ِ
إلنْس ِ
ان إِ َّال َما َس َعى) (لن م.  39:
قال تعاىل َ :و َأ ْن َل ْي َس ل ْ ِ َ
وقال وكيع  :كنا نستعني عا حفظ احلادض بالعما باه  ،وكناا نساتعني عاا فلباه
بالصو .
فاَع حفظك وحفظ ففلك للقرآن حفظ عم ورعاضة  ،ال حفاظ قاراءة وتاالوة.
فإن حفاظ القرآن كثري  ،والعاملني به أق  ،ورب حااة كالغائاب وعااا كا ااا

 - 1سورة البقرة 186 :
َ - 2زء فيه أخبار حلفظ القرآن ُترض ابن عساكر 226 :
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ورب حافظ للقرآن وليس معه منه يشء  ،إذ كان يف تركه للعم بمنزلة الذااب عان
معرفته وعلمه .
وصح عنه  أنه قال  (( :تعلموا القرآن  ،وسلوا اهلل به ا ناة قبا أن ضتعلماه قاو ،
ضسثلون به الدنيا  ،فإن القرآن ضتعلمه ثالثة  :رَا ضباااي ورَا ضساتثك  ،ورَا
ضقرأه هلل )) .
1

ولقد كان أصحاب النبي  ومان َااء بعادام مان التاابعني ومان سالك سابيلهم
ضعملون بام ضتعلمون  ،وما أكثروا من العلم إال أكثروا معه من العم .
قال أبو عبدالرمحن السلمي رمحه اهلل  ( :حدثنا الذضن كانوا ضقرؤوننا القرآن  ،عثامن بن
عفان ،وعبداهلل بن مسعود و ريمها  :أهنم كانوا إذا تعلموا عن النبي  عرش آضاات ،
ا ضت اوَواا حتى ضتعلمواا وما فيهاا مان العلام والعما  .قاالوا  :فتعلمناا العلام
والعم

يعا) .
2

وإن من فوائد العم باملحفوظ من العلم :
3

 -1تثبيت احلفظ  .وهلذا قال عيل بن أيب فالب  : اتف العلم بالعم  ،فإن أَاباه
وإال ارحت )) .
 -2أن ضكون يف املحفوظ بركة ونفعا وقد قي ( من عم بام علم  ،أورثه اهلل علام ماا
ا ضعلم )
وقال َ : وا َّت ُقوا اهللََّ َو ُض َع ِّل ُمك ُُم اهللَُّ . 
4

وإن لك يشء َكاة  ،وَكاة العلم واحلفظ العم باه  ،فاام أدضات َكاتاه باورك فياه،
وحص به النفع  ،وإال حمقت بركته .
 - 1انظر  :سلسلة اأحادض الصحية رقم 258
 - 2انظر  :نزاة الفلالء . 383/1
 - 3الكلامت احلسان  ،أيب احلارث حممد مصطفى شعيب  ،ص 88
 - 4سورة البقرة 282 :
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الفصل السابع
تأديب الطفل بتداب تع م القرآن الكريم

()1

قال اإلما النوو رمحه اهلل" :قد أوَب اهلل سبحانه وتعاىل النصاح لكتاباه،
مح َلته وفالبه ،وإرشادام إليها ،وتنبيههم عليها" .
ومن النصيحة له بيان آداب َ َ
()2

إن تثدضب الطف بآداب تعليم القرآن له أمهية كبرية يف حياة الطف  ،وضنبغاي
َرع اذه اآلداب يف نفوس اأففال منذ نعومة أظفارام وتنبع تلك اأمهية من كاون
تلك اآلداب تؤا الطف حلم اذا الكتاب العظيم يف صدره وحيا أناه سايكون
مؤاال أن ضكون من أا اهلل وخاصته كام َاء يف احلادض الرشاضف  ،وكاذلك أن
حافظ القرآن سيكون فيام بعد قدوة لغريه يف يع امل االت  ،ومن انا ستكون نظارة
 - 1انظر  :التبيان يف آداب محلة القرآن  ،و اآلداب لطالب حلقات وخالو ومعااد حتفيظ القرآن  ،وانظر كيف تتثثر بالقرآن
وكيف حتفظه .
 - 2التبيان يف آداب محلة القرآن ص . 5
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الناس حلافظ القرآن ُتتلف عن نظرهتم لغاريه  ،كاام إن التازا الطفا بتلاك اآلداب
ضقو يف إضامنه وجيعله ضرتبى عا حسن اخللق يف التعام مع الغري  ،فعن أيب ارضرة 
قال  :قال رسول اهلل  (( :أكم املؤمنني إضامنا أحسنهم ُخ ُل َق ًا . ))..
()1

ولتعليم القرآن الكرضم جمموعة من اآلداب التي ضنبغي عاا املاتعلم صاغريا أو
كبريا أن ضتثدب اا  ،وحي إن بعط اآلداب من الصعوبة بمكان أن ضادركها الطفا
بنفسه  ،فوَب عا وليه أو من ضقو بتعليمه القرآن أن ضبينها له وضرشاحها بثسالوب
ضناسب قدراته العقلية وا سمية .
وضمكننا إ ال آداب الطف مع تعلم وحفظ القرآن الكرضم يف اآلداب التالياة
:
 )1أن ضتم تعليمه وتعوضده عا أن ُُيلِق النية هلل ْ : 
بثن "ضرضد بطاعته التقارب إىل
ٍ
ٍ
ٍ
ملحمادة عناد النااس  ،أو
اكتسااب
تصنه ٍع مل لاوق ،أو
اهلل تعاىل  ،دون يشء آخر من َ
ٍ
معنى من املعاين سوى التقارب إىل اهلل تعااىل"  ،بحيا
حمبة ،أو مدريٍ من اخللق ،أو
ً
ضفهم الطف أنه ال بد أن ضستو الظاار والبافن  ،فال ضعم املر ُء شايئ ًا رئاا َء النااس،
()2

وال ضرتكه مراعا ًة هلم  ،ب ضكون الرس عنده كالعالنية  ،وضكون اإلخفااء لدضاه بمثاباة
اإلظهار  ،كام ال ضكون ادفه من تعلمه للقرآن املكافثة أو اهلدضة التي تعطى يف مدارس
التحفيظ وبعط احللقات؛ كيف ال وقد ذكر النبي صا اهلل علياه وسالم أن أو َل مان
قارئ ،وقد قي .
النار ثالث ٌة من املرائني منهم حافظ القرآن ل ُيقال:
ٌ
تُس َّع ُر ام ُ
ْ
بثن ضقرأه بِن َّية العم به  ،والت هلق بثخالقه ؛ كام قالت ُأ همنا
 )2ال بد أن ضعلم الطف
عائشة – ريض اهلل عنها  -يف شثن النبي ( : كان خلقه القرآن) .وأن ضتمث وصي َة
 - 1رواه أبو داود يف كتاب السنة برقم . 4682
 - 2التبيان يف آداب محلة القرآن ص . 14

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

22

عرف بليله إذا
ابن مسعود ريض اهلل لصاحب القرآن " :ضنبغي حلام القرآن أن ُض َ
الناس نائمون ،وبنهاره إذا الناس ُمفطرون  ،وبحزنه إذا الناس ضفرحون  ،وببكائه إذا
الناس ضلحكون  ،وبصمته إذا الناس ُيوضون  ،وب شوعه إذا الناس ُيتالون " .
ْ
ف فا ُه بالسواك و ريه  ،عند ر بته يف قراءة القرآن أو حفظه
 )3ضعود الطف
أن ُضنَ ِّظ َ
إكراما للقرآن وإَالال له .
ُ )4ضستحب تعوضد الطف أن ضقرأ القرآن واو عا فهارة  .فإن قرأ ُحم ْ ِدث ًا حدث ًا أصاغر
مس املصحف فال بد له من الطهارة عا الراَح .
َاَ بإ اع املسلمني  .أما ه
ٍ
نظيف  ،وأحسن اأماكن بيوت
 )5ال بد من تعوضد الطف أن تكون القراءة يف مكان
اهلل  ،مع استحباب أن ض ْع ُم َر الناس بيوهتم بالقرآن وسائر اأذكار .
ُ )6ضستحب للقارئ استقبال القبلة  ،واذا ليس بواَب ولكن تعوضدام عليه ضعطي
للقرآن أمهية ووقارا يف نفوس اأففال  ،مع أنه جيوَ قراءته عا أ وَهة أخرى .
ِ
منكرس ًا ذلي ً
ال بني ضد ْ مواله  ،يف
ُ )7ضندب تعليم الطف أثناء قراءة القرآن أن جيلس
سكينة ووقار  ،مطرق ًا رأسه بحي "ضكون َلوسه وحده – يف حتسني أدبه وخلوعه
– ك لوسه بني ضد معلمه"  ،مع َواَ القراءة يف حال القيا والقعود وعا أ
()1

حال أخرى .
ُ )8ضعلم الطف عند الرشوع بقراءة القرآن أن ضستعيذ من الشيطان الرَيمَّ ،
فإن اذا
ِ
آن َف ِ
الشي َط ِ
ان
مستحب  ،وقي  :واَب ؛ لقوله َ  : فإِ َذا َق َر ْأ َ
استَع ْذ بِاهللَِّ م َن َّ ْ
ٌ
ت ا ْل ُق ْر َ ْ
 - 1التبيان يف آداب محلة القرآن ص. 42
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الر َِي ِم . 
َّ
()1

ُ )9ضعلم الطف أن ضبدأ بالبسملة عند بدء ك ِّ سورة ضقرأاا سوى سورة براءة.
ِ
وُيشع عند التالوة  ،وضستحرض
اآلضات ،
 )10ضتم تدرضب الطف وتعوضده أن ضتدب َر
َ
مناَا َة املوىل  . فاخلشوع والبكاء كام قال النوو رمحه اهلل" :صفة العارفني ،
أل ْذ َق ِ
ون ل ِ ْ َ
ان َض ْبك َ
وشعار عباد اهلل الصاحلني ؛ قال اهلل َ  :و َُيِ هر َ
ُون َو َض ِزضدُ ُا ْم
ف إِ َذا َِ ْئنَا ِمن ُك ِّ ُأم ٍة بِ َش ِه ٍ
يد
ُخ ُشوعا ً ، " وقد بكى النبي  عند قوله َ  :ف َكيْ َ
ْ
َّ
و َِئنَا بِ َك ع َا اؤ ِ
الء َش ِهيد ًا ، وقالت عائشة يف وصف أبيها  -ريض اهلل تعاىل
َ َ ُ
َ ْ
ِ
إن أبا ٍ
عنهام َّ " : -
ضتبني الناس قراءته
بكر رَ ٌ رقيق" ،ويف رواضة" :رَ َأسيف" ال َّ
2

()3

()4

من كثرة بكائه  .وقرأ عمر ريض اهلل عنه سورة ضوسف واو ُضصيل بالناس فبكى حتى
َسمع بكا َءه من كان يف آخر الصفوف .
ب تعوضد وتعليم الطف أن تكون قراءته للقرآن عا ت َُؤ َد ٍة وترس
ستح ه
ُ )11ض َ
ال . وقد َاء النهي عن ْ
وترتي ؛ لقوله َ  : و َر ِّت ِ ا ْل ُق ْر َ
آن ت َْرتِي ً
اهلذ َرمة  ،واي
القراءة املُ ْف ِرفة يف الرسعة اذ ًا ِّ
كهذ الشعر .
()5

()6

مر
ُ )12ض
ه
ستحب تعليم الطف الدعاء أثناء القراءة  ،فيسثل القارئ من فل اهلل إذا َّ
بآضة ٍ
رمحة  ،وضستعيذ عند آضات العذاب والوعيد .فقد روى مسلم أن النبي صا اهلل
ٍ
ٍ
تعوذ).
مر بآضة فيها
بتعوذ َّ
مر ه
ٌ
مر بسؤال سثل ،وإذا َّ
تسبيح س َّبح  ،وإذا َّ
عليه وسلم (إذا َّ
 - 1سورة النح . 98 :
 - 2سورة اإلرساء . 109 :
 - 3التبيان يف آداب محلة القرآن ص. 46-45
 - 4سورة النساء . 41 :
 - 5ا امع أحكا القرآن للقرفبي27/1 :
 - 6سورة املزم . 4 :
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ستحب أضلا تعوضد الطف عا اَتناب اللحك واملزاري واللغ واحلدض يف
 )13و ُض
ه
لطر إليه  ،ضقول النبي  .. (( : وال تُكثروا
خالل قراءة القرآن  ،إال كالم ًا ُض ه
يت القلب ))  ،وضقول  (( : من كان ضؤمن باهلل
اللحك ،فإن كثرة اللحك َُت ُ
1

واليو اآلخر فليق خريا أو ليصمت ))  ،كام ضعود عا عد العب ُ
والنظر إىل ما
ُ
2

ُضلهي وضشغله عن القراءة .
التوسا يف رفع الصوت بالقرآن أثناء القراءة امتثاالً لقوله  : 
ُ )14ضعلم الطف
ه
ني َذل ِ َك َسبِيالً. 
ا َه ْر بِ َصالتِ َك َوال ُُتَافِ ْت ِ َاا َوا ْب َت ِغ َب ْ َ
َوال َ ْ
3

ستحب حثهم وتعليمهم حتسني الصوت والتغنِّي بالقرآن  ،فقد أثنى النبي 
ُ )15ض
ه
عا أيب موسى  بقوله( :لقد أوتيت مزمار ًا من مزامري آل داود)  ،وقوله ( : إين
أعرف أصوات رفقة اأشعرضني بالل ْي حني ضدخلون  ،وأعرف مناَهلم من أصواهتم
بالقرآن بالل ْي وإن كنت ا َأر مناَهلم حني نزلوا بالنهار)  .وقد قال الرباء : 
"سمعت رسول اهلل  قرأ يف العشاء بالتني والزضتون  ،فام سمعت أحد ًا أحسن
ب ما ُضقر ُأ حدر ًا وحتزضن ًا"
صوت ًا منه  ، "وقال الشافعي رمحه اهلل" :و َأ َح ه
4

6

5

ضرفاع املصاحف وضع ِّظماه  ،فاال ضلاعه عاا
 )16وجيب تعوضد الطف وتعليماه أن
َ
اأر

و"ال ضرتكه منشور ًا"  ،وال جيع فوقه كتاب ًا أو متاع ًا ؛ أنه كال رب العاملني
7

الكبري املتعال الذ َضعلو وال ُضعا عليه.
 - 1رواه الرتمذ يف الزاد  . 2305وابن ماَة يف الزاد . 4193
 - 2رواه الب ار يف اأدب  ، 5672ومسلم يف اإلضامن . 47
 - 3سورة اإلرساء . 110 :
 - 4كام ثبت يف الصحيحني .
 - 5متفق عليه
 - 6التبيان يف آداب محلة القرآن ص . 60
 - 7ا امع أحكا القرآن . 28/1
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ِّب املصحف مواف َن اخلبائ  ،فال ضصحبه إىل اأماكن
 )17و َضلز ُ تعليم الطف أن ُجين َ
ملسه حينام ضكون عا ري فهارة  .ومن أدبه أنه ضتوقف عن
املستقذرة  ،كام ضت نب َ
القراءة إذا خرج منه رضح أو عر

له تثاؤب  ،وأن ضرتك القراءة إذا لبه النعاس أو

استع م عليه القرآن أو استوىل عليه التعب  ،بحي

تكون قراءة القرآن عا أكم

اأحوال  ،وما أحس َن ما نقله القرفبي عن احلكيم الرتمذ أنه قال" :ومن حرمته أن
وجمْمع السفهاء .أال ترى أن اهلل تعاىل
ال ُضقرأ يف اأسواق وال يف موافن ال َل َغ واللغو َ
ذكر عباد الرمحن وأثنى عليهم بثهنم إذا مروا باللغو مروا كرام ًا ؛ اذا ملروره بنفسه ،
وجمْمع السفهاء" .
فكيف إذا مر بالقرآن الكرضم تالوة بني ظهراين أا اللغو َ
1

 )18ومن اآلداب املهمة التي جيب تعليمها للطف أن ضعتمد يف فهمه ملعاين اآلضات
اس َثلوا َأ ْا َ ِّ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْت ُْم ال
عا من او أعلم منه امتثاالً أمر اهلل َ  : ف ْ
َت ْع َل ُم َ
ضفرسه وضفهمه من تلقاء نفسه با ه واهلوى ؛ ف َيل عن سبي
ون ، فال ِّ
وح ِّر َفت النصوص إال بسبب الغفلة عن اذا
اهلل .وليت شعر ا ُض ِّيعت اأمانات ُ
()2

فرسونه بمعزل عن كتب التفسري ؛
اللاب يف التعام مع كتاب اهلل  ،كشثن الذضن ُض ِّ
فت يء أفهامهم منبتة ال يف العري وال يف النفري .
 )19ومن اآلداب املهمة أضلا تعليمه بثن ك ماا َااء يف القارآن صاحيح وال جماال
لتكذضبه أنه من رب العاملني  ،فيصدِّ ق اآلضات و ُضس ِّلم بام ا ُضدرك حقيقته أو ضفهماه ،
كشثن الراس ني القائلني( :آمنا به ك ٌ من عند ر ِّبنا) وضلع نصب عينيه اد اخلليفة
الراشد عمر بن عبد العزضز ريض اهلل عنه حي قال" :إن السابقني عن علا ٍم وقفاوا ،
 - 1املرَع السابق .
 - 2سورة النح . 43 :
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ٍ
وببرص قد كفوا ،وكانوا ام أقوى عا البح لو بحثوا" .
1

الفصل الثا ل
طرق وأساليب تدريس وحتفيظ القرآن الكريم لألطفال
أوالا  :تعريف الطريقة يف ال غة .

ة َب  ،ومنه ُسميت ِم ْط َرقة الصائغ واحلاداد؛ أناه
الطرضقة  :من أص ( َف َر َق ) أ َ َ

ضطرق اا أ ضرضب اا
الصاوف
كهن  ،و َف َار َق النَّ َّ اا ُد
َ
ة ٌب من الات ه
والطرق  " :او الرضب باحلىص واو َ ْ
بال ِ
ةب الصوف والشعر بالقليب لينفشا "
عود .أ
ُ
والطرضق  :او السبي الذ تطرقه أرَ السالكني ،و ُض ْط َلق عا املسلك الذ ضسلكه
()2

اإلنسان حممود ًا أو مذموم ًا .
والطرضقة  :اي احلال والسرية احلسانة أو السايئة  ،و عهاا فرائاق  ،وفرضقاة القاو
أمثلهم وخيارام ؛ أ الذضن جيعلهم قومهم قدوة  ،ضسلكون فرضقتهم

()3

 - 1انظر  :فل علم السلف عا علم اخللف البن رَب احلنبيل .
( )2انظر  :لسان العرب البل نظور  ،ج ، 10ص  215رقم  6222باب ( طرق )  ،دار صادر ل طباعة  ،بريوت  ،لبنان 1990م
( )3انظر  :املعجم املفهرس أللفا القرآن الكريم  ،ادة ( طرق )
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من خالل ما سبق  :ضتبني أن الطرضقة تُطلق عا معان عدضدة  ،منها أهناا ااي املسالك
الذ ضسلكه اإلنسان والنه الذ ضتبعه يف حياته  ،وأسلوبه الذ ضسري عليه إلضصال
كالمه ومقصوده إىل ريه بقصد التعليم والرتبية .

ثاني اا  :الطريقة يف القرآن الكريم :
وردت مادة ( َف َر َق ) يف القرآن الكرضم بمشتقاهتا إحدى عرشة مرة .
وردت بصيغة املفرد املذكر لتدل كام أسلفنا عا املسلك الذ ضسلكه اإلنسان مذموم ًا
كان اهلل ل ِ ِ
لماوا ا َض ِ
يغفار هلام وال
كان أو حممود ًا  ،كام قال   : إن الذض َن كفاروا و َظ ُ
ِ
يهدهيم فرضق ًا 
ل َ
والسامء وال َّط ِ
ارق 
ووردت بصيغة اسم الفاع  ،كام قال  : 
َ
()1

()2

ووردت بمعنى ملة اإلسال ورشضعته وفرضقته قال   وألو است َقا ُموا عا الطرضقاة
أسقيناام ما ًء دق ًا 
الصااحلون ومناا
ووردت بصيغة ا مع معربة عن املذااب يف قوله تعاىل   :وأنَّا منا َّ
َ
دون َ
فرائق ِقدد ًا  ومعنى اآلضة  :أ كنَّا فرائق أ ذو مذااب خمتلفة .
ذلك ُكنَّا
َ
()3

()4

أ فرق ًا شتى  -قاله السد  ،وقال اللحاك  :أدضان ًا خمتلفة" .
()5

( )1سورة النساء آية 169 ، 168
( )2سورة الطارق آية 2 ، 1
( )3سورة اجلل آية 16
( )4سورة اجلل آية 11
( )5انظر  :تفسري حاشية اجلمل عىل تفسري اجلاللني  ،املج د الثاين  ،تفسري سورة اجلل .
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ٌ
ٌ
وألفاظ كثرية
صيغ متعددة ،
من خالل ما سبق  :ضتبني أن مادة ( َف َر َق ) اشتُقت منها
خمتلفة ومتباضنة .

ثالث اا  :الطريقة يف التدريس :
الطرضقة يف التدرضس ال تعدو أن تكون إعداد ًا لل طوات الالَماة للقياا بعما مان
اأعامل ،فلك إنسان فرضقة يف حياته تظهر يف عمله وسلوكه  ،ولك معلم فرضقته يف
التدرضس  ،ودضننا اإلسالمي دضن النظا  ،فإذا كان النظا والرتتيب مها املسلك الاذ
ضسلكه املعلم يف تدرضسه واملريب يف تربيته والطبياب يف تطبيباه واملهنادس يف اندساته
والعام يف عمله  ،كان الوصول إىل اهلادف املنشاود أدق وأعماق واادفنا يف تعلايم
القرآن او أسمى اأاداف وأعظمها  ،ومهمتنا اي مهمة اأنبياء والرس .
إن معلم القرآن وباأخق معلم اأففال  ،ضتوَب علياه أن ضادقق النظار يف اختياار
فرضقته ،وال شك أن الطرق املنظمة يف التدرضس َتكن املدرس من الوصول إىل ادفاه
.
فقد كان رسول اهلل ُ ضعلم أصحابه اأدعية الرضورضة واآلضات القرآنية تعلي ًام عملي ًا
والصحايب ال ضقرأ وال ضكتب  ،فكان ضردداا الصحايب أما الرساول حتاى حيفظهاا ،
ويف ذلك ورد حدض فيه تعليم كلامت تقال قب النو  :عن الرباء بن عاَب قال  :قال
رسول اهلل  ( :إذا أتيت ملل عك فتوضث وضوءك للصالة  ،ثم اضط ع عا شقك
اأضمن  ،ثم ق  " :اللهم إين أسلمت نفيس إليك  ،ووَهت وَهي إليك  ،وفوضت
أمر إليك  ،ر بة ورابة إليك ،ال مل ث وال من ى منك إال إلياك  ،آمنات بكتاباك
الذ أنزلت ونبيك الذ أرسلت " فإن مت من ليلتك فثنت عا الفطرة  ،واَعلهن
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آخر ما تتكلم به " قال  :فرددهتا عا النبي صا اهلل عليه وسلم  ،فلام بلغات  :آمنات
بكتابك الذ أنزلت قلت " ورسولك " قال ال ونبيك الذ أرسلت)(. )1
أما تعليم القرآن  :فقد أشار إليه الصحايب ا لي َابر بان عباد اهلل  قاال ( :كاان
رسول اهلل  ضعلمنا االست ارة يف اأمور كلها كام ضعلمناا الساورة مان القارآن ....
احلدض ) ()2
والشااد قول َابر  " :كام ضعلمنا السورة من القارآن " فادل عاا أن لتعلايم القارآن
أسلوب ًا نبوض ًا خاص ًا .
وفيام ضيل نستعر

بعط فرائق تدرضس القرآن العملية لألففال مع مراعااة قواعاد

التحفيظ التي ُذكرت آنفا .
أوالا  :طريقة العرض لألطفال الذيل يعرفون القراءة والكتابة .
بالنسبة لألففال الذضن ضعرفون القراءة من املصحف تست د معهم فرضقاة العار
من املعلم وذلك كام ضيل :
 - 1حتدضد املقدار الذ ضستطيع حفظاه يف َلساة واحادة  ،مراعيا ًا يف حتدضاده هلاذا
املقدار ما ضيل :
أ -تناسبه مع قدرة الطف .
ب -نشافه ومهته ودرَة إقباله .
ج -وقته امل صق للحفظ .
دَ -من احللقة ومدى سهولة اآلضات .

( )1رواه البتاري و س م  ،انظر الرتغيب والرتهيب  ،املج د األول ص 177ط عيسى البايب احل بي .
( )2رواه البتاري وأبو داود والرت ذي والنسائي  ،انظر الرتغيب والرتهيب املج د األول ص211
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 - 2ضقرأ املدرس ذلك املقدار أما الطف والطف ضردد خلفه مع املتابعة يف املصاحف
 ،وضمكن أن ضدع املدرس الطف ضقرأ عليه املقطع من املصاحف وااو ضساتمع إلياه ،
وضصوب خطثه و ُضقو أداءه .
 - 3يف حالة تبني املدرس صعوبة الكلامت عاا الطفا  ،وع ازه عان قراءهتاا مان
املصحف فإنه ضقو بتلقينه إضااا ؛ حتى ضتمكن من قراءهتا بشك َيد .
وَهه إىل تنفيذ اخلطوات اآلتية :
 - 4بعد التثكد من صحة قراءة الطف ُض ِّ
* قراءة املقدار املحدد للحفظ من املصاحف عادة مارات حتاى ضاتمكن مان
إَادهتا .
* إذا كانت اآلضة فوضلة قسمها إىل مقافع وحفظها مقطع ًا مقطعا ًا ماع الارب
بينها .
* حيفظ آضات املقطع آضة آضة وضقو برب اآلضة الثانياة بااأوىل والثالثاة بااأوىل
والثانية  ...واكذا .
* أن ضرفع صوته بتوس أثنااء احلفاظ ؛ لكاي ضاتم اسات دا حاساة السامع
والبرص والنطق يف عملية احلفظ .
* تالوة اآلضات يف بداضة احلفظ برتتي وَته  ،ثم ضسرتس يف القاراءة ليساه
احلفظ والرب .
سمع لنفسه ما حفظ بعد إَتا حفظه عدة مرات .
* أن ُض ِّ
* أن ضقو بقراءة املقدار املحفوظ من املصاحف برتكياز بعاد تساميعه لنفساه
للتثكد من سالمة احلفظ .
 - 5بعد إَادة احلفظ وإتقانه ضقو املدرس بالتسميع للطفا و ضمكان تكلياف أحاد
إخوانه بالتسميع له .
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 - 6ثم بعد ذلك ضقو برب أول السورة بآخراا  ،أو أول الصافحة بآخرااا ؛ حتاى
ضتم إتقان احلفظ(. )1
الطريقة الثانية  :طريقة الت قني لألطفال الذيل ال يعرفون القراءة ل املصحف .
أوالا  :تعريف الت قني .
اللقن او الفهم  ،تلقنه أ فهمه  ،لقن أ فهم  ،لقنني فالن كالم ًا أ فهمني مناه ماا
ا أكن أفهم ( )2و اللقن او رسعة الفهم  ،التلقني او رسعة التفهيم(. )3
ثاني اا  :أمهية الت قني .
ملا ُبع النبي  أرس اهلل إليه سيدنا َربض  فلقنه أول مخس آضاات مان ساورة
العلق  .واذه تعترب الطرضقة املثا يف تعليم القرآن الكرضم خاصة واي الطرضقة اأَدر
إلعداد الطالب ا يد بالر م أهنا أكثر استغراق ًا للوقت فمن لقن ا ضلحان  ،قاال اهلل
تعاىل { :وإنك لتلقى القرآن من لادن حكايم علايم }( )4أ تُلقان وتُفهام وت ُ
ثخاذ
وحتفظ  ،قال ابن ا زر  " :ال شك أن اذه اأماة كاام اام متعبادون بفهام معااين
القرآن الكرضم وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفاه عاا الصافة
املتلقاة من أئمة القراءة املتصلة بالنبي  )5( " والتلقني ضكون بإحدى فرضقتني :
 - 1التلقني الفرد :
واو التلقني لطف واحد أ ضقرأ املعلم اآلضة وضردداا الطف بعاده  ،وااذه الطرضقاة
اي اأصلح للطف بال شك فإن كان لدى املعلم عدد قلي مان اأففاال فاأصالح
هلم أن ضقرئ املعلم كال منهم عا انفراد حتى ضتم اللب واإلتقان .
( ) 1انظر  :نحو أداء تميز حل قات حتفيظ القرآن  ،املنتدى ااسال ي  ،طبعة النرجس بالرياض 1419هه ص 21-20
( )2انظر لسان العرب البل نظرة  ،ادة ( لقل )
( )3انظر  :القا وس املحيط  ،ل فريو آباد  ،ادة ( لقل )
( )4انظر  :النرش يف القرءات العرش البل اجلزري .
( )5انظر طرق تدريس القرآن  ،ذكرة ل إعداد الشؤون التع يمية باجلمعية .
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 - 2التلقني ا امعي :
واي قيا املعلم بتلقني جمموعة من اأففال بثن ضقرأ هلم اآلضاة ثام ضرددااا الطاالب
خلفه حتى ضلبطوهنا واكذا حتى ضتم احلفظ واإلتقان .
ثالث اا  :ضوابط تنفيذ طريقة الت قني .
 - 1أن ضكون عدد اأففال قلي ً
ال .
 - 2أن ضقرأ املعلم قراءة نموذَية متثنية موَها ًا إضااام إىل دقاة االساتامع  ،وحسان
الرتدضد.
 - 3أن تكون املقافع املقروءة قصرية نسبي ًا حتى ضتم تاليف انقطاع نفس اأففال أثناء
القراءة.
 - 4إلزا

يع اأففال بإمرار أضدهيم عا الكلامت املقروءة ومالحظة ذلك باستمرار

.
 - 5الوقااوف عااا رؤوس اآل  ،وااللتاازا بعالمااات الوقااف وضااب احلركااات
والسكنات.
 - 6أن ضكون صوت اأففال يف الرتدضد معتدالً ومنظ ًام حتى ال ضتعبهم وليتمكنوا من
النطق بالت وضد .
 - 7املتابعة الدقيقة من املعلم أفواه اأففال عند الرتدضد .
 - 8تكرضر الكلامت الصعبة حتى ضتم ضبطها .
 - 9التثكد من سالمة النطق لك فف عا حده بعد االنتهاء من التلقني .
 - 10ضستمر املعلم يف الرتدضد وال ضقترص عا مرة أو مرتني  ،حتى ضتم اإلتقان .
 - 11ضعاود املعلم قراءة سطر سطر  ،ثم سطرضن ثم ثالثة واكذا .
 - 12بعد االنتهاء من القراءة الرتدضدضة ضبدأ املعلم باالستامع إىل بعط اأففال .
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ملحوظة  :ضمكن است دا مرسام والتثشاري عاا الكلاامت الصاعبة لكا ففا يف
مصحفه .
رابع اا  :أهداف هذه الطريقة .
ُ - 1تليق ألسنة اأففال من عيوب النطق ومنع رسضان الله ة العامية عا ألفااظ
القرآن الكرضم .
 - 2تعرضف اأففاال باصاطالحات اللاب كعالماات املاد  ،والوقاف  ،ورؤوس
اأحزاب واأرباع واأَزاء .
َ - 3تكني ضعاف القراءة من إتقان القراءة من املصاحف  ،وخاصاة الكلاامت التاي
جيدون صعوبة يف نطقها .
 - 4تعوضد اأففال عا تدبر اآلضات من خالل الوقاف عاا بعاط اآلضاات املاؤثرة
ولفت أنظارام إليها .
 - 5تعرضف اأففال بثحكا الت وضد اأساسية وكيفية تطبيقها عند املرور عا أمثلاة
منها أثناء القراءة .
خا سا  :بعض األخطاء املتوقعة يف طريقة الت قني لألطفال الصغار ل  7-3سنوات
وطرق عالجها :
 )1نالحظ عد سالمة خمارج احلروف لدى كثري منهم  ،وااي تكاون إماا َخ ْل ِق َّياة وال
حيلة لنا يف ذلك  ،أو أن تكاون مماا ضمكان تصاحيحها باالعالج والتوَياه  ،وذلاك
بالرتكيز عا خمرج احلرف  ،وتكرار نطقه أما الطف  ،ثم ضكاون النهطاق مان الطفا
نفسه  ،مع است دا املرآة الصغرية لريى التلميذ كيف ُيرج احلارف مان فام املع ِّلام
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وحياول حماكاته واو ضشااد شك فماه إىل أن نتوصا إىل نتي اة م ِ
رضاية معاه  ،ماع
َّ
ُ
مالحظة مراعاة خصائق النمو والفروق الفردضة بني التالميذ .
 )2بعط اأففال قد ضستبدل حر ًفا بحرف يف بعط الكلامت  ،أو ُضقدِّ حر ًفا عا آخر
مث (أنارب بدالً من أرانب  ،أو س رة بدالً من ش رة ) وضتم عاالج ذلاك بتقسايم
الكلمة إىل مقافع أو حروف  ،ونطقهاا ماع الطفا بالتادرض إىل أن ُضتقنهاا  ،أماا يف
املرحلة املتقدمة عندما ضتعلم الكتابة فتُكتَب الكلمة عا السبورة وتُناق

مع اأففال

.

أضلا إما أن ضكون َخ ْل ِقيا أو نفسايا  ،ويف احلاالتني
 )3التلعثم أو الرتدد يف النطق  ،واو ً
ضتم تش يع اأففال وب الثقة يف النفس لادهيم ومالحظاة عاد سا رضة اآلخارضن
منهم  ،وضمكن تس ي صوت الطف واو ضقرأ بعد تغطية عينيه بمندض نظيف كناوع
من اللعب ؛ أن االرتباك ضثيت من نظر الطف

إىل اآلخرضن  ،ويف الغالب تكون قراءة

الطف بشك أحسن بعد اذا اإلَراء  ،مع تش يعه والرتبيت عا ظهره ؛ كي ضشاعر
باالفمئنان  ،أو نطلب مناه تسا ي قراءتاه يف رشضا يف املناازل ونستعرضاه أماا
اأففال أنه يف املنازل ضستشعر االفمئنان بشك أكرب .
 )4ب ء احلفظ  ،و ُضعال بالتكرار والتحفيظ الفرد  ،وضمكن حتوضله إىل مراكز عالج
ب ء التعلم فق يف احلاالت املستعصية َدا .
الطريقة الثالثة  :طريقة احلفظ عىل دار اليوم ( طريقة عم ية جمربة )(:)1
واي فرضقة اخلمس آضات .

( )1خمترصة ل طوية بعنوان ( كيف حتفظ القرآن ) .
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إن أول ما نزل عا سيدنا حممد  من القرآن مخس آضات من ساورة العلاق ولاذلك
أقرتري بثن ضكون الدرس مخس آضات يف بداضة اأمر اذا بالنسبة للسور الطوضلة  ،وأماا
إذا كانت بداضة احلفظ من َزء النبث  ،فتكون سورة قصارية كا ضاو  ،ولكان بعاط
الناس ضقول الوقت ضيق وال أستطيع احلفظ فقد اقرتحت عا بعط الطاالب ااذه
الطرضقة واي فرضقة حفظ آضة واحدة يف ك صالة من الصلوات اخلمس .
ا حفظ آضة واحدة قب أو بعد ك صالة من الصلوات اخلمس تشغ الطالاب عان
قلاء مصاحله ؟ كال … فإذا حفظ الطالب آضة واحدة يف ك صالة ضكون جمموع ماا
حيفظ يف اليو مخس آضات وذلك بعد تصحيح نطقها عاا املعلام  ،ثام ضقارأ اآلضاات
اخلمس التي حفظها يف الركعة اأوىل بعد الفاحتة من راتبة العشاء وضكرراا يف الركعة
الثانية  .واكذا ك ضو  ،فيكون جمموع ما حيفظ يف  7أضا بدون أ كُلفاة وال مشاقة
 35آضة  ،ثم ضثيت ضو ا معة وضذاب إىل املس د مبكر ًا لينال أَر التبكاري إىل ا معاة
وضراَع ما حفظه خالل اأسبوع واو  35آضة  ،واكذا … فتحفظ يف الثالثاني ضوما ًا
بعون اهلل  150آضة .
بذلك حفظ سورة البقرة كاملة يف شهرضن تقرضب ًا  ،حي أهناا  286آضاة  .وساورة آل
عمران مث ً
ال  200آضة سوف حيفظها يف أربعني ضوم ًا تقرضب ًا  ،وسورة النساء يف  35ضوم ًا
 .اذا إن التز الطالب بحفظ آضة واحدة يف ك صاالة برشاط أال ضارتك الياو ضمار
بدون حفظ اآلضات اخلمس .
وأحب اأعامل إىل اهلل أدومها وإن ق  .واملهم االستمرار واملواظبة  ،مع مالحظاة أن
اذه الطرضقة ال تصلح ميع الطالب  ،فبعط الطاالب ضساتطيع أن حيفاظ اآلضاات
اخلمس دفعة واحدة  ،وللطالب االختيار حسب وقته وظروفه .
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الطريقة الرابعة  :اتباع هدي الس ف يف تدريس القرآن .
كان ملدارسة القرآن الكارضم عناد الصاحابة والسالف الصاالح أمهياة خاصاة ومان
التطبيقات الرتبوضة عا قيامهم اذه املهمة  ،مهمة تعليم القرآن ماا ذكاره مسالم بان
مشكم إذ ضقول  :قال يل أبو الدرداء  :اعدد من يف جملسنا قال  :ف اء ألف وست مائة
ونيف ًا فكانوا ضقرؤون وضتسابقون عرشة عرشة  ،فإذا صاا الصابح انفتا وقارأ َازء
فيحدثون به  ،وضسمعوا ألفاظه  ،وكان ابن عامر مقدم ًا فيهم ()1
فهذا مؤسس احللقات القرآنية أبو الدرداء  قسم فالبه عرشة عرشة  ،ولك عرشة
منهم ملقن  ،وكان ضطوف عليهم قائ ًام فإذا أحكم الرَ منهم حتاول إىل أيب الادرداء
وقرأ عليه ()2
واذا ابن اأخر ( )3رمحه اهلل كانت له حلقة عظيمة ب امع دمشق  ،ضقرأ عليه الطلبة
من بعد الف ر إىل الظهر  ،وقد قال حممد بن عا السلمي  :قمت ليلة أخذ النوبة عا
ابن اأخر  ،فوَدت قد سبقني إىل حلقته ثالثون قارئ ًا وقال  :ا تادركني النوباة إال
بعد العرص ()4
كان العالمة شمس الدضن الشيخ حممد بن ا زر ( )5ملا قد القاارة واَدمحت عليه
اخللق ا ضتسع وقته لقراءة ا ميع  ،فكان ضقرأ عليهم اآلضاة ثام ضعيادوهنا علياه دفعاة
ِ
ضكتف بقراءته  .وقد كان الشيخ الس او ضقارأ علياه اثناان وثالثاة يف
واحدة  ،فلم
أماكن خمتلفة وضرد عا ك منهم ( أ ضصحح خطثام إذا أخطثوا)()6
( )1انظر ع و اهلمة  ،ملحمد أمحد إسامعيل  ،كتبة الكوثر بالرياض 1416 ،هه ص. 144
( )2انظر هارات التدريس يف احل قات القرآنية  ،ل دكتور عيل الزهراين ص47
( ) 3هو العال ة أبو احلسل حممد بل النرض بل ر الربعي الد شقي ابل األخرم  ،قرئ د شق  ،ت ميذ هارون األخفش الد شقي ،
تويف سنة 341هه
( )4انظر  :ع القرآن ومح ته يف حياة الس ف الصال  ،لعبيد الشعبي  ،دار الشهاب ل نرش بالرياض  ،ص . 26 - 25
( ) 5هو احلجة الثبت فريد العرص نادرة الدهر حممد بل حممد بل حممد بل عيل بل يوسف اجلزري الد شقي  ،كنيته أبو اخلري ولد
سنة 751هه يف د شق  ،حفظ القرآن وهو ابل 14سنة تويف سنة ، 833ب غ الذروة يف ع وم التجويد وفنون القراءات .
( )6انظر  :أصول الرتبية ااسال ية وأساليبها  ،عبد الرمحل النحالوي  ،ص  ، 241-240دار الفكر  ،د شق 1979م .
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وفرق تعليم القرآن عند اؤالء اأعال من السلف كانت بإحدى ثالث :
 - 1أن ضقرأ املعلم وضردد خلفه املتعلم بعد السامع ليصحح له الشيخ إذا أخطث .
 - 2أن ضسمع املتعلم من الشيخ إال إذا شك املتعلم بقدرته عا أداء لاة فيساتوقف
الشيخ ليقرأاا عليه .
 - 3أن ضقرأ املتعلم وضسمع له الشيخ ثم ضصحح له إذا أخطث  ،ثم ضنطلق حيفظ ما قرأ ،
ثم ضسمع للشيخ .
الطريقة اخلا سة  :الطريقة الثنائية يف احلفظ
واذه الطرضقة ضتم اختيار أحد اإلخوة أو اأصدقاء املقربني للطف وضفل من تكون
فباعه متالئمة مع ففلك  ،وضت ذه خلايال يف الاذااب واإلضااب واملدارساة  ،وضاتم
التنسيق بينهام بحي حيددان موعدا ضوميا أو أ موعد ضتفقان عليه  ،فيقرأ أحدمها من
مصحفه آضة واحدة وضستمع اآلخر متابعا له يف املصحف  ،ثم ضعيد الثاين اآلضة نفساها
 ،ثم ضكرراا اأول يبا ثم الثاين يبا إىل أن حيفظا  ،ثم ضناتقالن إىل اآلضاة الثانياة ماع
الرب بينها وبني اأوىل  ،واكذا حتاى ضنتهاي املقارر الياومي هلاام  ،ثام تاثيت عملياة
االختبار  ،فليكن أحدمها أستاذا واآلخر فالبا  ،ثم تعكس القلية .
واذه الطرضقة مفيدة َدا للكباار ولألففاال مان عمار  8سانوات فاام فاوق حيا
مقدرهتام يف الغالب عا القراءة من املصحف .
الطريقة السادسة  :االستفادة ل أوقات األطفال الضائعة يف السيارة
ال شك بثن وقت السيارة يف لدى الكثري من الناس من اأوقات اللاائعة أو عدضماة
الفائدة  ،فيحسن بويل اأمر أن ضستغ اذا الوقت بام ضناسبه من التوَيه لألففاال أو
حتفيظهم القرآن  ،فيمكنه اهيز أرشفة خاصة للتحفيظ تكرر فيها اآلضاات أكثار مان
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مرة ضلعها يف املس
1
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عن انطالق السيارة  ،و ُضطلب مان الطفا املتابعاة واحلفاظ ،

وبعد احلفظ ضتم التسميع  ،وضفل أن ضثيت بعد اذا تعزضز إجيايب للطفا  ،إماا بالثنااء
عليه أو بتقدضم مكافثة أو ادضة له عا ذلك .
الطريقة السابعة  :االستفادة ل آلة التسجيل يف حتفيظ األطفال
وضمكن االستفادة من آلة التس ي يف حتفيظ الطف بعدة صور منها :
الصورة األوىل ل كبار ولألطفال الذيل يستطيعون القراءة ل املصحف :
 )1رشاء أرشفة التس ي مس لة بصوت قارئ متقن  ،كاحلرص  ،أو املنشااو أو
احلذضفي ،مثال  ،وضفل أن تكون القراءة مكررة لآلضة عدة مرات .
 )2اَع الطف ضستمع للمقطع املراد حفظه  ،مع املتابعة يف املصحف  ،ملان ضساتطيع
القراءة .
 )3كرر ذلك عدة مرات  ،ثم دع الطف ضكرر ماع القاارئ دون اسات دا املصاحف
عدة مرات .
وسمع للطف املقطع الذ كرره  ،ست ده يف الغالب قاد حفظاه
 )4أ لق التس ي ِّ ،
بإتقان .
الصورة الثانية تشغيل العقل الباطل ل طفل
واي شبيهة بالصورة السابقة  ،مع اختالف يف اأسلوب :
 )1اخرت الرشض املناسب للطف  ،وضفلا أن ضكاون بصاوت أحاد القاراء املتقناني
الذضن ضرتاري الطف لقراءهتم .

 - 1قامت بعط التس يالت اإلسالمية بإنتاج أرشفة من اذا النوع بحي تكرر اآلضة ثالث أو مخس مرات .
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 )2اَع الطف ضستمع إليه عند النو ورأسه عا الوسادة  ،واأنوار مطفثة واهلادوء
ُييم عا رفة النو .
 )3اَع الطف ضركز عا قراءة القرآن وضتابع املقرئ .
 )4حاول أن ضكون الصوت من فلا قدر اإلمكان .
 ) 5أضقظ ابنك لصالة الف ر  ،وبعد الصالة مبارشة افلاب مناه قاراءة الساورة التاي
استمع إليها قب النو  ،من املصحف .
 )6امنح ففلك بعد ذلك قليال من الوقت ليحفظها يباا  ،سات ده حيفظهاا برساعة
ع يبة ُتتلف عن رسعته يف احلفظ بالطرق اأخرى .
الصورة الثالثة  :حتفيظ األطفال بتسجيل أصواهتم
وضمكن إضلاري اذه الطرضقة بالنقاط التالية :
 )1أحرض آلة التس ي ورشضطا فار اا  ،وأحرضا ولادك الاذ ضبلاغ مان العمار 4
سنوات فام فوق .
 )2اخرت سورة من السور التي تر ب يف حتفيظها له .
 ) 3اقرأ بصوتك املرت اآلضة اأوىل  ،وأمر ولادك ضاردد خلفاك  ،واملسا

ضسا

صوتك وصوته .
 )4أخرب ففلك بثن اذا او درس اليو  ،وعلمه كيف ضست د آلة التس ي وأعطاه
الرشض  ،ثم افلب منه أن ضسمعه َيدا وحيفظه  ،وحدد له موعدا الختباره بام حفظاه
.
 )5وضمكنك التس ي أكثر من ضو إذا كان ضشق عليك التس ي اليومي  ،وضكلاف
الطف بالتسميع يف هناضة اأضا املحددة .
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واذه الطرضقة قد َراا أحد املشائخ حيفظ اا ولده الاذ اساتطاع أن حيفاظ القارآن
كامال واو ابن تسع سنني  ،وبنته الصغرى حفظت بنفس اأسلوب .
1

وذلك أن الطف واو يف اذه السن ضطرب لسامع صاوته وضشاده ذلاك كثاريا فت اد
ااتاممه عاليا  ،ثم إنه ضسمع اآلضات مرتني  ،مرة بصوت أبيه ومرة بصاوته  ،فيحفظهاا
دون عناء .
ومن فوائداا أن الطف ُحيس بش صيته املستقلة  ،وأنه ضعتماد عاا نفساه يف تشاغي
املس

 ،واالحتفاظ بنس ته اخلاصة من الرشض  ،وضدرك أخطاءه بنفسه من خاالل

مقارنة قراءته بقراءة أبيه أو معلمه إن ا ضكن أبيه متقنا للقراءة .
الصورة الرابعة  :طريقة السامع إىل الرشيط املع م
واذه الطرضقة مناسبة َدا لألففال من عمر  3سنوات .
وضمكن إجياد اذا الرشض عن فرضق حماالت التسا يالت اإلساالمية حيا ضوَاد
تس يال خاصا بذلك  ،بحي ضقارأ املقارئ اآلضاات  ،ثام ضاردد خلفاه جمموعاة مان
اأففال أو الكبار  ،ومن أشهر اأرشفة يف ذلك أرشفة الشيخ عبدالبار حممد .
كام ضمكن إجياد اذا اأرشفة عن فرضق التس ي املبارش كالتايل :
 )1ضس

قارئ متقن السور املراد حفظها .

 )2ضسكت القارئ بعد ك آضة  ،وضردد خلفاة ثالثاة أو أربعاة مان اأوالد أصاحاب
اأصوات ا يدة ،وضراعى يف ذلك حسن اإلخراج ونقاء الصوت .
 )3ضمكن تكرار اآلضات أكثر من مرة إىل هناضة الوَاه اأول  ،ويف الوَاه الثااين ضاتم
اختيار سور أو آضات أخرى بنفس الطرضقة .

 - 1كيف حتفظ القرآن  ،حيي الغوثاين ص103-102
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 )4ضع اذا الرشض يف آلة التس ي  ،واترك اأوالد الصغار ضلعبون وضمرحون عاا
س يتهم  ،سرتى بعد مدة وَيزة َدا أهنم أتقنوا حفظ اذه السور املس لة دون عناء
 ،ب قد ضرددوهنا أثناء اَتامعهم مع أقرانه .
 )5من فائدة اذه الطرضقة أن الطف ضسمع أصواتا أففال مثله  ،فيحااول أن ضنطاق
مث الصوت الذ ضسمعه  ،فيقرأ قراءة صحيحة  ،فيحفظ برسعة فائقة.
الطريقة الثا نة  :طريقة الكتابة
ولطرضقة الكتابة عدة صور ضمكن است دامها مع الطف فمن ذلك :
الصورة األوىل :
وتتم بثن ضكتب الطف املقطع بيده عا السبورة أو عا ورقة باالقلم الرصااص  ،ثام
حيفظها  ،ثم ضبدأ بمسح املقطع بالتدرض لينتق إىل مقطع آخر .
الصورة الثانية :
أن حيفظ الطف مخس آضات مثال  ،وضركز النظر َيادا عاا اآلضاات وشاكلها  ،وبعاد
احلفظ حياول أن ضكتب ما حفظ  ،ثم ضعقد مقارنة بني ما كتبه مان حفظاه وباني ماا يف
املصحف  ،وضالحظ اأخطاء التي اكتشفها .
الصورة الثالثة :
أن ضكتااب اأب أو اأ أو املعلاام اآلضااات املطلااوب حفظهااا يف دفاااترام  ،أو عااا
السبورة أمامهم  ،ثم ضكتبون خلفه  ،فيصحح لك واحد كتابته  ،ثم ضاثمرام بااحلفظ
سمع منهم ما حفظوه ثم ضثمرام بكتابة اآلضات نفسها من حفظهم  ،فام
مما كتبوا  ،ثم َض ُ
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حفظ اذه الطرضقة يف الغالب ال ُضنسى بإذن اهلل أنه است دمت فيه أكثار مان وسايلة
من وسائ استدعاء الذاكرة .
الصورة الرابعة :
واي باست دا السبورة املنزلية  ،حي إن اأب ضلع سبورة مناسبة من النوع ا يد
مع أقال ملونة للسبورة  ،يف رفة اأففال أو يف مكان مناسب يف البيت ضراه الطفا
بشك دائم  ،ثم ضكتب اأب أو تكتب اأ السورة أو اآلضات التي تر ب بتحفيظهاا
لألففال ب

َيد باللون اأسود مثال  ،وتلب احلركات بلاون آخار  ،كاام ضفلا

تزضني فواص اآلضات بلون ثال  .ثم ك ِّلف اأففال بكتابتها يف دفاترام  ،وحاسبهم
عا أخطاء اخل والتشكي  ،وحذرام من مسح السابورة بعاد االنتهااء منهاا  .ثام
افلااب ماانهم حفظهااا خااالل اليااو عااا مباادأ املسااابقة وإثااارة اهلماام  .ويف اليااو
الثاين ُضكتب هلم سورة أخرى بعد التثكد من حفظهم ا ياد لاألوىل  .وضمكان إرشاك
اأففال يف الكتابة إذا كانت خطوفهم َيدة .
الصورة اخلا سة :
احلفظ بواسطة اللوري  ،واللوري عباارة عان قطعاة خشابية فوهلاا أربعاون سانتيمرتا
وعرضها مخسة عرش سنتيمرتا تقرضبا  ،ومن اأعا له مقبط كمقبط السيف ،وااذه
الطرضقة تست د بشك كبري يف أ لب بالد أفرضقيا و ريااا مان الابالد  ،وااي مان
الطرق القوضة يف تثبيت احلفظ يف الذاكرة .
وتتم فرضقة احلفظ باللوري كالتايل :
 )1ضكتب الشيخ للطالب اآلضات التي جيب حفظها ب

واضح  ،وبالرسم العثامين.

 )2ثم ُضقرئه ما كتب حرف ًا حرفا  ،وضثمره بحفظه لفظا وخطا .
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 )3ثم ضثمره أن ضمسح املكتوب  ،وضكتب مثله من حفظه .
 )4ضقو الشيخ بتصحيح الكتابة والقراءة يبا  ،وتوَيه الطالب الطرضقاة الصاحيحة
يف الكتابة وإمساك القلم  ،وايئة الكاتب أثناء الكتابة .
 )5إذا تثكد الشيخ من حفظ الطالب  ،نقله إىل درس آخر  ،واكذا .
الطريقة التاسعة  :تقسيم اآليات إىل قاطع
ضقسم اأب أو املعلم للطف السورة إىل مقافع ضربطها مثال موضوع واحد وحتفظ من
أوهلا إىل آخراا لة أو ضمكن اعتبار مخسة آضات تبدأ  ،أو تنتهي بحرف معني مقطعاا
مستقال أو آضة َامعة تبدأ با { ضا أهيا الذضن آمنوا } أو { ضا أهيا الناس } أو اري ذلاك
 ..واذا التقسيم تصغر الصفحة يف نظر القارئ وتصبح ك صحيفة مقطعني أو ثالثة
أو أكثر فيمكن حفظها بسهولة .
الطريقة العارشة  :إثارة مهم األطفال عل طريق املسابقات واحلوافز
وهلا صور كثري نذكر منها عا سبي املثال :
 )1ضمكن اأب أن ضتفنن يف وضع اأساليب التي حتبب القرآن أبنائه  ،فماثال  :ااو
بطبيعة احلال سيشرت احلاَات الالَمة أوالده  ،ولكنه بإمكانه أن جيعا مان ااذه
اأشياء حوافز للحفظ  ،فيقول لولده  :إن حفظت اذا الشهر فسثشرت لك ثوباا أو
دراَة  ،أو ضقول له اذا الثوب أو اذه الدراَة ادضة لك أنك حفظت َزء عم اذا
الشهر  ،وواظبت عا الصالة يف املس د  ،وحلاور حلقاة التحفايظ ...الاخ .ومان
ذلك أن ضقول له إذا حفظت سورة كذا خالل أسبوع فسثصاطحبك معاي إىل املكاان
الفالين لنتناول وَبة لذضذة حتبها !.واذا اأسلوب سينش الطف ليحفظ أكثر حتى
ضنال ما حيبه من احلوافز التي ضعده والده اا .
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 )2ضمكن للمعلم أن ضرو لألففاال بعاط اأحادضا يف فلا القارآن وحفظاه ،
وضرو هلم بعط احلكاضات والقصق عن ُحفاظ القرآن الكرضم  ،ثام بعاد أن هي ِّيائ
النفوس ضقول أام  :سنثيت دا وقد حفظنا سورة اأعا ماثال  ،ومان حفظهاا دون
أ خطث  ،س ُيس َّ اسمه يف لوحة الرشف يف املدرسة أو لوحة الرشف اخلاصة بحلقة
املس د .
 )3اإلعالن عن املسابقات القرآنية والتي تقا يف بعط املساَد أو املدارس  ،عنادما
ضشااداا الطف وضشااد ا وائز املرصودة للحفظة  ،فإن ذلاك قاد ضكاون دافعاا لاه
للحفظ واملشاركة اذه املسابقات .
 )4إقامة حف تكرضم ملن حفظ القرآن أو أَزاء معينة من القرآن حيرضه بعط أقراناه
ومعلميه فإن ذلك سايكون دافعاا لاه لالساتمرار بااحلفظ  ،وأضلاا دافعاا لألففاال
احلاةضن  ،وقد سبق أن عرضنا فرضقة ُترض اأففال قادضام يف الكتاتياب  ،فايمكن
اإلفادة منها يف حلقاتنا بام ضتناسب وعرصنا احلاة .
الطريقة احلادية عرشة  :طريقة ملرجعة الطفل ا حيفظ
ضمكن أن ضثيت الطف بكراسة من الورق اأبيط  ،يف نفس ح ام فبعاة املصاحف
الذ حيفظ منه  ،ثم ضرقم صفحاهتا بنفس ترقيم املصحف  ،مع قيامه برسم املساتطي
الداخيل يف ك ورقة  ،بنفس مقاس تلك الطبعة  ،ثم بعد ذلك ضقو بكتاباة الكلاامت
التي أنسيها أو التبس عليه حفظها  ،ب

واضح كاللون اأمحر مثال  ،مع تركه بااقي

الصفحة دون كتابة  ،فإذا أراد مراَعة ساورة ماا نظار إىل تلاك الكراساة  .وضمكان
استعامل أقال التظهري عا الكلامت حم االلتباس يف احلفظ وتظهريااا يف املصاحف
مبارشة  ،وعند املراَعة ضقرأ فق الكلامت املظهرة.
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الطريقة الثانية عرشة  :حفظ سطر اا سطرا

يف اذه الطرضقة  ،حيرض الطف املصحف وضفاتح عاا الصافحة التاي ضرضاد حفظهاا،
وحيرض ورقة فار ة  ،ثم ضغطس الصفحة كلها عدا السطر اأول الذ ضر ب بحفظه
 ،فيقرأ السطر املكشوف عدة مرات حتى ضتيقن من حفظه  .ثام ضكشاف الورقاة عان
السطر الثاين وحيفظه كاأول  ،وضرب اأول بالثاين حتى ضكون حفظه متينا  ،وضتادرج
يف الصفحة إىل أن ضنتهي منها بانفس الطرضقاة  ،واكاذا ضفعا يف الصافحات التالياة
ولكن جيب التثكد من إتقان الصفحة برب

يع أساطراا ماع بعلاها الابعط قبا

االنتقال لصفحة َدضدة  ،وكذلك رب الصفحة ا دضدة بالقدضمة .
الطريقة الثالثة عرشة  :احلفظ باستتدام الفيديو
ضعترب الفيدضو من السائ التعليمية الناَحاة َادا يف التعلايم وحتفايظ القارآن حيا
تشرتك أكثر من حاسة يف احلفظ فيكون احلفظ متني بإذن اهلل .
وله عدة صور منها أن ضتم عر

اآلضات التي ضر ب يف حفظهاا مان خاالل رشضا

الفيدضو  ،عا الطف يف البيت أو الفص  ،وضفل أن تكون اأرشفة لقاارئ ماتقن ،
فيستمع هلا الطف مع مالحظة حركات فم القارئ  ،وضكرروا القاراءة معاه  ،وحلفاظ
نصف صفحة من القرآن  ،فإنه يف الغالب اذه الطرضقة لن حيتااج الطفا إىل ساامعها
مرات كثرية فقد تكفي مرتني أو ثالث مرات بإذن اهلل  ،أن السامع ضشااركه البرصا
وصورة القارئ  ،ولو وَد النق مكتوبا ب انب القاارئ فاإن ااذا أفلا  ،وإذا ا
ضوَد فيمكن متابعة القارئ من خالل املصحف .
الطريقة الرابعة عرشة  :احلفظ باستتدام احلاسب اآليل ( الكمبيوتر )
واي قرضبة من الطرضقة التي قبلها مع بعط اختالف  ،وهلا عدة أشكال وصور:
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احلفظ عىل احلاسب اآليل عل طريق الكتابة :
 -1اشرت َهاَ كمبيوتر  -وضفل أن ضكون من اأَهزة احلدضثة  -ومعاه برناام
القرآن الكرضم .
 -2اعر

الصافحة التاي ترضاد حتفيظهاا لطفلاك  ،واَعلاه ضبادأ بحفظهاا مان

احلاسب  ،أو من املصحف .
 -3ثم ايئ الكمبيوتر ليكون َااز ًا لصف احلروف .
 -4اَعله ضبدأ بكتابة ما حفظه من ذاكرتك عا الشاشة  ،ثم قارن باني املصاحف
واملكتوب  ،واناك من الربام من تعطيه أمر ًا فيقارن  ،وضبني لك أماكن اخلطث بلماح
البرص .
احلفظ عىل احلاسب اآليل عل طريق الصوت :
اناك برام للقرآن الكرضم ب ميع أصوات القراء املعروفني  ،وبلمساة َر ُتتاار مان
تشاء من القراء ليستمع الطا إىل قراءتاه  ،وبإمكاناه أن ضاردد ماع القاارئ  ،وااذه
الطرضقة تشبه آلة التس ي ولكن اإلمكانيات املتاحة انا أكثر  ،حتى أنه مان املمكان
أن تدخ صوتك كثحد املقرئني  ،وضوَاد بعاط الاربام تساتطيع حتدضاد القاارئ
وكذلك عدد املرات التي ضكرر اآلضة فيمكن تكراراا مرتني أو أكثر أو حتى عرشاات
املرات حتى حيفظها الطف  ،واي فرضقة جمربة وناَحة.
وضوَد أضلا براجما خاصة بالتحفيظ ضكون فيها ميزات إلضافة عاا ماا سابق  ،كاثن
ضكون فيها مسابقات عاا احلفاظ  ،فيكتاب لاك ا هااَ فارف اآلضاة وضطلاب مان
املست د إكامهلا ،وضصحح له تلقائيا .
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كام إنني وَدت بعط مواقع اإلنرتنت هتتم بالتحفيظ مان خاالل بارام كاالربام
السابقة وضمكن االستفادة منها وتوَيه اأففال املتعلقني بشبكة اإلنرتنت باحلفظ من
خالل اذه املواقع  .حي إن املريب مطالب بثن جيد الطرضقة التي تناسب مان ضاربيهم
عا حفظ القرآن وتعلمه .
الطريقة اخلا سة عرشة  :إرشاك األطفال يف ح قات حتفيظ القرآن الكهريم املنترشهة يف
املساجد
بفل اهلل سبحانه وتعاىل فقد انترشت حلقات حتفايظ القارآن يف كثاري مان البلادان
اإلسالمية  ،خاصة يف السنوات اأخرية  ،وقد قدمت ااذه احللقاات خدماة عظيماة
للقرآن الكرضم  ،يف حتفيظه وتعليمه للصغار والكبار  ،وتعترب اذه احللقات مهمة َدا
يف إعانة البيت عا تربية الطف عاا حفاظ القارآن  ،وهلاذه احللقاات فرقاا خاصاة
بالتحفيظ  ،سنستعرضها إن شاء اهلل الحقا يف فص مستق فلرياَع .
1

الطريقة السادسة عرشة  :اقرتان اآليات بقصص واقعية أو شاهد تصويرية
وتتم بإرشاف املعلم املريب  ،وذلك بثن ضقرأ للطف ساورة مان الساور ثام ُحتكاى لاه
القصة املتعلقة اذه السورة  ،أو سبب النزول بثسلوب ضتناساب ماع عقلاه ومراحا
نموه  ،وتبس له قدر اإلمكان ؛ فإن الطف حيفظ احلكاضة دون أدنى َُهد  ،فإذا قرنت
احلكاضة مع السورة  ،أصبح ضستسه حفظ السورة مع احلكاضة  ،وضصبح متشاوقا أن
حيفظ ك ضو سورة َدضدة حتى ضتحفه معلمه بقصاة َدضادة ضلايفها إىل رصايده .
وعا سبي سورة اإلخالص  ،حيكى للطف معهاا حكاضاة اأصانا  ،وكياف كاانوا
ضصنعوهنا بثضدهيم ثم ضعبدوهنا  ،وسورة املسد  ،حتكى معها قصة أيب هلب عم النبي 
 - 1انظر صفحة ( ) من اذا البح .

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

25

 ،وقصة امرأته محالة احلطب  ،وتُصور للطف واي حتم احلطب والشاوك لتلقياه يف
فرضق النبي  فستالحظ أن الطف حيفظ اذه السورة أرسع من رياا التاي حيفظهاا
دون اقرتاهنا مع حكاضة معها .
وقلام ُتلو سورة يف القرآن الكرضم من قصاة أو مشاهد ضمكان للمعلام احلصايف أن
ضسوقه بطرضقة مشوقة للطف  ،فاإن ا ضكان يف الساورة قصاة واضاحة  ،فاإن سابب
النزول ضمكن أن ضكون بحد ذاته قصة مشوقة وَذابة للطف .
ويف ختام هذا الفصل فالذي هر ل باحث بهأن هنالهك طهرق أخهرى تعهددة وههي
تداولة يف عدد ل أقطار العامل  ،ولكل مل يتطرق هلا وذلك لعدم جدوى البعض نها،
أو أهنا تناسب الكبار دون الصغار  ،حيث إن هذا البحهث خمصهص لتحفهيظ القهرآن
الكريم لألطفال فاقترص الباحث فيه عىل الطرق التهي يمكهل تطبيقهها ع هيهم  ،واهلل
تعاىل أع م .
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الفصل التاسع
بعض آراء أهل الع م باملأكوالت التي تعني عىل احلفظ

1

ثهر ه  :عليك بالعس فإنه َيد للحفظ و العس شفاء للناس بانق القارآن ،
قال الز ْ
ِ
ِ
ف َأ ْل َوا ُن ُه فِ ِيه ِشفا ٌء ِّللن ِ
َّاس  ، و ال باثس أن
اب هخمْتَلِ ٌ
رش ٌ
قال تعاىلَُ  :ي ُْر ُج من ُب ُطوهنا َ َ
ِ
تستعم العس بدل السكر يف املرشوبات الباردة أو الساخنة كالشا و ريه فإنك إن
2

دت عليه وَدته لذضذ ًا وضنصح بعلهم بوصفة جمربة للحفظ  :ا
تعو َّ
َّ

بادل الشاا

نعناع  ،و قطر عليه قطرات من َضت احلبة السوداء  ،و أضف ملعقة كبرية من العسا
احلقيقي و ارشبه يف الصباري ،و َتتع فول ضومك بذاكرة صافية  ،و نشاط يف ا سام و
عد ارتفاع السكر لدضك .
عن اللي ابن شهاب أنه قال  (( : :ما استودعت قلبي ق شيئا فنسيته  .قال اللي :
وكان ضكره أك التفاري  ،وسؤر الفارة  ،وضقول إنه ضنيس  .قال  :وكان ضرشب العسا ،
وضقول  :إنه ضذكر )) .و قال اهلاشمي َ :من أحب أن حيفظ احلدض فليثك الزبياب و
كان شي نا الشيخ  :ناضف بن العباس ا رمحاه اهلل تعااىل ا ضثكا كا ضاو يف الصاباري
إحدى و عرشضن َبيبة نظيفة  ،و كان آضة يف احلفظ  ،و كاان ُض ْر ِشادُ نا إىل ذلاك و كاان
الوالد ا رمحه اهلل تعاىل ا ضقول يل  :أك الزبيب عا الرضاق ضقاو الاذاكرة  ،و خاصاة
اأشقر منه و َاء رَ إىل عيل بن أيب فالب ا  اا  ،فشاكا إلياه الن ِّْسا َي َ
ان  ،فقاال :

 - 1انظر  :كيف حتفظ القرآن ليحي الغوثاين  ،والكلامت احلسان فيام ضعني عا احلفظ واالنتفاع بالقرآن  ،أيب احلارث حممد
مصطفى شعيب .
 - 2سورة النح . 69 :
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ِ
ب الن ِّْس َي َ
ان و قال أضلا  :عليكم بالرمان
عليك بث ْلبان القر  ،فإنه ُض َش ِّ ُع القلب  ،و ُضذا ُ
وج ا َمل ِعدَ ِة .
فإنه ن ُُل ُ
ومن اأدوضة النافعة َد ًا  :رشب ماء َمز بنية احلفظ فقد قال النبي ( : ما ُء َماز ٍ
رشب من ماء َمز كثري من السلف الصاالح عاا نِي ٍ
ملِا ُ ِ
اات متفاوتاه
َّ
رش َب َل ُه ) وقد َ ِ َ
ٌ
فاست اب اهلل تعاىل هلم :
أ  -فقد قي إن احلافظ ابن ح ر العسقالين رشب من ماء َمز عا نية أن جيعلاه اهلل
يف علم احلدض مث اإلما الذابي .
ب  -وَاء من بعده السيوفي فرشب من ماء َمز عا نية أن ضص يف الفقه إىل رتباة
رساج الااادضن ال ُب ْل ِقيناااي و يف احلااادض إىل احلاااافظ ابااان ح ااار العساااقالين
الس او ه يف تر ة ابن ا زر  :كان أبوه تاَرا و مك أربعاني
َا  -و قال احلافظ َّ
سنة ا ضرَق َو َلد ًا  ،فح َّ و َ ِ
فولِادَ لاه
رش َب ما َء َمز بنية أن ضرَقاه اهلل و لاد ًا عاملاا ُ ،
حممد ا زر بعد صالة الرتاوضح  ،و ابن ا زر او من او يف احلفظ والعلم و عاا
اأخق علم القراءات فإذا كنت ا ضا أخي ا تعاين من احلفظ وصعوبته ف ارب ااذا
الدواء النبو بنية خالصة  ،فقاد َرباه كثاريون  ،و ح َّقاق اهلل هلام ماا فلباوا و مان
اأفعمة املفيادة :السامك الطااَج  ،ضقاول د .حياان شميسا باشاا :أن يف السامك
فيتامينات تقو الدماغ  ،و أنه رأى بحث ًا علمي ًا يف ذلك .
1

ويف العمو فإن كثرة الطعا و الت ماة تاؤد إىل ضاعف يف الاذاكرة و اسارتخاء يف
التفكري ،مما ال ضتفق مع من ضرضد أن ضكون ِ
نش الذاكرة  ،قو َّ احلفظ  ،و قدضام سمعنا
املشاضخ ضقولون " :البِ ْطن ُة ت ُْذ ِاب ِ
الف ْطن َة " و قال رسول اهلل  ( :ما مأل ابن آد وعا ًء
ُ
ب ابن آد أكالت ُض ِق ْم َن ُص ْل َبه  ،فإن كان ال حمالة فثلثا ًا فعاما ًا  ،و
رش ًا من َب ْط ٍن َ ،ح ْس ُ

 - 1انظر كتابه  ،اأرسار الطبية احلدضثة يف السمك واحلوت ص . 84
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ثلثا رشابا  ،و ثلثا لنفسه ) فامتالء املعدة حيول بينك و بني ِ
احل ْفظ ا َ ِّيد قاال اخلطياب
1

البغداد  :أوقات ا وع أمحدُ للحفظ من أوقات الشبع  ،و ضنبغي للمتحفظ أن ضتف َّقد
من نفسه حال ا وع  ،فإن بعط الناس إذا أصابه ا وع و التِهابه ا حيفاظ  ،ف ْلي ِ
طفائ
ُ
ُ
ذلك عن نفسه باليشء اخلفيف كمق الرمان و ما أشبه ذلك  ،و ال ُضكثر اأكا قاال
ابن َ اعة  " :كثرة اأك َالباة لكثارة الرشاب  ،و كثارة الرشاب َالباة للناو  ،و
البالدة  ،و قصور الذان  ،و فتور احلواس  ،و كسا ا سام  ،ااذا ماع ماا فياه مان
الكرااة الرشعية"

2

ومن اأفعمة التي قالوا أهنا مفيدة تعني عا احلفظ :
((العس والزبيب  ،والرمان احللو  ،والبصا  ،والثاو  ،والتاني  ،واحللباة  ،واحلباة
السوداء ،والفول ، 3والسمك  ،واللبن ، 4والزن بي [ َيد للمعدة والبرص  ،وضزضد
يف احلفظ وُيرج البلغم ]  ،والكرفس  ،واخل . 6)) 5
وقي  :إن احل امة تعني عا احلفظ  .وضروى يف ذلك حدض  ( :احل امة عا الرضق ،
وفيه شفاء وبركة  ،واو ضزضد يف العق ويف احلفظ ) . 7
وقي  :إن استعامل السواك مما ضعني عا احلفظ .
وقالوا  :ومن اأفعمة التي ضنبغي عا من أراد احلفظ تركها  :التفاري [ وقي احلامط
منه فق ]  ،والكزبرة اخلرضاء  ،والباذن ان  ،والرفاب  ،واملااء الباارد ،واحللاوى ،
وكثرة أك اللحم. 8
 - 1رواه الرتمذ وقال  :حسن صحيح  ،باب الزاد  ، 47واإلما أمحد 132/4
 - 2تذكرة السامع  ،ص . 74
 - 3قال الشافعي  ( :الفول ضزضد يف الدماغ  ،والدماغ من العق ) رواه أبو نعيم . 137/9
 - 4روى الطرباين و ريه مرفوعا  ( :ألبان البقر شفاء وسمنها دواء وحلومها داء ) صحيح ا امع  1233عن مليكة بنت عمرو .
 - 5يف احلدض  ( :نعم اإلدا اخل ) وثبت أنه ضلاد البلغم  ،وهيدئ الشهوة وإذا كان كذلك كان عونا عا احلفظ .
 - 6انظر ا امع يف احل عا حفظ العلم ص 150-134
 - 7الفقيه واملتفقه  105/2وانظر إىل َاد املعاد 50/4
 - 8قال الشعبي رمحه اهلل  ( :إين أدع اللحم خمافة النسيان ) ضعني  :كثرة أكله  ،رواه أبو نعيم . 318/4
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واخلالصة  :أن الب ما ذكر يف اذا املبح إنام او خاضع للعادة والت ربة  ،وذلاك
ُيتلف من ش ق آلخر .
واحلفظ عطية من اهلل  ،وابة هيبها من ضشاء من عبااده  ،وقاد ضاثيت باالتكرار واملاران
واالكتساب ،ومن وفقه اهلل تعاىل للحفظ فال ضرضه ما أك .
وقد كان الب ار  -رمحه اهلل – ال ضتناول شيئا من ذلك ليحفظ ! ب إنه ملا سئ  :اا
تتناول شيئا ضعينك عا احلفظ ؟ قال  ( :ما أعلم مان ذلاك شايئا إال هنماة الرَا ،
ومداومة النظر ) .
وذكروا عن أيب صالح بن حممد البغداد أنه قال  ( :لو كان احلفظ بالعالج واأدوضاة
لغلبنا عليه امللوك  ،ولكنه خلقة وفبع  ،فثما من فبع عا احلفظ فال ضرضا حفظاه ماا
أك  ،ومن فبع عا ريه فال تنفعه املعا ة والدواء ) .
1

 1أنظر الكلامت احلسان ص 195
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ش صية املدرس .
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 - 1التمسك بمنهج الس ف يف االعتقاد :
ضعد االلتزا بثص االعتقاد الذ كان عليه السلف الصالح  ،وبراءة املرء من
املحدثات والبدع من أكرب منن اهلل عليه .
وسالمة االعتقاد مطلب رشعي ،ومن أول املها التي ضنبغي أن ضتحقق اا
املعلم  ،ومدرس القرآن الكرضم .
ذلك أن رَ العقيدة سهم ضندفع يف حتقيق أادافه  ،واو إنسان مألت عقيدته
نفسه  ،فهو ضعي

من أَلها ،وضرىض بك أذى يف سبيلها  ،وضبذل َهده وك

ال

ورخيق يف ظلها ،فرَ العقيدة أعظم ذخر نقدمه للعقيدة ،وأكرب رصيد نعده يف
سبي نرصهتا .
()1

املقومات اأساسية للمعلم ،الذ ضتصدَّ ى للتعليم
إن سالمة االعتقاد من ِّ
والرتبي ة يف حلقات القرآن ؛ أن ذلك ضثمر االستقرار القلبي  ،فيصبح اعتقاده القلبي
متوافق ًا مع قوله اللفظي ،وسلوكه العميل  ،ومن كانت اذه سريته فإنه ضستطيع أن
()2

حيقق أبرَ أاداف احللقات القرآنية  ،بغرس بذرة اإلضامن يف نفوس الناشئة  ،وبناء لبنة
عقيدة التوحيد الباسقة املظللة ؛ بحي ضقع القرآن عا أص اإلضامن مع نقاء الفطرة،
فتنمو الثمرة ،وتثيت أكلها  ،فيحص النفع بإذن اهلل .
 - 2إخالص النية :
إن أام اأمور التي جيب عا ك مكلف أن ضثخذ نفسه اا  ،وضقيم أعامله عليها
 ،او إخالص القصد هلل يف سائر أحواله الظاارة والبافنة ،فكيف بمن انتصب
لتعليم كتاب اهلل العزضز ؟
( )1انظر املسؤولية للدكتور حممد أمني املرص . 40 :
( )2مهارات التدرضس يف احللقات القرآنية ( بترصف ) . 68 :
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قال تعاىل  :وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدضن حنفاء وضقيموا الصالة
وضؤتوا الزكاة وذلك دضن القيمة ( البينة  ، )5 :وقال صا اهلل عليه وسلم  :إنام
((

اأعامل بالنيات ،وإنام لك امرئ ما نوى

)) ()1

.

وقد ابتا اهلل تعاىل العباد بالرشضعة ؛ ليظهر منهم حسن العم  ،فقال تعاىل :
الذ خلق املوت واحلياة ليبلوكم أضكم أحسن عمال( امللك )2 :وفرس الفلي بن
حسن العم بقوله :أخلصه وأصوبه  ،وقال :العم الضقب حتى ضكون

عيا

))

((

خالص ًا صواب ًا ،اخلالق  :إذا كان هلل ،والصواب  :إذاكان عا السنة .
() 2

لذلك ضعد العم اخلايل من النية الصاحلة كا ثة اهلامدة  ،التي ال روري فيها ،
وقد فر

اهلل تعاىل عبودضة عا املسلم يف ك عم ضعمله  ،ومما المراء فيه أن تعليم

القرآن الكرضم من أَ القرب وأعظمها أَرا ً ،حتى فلله بعط السلف عا ا هاد
يف سبي اهلل  ،فمن مقتَض اذه العبودضة يف اذا العم أن ُارد النية هلل يف تعليمه ،
()3

و ُضفرد بحسن الطاعة والقصد ،و ُضص َّفى عن مالحظة امل لوقني  ،كام قال القشري :
اإلخالص تصفية الفع عن مالحظة امل لوقني

)) ()4

((

.

وكلام أخلق املرء هلل ا ضتعثر يف سريه ،و ُأعطي توفيق ًا بقدر ما يف قلبه من
الصدق واإلخالص  ،قال اإلما الرباين حممد بن واسع البرص  :إذا أقب العبد
((

بقلبه عا اهلل ،أقب اهلل بقلوب العباد عليه

)) ()5

.

( )1رواه الب ار (  ( ) 1الفتح  ،) 15 / 1 :ومسلم (  ) 1907صحيح مسالم  1515 / 3 :بلفاظ  (( :إناام اأعاامل بالنياة ))،
و ريمها .
( )2معاا التنزض للبغو . 176 / 8 :
( )3انظر النرش . 4 / 1 :
( )4التبيان يف آداب محلة القرآن . 24 :
( )5سري أعال النبالء . 121 / 6 :
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واذه معلمة مهمة ملدرس القرآن الكرضم  ،ضنبغي له ترسمها واحلرص عليها؛
ليمسك الناس بالكتاب ،وحيببهم إليه  ،وحيملهم عا حسن اأدب معه ،وَودة
ِّ
تالوته .
ولعظم اذا اأمر وأمهيته يف مقاصد املكلفني  ،وفيام ضتعبدون به رام َ ،تنى ابن
أيب رة اأندليس ( ت  695 :اا ) عا أا العلم أن ضتفرغ بعلهم هلذا املوضوع ؛
كي ضعلم الناس مقاصدام ،فقال  :وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغ
((

إال أن ضعلم الناس مقاصدام يف أعامهلم  ،وضقعد للتدرضس يف أعامل النيات ليس إال،
فإنه ما أيت عا كثري من الناس إال من تلييع ذلك

)) ()1

.

ومما ضنبغي التنبيه عليه يف اذه الصفة ملعلم القرآن الكرضم  ،أن بعط القراء ضكره
قراءة فالبه عا ريه من القراء ممن ضنتفع ام .
قال النوو  -رمحه اهلل  : -واذه مصيبة ضبتا اا بعط املعلمني ا االني ،
((

واي داللة بينة من صاحبها عا سوء نيته  ،وفساد فوضته  ،ب اي ح ة قافعة عا
عد إرادته بتعليمه وَه اهلل تعاىل الكرضم ؛ فإنه لو أراد اهلل تعاىل بتعليمه ملا كره ذلك ،
ب قال لنفسه  :أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت  ،واو قصد بقراءته عا ري
َضادة علم ،فال عتب عليه .
صح عن اإلما الشافعي  -رمحه اهلل تعاىل  -أنه قال  :وددت أن
قال  :وقد َّ
اخللق تع َّلموا اذا العلم  -ضعني علمه وكتبه  -عا أن ال ضنسب إ َّيل حرف منه

)) ()2

.

وتثيت أمهية تصفية النية من الشوائب  ،وإخالصها هلل تعاىل يف فاعلية العملية
التعليمية والرتبوضة من كوهنا أساس ًا لقبول عم املدرس ورفع عمله الصالح  ،ومن

( )1املدخ البن احلاج . 3 / 1 :
( )2التبيان يف آداب محلة القرآن  ،28 :ونحوه يف امل موع رشري املهذب . 64 / 1 :
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ا انب اآلخر أن املدرس قدوة لطالبه  ،فإذا كان خايل الوفا

أو مكدَّ ر املورد يف

اذه الصفة  ،فكيف ضستطيع أن ضؤثر يف تالميذه ،وحيقق أادافه التعليمية والرتبوضة؟.
 - 3التديل الصادق :
ضعترب االلتزا بثحكا الرشع احلنيف عالمة فارقة ومميزة بني املسلم الصادق
وبني مدعي اإلسال .
ورشفه بحم كتابه  ،أو يشء منه أن ضكون من أا
وضنبغي ملن َّ
فلله اهلل تعاىل َّ
القرآن بحق  ،الذضن ام أا اهلل وخاصته ،وممن قال اهلل عز وَ فيهم  الذضن
آتيناام الكتاب ضتلونه حق تالوته ، أ ضعملون به حق عمله  .وقال عكرمة :
()2

1

ضتبعونه حق اتباعه من قوهلم  :تال  ،أ  :تبع  ،ومنه قوله تعاىل  والقمر إذا تالاا 

()3

.
وذكر العلامء أن من رشط مقرئ القرآن وصفته أن ضكون ثقة مثمون ًا  ،ضابط ًا،
متنزا ًا من أسباب الفسق ومسقطات املروءة .
()4

قالوا  :وليتمسك بالكتاب والسنة يف يع ترصفاته الظاارة والبافنة  ،فهذا
أص ك خري ،ومنبع ك فليلة .
()5

فينبغي حلام القرآن ومعلمه أن ضكون ملتزم ًا بالفرائط والواَبات  ،وحمافظ ًا
عا املندوبات بحسب االستطاعة  ،جمتنب ًا للمحرمات  ،مبتعد ًا عن املكرواات بقدر
الطاقة  ،سواء ما كان من ذلك بالقول أو الفع  ،ظاار ًا وبافن ًا .

 1البقرة121 :
( )2أخالق محلة القرآن . 24 :
( )3تفسري القرآن للسمعاين . 132 / 1 :
( )4انظر من د املقرئني  ،58 :و ي النفع يف القراءات السبع . 19 :
( )5ي النفع . 24 :
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وأن ضكون مراقب ًا لربه يف رسه وعالنيته  ،راَي ًا ثوابه  ،خائف ًا من عقابه  ،متثم ً
ال
يف ترصفاته  ،حماسب ًا نفسه عا افواته وَالته  ،حرضص ًا عا ما ضصلح دضنه  ،وضسدد
نقصه ،وضصلح خطثه قدر اإلمكان .
()1

ذكر اآلَر بسنده عن ابن مسعود أنه قال  :ضنبغي حلام القرآن أن ُضعرف
((

بليله إذا الناس نائمون  ،وهناره إذا الناس مفطرون  ،وبورعه إذا الناس ُيلطون ،
وبتواضعه إذا الناس ُيتالون  ،وبحزنه إذا الناس ضفرحون  ،وببكائه إذا الناس
ضلحكون  ،وبصمته إذا الناس ُيوضون

)) ()2

.

قال اآلَر  -رمحه اهلل  : -اذه اأخبار كلها تدل عا ما تقدَّ ذكرنا له من
((

أن أا القرآن ضنبغي أن تكون أخالقهم مباضنة أخالق من سواام ممن ا ضعلم
كعلمهم  ،إذا نزلت ام الشدائد ؤوا إىل اهلل فيها  ،وا ضل ؤوا فيها إىل خملوق ،وكان
اهلل أسبق إىل قلوام ،وقد تثدبوا بثدب القرآن والسنة ،فهم أعال ضقتدى بفعاهلم

)) ()3

.

ومما ضنبغي ملعلم القرآن االعتناء به  ،املحافظة عا تالوة القرآن ومداومتها،
دون االكتفاء بالتسميع للطلبة عن املراَعة  ،واذا من املوافن التي قد تقع فيها فلة
بعط املدرسني  ،بحي جيتزئ بسامعه القرآن دون تالوته او له ؛ مما ضوقعه بيشء من
ا ر القرآن ،وضرتتب عليه ضعف حمفوظه .
ذكر عبد الصمد بن ضزضد البغداد  -خاد الفلي بن عيا
الفلي ضقولُ :أنزل القرآن ل ُيعم به ؛ فاُتذ الناس قراءته عم ً
ال .
((

 -أنه سمع

)) ()4

وقال احلسن  -رمحه اهلل  : -إن أوىل الناس اذا القرآن من اتبعه  ،وإن ا ضكن
((

ضقرؤه .
))()5

( )1املدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوضة وإدارضة . 13 :
( )2أخالق محلة القرآن . 42 :
( )3املصدر السابق . 43 - 42 :
( )4املصدر السابق . 43 :
( )5فلائ القرآن أيب عبيد . 63 :
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ومما جيب عا املعلم أن ضثخذ نفسه بهِّ ،
وضنشئ فلبته عليه  ،البعد عن اأساليب
املبتدعة يف القراءة  ،التي أحدثت بعد القرون املفللة  ،نحو قراءة القرآن بثصوات
الغناء  ،أو بطرضقة الرتعيد  ،أو الرتقيق  ،أو التطرضب  ،أو باللحون اخلاصة
باأعاَم ؛ أن القرآن عريب  ،فيسلك به مذااب العرب يف حلوهنم ونغامهتم  ،أو
التشبه بإضقاعات الرتاتي الكنائسية  ،واأنغا اليهودضة والنرصانية  ،فإن مطلق التشبه
ام حرا  ،فكيف به يف اذا املقا ؟
وحيذر من االنزالق إىل النهواري حتى ال ضتشبه بثا النوري من الذضن ال ضؤمنون
بقدر اهلل .
وضدخ يف اذا النوع من الطرق املبتدعة مشااة أحلان الروافط يف نياحاهتم
التي ضقيموهنا يف عاشوراء  ،فإهنا جيتمع فيها وصفان من اأوصاف املعتربة يف
التحرضم  :أهنا أحلان أع مية  ،وأهنا من أحلان أا النوري .
()1

فإذا ُرئي معلم القرآن ضعتاد اذه الطرائق وضر ب فيها ،فهو دلي عا عد
اتباعه للقرآن ،وانتفاعه به .
روى َضاد بن لبيد اأنصار قال :ذكر النبي صا اهلل عليه وسلم شيئ ًا ،فقال :
((

وذاك عند أوان ذااب العلم  ،قال  :قلنا  :ضا رسول اهلل ،وكيف ضذاب العلم ونحن
))

نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ،وضقرئه أبناؤنا أبناءام إىل ضو القيامة ؟ قال  :ثكلتك أمك
((

ضا ابن أ لبيد ،إن كنت أراك من أفقه رَ باملدضنة ،أوليس اذه اليهود والنصارى
ضقرؤون التوراة واإلن ي ال ضنتفعون مما فيهام بيشء ؟

)) ()2

.

( )1انظاااار ااااال القااااراء وكااااامل اإلقااااراء  ،529 - 528 / 2 :والتمهيااااد يف علاااام الت وضااااد الباااان ا اااازر :
 ،57 - 55ولطائف اإلشارات لفنون القراءات  ،218 / 1 :وسنن القراء ومناا امل ودضن . 99 ،94 :
( )2رواه أبو خيثمة َاري بن حرب يف كتاب العلام (  ،16 - 15 : ) 52وأمحاد يف املساند  ،160 / 4 :وابان ماَاه (  ) 4048يف
السنن . 1344 / 2 :
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واملقصود من ذكر صفة التدضن الصادق ملعلم القرآن  ،التنبيه عا أن ضوافئ
قوله وعمله ما حيم من كال اهلل ؛ ليكون القرآن العظيم ح ة له  ،ال عليه ،ولريفعه
اهلل به  ،وضنفع بتعليمه .
 - 4حسل اخل ق
إن من املبادئ املهمة التي ضنبغي ملعلم القرآن أن ضعتني اا  ،وضعرف حدوداا
وثمراهتا اأخروضة والدنيوضة او حسن اخللق ،وضتثكد اذا اخللق يف حقه من َانبني:
خلق
( أ ) أنه من محلة كتاب اهلل  ،فهو حائز هلذا اإلرث الرشعي  ،الذ كان ُ
من نزل عليه  -صا اهلل عليه وسلم  -القرآن  ،وأثنى عليه ربه تعاىل بثعظم خلة
ضتحا اا برش ،فقال   :وإنك لعا خلق عظيم ( القلم.)4:
( ب ) أنه متصدر لتعليم الناس وخمالطتهم  ،وسينت عن اذا التعليم وتلك
امل الطة أمور ضنبغي أن ضقابلها بحسن املساضسة وتدبري اأمر ؛ أن ك من خال
الناس وَد منهم ما ضكره .
فلذلك ملا بع

النبي صا اهلل عليه وسلم معاذ ًا إىل اليمن معل ًام هلم ومفقه ًا

وقاضي ًا ،أوصاه بقوله  :وخالق الناس ب لق حسن
((

)) ()1

؛ فإنه حيتاج إىل خمالقة
((

الناس ب لق حسن ،ماالحيتاج إليه ريه ممن ال حاَة للناس به ،وال ُيالطهم ،وكثري ًا
ما ضغلب عا من ضعتني بالقيا بحقوق اهلل  ،واالنعكاف عا حمبته وخشيته وفاعته
إمهال حقوق العباد بالكلية  ،أو التقصري فيها  ،وا مع بني القيا بحقوق اهلل وحقوق
عباده عزضز َد ًا  ،ال ضقوى عليه إال الكم من اأنبياء والصدقيني .
))()2

( )1رواه أمحد  ،153 / 5 :والرتمذ عن أيب ذر ( حتفة اأحوذ  ،) 122 / 6 :و ريمها .
(َ )2امع العلو واحلكم البن رَب . 454 / 1 :
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وقد نبه العلامء املع ِّلم عا بعط اأخالق التي ضنبغي التحيل اا ،ومنها :

((

ضنبغي للمع ِّلم أن ضت لق باملحاسن التي ورد الرشع اا  ،واخلالل احلميدة  ،والشيم
املرضية التي أرشده اهلل إليها من الزاادة يف الدنيا  ،والتقل منها  ،وعد املباالة اا
وبثالها  ،والس اء وا ود  ،ومكار اأخالق  ،وفالقة الوَه من ري خروج إىل
حد اخلالعة  ،واحللم والصرب والتنزه عن دينء االكتساب  ،والسكينة والوقار،
والتواضع واخللوع  ،واَتناب اللحك  ،واإلكثار من املزري ...

.

)) ()1

وذكر ابن اعة من اآلداب التي ضنبغي للعاا أن ضثخذ اا نفسه :
((

معاملة الناس بمكار اأخالق من فالقة الوَه  ،وإفشاء السال  ،وإفعا

الطعا  ،وكظم الغيظ  ،وكف اأذى عن الناس  ،واحتامله منهم  ،واإلضثار وترك
االستئثار  ،واإلنصاف وترك االستنصاف ،وشكر التفل

()2

 ،وإجياد الراحة ،
()3

والسعي يف قلاء احلاَات  ،وبذل ا اه يف الشفاعات  ،والتلطف بالفقراء ،
والتحبب إىل ا ريان واأقرباء ،والرفق بالطلبة  ،وإعانتهم وبرام

.

)) ()4

واذه اخلصال املحمودة ،والصفات ا ميلة ضظهر أن لفظ حسن اخللق واسع
))

((

املدلول  ،متعدد ا وانب واملظاار .
واذا الشمول الذ حيوضه اخللق احلسن ضعد من أبرَ وسائ تقوضة الرواب
((

))

االَتامعية بني املعلم واملتعلم  ،يف حني أن سوء اخللق ضؤثر يف اذه العالقة التي اي
رشط يف التثثر واالست ابة  ،وقد أثر عن عمر بن اخلطاب  - -قوله  :ضكون يف
((

السيئ التسعة
الرَ عرش خصالت تسعة منها أخالق حسنة  ،وخلق سيئ  ،فيغلب
ُ
احلسنة .
))()5

( )1التبيان يف آداب محلة القرآن . 29 :
( )2أ  :شكر صاحب الفل واملعروف .
( )3للمتعلم يف حتصيله ودرسه ،ويف مسكنه .
( )4تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العاا واملتعلم . 23 :
( )5مهارات التدرضس يف احللقات القرآنية . 72 :

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

27

ولقد سمعت من بعط الطالب الذضن انتظموا يف حلقات حفظ القرآن الكرضم
عدوام اللدود  ،وضسارقونه نظرات
 ،أهنم كانوا ضرون مدرس القرآن الذ ضلقنهم َّ
الغلب واحلنق  ،ومرد ذلك اَتهاد املدرس يف وسائ التعليم والتثدضب  ،فت ده
ضسلك سبي العنف والشدة  ،والتهدضد والرضب يف الب اأحيان ؛ مما ضؤد إىل
َرع بذور الكرااية بني املعلم والطالب  ،واو مؤرش عا فقد املدرس لصفة حسن
((

اخللق  ،الذ له تداعياته العلمية والرتبوضة عا الن ء .
))

الفصل الثاين
الصفات الع مية
إن معرفة الصفات واخلصائق التي ضنبغي للمع ِّلم أن ُضلم اا يف َانب مهمته ومهنته
التعليمية أمر ال مناص منه ؛ إلجياد املدرس الكفء القادر عا حتم أعباء رسالته ،
وأدائها عا الوَه الصحيح املثمر .
وأمهية دور املعلم يف هتيئة ا و العلمي املناسب للمتعلم  ،كان لزام ًا عليه أن
ضتسلح بالعلو اأساسية والت صصية ؛ ليقو بدوره الفعال دون ابوط أو آثار سلبية
.
وسثعر

يف اذا الفص  ،أام املواصفات العلمية التي ضنبغي توافراا يف

معلم القرآن الكرضم .
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 - 1التأهل بأساسيات الع م الرشعي :

ضنبغي ملعلم القرآن الكرضم أن ضطلب العلم الرشعي  ،وضتفقه يف الدضن  ،وال
ضقترص عا حفظ اللفظ امل رد للقرآن الكرضم  ،وليكن له قدوة يف أسالفه من احلفاظ
والقراء الذضن كانوا أئمة يف فنون عدة  ،ب انب علمهم وضبطهم لكتاب اهلل.
وقد ذكر العلامء عدة علو ضلز املقرئ أو معلم القرآن أن ضت َّلق وضتحقق اا
قب أن ضتصدر  ،واي :
( أ ) ع م العقيدة :
واو أول العلو التي ضنبغي أن ضتحقق اا ؛ ليعبد ربه عا بصرية ،وضنال
السعادة يف الدنيا واآلخرة .
قالوا  :وال جيوَ أحد أن ضتصدر لإلقراء حتى ضتقن عقائد الدضن  ،وضتعلمها عا
أكم وَه .
()1

وليستطيع أن ضدفع بعط الشبه التي تثار حول بعط القراءات  ،أو مسثلة
()2

خلق القرآن ،أو نزول القرآن وكيفيته  ،ونحو ذلك .
وحيسن به أن ضدرس وضسترشري كتاب ًا يف معتقد أا السنة  ،نحو العقيدة
((

الطحاوضة أيب َعفر الطحاو ( ت 328 :اا ) ،أو العقيدة الواسطية البن تيمية
))

(ت 728 :اا ) ،أو رياا من الكتب .
( ب ) ع م التفسري :

 1ي النفع . 21 :
 )2( 2من د املقرئني . 50 :

((

))
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واذا العلم او قلب علو القرآن  ،وقد نعى اهلل عا الذضن ضقرؤون القرآن وال
ضفهمونه ،فقال تعاىل   :أفال ضتدبرون القرآن أ عا قلوب أقفاهلا ، وقال تعاىل :
1

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آضاته وليتذكر أولو األباب. 
2

وقال احلسن  -رمحه اهلل  : -ما أنزل اهلل عز وَ آضة  ،إال واو حيب أن ضعلم
((

فيم أنزلت  ،وما أراد اا

)) ()3

.

تم
وقال عمرو بن ُم َّرة  :إين أمر باملث من كتاب اهلل عز وَ وال أعرفه  ،فث ه
به؛ لقول اهلل عز وَ   :وتلك اأمثال نرضاا للناس وما ضعقلها إال
((

العاملون 
()4

))(العنكبوت)43:

.

وقد ذ العلامء من حيفظ اللفظ من القرآن  ،وال ضعلم معناه وال ضطلب تفسريه

()5

.
وقال الرا ب اأصفهاين  :أول ما ُحيتاج أن ضشتغ به من علو القرآن
((

((

))

العلو اللفظية ،ومن العلو اللفظية حتقيق األفاظ املفردة ،فتحصي معاين مفردات
ألفاظ القرآن يف كونه من أوائ املعاون ملن ضرضد أن ضدرك معانيه  ،كتحصي ال َّلبِن يف
كونه من أول املعاون يف بناء ما ضرضد أن ضبنيه  ،وليس ذلك نافع ًا يف علم القرآن فق ،
ب او نافع يف ك علم من علو الرشع  ،فثلفاظ القرآن اي لب كال العرب وَبدته
 ،وواسطته وكرائمه  ،وعليها اعتامد الفقهاء واحلكامء يف أحكامهم وحكمهم

)) ()6

.

 1حممد24 :
 2ص29 :
 )3( 3فلائ القرآن أيب عبيد . 42 :
 )4( 4املصدر السابق . 42 :
 )5( 5انظر الرعاضة ملكي بن أيب فالب ،86 :واملرشد الوَيز أيب شامة  ،193 :وتفسري القرفبي  ،26 / 1 :ولطائف اإلشارات
لفنون القراءات 327 : 1 :
 )6( 6مفردات ألفاظ القرآن . 55 - 54 :
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لذلك كان من رشط املقرئ ومعلم القرآن أن ضتعلم من التفسري والغرضب ما
ضستعني به عا فهم القرآن  ،وال تكون مهته دنيئة  ،فيقترص عا سامع لفظ القرآن دون
فهم معانيه .
()1

وإذا نظرنا ملنه الصحابة والتابعني يف تعلم القرآن  ،وَدناام أخذوه برفق
وفهم  ،فكانوا إذا تعلموا عرش آضات  ،ال جياوَوهنا حتى ضعلموا ما فيها ،فتعلموا
القرآن والعلم والعم

يع ًا .
()2

( ج ) ع م الفقه :
واو من العلو اأساسية التي حيتاَها معلم القرآن ؛ ليصلح به أمر دضنه  ،من
فهارة وعبادات  ،وما حيتاج إليه من معامالت .
()3

وليحرص يف فلبه للفقه يف اأحكا أن ضقرأه من كتاب خمترص َامع  ،وعا
شيخ متقن ؛ ليحقق له ألفاظه  ،وضقرب عليه مسافة الفهم ،وليعتاد عا ألفاظ الفقهاء
.
وحيسن به أن ضقرأ اأحكا الفقهية من كتاب يف أحكا القرآن ؛ أنه يف اذا
((

))

جيمع بني التفقه ،وبني التفسري .
ومما ضلتحق بالعلو الرشعية التي ضنبغي ملعلم القرآن ومقرئه أن ضنال منها
بنصيب  ،ما ضيل :
* احلديث وع م السنل :
ضنبغي لقارئ القرآن ومقرئه أن ال ُييل صدره من حفظ يشء من حدض

النبي

عليه الصالة والسال  ،ومن النظر يف بعط كتب السنن  ،وب اصة امل ترصات

( )1ي النفع  ،21 :وانظر من د املقرئني . 52 :
( )2انظر تفسري الطرب  ،36 / 1 :والبيان يف عد آ القرآن للداين ،33 :واملستدرك للحاكم.557 / 1 :
( )3انظر من د املقرئني  ،50 :و ي النفع . 21 :
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))

لعبد الغني املقديس (ت 600 :اا) ،و

((

رضا

الصاحلني للنوو  ،ونحومها .
))

قال أبو عمر بن عبد الرب – رمحه اهلل  : -القرآن أص العلم  ،فمن حفظه قب
((

بلو ه  ،ثم فرغ إىل ما ضستعني به عا فهمه من لسان العرب  ،كان ذلك له عون ًا كبري ًا
عا مراده منه … ،ثم ضنظر يف السنن املثثورة الثابتة عن رسول اهلل صا اهلل عليه
وسلم ،فبها ضص الطالب إىل مراد اهلل عز وَ يف كتابه  ،واي تفتح له أحكا القرآن
فتح ًا .
))()1

* الرقائق وفضائل األعامل :
واذا الباب ذخرية ثمينة  ،وسرت رقيق ضكشف للمرء عيوب نفسه  ،وضعال به
عوَها ومرضها  ،وضفتح له أبواب ًا من اخلري والعم  ،وا د واالَتهاد يف العبادة
والطاعة .
* النظر يف تراجم الصاحلني :
واو علم مفيد ضرتسم به املرء سري أولئك القو وضتشبه ام  ،وبه ضعرف
أحواهلم واارام يف احلياة  ،كسري الصحابة  ،والتابعني  ،وعلامء اأمة  ،كاملك
والشافعي وأمحد ،و ريام ممن سار عا فرضقهم .
َاء عن اإلما أيب حنيفة  -رمحه اهلل  -أنه قال  :احلكاضات عن العلامء
((

أحب إ َّيل من كثري من الفقه ؛ أهنا آداب القو وأخالقهم .
وجمالستهم ه
))()2

(َ )1امع بيان العلم وفلله . 1130 / 2 :
(َ )2امع بيان العلم وفلله . 510 - 509 / 1 :
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 - 2ااملام بع وم التتصص :

إن الدراضة الكافية  ،واملعرفة ا يدة بالعلو التي ضت صق اا املدرس  ،تعده
مطلب ًا مه ًام من مطالب التثا للتعليم ؛ أن إضصال العلم بثمانة لآلخرضن متوقف عا
التثسيس املتني  ،والفهم السليم أسس ومبادئ العلم املت صق فيه .
وأا ك علم وأرباب ك صنعة أدرى اا من رياا  ،وقدض ًام قال اإلما مالك
 رمحه اهلل تعاىل  : -ك علم ضسثل عنه أاله((

)) ()1

؛ لذلك إذا تكلم اإلنسان يف علم ال

حيسنه  ،وال ضعرف حدوده ومصطلحاته أتى بالع ائب والغرائب .
وضعد التمكن يف علم الت صق مه ًام  -أضل ًا  -إلبراَ ش صية املدرس،
ودوراا الفعال يف التثثري والتوَيه ؛ أن املعلم اللعيف يف اذا ا انب  ،ضعطي
صورة مهزوَة عنه أما تالميذه  ،مما ضلعف تثثريه فيهم .
وسثتناول أام العلو املساعدة التي تؤا مدرس القرآن الكرضم إىل املستوى
املنشود منه .
( أ ) إتقان ع م التجويد :
واذا العلم او الصفة الرشعية التي ُض َت َعبَّد اا يف تالوة كال ربنا  ،وضعترب كذلك
البنية التحتية لعلم القراءات ؛ أن كثري ًا من قواعده وأصوله مشرتكة بني القراء ،
فإتقانه عا املستوى العلمي النظر  ،واملستوى العميل التطبيقي وسيلة ةورضة
للمعلم .
وإال فكيف ضستطيع املدرس رشري بعط املصطلحات الدقيقة يف اذا العلم ،
نحو  :اهلمس ،والشدة  ،إن ا ضفهمها فه ًام واضح ًا دقيق ًا  ،وضتلقها تلقي ًا َيد ًا متقن ًا ؟،
أو كيف ضستطيع نطق بعط الكلامت القرآنية التي حتتاج إىل معرفة تامة بطرضقة نطقها
( )1النرش . 271 / 1 :
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كوَهي االختالس  ،واإلشام مع اإلد ا يف قوله تعاىل   :ال تثمنا  ، أو التسهي
1

يف قوله   :أأع مي وعريب ، ونحواا ؟
2

وقد ضؤد اأمر يف بعط املتصدرضن لتعليم القرآن إىل ُا َّوة بعيدة ؛ بسبب عد
فهم حدود التعرضفات واملصطلحات ،فيفرساا تفسري ًا شاذ ًا أو بعيد ًا .
وضمكننا اعتبار بواكري االاتام بالناحية العملية يف َانب الت وضد  ،او قراءة
الصحابة رضوان اهلل عليهم عا النبي عليه الصالة والسال  ،وقراءة بعلهم عا
بعط .وثبت عن ع من الصحابة والتابعني قوهلم  :القراءة سنة متبعة ضثخذاا
((

اآلخر عن اأول

)) ()3

.

ومن مظاار اذا االاتام أن عثامن  -ريض اهلل عنه  -ملا بع

املصاحف إىل

اأمصار ،أرفق مع ك مصحف مقرئ ًا ضابط ًا ضقرئ عامة الناس بام يف اذا املصحف
َوفق ما قرأ وروى ؛ أن يف القراءة كيفيات وصفات ال تؤخذ إال بالتلقي واملشافهة .
( ب ) االهتامم بالسند :
واو من أام وسائ علم القراءة ؛ أن القراءة قائمة عا الرواضة والنق  ،فال بد
من إثباهتا  ،وفرضق ذلك اإلسناد .
وقد نبه العلامء عا أمهية االعتناء اذا العلم  ،وعدوه من العلو الالَ
معرفتها لطالب القراءة  ،كابن ا زر

()4

 1ضوسف11 :
 2فصلت44 :
( )3انظر فرق اأثر يف السبعة البن جمااد . 52 - 49 :
( )4انظر من د املقرئني  ،57 :والنرش . 193 / 1 :
( )5انظر اللواب واإلشارات أَزاء علم القراءات . 20 :
( )6انظر لطائف اإلشارات . 173 - 172 / 1 :
( )7انظر ي النفع . 21 :

 ،والبقاعي  ،والقسطالين  ،والصفاقيس .
()5

()6

()7
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وقد قال اإلما عبد اهلل بن املبارك  (( :اإلسناد من الدضن  ،ولوال اإلسناد لقال
من شاء ما شاء )) (. )1
وضعترب حصول الطالب عا إسناد يف القراءة متص ً
ال سنده بالنبي صا اهلل عليه
وسلم شهادة عا أاليته وصالحه للتدرضس وتعليم القرآن الكرضم  ،وتزكية له
لتحم القرآن ونقله ؛ بحي
وتوثيق ًا يف دخوله يف السلسلة املباركة
ه
ضابط ًا يف نق الرواضة أو الرواضات التي قرأاا وتلقااا .

أصبح عدالً

وملا كان القرآن ال ضؤخذ من املصحف  ،اشتدت العناضة بالتلقي واإلسناد،
وكان اذا اأمر دأب العلامء  ،وفلبة العلم ا ادضن .
ومن فرضف ما ضذكر ما حكاه ابن ا وَ

 ،قال  :سمعت ابن الرومي

ضقول  :خرج رَ إىل قرضة فثضافه خطيبها  ،فثقا عنده أضام ًا  ،فقال له اخلطيب :
أنا منذ مدة أصيل اؤالء القو  ،وقد أشك

عيل يف القرآن بعط
َّ

مواضع .
قال  :سلني عنها ،قال  :منها يف ( احلمد هلل ) ،قال  ( :إضاك نعبد وإضاك) أ
عيل اذه  ،فثنا أقوهلا تسعني آخذ باالحتياط .
يشء :تسعني أو سبعني ؟ أشكلت َّ
((

))

()2

وأرى أنه حيسن ذكر أن الطالب قرأ القرآن الكرضم حفظ ًا من صدره  -واو

اأص يف تلقي القرآن -؛ بسبب تساا بعط من جييز بالقراءة نظر ًا  ،وحتى ضتميز
()3

احلافظ عن ريه .
( ج ) العناية بال غة العربية :
ضعد االعتناء بلغة القرآن الكرضم من شعائر الدضن ؛ أهنا السبي للنطق
الصحيح ،والبيان الواضح ،والفهم السليم .
( )1رواه مسلم يف مقدمة صحيحه . 15 / 1 :
( )2أخبار احلمقى واملغفلني . 71 :
( )3انظر اذا اأص عند  :ابن تيمية يف جمموع الفتاوى  ،400 / 13وابن ا زر يف النرش . 6 / 1
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وقد وردت آثار عدضدة يف احل عا تعلمها واحلرص عا فلبها ،فمن ذلك ما
ثبت عن عمر  -ريض اهلل عنه  -يف كتابه أيب موسى اأشعر  -ريض اهلل عنه -
قال :تعلموا العربية  ،وتفقهوا يف العربية
((

)) ()1

.

وعد أئمة القراءة االعتناء اا من الوسائ املهمة لعلم القراءة  ،كابن ا زر

،

()2

والبقاعي  ،والقسطالين  ،والصفاقيس .
()3

()5

()4

واعترب ابن جمااد حام القرآن الذ ال ضعرف اإلعراب  ،واو ري مطبوع عليه
 ،حافظ ًا ال ضلب أن ضنسى ؛ لتشابه احلركات عليه  ،وأنه ال ضعتمد عا علم بالعربية ،
وال برص باملعاين ضرَع إليه .
()6

قال ابن عبد الرب  -رمحه اهلل  : -القرآن أص العلم  ،فمن حفظه قب بلو ه ،
((

ثم فرغ إىل ما ضستعني به عا فهمه من لسان العرب  ،كان ذلك له عون ًا كبري ًا عا
مراده منه

))()7

.

لذلك ورد عن عمر  -ريض اهلل عنه  -أنه كان ضكتب إىل عامله :ال ضقرئ
((

القرآن إال من ضعرف اإلعراب

)) ()8

.

فحر بمعلم القرآن أن ضتقن اذا العلم  ،وضدرب فالبه عليه  ،وحيببه إليهم .
وإذا نظرنا إىل أئمة القرآن ن د أن معظمهم عوا بني علمي القراءة والعربية ،
وهلم تراَم يف فبقات القراء ،ويف فبقات النحاة واللغوضني ،ونراام قد َاوَوا يف
تآليفهم بني العلمني ،فصنفوا فيهام .
(َ )1امع بيان العلم وفلله . 1133 - 1132 / 2 :
( )2من د املقرئني . 51 - 50 :
( )3اللواب واإلشارات . 20 :
( )4لطائف اإلشارات . 182 ،172 / 1 :
( )5ي النفع . 21 :
( )6انظر السبعة يف القراءات . 45 :
(َ )7امع بيان العلم وفلله . 1130 / 2 :
( )8ذكره الشهرَور يف (( املصباري الزاار )) . 1522 :
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( د ) عرفة الوقف واالبتداء :

معرفة اذا العلم من املقاصد ا ليلة  ،واملطالب النبيلة لقارئ القرآن ومعلمه ؛
كي ضعرف كيف ضقف  ،وأضن ضقف  ،ومن أضن ضبتدئ وكيف ضبدأ القراءة .
لذلك اعتنى به السلف  ،وتعلمه الصحابة رضوان اهلل عليهم  ،فقال ابن عمر :
((

لقد عشنا براة من دارنا ،وإن أحدنا ليؤتى اإلضامن قب القرآن ،وتنزل السورة عا

حممد صا اهلل عليه وسلم ،فنتعلم حالهلا وحرامها  ،وما ضنبغي أن ضوقف عنده منها
()1

))

.
قال النحاس  :فهذا احلدض
((

ضدل عا أهنم كانوا ضتعلمون التام كام ضتعلمون

القرآن ،وقول ابن عمر  :لقد عشنا براة من الدار  ،ضدل عا أن ذلك إ اع من
))

((

الصحابة .
)) ()2

"
وصح ب تواتر عندنا تعلمه واالعتناء به من السلف
وقال ابن ا زر :
َّ

الصالح كثيب َعفر ضزضد بن القعقاع  -إما أا املدضنة الذ او من أعيان التابعني -
 ،وصاحبه اإلما نافع بن أيب نعيم ،وأيب عمرو بن العالء  ،وضعقوب احلرضمي ،
وعاصم بن أيب الن ود  ،و ريام من اأئمة  ،وكالمهم يف ذلك معروف ،
ونصوصهم عليه مشهورة يف الكتب

"

()3

.

أليس ضقبح بالقارئ أن ضقف  -مث ً
ال  -عا قوله تعاىل  وإن كانت واحدة فلها
النصف وأبوضه ، أو عا قوله  وتركنا ضوسف عند متاعنا فثكله ، أو عا قوله
()4

()5

( )1رواه أبو َعفر النحاس يف القطع واالئتناف  ،87 :واحلاكم يف املستدرك  35 / 1 :وقال  :صاحيح عاا رشط الشاي ني ،وال
أعرف له علة ،ووافقه الذابي .
( )2القطع واالئتناف . 87 :
( )3النرش . 225 / 1 :
( )4النساء ،اآلضة . 11 :
( )5ضوسف ،اآلضة . 17 :
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 فثخاف أن ضقتلون  ،وأخي اارون ، فيفسد املعنى يف اذا كله  ،وضقشعر َلد من
()1

سمعه؟
وأليس ضستبشع من القارئ أال ضعلم كيف ضبدأ بنحو قوله تعاىل :ائتوين بكتاب
من قب اذا … (اأحقاف )4 :أو قوله  :امشوا واصربوا عا آهلتكم …(ص
اآلضة  )6 :؟
وهلذا اشرتط كثري من أئمة القراءة عا امل يز أن ال جييز الطالب يف القرآن إال
بعد معرفة الوقف واالبتداء .
()2

وقد أ َّلف العلامء يف اذا العلم مؤلفات كثرية قدض ًام وحدضث ًا  ،ما بني خمترصات
مطوالت .
وما بني َّ
وتعترب عالمات الوقوف الست املرموَ هلا يف املصحف برموَ خاصة ،
عالمات اادضة أماكن الوقف واالبتداء  ،فيحسن بمعلم القرآن العناضة اا  ،وأخذ
الطالب العتباراا واالاتام اا أثناء قراءهتم وحفظهم .
( هه ) الدراية برسم القرآن :
أض َف ْت
كتب القرآن الكرضم بني ضد النبي صا اهلل عليه وسلم بصورة معينةْ ،
عليه صبغة خاصة تناقلها رواة وكتبة املصاحف  ،ثم دوهنا علامء القراءة يف مصنفات
وصفوا فيها ايئات تلك الكتابة عا نحو أمني ومتقن  ،صار بعد ذلك ِع ْل ًام قائ ًام بذاته
 ،او علم ( رسم القرآن) ،فغدا اذا العلم ِع ْل ًام مميز ًا ال ُيلع لقواعد اإلمالء ،ال من
حي النطق  ،وال من حي الرسم ،يف الكثري منه .

( )1القصق ،اآلضة . 34 ،33 :
( )2انظر النرش . 225 / 1 :
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نق عا
وتعده معرفة قواعد الرسم العثامين من الوسائ املهمة ملعرفة القراءة َّ ،
ذلك عدد من أا العلم ،منهم  :البقاعي  ،والقسطالين  ،والصفاقيس .
()1

()3

()2

وتنحرص معرفة الرسم القرآين يف ست قواعد :
()4

 احلذف  :واو مطرد يف األف  ،والياء  ،والواو  ،والال  ،وأحيان ًا يف النون. الزضادة  :واي مطردة يف األف  ،والياء  ،والواو . اهلمزات  :وهلا أوضاع خاصة يف أول الكلمة ،ووسطها ،وآخراا . اإلبدال  :واو مطرد يف إبدال األف واو ًا أو ضاء ،أو تاء التثنيمفتوحة ،أو إبدال الثالثي الواو

املربوفة تاء

ألف ًا ،أو نون التوكيد اخلفيفة ألف ًا ،وورد يف

موضعني .
()5

 املقطوع واملوصول  :نحو قطع ( أن ال ) أو وصلها .()6

 ما فيه قراءاتان فكتب عا إحدامها  :نحو  ل َّت ذت عليه أَر ًا(الكهف:)77؛ تغليب ًا لقراءة  ل َت ِ ْذ َت  بالت فيف وكرساخلاء .
()7

وقد ااتمت كتب الت وضد بقاعديت املوصول واملقطوع  ،واإلبدال (وب اصة
إبدال التاء املربوفة تاء مفتوحة ) ،وحرصت املواضع املتعلقة فيهام .
وتزداد أمهية علم مرسو خ املصحف الرشضف  ،ملن أراد أن ضرتقي يف علم
القراءة ،فيثخذ أكثر من رواضة من رواضات القرآن الكرضم ،وب اصة فيام ضرتتب عليه
إمالة  ،أو يف وقف محزة واشا عا اهلمز .
( )1اللواب واإلشارات . 20 :
( )2لطائف اإلشارات . 172 / 1 :
( )3ي النفع . 21 :
( )4انظر تفصي اذه القواعد يف  :اإلتقان  ،158 - 147 / 4ولطائف اإلشارات  ،306 - 288 / 1 :وإضقاظ اأعال لوَاوب
اتباع رسم املصحف اإلما . 61 - 41 :
( )5يف قوله تعاىل (وليكون ًا من الصا رضن) ضوسف ،اآلضة ،32 :وقوله (لنسفع ًا بالناصية) العلق ،اآلضة .15 :
( )6ورد قطعها يف القرآن الكرضم يف عرشة مواضع باتفاق ويف بقيتها موصولة  .انظر الفوائد املفهمة يف رشري ا زرضاة املقدماة 51 :
.
( )7واي قراءة أيب عمرو وابن كثري وضعقوب  .انظر النرش . 314 / 2 :
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نق بعط أا العلم أنه ال بد لطالب علم القراءة من معرفة االستعاذة
( و ) َّ
ومرشوعيتها  ،وصيغتها  ،وما ضرتتب عليه وص ً
ال ووقف ًا .
()1

وهذه الع وم حيسل بمع م القرآن ااحاطة هبا  ،أو ااملام بيشء نها ؛ ليكون
كا ل األه ية يف ع مه وختصصه .
(  ) 3االستمرار يف ط ب الع م :
ضعد مبدأ الثبات واملواظبة عا فلب العلم ،والتزود منه من صفات املعلم
الكفء الناَح؛ أن س َّلم التعلم ال منتهى له  ،فال حيد بمرحلة دراسية  ،وال بشهادة
علمية  ،وال بسنوات عمرضة .
ثبت عن اإلما مالك  -رمحه اهلل  -أنه قال  " :ال ضنبغي أحد أن ضكون عنده
العلم أن ضرتك التع هلم

"

()2

.

وقال ابن عبدالرب  " :ورأضت يف كتاب َامع القراءات أيب بكر بن جمااد -
((

))

رمحه اهلل  [ -عن ] ابن مناذر قال  :سثلت أبا عمرو بن العالء  :حتى متى حيسن باملرء
أن ضتعلم ؟ فقال  :ما دا حتسن به احلياة

"

()3

.

ومما ضلحظ يف َانب التعليم أن املدرس ال ضكون مؤثر ًا إال إذا كان ملي ًا بالعلم،
جمدد ًا يف عطائه لطالبه  ،وال رو أن التعليم املتني بعداا سينت فالب ًا أكفاء.

الفصل الثالث
( )1انظر اللواب واإلشارات  ،20 :ولطائف اإلشارات  ،264 ،317 ،306 / 1 :والقول الوَيز يف فواص الكتااب العزضاز :
. 92 - 90
(َ )2امع بيان العلم وفلله . 401 / 1 :
( )3املصدر السابق . 407 / 1 :
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الصفات الرتبوية

تعد الصفات الرتبوضة التي ضنبغي للمدرس اكتسااا امليدان العميل لتطبيق
أسس التعليم ومراحله  ،وضستطيع من خالهلا قطف ثمرة َهده بتوفيق اهلل تعاىل.
فاكتساب املعلم للمهارات الرتبوضة  ،بحي تكون له خلق ًا وس ية  ،عام مهم
لتطوضع رسالته  ،وأداء مهمته عا النحو السليم املريض  ،واذا ضتطلب منه أن ضكون
مل ًام ببعط الصفات واخلصائق الرتبوضة ؛ لكي ضمتلك ناصية التوَيه والرتبية .
كام ال رضب أن نبذ املعلم لآلداب احلميدة والوسائ الناَحة يف التعليم ،أو
َهله اا  ،واستبداده برأضة الش يص وما ورثه من أساليب منفرة  ،سبب مبارش يف
تعوضق العملية الرتبوضة.
وقد أسهم علامء القراءة يف إضراد بعط اآلداب والصفات يف مقدمات أو ثناضا كتبهم ؛
لتكون أنموذح ًا حيتذى يف اآلداب والسلوك والرتبية .
وسوف ضتناول الباح باحلدض بعط الصفات الرتبوضة ملدرس القرآن  ،التي
اي حرضة باإلضراد يف اذا املقا ؛ ملا هلا من أمهية يف فاعلية الدور الذ ضؤدضه .
 - 1وضوح الغاية ل التع يم :
إن وضوري الغاضة لدى حام مشع التوَيه والقيادة ( املدرس )  ،ضعد حمور
ار تكاَ رسالته الرتبوضة ؛ أنه إذا اتلح أما ناظرضه ادفه الذ ضرضد حتقيقه  ،استطاع
وحتم أَ
أن ِّ
ضوَه نفسه مع اأحوال التي َتر بهَّ ،
التي تواَهه .

اضته النبيلة املصاعب واملتاعب
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لذلك ن د أن القرآن الكرضم َّ
َا اذه احلقيقة وأفصح عنها يف قول اهلل تبارك
وتعاىل :كتاب ُأنزل إليك فال ضكن يف صدرك حرج منه ؛ لتنذر به ، فقوله تعاىل :
1

فال ضكن يف صدرك حرج منه  ، أ ضيق  ،واضح يف تقرضر وتثكيد وضوري الغاضة
من التبليغ  ،فالنهي يف قوله :فال ضكن متوَه إىل احلرج للمبالغة يف التكليف ،
باقتالع الليق من أصله ،وذلك عا فرضقة العرب يف قوهلم  :ال أرضنَّك اهنا  ،أ
((

))

ال حترض فثراك .
()2

فوضوري اهلدف ضعترب القوة الدافعة لتحقيق الغاضة التي ضصبو إليها ك صاحب
مبدأ .
هلذا ن د ابن اعة حدَّ د أول اضات العاا مع فلبته بقوله  " :أن ضقصد
بتعليمهم وهتذضبهم وَه اهلل تعاىل  ،ونرش العلم  ،وإحياء الرشع  ،ودوا ظهور احلق
 ،ومخول الباف  ،ودوا خري اأمة بكثرة علامئها  ،وا تنا ثواام  ،وحتصي ثواب
من ضنتهي إليه علمه من بعلهم  ،وبركة دعائهم له وترمحهم عليه  ،ودخوله يف
سلسلة العلم بني رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم وبينهم  ،وعداده يف لة مبلغي
وحي اهلل تعاىل وأحكامه ؛ فإن تعليم العلم من أام أمور الدضن  ،وأعا درَات
املؤمنني

"

()3

.

ومن اضات مدرس القرآن الكرضم أن ضكون مقصوده من التدرضس :
أ  -نرش القرآن الكرضم  ،وحتصي اأَور العظيمة التي رتبها الشارع عا تعليم
القرآن الكرضم  ،وتالوته  ،واالستامع إليه ؛ حتقيق ًا لقول النبي صا اهلل عليه وسلم :
خريكم من تعلم القرآن وعلمه " .

 1اأعراف2 :
( )2انظر تفسري التحرضر والتنوضر البن عاشور . 13 / 8 :
( )3تذكرة السامع واملتكلم . 47 :

"
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ب  -التثيس واالقتداء بالرسول صا اهلل عليه وسلم  ،وصحابته  ،ومن َاء
بعدام من سلف اأمة وأئمتها الذضن قاموا اذا الدور ؛ حتقيق ًا لقول النبي صا اهلل
عليه وسلم  " :بلغوا عني ولو آضة " .
(2 )1

ج  -تقوضة صلة التلميذ بكتاب اهلل  ،وسنة نبيه عليه الصالة والسال .
د  -حفظ الطالب أكرب عدد ممكن من سور القرآن الكرضم .
اا  -رب التلميذ بصالة ا امعة يف املس د  ،وإفادته من الدروس وحلق العلم
املنعقدة فيه  ،وب اصة فيام ُيق القرآن الكرضم .
و  -حفظ التلميذ وصيانته من اآلفات واملفاسد االَتامعية .
()3

وكام أن وضوري اهلدف التعليمي لدى املدرس او عون له يف قيامه بوظيفته
املنافة به  ،كذلك وضوحه لدى التلميذ ضثري فيه دوافع التلقي اليقظ  ،واالستعداد
ا يد ؛ لذا ضرى بعط الرتبوضني أنه جيب عا املدرس أن ُضذكِّر الطالب بثاداف
التعلم يف اأسبوع اأول من ك عا درايس .
()4

وحتى حيقق املدرس اضته ومراده من التعليم  ،ضنبغي أن ضكون قدوة لطالبه يف
يع أقواله وأفعاله وترصفاته يف العم بتعاليم القرآن  ،وتعظيمه  ،وتقدضر محلته ،
وإبراَ حماسنهم  ،و ط الطرف عن افواهتم وَالهتم ،والتزا الصدق  ،والتلفظ
باألفاظ احلسنة ،وترك األفاظ البذضئة  ،والقيا بواَب النصح  ،واأمر باملعروف
والنهي عن املنكر  ،مع االلتزا والتقيد باملواعيد  ،واحلرص عا مطابقة الفع للقول
.

( )1رواه الب ار (  ( ) 3461فتح البار  ،) 572 / 6 :وأمحد يف املسند  ،159 / 2 :والرتمذ (حتفة اأحوذ ،) 431 / 7 :
و ريام .
 ) 2انظر املدارس والكتاتيب القرآنية . 14 :
( )3انظر التقييم الذايت ملعلم الرتبية اإلسالمية . 98 ،97 :
( )4انظر فرق تدرضس القرآن الكرضم للزعبالو . 28 :
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وقد أدرك السلف  -رمحهم اهلل تعاىل  -اذا اأمر ،فهذا عمر بن عتبة ضقول
ملعلم ولده  " :ليكن أول إصالحك لولد إصالحك لنفسك  ،فإن عيوهنم معقودة
بك ؛ فاحلسن عندام ما صنعت  ،والقبيح عندام ما تركت" .
()1

 - 2التدرج يف التع يم :
ال رضب أن البداءة بتعليم اأصول والكليات قب الفروع وا زئيات  ،ضعد
الس َّلم السو يف مراتب التعليم  ،وأدعى لثبات العلم ورسوخه لدى املتعلم .
وقد قرر املنه النبو اذه الطرضقة يف التعليم  ،فعن َندب بن عبد اهلل -
ريض اهلل عنه  -قال :كنا مع النبي صا اهلل عليه وسلم ،ونحن فتيان َح ِ
زاورة ،
()2

((

فتعلمنا اإلضامن قب أن نتع َّلم القرآن  ،ثم تعلمنا القرآن  ،فاَددنا به إضامن ًا
َّ
ودل حدض

)) ()3

.

ابن عمر  -واو من صغار الصحابة  -أن اذا املنه رسى عا

الصحابة عموم ًا  ،فقال  -ريض اهلل عنه  " : -لقد عشنا براة من دارنا ،وإن أحدنا
ليؤتى اإلضامن قب القرآن  ،وتنزل السورة عا حممد  ، فنتعلم حالهلا وحرامها  ،وما
ضنبغي أن ضوقف عنده منها

"

()4

 ،ثم َّبني أن اذا املنه فرأ عليه تغيري يف َي التابعني

 ،فيقول عن بعط من شااد فرضقة تعلمهم القرآن :
" ولقد رأضت اليو رَاالً  ،ضؤتى أحدام القرآن قب اإلضامن  ،فيقرأ ما بني
فاحتته إىل خاَتته  ،ما ضدر ما آمره وال َاَره  ،وال ما ضنبغي أن ضوقف عنده منه،
وضنثره نثر الدَّ َق

.

"()5

( )1املدارس والكتاتيب القرآنية . 17 :
زور ،واو الفتى الذ قارب البلوغ ( ،النهاضة البن اأثري . ) 380 / 1 :
وح َّ
( )2ع َحزْ ور َ
( )3رواه ابن ماَه يف مقدمة سننه . 23 / 1 :
( )4سبق ُترجيه
( )5تتمة احلدض السابق ،والدَّ َق  :رد ء التمر .
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واذا الذ ضتحدث عنه  -ريض اهلل عنه  -حقيقة مرة نلحظها اليو يف بعط
رواد حلق القرآن  ،فت د الواحد منهم من أبعد الناس خلق ًا وأدب ًا وسلوك ًا عام ضدعو
َّ
لتحول املنه الصحيح يف اأخذ والتلقي  ،فثصبح اأمر
إليه القرآن  ،وما ذلك إال
ه
جمرد ألفاظ ضردداا وحيفظها ،فال اد هلا مسلك ًا إىل القلب  ،فال ضنتفع اذا الكال
املبارك .
ومن اذا املبدأ جيب عا ك معلم لكتاب اهلل أن ضكون حكي ًام يف تعليمه  ،متفه ًام
ملا ضعطيه  ،فقد َاء عن اللحاك يف معنى قوله تعاىل  بام كنتم تعلمون الكتاب وبام
كنتم تدرسون ( آل عمران ،)79 :قال  " :حق عا من تع َّلم القرآن أن ضكون
فقيه ًا" .
()1

وقال الب ار  " :وضقال  :الرباين الذ ضريب الناس بصغار العلم قب كباره" ،
()2

أ ضبدأ بالقلاضا الواضحة السهلة  ،قب املسائ الدقيقة والكبرية .
()3

لذلك عا املعلم أن ضراعي مدارك الطالب ،ومستوضاهتم ،وأعامرام ،وضعطي
ك ً
ال بام ضقدر عليه .
وقد أشار اإلما النوو هلذا املسلك الرتبو  ،فقال  " :وضنبغي أن ضؤدب
املتعلم عا التدرض باآلداب السنية  ،والشيم املرضية ...

"

()4

.

ويف ضوء ما سبق ضتعني عا معلم كتاب اهلل است دا أسلوب التدرج الرتبو
يف التعليم والتثدضب  ،وذلك أن الوصول باملتعلم إىل الكامل الرتبو ال ضتم إال
بالتدرج  ،وأ استع ال يف التعليم  ،أو الرتبية يف احللقات القرآنية  ،دون مراعاة اذه
القاعدة  ،فإنه ضعني الفش الرتبو  ،واإلخفاق يف حتقيق اأاداف الرتبوضة .
()5

( )1تفسري ابن كثري . 385 / 1 :
( )2كتاب العلم  :باب العلم قب القول والعم ( فتح البار . ) 192 / 1 :
( )3انظر فتح البار . 195 / 1 :
( )4التبيان . 33 :
( )5انظر مهارات التدرضس يف احللقات القرآنية . 222 :
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 - 3راعاة الفروق الفردية بني الطالب :
حتتاج العملية الرتبوضة إىل ااتام بالغ يف مراعاة َتاضز الطالب يف القدرة عا
االستيعاب  ،والتلقي  ،والفهم ،واحلفظ .
واذا اأص الرتبو له امتداده من السنة العطرة  ،ومن اد معلم البرشضة
صا اهلل عليه وسلم  ،فكان شدضد املراعاة له بني املتع ِّلمني من امل افبني والسائلني،
فكان ُيافب ك واحد بقدر فهمه  ،وبام ضالئم منزلته  ،وكان صا اهلل عليه وسلم
حيافظ عا قلوب املبتدئني ،فال ضعلمهم ما ضع ِّلم املنتهني  ،وجييب ك سائ عن سؤاله
ضام هيمه وضناسب حاله  ،وضويص ك واحد  -ممن فلبوا منه الوصية  -بغري ما أوا
به اآلخر ؛ الختالف أحواهلم  ،وأعطى أَوبة حول أفل اأعامل أو أحبها إىل اهلل
تعاىل  ،بحسب ما رآه من السائ أنه أفل وأام له ؛ نظر ًا حلاَاته وأحواله  ،وهلذا
كله أمثلة عدضدة وشهرية يف السنة النبوضة .
()1

واذا عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه  -الذ قال عنه صا اهلل عليه وسلم:
إنك ل ِّيم مع َّلم

)) ()2

((

 ،والذ قال عن نفسه  :ولقد علم أصحاب رسول اهلل صا اهلل
((

عليه وسلم أين أعلمهم بكتاب اهلل  ،ولو أعلم أن أحد ًا أعلم مني لرحلت إليه  ،قال
))

شقيق  :ف لست يف حلق أصحاب حممد صا اهلل عليه وسلم  ،فام سمعت أحد ًا ضرد
ذلك عليه  ،وال ضعيبه  -ضسري عا اذا املبدأ ،فيقول  " :ما أنت بمحدِّ ث قوم ًا حدضث ًا
()3

ال تبلغه عقوهلم  ،إال كان لبعلهم فتنة

"

()4

.

( )1انظر الرسول املعلم صا اهلل عليه وسلم وأساليبه يف التعليم ،واأمثلة املذكورة فيه . 91 - 81 :
وحسانه الشايخ شاعيب
( )2رواه أمحد  ،379 / 1 :والفسو يف املعرفاة والتاارضخ  537 / 2 :بلفاظ (( إناك اال مع َّلام ))،
َّ
اأرناؤوط ( سري أعال النبالء . ) 465 / 1 :
( )3رواه مسلم . 1912 / 4 :
( )4رواه مسلم يف مقدمة صحيحة . 11 / 1 :
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واملامرس ملهنة التعليم ضلحظ فروق ًا بارَة بني الطالب  ،ومن مها املدرس أن
ضستطيع معر فة نفسية واستعداد ك فالب  ،وما ضقدر عليه  ،واي خصيصة من
خصائق املدرس الناَح .
وقد قرر اآلَر اذه القاعدة بقوله  -عن مقرئ القرآن  " : -وضنبغي له أن
ضستعم مع ك إنسان ضلقنه القرآن ما ضصلح ملثله

"

()1

.

ففي َانب حفظ القرآن الكرضم اد بعط الطالب لدضه قدرة عا حفظ مخس
آضات يف اليو  ،وبعلهم لدضه قدرة عا حفظ صفحة  ،وبعلهم لدضه قابلية حلفظ
ثالثني آضة أو أكثر ،ولنا شااد يف عز الدضن بن اعة (ت  819 :اا) ،الذ كان حيفظ
ك ضو حزبني من القرآن الكرضم  ،فحفظه يف شهر واحد .
()2

ويف َانب الفهم  ،اد بعط املتعلمني ضفهم بتقرضر ضسري من املدرس ،
وبعلهم حيتاج لبس وتوضيح وإعادة  ،وبعلهم حيتاج أمثلة بيانية .
ويف َانب علم الت وضد تواَه بعط املتلقنني من ضكتفي بام ضلقى إليه من
تقوضم وتصحيح ،وبعلهم عنده قابلية حلفظ القاعدة واأمثلة عليها  ،وبعلهم لدضه
قدرة عا حفظ املتون املساعدة  ،كحفظ متن ا زرضة ،أو حتفة اأففال
((

))

لل مزور  ،أو ما شااها من املتون الشهرية يف اذا العلم .
فعا املع ِّلم مالحظة اذا التباضن الواضح  ،ومراعاة الفروق البارَة بني
املتعلمني  ،ومن اخلطث ا يل لدى بعط معلمي القرآن  ،املساواة بني الطالب  ،ومح
اللعيف  -مح ً
ال عنيف ًا  -ليبلغ إىل مستوى الطالب اليقظ النبيه  ،واذا ال ضعني ترك
التحفيز أو رفع اهلمم  ،أو مكافثة املحسن  ،وعقاب املقرص  ،ب املقصود أن ترك

( )1أخالق محلة القرآن . 47 :
( )2انظر فبقات املفرسضن للداود . 94 / 2 :
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اأخذ بمبدأ مراعاة الفروق يف التعليم والتوَيه ،ضوَد نشئ ًا متفس ًا  ،وضربَ
نوعيات من الطلبة نافرة  ،أو ضؤد إىل ظهور فبقة حتملت فوق ما تستوعب .
 - 4الرفق يف التع يم :
ضعد الرفق من اأصول املهمة يف التعليم والرتبية  ،ومما ضباركه اهلل تعاىل وحيبه ،
فقد قال صا اهلل عليه وسلم  " :إن اهلل رفيق حيب الرفق يف اأمر كله ،وضعطي عا
الرفق ما ال ضعطي عا العنف  ،وما ال ضعطي عا سواه" .
()1

وتزاد أمهية اذا اأسلوب الرقيق الرفيع  ،لدى ضعاف العقول  ،كالصغار
لاامحة  ،أو لدى الظ
الذضن حيملون يف حناضاام أحاسيس مرافة  ،وش صيات َّ
حيم
الطباع الذضن ا ضتثدبوا بعلم  ،أو حترض  ،أو جمالسة  ،كثا البادضة ونحوام ،مما ِّ
املدرس عبئ ًا كبري ًا ومسؤولية َائدة  ،حيتسب أَراا عند اهلل تعاىل .
وضعترب التواضع وخفط ا ناري للمتع ِّلم من أعظم صور الرفق به  ،ملا ضولده يف
نفسه من امتزاج العلم واأدب يف اذه املظهرضة العالية  ،فيدنو له علم أستاذه  ،وتنشث
بينهام عالقة دافئة ،توص له اذا العلم .
" إن التواضع كاأر

املن فلة اتمع فيها خريات السامء  ،عا حني تغادر

القمم والسفوري  ،ولو ا ضكن يف التواضع سوى َع صاحبه قادر ًا عا َذب من
ام أكثر منه تفوق ًا  ،لكان مكسب ًا كبري ًا  ،وعا ك حال  ،فإن املتكرب ضظ او اخلارس ؛
حي ضفقد دفء األفة وحرارة االلتحا باآلخرضن  ،وبذلك فإن ما ضزاو به  ،ضكون
عام إقصاء له عن الناس  ،وحرمان مما َتس حاَته إليه

"

()2

.

ومن صور الرفق بالطالب أال ضر َّد لكونه ري صحيح النية بطلبه القرآن  ،قال
النوو  -رمحه اهلل  " : -قال العلامء  -ريض اهلل عنهم  : -وال ضمتنع من تعليم أحد
( )1رواه الب ار (  ( ) 6024فتح البار  ،) 463 / 10 :ومسلم (  ) 2593يف الصحيح . 2004 - 2003 / 4 :
( )2العي يف الزمان الصعب  :العالقات االَتامعية . 26 - 25 :
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لكونه ري صحيح النية  ،فقد قال سفيان و ريه  :فلبهم للعلم نية  .وقالوا  :فلبنا
العلم لغري اهلل  ،فثبى أن ضكون إال هلل  ،معناه  :كانت عاقبته أن صار هلل تعاىل

"

()1

.

وقال الذابي  -يف تر ة معمر بن راشد  " : -نعم ضطلبه أوالً واحلام له حب
العلم ،وحب إَالة ا ه عنه  ،وحب الوظائف  ،ونحو ذلك  .وا ضكن علم وَوب
اإلخالص فيه ،وال صدق النية  ،فإذا علم حاسب نفسه  ،وخاف وبال قصده ،
فت يئه النية الصاحلة كلها أو بعلها  ،وقد ضتوب من نيته الفاسدة وضند  ،وعالمة
ذلك أنه ُضقرص من الدعاوى وحب املناظرة  ،ومن َق ْصد التكثر بعلمه وضزر عا
نفسه

"

()2

.

ومن صور الرفق بالطالب أن ضت ول الرد اللطيف عليه حني خطئه  ،قال
اآلَر  -يف أخالق املقرئ  " : -وضنبغي ملن قرأ عليه القرآن فثخطث فيه  ،أو ل أال
ضعنفه  ،وأن ضرفق به ،وال جيفو عليه  ،وضصرب عليه ؛ فإين ال آمن أن جيفو عليه فينفر
عنه  ،وباحلر أال ضعود إىل املس د

"

()3

.

نعم ؛ أن العنف من أسباب النفور واهل ر ،فيحرص املدرس أن ضكون رده
عا الطالب بطرضقة لطيفة  ،ال تعنيف فيها وال ََر  ،وال استع ال  ،وضتمنى بقلبه
أن ضثيت الطالب بالصواب  ،فإن ع ز أرشده بثن ضثيت بآضة قبلها  ،فهو أدعى
الستذكاره واستحلاره  ،فإن كثر خطؤه أمره بالتوبة إىل اهلل بقلبه عند تكرار اآلضة ،
ثم أرشده للمراَعة املتقنة  ،والبعد عن ك سبب ضؤد للعف احلفظ .
"
والردة
السندة ُتك َِّر َّ ،
وكان من عبارة بعط مشاُينا يف الرد أنه كان ضقول َّ :
ُحت ِّطم " ،أ أن َسنْد الطالب ليتحرى اإلَابة الصحيحة  ،فيه تكرضم له واحرتا ؛ أنه

( )1التبيان  ،35 - 34 :ونحوه يف تذكرة السامع  ،47 :ومن د املقرئني . 63 :
( )2سري أعال النبالء  ( 17 / 7 :قاله الذابي تعليق ًا عا قول معمر بن راشد  :كان ضقال  :إن الرَ ضطلب العلم لغري اهلل ،فياثبى
عليه العلم حتى ضكون هلل ) .
( )3أخالق محلة القرآن . 53 :
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ضفرري بحسن إَابته ،وأن الرد املبارش عا الطالب دون َتكني له من االستحلار،
وإنشاء اإلَابة السليمة ،فيه حتطيم ملشاعره ونفسيته  ،واو مثخذ تربو سدضد .
 - 5الصرب عىل املتع ِّ م :
إن خلق الصرب من اأخالق العظيمة التي من حتا اا نال العال  ،وقد تردد
ذكره يف القرآن العظيم أكثر من مائة مرة  ،مما ضدل عا أمهيته  ،وعظم التذكري به .
وقال عنه صا اهلل عليه وسلم  " :والصرب ضياء

"

()1

 ،واللياء او النور الذ

حيص فيه نوع حرارة وإحراق كلياء الشمس  ،ب الف القمر فإنه نور خالق ال
حرارة فيه  ،وملا كان الصرب شاق ًا عا النفوس ،حيتاج إىل جماادة النفس وحبسها ،
وكفها عام هتواه  ،كان ضياء .
()2

فمدرس القرآن حيتاج له دائ ًام  ،فهو ضصرب عا نفسه وجيااداا  ،وضصرب عا
ا لوس الطوض للتعليم والقراءة  ،وضصرب يف رشحه وتوضيحه للمتعلمني  ،وضصرب
عا أخالق الطالب وما ضصدر عنهم  -أحيان ًا  -من نقائق .
قال النوو  -رمحه اهلل  " : -وضنبغي أن حينو عا الطالب  ،وضعتني بمصاحله
كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده  ،وجير املتع ِّلم جمرى ولده يف الشفقة عليه ،
واالاتام بمصاحله  ،والصرب عا َفائه  ،وسوء أدبه ،وضعذره يف قلة أدبه يف بعط
اأحيان ؛ فإن اإلنسان معر

للنقائق ،ال سيام إن كان صغري السن

"

()3

.

ومما ضؤكد ةورة الصرب عا املتعلمني يف احللقات القرآنية يف اذا العرص أكثر من أ
وقت مَض  ،ما أفرَه التقد املعريف  ،والتقني  ،وانتشار وسائ االتصال التي َعلت
العاا كقرضة واحدة  ،فثدى ذلك إىل اتساع ثقافة التالميذ ،وَضادة ح م التناقط
( )1رواه مساااااالم (  ) 223يف الصااااااحيح  ،203 / 1 :وأمحااااااد  ،342 / 5 :والنسااااااائي (  ) 2437يف الساااااانن :
 ،6 - 5 / 5و ريام .
( )2انظر َامع العلو واحلكم . 25 ،24 / 2 :
( )3التبيان . 31 :
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السلوكي عند ا امعات املرَعية للمتعلم  ،ك

اذا أوَد عنده مشكالت

وسلوكيات متنوعة ري التي كانت باأمس  .واذا ضتطلب َهد ًا من املعلم يف
احللقات القرآنية  ،وحيتاج إىل احللم  ،والصرب ،والتدرج ؛ لين ح يف معا ة تلك
املشكالت  ،وضغرس يف نفوسهم اأخالق احلسنة  ،وحيقق أاداف احللقات الرتبوضة ،
وبدون اذا اخللق قد ضترسب التالميذ من احللقات  ،فال ضعودون إليها ؛ أن املعلم إذا
ا حيلم وضصرب كان ما ضفسد أكثر مما ضصلح .
()1

 - 6استتدام الوسائل التوضيحية :
ضعترب است دا اأساليب املوضحة والشارحة من أساليب الرتبية الشيقة
واملؤثرة  ،واو أسلوب نبو كرضم  ،است دمه النبي صا اهلل عليه وسلم بعدة
أشكال  ،فكان ضوضح املعاين التي ضرضد بياهنا بالرسم عا اأر

والرتاب  ،أو

بالتشبيه وةب اأمثال ،أو با مع بني القول واإلشارة يف التعليم .
فمن ذلك  :ما رواه عبد اهلل بن مسعود قال  :كنا َلوس ًا عند النبي صا اهلل
عليه وسلم فقرأ وأن اذا رصافي مستقي ًام فاتبعوه وال تتبعوا السب فتفرق بكم عن
سبيله ( ...اأنعا  ،)153 :ف

خط ًا ،فقال  " :اذا الرصاط" ،ثم خ حوله

خطط ًا ،فقال  " :واذه السب  ،فام منها سبي إال وعليه شيطان ضدعو إليه

"

()2

.

وقد نبه علامء الرتبية اأوائ عا اذا اأسلوب  ،فقال ابن اعة :وضبدأ
((

بتصوضر املسائ  ،ثم ضوضحها باأمثلة  ،واو أسلوب توظيفي ؛ لتقرضر املعلومة
)) ()3

وتثكيداا .
( )1مهارات التدرضس يف احللقات القرآنية . 76 - 75 :
( )2رواه اآلَر يف الرشضعة  ،291 - 290 / 1 :واحلاكم يف املستدرك  ،318 / 2 :وبنحوه اإلما أمحاد يف املساند ،397 / 3 :
وابن ماَه يف مقدمة السنن  ،6 / 1 :كالمها عن َابر .
( )3تذكرة السامع واملتكلم . 52 :
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وللوسائ التعليمية فوائد عدضدة ،فهي تثري تفكري املستمع ،وتراف احلواس ،
وتبع

روري النشاط ؛ إذ تكرس الطرضقة الرتيبة يف اإللقاء ،وتريب يف املتعلم دقة

املالحظة والتثم وحرص االنتباه ،وتساعد عا تثبيت املعلومات  ،وتعم عا توفري
الوقت وا هد عا املع ِّلم واملتع ِّلم .
()1

وترد أمهية الوسائ التوضيحية يف تعليم القرآن الكرضم وتالوته  ،وب اصة
لصغار السن  ،ملا ضوَد يف بعط املباح من تشعب  ،أو دقة .
وأرى أن است دا اذا اأسلوب يف التدرضس مهم ملدرس الت وضد والقراءات
 أضل ًا –؛ أن رب املسثلة املتحدث عنها بالصورة املنظورة أو اخليالية  ،له دور ف َّعاليف تقرضراا وتثبيتها يف عق املتعلم.
وقد ظهرت يف اذا العرص وسائ تعليمية ا تعرف من قب  ،فيمكن للمدرس
ضدرس فيها  ،وأعامر فالبه  ،ومستوضاهتم ،
أن ضنتقي منها ما ضالئم البيئة التي ِّ
واإلمكانات املادضة املتاحة يف ذلك .
 - 7العدل بني الطالب :
ال بد للمع ِّلم واملريب أن ضثخذ بمبدأ العدل واملساواة بني فالبه  ،أهنم أبناؤه ،
وقد قال عليه الصالة والسال  " :اتقوا اهلل واعدلوا يف أوالدكم " ( ،)2فالعدل بني
الطالب الَ  ،كام او احلال بني أبناء الصلب .
وحيتاج تطبيق مبدأ العدل بني املتعلمني إىل مهارة ودربة ؛ أهنم قدموا من
بيئات خمتلفة  ،وتلقوا تربيات متباضنة  ،فمن ثم مراعاة نفسياهتم ونظراهتم ملعاين
الترصفات مهم للغاضة  ،حتى يف أضرس اأمور وأسهلها  ،نحو التحية  ،والنظرة ،
والكلمة  ،واالبتسامة  ،ووضع اليد عا الكتف تش يع ًا  ،ونحواا من اأقوال
( )1انظر فرق تدرضس الت وضد . 52 :
( )2رواه مسلم (  ) 1623يف صحيحه  ،1244 - 1243 / 3 :ويف رواضة (( قاربوا بني أوالدكم )) .
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واأفعال التي تثري حفائظ الطالب املتقاربني ،أو تدعو لواي العالقات االَتامعية
فيام بينهم ؛ لذلك كان النبي صا اهلل عليه وسلم " ضعطي ك َلسائه بنصيبه  ،ال
حيسب َليسه أن أحد ًا أكر عليه منه"( ،)1واو أمر ال ضقدر عليه إال من أخلق
النية  ،وصدق يف تعامله مع الناس  ،وراعى نفسياهتم .
وكام أن ترك العدل بني الطالب ضثري بينهم كامئن النفوس  ،كذلك قد ضنت عنه
الكره والبغط للمع ِّلم ؛ لذا ضتوَب عليه أن ضكون حصيف ًا يف تعامله فال " ُضظهر
للطلبة تفلي بعلهم عا بعط يف مودة  ،أو اعتناء مع تساوهيم يف الصفات  ،من
سن  ،أو فليلة  ،أو حتصي  ،أو دضانة ؛ فإن ذلك ربام ضوح

منه الصدر ،وضنفر

القلب " (. )2
أما إن كان لبعط الطالب مزضة تقد يف االَتهاد وفلب العلم  ،أو حسن
اخللق واأدب ،فال حرج عا املدرس أن ضربَ اذه املزضة بتلطف ؛ أنه مما ضدعو
النظراء إىل االتصاف بتلك املزضة .
()3

ومن صور العدل التي ضنبغي ملدرس القرآن مراعاهتا  ،أن ضقد يف القراءة اأول
فاأول ؛ أنه من َانب راعى العدل بني الطالب  ،ويف املقاب ش ع املتثخر عا
البكور؛ لينال القراءة اأوىل .
ومن لطيف ما ضذكر يف اذه الصورة التعليمية " أن الشافبي كان ضصيل الصبح
الرسى إليه ليالً،
بغلس بالفاضلية  ،ثم جيلس لإلقراء ،فكان الناس ضتسابقون ه
()4

()5

()6

( )1رواه الرتمااااذ يف الشااااامئ  168 :عاااان عاااايل ريض اهلل عنااااه ،وبنحااااوه أبااااو الشاااايخ اأصاااابهاين (  ) 18يف
أخالق النبي صا اهلل عليه وسلم وآدابه . 22 :
( )2تذكرة السامع واملتكلم . 59 :
( )3انظر املصدر السابق . 59 :
( )4واو ظلمة آخر اللي إذا اختلطت بلوء الصباري ( ،املع م الوسي ( لس ) . ) 658 :
( )5وااااي مدرساااة بناااااا القاااايض الفاضااا عباااد الااارحيم البيسااااين بااادرب امللوخياااة يف القااااارة ،وَعااا الشاااافبي
شي ها ( ،اضة النهاضة . ) 20 / 2 :
( )6واو سري عامة اللي  ( ،املع م الوسي ( رسى ) . ) 428 :
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وكان إذا قعد ال ضزضد عا قوله  :من َاء أوالً فليقرأ  ،ثم ضثخذ عا اأسبق فاأسبق ،
فاتفق يف بعط اأضا أن بعط أصحابه سبق أوالً ،فلام استوى الشيخ قاعد ًا قال  :من
َاء ثاني ًا فليقرأ  ،فرشع الثاين يف القراء  ،وبقي اأول ال ضدر حاله ؟ وأخذ ضتفكر ما
وقع منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوَب حرمان الشيخ له  ،ففطن أنه أَنب تلك
الليلة  ،ولشدة حرصه عا النوبة نيس ذلك ملا انتبه  ،فبادر إىل الشيخ  ،فافلع الشيخ
عا ذلك ،فثشار للثاين بالقراءة  ،ثم إن ذلك الرَ بادر إىل محا َوار املدرسة
فا تس به  ،ثم رَع قب فراغ الثاين  ،والشيخ قاعد أعمى عا حاله  ،فلام فرغ الثاين،
قال الشيخ  :من َاء أوالً فليقرأ ،فقرأ" .
()1

قال ابن ا زر  -معقب ًا  " : -واذا من أحسن ما نعلمه وقع لشيو اذه
الطائفة  ،ب ال أعلم مثله وقع يف الدنيا
()2

"

()3

 ،واذا إن صح فمن قبي الكرامة .

 - 8القدرة عىل إدارة احل قة القرآنية :
إن القدرة عا إدارة احللقة تتمث يف ش صية املدرس املتزنة  ،املتمكنة من
توَيه الطالب  ،واُتاذ القرارات املناسبة للظروف الطارئة  ،مع التحيل بمكار
اأخالق و ي الس اضا .
وال شك أن تثا املدرس العلمي ا يد  ،ومراعاته للصفات الذاتية يف
ش صيته من اإلخالص والصدق  ،والتقوى  ،وحسن اخللق  ،والشعور باملسؤولية،
وأداء واَبه بثمانة ،ثم مراعاته ملواصفات مهنته الرتبوضة من التدرج يف التعليم ،
ومراعاة الفروق الفردضة  ،والرفق  ،والصرب  ...كلها عنارص أكيدة لن اري إدارته
للحلقة القرآنية .
( )1اضة النهاضة . 22 - 21 / 2 :
( )2أ  :علامء القراءة .
( )3اضة النهاضة . 22 / 2 :
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أما إذا سلك سب الطرق العن ه َّية كرضب ا دار  ،أو الطاولة ،أو رفع الصوت
بطرضقة مؤذضة  ،ونحواا من املامرسات اخلافئة  ،فإن اذا املسلك مؤرش عا ضعف
ش صيته " ومث اذا املدرس ال ضصلح للعم يف جمال الرتبية والتعليم  ،فل ً
ال عن
احللقات القرآنية ؛ أنه ضعيق التالميذ عا االستمرار يف تعلم القرآن الكرضم ،وحفظه،
وفهم آدابه ،ومعرفة أحكامه ،والعم اا

"

()1

.

ومما ضلتحق بقدرة املدرس عا إدارة احللقة ون احه فيها ،أن ضكون مل ًام بثحوال
امل تمع الذ ضعي

فيه  ،وبعادات الناس وتقاليدام  ،وأن ضكون له برص بمصادر

التوَيه والتثثري يف الناس .
كام ضنبغي له االفالع عا فرق التدرضس  ،والدراسات الرتبوضة والبحوث النفسية
واالَتامعية التي تتحدث عن الطف  ،واملرااق والتغريات النفسية وا سدضة التي
ضمر اا ك منهام ؛ لكي ضتمكن من إضصال املعلومة بثفل أسلوب  ،وأن ح فرضقة

()2

.
وحيسن به أن ضعتني بثسس العالقات االَتامعية  ،ومهارات فن التعام مع
اآلخرضن ،وأن ضنق مفردات اذه املهارات االَتامعية من مع م التعلم إىل قاموس
الرتبية العميل .

( )1مهارات التدرضس يف احللقات القرآنية . 110 - 109 :
( )2انظر املدارس والكتاتيب القرآنية . 20 :
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 الباب اخلا س

تطوير املهارات اادارية والرتبوية ملع م القرآن الكريم لألطفال
 الفصل األول  :اد النبي  يف التعليم .
 الفصل الثاين  :أام فرق التعليم الرتبو من القرآن والسنة .
 الفصل الثالث  :أفل الطرق لتنشي الطف للحفظ واملراَعة .
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 الفصل الرابع  :الفروق الفردضة وكيفية التعام معها .
 الفصل اخلا س :كيفية التعام مع الن باء من اأففال يف احللقات .

الفصل الثاين
أهم طرق التع يم الرتبوي ل القرآن والسنة
القرآن الكرضم َاخر باأساليب التعليمية املتنوعة واملوضحة لألمور اخلفية ويف السنة
النبوضة إرشادات كرضمة لالاتام بالقرآن حفظ ًا وتالوة وفه ًام وعم ً
ال وتعلي ًام.
ومن اللمحات الرتبوضة والوسائ التعليمية التي سابق القارآن بااها العلام احلادض
وتلته السنة النبوضة وقد أرشنا إىل لة منها يف ادضه يف التعليم ما ضيل :
أوالا :أس وب القدوة الطيبة:
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فهو أبرَ أساليب الرتبية وأن حهاا وأخرصا فرضاق للهداضاة واإلصاالري مان َهاة
والتفوق العلمي من َهة أخرى إذ حيرص املقتدون عا حتقيق صورة شبيهة باملقتدى
به وقد َع القرآن الكرضم قدوتنا رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم أرشف اخللق الذ
اَتمعت فيه كامالت البرش قال تعاىل :لقد كان لكم يف رسول اهلل أساوة حسانة ملان
كان ضرَو اهلل واليو اآلخر وذكر اهلل كثري ًا. 
1

ومن وَوه االقتداء به االقتداء به يف النصح واإلرشاد والتقوضم والتعليم واو القائا
صا اهلل عليه وسلم  :إناام بعثت معل ًام ".
()2

وقد كر نبينا صا اهلل عليه وسلم املعلمني وأمر املتعلماني بالتواضاع هلام وال ناى
للناس يف أ عرص عن املعلم املرشد الذ ضقتادى باالنبي صاا اهلل علياه وسالم يف
التمسك بالدضن والعم برشع اهلل والت لق باأخالق الفاضلة .
ومهام تطورت اأَهزة احلدضثة وتفنن أا االختصاص يف اخارتاع – اإللكرتونياات
واأَهزة املتطورة لنق املعلومات وإضلااحها بالصاوت والصاورة وُتازضن املاواد
العلمية وترتيبها وتيسري االنتفاع اا فال نى أبد ًا عن املعلم الاذ تتلقاى عاا ضدضاه
الناشئة القرآن الكرضم وضتعلمون منه فرق اأداء وخمارج احلروف والوقوف وترتسم
يف أذااناهم صورة ورعه وخشوعه وعذوبة منطقه ونرضة وَهه واستقامته واحلكمة
واإلنصاف الذ ضتسم به تعامله والتستو الصورة املس لة التي َتثله ماع احلقيقاة،
فمعلم القرآن ضتكيف مع الظروف االَتامعية والنفسية والعقلية لطالبه وضغري مع ك
نوع منها فرضقته يف التدرضس ،وضتكيف يف احلال مع املتعلم واذا اإلحسااس ال ااده
يف ا هاَ واو مطلوب فلال عن إمكان التثين والتكرار عند احلاَاة واالنتقاال مان
ادف إىل ادف مبارشة إذا رأى أن املوقف التعليمي ضتطلب ذلك وليس اذا لل هاَ.
( 1اأحزاب )21 :
( )2ابن ماَة املقدمة باب فل العلامء واحل عا فلب العلم برقم 83/1/229ط احللبي.
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فمن خصوصيات املعلم تنوضع اأسائلة املناسابة ملساتوضات فالباه وتلقاي اإلَاباة
وإعانة الدارس عليها باإلشارة واإلضامء أو قسامت الوَاه .وااذا ضعلام أن اأَهازة
وسائ معينة للمدرس عا تثبيت املعلومات يف أذاان فالباه وتوضايح ماا ضصاعب
فهمه ويف ا ر املعلم واالستغناء عنه بتلك الوسائ احلدضثة ضياع للعلم :
قال ابن اعة  :من أعظم البلية تشييخ الصحيفة واأخاذ عان الورقاة( .")1وقاال
اإلما الشافعي  :من تفقه من بطون الكتب ضيع اأحكا (.")2
وملا كان املعلم لب العملية التعليمياة وَبات العناضاة باه ومان اخلطاوات املهماة يف
باملستوى العلمي للمتعلمني اشرتاط الكفاءة العالياة فايمن ضتقاد لوظيفاة

النهو

التدرضس من حي التحصي العلمي وتنوع فرق التدرضس وتوفر املهارات الالَماة
للمدرس الكفء بصفة عامة .
ثاني اا :إبرا املعنويات املطوية يف أعامق النفوس إىل عهامل احلهس برضهب املثهل اهلهادف
والتشبيه الكاشف .
كام يف قوله تعاىل   :مث الاذضن محلاوا التاوراة ثام ا حيملوااا كمثا احلاامر حيما
أسفار ًا. 
3

فاختيار احلامر مث ً
ال ملن ضقرأ التوراة وال ضعم باها ضثري انفعال االشامئزاَ مان ااؤالء
والشعور بتفااتهم واالحتقار ملعااين الرشاك والكفار وضاياع التفكاري الساليم عناد
املرشكني ،واو من املواقاف التعليمياة التاي اساد صافات اليهاود وتاربَ ضاالهلم
وانحرافهم .وجيم باملعلم أن ضستعني باملث يف الادرس القارآين ويف احلاوار لإلقنااع
باحلق وتقرضره.
( )1عودة إىل اإلسال الدكتور أمحد الرشبايص . 28 :
( )2نفسه .
 ( 3ا معااة . ) 5 :
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ومن الروائع يف اذا امل ال ما أثر أن جموساي ًا وعاملا ًا مسال ًام يف بغاداد اَتمعاا فقاال
امل ويس  :أتدعون أن املسلم منكم ضذاب إىل ا نة بعد املوت وجيد يف ا نة ثامر ًا كلام
أك منها شيئ ًا ال تنقق كيف ذلك وأ يشء تثخذ منه أ يشء ضنقق ؟
فرد العاا قائ ً
ال أرأضت لو أنك أشعلت رساَك ثم َاء أا بغداد ايعهم فثشاعلوا
من رساَك أضنقق ذلك من ضوء رساَك شيئ ًا؟ فثفحم امل ويس برضب املث ()1
.
ومن أبلغ التعبريات التمثيلية قوله صا اهلل عليه وسالم  :تارى املاؤمنني يف تارامحهم
وتوادام وتعاففهم كمث ا سد إذا اشتكى علو تداعى لاه ساائر َساده بالساهر
واحلمى(." )2
ثالث اا :أس وب احلوار :
كام تلمنته قصة إبراايم اخللي عليه السال يف سورة مرضم فقد حاور أبااه فاوض ً
ال يف
إبطال عبادة اأصنا وبيان شناعة ما ضقو به والده من صناعتها وعبادتاها.
وكحوار صاحب ا نتني مع أخيه كام َاء يف سورة الكهف .
وكحوار سيدنا موسى مع اخلرض عليهام السال .
وكحوار سيدنا رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم ملن كلمه يف شثن العدوى حتى قال لاه
صا اهلل عليه وسلم :فمن أعدى اأول()3؟

( )1الرتبية اإلسالمية إعداد الدكتور  /عبد البدضع عبد العزضز اخلويل أستاذ الرتبية اإلسالمية ب امعة اأَار ود .عبد القو حمماد
والدكتور حممد حسن أمحد  ، 88،89 :ط .بقسم الرتبية اإلسالمية كلية الرتبية.
( )2الب ار كتاب اأدب باب رمحة الناس والبهائام  ، 438/1مرَع سابق.
( )3اذا َزء من حدض أيب ارضرة قال :قال صا اهلل عليه وسلم  :ال عدوى وال فرية وال صفر وال اامة .فقاال أعارايب فاام باال
اإلب تكون يف الرم كثناها الظباء في الطها البعري اأَرب في راا قال :فمن أعدى اأول  .سنن أبو داود كتاب الطاب – بااب
يف الطرية  19/4مطبوع عا اام  ،رشري موفث اإلما مالك للزرقاين ط1399اا  ،مكتبة الكليات اأَارضة.

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

30

وفرضقة احلوار واإلثارة اي أكثار الطارق يف تعلايم الرساول صاا اهلل علياه وسالم
أصحابه وضلاف إليها أحيان ًا التكرار كام يف حدض معاذ بن َب وفيه أن رسول اهلل
صا اهلل عليه وسلم قال :
" ا تدر ما حق اهلل عا عباده؟ قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال :حق اهلل عا عبااده
أن ضعبدوه وال ضرشكوا به شيئ ًا( " )1كام َاءت يف القرآن الكرضم آضات كثرية تتلامن
والتحليط ومن ذلك قوله تعاىل  " :ضا أهياا

أسلوب اإلثارة كاالستفها والعر

الذضن آمنوا ا تقولون ما ال تفعلون. 
2

وقوله " أتثمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفاال تعقلاون، 
3

و ري ذلك كثري .
رابع اا :أس وب املحاولة والتجربة:
حتى إذا وص املتعلم للصواب أقره املعلم عا ذلاك وإال علماه فياتمكن العلام يف
نفسه فل َتكن وقد استعم الرسول صا اهلل عليه وسلم اذا اأسلوب مع امليسء
صالته حي قال صا اهلل عليه وسلم ارَع فص فإنك ا تص ثالث مرات .ثم قال
الرَ ا للرسااول صااا اهلل عليااه وساالم  :وال اذ بعثااك باااحلق ال أحساان ااريه
فعلمني(.")4
فعلمه رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم وبالت ربة حفظ الصحابة من رساول اهلل صاا
اهلل عليه وسلم القرآن حي كان ضقرؤه َهر ًا يف الصالة ا هرضة وبطبيعة احلال ضتكرر
ما ضقرأ به فيحفظه الصحابة رضوان اهلل عليهم أ عني .
( )1صحيح الب ار كتاب اللباس – باب إرداف الرَ خلف الرح 398/10فتح البار  ،مرَع سابق .
( 2الصنف . )2 :
( 3البقرة . )44 :
( )4الب ار كتاب اأذان – باب أمر النبي صا اهلل عليه وسلم الذ ال ضتم ركوعه باإلعادة  276/2فتح البار .
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ثم إنه صا اهلل عليه وسلم كان ضعلم أصحابه القرآن بال ًا وضبيناه رشحا ًا فيحفظوناه
وبعلهم كان ضعر

حمفوظه عا رساول اهلل صاا اهلل علياه وسالم كاام ضشاري ابان

مسعود ريض اهلل عنه يف حدض االست ارة بقوله :
كان رساول اهلل صاا اهلل علياه وسالم ضعلمناا االسات ارة كاام ضعلمناا الساورة مان
القرآن")1(..
خا س اا  :ل الطرق الرتبوية استتدام وسائل اايضاح :
وقد استعملها رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم يف أكثر من موفن فقد " خا رساول
اهلل صا اهلل عليه وسلم خطا مربع ًا وخ خطا يف الوس خارَ ًا منه وخ خطوفا ًا
صغار ًا إىل اذا الذ يف الوس من َانبه الذ يف الوس وقال:
اذا اإلنسان واذا أَله حمي به أو قد أحاط به واذا الاذ ااو خاارج أملاه وااذه
اخلطوط الصغار اأعارا

 ،فاإذا أخطاثه ااذا هنشاه ااذا ،وإذا أخطاثه ااذا هنشاه

اذا(.")2
وعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال :خ لنا رسول اهلل صاا اهلل علياه وسالم
خط ًا ثم قال :اذا سبي اهلل ثم خ خطوف ًا عن ضمينه وعن شامله ثم قال ااذه ساب
متفرقة عا ك سبي منها شيطان ضادعو إلياه ثام قارأ وأن ااذا رصافاي مساتقي ًام
فاتبعوه وال تتبعوا السب فتفرق بكم عن سبيله.")3( 
سادس اا  :الرفق باملتع م حتى ال يشعر بثقل التع م والتع يم :
( )1الب ار كتاب الدعوات باب الدعاء عند االست ارة  ، 183/11فتح البار وانظر كتاب  :فرق تدرضس الرتبياة اإلساالمية
– نامذج إلعداد دروسها  .د .عبد الرشيد عبد العزضز ساا  ، 230ط .ثالثة نرش وكالة املطبوعات بالكوضت.
( )2الب ار  :كتاب الرقاق باب اأم وفوله  ،235/11فتح الب ار مرَع سابق .
()3اأنعا  153 :واحلدض بلفظه يف الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلما أمحد بان حنبا الشايباين كتااب التفساري بااب"وأن ااذا
رصافي مستقي ًام " ، 141/18مرَع سابق .
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كام يف قصة – معاوضة بن احلكم السلمي حني عطاس رَا واام يف الصاالة خلاف
رسول اهلل صاا اهلل علياه وسالم ضقاول معاوضاة  :فقلات ضرمحاك اهلل فرمااين القاو
بثبصارام  ..فلام صا رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم فبثبى او وأمي ما رأضت معلا ًام
قبله وال بعده أحسن تعلي ًام منه فو اهلل ما ناهرين وال ةبني وال شتمني قال :
إن اذه الصالة ال ضصلح فيها يشء من كال الناس إناام او التسبيح والتكبري وقاراءة
القرآن(.")1
سابع اا  :تشجيع املهرة عىل التالوة اجلهرية :
روى الب ار عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال  :قال يل النبي صا اهلل علياه
وسلم  :اقرأ عيل قلت أقرأ عليك وعليك أنازل قال فإين أحب أن أسمعه مان اري
فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت  فكيف إذا َئنا من ك أمة بشهيد وَئنا باك
عا اؤالء شهيد ًا . قال أمسك فإذا عيناه تذرفان (.")3
2

وعا ذلك ضنبغي تش يع الطالب امل يادضن عاا تاالوة القارآن يف فاابور الصاباري
واحلفالت املدرسية واملسابقات والصلوات ا هرضة والرتاوضح ونحو ذلك .
ثا ن اا  :البدء بالقراءة واحلفظ أوال ثم الفهم ثم العمل :
وضستشهد لذلك من كتاب اهلل تعاىل  :بقول اهلل لنبيه حممد صا اهلل عليه وسلم :
 إن علينا عه وقرآنه  فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه . 
4

( )1صحيح مسلم كتاب املساَد  ،باب حترضم الكال يف الصالة ونسخ ما كان من إباحة حدض رقم .537
( 2سورة النساء )41:
( )3واحلدض يف صحيح الب ار كتاب التفسري باب فكيف إذا َئنا  ، 250/8فتح البار  ،مرَع سابق.
 ( 4القيامة )19 – 17 :
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وقوله  ربنا وابع فيهم رسوالً منهم ضتلو عليهم آضاتك وضعلمهم الكتاب واحلكماة
 . وقوله  كام أرسلنا فيكم رسوالً مانكم ضتلاو علايكم آضاتناا وضازكيكم وضعلمكام
1

الكتاب واحلكمة. 
2

وقولااه  إن يف خلااق السااموات واأر

واخااتالف اللي ا والنهااار آلضااات أويل

األباب. 
3

اآلضات قال فيها رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم  :وض ملن قرأاا ثم ا ضتفكر فيها(. )4
فحفظ القرآن الكرضم ال ضتوقف عا الفهم واملالضني الذضن حفظاوا القارآن ا ضكوناوا
ضبدؤون بتفسريه أوالً ثم بحفظه واهلل عز وَ قد ضرس حفظه ،وذل له األسنة حتاى
إن ناشئة اأعاَم حيفظونه وال ضدركون معنااه إذا فاالبتهم باه  ،وإنااام ضاثيت عار
املعاين اإل الية يف مرحلة متثخرة ضمكن لعق الطالب أن ضعي وضفهام معااين القارآن
ودالالته .
وقد كان أصحاب الرسول صا اهلل عليه وسلم حيفظون من القرآن ثم ضتعلمون معنى
ما حفظوه ثم ضعملون به.
فعن أيب عبد الرمحن السلمي قال  :حدثنا من كان ضقرئنا من أصحاب النباي صاا اهلل
عليه وسلم أناهم كانوا ضقرتئون من رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم وعا آله وصحبه
عرش آضات فال ضثخذون يف العرش اأخرى حتى ضعلموا ما يف اذه من العلام والعما
قال  :فعلمنا العلم والعم (.")5

( 1البقرة ) 129:
( 2البقرة)151 :
( 3آل عمران )190 :
( )4الدر املنثور يف التفسري باملثثور الل الدضن السيوفي  ، 111/2ط .دار املعرفة بريوت.
( )5الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلما أمحد بن حنب الشيباين  ،كتاب التفسري باب ما َاء يف قاراءة القارآن باثَر أو تعليماه باثَر
 9/18مرَع سابق.
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والنسق الطبيعي أن ضبدأ الطف احلفاظ عان فرضاق التلقاني ثام عان فرضاق القاراءة
والكتابة مع التلقني ثم القراءة والكتابة استقالالً بعد متابعة قراءة نموذَية من املعلم
.
وبعط الطالب ال ضعتمدون يف احلفظ إال عا السامع فق واام اإلخاوة املكفوفاون
ومنهم من ضظهار نبو اه مناذ الصاغر نااياك عان نباوغ كثاري مانهم يف الدراساات
املت صصة .
وال ُيلو منهم عرص والاذضن ضستشاكلون قلاية " بفهام وبغاري فهام ضاا أمحاد " ال
ضستندون إىل ةورة عقلياة وال برااان منطقاي وال حقيقاة واقعاة مقاررة فااحلفظ
والتالوة بغري فهم ضكون يف باكورة مرحلة الطفولة وبفهم ضكون يف املراح التي تليها
حني ضبلغ الطف سنا تؤاله للفهم الصحيح والتمييز بني ا ياد والارد ء مان اآلراء
واأفكار  .وال مانع أن تقد للطف معاين إ الية مبساطة وال ضنبغاي أن ضغياب عان
اأذاان أن االاتام باحلفظ قائم عا الدوا وأوفق ما ضكون مع خلو اأذاان .
وحفظ الصبيان القرآن وام يف سن العاارشة فاام دونااها وقاد حيفظوناه ماع معانياه
التفسريضة املوَزة وقد ضليفون حلفظه حفظ بعاط اأحادضا النبوضاة  ،فياه أعظام
الداللة عا أن إرادة اهلل نافذة يف حفظ كتابه الكرضم من اللاياع ويف ااذا املقاا باني
الدكتور فتحي عيل ضونس اخلطر الكامن وراء دعوة احلفظ بال فهم ال قيمة له وأنه من
الرضور فهم املعنى فهام تام ًا أوالً ثم ضثيت دور احلفظ فيقول :
وإذا أخذنا بمبدأ علم النفس التعليمي الذ ضنق عا فهم املعنى فهام تاما ًا كاي تاتم
عملية التعليم والتعلم فمعنى ذلك أنه البد أن نؤخر تعليم القارآن الكارضم لألففاال
إىل سن متثخرة ويف اذا التثخري خطورة بالغاة عاا التطبياع الادضني لألففاال أناه
معروف من الدراسات التي أَرضات عاا تعلايم اأففاال أنااهم يف السان املبكارة
ضتعلمون برسعة وضتذكرون َيد ًا وأن عنادام نوعا ًا مان املروناة الفكرضاة والصافاء
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الذاني ضساعدام عا ذلك  .واالاتام بمبدأ املعنى يف حد ذاته أمار ةور ومهام
يف عمليات التعليم لكن تطبيقه احلريف يف تعليم القرآن أدى إىل ظهاور دعااوى مثا :
إرَاء تعليم القارآن إىل سان متاثخرة حتاى ضمكان لألففاال أن ضفكاروا يف معانياه
وضفهموه واذا الضتم إال يف سن الثانية عرشة كام ذكر بياَيه .
وكذلك انتقاء بعط اآلضات وقرص الدراسة عليها بحيا تكاون أقارب إىل مفااايم
اأففال ويف مث تلك الدعوات خطورة بالغة .
وضرى الدكتور فتحي ضونس:أنه ضكفي إفها الطف املعنى اإل ايل مرتبطا ًا باأنشاطة
ومواقف احلياة اليومية وليس يف ذلك ما ضدعو للقلق أن تارك بياان املفااايم العاماة
لآلضات ضرض بالتكوضن اخللقي للطالب والوَداين كذلك(. )1
ومما جيدر التنبيه إليه انا أن بعط الدراسات الرتبوضة تدعو إىل عد مبارشة اأففاال
التحفيظ إال بعد تعليم القراءة والكتابة أن الطفا قاد ضعتماد عاا فرضقاة التلقاني
فيتثخر حتص يله يف القراءة والكتابة وقد اد شااد ذلك يف بعاط الطاالب الاذضن ال
ضستطيعون القراءة السليمة أو الكتابة الصحيحة وام يف املرحلة الثانوضة أو ا امعية .
بينام ن د الطالب الذضن أَادوا القراءة والكتابة قب مبارشة احلفظ اام مان َياد
التالوة ومن املهرة يف احلفاظ ورعاضاة اأحكاا  ،كاام أن يف مبارشتااهم احلفاظ بعاد
تعلمهم القراءة والكتابة لذة ال جيدون مثلها يف التلقني حني ضكون املصاحف أماامهم
وام جيهلون مطالعته .
فينبغي أال ضعتمد عا التلقني ابتداء إال ملن اباتا باالبالدة أو كاف برصاه( ، )1وااي
دراسة َ دضرة باالاتام لثبات ن احها الرائع يف الكتاتيب التي تتبع اذه الطرضقة وكام
او احلال يف بعط الدول كمرص .
( )1الرتبية الدضنية اإلسالمية بني اأصالة واملعارصة للدكاترة أ .د .فتحي عا ضونس  ،و د .حممود عبده أمحاد ،ود .مصاطفى عباد
اهلل إبراايم  ،ط .عاا الكتب ص  237 – 235بترصف.
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الفصل الثالث
أفضل الطرق لتنشيط الطفل ل حفظ واملراجعة
قد قصدت يف اذا املبح إبراَ عنرص تربو ضعني املعلام عاا أداء رساالته وضادفع
ٍ
بنفس مرحة متقبلة مرسورة مطمئنة.
الطالب إىل تلقي تلك الرسالة عا وَه تا ..
أال واو  :كيفية ب روري النشاط يف نفس الطالب ؛ ليقب عا كتاب ربه را ب ًا جمتهد ًا
..حمب ًا خملص ًا..
والتنشي والتش يع من عنارص الرتبية التي ال ناى ملعلام عنهاا  ،ولاه دور كباري يف
نفس الطالاب  ،ويف تقدماه يف احلفاظ واملراَعاة  ،ويف إقبالاه عاا كتااب رباه ،ويف
استغالل فاقاته الكامنة  ،وبع قدراته الدفينة  ،وإضقاظ مهته الفاترة .
والتنشي جيع الطالب يف تقد إجيايب بناء  ،وحيول دون تثخره أو انقطاعه  ،وضدفعاه
قدم ًا نحو اأما  ،وجيع عمله ذا مردود حسن  ،ونتائ َيدة .
وضتم ذلك مع مراعااة املواَناة يف التشا يع والتنشاي دون إفاراط وال تفارض لائال
ضتحول إىل عنرص إفساد حني ضعتاد الطالب علياه .
وقد َتر عا املعلم حلظات ضشعر فيها بإدبار مان فالباه بعاد إقباال  ،وب ماول بعاد
نشاط  ،وبيثس بعد أم  ،وبفتور بعد محاس  ،وانا قد تغلبه احلرسة  ،وضشعر بااحلرية
ااه ذلك .
وإننا يف هذا املبحث لنمدُّ يد العون ل مع م لع ه يعيد احلامس إىل طالبه ويبث روح
النشاط فيهم ل جديد ..
( )1مستفاد من كتاب :دراسات وبحوث َدضدة يف تارضخ الرتبية اإلسالمية للدكتور جمااد توفياق ا ناد  225 :وماا حوهلاا ط
أوىل 1404اا –  ، 1984مطبعة دار الوفاء خلف ا امع اأَار بالقاارة.
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 -1ربطه بشتصية النبي  كقدوة :
إن رب الطالب بش ق النبي  واالقتداء به و رس حبه يف قلبه من أام الوساائ
التي تدفع الطالب للعم وبذل ا هد .
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال  ( :بت عند خالتي ميمونة  ،فلام كان بعاط الليا
قا رسول اهلل  فثتى شن ًا معلق ًا فتوضث وضاوء ًا خفيفا ًا  ،ثام قاا فصاا  ،فقمات
فتوضثت  ،وصنعت مث الذ صنع ثم قمت عن ضساره فحولني عن ضميناه  ،فصاا
ما شاء اهلل  ،ثم اضط ع فنا حتى نفخ ثم أتاه املؤذن ضؤذنه بالصالة ف ارج فصاا )

1

.
ورب الطالب بش صية النبي  جيع منه إنسان ًا صاحل ًا تقي ًا سوض ًا حمب ًا للقرآن والعلم
 ،فيكون الباع عا التعلم ذاتي ًا داخلي ًا نابغ ًا من إضامن عميق وحب أصي  ،واو باال
شك أقوى البواع وأَدااا وأنفعها وأقومها وأكثراا رسوخ ًا وثبات ًا .
وضمكن رب الطالب بش صية النبي  عرب اآليت -:
أ) بيان فلله  عا اذه اأمة  ،وعا العاملني  ،وعا الناس أ عني .
ب) بيان سريته العطرة  ،وصفاته اخلُ ُل ِقية واخلَ ْل ِقية .
ج) تعظيم ذكره  ، والصالة عليه كلام ذكر  ،واتباع سنته  ،وإَالل أوامره ونواايه.
د) العناضة بسنته وأحادضثه  ،وتربية الطالب عا اتباع النبي  يف ك يشء .
فإذا تثص حب النبي  يف نفس الطالب ثم سمع حادضث ًا ضادعو إىل تعلام القارآن ،
بادر إىل ذلك حمبة للنبي  وابتغا ًء لألَر من اهلل .
 -2املدح :
()2

 1رواه ابن خزضمة يف صحيحة .
 2انظر اإلنصات االنعكايس 56 :
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للمدري أثر فاع يف النفوس  ،فهو حييي اأحاسيس امليتاة  ،وحيارك الشاعور الناائم ،
وضقع يف النفس موقع ًا حسن ًا  ،واو حمباب إىل القلاوب مثاري للمشااعر  ،وااو ضادفع
الش ق املمدوري إىل العم ب دضة وارتياري يف نفس الوقت .
عن ابن عمر قال  :كان الرَ يف حياة رسول اهلل  إذا رأى رؤضا قصها عا رساول
اهلل  ، فتمنيت أن أرى رؤضا أقصها عا النبي . 
قال وكنت الم ًا شاب ًا عزب ًا  ،وكنت أنا يف املس د ع عهد رساول اهلل  ، فرأضات
يف النو كثن ملكني أخذاين فذابا يب إىل النار  ،فإذا اي مطوضة كطاي البئار  ،وإذا هلاا
قرنان كقرين البئر  ،وإذا فيهام ناس قد عرفتهم  ،ف علت أقول  :أعوذ باهلل من النار ،
1

أعوذ باهلل من النار  ،أعوذ باهلل من النار  ،قال فلقيهام ملك فقال يل  :ا ترع .
2

فقصصتها عا حفصة  ،فقصتها عا رسول اهلل  ، فقاال النباي (( نعام الرَا
عبداهلل ! لو كان ضصيل من اللي )) قال ساا  :فكان عبداهلل بعد ذلك ال ضنا من الليا
إال قليال .
واااو املريب اأعظم  ضنبه باملدري عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام إىل أمر فا عناه
بثسلوب رائع حمبب إىل نفسه  ،فيبع به إىل العم عا أتم وَه وااو را اب مقبا
مثابر.
وكذلك املدري يف وقته املناساب  ،ويف َمناه املناساب  ،للشا ق املناساب  ،ضبعا
النشاط وضثري احليوضة يف النفوس .
وضنبغي أن ضكون املدري بصدق  ،واعتدال  ،من اري ماراء  ،وال تب يا  ،وال تادلي
موَه ًا إىل ادف معني ال مل رد املدري فحسب .
َائد  ،ومن حني إىل آخر  ،وضكون َّ

 ( 1قرنان كقرين البئر ) مها اخلشبتان اللتان عليهام اخلطاف  ،واو احلدضدة التي يف َانب البكرة .
 ( 2ا ترع ) أ ال روع عليك وال ةر .
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وإال فإن الش ق املمدوري سيعتاد عليه  ،وسيؤمله الت يل عنه  ،وسيصعب عليه قبول
احلق بعد ذلك  ،وسيثري يف نفسه الغرور والتعايل .
 -3املنافسة :
املنافسة حترك فاقات كامنة داخ اإلنسان ال ضعرفها يف اأوقات العادضة  ،وتربَ تلك
الطاقات لدى الش ق عندما ضوضع يف منافسة حامية مع ش ق آخر .
وكان رسول اهلل  ضصف عبداهلل وعبيداهلل وكثري ًا – بني العبااس – ريض اهلل عانهم
ثم ضقول (( :من سبق إيل فله كذا وكذا )) .
واذه وسيلة مهماة تؤكاد ةورة َرع التناافس باني الطاالب  ،ثام مكافاثة الفاائز
وتقدضره حتى ضدفعه ذلك السات راج الطاقاات الكامناة يف نفساه  ،ومان ثام حيقاق
املطلوب منه وضشعر باللذة والسعادة .
واملنافسة تنش النفوس وترفع مستوى اهلمم  ،وتثري النشاط  ،وتنمي املواااب  ،كاام
أهنا تغرس يف الطف روري ا امعة واالبتعاد عن الفردضة  ،وتدرب عا فهام احليااة ،
وأهنا بني إقبال وإدبار حسب ما ضبذل هلا من َهد .
واملنافسة تثري الطالب يف ا انب املطلوب  ،فال ضشذ عنه لئال ُيرسا  ،كاام أهناا توَاه
ااتاممه نحو اأمر املطلوب فيعتني به وضتقنه وال ضنساه .
أخرج الب ار عن ابن عمر ريض اهلل عانهام قاال  :قاال رساول اهلل  (( : إن مان
ش ر البواد ش رة ال ضسق ورقها  ،وإهنا املسلم فحدثوين ما اي ؟ )) فوقع الناس
يف ش ر البواد  ،قال عبداهلل  :وقع يف نفيس أهنا الن لة  ..ثم حادثنا رساول اهلل 
قال  (( :اي الن لة )) .
1

 1سبق ُترجيه .
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واذا اأسلوب قد أثار انتباه الطف وَعله ضفكر مع الكبار وضنافسهم ملعرفة ا واب
.
واستغالل أسلوب املنافسة بني الطالب احللقاات ضاؤد إىل با روري النشااط باني
الطالب وضبعد عنهم الفتور والكس  ،لكن ضنبغي است دامه بشك صاحيح لياؤد
النتائ املرَوة منه ،فاالختيار الصاائب للطلباة املتنافساني  ،واختياار امل اال الاذ
سيتنافسون فيه  ،والغاضة التي تؤَ فيهم روري التنافس  ،والكلامت التي تشحن ا و
العا باملنافسة  ،ك ذلك له دور كبري يف ن اري املنافسة أو فشلها .
وضنبغي مع ذلك كله أن ضكون املدرس يف ضقظة دائمة لئال ضؤد التنافس إىل الشاحناء
 ،فيوَه املنافسة توَيه ًا صحيح ًا وضكبح احها حني انح عن أادافها .
 -4حل املشاكل :
قد ضعرت الطالب النشي فرتات كس وإعرا

 ،وقد ضكاون ذلاك ملشاكلة نزلات

بالطالب وال بد من ح ما ضعرتضه من مشاك للعودة به إىل نشافه املعهود .
ولن ضعود النشاط ما دا العائق موَود ًا  ،واملانع قائ ًام  ،وقد ضكون مشاكلة نفساية أو
أرسضة أو اَتامعية  ،وانا تربَ مهارة املدرس يف التوص إىل املشكالت وإجياد احللول
هلا بالتعاون مع القادرضن عا الوصول إىل َوار املشكلة وحلهاا مان أرسة وأقاارب
وموَهني .
وقد جيهل الطالب اهية شك ته وحقيقتها  ،إال أنه يشعر بوجودها  ،وهذا أ ر حيتاج
إىل فهم سبق ل املدرس لنفسيات طالبه  ،وبراعته يف التعا ل ع ٍ
كل بام يالئمه ،
ويف احلقيقة فإن التغ ب عىل العوائق واملشاكل التي تعرتض سري الطالب يضمل له
نشاط َا ستمر َا بإذن اهلل.
ومن أول ما جيب عا املعلم معرفته يف ذلك  :معرفة املراح التي ضمر اا الطالب بني
ففولة ومرااقة ..
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ومراح ك مرحلة من اذه املراح وخصائصها .
وإذا أدرك املعلم فبيعة ك مرحلة وأرساراا فإنه سينفذ إىل عقول الطالب وقلوام ،
وسيقب بصدر رحب الترصفات الطبيعية النااة عان نماوام  ،وسيحسان التعاما
معها .
1

وعليه أن ُيافب ك ً
ال بام ضناسبه  ،وأن ضراعي الفروق الفردضة يف ح املشاك  ،ولنا يف
رسول اهلل  أسوة حسانة حاني اختلفات وصايته وتنوعات بحساب حاال فالاب
الوصية منه  يف ك مرة.
 -5االستجابة ل ميول وحتقيق الرغبات :
فد ضبذل الطالب جمهود ًا كبري ًا  ،وحيقق شيئ ًا عظي ًام يف نظره  ،وضشعر بثنه قاد أرستاه
وملعلمه شيئ ًا قي ًام حني است اب لر باهتم وحفظ وتفاوق  ،وضنتظار أن ضباادلوه نفاس
اليشء باالست ابة مليوله وحتقيق ر باته او اآلخر .
ومن املفيد ااانا تش يع ًا له وتنشيط ًا له وتقدضر ًا له -االسات ابة مليولاه  ،خاصاة ماع
الصغري فال بد من ترضيته وتنفيذ مطالبه  ،وحاني تاتم االسات ابة لاه تنرشاري نفساه
وضزداد نشافه وضنطلق من َدضد وضواص تفوقه وتثلقه  ،وقد ضكون منعه مماا ضرضاد –
خاصة بعد أدائه َهد ًا كبري ًا – قد ضكون ذلك إحباف ًا معنوض ًا كبري ًا وإعاقة للطالب عن
مواصلة سريه .
وقد رو أن رسول اهلل  خرج إىل عثامن بن مظعون ومعه صبي صاغري لاه ضلثماه ،
فقال له  (( :ابنك اذا ؟ )) قال :نعم  ،قال  (( :حتبه ضاا عاثامن ؟ )) قاال  :إ واهلل ضاا
رسول اهلل إين أحبه  ،قال  (( :إنه من ترىض صبي ًا صاغري ًا مان نساله حتاى ضارىض ،
ترضاه اهلل ضو القيامة حتى ضرىض )) رواه ابن عساكر .
 1أنظر مراح النمو وخصائصها يف كتاب ( علم نفس النمو ) .
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وال بد أن تكون االست ابة مليوله بحدود  ،فال تكون يف ةر عا الطالب كالاذااب
إىل اأماكن التاي ُيلاع فيهاا احليااء  ،أو تعلاو أصاوات املنكارات  ،أو تنتهاك فياه
املحرمات ؛ فيمنع  ،وحينئذ ال بد أن ضكون املنع معل ً
ال مع إجياد بدض مالئم .
 -6النظرة إليه نظرة واثقة :
نرى اإلسال ضثق بالشباب ثقة واضاحة  ،أن شاباب ريب عاا أقاو مانه  ،وااذا
املسلك الكرضم ال ضشعر الشباب أن شباام او الذ ضاؤخرام  ،وأن الثقاة ال تكاون
إال يف الشيو .
1

واذا رسول اهلل  ضبع معاذ ًا إىل اليمن وضوليه ثقته وااو شااب  ،ماع لفات نظاره
وتوَيهه واالفمئنان عا املنه الذ سيسري عليه .
واااو  ضدعو البن عباس  ((:اللهم فقهه الدضن وعلمه التثوض )) .
واااو ضويل أسامة بن َضد ا ي

العظيم .

وال ضدر كثري من الناس أن الطف واحد من رَاال اأماة  ،إال أناه مساترت بثيااب
الصبا  ،فلو كشف لنا عنه واو كامن حتتها لرأضناه واقف ًا يف مصاف الرَال القاوامني ،
ولكن َرت سنة اهلل أن ال ضتفتق َوال تلاك اأساتار إال بالرتبياة شايئ ًا فشايئ ًا  ،وال
تؤخذ إال بالسياسات ا يدة عا وَه التدرج .
2

وحني ضنظر املعلم إىل فالبه نظرة واثقة بثنه سيحقق كذا وكذا  ،وسيحفظ كذا وكذا ،
ضشعر الطالب بثنه قادر عا احلفظ وتنبع الر بة يف نفسه وضنش لتحقيقها .
 -7تنمية ثقة الطالب بنفسه :
 1أنظر اإلسال ومشكالت الشباب صفحة (. )25
 2أنظر منه الرتبية النبوضة للطف صفحة (. )307

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

31

الطالب الواثق من نفسه ضقو عا العم ب د لتوقعه أن سين ح ب االف مان ضفقاد
الثقة بنفسه و ُضقد واو حيم يف فيات نفسه الفش قب العم فاال ضباذل أ جمهاود
أنه ضظن أنه لن ضكون اناك نتي ة يف نظره .
وتنمية ثقة الطالب بنفسه من أام عوام تنشي الطالاب ودفعاه للحفاظ  ،وضمكان
ذلك بام ضيل-:
أ) تنمية ثقته باهلل عز وَ  ،وأنه ضعني من ضستعني به  ،وضقب عا من ضقب عليه  ،وأن
ك َهد ضبذله ضثاب عليه وال ضليع سدى  ،والتمسك بكتاب اهلل وسانة رساوله 
وتذكر مراقبة اهلل دوم ًا  ،ومراعاة حدوده  ،واإلقبال عا اآلخرة ك ذلك ضنمي الثقاة
باهلل عز وَ .
ب) ثقته ب دوى ما ضتعلم  ،أن الذ ال ضدرك قيمة ما ضسعى إليه ال ضباذل يف سابيله
أ َهد ،وذلك ببيان فل القرآن وفل تعلمه وخريضة أاله .
ج) إبراَ ا وانب التي ضن ح فيها الطالب وضتمياز فيهاا عاا أقراناه ومدحاه عليهاا
واإلشادة به  ..ك ذلك من شثنه أن ضنمي ثقته بنفسه .
د) قياس ن اري الطالب بقدراته او  ،وليس بقدرات َمالئه  ،فمن ال ضساتطيع حفاظ
أكثر من صفحة يف اليو ضقال له  :أنت ناَح أنك أتيت بكا ماا تقادر علياه  ،وال
ضقال  :أنت فاش أن فالن ًا حفظ صفحتني .
1

اا) أخذه إىل جمالس الكبار وخمالطته هلام ماع التوَياه املساتمر  ،واالعاتامد علياه يف
قلاء بعط احلاَيات  ،ومشاركته يف بعاط اأنشاطة اإلذاعياة ونحوااا  ،وتقادضر
كالمه والسامع له وحماورته ومح آرائه حمم ا د.
وحينئذ ضنش الطالب وضقب عا القرآن واثق ًا من معونة اهلل له  ،واثق ًا من مقدرته عا
احلفظ  ،واثق ًا من حتقيق نتائ َيدة .
 1أنظر مهارات دراسية صفحة (. )142
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 -8احلامس :

إن محاس اإلنسان هلدف ما يف حياته ضعني كثري ًا عا عد نسيان العنارص املرتبطة ااذا
املوقف ،فكلام حتمس اإلنسان ملاا ضرضاد الوصاول إلياه كلاام تاذكر اأماور املرتبطاة
واملتصلة اذا اهلدف  ،وعا العكس من ذلك الطالب الذ ضدرس مادة ال حيبهاا إماا
لصعوبتها أو بسبب تعقيد املدرس من خالل رشحه أو ري ذلك  ،فإن اذا ضاؤد إىل
ضعف احلامس نحو اذه املادة  ،وبالتايل إىل النتي ة الطبيعية واي ضاعف التاذكر يف
تفاصي اذه املادة .
1

وإذا كانت اخلطب احلامسية هلا دور كبري يف نرص ا ي

أو ازضمته  ،فكيف بالطالاب

الصغري ،واااو رسول اهلل  حيمس أصاحابه فيقاول  (( :قوماوا إىل َناة عرضاها
الساموات واأر

))  ،فيقو عمري بن احلام ىل ا هاد مرسع ًا حتى إنه ال جيد متسع ًا

من الوقت أك َتراته .
واااو  ضصيح أثناء املعركة  ((:أر سعد فداك أيب وأمي )) .
اااو  قدوتنا يف ك يشء  ،فداؤه آباؤنا وأمهاتنا …
 -9بعث الفرح والرسور يف نفسه :
ضؤثر الفرري والرسور يف نفوس الطالب تثثري ًا كبري ًا  ،ومعظم اأعامل التي ضقومون اا
وحدام أو يف ياب مدرسهم ادفها إدخال الرسور إىل نفوسهم  ،فإذا توىل املادرس
اذه املهمة ووَهها نحو أادافه فإنه ضثري نشاط الطالب وضكسب حمبتهم له وحللقته ،
وملا َاؤوا من أَله ،أنه ضبع الفرري يف نفوسهم .

 1أنظر مهارات دراسية صفحة (. )225
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والفرري ضورث احليوضة واالنطالق وضبع النشاط فيكون الطالب عا أابة االستعداد
لتلقي اأوامر وتنفيذ املطلوب منه وقد كان النبي  ضامَري أصحابه  ،وضقب الصغار
 ،وضمسح رؤوسهم  ،وحيملهم  ،وضطعمهم  ،وبثك معهم  ،وُيتار هلم كنى تناسبهم ،
وضنادهيم اا .
وقد ظهر يف العرص احلدض اذا االااه فيام ضسمى ( التعليم بالرتفياه ) وااو مسالك
تسلكه الدول الغربية يف تعليمها لألففال  ،وال ضعني اذا أن تفقد احللقة انلابافها ،
لكن أن ضدخ املدرس بحدضثه وأسلوبه الفرري يف النفوس حتاى ضساارع الطاالب إىل
الطاعة والتزا ما ضطلب منهم .

 -10القصة :
تعترب القصة من أام املنشطات التي تبعد املل وتغرس القيم وترتك آثار ًا واضاحة يف
النفوس  ،واي من مبادئ الرتبية اإلسالمية وقد است دمها القرآن الكرضم است دام ًا
واسع ًا  ،وحني ضشعر املدرس بمل فالبه وفتاورام فاإن بعاط القصاق امل تاارة
بعناضة تعيد إليهم نشافهم وحيوضتهم.
وإذا كانت القصة َذابة فإن الطالب ضعاض

أحداثها وَداني ًا وتستميله عاففي ًا فيتثثر

اا سلوكي ًا  ،وتص القيم املراد رسها إىل نفسه بغري أسلوب اأمر والنهي .
والقرآن الكرضم والسنة املطهرة مليئان بالقصق التي تربى عليها ا يا اأول ومان
بعدام  ،وضنبغي أن تكون القصة مشوقة للطالب  ،مناسبة لعمره  ،مصاو ة بالقالاب
الذ ضنفذ إىل حسه بسهوله  ،دافعاة إىل اخلاري والقايم والفلايلة وإىل اهلادف املاراد
حتقيقه منها .

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

32

وُيتار املعلم قصق أففال املسلمني من عهاد النباوة إىل الوقات احلاايل  ،وقصاق
حفظة القرآن ،وقصق بعط حلقات التحفيظ ونحواا  ،لتكون القصاة باعثاة عاا
نشاط الطالب نحو التعلم .

 -11الرتوي عنه بمداعبته والسامح له بال عب واملرح :
الرتوضح أمر مرشوع يف اإلسال  ،وال بد منه بني فرتة وأخرى  ،ليعيد للنفس نشاافها
وحيوضتها فتقب عا العم ب د واَتهاد َ ،اء يف احلدض (( روحوا القلوب سااعة
وساعة)) .
1

ويف رشري املناو  :قال أبو الدرداء  :إين أَام فاؤاد بابعط البافا – أ اللهاو
ا ائز – أنش للحق  ،وقال عيل  : أ وا اذه القلوب فإهنا َت كام َت اأبدان .
وكان النبي  ضمر عا الفتيان ضلعبون فيسلم عليهم .
وقد قال إخوة ضوسف أبيهم ضعقوب عليه السال  ( :أرسله معنا د ًا ضرتع وضلعاب )
.
وكان النبي  ضداعب الصغار  ،فعن أنس بان مالاك  قاال  :كاان رساول اهلل 
ضدخ علينا ويل أ صغري ضكنى أبا عمري  ،وكان له ُن َغر ضلعب به فامت  ،فادخ علياه

 1رواه الدضلمي وأبو نعيم عن أنس  ،وضشهد له ما يف مسلم (ضا حنظلة ساعة وساعة)
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النبي  فرآه حزضن ًا  ،فقال  :ما شثنه ؟ قالوا  :مات ُن َغره  ،فقال  ( :ضا أبا عمري ما فع
النغري؟) .
1

وجه اا حتت إرشاف املع م  ،وال يكون إلزا اا وال قرس اا  ،بل
وينبغي أن يكون كل ذلك َّ
حسب احلاجة وحسب يل النفوس .

 -12اال تحان وااثابة :
من اأساليب التي ضمكن للمعلم أن ضل ث إليها لتش يع الطالاب  ،أسالوب امتحاان
الطالب وسؤاله السؤال الغرضب أو الصعب – ضمن حدود قدراته – ثم الثنااء علياه
وإثابته إن أَاب  ،واذا ضزضد من ثقة الطالب يف نفسه  ،وضرى أناه قاد عظام يف نظار
معلمه  ،وضشعر أنه حم عناضة وااتام  ،وأن َهده مرصود معلو لدى اآلخرضن .
عن أيب بن كعب قال  :قال رسول اهلل  (( : ضا أبا املنذر أتدر أ آضة من كتااب اهلل
معك أعظم ؟ )) قال قلت  :اهلل ورسوله أعلم  .قال  (( :ضا أبا املناذر أتادر أ آضاة
من كتاب اهلل معك أعظم ؟ )) قاال قلات  :اهلل ال إلاه إال ااو احلاي القياو  .قاال :
فرضب يف صدر وقال  (( :واهلل ليهنك العلم أبا املنذر )) .
قال النوو  :قوله  أيب املنذر (( ليهنك العلم أبا املنذر )) فيه منقبة عظيماة أيب ،
ودلي عا كثرة علمه  ،وفيه تب ي العاا فلالء أصحابه وتكنياتهم  ،وَاواَ مادري
اإلنسان يف وَهه إذا كان فيه مصلحة وا ُيف علياه إع ااب ونحاوه لكاامل نفساه
ورسوخه يف التقوى .

 1رواه الب ار ومسلم وأبو داود والرتمذ وابن ماَه .
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واذا االمتحان ري االختبارات النظامية التي ارى من قب ا معية  ،ولكان أسائلة
متنوعة يف ثقافة الطالب التي تكون يف حدود إمكانياتاه  ،وذلاك كالساؤال عان آضاة
متشابه أو عن كلمة رضبة  ،أو عن حكم اوضد مع ضامن مشاركة الطالب املقصاود
بالتش يع يف اإلَابة والثناء عليه وإثابته ليشعر بإمكاناته وقدراته وضرفع من معنوضاته
.
 -13املحاورة يف الع م :
واذا تتمه ملا قبله لكنه ُيتلف عنه بثنه املعلم ااو الاذ ضشاارك الطالاب يف اإلَاباة
ومن ميزات اذا اأسلوب أن ضشرتك الطالب يف الدرس وضكون َزء ًا ال ضت زأ منه .
وكان النبي  ضست د اذا اأسلوب مع أصاحابه  ،كاام يف حادض أيب ارضارة (( :
أرأضتم لو أن هنر ًا بباب أحدكم ضغتس منه ك ضو مخس مرات  ،ا ضبقاى مان درناه
يشء)) .قالوا  :ال ضبقى من درنه يشء  .قال  (( :فذلك مث الصلوات اخلمس ضمحاو
اهلل ان اخلطاضا )) .
1

وهذا األس وب يثري انتباه السا عني  ،ويشوق نفوسهم إىل اجلواب  ،ويرسخ الع م يف
أذهاهنم  ،وحيضهم عىل إعامل الفكر  ،ويعودهم املشاركة وااجيابية  ،وال شك أن
الطالب حني يكون جمرد ستمع فإن ذلك سيؤدي إىل
بالنشاط واحليوية .
 -14االعتدال والبعد اا الل :
()2

 1رواه الب ار ومسلم .
 2انظر:الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم صفحة .79:

ه  ،أ ا إن شارك فسيشعر
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كان  ضتعهد أوقات أصحابه وأحواهلم يف تذكريام وتعلايمهم لائال ضملاوا  ،وكاان
ضراعي يف ذلك القصد واالعتدال .
عن أيب وائ شقيق بن سلمة قال  :كان ابن مسعود  ضذكرنا يف ك مخيس  .فقال له
رَ  :ضا أبا عبد الرمحن لوددت أنك ذكرتنا ك ضو  .فقال  :أما إنه ضمنعني من ذلك
أين أكره أن أملكم  ،وإين أُتولكم باملوعظة كام كان رسول اهلل  ضت ولنا ااا خمافاة
1

السآمة علينا  .متفق عليه .
 -15تعويده العادات احلسنة :
عا املعلم أن ضعود فالبه العاادات احلسانة التاي تلامن هلام نشااف ًا وافار ًا وعطاا ًء
مستمر ًا  ،فيعودام االستيقاظ يف وقت مبكر ( يف الصيف ) واحلفظ قب موعد احللقة
 ،واملراَعة يف البيت  ،ورسد املراَعاة – ولاو عاا َمالئهام – وتصاحيح الادرس
ا دضد قب حفظه  ،واحلفظ بدون أخطاء  ،والتسميع املفاَئ من ري ترتيب  ،وذلك
كله ضشع النشاط يف الطالب وجيعله عا أابة االستعداد دوم ًا .
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن َاده ريض اهلل عانهم قاال  :قاال رساول اهلل : 
(( مروا أوالدكم بالصالة وام أبناء سبع  ،واةبوام وام أبناء عرش  ،وفرقوا بينهم
يف امللاَع )) .
2

واكذا ضثمر النبي  برتبية اأبناء عا العادات احلسنة  ،وعندئذ ضصابح اخلاري عاادة
من عادات النفوس تستسيغ فعلها بنشاط ودون كل أو تعب .

 ( 1ضت ولنا )  :ضتعهدنا .
 2رواه أبو داود بإسناد حسن
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 -16غرس حب الع م يف نفسه :
()1

حني ضغرس املعلم يف نفس الطالب حب القرآن وفلائله  ،وفل أاله ومحلته  ،فاإن
الطالب سيكون أكثر إقباالً عا القرآن  ،وأكثار تعلقا ًا باه  ،وأكثار نشااف ًا يف حفظاه
وتعلمه.
وقد كان النبي  ضست د اذا كثري ًا  ،فاأحادض يف الفلائ ال تكاد حتىصا  ،وقاد
اختصت كتب ب مع أحادض الفلائ فق  ،واأحادضا يف فلاائ العلام كثارية
َد ًا .
عن أيب الدرداء  قال  :سمعت رسول اهلل  ضقول  (( :من سلك فرضق ًا ضبتغي فياه
رىض باام
عل ًام سه اهلل له فرضق ًا إىل ا نة  ،وإن املالئكة لتلع أَنحتها لطالب العلم
ً
ضصنع  ،وإن العاا ليستغفر له من الساموات ومان يف اأر

حتاى احليتاان يف املااء ،

وفل العاا عا العابد كفل القمر عا سائر الكواكب  ،وإن العلامء ورثة اأنبياء ،
وإن اأنبياء ا ضورثوا دضنار ًا وال درمه ًا إنام ورثوا العلم  ،فمن أخذه أخاذ بحاظ وافار
)) .
2

واأساليب يف رس حب العلم كثرية  ،منها ذكر فلائله  ،ومقارنة العلاامء با ها ،
والثناء عا العلامء  ،وإَالهلم وتقدضرام  ،والرتحم عليهم  ،واُتااذ العلام الرشاعي
مقياس ًا يف املفاضلة .
 -17الربط باملثل الع يا :
()3

 1انظر:الرتبية النبوضة للن ء صفحة .29:
 2رواه أبو داود والرتمذ .
 3املرَع السابق .53:
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فالرتبية عا املث اأعا والتطلع إليه واإل راء به حيفز اإلنسان دائ ًام لالرتقااء بنفساه
وبرتبيته ليصبح قرضب ًا أو مشاا ًا للمث اأعا .
وكان النبي  ضؤكد عا ذلك بقولاه  (( :علايكم بسانتي وسانة اخللفااء الراشادضن
املهدضني من بعد )) .
وضقول  (( :خري القرون قرين ثم الذضن ضلوهنم ثم الذضن ضلوهنم )) .
وكذلك املعلم ضنبغي أن ضرب الطالاب بمثا أعاا يف اخلاري  ،باذكر أقاوال السالف
وأحواهلم مع القرآن  ،وضربطه بمث أخرى من الواقع من َمالئه امل تهدضن أو العلامء
املعارصضن أو احلفاظ واملقرئني  ،وحينئذ ضر ب الطالاب يف الوصاول إىل ماا وصالوا
إليه  ،فيثري ذلك يف نفسه نشاف ًا ضدفعه إىل اإلقبال عا مائدة القرآن.
 -18التنويع :
التنوضع ضدفع السث  ،وضبعد املل  ،وجيدد النشاط  ،وجيعا الفكارة املعروضاة أدعاى
للقبول ،وأضرس للفهم .
ون د أن القرآن الكرضم  ،والسنة النبوضة املطهرة حيفالن باأساليب املتنوعاة لتقرضاب
الفكرة للم افبني .
وإذا أخذنا مثاالً من القرآن الكرضم عا حترضم الزنا ؛ فإننا ن ده قد سلك مسالك عدة
يف ذلك ،فنهى عنه هني ًا رصحي ًا بقوله   :وال تقربوا الزنا . 
وهنى عنه بالتشنيع عا مرتكبه بقوله   :الزاين ال ضنكح إال َانية أو مرشكة أ أناه
إنام ضزين بزانية مثله أو مرشكة .
ومدري من ال ضزنون بقوله   :والذضن ال ضدعون مع اهلل إله آخار وال ضقتلاون الانفس
التي حر اهلل إال باحلق وال ضزنون . 
وذكر قصة ضوسف التي تبني رشف العفة وفللها .
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وك ذلك من شثنه أن ضقرر الفكرة يف ذان امل افب .
وكذلك الطالب ضنبغي أن تنوع أساليب التعليم له فمارة باإللقااء  ،ومارة بالساؤال ،
ومرة بطلب البح  ،واكذا ……..
 -19استتدام الوسائل املعينة عىل التع يم :
الوسائ التعليمية اي الطرق واأساليب التي ضستعني اا املعلم عا إضصاال الفكارة
إىل أذاان الطالب .
واي تعني عا الفهم  ،وترسخ املعلومة يف الذان  ،واع التعلم أمر ًا مسلي ًا حمببا ًا إىل
النفوس ،واي تلفت االنتباه واذب املتعلمني بام تتلمنه من عناارص َذاباة  ،وقاد
است د النبي  ذلك يف تعليمه للصحابة .
عن عبد اهلل بن مسعود  قال  :خا رساول اهلل  خطا ًا مربعا ًا  ،وخا خطا ًا يف
الوس خارَ ًا منه  ،وخ خطوف ًا صغار ًا إىل اذا الاذ يف الوسا  ،فقاال  ( :ااذا
اإلنسان  ،واذا أَله حمي به  ،واذا الذ او خارج أمله  ،واذه اخلطوط الصاغار :
اأعرا

 ،فإن أخطثه اذا هنشه اذا  ،وإن أخطثه اذا هنشه اذا  ،وإن أخطاثه كلهاا

هنشه اهلر ) .
1

وقد أكدت دراساة حدضثاة أن اإلنساان ضتاذكر ماا ضتعلماه بنساب متفاوتاة بحساب
اأسلوب الذ است د يف تعليمه عا النحو التايل :
ضتذكر اإلنسان بنسبة  % 10مما ضقرؤه .
ضتذكر اإلنسان بنسبة  % 20مما ضسمعه .
ضتذكر اإلنسان بنسبة  % 30مما ضاراه .
ضتذكر اإلنسان بنسبة  % 50مما ضراه وضسمعه يف وقت واحد .
 1رواه الب ااار .
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ضتذكر اإلنسان بنسبة  % 80مما ضقوله .
ضتذكر اإلنسان بنسبة  % 90مما ضقوله وضفعله .
1

ومثال ذلك  :أن ضرشري املعلم احلكم الت وضد بقوله  ،ثم ضطبقاه بلفظاه  ،وضساتعني
باللوري لتوضيحه  ،وضطلب من الطالب است راَه مان املصااحف  ،وضطلاب مانهم
نطقه  ،وضسمعهم إضاه من املس

 ،وضرهيم إضاه يف املصاحف التي تربَ الت وضد بثلوان

خمتلفة  .واذا من شثنه أن ضثبت املعلومة وأن ضثري النشاط وضذاب السث .
 -20اانصات ل متع م واحلوار اهلادئ عه :
واذا مان أفلا اأسااليب لتشا يع الطالاب  ،وحا املشاكالت التاي ضواَههاا
ومساعدته عا الوصول إىل نقاط ضعفه ومعا تها .
وضتم ذلك من خالل حوار اادئ جيرضه املعلم مع الطالب ضبني فيه للطالب أنه َاد يف
معرفة مشكلته  ،وضقنعه بذلك دون انفعال أو لاب أو سا رضة  ،فيحارت مشااعر
فالبه وهيتم اا وضظهر قبوهلا  ،وضنصت له إنصات ًا تام ًا  ،وضبد مشاركته العاففياة ملاا
ضقوله بحركات الوَه أو تكرضر ما ضقوله بالت اوب معه  ،وضنتظر املعلام إىل أن ضفارغ
الطالب ك ما لدضه  ،فيلع ضده عا َاوار املشاكلة وضسامي احلالاة التاي ضمار ااا
الطالب  { :ضثس  ،فتور  ،إرااق }…… ،

وضبني للطالب أنه ضشعر اذا وأنه معذور حالي ًا  ،وحياول إجياد ح ملشكلته  ،وتقادضم

النصائح العملية واالقرتاحات الواقعية  ،مع املتابعة له وإعانته واأخذ بيده  ،ملمحا ًا
بالتهدضد أن ال عذر لدضه إن ا ضتحسن.
واذا له أثر كبري َد ًا يف تنشي الطاالب  ،ولكناه حيتااج مدرسا ًا قرضبا ًا مان نفاوس
الطالب خبري ًا بنفسياهتم  ،بارع ًا يف التعام معهم .
 1أرسار التفوق الدرايس .103:
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 -21اجلوائز :

ا وائز من أقوى الدوافع عا العم واإلنتاج  ،واي حتفز النفاوس  ،وتثاري اهلمام ،
وتبع النشاط .
وحسبنا يف بيان ذلك ما وعد اهلل به تعاىل عباده املتقني من َنات النعيم  .وقاد فصا
القرآن الكرضم والسنة املطهرة ما للمتقني من َزاء عند اهلل تعاىل تفصي ً
ال وافي ًا باثروع
أسلوب  ،وأبني عبارة  ،وأدق وصف  ،ليكون دافع ًا للم افبني إىل العم الصالح .
وقد بني اهلل تعاىل أنه ال ضليع عنده من عم اخلري مثقال ذرة   :فمن ضعما مثقاال
ذرة خري ًا ضره   ، إن اهلل ال ضظلم مثقال ذرة . 
والقرآن الكرضم والسنة املطهرة حافالن بثمثال ذلك .
وكان النبي  يستتدم أس وب ااثابة ليشجع عىل أ ر ل األ ور .
عن عبد اهلل بن احلارث قال  :كان رسول اهلل  ضصف عبد اهلل وعبيد اهلل وكثري ًا بناي
العباس ثم ضقول  ( :من سبق إيل فله كذا وكذا )  ،قال  :فيستبقون إلياه فيقعاون عاا
ظهره وصدره فيقبلهم وضلتزمهم

1

وا وائز املوضوعة من قب ا معية بنا ًء عا نتاائ االختباارات هلاا أثار َياد عاا
الطالب ،لكن ضنبغي أن ضكون اناك َوائز أخرى تعطى للمدرس فيوَعهاا – وفاق
ضواب معينة عا الطالب – ويف اذا عون كبري له عا أداء مهمته .
وضنبغي أن تكون ا ائزة الئقة بالطالب  ،مناسبة للعم الذ أن زه  ،وتعطى له عاا
مرأى من َمالئه ؛ لتكون أكثر فائدة  ،وتكون أفل كلاام كانات فائادهتا أكارب عاا
الطالب وعا من حوله كثن تكون رشضط ًا دعوض ًا  ،أو جملة اادفة  ،أو أداة نافعاة  ،كاام
 1رواه أمحد  ،قال اهليثمي  :إسناده حسن .

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

32

تكون أحب إىل الطالب حني َتنحه احلرضة يف االختيار كثن ُضعطى شايك ًا ُضرصاف مان
املكتبة حسب ما ُيتاره .

 -22البعد عل عوا ل التثبيط :
من أام عوام التنشي البعد عن عوام التثبي  ،ومما ضثب الطالب ما ضيل -:
 -1إضعاف ثقته بنفسه .
 -2التسل والرضب وكثرة الزَر .
 -3أساليب الرتبية اخلافئة .
 -4عد تقدضر َهوده وعد مكافثته وترك الثناء عليه .
 -5دفعه إىل احلفظ بطرق خافئة كالقول له  :حفظاك ال ضصالح أباد ًا  ،أنات لسات
حافظ ًا إذا بقيت عا اذه احلال فاذاب وابح عن جمال آخر .
 -6ظلم الطالب والم حقه وعد إنصافه .
 -7عد قبول قوله وعد االعتداد برأضه وتسفيهه واهيله .
 -8ضعف املدرس علمي ًا وتربوض ًا وخمالفة القول العم .
 -23الغضب :
هو ل أقوى األساليب يف إثارة اهلمم وحتقيق األهداف  ،ونقصد بالغضب :الغضب
املرشوع  ،أي الغضب هلل عز وجل  ،وي جأ املع م إىل هذا األس وب حني يستنفذ
وسائل كثرية قب ه  ،فيغضب غضب اا يؤدي إىل املقصود فحسب  ،رشيطة أن يم ك ام
نفسه  ،ويكون تحك اام يف ترصفاته  ،واعي اا ألفعاله وألفا ه  ،دقيقاا يف حركاته وعباراته
.

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

33

عن َابر بن عبداهلل  قال  ( :كان رسول اهلل  إذا خطاب امحارت عينااه  ،وعاال
صوته  ،واشتد لبه  ،حتى كثنه منذر َي

 ،ضقول صبحكم ومساكم ) رواه مسلم

والنسائي وابن ماَه .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن َده قال  :خرج رسول اهلل  عا أصحابه وام
ُيتصمون يف القدر  ،فكثنام ضفقث يف وَهه حب الرمان من الغلاب  .وقاال (( :ااذا
أمرتم أو هلذا خلقتم ؟ ترضبون القرآن بعله ببعط  ،اذا الكت اأمم قبلكم )) .
فالغضب املرشوع هو أس وب ناج لرد األ ور إىل نصاهبا  ،و نشط قوي يقيض عىل
الفتور الذي رده إىل الكسل واال باالة  ،وأس وب ال بد نه حني تستنفذ األساليب ،
لكنه ليس كل يشء كام هو واقع يف بعض احل قات .
 -24ااعراض واهلجر :
اهل ر أسلوب شاق عا النفس  ،شدضد الوقع عا الفؤاد  ،واو أكثر اأساليب قسوة
خاصة إن عوم به فالب رقيق القلب  ،بالغ احلساسية .
فال ضل ث إليه إال نادر ًا  ،مع مراعاة أن ضكون حمك ًام  ،واضاح اهلادف  ،مع َّلا الغاضاة ،
وأال تسق به الواَبات  ،أو تليع به احلقوق  ،كرد السال وعيادة املرضط ونحواا
.
واو ضدفع الش ق امله ور إىل العودة أحسن مما كان  ،وضنشطه نشااف ًا ضساتنفذ فياه
قواه وضست رج كافة فاقاته للعودة إىل الوضع االَتامعي الطبيعي.
ولن ََر حال كعب بن مالك  حني ا ره املسلمون لت فه عان ازوة تباوك  ،وهناى
رسول اهلل  عن كالمنا  ،قال فاَتنبنا الناس  ،أو قال تغريوا لنا حتاى تنكارت يل يف
نفيس اأر

فام اي باأر

التاي أعارف  ،فلبثناا عاا ذلاك مخساني ليلاة  .فثماا

صاحبا فاستكانا وقعدا يف بيوهتام ضبكيان  ،وأما أنا فكنات أشاب القاو وأَلادام
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فكنت أخرج فثشهد الصالة وأفوف يف اأسواق وال ضكلمني أحد  ،وآيت رساول اهلل
 فثسلم عليه واو يف جملسه بعد الصالة  ،فاثقول يف نفيسا اا حارك شافتيه بارد
السال أ ال ؟ ثم أصيل قرضب ًا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت عا صاليت نظر إيل  ،وإذا
التفت نحوه أعر

عني .

ولن ََر اأثر اإلجيايب لله ر عليه  ،وبقاء اذا اأثر فيلة عمره  ،قال كعب بعد أن نزلت
توبته  :فلام َلست بني ضدضه  قلت  :ضا رسول اهلل إن من توبتي أن أن لع مان ماايل
صدقة إىل اهلل وإىل رسوله  .فقال رسول اهلل  (( : أمسك عليك بعاط مالاك فهاو
خري لك )) فقلت  :إين أمسك سهمي الذ ب يرب  ،وقلت  :ضا رسول اهلل إن اهلل تعاىل
إنام أن اين بالصدق وإن من توبتي أن ال أحدث إال صدق ًا ما بقيت  ،فواهلل ما علمات
أحد ًا من املسلمني أباله اهلل تعاىل يف صدق احلدض منذ ذكرت ذلاك لرساول اهلل 
أحسن مما أبالين اهلل تعاىل.
واهلل ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول اهلل  إىل ضاومي ااذا  ،وإين أرَاو أن
حيفظني اهلل تعاىل فيام بقي .
واأسلوبان اأخريان -الغلب واإلعرا
املعلم بعد نفاد ما بحوَته من أساليب .

 -اي آخر اأسااليب التاي ضل اث إليهاا
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 الباب السادس 

دراسة وتقويم ناهج ح قات حتفيظ القرآن الكريم
 الفصل األول  :مفهو املناا .
 الفصههل الثههاين  :ا معيااات اخلريضااة لتحفاايظ القاارآن الكاارضم باململكااة العربيااة
السعودضة _ تارُيها وأادافها .
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 الفصل الثالث  :دراسة منه حتفايظ القارآن الكارضم لطاالب ا معياة اخلريضاة
لتحفيظ القرآن الكرضم .
 الفصل الرابع  :عر

وحتلي ومناقشة استبانة البح .

 الفصل اخلا س  :مناا مقرتحة لتحفيظ القرآن الكرضم لألففال .

الباب السادس
الفصل األول
فهوم املناهج
املعنى ال غوي لك مة ( املنهج )

1

تشري املعاَم اللغوضة إىل أن اأص الثالثي لكلمة " منه " او َهن َ َ بثالث فتحات ،
ومنه:
هن الطرضق  :أ وضح واستبان  ،وفرضق هن أ ِّبني واضح .
وهن فالن الطرضق  :أ بينه ووضحه .
 - 1انظر لسان العرب 383/2
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والنه  :أ الطرضق املستقيم .

واملنهاج  :كاملنه  .ومنه الطرضق  :وضحه  .ويف التنزض  :لك َعلنا منكم رشعاة
ومنهاَا .
واملنهاج  :الطرضق الواضح واخلطة املرسومة .
وبفحق اذه املعاين اللغوضة ضتلح لنا أن كلمة املنه تشاري إىل وظيفاة معيناة وااي
خطة مرسومة أ أن انالك من أحكم صنعها لغر

ما  ،واو تعليم القرآن الكارضم

يف سياق بحثنا اذا  .وفيها معناى الوضاوري والبياان  ،واالساتقامة  ،فثماا الوضاوري
والبيان فيقتليان أن ضعلم سالك اذا الطرضق حدوده ومعامله  ،وضعلم منذ البداضاة إىل
أضن ضنتهي به الطرضق .
املفهوم التق يدي ل منهج

1

اصطلح رَال الرتبية عا تسمية ما تقدمه املدرسة إىل تالميذاا باملنه  .وقد عرفاوا
املنه قدضام بالتعرضف التايل :
" املنه املدريس او جمموعة من املاواد الدراساية املقارر ة عاا صاف مان صافوف
املدرسة أو مرحلة من مراح الدراسة ".
ولو تثملنا يف اذا التعرضف للمناا لوَدنا أنه ضقترص عا الناحية العقلياة مان نماو
التلميذ  ،وأمه ما عدااا من نواحي ش صيته  ،وكذلك أمه توَياه السالوك  ،وا
هيتم با انب العميل للتلميذ .
املفهوم املعارص ل مناهج :
2

 - 1انظر  :أساسيات املناا  ،حممد أرشف املكاو  12-9بترصف
 - 2انظر  :أساسيات املناا  ،ص . 18 -15
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اتسع مفهو املنه املعارص أو احلدض ليصبح بمعناه الواسع او حياة التالميذ التاي
توَهها املدرسة وترشف عليها سواء داخ أبنية املدرسة أو خارَها  .وضتلح ذلاك
من خالل تعرضفاهتم فمن ذلك :
 -1جمموع اخلربات الرتبوضة  -الثقافية واالَتامعية والرضاضاية والفنياة التاي هتيئهاا
املدرسة للتالميذ داخ املدرسة وخارَها  ،بقصد مساعدهتم عا النماو الشاام يف
يع النواحي وتعدض سلوكهم فبقا أادافها الرتبوضة .
 -2اخلربات الرتبوضة التي تتيحها املدرسة للتالميذ داخ حدوداا أو خارَهاا بغياة
مساعدته عا نمو ش صياهتم يف َوانبها املتعددة نموا ضتسق مع اأاداف التعليمية .
 -3جمموع اخلربات التي ُهتيث للمتعلم  ،والتي تستهدف مساعدته عا النماو الشاام
املتكام  ،لكي ضكون أكثر قدرة عا التكيف مع ذاته  ،ومع اآلخرضن.
تعريف نهج القرآن الكريم لألطفال
من التعرضفات السابقة ضمكننا أن نصوغ التعرضف التايل الذ ضوضح َواناب مانه
القرآن الكرضم من وَهة النظر املعارصة :
منه القرآن الكرضم لألففال  " :او جمموعة النشافات املتنوعة التي ضاتم الت طاي
هلا  ،والتي تتاري الفرصة للطف ملامرستها  ،وتتلمن اذه النشافات احلفاظ والاتالوة
والتطبيق العميل ملا ضتعلمه وأثر ذلك يف سلوك الطف  ،وقد َتاارس ااذه النشاافات
من خالل اأرسة أو املدرسة أو حلقاة حتفايظ القارآن أو شا ق لاه عالقاة ماؤثرة
بالطف  ،وضشرتط يف اذه النشافات أن تكون منطقية وقابلاة للتطبياق  ،وذات تاثثري
ملموس عا الطف "
ومن اذا التعرضف الذ وضعناه ضتلح ما ضيل :
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 -1ضراعى يف املنه اخلاص بالقرآن الكرضم أن تكون أادافاه شااملة مياع ناواحي
ش صية الطف ومناسبة ملستواه  ،كام حتقق أاداف اأمة اإلسالمية .
 -2منه القرآن ال بد أن ضكون موَودا يف حياة اأففال ونشافاهتم اليومياة ولايس
فق يف الكتب والدفاتر .
 -3ضقو املنه عا تر ة أااداف تعلايم وحتفايظ القارآن الكارضم إىل واقاع عمايل
ومواقف إجيابية ضتحا اا الطف .
 -4املسؤول عن تطبيق املناا اخلاصة باأففال ام أرسته ومدرسته أو حلقة حتفيظ
القرآن .
 -5املشكلة التي ضنصب عليها ااتام خمط املنه ليسات جمارد حتدضاد املوضاوعات
الواَب تعلمها  ،أو حتسني أداء من ضقو بتنفيذ املنه  ،ولكنها مشكلة حتساني حيااة
الطف  ،وبالتايل حياة اأمة اإلسالمية .
العوا ل التي تؤثر عىل املنهج
إن أ منه ضتم وضعه ا ضكن املقصاود مناه عباارات تكتاب عاا الاورق وتصاف
للمعلم أو املريب ما ضنبغي أن ضعمله الطف  ،ب او حياة الطف كلها  ،وملا كانت احلياة
تتوقف عا التفاع بني الطف وبيئته  ،لذا فاإن ناوع املانه ساوف ضتاثثر يف النهاضاة
بالعوام امل تلفة التي تؤثر يف فريف اذا التفاع وفيام ضيل نوضاح باختصاار فبيعاة
اذه العوام :
 )1عوام تتص بالطف  :وتشم َانبا مهام جيب مراعاته عند وضع أو تنفيذ املنه
واو خصائق ومراح نمو الطف والتي سبق أن بينااا يف فص سابق  .فاال باد أن
ضتمشى املنه مع اذه اخلصائق وال بد من مراعاة نفسية الطف وأنساب الظاروف
التي ضمكن تطبيق املنه عليه.

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

33

 )2عوام تتص باأرسة  :فهي اخللية اأوىل يف امل تمع واملكاان الاذ ضتلقاى فياه
الطف أول دروس حياته  ،وأبلغها أثرا يف تشكي ش صيته وسلوكه  ،وضتثثر الطفا
باأسلوب الذ تتبعه اأرسة يف تربيته وتعليمه القرآن .
 )3عوام تتص بامل تمع املحي بالطف  :ال ضكاد الطفا ضت طاى سانوات حياتاه
اأوىل  ،حتى ُيرج من حدود البيت وقياوده إىل دائارة أوساع ااي دائارة امل تماع،
فيحاول أن ضت ذ لنفسه صداقات َدضدة  ،وضنتسب إىل اعات ضكون هلا تاثثري باالغ
أضلا يف تشكي ش صيته وسلوكه  ،ضمن ذلك رفااق اللعاب  ،وَماالء املدرساة ،
وأصدقاء املس د واحلي  ....الخ  ،وتؤثر اذه ا امعات بثفكاراا وعاداهتا وما تقدمه
لألففال من مث عليا أو ري ذلك  ،وما تقدمه لألففاال  ،وقاد ضكاون ذلاك التاثثري
تثثريا متمام ملنه القرآن الكرضم وقد ضكون معوقا له.
 )4املعلم  :ضستطيع املعلام أن ضاؤثر تاثثريا كباريا بااملنه مان خاالل متابعاة الطفا
ومالحظته هلم  ،ومدى تفاعلهم مع اأنشطة املقدمة وكذا من خالل تقوضم ماواقفهم
ومدى تقدمهم نحو اأاداف املحددة  ،واذا التثثري قد ضكون إجيابيا وقد ضكون سلبيا
وذلك ضعتمد عا ش صية املعلم وقدرته عا أداء الدور املطلوب منه.

املنهج الذي نطم إليه وحي م به اآلباء
عند التفكري يف ماذا نقد أبنائنا يف مناا حتفيظ القرآن  ،وكيف نقدمه هلم  ،تتساابق
فموحاتنا وأحالمنا إىل أفل وأعظم ما ضمكن تقدضمه  ،فقد ضتمنى البعط أن ضولاد
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ابنه حافظا للقرآن عامال به  ،وقد ضطمح آخرضن أن حيفظ ابنه القرآن وااو ابان مخاس
سنني أو أكرب بقلي  ،وما منا إال وضطمع أن ضكون ابنه عاملا من علامء اإلساال  ،فكا
أب ومريب حيلم بثن ضص ابنه بواساطة املانه الاذ ضقاد لاه إىل أعاا املساتوضات
وأفل الرتب يف الدنيا واآلخرة .
املنهج املكتوب
ولكن عندما تبدأ عمليات ُتطي املناا تنكم

اأحاال الساابقة لرتتاب باثر

الواقع  ،حي اإلمكانات املحدودة للطف أحيانا أو عد توفر املحلن املناسب لاه ،
ونوع املعلم  ،و ري ذلك من العقبات  ،فيتناَل امل ط عن بعاط أحالماه  ،ليلاع
مناا ضمكن حتقيقها عا أر

الواقاع  ...وحيادد هلاا اأااداف وضت اري املحتاوى

املناسب وضنظمه  ،وضقرتري أساليب التنفيذ والوساائ واأنشاطة  ،وكاذلك أسااليب
التقوضم  ،وضصبح املنه معدا للتنفيذ .
املنهج املنفذ :
ضتحول املنه املكتوب يف اذه املرحلة إىل يشء حي ضدب باحلركة والنشاط يف شاك
إعداد املادة التي سيتم تعليمها للطف من تفسري لآلضات وتعلايم لاآلداب وخالفاه ،
وُتطي املعلم لكيفية التنفيذ  ،وضقف مع اأففال ليعلمهم ،واناا تتادخ ش صاية
املعلم وإمكاناته وقدراته باإلضافة إىل اإلمكانات املتاحاة ،وفبيعاة اأففاال الاذضن
ضعلمهم  ،وقدراهتم وااتامماهتم  ،فيتحول املانه إىل يشء آخار  ،قاد ُيتلاف بعاط
اليشء عام كان خمططا له.
نهج الس ف الصال يف حفظ وفهم القرآن
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من البشائر واحلمد هلل أن اناك الكثري من اأبناء الصغار والكبار والاذكور واإلنااث
الذضن أَتوا حفظهم للقرآن  ،فثصبحوا منارات إشعاع وف ر ًا لنا يع ًا  ،واذه بشاائر
تلوري يف اأفق تعلن سالمة املنه والساري عاا فرضاق سالفنا الصاالح رضاوان اهلل
عليهم.
وك ذلك إنام او بفل اهلل أوالً ،ثم بفل مث اذه املناشا التاي تعتناي بتحفايظ
القرآن من مدارس ودور حتفيظ  ،واملنترشاة يف رباوع الابالد اإلساالمية ،ف ازى اهلل
املسؤولني والقائمني عليها خري ا زاء .
ويف احلقيقة  ،كم نود أن تعتني اذه املحاضن -عالوة عا احلفظ برتبية الن ء -عاا
فهم القرآن  ،وتش يعهم عا تدبر معانيه ،فإن الكثري إذا حفاظ وُتارج توقاف بعاد
ذلك وربام نيس أو ظ ضراَع وجيااد نفسه َهادا عاا تاذاكره ،ولاو تفطان ااؤالء
لتدبره ما نسوه ب لسه عليهم حفظه  ،ولتذوقوا معانيه وفرحوا به فرح ًا عظي ًام .
وكذلك  ،لو تنبه القائمون عا اذه املحاضن لتعلايم الان ء تادبر القارآن لوَادوا
اإلَابة الشافية الكافية لتساؤالهتم الكثارية حاول ضاعف إضاامن بعاط الطاالب يف
احللق  ،وسوء أخالق بعلهم وتساا البعط  ،إىل ري ذلك مما نسمعه كلام َلسانا
والتقينا ..
أما السلف الصالح فقد تنبهوا إىل اذا وفهموا أن املقصود من تالوة القرآن ليس جمرد
اون َال َض ْع َل ُم َ
التالوة وحترضك اللسان به دون فهم أو بيان ،قال تعااىل َ ":و ِمان ُْه ْم ُأ ِّم هي َ
اون
ِ
ا ْلكِت َ ِ
اين َوإِ ْن ُا ْم إِ َّال َض ُظن َ
هون" .
َاب إ َّال َأ َم َّ
1
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قال الشوكاين قي ( :اأماين :التالوة) أ  :ال علام هلام إال جمارد الاتالوة دون تفهام
وتدبر .
وقال ابن القيم :ذ اهلل املحرفني لكتاباه  ،واأمياني الاذضن ال ضعلماون مناه إال جمارد
التالوة واي اأماين .
وملا راَع عبد اهلل بن عمرو بن العاص النبي  -صا اهلل عليه وسلم -يف قراءة القرآن
ا ضثذن له يف أق من ثالث ٍ
ليال وقال" :ال ضفقه من قرأ القارآن يف أقا مان ثاالث".
فدل عا أن فقه القرآن وفهمه او املقصود بتالوته ال جمارد الاتالوة  ،وروى حذضفاة
ريض اهلل عنه " :أنه صا مع النبي  -صاا اهلل علياه وسالم -ذات ليلاة فكاان ضقارأ
مرتس ً
ال إذا مر بآضة فيها تسبيح سبح  ،وإذا مر بسؤال سثل  ،وإذا مار بتعاوذ تعاوذ" ،
فهذا تطبيق نبو عميل للتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ .
وعن ابن عمر  -ريض اهلل عنه -قال " :كان الفاض من أصحاب رسول اهلل صا اهلل
عليه وسلم يف صدر اذه اأمة ال حيفظ من القرآن إال السورة ونحواا ورَقوا العم
بالقرآن  ،وإن آخر اذه اأمة ضقرؤون القرآن ،مانهم الصابي واأعماى وال ضرَقاون
العم به .ويف اذا املعنى قال ابن مسعود  :إنا صاعب عليناا حفاظ ألفااظ القارآن ،
وسه علينا العم به  ،وإن َم ْن بعدنا ضسه عليهم حفاظ القارآن وضصاعب علايهم
العم به " .
1

وهلذا كان الصحابة  -ريض اهلل عنهم -ال ضت اوَون العرش آضاات حتاى ضعلماوا ماا
فيهن من العلم والعم  ،كام نق أبو عبد الرمحن السالمي عان عاثامن وابان مساعود
وأيب كعب ريض اهلل عنهم  :أن رسول اهلل  -صا اهلل عليه وسلم -كان ضقرئهم العرش
 - 1تفسري القرفبي 40-39/1
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فال جياوَوهنا إىل عرش أخرى حتاى ضتعلماوا ماا فيهاا مان العما  ،فتعلمناا القارآن
والعم

يعا" .
1

واذا ضدل عا أن الصحابة  -ريض اهلل عنهم -كانوا ضتعلمون التفسري مع التالوة ،
ني لِلن ِ
" َو َأ َنز ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
َّاس َما ن ُِّز َل إِ َل ْي ِه ْم " .فكان البيان منه – صا اهلل عليه
الذك َْر ل ِ ُت َب ِّ َ
آن َأ ْ َع َا ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
وسلم  -باألفاظ واملعاين َ " ،أ َف َال َضتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ْق َف ُاهلَا " واهلل تعاىل
ِ
َاب َأ َنز ْلنَا ُه إِ َل ْي َك ُم َب َار ٌك ل ِ َيدَّ َّب ُروا آ َضاتِ ِه".
ضقول " :كت ٌ
وتدبروا اذا املوقف الذ ضروضه املطلب بن عبد اهلل قال  " :قرأ ابان الازبري ريض اهلل
عنهام آضة  ،فوقف عنداا أسهرته حتى أصبح  ،فدعا ابن عباس ريض اهلل عنهام فقاال:
إين قرأت آضة وقفت الليلة عنداا فثسهرتني حتى أصبحت َ { :و َما ُض ْؤ ِم ُن َأ ْك َث ُر ُا ْم بِاهللَِّ

إِ َّال َو ُا ْم ُم ْ ِ
رشك َ
ُون}  .فقال ابن عباس  :ال تسهرك إنام عني اا املرشاكون  .ثام قارأ:
اق السااامو ِ
ِ
ات َو ْاأَ ْر َ َل َي ُقااو ُل َّن اهللَُّ}  ،فهاام ضؤمنااون انااا
{ َو َلاائ ْن َسا َاث ْلت َُه ْم َما ْن َخ َلا َ َّ َ َ
2

3

وضرشكون باهلل .
4

ويف موفث مالك  -رمحه اهلل -أنه بلغه":أن عبد اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهام -مكا
عا سورة البقرة ثامين سنني ضتعلمها .

 1ا امع أحكا القرآن ،39/1 ،وعزاه إىل كتاب أيب عمرو الداين (البيان) ،والطرب 72 ،60/1 ،
 - 2سورة ضوسف 106
 - 3سورة لقامن 25
 - 4خمترص قيا اللي للمروَ ص149
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وعن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال":تعلم عمر البقرة يف اثنتي
عرشة سنة فلام ختمها نحر َزور ًا" .
1

وسفيان بن عيينة ضقول :أول العلم :االستامع ،ثم الفهم  ،ثم احلفظ .
عن ابن مسعود قال" :كان الرَ منا إذا تعلم عرش آضاات ا جيااوَان حتاى ضعارف
معانيهن والعم ان" .
2

فهكذا كان منه النبي صا اهلل عليه وسلم يف تعليم الصحابة القرآن  :تاالَ العلام
واملعنى والعم ؛ فال علم َدضد إال بعد فهم السابق والعم به .
ملا راَع عبد اهلل بن عمرو بن العاص النبي صا اهلل عليه وسالم يف قاراءة القارآن ا
ضثذن له يف أق من ثالث ٍ
ليال وقال  " :ال ضفقه من قرأ القرآن يف أق من ثالث " .
3

فدل عا أن فقه القرآن وفهمه او املقصود بتالوته ال جمرد التالوة .
ويف املوفث عن أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه  " -أن النبي صا اهلل عليه وسلم صاا
بالناس صالة جيهر فيها فثسق آضة فقال :ضا فالن! ا أسقطت يف ااذه الساورة مان
يشء؟ قال  :ال أدر  .ثم سثل آخر واثنني وثالثة كلهم ضقول :ال أدر  ،حتى قاال:
ما بال أقوا ضتا عليهم كتاب اهلل فام ضدرون ما تيل منه مما ترك؟ اكذا خرَت عظماة
اهلل من قلوب بني إرسائي فشهدت أبداهنم و ابت قلوام ؛ وال ضقبا اهلل مان عباد
حتى ضشهد بقلبه مع بدنه".
ا ورد عل الس ف يف سألة التدبر:

 - 1انظر:ا امع أحكا القرآن40/1 ،؛ وهتذضب سري أعال النبالء، 35/1 ،وابن سعد يف الطبقات 121/4
 - 2رواه الطرب يف تفسريه .80/1 ،
 - 3رواه الدارمي والرتمذ برقم  ، 2870وصححه ورواه أمحد وأبو داود بلفظ  :ا ضفقه.
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 - 1روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال  " :تعلم عمر البقرة يف اثنتي عرشة سانة،
فلام ختمها نحر َزور ًا " .
1

وفول املدة ليس ع ز ًا من عمر وال انشغاالً عن القرآن ؛ فام بقي إال أنه التدبر .
 - 2عن ابن عباس قال " :قد عا عمر رَ ف ع عمر ضسثل عن الناس فقال :ضاا
أمري املؤمنني! قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا ،فقلت  :واهلل ما أحب أن ضسارعوا ضومهم
اذا يف القرآن اذه املسارعة .قال :فزبرين عمر ،ثم قال :ماه! فانطلقات ملنازيل حزضنا ًا
ف اءين ،فقال :ما الذ كرات مما قال الرَ آنفا ًا؟ قلات :متاى ماا ضساارعوا ااذه
املسارعة حيتقوا ُ -يتصموا :ك ٌ ضقول احلق عند  -ومتى حيتقاوا ُيتصاموا ،ومتاى
اختصموا ُيتلفوا ،ومتى ما ُيتلفوا ضقتتلوا ،فقال عمر :هلل أباوك! لقاد كنات أكتمهاا
الناس حتى َئت اا "  ،وقد وقاع ما خيش منه عمر وابن عباس  -ريض اهلل عنهام -
2

ف رَت اخلوارج الذضن ضقرؤون القرآن ؛ لكنه ال جياوَ تراقيهم .
 - 3عن ابن عمر  -ريض اهلل عنه  -قال" :كان الفاض من أصحاب رسول اهلل صا
اهلل عليه وسلم يف صدر اذه اأمة ال حيفظ من القارآن إال الساورة ونحوااا ورَقاوا
العم بالقرآن ،وإن آخر اذه اأماة ضقارؤون القارآن ،مانهم الصابي واأعماى وال
ضرَقون العم به .ويف اذا املعنى قال ابن مساعود :إناا صاعب عليناا حفاظ ألفااظ
القرآن ،وسه علينا العم به ،وإن َم ْن بعدنا ضسه علايهم حفاظ القارآن وضصاعب
عليهم العم به" .
3

 - 4قال احلسن البرص " :إن اذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان ال علم هلام بتثوضلاه،
وما تد هبر آضاته إال باتباعه  ،وما او بحفظ حروفه وإضاعة حادوده حتاى إن أحادام
 - 1نزاة الفلالء  ،هتذضب سري أعال النبالء /35/1 ،أ.
 - 2نزاة الفلالء  ،هتذضب سري أعال النبالء .279/1 ،
 - 3ا امع أحكا القرآن  40-39/1 ،وانظر جملة امل تمع عدد .1216
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ليقول :لقد قرأت القرآن فام أسقطت منه حرف ًا وقد  -واهلل !  -أسقطه كلاه ماا ُضارى
القرآن له يف خلق وال عم  ،حتى إن أحادام ليقاول  :إين أقارأ الساورة يف َن َف ٍ
اس!
الو َرعة متى كانت القراء مث ااذا
واهلل! ما اؤالء بالقراء وال العلامء وال احلكامء وال َ
؟ ال ك َّثر اهلل يف الناس أمثاهلم" .
1

 - 5وقال احلسن أضل ًا " :نزل القرآن ل ُيتَدَ َّبر وضعم به؛ فاُتذوا تالوته عم ً
ال  .أ أن
2

عم الناس أصبح تالوة القرآن فق بال تدبر وال عم به".
 - 6كان شعبة بن احل اج بن الورد ضقول أصحاب احلدض " :ضاا قاو ! إنكام كلاام
تقدمتم يف احلدض تثخرتم يف القارآن"  .ويف ااذا تنبياه ملان شاغلته دراساة أساانيد
3

احلدض ومسائ الفقه عن القرآن وتدبره أنه قد فقد تواَنه واخت ميزانه .
 - 7عن حممد بن كعب القرظي أنه قاال " :أن أقارأ يف ليلتاي حتاى أصابح باا (إذا
َلزلت) و (القارعة) ال أَضد عليهام أحب إ َّيل من أن َّ
أاذ القرآن ليلتي ااذ ًا .أو قاال:
أنثره نثر ًا" .
4

 - 8قال ابن القيم" :ليس يشء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده من تادبر القارآن و اع
الفكر عا معاين آضاته؛ فإهنا تطلع العباد عاا معااا اخلاري والرشا بحاذافرياا وعاا
فرقاهتام وأسبااام وثمراهتام ومآل أالهام  ،وتت يف ضده مفاتيح كنوَ السعادة والعلو
النافعة  ،وتثبت قواعد اإلضامن يف قلبه  ،وترضه صورة الدنيا واآلخرة وا ناة والناار يف
قلبه  ،وحترضه بني اأمم ،وترضه أضا اهلل فيهم ،وتبرصه مواقع العرب ،وتشهده عدل اهلل
وفلله وتعرفه ذاته وأسامءه وصفاته وأفعاله وما حيبه وما ضبغلاه ورصافاه املوصا
إليااه وقوافيااع الطرضااق وآفاتااه ،وتعرفااه الاانفس وصاافاهتا ومفساادات اأعااامل
 - 1الزاد  276وانظر مفاتيح للتعام مع القرآن لل الد  ،ص .46
 - 2مدارج السالكني .485/1 ،
 - 3نزاة الفلالء هتذضب سري أعال النبالء .582/2 ،
 - 4الزاد البن املبارك  ، 97 ،وانظر نرضة النعيم .913 ،
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ومصححاهتا ،وتعرفه فرضق أا ا ناة وأاا الناار وأعامهلام وأحاواهلم وسايامام
ومراتب أا السعادة وأا الشقاوة.
فتشهده اآلخرة حتى كثنه فيها ،وتغيبه عن الدنيا حتى كثنه ليس فيها  ،وَتياز لاه باني
احلق والباف يف ك ما ُيتلف فيه العاا  ،وتعطيه فرقان ًا ونور ًا ضفارق باه باني اهلادى
واللالل ،وتعطيه قوة يف قلبه وحياة واسعة وانرشاح ًا وا ة ورسور ًا فيصري يف شثن
والناس يف شثن آخر ؛ فال تزال معانيه تنهط العبد إىل ربه بالوعد ا ميا  ،وحتاذره
وُتوفه بوعيده من العذاب الوبي  ،وهتدضه يف ظلم اآلراء واملذااب إىل سواء السبي
 ،وتصده عن اقتحا فرق البدع واأضالي  ،وتبرصه بحدود احلالل واحلرا وتوقفه
الركاب،
ُ
عليها؛ لئال ضتعدااا فيقع يف العناء الطوض  ،وتنادضه كلام فرتت عزماته :تقاد َ
َ
َ
اللحاق ،والرحي َ الرحي َ .
فاللحاق
وفاتك الدلي ،
فاعتصم باهلل واستعن به وق " :حسبي اهلل ونعم الوكي " .
1

وبعد  :ا نحن نريب أبناءنا وفالبنا عا التدبر يف ِح َلق القرآن؟ أ أن اأاام احلفاظ
وكفى بال تدبر وال فهم ؛ أن التدبر ضؤخر احلفظ؟
وما مقدار التدبر يف دروس العلو الرشاعية يف املادارس  ،خاصاة دروس التفساري؟
وا ضريب املعلم فالبه عا التدبر  ،أ عا حفظ معاين الكلامت فق ؟ .
تُرى  :ما مرتبة دروس التفسري فاي ِح َلق العلم يف املساَد  :ا اي يف رأس القائماة
 ،أ يف آخراا  -اذا إن وَدت أص ً
ال ؟
اذا او منه السلف يف قراءة وحفظ القرآن  ،فه نراَع أنفسنا ونصاحح املساار ،
وأختم اذا الفص بكال

ي نفيس أمحد بان أيب احلاوار  ،حيا ضقاول  " :إين

 - 1مدارج السالكني  ،ج ، 1ص .486 ، 485
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أقرأ القرآن وأنظر يف آضة فيحري عقيل اا  ،وأع ب من حفاظ القرآن ؛ كياف هينايهم
النو وضسعهم أن ضشتغلوا بيشء من الدنيا وام ضتلون كال اهلل ! أما إهنم لو فهموا ما
ضتلون  ،وعرفوا حقه فتلذذوا به  ،واستحلوا املناَاة  ،لذاب عنهم النو فرحا بام قاد
رَقوا"  .وضؤكد اذا الزركيش بقوله " :من ا ضكن له علام وفهام وتقاوى وتادبر  ،ا
1

ضدرك من لذة القرآن شيئا "  .وضقول ابن َرضر الطرب " :إين أع ب ممن قرأ القرآن
2

وا ضعلم تثوضله كيف ضلتذ بقراءته ! .وضقاول أضلا ًا " :وحاَاة اأماة ماساة إىل فهام
3

القرآن " .
4

الفصل الثاين

 - 1انظر:لطائف املعارف،ص 203
 - 2الرباان 171/2
 -3مع م اأدباء63/18 ،
 - 4مقدمة يف أصول التفسري ،ص2
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اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم يف املم كة العربية السعودية
ااتمت اململكة العربية الساعودضة ب دماة كتااب اهلل عاز وَا وَتثا ااذا
االاتام بتعليمه وحتفظيه وربا املسالمني باه فثنشائت ا معياات اخلريضاة لتحفايظ
القرآن الكرضم  ،التي تعد امتداد ًا حللقات تعليم القرآن الكرضم يف املساَد يف القدضم ،
وكانت تسمى " الكتاتيب" ،وقد كاان هلاذه الكتاتياب الباداضات املباركاة املوصاولة
بثعامل وَهود ا معيات احلالية.
فقد قامت اذه ا معيات اخلريضة بمهامها املنوفة اا مع الر باة الصاادقة يف
تطوضر أعامهلا وتكثيف َهوداا ونرش حلقاهتا ومدارسها حتى تؤيت ثامرااا املباركاة ،
وقد كان هلا بحمد اهلل اآلثار احلميدة واملنافع الطيبة الشاملة  ،فقد كثر القراء واحلفاظ
وعمرت املساَد بحلقات حتفيظ القرآن الكارضم وتعليماه  ،وأقبا عليهاا اأففاال
والشباب وكبار السن وأنشئت املدارس واملراكز اخلريضة لتحقيق اذه الغاضة .
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أوالا  :نبذة تارخيية عل نشأة اجلمعيات :
قد صدر االمر السامي الكرضم ذو الرقم ()8/2047يف 1400/11/22اا
بإسناد اإلرشاف عا ا معيات اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم إىل َامعة اإلما حممد
بن سعود اإلسالمية .
وحينام تم تكوضن وَارة الشؤون اإلسالمية واأوقاف والدعوة واإلرشاد
ضمت ا معيات اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم إليها يف عا 1414اا إنفاذ ًا
للتوَيه السامي ذ الرقم  10737/5/7املؤر يف 1414/7/10اا.
وقد قامت الوَارة بعدة خطوات لتطوضر الئحة ا معيات من خالل الت ربة
التي مرت اا  ،وكيفية النهو

اا  ،وتطوضراا  ،وصدر من ذلك عدة قرارات منها :

املوافقة عا توحيد ا معيات اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم يف ثالث عرشة
عية رئيسة حسب توَضع منافق اململكة ،وتكون ا معية الرئيسة يف عاصمة
املنطقة ،وتتوىل الوَارة اإلرشاف عا اذه ا معيات لأل را
.1

التالية :

متابعة نشاط ا معيات اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم ،ومراكزه اخلاصة

باململكة وتوَيهه بام ضلمن اَدااره وتطوضره.
.2

اإلسها يف تطوضر الدعم املايل لل معيات اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم،

واملدارس اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم ،عن فرضق ما ُيصق لذلك يف امليزانية
السنوضة للوَارة ،وتش يع املحسنني عا التربع هلا ومعاونتها.
.3

اإلسها يف توفري الدعم العلمي واإلدار لل معيات اخلريضة لتحفيظ القرآن

الكرضم واملدارس اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم وإمداداا باخلط
والقوى العاملة.

واملناا

،
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تكون يف وَارة الشؤون اإلسالمية واأوقاف والدعوة واإلرشاد أمانة عامة

للم لس اأعا لل معيات اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم .
.5

العم عا توَضع اإلعانة السنوضة عا ا معيات ومقداراا ()11000000

أحد عرش مليون رضال ،حسب البنود التي أقراا امل لس اأعا لل معيات اخلريضة
لتحفيظ القرآن الكرضم .
ثانيا :فهوم اجلمعية :
ضقصد با معية اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم ،ك

عية خريضة أنشئت عا

مستوى املنطقة فبقا أحكا الالئحة اأساسية لل معيات اخلريضة لتحفيظ القرآن
الكرضم ادف تعليم القرآن الكرضم  ،تالوة وحفظا واوضدا وما ضتص بذلك أو ضتفرع
عنه من أ را

 ،وضكون مقراا عاصمة املنطقة  ،وضقصد بفرع ا معية ك فرع تابع

لل معية أنشئ أو ضنشث يف حمافظات املنطقة أو مراكزاا فبقا أحكا الالئحة
اأساسية لل معيات اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم .

ثالثا  :أهداف اجلمعية :

-1

اأر

-2

رب املسلم بكتاب اهلل تعاىل عل ًام وعم ً
ال إذ او مصدر عزه احلقيقاي وَتكيناه يف
.
حتقيق اخلريضة املوعود اا يف قوله ": خريكم ل تع م القرآن وع مهه" (رواه

الب ار ) .

-3

التذكرة بمنازلة القرآن الكرضم العلمياة  ،ومرتبتاه السانية لكاي ضناازله املسالم

مكانه الالئق به .
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-4

مساعدة الن ء يف الت لق بثخالق القرآن الكارضم وتطبيقاه يف ياع شاؤوهنم

بتهيئة ا و املناسب واختيار املدرسني اأكفااء  ،ورصاد ا اوائز التشا يعية املادضاة

واملعنوضة .

-5

رب الناشئة بكتاب اهلل  ،وحثهم عا تعليمه لتساتقيم األسان وتقاوى امللكاة

اللغوضة.

-6
-7

إحياء دروس املس د  ،وإشعار املسلمني بثمهيته يف اإلسال .
إتقان تالوة كتاب اهلل  ،ونطقه نطق ًا صحيح ًا حسب قواعد الاتالوة املعروفاة يف

كتب الت وضد .

-8

العم عا ُترض َي حافظ  ،وجمود للقرآن الكارضم  ،ضقاو بادوره يف إماماة

املساَد  ،ويف تعليم كتاب اهلل العزضز .

-9

التعاون مع ا هات التاي تساعى لانفس الغار

 ،كمادارس حتفايظ القارآن

الكرضم و رياا .

-11

إتاحة الفرصة لذو الثراء وأا اخلري باإلنفاق والبذل يف خري ميدان تبذل فيه

اأموال :ميدان خدمة كتاب اهلل وتعليمه.

-11

ُترض جمموعة من الطالب املؤالني إلمامة املساَد وتدرضس القرآن الكرضم.

رابعا  :اهليكل العام ل جمعية :
وضتكون اهليكا اإلدار مان  :ا معياة العمومياة  ،وجملاس اإلدارة املكاون مان :
الرئيس  ،ونائبه ،واملسؤول املايل  ،وعدد من اأعلاء  ،وعدد من املوظفني اإلدارضاني
.
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الفصل الثالث
دراسة نهج حتفيظ القرآن الكريم يف احل قات القرآنية باجلمعية اخلريية
املبحث األول  :أس وب التع يم يف احل قات القرآنية باجلمعية اخلريية
ضعنى اذا املبح بالتعرف عا اأساليب املتبعة يف تعليم القرآن الكارضم مان خاالل
احللقات القرآنية املنترشة يف اململكة العربية السعودضة وذلك بالوقوف عليها  ،أحيانا ًا
وباملشاركة فيها حين ًا آخر  ،أو بالسؤال عنها ومان خاالل ااذه الوساائ  :الساؤال ،
والوقوف  ،واملشاركة وَدنا عدة أساليب للتعليم يف اذه احللقات نوَزاا فيام ضايل ،
ثم نذكر ما فيها من اأخطاء وكيفية عالَها واحل اأمث فيها .
األس وب األول  :أس وب التسميع
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واو أن ضعر

الطالب ما حفظه من القرآن الكرضم عا معلمه فيحادد اأساتاذ

مقطع ًا من اآلضات -فال أو قرص عا حساب قادرة الطالاب عاا احلفاظ -ضطالاب
الدارس بحفظهاا يف املنازل ويف الغاد أو امل لاس اآلخار  ،ضساتمع املعلام إىل قاراءة
الطالب هلذه اآلضات حفظ ًا .
واذا اأسلوب او أكثر اأساليب انتشار ًا يف احللقات القرآنية  ،ب ضكاد ضكاون ااو
اأص والوحيد يف كثري من احللقات.

األس وب الثاين  :أس وب التسميع واملراجعة
واو أن ضعر
الطالب بعر

الطالب ما حفظه مان القارآن الكارضم عاا معلماه  ،ثام ضقاو

ما حفظه سابق ًا أو بعله عا املعلم من أَ تثبيت احلفظ .

فن د الطالب ضبذل جمهود ًا فيب ًا يف تسميع ما حفظه ويف مراَعة احلفاظ الساابق
وتسميعه .
واذا اأسلوب والطرضقة يف املرتبة الثانية بعد اأسلوب اأول .
األس وب الثالث  :أس وب تع يم التجويد
واو أن ضقو املعلم بتصحيح تالوة الطالب وإصالري ماا أخا باه مان أحكاا
الت وضد  ،وذلك بمطالبته بتطبيق أحكا الت وضد وبيان سبب احلكم .
واذه الطرضقة أق انتشار ًا من سابقتها .
األس وب الرابع :أس وب الت قني قبل احلفظ
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واو أن ضطلب املعلم من الطالب قراءة مقطع من القارآن أو ساورة أو ماا ضرضاد
حفظه يف الغد تالوة من املصحف ليصحح له القراءة من أَ سالمة احلفظ .
واذا اأسلوب أق من سابقه .

أخطاء يف أساليب التع يم يف احل قات القرآنية
إن املتتبع للتعليم يف اذه احللقات ضرى الطرضقة التقليدضاة ااي الساائدة يف ااذه
احللقات أو يف أكثراا  ،ومن خالل التتبع والسرب واملالحظة ظهرت للباحا بعاط
اأخطاء التي تعيق تقد احلافظ يف حفظه  ،وضعاين منها املعلم معاناة دائماة وظهارت
سلبيتها الواضحة عا تقد احللقة .
اخلطأ األول :كثرة الط بة يف احل قة
وأعني بالكثرة ما ااوَ العدد االفرتايض للوقت املحادد للحلقاة وااو ماا باني
العرص إىل املغرب  ،أو ما بني املغرب إىل العشاء واو ما ضقدر ما بني ساعة ونصف إىل
ساعة .
وقد ضرى بعط الناس أن كثرة الطاالب يف احللقاة الواحادة دليا عاا الر باة
واإلقبال عا القرآن الكرضم  ،وضظن أن اذه ظاارة صحية تدل عا ن اري احللقة .
واذا يف حقيقة اأمر ال ضسلم به ملا سيثيت بعد قلي .
و ل اآلثار الس بية هلذا اخلطأ :
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أ  -عدم تركيز املع م عىل قراءة الطالب :
أن املعلم ضرى رسعة اإلن اَ ليكفاي الوقات لالساتامع إىل قاراءات الطاالب
يع ًا .ف ُي ْقترص يف َانب تركيزه عا النطق والتالوة .
ب -ق ة احلفظ أو قِ َرص ا حي َفظ :
واذا ضل ث إليه املعلم ليتسع الوقت لقراءة الطالب فيحفظ الطالب مث ً
ال نصاف
وَه من املصحف بدالً من وَه واكذا .
ج -ترك املراجعة ل طالب أو تأخريها إىل الغد وهكذا :
ومن املسلم به ةورة ا مع بني الدرس ا دضاد واملراَعاة ملاا سابق مراَعاة
مستمرة ليثبت احلفظ وضرسخ رسو ا بال فإذا كثر الطالب اضاطر املادرس لارتك
املراَعة ليتسع الوقت لالستامع إىل ما حفظه الطالب يع ًا أو االساتامع إىل مراَعاه
بعلهم وترك الباقي واكذا .
د -الفوىض بني الطالب :
وضنشث ذلك من تسابقهم إىل املعلم من أَ تسميع الدرس أو خوف ًا من أن ضكون
اأخري فيبقى املعلم مشغوالً بني الطالب فاقد الرتكيز عند استامعه لتالوة فالبه .
اذه أظهر السلبيات عا حلقة َاد فالاا عا العدد املناسب .

اخلطأ الثاين  :ضعف املتابعة
وأعنى باملتابعة انا من قب املعلم ومن قب إدارة احللقات ومن قب ويل اأمار ،
ولك من اؤالء نصيب يف متابعة احللقة والطالب عا حاد ساواء ،وفايام ضايل َضاادة
توضيح لذلك :
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أ -تابعة املع م :
إن بعط املعلمني ال ضعري متابعة الطالب يف حفظه ومراَعته ااتامم ًا وضظهر ااذا
اللعف عندما ضرتك املعلم دفرت املتابعة َانب ًا فال ضس

ما حفظه الطالب وما راَعه

وما مقدار ما ضستحقه الطالب من درَة للحفاظ واملراَعاة واكاذا يف دفارت احللقاة
نفسها أو س

الطالب .

ب -تابعة إدارة احل قات ( املرشفني عىل احل قات ) :
وذلك باالفالع عا س

ك حلقة وعا نامذج خمتلفة من سا الت الطاالب

اخلاصة ام ك ضو ليشعر الطالب واملعلم عا حد سواء بااتام إدارة احللقات ام ،
وبحرصها عا الوقوف إىل َانبهم والتقد ام .
ج -تابعة ويل األ ر :
وذلك ملا لويل اأمر من اأمهية ،وس

الطالب او احللقة الواصلة باني املعلام

واملنزل ،ضطلع ويل اأمر من خالله عا َهود أبنائه ،وضتابع بتصفحه له ضومي ًا ساريام
وتقدمهم يف احللقة.
وضعف املتابعة يف اذه ا وانب له آثار سلبية ظاارة يف احللقة وسرياا وتقدمها
ولع من أبرَ اذه اآلثار ما ضيل:
 -1عدم االهتامم ل قبل املع م :
والنفس ضعيفة  ،وضزداد ضعفها عند فقد املتابع واملحاسب هلا ،واملعلم برش مان
اخللق ،إذا فقد املتابعة ورأى عد ا دضة يف العم فال جيد تش يع ًا لتقدمه وإخالصاه
وإنتاَه ،وال ضرى توَيها عند تقصريه وتفرضطه  ،عندما ضرى ذلك تلاعف عزضمتاه،
وضق ااتاممه بطالبه.
د  -تابعة احلافظ :
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املتتبع لتقارضر عيات حتفيظ القرآن الكرضم جيد أعاداد ًا اائلاة حفظات القارآن
الكرضم من بنني وبنات واذا يشء ضثل صدر ك من قرأاا أو سمع اا.
ولكن الذ حيزن أن أ لب احلفظة بعد حف الت ارج ال ضساتفاد مانهم الفائادة
املرَوة ،ب ربام انقطع بعلهم عن احللقة ثم تباعد عنها شايئ ًا فشايئ ًا ومان ثام عان
تعااد احلفظ  ،مما ضرتتب عليه نسيان احلفظ بالكلية .
اخلطأ الثالث :عدم االنضباط بوقت حمدد
وأعني به وقت الطالب يف احللقة .
وانا تتفاوت احللقات القرآنية بالنسبة للطالب فمنها من جيع الوقات مفتوحا ًا
للطالب من أول الدوا إىل آخره ومنها من ضلتز بوقت معني يف احللور واالنرصاف
.
ويف كثري منها عد االلتزا بوقت حمدد سواء يف حلاور الطالاب أو انرصاافه ،
وسواء حرض الطالب يف أول الوقت أو بعد ميض َزء منه  ،ولو يف الادقائق اأخارية
منه .
أو اإلذن له باخلروج إذا سمع ا زء املطلوب منه .
واذا يف نظر حيتاج إىل ضب ودقة بني إدارة احللقة وويل أمر الطالب.
وكون اذه الظاارة من اأخطاء الشائعة يف احللقات القرآنية لعاد ضابطها مماا
تؤثر سلب ًا يف الطالب ذاته ويف احللقة .
أما إذا توبع الطالب يف حلورام وانرصافهم وروعيت احلاالت التاي ضساتلز
انرصاف مبكر ،ا ضكن ذلك خطث يف التعليم .
من ورائها تثخر يف احللور أو
ٌ
اخلطأ الرابع  :عدم راعاة الفروق الفردية بني الطالب
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فكثري ًا ما ن د حلقة تعليم القرآن الواحدة تلم بني َنباهتاا مان ااو يف املرحاة
الثانوضة واملتوسطة واالبتدائية ب قد ضوَد فيها من او يف سن اخلامسة والسادسة من
العمر.
وال شك أن هلذا املزض من الطالب آثاار ًا سالبية عاا املعلام وعاا تقاد ساري
احللقة.
فالطالب ضتفاوتون يف أَسامهم ويف عقوهلم ويف مقدرهتم عا احلفظ.
ومن اذه اآلثار :
أ -عىل املع م :
بحي ال ضستطيع الرتكيز والتنق من فالب متقاد يف احلفاظ إىل ففا صاغري
مبتدئ يف حفظه ،ومن شاب رسضع احلفظ إىل آخر واكذا مما ضتسبب يف إضااعة َازء
من الوقت ضومي ًا يف سبي الوصول إىل مواضع حفظهم ومراَعاهتم.
ب -عىل احل قة :
 -1حدوث بعط املناَعات بني الطالب ،وذلك بتسل كبري السن عا الصغري.
 -2عد الرتكيز عا صغار السن وإنام ضقترصا الرتكياز يف التعلايم عاا الكباار عاا
حساب البقية حي ضؤَ إعطاء الدرس هلم أو املراَعاة باساتمرار ،مماا ضتسابب يف
ضعف استفادهتم أو انقطاعهم بالكلية.
اخلطأ اخلا س  :كثرة الغياب أو التت ف عل احل قة
الغياب املتكرر أو التثخر يف احللور عن وقات احللقاة مشاكلة شاائعة يف كثاري مان
احللقات ،إذ ضرى بعط الطالب أن االلتحاق باحللقة إنام او لقلاء الوقت وليس لاه
ادف آخر مما ضتسبب عن اذا اأمر عد االاتام باحللور.
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وال شك أن التأخر يف احلضور أو الغياب بالك ية له آثار س بية عىل الطالب و هل
أمهها :
أ -عد حتسن املستوى التحصييل يف احلفظ لدى الطالب .
ب -ياب الطالب أو تثخره عن احللقة ُيشى منه أن ضستغ اذا الوقت بال علم من
ويل أمره  -فيام ال حتمد عقباه . -
ج -اخلوف من اقتداء َمالئه به ،وخاصة إذا ا ضكان انااك حسام مان إدارة احللقاة
بالتعاون مع املعلم ومع ويل أمر الطالب هلذه املشكلة .
اخلطأ السادس  :عدم اختيار املع مني األكفاء
واذه يف نظر مشكلة عامة  ،فكثري ًا ما ن د أن مادرس ااذه احللقاة أو تلاك لايس
مت صص ًا يف تدرضس املادة  ،ب أحيان ًا ليس مت صص ًا يف التعليم عموم ًا.
ف ُعني مدرس لكونه حافظ ًا للقرآن الكرضم أو بعله  ،أو عني من أَ أن تقو احللقاة
أو عني من أَ حمبته لل ري وحرصه عليه  ،ومن ثم البح عن معلم آخر ضناسب أو
عني أ سبب من اأسباب املناسبة  ،واذا كله حسن  ،وأثر من آثار املقاصد احلسنه
لكن التدرضس يف احللقات القرآنية حيتاج إىل خربة وُتصاق ومهارة ال تق عن تلك
اخلربات واملهارات والت صاااق التي ُضطالب اا اريه مان املعلماني ،با ضطالاب
مدرس احللقة بمطابقة خمربه ملظهره وُتلقه بثعا اأخالق وأساماا.
ومما يرتتب عىل ذلك ل الس بيات :
ضعف أو انعدا التالؤ بني الطالب واملعلم ،وذلك ناشئ عن عد معرفته بثساليب
التعليم ،وضعف قدراته العلمية ،والتعليمية وانعدا مهاراته.
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األس وب األ ثل لتع يم القرآن يف احل قات القرآنية
وقب أن أذكر اأسلوب الذ ضنبغي أن ضتباع يف تعلايم القارآن الكارضم يف احللقاات
القرآنية  ،أرى من الرضور أن أذكر ما ضتعلق بمكان احللقاة ومان ضقاو بالتادرضس
فيها من املعلمني واملرشفني اإلدارضني لتؤد اذه احللقات ثامرااا املرَاوة ولتحقاق
أادافها املنتظرة والتي أقيمت من أَلها.
ومما ضنبغي التثكيد عليه أن تعليم القرآن الكرضم مان أاام املهاامت ملاا لاه مان اآلثاار
اإلجيابية يف تربية اأفراد وسلوكهم  ،ب يف أمن امل تمعاات وفمثنينتهاا  ،وذلاك ملاا
ضتمتع به محلة القرآن من خلق رفيع وأدب َم وسلوك متزن ،معينه ومنهله كال رب
العاملني .
وإذا تثصلت اذه اأفكار عند القائمني عا التعليم وَب أن تتكاتف ا هود ،وتوفر
اإلمكانات املالية والبرشضة واملادضة ،وأن ُضعتنى باه َتاا العناضاة وأال ضبقاى التعلايم يف
احللقات عا حسب ا هود الفردضة بال ُتطي أو تطوضر .
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وأول ما ضمكن النظر إليه وإعداده ااو مكاان احللقاة  .إن احللقاات القرآنياة والتاي
ترشف عليها وتتوالاا عيات حتفيظ القرآن الكرضم البا ًا تكاون يف املسااَد ساواء
كانت صغرية أو َوامع .
واذا او أنسب مكان لتعليم القرآن الكرضم وإنام ضبقى اختياار املسا د املناساب مان
حي السعة والتهيئة كاإلضاءة والتهوضة والنظافة واهلدوء .
ومما ينبغي الحظته يف هذا األ ر :
أ -ترتيب أماكن احللقات يف املس د :
بحي تكون بعيدة عن املكان املعد للصالة يف املس د فمن املعلو أن بعط املصالني
ضبقى يف مصاله لقراءة القرآن أو لقراءة ورده  ،وإذا كانت احللقة ب اواره قاد تشاغله
وحتدث بعط اأصوات التي تشغله عن ورده .
ب -أن ضكون املكان املعد للحلقة واساع ًا للطاالب ضساعهم يعا ًا  ،ضساتطيع املعلام
رؤضتهم بال تزاحم شدضد أو تفرق كبري .
ج -أن هيتم ب انب النظافة فيه .
ومما او معلو أن صغار السن ال هيتمون ااتامم ًا كبري ًا بالنظافة و الب ًا حيملون يف
َيوب مالبسهم بعط املكرسات و رياا من املثكوالت ،مما تسبب بعاط اآلثاار يف
أماكنهم وعا القائمني عا احللقات أن هيتموا بنظافة املكان ضومي ًا .
ومما ضنبغي التثكيد عليه ما او قوا احللقة واو من ضقو بالتدرضس فيها .
وذلك باختيار اأساتذة اأكفاء الذضن ضتصفون بصفات تاؤالهم حتاى ضكوناوا
من معلمي القرآن أن التعليم يف اذه احللقات حيتاج إىل معلم َفذ كام قال املاورد يف
كتابه أدب الدنيا والدضن (...ممن كملت أاليته ،وحتققت شفقته ،وظهارت مروءتاه ،
وعرفت عفته ،وأشتهرت صيانته ،وكان أحسن تعلي ًام ،وأَود تفهي ًام) .
()1

( )1أدب الدنيا والدضن صا 109املاورد  -حتقيق مصطفى السقا  -الرضا

مكتب الرتبية العريب لدول اخللي 1415اا .
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وأما أسلوب التدرضس يف احللقة
ففي نظر أنه ال بد من الرتكيز عا َاناب الاتالوة واحلفاظ واملراَعاة ساواء
بسواء .
فالتالوة لتحسني تالوة الطاالب  ،السايام أن مانهم مان ال ضساتمر يف احلفاظ ،
ورسعان ما ضنقطع .
واحلفظ او أساس احللقة ومن أَله أسسات واملراَعاة ثمرهتاا ليثبات احلفاظ
وضرسخ يف قلب احلافظ .
فاحللقة يف جمملها ال بد أن تشتم عا اذه اأساليب كلها :
 -1التالوة :
التالوة اي أساس التلقي  ،وكتاباة القارآن يف املصااحف عاا الرسام العاثامين
ُتتلف عن بقية الكتابة  ،لذا بعط احلروف ضرسم وال ضنطق والعكس كذلك .
ولذلك اختق القرآن دون ريه بوَوب تلقيه من اأفواه ليتم النطق باه ساليام
كام تلقى عن النبي  فوصلنا ل ًا فرض ًا بسنده املتص كام أنزل عا النبي . 
وأول خطوة ضنبغي أن تتبع يف حلقات حتفيظ القرآن الكرضم اي التالوة ،وذلاك
بثن ضتلو املعلم السورة أو املقطع املراد حفظه عا الطالاب ،ثام ضطلاب مان الطالاب
إعادة قراءته نظر ًا من املصحف فإذا ما أتقن الطالب التالوة انتق إىل املرحلة الالحقة
واي احلفظ ومن ثمرات اذا االسلوب :
أ  -األ ل ل اخلطأ يف األداء :
وقد سبقت اإلشارة إىل أن كتابة القرآن بالرسم العثامين ُتتلف عان اريه ،فاإذا
نطق الطالب اذه الكلامت أو اأحرف عا حسب الرسم أمن من اخلطث.
ب -رسعة احلفظ :

36

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

وذلك بكثرة تردده عا أذن الطالب فسمعه من معلمه وقرأه عليه ،وأعاد قراءته
وك اذا ضساعد عا حفظه .
وقد يؤخذ عىل هذا األس وب ا ييل :
 -1عد رسعة التقد يف احلفظ  ،لكن إذا ما قورنت اذه بالثمرات الساابقة ن اداا
تتالشى ال سيام بعد االستمرار يف احللقة .
 -2أخذ وقت فوض من املعلم لك فالب .
واذا ال ضعد مثخذ ًا يف نظر أن به ضتحقق اهلدف الصحيح من احللقة.
 -3ضلز عا اذا قلة عدد الطالب يف احللقة :
واذا أضل ًا من املطالب التي ضسعى إليها ليتحسن أداء الطالب وتسه متابعتهم مان
قب املعلم ،ولتؤيت احللقة ثامراا.
-2احلفظ
واو من أعظم اأاداف للحلقات القرآنية  ،ومان أَلاه أنشائت ا معياات ،وبعاد
قراءة الطالب السورة أو املقطع املراد حفظه ضطالاب بحفاظ ااذا املقطاع أو الساورة
وإتقاهنا  ،و الب ًا ضكون احلفظ بعد إتقان التالوة سه ً
ال وميسور ًا  ،مع اأمن من اخلطاث
يف اأداء .

 -3املراجعة
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واي من اأمهية بمكان وقد أمر اا النبي  بقوله ( :تعااادوا القارآن فوالاذ
نفيس بيده هلو أشد تفصي ًا من اإلب يف عقاهلا ) .
()1

ومراَعة املعلم لطالبه فيام حفظوه يف نظر أهنا إحدى اأساسيات التي ال نى
عنها يف أ حلقة حتفيظ واملراَعة تنقسم إىل قسمني مها :
 -1راجعة يو ية .
 -2راجعة دورية :
واملقصود باملراَعة اليومية االستمرار يف إعادة تسميع ما حفظ سابق ًا .
أما املراَعة الدورضة فيقصد اا املراَعة التامة للسورة أو ا زء إذا أكم حفظه .
وباالستمرار عىل املراجعة نجني الثامر اآلتية :
أ -تثبيت احلفظ وترسي ه :
واذا مفهو حدض الرسول  تعاادوا القرآن ...
بَ -ضادة احلسنات :
وذلك بكثرة القراءة ،وك حرف بحسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا كام أخرب النبي . 
ج -انشغال الطالب بتالوة القرآن الكرضم عا ك أحيانه ويف ك أوقاته فيحفظ عليه
وقته من اللياع .
 -4التفسري :
وأعني به تفسري الكلامت الغرضبة وبيان معنااا وحبذا لو أعطى املعلم نبذة خمترصة بني
فيها املعنى اإل ايل لآلضات وأوضح سبب النازول إن وَاد ووَاه ارتبااط اآلضاات
بعلها ببعط ليكون أسه للحفظ .
( )1رواه الب ار يف صحيحة باب فل القرآن برقم (. )4746
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واذا اأسلوب ضتبعه املعلم إذا كان فالب احللقة ضسريون يف حفظهام عاا مساتوى
واحد أ حيفظون َزء ًا واحد ًا أو سورة واحدة سوض ًا .
أما إذا اختلفت مستوضاهتم فمن الصعب إعطاء ك واحد املعنى اإل ايل أو تبيني
سبب النزول أو ري ذلك إال ما كان من بيان معاين الكلامت الغرضبة .فاثرى أن ذلاك
من الرضورة بمكان .
وهناك جوانب أخر ال بد ل األخذ هبا يف عني االعتبار :
ا انب اأول َ :انب الثواب :
واو ما ضسمى باحلوافز وسواء كانت اذه احلوافز مادضة أو معنوضة وسواء كانات
ثابتة أو منقطعة .
فالتش يع ضدفع الطالب إىل َضادة احلرص وإتقاان احلفاظ والت لاق بااأخالق
العالية ب ضدفعه إىل االقتداء بمعلمه والتعاون معه وعد االنرصاف عنه .
وكام قي ( :الثواب أقوى وأبقى أثر ًا من العقاب يف عملية التعليم وااذا ضعكاس
أمهية املكافثة يف تدعيم االست ابات الصحيحة وتثبيت التعليم ) (. )1
فالثواب والتش يع ولاو بالثنااء واملادري والادعاء لاه  ،وكتاباة ذلاك يف سا
الطالب  ،أو منحه شاهادة تقادضر  ،أو إخاراج اسامه يف لوحاة الرشاف  ،أو إرساال
خطاب شكر لويل أمره أو ملدرسته أو ري ذلك مما ضكون له اأثر يف تش يع الطالب،
ويف تقد احللقة  .واذا مما ضؤكد اأخذ اذا ا انب اهلا يف َوانب الرتبياة  ،ال سايام
يف تعليم القرآن الكرضم يف احللقات القرآنية .

( )1أصول علم النفس صا . 269
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 -2ا انب الثاين َ :انب العقاب
والعقاب مبدأ أقره اإلسال وعم به العلامء وذلك إذا ا حيقاق َاناب الثاواب
اهلدف املنشود ،والعقاب له عدة أساليب ليس اذا جمال بحثها أو اإلفالة يف رسدااا،
وإنام املقصود أن ضكون العقاب من اأساليب املعمول اا يف احللقات القرآنية.
ولذا ضقول اإلما النوو  ( :ومن قرص عنفه تعنيف ًا لطيف ًا . )2( )...
 -3ا انب الثال َ:انب التقوضم املستمر
وسواء كان ااذا التقاوضم للمعلام أو الطالاب أو املدرساة  ،فباالتقوضم املساتمر
اليومي واأسبوعي والشهر والفصيل ومن ثم يف هناضة ك عا تظهر َوانب القاوة
واللعف داخ احللقات القرآنية  ،وضستطيع القائمون عليها تقوضة َوانب اللاعف
وسد النقق  ،والت طي السليم للتقد باحللقة وفالاا .

( )2التبيان ص . 21
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املبحث الثاين  :كيفية الرقي بمستوى احل قات
مفهو االرتقاء بمستوى احللقة :
أوالا  :عنى االرتقاء يف ال غة :
ذكر أا اللغة كثريا من املعاين حول كلمة االرتقاء وأبرَاا ما ضيل :
ففي هتذضب اللغة لألَار  :رقي فالن يف ا ب إذا صعد  ،وضقاال ارتقاى ،
ضرتقي ،كام ضقال ما َال فالن ضرتقي به اأمر حتى بلغ اضته  ،1ويف اللساان " :رقيات
اك ،3
الس َام ْء َو َل ْن ن ُْؤ ِم َن ُلر ِق َّي َ ْ
يف السلم إذا صعدت" ،2ويف التنازض َ :أ ْو ت َْر َقى ْيف َّ
ويف احلدض  (( :اقرأ وارتق )) 4أ اصعد وارتفع.
وقال َاري:
ومن ااب أسباب املناضا ضنلنه ***

وإن ضرق أسباب السامء بسلم 5

ثاني اا  :عنى االرتقاء بالنسبة ل ح قات :
او الوصول باحللقات القرآنية إىل درَة املثالية من يع الناواحي  ،ساواء الناواحي
التعليمية وتشم حفظ الطالب وأداءام املتمياز أو مان الناواحي الرتبوضاة وتشام
االلتزا بآداب اإلسال ظاارا وبافن ًا  ،أو بمعنى آخر فمان الناحياة التعليمياة تارى
الطالب مقبلني عا احلفظ واملراَعة بنهم شدضد  ،حتى ضقطعوا اأَازاء الكثارية يف
اأضا القليلة  ،وضكون التنافس بينهم عا أشده ،أهيم ضسمع أوالً  ،وأهيام أقا عادد ًا
من اأخطاء  ،وأهيم أداؤه أكثر َتيز ًا  ،ال ضعرفون شيئا اسامه حلان يف القاراءة  ،ومان
الناحية الرتبوضة ضرتسم الطالب خطا الصاحلني يف نشثهتم وحفظهام املبكار للقارآن ،
 - 1هتذضب اللغة [ ج  – 9ص . ] 293
 - 2لسان العرب البن املنظور مادة [ ر ق ] .
 - 3سورة اإلرساء آضة رقم [ .]93
 - 4رواه أمحد وابن حبان وأبو داود وصححه األباين .
 - 5من معلقات َاري بن أيب سلمى  ،واملعنى  :من خاف املوت ومن ا ُيف فإنه آتيه ال حمالة وإن صعد يف السامء .
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كحال اإلما النوو رمحه اهلل  ،الذ كاان ال ضلهاو ماع اأففاال وإذا دعاوه للعاب
معهم اعتزهلم وظ ضردد آضات القرآن حتى حفظه دون الثامنة من عماره  ،وال شاك
أن احللقة التي اذا حاهلا فإهنا دائام يف مقدماة احللقاات وفالااا يف مقدماة الطاالب
ٍ
حينئذ ( إن شاء اهلل ) باخلريضة املوعودة يف قول الرسول صا اهلل علياه
ومعلمها َدضر
وسلم  (( :خريكم من تعلم القرآن وعلمه )) .
العوا ل املؤثرة عىل تقدم احل قة
اناك عوام كثرية تؤثر بال شك عا تقد احللقة ومن ذلك ما ضيل :
 -1إما املس د وأا احلي .
-2

الطالب نفسه .

-3

ويل أمر الطالب .

-4

املنشثة التعليمية ومن ضمثلها من إدارة ومرشفني .

-5

املعلم الكفؤ .
وسنبدأ يف ك دور من اذه النقاط اخلمسة :
أوالا  :إ ام املسجد وأهل احلي :
حتى تن ح احللقة ال بد أن ضكون إلما املس د الدور التايل :
أ -ح املصلني عا إحلاق أوالدام باحللقة .
ب -الوقوف مع املعلم إذا تعر

أ أذى ال سيام خارج املس د .

ج -إرشاد وتذكري الطالب دائام بفل القرآن وحلقات الذكر .
د  -توفري بعط اأ را

التي قد حيتاَها الطالب مث الربادة ( إن أمكن).

اا  -االتصال والتواص الدائم مع إدارة ا معية وبحا وضاع احللقاة يف
حالة حدوث مشاك أو تقصري .
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ثاني اا  :دور الطالب :

إذا كان الطالب جمتهدا مقبال عا القرآن فال شك أنه أحد العوام املهمة املؤثرة عاا
تقد احللقة  ،وضكمن دور الطالب فيام ضيل :
أ  -التزا اأدب مع املعلم ومع َمالئه مما جيعله َدضرا بحفظ القرآن .
ب  -عد الغياب  ،من العوام املهمة لتقدمه يف احلفظ واملراَعة ومان ذلاك أضلاا
احللور مبكرا يف أول وقت احللقة
ج  -االستعداد النفيس والذاني بثن ضكون لدضه الدافع الذايت للحفاظ والقادرة عاا
ذلك.
د  -تعلم فرق ومهارات وقواعد احلفظ والتي سبق أن عرضنااا يف فص سابق .
ثالث اا  :دور ويل أ ر الطالب يف االرتقاء باحل قة :
ويل أمر الطالب او أكثر الناس تثثريا عليه واو اأَدر عاا متابعاة ولاده أكثار مان
ريه ولذلك ال بد من توفر بعط اأمور يف ويل اأمر ومنها :
 -1متابعة حلور وانرصاف الطالب بدقة .
 -2متابعة رفقاء الطالب .
 -3سؤال الطالب ضوميا عام أخذه يف احللقة من َدضد ومراَعة .
 -4متابعة حفظه يف املنزل وإلزامه بذلك .
 -5التواص مع املعلم وسؤاله عن ولده ولو مرة ك أسبوع .
 -6لويل اأمر دور تعليمي ( إن كان أاال لذلك ) .
 -7توفري احلوافز لولده عند ختمه لك َزء أو عقب االختبار .
رابع اا  :دور املنشأة التع يمية ( اجلمعية ) واملرشفني :
أرى أن دور ا معية ( أ

عية ) ضنحرص يف أمور اي :
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 -1حسن اختيار املعلمني املشهود هلم بالصالري والتقوى ماع إَاراء اختباار شادضد
شفهيا وحترضرضا يف القرآن والت وضد وبعط علاو القارآن والعقيادة وبعاط أباواب
الفقه ( ضتم حتدضداا ).
-2

توفري ما حتتاَه احللقات من مصاحف وسبورة ودوالب ووسائ تعليمية .

-3

حسن التعام بني ا معية واملعلمني وضدخ فيه حسن االستقبال هلم .

-4

وضع مذكرة تنظيمية و منهاَا للمعلم ضذكر فيها اأماور اخلاصاة باحللقاات

مث  [ :منهاج احللقة التعليمي والرتبو والئحاة االختباارات وتعلايامت احللاور
واالنرصاف والغياب وس

املتابعة … إلخ ].

-5

تعيني مرشفني تعليميني وتربوضني أكفاء هلم خربة يف احللقات .

-6

وضع نظا لالختبار ضكون مناسبا ميع احللقاات ونظاا للحاوافز يف حالاة

التفوق .
-7

َضارات رئيس التوَيه بشك مكثف للحلقاات واالَاتامع بااملعلمني لاتاليف

املالحظات.
-8

إقامة الدورات الرتبوضة والتعليمية يف اأوقات املناسبة وإلزا املعلم بتطبيقها .

-9

تكليف املعلمني باحللقات وفق ضواب ضراعى فيهاا عاد املشاقة عاا املعلام

والعدل يف اذه التكاليف واذا اخلصوص أقرتري دراسة مدى إمكانية اختياار املعلام
للحلقة التي ضدرس فيها بنفسه عن فرضق تعبئة نموذج عبارة عن أسئلة معيناة ( اا
ترضد نفس احللقة  ،وإن أَاب "ال " ما السابب يف ذلاك ؟  ،ماا احللقاات التاي تاود
التدرضس فيها … إلخ)  ،ثم تُدْ َر ُس النامذج وفق املصلحة .
 -10أقرتري أضلا عم نامذج ضست دمها املعلم كنموذج ياب لطالاب واساتئذان ،
و ريه.
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دور املرشفني باجلمعية :
 -1تقرضر املعلم أما فالبه وإشعارام بثنه من خرية املعلمني أ الثناء والشكر .
 -2متابعة بداضة احللقة فعليا من أول دقيقة من وقتها .
 -3متابعة ترتيب وتنظيم الطالب حسب اخلطة املوضوعة .
 -4النظر إىل مستوضات الطالب يف احلفظ واأداء ومناقشة املعلم يف ذلك .
 -5إجياد احللول املناسبة يف حالة ضعف احللقة وفرحها عا املعلم .
 -6متابعة تطبيق املعلمني ملا أخذوا من دورات علمية .
 -7كتابة التقارضر عن احللقة ورفعها لرئيس التوَيه للنظر فيها .
 -8حتدضد َضارات متبادلة للمعلمني يف حلقاهتم لتبادل اخلربات .
 -9نق نقاط القوة من حلقة أخرى .
دور املع م يف الرقي بمستوى احل قة :
إذا كانت يع اأدوار السابقة أدوار ًا مساندة  ،فاإن دور املعلام ااو الادور الرئييسا
اأول ،أن املعلم بيده
( بإذن اهلل ) ك أمور احللقة فهو ضساتطيع أن ضقاد احللقاة أو ضؤخرااا  ،ضساتطيع أن
ضرقى اا أو ضميتها  ،ونستطيع أن نوَز دور املعلم فيام ضيل :
 -1استشعاره وإحساسه باملسؤولية  ،فهذه إن كانت متواَدة يف املعلم فاال تساثل
عن يشء بعداا ،ونحن نعرف من املعلمني من حيم ام احللقة حي ما كان  ،وااذا
رس ن اااحهم  ،ونعاارف آخاارضن دون ذلااك بكثااري وال ضتعاادى دورااام يف احللااور
واالنرصاف .
 -2حلور الصالة يف احللقة  ،ولك أن تقارن بني مدرس ضصيل املغرب والعشاء يف
حلقته وربام َاد بعد العشاء ما شاء اهلل  ،ومدرس آخر ضصيل املغرب قرضبا من بيته ثام
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ضركب سيارته وضت ه إىل احللقة فيدخ ضصيل الركعتني في لس  ،وقب اأذان بحوايل
[ ]10دقائق ُيرج ليتوضث أو ليؤذن يف مس ده  ،كم الفرق بني وقت احللقتني ؟!!!.
 -3ايبة املعلم هلا أثر كبري عا تقد الطالب  ،واذه اهليبة هلا أسباب منها [ :تارك
املزاري الكثري  ،الوقار وعد اخلاو

يف سفاساف اأماور كاملبارضاات  ،عاد ساب

الطالب ،الرتفع عام يف أضد الناس  ،إَالله للقرآن ].
 -4عد ترك املعلم بعط اأحكا تفوت عا الطالب مما ضكون له أثار كباري عاا
قوة اأداء يف احللقة .
 -5إتقان القرآن كامال والعلم بثحكا الت وضد حتى ضكون رده صحيحا .
 -6عم خطة للتسميع تستوعب يع الطالب ضوميا وضراعاي فيهاا املتقادمني يف
احلفظ بصفة خاصة دون إمهال لبقية الطالب أن العدل مطلوب .
 -7تنظيم احللقة بحي ال ضكون اناك جمال للحدض بني الطالب وأضلاا ضراعاي
فيه فص الصاغار عان الكباار  ،وضراعاي الرؤضاة مياع الطاالب  ،وضراعاي عاد
التشوض

 ،وأضلا تنظيم الذااب لدورة املياه .

 -8ااتام املعلم بالتلقني ضوميا من أسباب تقد الطالب يف اأداء .
االستفادة ل خربات اآلخريل
اع
خلق اهلل اخللق متفاوتني  ،وفل بعلهم عا بعط كام قال سبحانه وتعاىل َ :و َر َف َ
ط درَ ٍ
ات  ،1وقال سبحانه َ :واهللُ َف َّل َ َب ْع َلك ُْم َع َا َب ْع ٍ
ط ِ ْيف
َب ْع َلك ُْم َف ْو َق ب ْع ٍ َ َ َ
الر َْ ِق،2
ِّ

وقال سبحانه   :نحن َقسمنَا بينَهم م ِعي َشتَهم ِيف ْ ِ
او َق
اه ْم َف ْ
احل َياة الاده ْن َيا َو َر َف ْعنَاا َب ْع َل ُ
َ
ُ َ ْ َْ ُ ْ َ ْ ُ ْ
َب ْع ٍ
ف َف َّل ْلنَا َب ْع َل ُه ْم َع َا َب ْعط . 2
در ََات  ،1وقال سبحانه ُ  :ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ط َ
 - 1اأنعا آضة رقم .] 165 [:
 - 2النح آضة رقم .]71 [:
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قااال اباان كثااري رمحااه اهلل} :أ فاااوت بياانكم يف اأخااالق واأرَاق واملحاساان
واملساو ء{.3
وضقول أضلا  }:قد فاوت بني خلقاه فايام أعطااام مان اأماوال واأرَاق والعقاول
والفهو { .. 4انتهى .
واذه كلها قواعد وأسس معلومة  ،إذا  ..فال ضنقق من قيماة املعلام وال ضقلا مان
شثنه أن ضستفيد من خربات املعلمني ب إن اذا دلي التواضع واإلخالص  ،ومعلاو
أن السلف رضوان اهلل عليهم ةبوا أروع اأمثلة عا ذلاك  ،وكتاب الساري مملاوءة
بذلك .
أمل يكل عمر يسأل ابل عباس وهو أفضل نه  ،بل  ..أمل يكل الرسول صىل اهلل ع يه
وس م يقول :
(( أشريوا عيل أهيا الناس )) ،5أما أشارت علياه أ سالمة ضاو احلدضبياة باثن ُيارج
فيحلق ،6إذا فاأمر مقرر رشعا وال لاضة يف ذلك .
وكيفية اذه االستفادة تكمن فيام ضيل :
 -1سؤال من ام أكثر خربة من أ مشكلة أو وضع معني يف احللقة مث  [ :العدد
الكثري ،كيفية رفع مستوى اأداء  ،تفلت حفظ الطالب ].
 -2تبادل الزضارات يف احللقات والوقاوف عاا نقااط القاوة يف احللقاة اأخارى
وحماولة املعلم تطبيقها يف حلقته .
 -3االستفادة من الدورات العلمية التي تقا با معية .
 - 1الزخرف آضة رقم .]32 [:
 - 2اإلرساء آضة رقم .]21 [:
 - 3تفسري القرآن العظيم [ ص .]190
 - 4املصدر السابق [ ج  / 4ص .] 129
 - 5الب ار ومسلم وأمحد والرتمذ واو صحيح اإلسناد .
َ - 6اد املعاد البن القيم [ ج  / 3ص .] 295
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القرآن الكرضم عا من ام أعلم منه .

 -5عد كتامن العلم بني املعلمني ال سيام من له خربة يف ذلك  ،قال تعاىل {:لتبيننا ُه
للن ِ
َاس َوالَ َت ْكت ُُم ْو َن ُه }.1
وقد ورد الوعيد ملن ضفعله .
تو يف الطاقهات داخل احل قة
كام ذكرنا سابقا باأدلاة أن اهلل سابحانه وتعااىل قاد فااوت باني النااس يف القادرات
واأعطيات التي هيبها اهلل ملن ضشاء  ،واملعلم الناَح املتميز من ضست د وضوظف اذه
الطاقات لدعم عمله واالرتقاء به  ،كام فع الرسول صا اهلل عليه وسلم مع صحابته
الكرا وأوك لك واحد املهمة التي ضتقنها وجييداا أكثر من ريه فيوظفها وضنميها .
ففي قيادة ا يوش كان خالد وأسامة وأبو عبيده ،2حلنكتهم فيها .
ويف الدعوة كان مصعب ومعاذ ،3لرقة اأسلوب والقدرة عا اإلقناع .
ويف الرد عا اخلصو كان حسان ،4لقوة شعره وتثثريه عليهم .
وفتح خيرب كان عيل  ،5لش اعته وإقداماه واقتحاماه احلصاون  ،وقاال مارة " نعام
الرَ عبد اهلل لو كان ضقو  6من اللي فام تركاه أباد ًا " ،ابان عمار  ،إذا  ..فكياف
ضوظف املعلم اذه الطاقات ؟!!.
البداية تكون ل حتديد طاقات وقدرات الطالب ثم يبدأ بعد ذلك يف استغالهلا
لصال احل قة ونرضب عىل ذلك أ ث ة :
 - 1سورة [ آل عمران .] 187 /
 - 2أنظر الفتوحات والغزوات يف َاد املعاد البن القيم .
 - 3كام أرسل صعبا لدعوة األنصار و عاذا ألهل اليمل .
 - 4كام قال حلسان " اهجم و عك روح القدس " .
 - 5يف احلديث " ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوله يفت اهلل عىل يديه  ..إلخ " احلديث  ،أنظر اد املعاد .
 - 6البتاري .

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

37

 -1لوحظ عا فالب أنه رسضع احلفظ فهذه فاقة ومزضة ال باد أن ضساتغلها املعلام
بثن ضسمع له أكثر من مرة يف اليو وضش عه عليها .
 -2فالب عندام رية من أقراهنم  ،ضستغلها املعلام بإشاعال التناافس يف احلفاظ
بينهم وإثارة محاسهم يف اذا اأمر .
 -3فالب عندام حب الثناء واملدري  ،فهذه أضلا فاقة ضستغلها املعلم بثن ضربطهاا
بحفظهم وضشعرام بثهنم ضنالون من املدري بقدر احلفظ .
 -4فالب صوته ي لكنه ال حيفظ حبذا أن ضرب املعلم بني ال صوته واحلفظ ،
كثن ضقول مثال " نعم اذا الصوت ا مي لو كان حافظا للقرآن" ،كام فعا الرساول
صا اهلل عليه وسلم مع ابن عمر .
 -5فالب مؤدبون وعنادام أماناة ضساتفيد منهاا املعلام داخا احللقاة بالتساميع
لزمالئهم ،وإفها الطالب اذه اأمانة ومكانتها وقدراا حتى ضكونوا قدوة لزمالئهم
.
 -6االستفادة من الطالب ذو القراءة املتميزة يف موضوع التلقني .

املبحث الثالث :
طرق حتفيظ القرآن وتقويمها
الطريقة اجلامعية
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واي أن حيدد املدرس َزء ًا من املانه املقارر حفظاه مان القارآن الكارضم لكا
الطالب ضقرأ املدرس اذا ا زء هلم قراءة نموذَية  ،ثم ضقرئاهم إضاه واحد ًا واحاد ًا ،
وبعد تثكده من سالمة قراءتاهم للنق ضكلفهم بحفظاه عاا أن ضسامعه كا واحاد
منهم عن ظهر قلبه يف احلصة املقبلة .
و ل إجيابيات هذه الطريقة ا ييل :
أوالا  :حتسني مستوى اأداء ميع الطالب  ،فك فالب ضتحسن أداؤه عن ذ قبا
بسبب اإلنصات إىل القراءة النموذَية من املدرس ،ومن مهارة التالمياذ ماع رعاضاة
َع تالوة اللعاف متثخرة عن ريام  ،مما ضتيح هلم قادر ًا أكارب مان التمارضن عاا
اأداء ا يد .
ثاني اا  :ندرة اللحن ا يل أو اخلفي نظرا لكثرة إعادة القراءة للقدر الذ فولبوا بحفظه
 ،وبتنبيه املدرس عليه كتابة عا السبورة ضنعد َتام ًا يف بقية مرات القراءة .
ثالث اا َ :تكني الطالب من حفظ كثري من

الن م الاذ تكاررت قراءتاه مماا ضيرسا

عليهم حفظه كله يف َمن وَيز.
رابع اا  :ضرس متابعة املعلم حلفظ الطالب  ،ومعرفة مستوضاتاهم  ،لرعاضة من ضعاين مان
ضعف التحصي  ،و الب ًا ما ضدون املدرس ذلك يف وظيفة الطالب .
خا س اا  :اذه الطرضقة تثري روري التنافس  ،وتش ع عا احلفظ ،واملبادرة إىل التسميع ،
فإذا كان التحفيظ يف مرحلة ما قب القراءة والكتابة فإن الرتدضد املساتمر كفيا بطارد
أ أفكار خارَة عن الدرس ،لسيطرة الاروري ا امعياة ،واالنادفاع نحاو املشااركة
تلقائي ًا .
ومن سلبيات اذه الطرضقة ما ضيل:
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( )1أن الطالب املتفوق ضشعر بامتعا

حني تقيد تطلعاته إىل حفظ قدر َدضد حتاى

ضتم اللعاف حفظ القدر السابق.
وضمكن التغلب عا تلك السلبية بثن حيفظ املاار من تلقاء نفسه ،وتكون مشاركته
ملن ضسبقهم يف احلفظ من باب االسرتَاع.
( )2اذه الطرضقة الضت اوب معها الطالب الذ ضغيب أو ضعااين مان مشاكلة وااذه
السلبية ليست خاصة بالطرضقة ا امعياة وضمكان التغلاب عليهاا بت صايق بعاط
الوقت اإلضايف ملعاونة اؤالء.
الطريقة الز رية
واي تقسيم الطالب داخ احل ارة الدراساية إىل جمماوعتني أو ثاالث متفاوقني
ومتوسطني ودون املتوسطني.
ضبدأ باملتفوقني – بعد أن ضقرأ او قراءة نموذَية مرة واحدة وام ضتابعونه ثم ضنتقا إىل
املتوسطني فيقرأ قراءة جمودة أكثر من مرة وام ضتابعونه يف أنفساهم ثام ضاثمرام باالتالوة
واحدا واحد ًا ليتثكد من حسن أدائاهم ثم ضنتق إىل امل موعاة التاي دون املتوسا فيقارأ
اآلضات لة لة وام ضرددون خلفه.
واذه الطرضقة مناسبة للصفني اأولني  .وضمكن اتباعها يف بقية الصفوف باساتثناء
الرتدضد عند عد احلاَة إليه .
ومن إجيابيات اذه الطرضقة ما ضيل:
( )1ب روري التنافس بني تلك امل موعات فامل موعة املتوسطة تساعى إىل التفاوق
وكذلك ما دون املتوسطة.
( )2رعاضة الفروق الفردضة .
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ومن سلبياتاها :
أوالً :قد توَد يف نفوس القارصضن أمرا

احلسد واحلقد عا املتفوقني .

ثاني ًا :قد تل ئ القارصضن إىل سلوك ري محيد حني حياول بعلاهم الغا

للحصاول

عا جمموع عال والس رضة من املتفوقني.
الطريقة الفردية
أ حتفيظ ك فرد عا حدة بحسب استطاعته واستعداداته يف حفظ املنه املقارر
عليه.
ومن إجيابيات اذه الطرضقة :
( )1مراعاة الفروق الفردضة ،وظهور كفاءات َيدة حتفظ القرآن يف َمن وَيز.
( )2حترضك الدوافع لدى الطالب اأق نبو ًا للحاق باملهرة يف احلفظ .
( )3إمكان االستفادة من النابغني يف مساعدة مدرسيهم يف عملية التحفيظ للطاالب
ضعيفي القدرات التحصيلية كإعاناتهم عا حسن اأداء أو اختبار حفظهم .
ومن سلبياتاها :
( )1التهاون يف احلفظ والتبافؤ نتي ة التسوضف والوعود املتكررة وإبداء اأعذار أو
انتحاهلا.
( )2ومن سلبياتاها عد مطابقة الواقع أحيان ًا حني جيام بعط الناااني إخوانااهم
اللعاف وُيربون معلمهم بثناهم حفظوا والواقع ري ذلك  .ولذا جياب عاا املعلام
أن ضتابع بنفسه ليقف عا حقيقة مستوضات الطالب وضتثكد من حفظهم .
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( )3عد استفادة الطالب اللعاف مان تاالوة الناااني الخاتالف اآلضاات املتلاوة
واملحفوظة عند ك منهم .
( )4قد تسبب تلك الطرضقة اإلحباط عند من ال ضستطيعون اللحاق بزمالئاهم .
وضمكن التغلب عا تلك السلبيات بام ضثيت :
( )1أن ضقرص املدرس جمال التنافس يف احلفظ عا املقرر حفظه يف الفص الدرايس.
( )2أن حيسن املدرس التنسيق بني احلفظ والتالوة إن تيرس لاه ا ماع باني تادرضس
احلفظ وتدرضس التالوة فإذا احتاج للحفظ من حصق التالوة أخاذ وإذا احتااج أن
ضثخذ للتالوة من احلفظ أخذ اذه اي الطرق النظرضة التقليدضة التي عنى اا كثري مان
()1
الرتبوضني والتي عرضت هلا بترصف وإجياَ .
و ل خالل تابعتي لطرائق تع يم القرآن حفظ اا وجهدت ل مع مهني بمهدارس التحفهيظ
طرق اا ثالثة :
الطرضقة اأوىل :
ضكلف فيها املعلم تالميذه أن ضقرأ ك واحد منهم آضة واحدة عاا التاوايل بحيا
ضقرأ اآلضة التي وقف عنداا من سبقه حتى تتم قراءة النق الذ كلفوا بحفظه ساواء
أكانوا حلقة يف مس د املدرسة أ صفوف ًا منتظمة داخ قاعات الدراسة.
الطرضقة الثانية :

( )1ضنظر يف اذا املبح  ،كتاب  :املدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوضة وإدارضة سلسلة تصدر عن املنتدى اإلسالمي  ،كتاب
رقم  ، 13ط مكتب الصف التصوضر الرضا من ص . 28 – 23
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وفيها ضقسم املعلم الطالب إىل جمموعتني أو أكثر ك منهم ضعارف دوره يف احلفاظ
بم رد انتهاء َميله السابق عليه يف جمموعته  ،ضبدأ او من حي انتهى سابقه فيقرأ آضة
واحدة ثم من ضليه آضة واحدة واكذا.
الطرضقة الثالثة:
أن ضسمع املعلم لك فالب القدر املحفوظ كله ( أ ال ضقترص عا تسميع بعلاه
أو آضة منه) وضتبع من ضرفعون أضدهيم يف صمت إشارة إىل استعدادام للتسميع في تار
منهم الواحد تلو اآلخر حتى ضسمع ا ميع وأرى أن الطرضقاة اأوىل اري دقيقاة وال
جمدضة إذ إن الطالب قد ضثيت دوره عا آضة الحيفظ رياا يف النق كله فيظن املعلم أناه
َيد احلفظ وضدون له الدرَة يف دفرت التقوضم املستمر .
وقد ضثيت دور فالب آخر عا آضة اي الوحيدة التاي ضتعثار يف بعاط كلامتااها ماع
حفظه لكام النق فيظن املعلم أنه رد ء احلفظ ،وضرصد له يف دفرت التقوضم املساتمر
درَة اابطة ،أو حيرمه من الدرَة باملرة.
ثم إن بعط اآلضات قد تكون فوضلة وبعلها قد تكاون قصارية مماا ُيتلاف معاه
مقياس احلفظ .
وما قي يف الطرضقة اأوىل ضقال بتاممه يف الطرضقة الثانية والطرضقة الثالثة اي اأقو
وأضا كانت الطرضقة املتبعة فإن املدرس عقب التسميع حيدد لطالبه عادد ًا مان اآلضاات
ضتلوه عليهم وضكلفهم حفظه لتسميعه يف حصة قادمة وبطبيعة احلال حصة التسميع ال
ضتثتى فيها استعامل وسائ إضلاري لكن يف احلصة السابقة عا حصة التساميع ضمكان
االستامع لرشض معلم مسا
ان فا

علياه اآلضاات التاي فولباوا بحفظهاا  ،فاام الرسا يف

مستوى احلفظ عند الطالب؟
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وما الرس يف تدين مستوى اأداء عند املدرس ؟

ا واب الوحيد عن اذضن االستفسارضن او أن املعلم نفساه اري حاافظ للقارآن
باملرة أو ري متقن للحفظ عا أق تقدضر  .وذلك واقاع بنسابة ثامناني يف املائاة وااذا
ضدفع املعلم إىل أن ضفتح املصحف  .وضنظر فيه أثناء تالوة الطالب واو حياول أن ضسرت
موقفة اذا بعد املداومة عا النظر يف املصحف في طئ الطالب يف ااذه اأثنااء وال
ضرده املدرس  ،وقد ضشغ املدرس عان النظار يف املصاحف بتقادضر درَاة للطالاب
السابق عليه يف أداء احلفظ في طئ من ضسمع وال ضتنبه املعلم إىل اخلطث أنه نفسه اري
حافظ وبطبيعة احلال فاقد اليشء ال ضعطيه .
كام أن احلالة النفسية لدى الطالب يف اإلقبال عا احلفاظ تكاون فااترة إذا رأى أن
معلمه ال حيفظ فلم حيفظ او؟ .
َد عا ذلك أن بعط املدرسني ضقنعون فالباهم بثن التالوة أام مان احلفاظ با
اإلدارضون أنفسهم ضرصحون بذلك للمعلمني كام الحظت أن يع مدريس التحفايظ
يف املدارس التي َرتاها هيملون باملرة املهارات التدرضسية املدونة أما اأرقا احلااد
عرش والثاين عرش فل ً
ال عن فقدام املهارة املدونة أما رقم ستة عرشا وااذا بادوره
ضؤثر سلبا يف عملية احلفظ .وللنهو

بمستوى اأداء عند املعلم واحلفظ عند املتعلم

البد من أن ضكون املرشح لتعليم القرآن الكرضم من املهرة باحلفظ املتقنني اللاابطني،
ف ها ُذ ُن املعلم احلافظ تكون مع الطالب الاذ ضسامع ماا حفظاه ومهاام اشاتغ املعلام
بتدوضن الدرَات أو حتى مكاملة أحد الداخلني أو تقوضم أحد العابثني أو تنبيه افا
فلن ضفوته بحال تصحيح اخلطث الذ ضقع فيه من ضقرأ من حفظه أما بالنسبة للماتعلم
فال ضتساا معه مدرسه يف ترك أ مقدار من اآلضات املقرر حفظها ليلحق بزمالئه يف
حفظ اآلضات التي بعداا.
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وعا املعلام أن ضعناى بالطالاب املتعثار وأن ُيصاق للمتعثارضن بعاط الوقات
اإلضايف للنهو

باهم  .اذا وال ضفاوتني يف ااذا املقاا أن أناوه مان ناحياة املانه

بالتوَضع التفصييل ملقرر احلفظ والتالوة عا امتداد الفص الدرايس بدقة فائقة.
وقب أن انتق إىل تقوضم فرق تعليم التالوة أقد انا بعاط اخلطاوات التعليمياة
التي أرااا مناسبة يف درس التحفيظ من وَهة نظر وأقسمها إىل مستوضني :
أوهلام للطالب الذضن ال حيسنون القراءة وال الكتابة وضنبغي للمعلم :
( )1أن ضفتح هلم املصاحف التي بثضدضاهم عا سورة من قصار السور .
( )2أن ضكتب القدر املراد حتفيظه عا السبورة ب

واضاح أو ضعلاق اللوحاة التاي

دونه عليها فوق السبورة .
( )3ضبدأ يف القراءة النموذَية بب ء أكثر من مرة مراعي ًا قرص ا م ووضوري النطق
.
( )4ضردد الطالب خلفه بعد أن ضنبههم إىل عد أخذ النفس أثناء القراءة .
( )5ضكلف ك ً
ال منهم أن ضلع ضده يف مصحفه حتت الكلماة املرساومة رسا ًام موافقا ًا
للكلمة املدونة عا السبورة أو عا اللوحة وضقرأ هلم املدرس كلمة كلمة مع اإلشاارة
إليها بمؤرش فوض وبحي ضتمكن يع الطالب من رؤضة الكلمة املشاار إليهاا واام
ضرددوهنا خلفه ناظرضن يف مصاحفهم بعد أن حتددت هلم صورتاها .
( )6يف خاَتة خطاوات الادرس ضطاالبهم بتساميع ماا حفظاوه واحاد ًا تلاو اآلخار
وضنصحهم باالستعانة بذوضاهم إلكامل دور املدرسة .
ثانيهام  :للطالب الذضن جييدون القراءة والكتابة :
وضنبغي للمعلم :
( )1أن حيدد هلم القدر الذ ضتعني عليهم حفظه وضراعى كونه مناسب ًا لقدراتاهم .
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( )2أن ضقرأ هلم الدرس قراءة تراعى فيها أحكا الت وضد .
( )3أن ضكرر الكلمة التي ضصعب نطقها عا بعط الطالب أكثر من مرة .
( )4أن ضكلف تالميذه كال عا حدة أن ضقرأ يف نفسه اآلضات املحددة للحفظ .
( )5أن ضبدأ بعد ذلك يف التسميع ملن أتام حفظ اآلضات وضكلف الباقني بالتساميع يف
احلصة القادمة .
اذا ومن اأمهية بمكان صدق التقوضم للطالب ليظهر الفرق بني امل اد واخلاما
وعد املحاباة وامل امالت التي تليع بسببها َهود النااني .
ومن احلوافز املساعدة عا احلفظ وَودة القراءة .
أوالا  :إجياد ادف لدى الطالب كااللتحاق بكلية معينة مثال وإرشاده لتحقيق ادفه .
ثاني اا  :إشباع احتياَات الطالب املعرفية كمساعدته يف اإلَابة عن أسئلة خارَة عن
املناا الدراسية وإرشاده إىل الكتب التاي تارو ظماثه  ( .برشاط أن ضكاون ذلاك
خارج احلصة الدراسية حتى ال ضليع حق الدارسني اآلخرضن) .
ثالث اا :تر يبه يف احلفظ بذكر بعط فلائ القرآن الكرضم وثواب حافظيه .
رابع اا :حسن معاملته وتقدضره ومنحه شهادة تقدضر أو تفوق .
خا س اا  :الثناء عليه والدعاء له وإرسال خطاب لويل أمره ضشعره بتفوق ولده.
سادس اا  :تدوضن اسمه يف لوحة الرشف باملدرسة.
سابع اا  :تش يع اأرسة له وهتيئة ا و املناسب للتحصي
بادئ جيب راعاهتا

( )1املرَع السابق من  49 – 29مع كثرة الترصف.

()1

.
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وعا املعلام أن ضراعاي املباادئ التالياة لتعلايم القارآن الكارضم وتعلماه يف املراحا
امل تلفة:
.1التع يم القبيل:
ضستمع املعلم عاادة يف درس القارآن الكارضم إىل تاالوة مباركاة مل موعاة مان
اآلضات التي سبق للمتعلم أن تعلمها يف الدرس السابق  ،وضمكن أن ضثري جمموعة مان
اأسئلة حول اأفكار العامة  ،أو ا زئية التي تلمنتها اآلضات املذكورة؛ حتى ضتمكن
من رب السابق بالالحق إن أمكن  ،وبذلك ضعرف املعلام ماوافن اللاعف فيوليهاا
ااتاممه وضعرف موافن القوة فال ضليع وقته فيها .
.2التمهيد:
ضمهد املعلم للسورة أو اآلضات الكرضمة بحدض سه ضتعلق بموضوع الدرس ،
ومن املمكن مناقشة الطالب بثسئلة َتس حمتوى الدرس  ،أو حمتوى الدرس السابق ،
إذا كان ذا عالقة بالادرس ا دضاد  ،وذلاك باساتثارة معلومااهتم امل تزناة  ،وذلاك
لتشوضق الطالب وَذب انتباااهم إىل معرفاة موضاوع اآلضاات التاي ساتتا  ،أن
()1

اأسئلة وسيلة للكشف عن احلقائق واكتساب املعلومات  ،وإثارة للتفكري  ،وتنشاي
للطالب وتش يع للطلبة املقرصاضن إذا أعطاوا اأسائلة الساهلة  ،أن الساؤال أداة
()2

العلم كام قال رسول اهلل صا اهلل عليه وسلم " :العلم خزائن تفتحها املسثلة" .
()3

 -3القراءة النموذجية :
ضقرأ املعلم اآلضات موضوع الدرس قراءة نموذَية مرتلة خالية مان اأخطااء ،
مراعي ًا إخراج احلروف من خمارَها ،مع التقيد بعالمات الوقف وما ضليق بالقرآن من
اخلشوع  ،والطالب منصتون وضنظارون إىل اآلضاات يف مصااحفهم ،وضمكان تكارار
( )2موسى1420 ،اا. 198،
(َ )3ان1418،اا. 307-302،
( )4الدارمي1386 ،اا ،حدض رقم . 545
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القراءة مرات عدة  ،ماع االساتعانة باملسا

يف ترتيا اآلضاات املاذكورة ،لتشاوضق

الطالب ودفع املل عنهم  ،وتكرار التالوة ضتوقف عا مستوى الطالب " ،ومما تنبه
()1

إليه علامء الرتبية املسلمون  ،ةورة ترتي القرآن الكرضم بحيا تساتبني يف القاراءة
احلروف والكلامت جمودة متقنة امل ارج والنطق  ،أن ذلك ضساعد عا فهام املعناى،
كام أنه ةور لتعظيم القرآن الكرضم ،وضرى العلامء الذضن ألفوا يف علو القرآن اذا
الرأ وضنصحون بقراءة التحقيق والرتتي لفائدهتام يف التعليم ،فاالتحقيق يف القاراءة
ضكون لرضاضة األسن  ،وتقوضم األفااظ وضساتحب اأخاذ باه  ،وذكار بعلاهم أن
التحقيااق ضكااون للرضاضااة والتعلاايم والتماارضن  ،والرتتيا ضكااون للتاادبر والتفكااري
واالستنباط" .
()2

وضمكن للمعلم بعد القاراءة النموذَياة أن ضكلاف الطاالب باالقراءة الصاامتة
(الصدرضة) وبذلك ضمهد للقراءة ا هرضة والرشري واملناقشة والتحلي .
 -4القراءة اجلامعية ع املدرس وهذا يناسب املرح ة األولية (الدنيا):
ضقو املعلم بتهيئة الطالب إىل انه سيقرأ السورة أو النق موضوع الدرس َزء ًا
َزء ًا ،وعليهم أن ضعيدوا بعده ك َزء ضقرؤه  ،ثم ضقرأ النق جمزأ ،وضراقب اأففال
 ،وام ضقرؤون بعده  ،ويف ااذا امل اال تنباه علاامء الرتبياة املسالمون إىل أن اإلضقااع
ا امعي  ،والرتدضد ا امعي الناشئ عن اَتامع الصبيان حيمسهم للتعلم وضدفعهم إليه
 ،ومث اذا اإلضقاع ا امعي والرتتي ضدعو إليه بصافة خاصاة علاامء تعلايم اللغاات
يعهم يف مراح التعليم اأوىل .
()3

( )1موسى1420 ،اا.170،
( )2ضونس. 244 ، 1999 ،
( )1ضونس. 243 ، 1999 ،
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 -5املنافسة يف القراءة اجلامعية وتقسيم الطالب حسب قدراهتم الفكرية :
حياول املعلام أن ضقسام الطاالب إىل جمموعاات حساب َلوساهم يف الفصا
الدرايس  ،حي تعيد ك جمموعة ما ضقرؤه املعلم  ،ثم ضكلف جمموعة أخرى باإلعادة
واكذا… إلثارة التنافس بينهم يف إَادة القراءة  ،وضمكان تقسايمهم إىل جمموعاات
حسب قدراهتم الفكرضة ،ليعلمهم حسب قدراهتم ،وضراعي الفروق الفردضة بينهم من
حي القدرة التحصيلية  ،ويف اذا امل ال ضقول املربون املسلمون  :جيب عاا املعلام
أن ضش ق فبيعة املتعلم من الذكاء والغباء عا مقدار وسعه ،وال ضكلفه بام ال ضطياق
 ،فإن كُلف ضئس عن حتصي العلم ،فاتبع اهلوى وأشك تعليمه  ،ويف اذا جياب عاا
املعلم أن ضقترص باملتعلم عا قدر فهمه  ،ويف اذا ضقول اإلما الغزايل " :ولاواله ملاا
()1

اختلف الناس يف فهم العلو وملا انقسموا إىل بلياد ال ضفهام باالتفهيم إال بعاد تعاب
فوض من املعلم  ،وإىل ذكي ضفهم بثدنى رمز وإشارة  ،وإىل كاما تنبعا مان نفساه
حقائق اأمور بدون تعليم  ...وذلك مث اأنبياء" .
()2

 -6القراءة الفردية:
ضكلف املعلم عدد ًا من الطالب امل يدضن تالوة اآلضات املباركة موضوع الدرس،
ثم ضكلف آخرضن بالتالوة ،ومن املفل أن ضقرأ أكرب عدد ممكن من فاالب الصاف،
وعا املعلم أن ضتابع قراءة الطالب وأن ضصوب أخطاءام ،وضتبع يف تصاوضبه فرضقاة
احلوار واالستنتاج الذ ضؤد يف النهاضة إىل اكتشاف الطالب اخلطث بنفسه ،وجياب أن
ال ضقافعه أثناء القراءة ،ب ضرتكه ضتم اآلضة ،ثم ضبح عن اخلطث ،فإذا اكتشفه الطالاب
واص القراءة ،وإال ترك الفرصة لغريه باكتشافه  ،وإذا ا ضتمكن أحد من ذلك  ،أشار
املعلم إليه  ،وإذا كان عدد الطالب يف الصف كثري ًا  ،وب اصة يف املراحا اأولياة ،
()3

( )1ضونس. 245 ، 1999،
(1420 )2اا  ،ج.122/1
( )3موسى1420 ،اا. 176 ،
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ضستعني املعلم بعدد من الطالب النااني ملساعدته يف متابعة قراءة الطالب اآلخرضن ،
ضقول الغزايل يف اذا امل ال " :فثما املرحلة اأوىل  ،فقد كان عا املدرس فيها أن ضع ِّلم
عدد ًا حمدود ًا من الصبيان ،فإذا كثر الطالب يف كتابه ،عني من العرفاء عادد ًا ضتناساب
مع عدد الطالب ،بحي ضكون لك عرضف عدد قليا مان الصابيان"  ،وااذا ماا
()1

ضسمى يف الرتبية احلدضثة تعليم اأقران .
 -7أمهية املعنى وطريقة ناقشته:
للمعنى يف ك مادة مقروءة أمهية عظمى ،فاملاادة املقاروءة ال تعناي شايئ ًا إال إذا
فهم معنااا ،وعرفت من خالل املعنى ،فالقراءة وسيلة للفهم ،فهاي ليسات اضاة يف
ذاهتا ،لذلك جياب عاا املعلام يف درس القارآن الكارضم أن ضرشاري اآلضاات املباركاة
ومفاايمها رشح ًا ضتناسب مع قدرات فالباه ،بحيا ضاتمكن املتعلماون مان إدراك
اأاداف واأحكا واأفكار العامة وا زئية التي تدل عليها اآلضات ،وضكاون ذلاك
بثسلوب املناقشة واالستعانة بالوسائ املتعددة ،حتى ضدرك املتعلمون أن ما ضتعلمونه
ضتص بعقائدام وحياهتم ،وبذلك ضتحقق الرب بني اآلضاات الكرضماة وواقاع حيااة
الطالب ،أن ضعف دراسة القرآن الكرضم تالو ًة وفه ًام وتدبر ًا وحفظ ًا َعا القارآن
الكرضم ضنزو يف ركن قيص من أركان املناا التعليمية يف كثري من الدول اإلسالمية،
واذا ضبعد احلياة عن فرضق القرآن .
()2

ومن الوسائ التاي تفياد يف إدراك مفااايم القارآن الكارضم  ،السابورة وماا
تتلمنه من توضيح ورشري  ،وكذلك الوساائ التعليمياة امل تلفاة ،وَتثيا اأدوار
وةب اأمثال  ،كام او واضاح يف قصاق اأنبيااء واأشا اص  ،وال نغفا دور
اأفال التسا يلية والصاور واخلارائ مان آثاار يف تقرضاب املادركات وتوضايحها
( )3ضونس.246 ، 1999 ،
( )1مدكور.151 ، 1991 ،
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وإعطائها صورة حية  .واأفال التس يلية ضمكن أن تفيد يف توضيح اآلضات القرآنياة
املتعلقة بمناسك احل وشعائره وأماكنه ،وضمكن أن تفيد أضلا ًا يف نقا صاورة حياة
أداء الفرضلة نفسها  ،وما وعد اهلل باه يف القارآن الكارضم  :وأ ِّذن يف النهاس بهاحلج
يأتوك رجاالا وعىل كل ضا ر يأتني ل كل فج عميق( احل  ،)27 :ومان املفياد أن
نذكر انا أن اخلرائ التي تصور خطا الغازوات التاي وردت يف القارآن الكارضم ،
ورحالت امل اادضن املسلمني انا واناك تؤد دور ًا مه ًام أضلا ًا يف توضايح اآلضاات
التي تتناول اذه املعركة أو تلك ،وفق املفاايم امل تلفة  ،كام ضمكن است دا وساائ
العر

احلدضثة ،واللوحات بثنواعهاا امل تلفاة ،كالسابورة املغنافيساية  ،ولوحاات

ا يوب  ،واللوحات الوبرضة ولوحات مصورة مكربة عليهاا آضاات القارآن الكارضم.
باإلضافة إىل اعتبار ترتي الطالب امل يدضن للتالوة وسايلة تادفع إخاواهنم إىل رفاع
مستوى أدائهم .
()1

 -8النشاطات غري الصفية املتع قة بحصة القرآن الكريم املقررة :
إن وضوري اهلدف من دراسة اآلضات املباركة وتالوهتا للمتعلمني عا نحو سابق
"بمعنى أن ضعرف املتعلم يف اذه احلصة اهلدف من دراسة اآلضات الكرضمة (من-إىل)
يف احلصة القادماة" خاري دافاع للمتعلماني للبحا والرَاوع إىل مصاادر البحا
امل تلفة ،لتحقيق اهلدف املطلوب ،واملشاركة اإلجيابية يف نشافات احلصة ،وجياب أن
ضركز املعلم عا النوع ال الكم ،وضمكن التغلب عا مشكلة الكام باثن ضعطاي فالباه
واَب ًا منزلي ًا خاص ًا بدرس الاتالوة ،أو ضعطايهم أسائلة حيااولون اإلَاباة عنهاا مان
اآلضات التي ستتا ،والتدرب يف مناَهلم وعا مه عا تالوة اآلضات التي ستعطى.

( )1الزعبالو 1420 ،اا ،89 ،الشافعي. 283 ، 1984 ،
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الفصل الرابع
عرض وحت يل و ناقشة استبانة البحث
قا الباح بعم استبانة للدراسة وللتعارف عاا واقاع احللقاات القرآنياة وواقاع
الطالب ميدانيا ،وا هيدف الباح من خالل اذه االستبانة إىل إثبات فرضاية معيناة
أو تقرضر حقيقة ما  ،وإنام كان اهلدف اأساس او معرفة واقع حتفيظ القارآن الكارضم
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يف احللقات القرآنية ثم وضع التوصيات عاا ضاوء دراساتنا النظرضاة والواقاع هلاذه
احللقات .
املشاركون باالستبانة :
وَعت اذه االستبانة عا عينات عشاوائية مان فاالب وفالباات ا معياة اخلريضاة
لتحفيظ القرآن الكرضم يف املنطقة الرشقية وبالتحدضد يف مدضنتي الدما واخلارب  ،وقاد
بلغ عدد املشاركني  140فالب وفالبة  ،أ لبهم ترتاوري أعامرام بني  12عا و 18
عا  ،وجمموعة قليلة منهم أعامرام تت اوَ الا  18عا .
وقد تم استبعاد بعط املشاركات التي ا تكم اإلَابة عا يع اأسئلة .

نموذج ألسئ ة االستبانة
وقد قدمت االستبانة للمشاركني حسب النموذج التايل :

استبانة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبة أمجعني

وبعد ،،،

فهذه االستبانة خاصة ببحث يف وضوع حتفيظ القرآن الكريم لألطفال .
ك ما نرضده ونرَوه أن ال ضب

علينا مميل اذه االستبانة مان صادق العباارة

والفعالية يف ك ما او مطلوب  ،ليستفيد منها اآلباء والقائمون عا مدارس وحلقاات
حتفيظ القرآن الكرضم إن شاء اهلل .
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االسههههههم (اختيههههههاري ) ....................................................... :
الصف (ل طالب) .................................................. :
العمههل( ل مههو فني ) ......................................:العمههر ( :

)

سنة
العنوان ( املدينة )  ...................................... :رقم اهلاتف ( اختيهاري ) :
.........................................................................
 هل سبق وأن درست يف إحدى ح قهات حتفهيظ القهرآن الكهريم يف املسهاجد أو يف
املراكز التابعة جلمعية حتفيظ القرآن الكريم أو دارس حتفيظ القرآن :
)

 نعم يف (

 ال

 ا تقيمك حل قة التحفيظ التي شاركت هبا ؟
ممتا 

جيد 

ضعيف 

 هل شعرت بأي تغيري يف س وكك خالل أو بعهد شهاركتك يف ح قهة أو درسهة
التحفيظ ؟
 نعم

 ال

 بعض اليش

 هل تعتقد بأن ل ح قة أو القائم عىل التحفيظ دور فعهال يف املحافظهة عهىل سه وك
املشاركني ؟
نعم

 ال

 بعض اليش

 ا تقييمهك ل قهائم عهىل التحفهيظ (املع هم  ،املحفهظ ) بالنسهبة لضهبطه ل طهالب
املشاركني ؟
 ممتا

 جيد جدا

 جيد

 قبول

 ضعيف
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 هل عندك الحظات عا ة عىل احل قة التي شاركت هبا :
.....................................................................................
...............................................
 كم حتفظ اآلن ل القرآن الكريم  ) . . . . . . . . . . . . ( :جزء
ل سورة ( ) . . . . . . . . . . . . . . . .إىل سورة (). . . . . . . . . . . .
.....................................................................................
...............................................
 كم كان عمرك حينام بدأت يف حفظ القرآن الكريم ؟
(

سنة ) .

هل تشعر بأن ا حفظته وأنت صغري أثبت يف ذهنك مما حفظته فيام بعد؟
 نعم

 ال .

 ال يوجد فرق وإنام ذلك يعتمد عىل املراجعة
 ال يوجد فرق وذلك يعتمد عىل إتقان احلفظ
 ا تقييم حفظك ل قرآن الكريم   :ممتا

 جيد جد اا

 جيد

 توسط .
 ا قدار حفظك اليو ي :
.....................................................................................
...............................................
 ا قدار املراجعة اليو ية :
.....................................................................................
...............................................
 هل درست املرح ة االبتدائية أو أي رح ة يف دارس حتفيظ القرآن ؟
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.....................................................................................
...............................................
هل توا ب عىل ورد يو ي يف احلفظ واملراجعة ؟
 نعم ( يرجى حتديد الورد )
.....................................................................................
...............................................
 ال .
 برأيك ا أنسب األوقات التي حتفظ فيها ؟
.....................................................................................
...............................................
 ا هي طريقتك يف حفظ القرآن ؟
.....................................................................................
...............................................
كم رة تقرأ اآلية حتى حتفظها بإتقان ؟ (

)

 هل جتد صعوبة يف حفظ القرآن الكريم ؟
 ال .

 نعم

 أحيانا يف بعض اآليات

 ا الوقت التقديري الذي تستغرقه يف حفظ وجه واحد ل القرآن ؟
(

دقيقة )

 ا الوقت التقديري الذي تستغرقه يف راجعة وجه واحد ل القرآن ؟
(

دقيقة )

 هل تستتدم األرشطة لتصحي قراءتك أثناء احلفظ ؟
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 نعم ( استمع ل قارئ الشيخ /

 ال .

)

 هل لديك طموح يف حفظ القرآن الكريم كا ال ؟
 ال .

 نعم

 ل الشتص الذي ي عب أكرب دور يف حتفيظك القرآن وتشجيعك عىل االسهتمرار
؟ يرجى ترتيبهم بالنسبة لك بدء اا ل رقم  1لألكثر تأثريا والذي ليس له تأثري ال يدخل
ضمل الرتقيم .
(

) الوالد ( -

(

) املحفظ يف احل قة -

(

) إ ام املسهجد ( -

) األخ أو األخت ( -

) الوالدة ( -

) صهديق يف املدرسهة ( -

) املع م يف املدرسة -

) صهديق يف احلهي ( -

)

أحد األقارب
 يف رأيك ا أنسب دة حلفظ القرآن كا ال ؟
 بني شهريل وستة أشهر  سنة  سنتني  ثالثة سنوات  أكثر هل ثهال
).

سنوات (

 هل حتفظ القرآن بواسطة خطة حمددة وبرنا ج ني أم حتفظ بشكل عشوائي ؟
 لدي برنا ج وأتقيد به متا ا  لدي برنا ج ل حفظ واملراجعهة ولكهل ال أتقيهد بهه
 أحفظ بشكل عشوائي
 إذا كنت شارك يف ح قة أو درسة لتحفيظ القرآن فكيف تم تسهجي ك يف حتفهيظ
القرآن :
برغبة ذاتية بهدافع هل اآلرسة  بسهبب املكافهأة
صديق غرض آخر حيدد (

 بسهبب وجهود

)

 هل جتد أثر حلفظ القرآن الكريم عىل س وكك وتعا ك ع اآلخريل ؟
 نعم

 ال

 أحيانا
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 هل جتد لذة وأنت حتفظ القرآن أم أنك تشعر بأنه واجب طالب به كبقية الواجبات
؟
 نعم أشعر ب ذة

 يف بعض األحيان

 ال أشعر بيشء

 هل البيئة املحيطة بك ( البيت  ،املدرسة  ،احلارة ) تعينك عىل الطاعة وحفظ كتاب
اهلل ؟
نعم 

ال 

بعض األحيان 

 ستواك الدرايس ؟ ممتا  جيد جد اا 

جيد 

قبول 

 اقرتاحات أو الحظات أو توجيهات حول حتفيظ القرآن الكريم لألطفال:
.....................................................................................
...............................................
حت يل االستبانة
-1

ا سبق وأن درست يف إحدى حلقات حتفيظ القرآن الكرضم يف املساَد أو يف املراكز
التابعة معية حتفيظ القرآن الكرضم ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

140

%100

ال

0

%0

املجموع

140

%100
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ا تدرس يف مدارس حتفيظ القرآن الكرضم باإلضافة إىل دراستك يف احللقة .
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

27

%19.29

ال

113

%80.71

املجموع

140

%100

 -3كم حتفظ اآلن من القرآن الكرضم ؟
عدد األجزاء املحفو ة

التكرار

النسبة املئوية

َ30زء

19

%13.57

 25إىل 29

5

%3.71

 20إىل 24

6

%4.29

 15إىل 19

11

%7.86

 10إىل 14

19

%13.57

 6إىل 9

16

%11.43

 5أَزاء

15

%10.71

أق من  5أَزاء

34

%24.28

ا حيدد مقدار احلفظ

15

%10.71
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املجموع

140

%100

 -4ما تقيمك حللقة التحفيظ التي شاركت اا ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

ممتاَ

80

%57.14

َيد

59

%42.14

ضعيف

1

%0.72

املجموع

140

%100

 -5ا شعرت بث تغيري يف سلوكك خالل أو بعد مشاركتك يف حلقاة أو مدرساة
التحفيظ ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

71

%50.71

ال

16

%11.43

بعط اليشء

53

%37.86

املجموع

140

%100

 -6ا تعتقد بثن للحلقة أو القائم عا التحفيظ دور فعال يف املحافظة عاا سالوك
املشاركني ؟
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ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

96

%68.57

ال

11

%7.86

بعط اليشء

33

%23.57

املجموع

140

%100

 -7ما تقييمك للقائم عا التحفايظ (املعلام  ،املحفاظ ) بالنسابة للابطه للطاالب
املشاركني ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

ممتاَ

51

%36.43

َيد َدا

68

%48.57

َيد

13

%9.29

مقبول

6

%4.29

ضعيف

2

%1.42

املجموع

140

%100

 -8ا عندك مالحظات عامة عا احللقة التي شاركت اا ؟
كتب املشاركون باالستبانة جمموعة من املالحظات وسثورد أمهها فيام ضيل :

39
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 )1لو خصق ضوما يف اأسبوع للمراَعة فق لكان أرسخ للحفظ وأثبت .
 )2املعلم متشدد رسعان ما ضطرد من احللقة .
 )3وَود املعلم اأَنبي ( ري العريب) مما جيع الطالب أكثر فوضوضة .
 )4السلوك ري منلب يف احللقة .
 )5عدد الطالب يف احللقة كبري .
 )6عد متابعة أولياء اأمور أبنائهم جيع ف وة بني احللقة واملنازل ضلايع فيهاا ماا
حفظه الطالب .
 )7قلة احللور يف احللقة أو التثخر الواضح من الطالب .
 )8االاتام من قب املرشفني بالطالب ضعيف .
 )9ال بد من اختيار الطالب املشاركني يف احللقة .
 )10حتتاج احللقة إىل بعط االَتهاد يف احلفظ .
 )11نرَو املتابعة أكثر وح الطالب عا احلفظ .
 )12املعلم ري َاد يف التسميع للطالب .
 )13حلقة ممتاَة والقائم عليها من خارية املعلماني مان ناحياة السالوك واأخاالق
وفرضقة تعليمه.
 )14احللقة ممتاَة وتقد َوائز تش يعية .
 )15ضنقصها التكثيف للحفظ واملراَعة .
 )16أرَو أن ال ضزضد عدد الطالب يف احللقة الواحدة عن  10فالب .
 )17وقت احللقة فوض دون االستفادة منه بشك مناسب .
 )18أرااا َيدة َدا إدارة وااتامما وضبطا ورعاضة وتوَيها .
 )19عد كفاضة الوقت للتفسري والتسميع .
 )20ضعف العالقة بني فالب احللقة .
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 )21ال بد من اختيار الطالب من حي اأدب واأخالق والصفات الكرضمة .
 )22احللقة راكدة َدة وال ضوَد فيها حيوضة .
 )23كثرة الغياب وعد املواظبة عا احللور .
 )24قلة عدد الطالب باحللقة .
 )25احللة َيدة َدا وساعدت عا استغالل الوقت يف يشء مفيد .
 )26جيب االاتام بمعلم احللقة .
 )27احللقة ممتاَة واملعلم جييد التعام مع الطالب .
 )28ال ضوَد خط سهلة ميرسة ليحفظ من خالهلا الطالب .
 )29املقدار الذ ضكلف بحفظه الطالب ضوميا فوض بالنسبية للمبتدئ باحلفظ.
 )30حبذا ضكون املشاركني يف احللقة يف نفس املستوى حتى ضتم التنافس .
 )31ال هتتم احللقة بمقدار احلفظ .
 )32املعلم ُياف من بعط الطالب يف احللقة .
 )33املعلم ضقد بعط الطالب عا البعط اآلخر .
 )34املدرس ليس قدوة لطالبه وال ضقد هلم أ توَيه .
 )35عد االلتزا بالنظا من الطالب .
 )36عد وضع خطة سري للحفظ .
 )37عد االاتام بصحة القراءة ودقة احلفظ با االااتام بتطبياق خطاة الوقات أو
احلفظ.
 )38عد االختيار الدقيق للش صيات املناسبة للدخول يف احللقات .
 )39عد أمانة املدرس يف عدد اأخطاء وعد التدقيق الصحيح .
 )40ضنقصها بعط الرتفيه واللب للطالب مع التقلي من ياب املعلم .
 )41املدرس متساا بعط اليشء فهو من بالد أخرى والطالب ضستهزؤون به .
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 )42املعلم ال جييد اللغة العربية .
 )43عد العدل بني الطالب يف التعام .
 )44املعلم ضتلفظ بثلفاظ ري حسنة .

 -9ا تشعر بثن ما حفظته وأنت صغري أثبت يف ذانك مما حفظته فيام بعد؟.
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

83

%59.29

ال

14

%10

ال ضوَد فرق وإنام ذلك

35

%25

ضعتمد عا املراَعة
8

ال ضوَد فرق وذلك

%5.71

ضعتمد عا إتقان احلفظ
140

املجموع

%100

 -10ما تقييم حفظك للقرآن الكرضم ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

ممتاَ

17

%12.14

َيد َدا

64

%45.71

َيد

44

%31.43

مقبول

15

%10.72

املجموع

140

%100

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

40

 -11ما مقدار حفظك اليومي :
التكرار

النسبة املئوية

قدار احلفظ اليو ي
2آضة يف اليو

2

%1.43

4آضة يف اليو

1

%0.71

6آضات

1

%0.71

10آضات

1

%0.71

نصف وَه

13

%9.29

وَه واحد

44

%31.43

وَهني

20

%14.29

 3إىل  4أوَه

5

%3.57

 4إىل  5أوَه

7

%5

أكثر من  5أوَه

11

%7.86

ري ثابت ( ري حمدد )

35

%25

املجموع

140

%100

-12ا تواظب عا ورد ضومي يف احلفظ ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

61

%43.57

ال

79

%56.43

املجموع

140

%100

 -13ا تواظب عا ورد ضومي يف تالوة القرآن ( نظر من املصحف ) ؟
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ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

62

%44.29

ال

78

%55.71

املجموع

140

%100

 -14برأضك ما أنسب اأوقات التي حتفظ فيها ؟
أنسب وقت ل حفظ

التكرار

النسبة املئوية

بعد صالة الف ر

66

%47.14

فرتة اللحى

2

%1.43

فرتة الظهر

10

%7.14

فرتة العرص

24

%17.14

بني املغرب والعشاء

12

%8.57

يف اللي قب النو

17

%12.15

أوقات الصالة بني اأذان

9

%6.43

واإلقامة
املجموع

140

%100

 -15كم مرة تقرأ اآلضة حتى حتفظها بإتقان ؟
عدد املرات

التكرار

النسبة املئوية

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
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2مرة

7

%5

 3إىل 4

35

%25

 5إىل 6

31

%22.14

 7إىل 8

15

%10.71

 9إىل 10

20

%14.29

 11إىل 12

5

%3.57

 14إىل 15

2

%1.49

 20مرة

4

%2.86

 40مرة

2

%1.49

 70مرة

1

%0.71

كثري دون حتدضد عدد

4

%2.86

ُيتلف باختالف اآلضة

14

%10

املجموع

140

%100

 -16ا اد صعوبة يف حفظ القرآن الكرضم ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

6

%4.29

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

40
ال

37

%26.42

أحيانا يف بعط اآلضات

97

%69.29

املجموع

140

%100

 -17ما الوقت التقدضر الذ تستغرقه يف حفظ وَه واحد من القرآن ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

أق من  10دقائق

15

%10.71

من  10إىل 20دقيقة

69

%49.29

من  21إىل  30دقيقة

28

%20

من  31إىل  45دقيقة

10

%7.14

من  46إىل  60دقيقة

13

%9.29

أكثر من  60دقيقة

5

%3.57

املجموع

140

%100

 -18ا تست د اأرشفة لتصحيح قراءتك أثناء احلفظ ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

54

%38.57

ال

86

%61.43

املجموع

140

%100

 -19ا لدضك فموري يف حفظ القرآن الكرضم كامال ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

140

%100

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

40

ال

0

%0

املجموع

140

%100

 -20من الشا ق الاذ ضلعاب أكارب دور يف حتفيظاك القارآن وتشا يعك عاا
االستمرار ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

الوالد

37

%26.43

الوالدة

34

%24.29

اأ أو اأخت

8

%5.71

املعلم يف املدرسة

9

%6.43

املحفظ يف احللقة

27

%19.29

إما املس د

2

%1.43

صدضق يف املدرسة

7

%5

صدضق يف احلي

11

%7.86

أحد اأقارب

5

%3.57

املجموع

140

%100

 -21يف رأضك ما أنسب مدة حلفظ القرآن كامال ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

بني شهرضن وستة أشهر

24

%17.14

سنة

20

%14.29
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سنتني

35

%25

ثالثة سنوات

33

%23.57

أكثر من ثالث سنوات

28

%20

املجموع

140

%100

 -22ا حتفظ القرآن بواسطة خطة حمددة وبرنام َمني أ حتفظ بشك عشوائي ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

لد برنام وأتقيد به َتاما

33

%23.57

لد برنام للحفظ واملراَعة

36

%25.71

ولكن ال أتقيد به
أحفظ بشك عشوائي

71

%50.72

املجموع

140

%100

 -23إذا كنت مشارك يف حلقة أو مدرسة لتحفيظ القارآن فكياف تام تسا يلك يف
حتفيظ القرآن :
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

بر بة ذاتية

75

%53.57

بدافع من اآلرسة

46

%32.86

بسبب املكافثة

1

%0.71

بسبب وَود صدضق

11

%7.86
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بسبب معلم يف املدرسة

7

%5

املجموع

140

%100

 -24ا اد أثر حلفظ القرآن الكرضم عا سلوكك وتعاملك مع اآلخرضن ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

77

%55

ال

8

%5.71

أحيانا

55

%39.29

املجموع

140

%100

 -25ا اد لذة وأنت حتفظ القرآن أ أنك تشاعر بثناه واَاب مطالاب باه كبقياة
الواَبات ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم أشعر بلذة

86

%61.43

ال أشعر بيشء

5

%3.57

يف بعط اأحيان

49

%35

املجموع

140

%100

 -26ا البيئة املحيطة بك ( البيت  ،املدرسة  ،احلارة ) تعينك عا الطاعاة وحفاظ
كتاب اهلل ؟
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ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

60

%42.86

ال

22

%15.71

بعط اأحيان

58

%41.43

املجموع

140

%100

 -27مستواك الدرايس ؟
ااجابة

التكرار

النسبة املئوية

ممتاَ

63

%45

َيد َد ًا

57

%40.72

َيد

10

%7.14

مقبول

3

%2.14

ا حيدد املستوى

7

%5

املجموع

140

%100

 -28اقرتاحات أو مالحظات أو توَيهات حول حتفيظ القرآن الكرضم لألففال .
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كتب املشاركون باالستبانة جمموعة من االقرتاحات واملالحظات وسثورد أمههاا فايام
ضيل:
)1

مراعاة اأففال واالعتناء ام وعد تكليفهم مااال ضطيقاون يف احلفاظ كاي ال

ضنفروا منه .
)2

اختيار املدرس قو الش صية احلافظ للقرآن .

)3

أن ضلتز الطالب باملكوث يف احللقة حتى ضنتهي وقتها  ،أ ال ُيارج الطالاب

إذا سمع ما عليه إال إذا كان أمر ةور .
)4

املتابعة ا يدة من مقرئ احللقة لألففال ومراَعة حفظ اأَزاء بدقة متنااياة

 ،وذلك أثناء العطالت واإلَاَات الصيفية .
)5

فص صغار السن عن الكبار لدرء املفسدة .

)6

إن اشرتاك اأففال يف حلق حفظ القرآن له أثر بالغ يف سلوكهم إن وَد املريب

الفاض الذ ضرشدام وضقو هلم بالنصح وليس فق حفاظ القارآن دون إرشاادام
وتوَيههم .
)7

وضع خط تكون سهلة وميرسة عا الطالب لكي ضستمتعوا بااحلفظ وضثبات

يف أذااهنم .
)8

تعليمهم آداب حفظ القرآن الكرضم .

)9

تعليمهم آداب الصالة يف وقت احللور إىل احللقة .

 )10املتابعة وتر يب الطف وحماولة رفع مهته إن وَد عنده فتور يف احلفظ .
َ )11ع احلفظ مادة للرتفيه وليس واَبا ضلز الطف عمله .
 )12كثرة املراَعة لتثبيت احلفظ والرتكيز عا احلفظ ا دضد .
 )13عا أولياء اأمور أن ضغرسوا يف أبنااءام حاب اإلساال وأالاه  ،وأن تكاون
أمنيتهم الدفاع عن اإلسال وأاله يف املستقب .
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 )14الرتكيز عا أصحاب الفطنة والذكاء مهم .
 )15االاتام با انب الرتفيهي مع احلفظ .
 )16التحفيز املاد واملعنو .
 )17عم رحالت وبرام منوعة مفيدة للطف من خالل حلقة التحفيظ .
 )18الرتوضح عليهم يف أوقات خمتلفة .
 )19تطعيم احللقة بنصائح بثسلوب مميز .
 )20تر يبهم باحلفظ من البيت واملعلم يف املدرسة واحللقة .
 )21تر يبهم باحلفظ عن فرضق احلوافز املعنوضة واملادضة كاهلداضا واحللوضات .
 )22عدة الشدة عليهم أكثر من الالَ .
 )23عم اختبارات ك مدة معينة للتنافس يف احلفظ .
 )24نرش الوعي بني الطالب وحتفيزام للحفظ .
 )25است دا العىص مع البعط .
 )26حفظ كال اهلل قراءة واوضدا سليام .
 )27عد التشدضد عليهم يف تطبيق العقوبات .
 )28أن ال تنقطع احللقات بسبب اإلَاَات حتى ضتابع احلفاظ أو ضراَاع مان أراد
ذلك .
 )29حتيل املدرس بصفات املريب وال باد لاه مان أخاذ دورات يف فان التعاما ماع
اأففال  ،وكذلك ضكون عنده قوة يف احلفظ وتوَيه الطالب علام وخلقا .
 )30تنمية ذاكرة الطف باحلفظ ومسابقات تنشي العق .
 )31رب حفظ القرآن بشك واقعي أو سبب النزول .
 )32اختيار الطالب املثايل يف احللقة من ناحية احلفظ واخللق واحللور  ...الخ.
 )33إقامة درس تربو ك أسبوع أو أسبوعني يف احللقة .
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 )34حفظ بعط اأحادض يف احللقة مث اأربعني النووضة وأحادض فل القرآن
 ،ك أسبوع حفظ حدض واحد .
 )35تفسري اآلضات وذكر قصق اأنبياء هلم ورب اآلضات بالواقع واحلياة .
 )36وضع َوائز نقدضة للطالب وَوائز عينية لألرسة .
 )37اختيار املعلم املناسب للحلقة .
 )38كثرة تكرار اآلضات للحفظ .
 )39اإلكثار من حلقات حتفيظ القرآن يف ك حي .
 )40تش يع اأففال حلفظ القرآن بإعطاء املكافآت املادضة وبيان اأَر الذ ضنالاه
احلافظ من اهلل سبحانه وتعاىل .
 )41أن ال ضكون معلم القرآن حليق  ،حي أن املعلم قدوة لطالبه .
 )42البدء بتحفيظ القرآن الكرضم لألففال قب أن ضبلغ  5سانوات وعاد التعاما
معهم يف البداضة بثنه واَب عليهم  ،وتقلي االختبارات يف البداضة .
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نتائج االستبانة
أظهرت االستبانة التي قمت بعملها النتائ التالياة وبنااء عليهاا سايتم كتاباة بعاط
التوصيات واملقرتحات :
-1

يع املشاركون يف االساتبانة ممان درس يف حلقاات حتفايظ القارآن الكارضم وا

ضوَد أ أحد شارك فيها ممن ا ضلتحق باحللقات .
 -2معظم املشاركون يف االستبانة حيفظون القرآن الكرضم يف حلقة التحفيظ فقا وا
ضدرسوا يف مدارس التحفيظ احلكومية املواَضة ملدارس التعليم العا .
 -3أكثر من نصف املشاركون ( )%57.14حيفظون أق من  10أَزاء مان القارآن
الكرضم .
 -4ضرى معظم املشاركني يف االستبانة أن احللقة ممتاَة أو َيدة .
 -5نصف املشاركون يف االستبانة شعروا بتغري يف سلوكهم بعد مشاركتهم يف احللقة
بينام النصف الباقي ا ضشعر بتغري أو شعر ببعط التغري .
 -6معظم املشاركون ضعتقدون باثن للحلقاة أو القاائم عاا التحفايظ دور فعاال يف
املحافظة عا السلوك .
 -7ضرى أ لب املشاركون يف االستبانة بثن املحفاظ يف احللقاة لدضاه قادرة ممتااَة أو
َيدة َدة عا ضب الطالب .
 -8أبدى املشاركون يف االستبانة جمموعة من املالحظات عا احللقات التي شااركوا
فيها  ،معظمها ضدور حول إدارة وتنظيم احللقة .
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 -9معظم املشاركون يف االستبانة ( )%59,29ضرون أن بثن ما حفظاوه يف الصاغر
أثبت يف الذان مما حفظوه فيام بعد  ،بينام ضرى ربع املشاركون ( )%25بثنه ال فرق باني
ما حفظوه يف الصغر أو يف بعدما كربوا وأن احلفظ ضعتمد عا املراَعة .
 -10ضرى أ لب املشاركون يف االستبانة ( )%57,85بثن مساتوى حفظهام ممتااَ أو
َيد َدا والباقون ضرونه َيد أو دون ا يد .
 -11بينت االستبانة تفاوت املشاركني يف املقدار اليومي للحفظ فثكثر نسبة كانوا ممان
حيفظ وَه واحد ضوميا ثم احلفظ العشوائي دون حتدضد .
 -12من خالل االستبانة ظهر لنا بثن اأ لبياة ال حياافظون عاا ورد ضاومي للحفاظ
وكذلك ال حيافظون عا ورد للتالوة من املصحف .
 -13ضرى جمموعة كبرية من املشاركني ( )%47,13بثن أنسب وقت للحفظ او بعاد
صالة الف ر  ،تليها جمموعة ( )%17,14ضرون بثن وقت العرص او اأنسب .
 -14ربع املشاركون ( )%25يف االساتبانة حيفظاون اآلضاة بتكرارااا 3إىل  4مارات ،
وضليهم من حيفظ اآلضة بتكراراا 5إىل 6مرات ( ، )%22,14ثم ثم مان حيفاظ اآلضاة
بتكراراا 9إىل 10مرات (. )%14,29
 -15معظم املشاركون يف االستبانة ( )%69,29جيدون أحيانا صعوبة يف حفظ بعط
اآلضات  ،بينام ال جيد صعوبة يف احلفظ جمموعة تشك ( )%26,42من املشاركني.
 -16قرابة نصف املشاركون يف االستبانة ضساتغرقون مان  10إىل  20دقيقاة يف حفاظ
وَه واحد من القرآن  ،ضليهم ( )%20حيفظون الوَه الواحد خالل 21إىل 30دقيقاة
.
 -17معظم املشاركون يف االستبانة ال ضست دمون اأرشفة لتصاحيح تالوهتام أثنااء
احلفظ.
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 -18يع املشاركون يف االستبانة دون استثناء لدهيم فموري يف حفظ القارآن الكارضم
كامال .
 -19أظهرت االستبانة بثن الوالد والوالدة ضلعباون الادور اأكارب يف حتفايظ القارآن
وتش يع أبناءام عا االستمرار يف احلفظ  ،ضليهم املحفظ يف احللقة .
 -20ضرى قرابة ربع املشاركون يف االستبانة أن أنسب مدة حلفظ القرآن الكرضم كاامال
اي سنتني بينام ضرى قرابة الربع أن املدة املناسبة ثالث سنوات وضرى مخس املشاركون
بثن املدة املناسبة للحفظ أكثر من ثالث سنوات .
 -21نصف املشاركون باالستبانة حيفظون القرآن بشك عشوائي دون خطة حماددة أو
برنام َمني  ،وقرابة الربع لدهيم خطة حمددة وبرنام َمناي للحفاظ  ،وأماا الرباع
اأخري فلدهيم خطة وبرنام للحفظ ولكنهم ال ضتقيدون باخلطة والربنام .
 -22أ لب املشاركون يف االستبانة تم تس يلهم يف حلقات التحفايظ بر باة ذاتياة أو
بدافع من اأرسة .
 -23جيد ( )%55من املشاركني يف االستبانة أثر حلفظ القارآن الكارضم عاا سالوكهم
وتعاملهم مع اآلخارضن  ،بيانام ال جياد ااذا اأثار ( ، )%5,71وأماا النسابة الباقياة
( )%39,29فثحيانا جيدون أثرا حلفظ القرآن عا سلوكهم وأحيانا ال جيدون .
 -24معظم املشاركون يف االستبانة جيدون لذة أثناء حفاظ القارآن وال ضشاعرون بثناه
واَب مطالب به كبقية الواَبات املدرسية .
 -25ضرى ( )%42,86أن البيئة املحيطة ام تعينهم عاا حفاظ القارآن  ،بيانام ضارى
 %15.71بثن البيئة ال تعينهم  ،أما النسبة الباقية ( )%41,43فاريون باثن البيئاة يف
بعط اأحيان تعينهم .
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 -26ويف ختااا االسااتبانة كتااب املشاااركون يف االسااتبانة جمموعااة االقرتاحااات
واملالحظات حول حتفيظ القرآن الكرضم لألففال  ،ولعلنا سنؤكد عا بعلاا منهاا يف
التوصيات اخلاصة بالبح .

الفصل اخلا س
ناهج قرتحة لتحفيظ القرآن الكريم لألطفال
الشك بثن ا معية اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم خصوصا وكذلك مدارس حتفايظ
القرآن الكرضم تبذل الغايل والنفيس اساتثامر ًا يف أبنائهاا الطاالب كاي ضت رَاوا مان
حلقاهتا ومراكزاا املباركة حافظني لكتااب اهلل العظايم  ،عااملني باه  ،داعاني إلياه ،
وبفل اهلل تعاىل وكرمه حتقق لل معية قدر ًا كبري ًا من ادفها املنشود ،إال أهنا تطماح
إىل ما او أبعد من ذلك  ،واو الوصول إىل حتفيظ قدر أكرب من القرآن الكرضم لطالاا
امليامني  ،يف وقت أق مما او عليه احلال اآلن  ،وبنفقة أق .
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واذا مطلب عزضز وملن حيتاج إىل َهود حثيثة  ،ودراسات مستفيلاة لواقاع
الطالب ومشكالهتم ور باهتم  ،اأمر الذ ضتطلب من القائمني عا ا معية إعاادة
النظر والتدقيق  ،والتثم والتحلي

ميع العمليات الرتبوضة والتعليمية التي َتاارس

من قب منسوبيها مع فالاا .وما اذه الدراسة إال حلقة يف سلسلة اإلَراءات ا ادة
يف سبي الوصول إىل إنتاَية متميزة.
وقد كان من أاداف اذه الدراسة وضع مانه درايس فاعا ومتمياز  ،ساه
التطبيق  ،شام

ميع القدرات املتفاوتة لطاالب ا معياة اخلريضاة لتحفايظ القارآن

الكرضم  ،قاب إلَراء عمليات حسابية بصفة دورضة توضح حتصيلهم العلمي للساري
قدما نحو إنتاَية متميزة .
ومن خالل سؤايل لعدد من املعلماني وبعاط اإلدارضاني يف ا معياات اخلريضاة
لتحفيظ القرآن يف عدد من منافق اململكة تباني يل عاد وَاود مانه درايس ملاز
ضسعى يف إكامله وحتصيله ك من املعلم والطالب يف ا معية اخلريضاة لتحفايظ القارآن
الكرضم وضعتمد عليه يف متابعاة الطاالب واملعلماني  ،وذلاك للكشاف املبكار عان
احلاالت الطالبية املتثخرة يف التحصي اليومي  .باإلضافة إىل افتقار العملية التعليمية
يف حلقات التحفيظ إىل مثاري وحمفازات لنفسايات الطاالب  ،واعاتامد ا معياة عاا
قدرات ومهارات املعلمني يف تدرضس الطالب وعاا اااتام واسات ابة الطاالب إن
وَدت يف القيا بام او مطلوب مانهم كواَاب ضاومي ضتلقوناه مان معلمايهم  ،مماا
أنعكس ذلك سلب ًا بشك أو بآخر عا اإلنتاَياة املتوقاع حتقيقهاا  ،وتسابب بوَاود
ادر يف الطاقات واملدفوعات وضعف اإلنتاَية.
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وحي إن اناك عالقة قوضة وإجيابية وفردضة بني اإلنتاَية العالية وبني وَاود مانه
علمي ملز ضطبقاه وضساري علياه ياع املشارتكني يف العملياة التعليمياة يف احللقاات
القرآنية  ،ومن خالل دراسة واقع احللقات القرآنية التابعة لل معية اخلريضاة لتحفايظ
القرآن ومقارنة ذلك مع ما لدضنا من معلومات من الكتاب والسانة  ،وآراء الرتباوضني
و ريام كان ال بد من وضع منه ضسري عليه ك مان أراد حتفايظ القارآن الكارضم ،
ولعلنا نقد من خالل اذا املبح

1

بعط املقرتحات التي ضمكان االساتفادة منهاا يف

حتفيظ القرآن الكرضم لألففال سواء يف البيت أو يف حلقات أو مدارس حتفيظ القارآن
الكرضم املنترشة يف السعودضة و رياا من البالد .
فوائد املنهج الدرايس :
-1

اناك عالقة فردضة بني وَود منه درايس ضسري عليه فاالب ومعلماي احللقاات
وبني إنتاَية مميزة  ،فوَاود املانه الادرايس ضادفع الطاالب نحاو عطااء أفلا ،
فيقبلون عا حفظ كتاب اهلل تعاىل ب ٍد واَتهاد ضرومون املنافسة أقاراهنم يف نفاس
احللقة ونفس املستوى  ،وضطمحون الَتياَ االمتحانات الفصلية كي حيققوا الن ااري
وحيصلوا عا الشهادات واالمتياَات والتقدضرات العالية .

-2

كام أن وَود املنه الدرايس ضساعد املعلم يف حلقته عا ضاب الطاالب و إثاارة
روري التنافس بينهم  ،وحتدضد مستواه يف التعليم وقدر إنتاَيته وتصنيف نفسه مقارنا ًة
مع َمالئه املعلمني .
ضوابط املنهج :

 1ليس امل ال يف اذا املبح للتوسع يف عر املناا املتكاملة  ،ولكن ضسعى الباح إن شاء اهلل إىل تقدضم منه متميز
ومتكام لتحفيظ القرآن الكرضم لألففال وفق اد السلف يف احلفظ والتعلم والعم  ،ولع ذلك ضكون بإذن اهلل بعد
فرتة قرضبة من الزمن إن أمدنا اهلل بالعمر.
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وضع اذا املنه ملساعدة ك من املعلم والطالب أداء اذه الرسالة العظيمة مان
حفظ كتاب اهلل وتعاىل وإتقانه بيرس وسهوله وقد راعينا فيه مدة الدراساة وتقسايمها
عا فصول دراس ية مدة الفص الدرايس مخسة عرش أسبوعا ك أسبوع مخساة أضاا ،
وفيام ضيل بعط اللواب التي تراعى عند تطبيق املنه :
 -1من التحق باحللقة متثخر ًا فإنه ضبدأ باملستوى اأول وضمكناه أن ضثخاذ أكثار مان
واَب ضومي عا حسب قدراته وإمكانياته .
 -2ال ضنتق الطالب من مستوى أخر حتى ُيترب يف املستوى الذ انتهى منه.
 -3ال ضنتق الطالب من سورة أخرى حتى ضرسد السورة املنتهية كاملة.
 -4ضراعي املعلم الفروق الفردضة بني الطالب .
 -5ضس

للطالب اليو والتارضخ الذ بدأ فيه تسميع أول واَب من بداضة املنه .

 -6ضعطى ك فالب كشف ًا للمتابعة .
 -7ضس

للطالب اليو والتارضخ يف الكشف ضومي ًا بعد تسميع الطالب.

 -8ضمكن يف حالة وَود حلقات صيفية أن ضعطى الطالب يف الصيف املستوى التاايل
ملستوى حفظه وذلك بملاعفة مقدار احلفظ اليومي ولكن اأفل أن تاتم مراَعاة
ما حفظه حتى ضتم تثبيت احلفظ .
 -9االستامع واحلفظ واملراَعة عملية ضومية مالَمة للطالب .
 -10ال ضكلف الطالب بتسميع احلفظ ا دضد إال بعاد اساتامعه مان املادرس تلقيناا
وعرضا.
 -11ال ضسمح للطالب بثكثر من ثالثة أخطاء يف التسميع اليومي (احلفظ ا دضد)
 -12حيفظ الطالب يف اليو مقدار معينا من احلفظ حسب اخلطة وضراَع ضعف ماا
حيفظه .

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

41

 -13املراَعة تكون ضوميا حتت إرشاف املدرس واملساعد .
 -14ال بد من مراعاة قواعد الت وضد أثناء احلفظ واملراَعة .
 -15توضيح الكلامت الغرضبة من حي املعنى أثناء احلفظ وح الطالب عا تادبر
القرآن وفهم معانيه .
 -16تنشي احللقة وتفعي الطالب فوال الدراسة وحتبيابهم باالقرآن الكارضم عان
فرضق قصصه وتشوضقهم حلفظة .
-17تصنيف الطالب إىل جمموعات بحي ال تزضد امل موعة عن مخسة عرشا فالباا
عا اأكثر وذلك حسب الفصول الدراساية بحيا ضكاون انااك تناساب يف الفئاة
العمرضة لك جمموعة أو حسب احلفظ بحي تشك امل موعاات حساب حفظهام
أَزاء القرآن الكرضم دون النظر إىل الفئة العمرضة للتالميذ .
 -18ال بد من توَيه الطالب إىل التحيل بآداب القرآن الكرضم وحثهم علياه بشاك
دائم.
 -19العناضة التامة ب ميع الطالب وخاصة املواوبني واملتفوقني وتنمية مهااراهتم يف
احلفظ واأداء وتطبيق املنه اخلاص ام .
 -20االاتام بالطالب الذضن أَتوا حفظ القرآن الكرضم وفتح حلقة خاصة ام ضتاوىل
التسميع هلم فيها موَهة احللقة .
 -21رس عقيدة التوحيد لدى الطالب وحثهم عا اإلخالص يف العلام والعما
ولزو عقيدة أا السنة وا امعة .
 -22مراعاة اآلداب الرشعية وح املادرس فالباه عاا املحاافظ عاا الصاالة يف
املس د اعة وخاصة صالة الف ر وحثهم عاا أداء السانن الرواتاب وعاا تقلايم
اأظافر وهنيهم عن اإلسبال ونحو ذلك .
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 -23احللور املبكر إىل احللقة وتوَيه الطالب بعد الفراغ من احللقة إىل أمااكنهم يف
الصفوف وحثهم عا االلتزا باهلدوء .
 -24املدرس قدوة ومرب وليس آله تسميع فق .
 -25من أام أساليب التدرضس التدرج مع الطالاب يف التعلايم واساتعامل أسالوب
الرفق .
 -26املدرس الناَح الاذ ضت ناب أسالوب الرضاب ونحاوه وضتحما افاوات
الطالب ،وضست د أسلوب التعزضز اإلجيايب أكثر من السلبي .

وفيام ييل خطط ملنهاهج قرتحهة وقهد قمنها بتقسهيمها إىل سهتويات تناسهب تهدرج
األطفال يف راحل النمو املتت فة  ،وأقسام حتى يتم تطبيقها حسهب هروف احل قهة
والطالب املشاركني فيها :

أوال  :نهج عام قرتح حلفظ القرآن الكريم لألطفال ل 6إىل 16سنة
واذا املنه ضصلح حللقات حتفيظ القرآن وكاذلك ملادارس حتفايظ القارآن الكارضم
وضمكن تطبيقه يف املنزل واو مقسم إىل ثامن مستوضات السبع سنوات اأوىل للحفاظ
والسنة الثامنة للمراَعة وتثبيت احلفظ كالتايل :
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نهج الفصل الدرايس
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ثانيا  :نهج قرتح لتحفيظ القرآن الكريم يف حالة وجود ح قة صيفية

املنهج

املستوى
()1
املستوى()2
املستوى()3
املستوى()4
املستوى()5

احلفظ
اليو ي
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نهج الفصل الدرايس
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ل
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خا سا  :نهج قرتح حلفظ القرآن الكريم يف املنزل لألطفال الصغار
عا أن ضتم حفظ ست أَزاء مث ً
ال يف السنة  ،أ ضتم حفظ القرآن كله يف مخس سنوات
إن شاء اهلل اذا بالنسبة للطف الصغري  6-5-4سنوات  ،بحي حيفظ الطف حاوايل
 20أو  25آضة يف اأسبوع أ ربع حزب ( واناك من ضستطيع أكثر من اذا  ،ولكناي
أفل اذا القدر يف اذا العمر حتى ال ضكون يف اأمر مح أو عابء  ،وانااك مان ال
ضتحم ك اذا  ،فال ضكره الطف عا احلفظ  ،فقلي ُضداو عليه خري من كثري منقطع
ال بركة فيه ُضنسى لعد تعهده)  .فيبدأ الطف يف احلفظ من َزء (عم) ضستمع الطفا
إىل ا زء املحدد له حفظاه يف الياو عاا رشضا تسا ي ( 4أو  5آضاات يف الياو ،
وأحيانًا تزضد عندما تكون اآلضات قصرية )  ،وذلك أثناء ممارسته للتلوضن أو الرسام ،
وال جيب أن نلز الطف يف اذه الفرتة بثن جيلس وضساتمع إىل اآلضاات وضرددااا  .يف
هناضة اأسبوع سن د أن الطف قد علق بذانه اآلضات  ،ولكن حيتاج فقا إىل ربطهاا
بعلها ببعط  ،وانا ضفل أن ضذاب إىل مس د لريى له أترا ًبا ضقومون بام ضقو باه ،
فهذا أدعى إىل وَود التنافس " َو ِيف َذل ِ َك َف ْل َي َتنَا َف ِ
س املُْ َتنَافِ ُساون" ،ولريكاز عاا ااذه
اآلضات عا ضد أحد املت صصني فإذا ا ضتوفر ذلك  ،فثفل أن ضقو اأب وذلاك يف
ضو إَاَته اأسبوعية  ،في لس الطف بني ضدضه وضقرأ اأب أوالً اآلضات ،ثم ضردداا
الطف ولن ضستغرق ذلك سوى عرشضن دقيقة يف الغالب " ،وجيب املداومة عا ااذا
املوعد  ،وعد الت لف عنه حتى حيس الطف ب دضة اأمر اذا من ناحية ،ومن ناحية
أخرى حتى تتكون لدضه عادة قراءة القرآن وتعهده واالرتباط به وحبه" ،واأفل أن
ضرتب اذا اللقااء بيشاء حيباه الطفا مثا القياا بالنزااة بعاده أو القياا بالرحلاة
اأسبوعية التي حترص عليها اأرس  -يف الغالب  -يف الدول اأوروبياة  ،وال أعناى
اذا أن تعلق النزاة أو الرحلة برشط احلفظ  ،كام أنبه إىل ةورة إضافاء روري املارري

42

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

والنشاط أثناء اذه ا لسة  ،مع عد اإلخالل بوقار واحرتا ما ُضاتْا  .ضثااب الطفا
كلام أحرَ تقد ًما يف احلفظ بكلمة استحسان ومدري ،وتذكريه بثن ما فعلاه ااذا ُضساعد
والدضه  ،فل ً
ال عن رضا ربه  ،و ُضمكن أن ضدعى لتنااول الطعاا خاارج املنازل أو إىل
نزاة ضفللها  .ضقا له حف بعد أن حيفظ ا زء .
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 اخلامتة 
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نتائج البحث
لقد توص الباح يف دراساته إىل نتاائ وتوصايات كثارية  ،ولعا كثاري منهاا تام
إدراَها يف ثناضا البح

بطرضقة مبارشة أو اري مباارشة ولكان أود الرتكياز يف هناضاة

املطاف عا بعط منها وضمكن إ اهلا يف النقاط التالية :
 -1أمهية التثدضب الرتبو يف احللقات القرآنية حي أصبح ةورة رشعية يف واقعنا
املعارص حتى تتحقق اأاداف الرتبوضة للحلقات القرآنية.
 -2إن َضادة املشكالت السلوكية يف احللقات القرآنية كانت بسابب يااب التثدضاب
الرتبو الذ ضعد الوسيلة املناسبة لعالج املشكالت السلوكية التي بادأت تنترشا يف
بيئات احللقات القرآنية السيام تلك السلوكيات املنافياة لألخاالق اإلساالمية حيا
أصبح ضامرس بعط الطالب الذضن ضنتسبون للحلقاات القرآنياة ألوانا ًا مان السالوك
امللاد للم تمع.
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 -3إن االقتصار عا احلفظ يف احللقات القرآنية ومنع الربام الرتبوضة املصاحبة التي
تساعد عا إن اري احللقات القرآنية بطرضقة تربوضة إجيابية لاه آثاار سالبية عاا واقاع
التعليم القرآين وعا سلوك التالميذ.
 -4عناضة الرتبية اإلسالمية بالتثدضب الرتبو عاا مار العصاور اأمار الاذ جيعا
احللقات القرآنية يف واقعنا املعارص مكان ًا مناسب ًا إلحيائه والدعوة إليه للحاَة املاساة
للتثدضب الرتبو يف اذا الوقت.
 -5إن احللقات القرآنية ال تقاو بوظائفهاا الرتبوضاة بصاورة شامولية  ،مماا ضتطلاب
ةورة تش يع املعلمني للقيا بوظائف احللقات القرآنية .
 -6حاَة املعلم إىل التدرضب والتثاي الرتبو بصفة مستمرة حتى ضقوموا باواَبهم
الرتبو والدعو داخ احللقات القرآنية.
 -7إن التثدضب والرتبية عا أخالق القرآن الكرضم ضساعد عا احلفظ وضمناع ترساب
الطالب من احللقات القرآنية.
 -8إن عناضة احللقات القرآنية باأنشطة الرتبوضة املناسبة مث  :الزضارات والارحالت
واملسابقات و رياا أحد الوسائ املعينة عا احلفظ  ،والتحيل بثخالق القرآن .
التوصيات :
-1

القيا بمزضد من الدراسات حول املناا الرتبوضة يف احللقات القرآنية.

-2

االستفادة من نتائ اذه الدراسة والسيام فيام ضتعلق بتحفايظ القارآن الكارضم

لألففال .
-3

إقامة مراكاز تربوضاة مت صصاة يف كا مدضناة لتادرضب وتثايا املعلماني يف

احللقات القرآنية حتى ضقوموا بثداء رسالتهم الرتبوضة والتعليمية عا الوَه املطلوب .
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-4

إقامة الندوات واملؤَترات حول واقاع التعلايم القارآين وعلوماه يف احللقاات

القرآنية.
-5

ادضد نشاط التالميذ من خالل التعوضط اأمث هلم عن املغرضات التي تنااَع

ر باهتم وميوهلم خارج احللقة مع استغالل اذه النشافات يف احلفظ والرتبية .
-6

االاتام ب انب تقوضم معلم القرآن الكرضم وفق املعاضري التي تم التوص هلاا يف

الدراسة احلالية .
-7

تكثيف الدورات التثايلية ملنساويب عياات حتفايظ القارآن الكارضم يف جماال

القياس والتقوضم وجمال تطوضر الذات .
-8

العم عا إنشاء معااد مت صصة لتثاي ك من ضرضد أن ضقو بمهمة حتفايظ

كتاب اهلل عز وَ وفق أسس علمية مقننة .
-9

بناء ورشة عم دورضة ملناقشة واقع معلمي القرآن الكرضم .

 -10ةورة االاتام والرتكيز عا اأففال املواوبني واستثامرام يف حفظ القارآن
وتربيتهم عا العم به .
 -11ةورة وضع منه تعليمي متكام حللقات حتفيظ القرآن الكارضم لألففاال
ضشتم عا خطة حلفظ القرآن الكرضم ومراَعته باإلضاافة إىل خطاة شااملة للماواد
التعليمية والرتبوضة املناسبة لك مرحلة من مراح الطفولة . 1

 -1لع الباح إن شاء اهلل ضعم عا حتقيق اذا اأمر .
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خامتة البحث
تعد احللقات القرآنية إحدى البيئات الرتبوضة الفعالة يف امل تماع وتارُيهاا مارتب
بتارضخ التثدضب والتعليم يف اإلسال حي تعد احللقات القرآنية من أقد مؤسساات
تعليم وتثدضب اأففال يف اإلسال حي برَت مكانة ااذه البيئاات التعليمياة عارب
تارضخ اإلسال وكانت هلا وظائف متعددة ،تتمث يف تعليم القراءة والكتابة  ،وحفاظ
القرآن الكارضم وأصاول العقيادة والعباادات والتثدضاب عاا اأخاالق اإلساالمية
والشامئ والفلائ احلسنة وا ضكن دورمها مقترص عا حفظ القرآن الكرضم فق كام
او حال احللقات املعارصة وعليه فالباح ضارى إعاادة النظار يف وظاائف احللقاات
القرآنية املعارصة حي ضؤكد عا ةورة قيا احللقات بالوظائف التالية:
 -1الوظيفة الدضنية التعبدضة:
جيب أن ضادرك القاائمون عاا احللقاات القرآنياة مان املرشافني واملعلماني واآلبااء
والتالميذ أن االنلام إىل اذه احللقات أمر تعبد وأن احللقات القرآنية تنطلاق مان
اذه املهمة أ أهنا مكان للعبادة باعتبار أن الغاضة اأساسية مان خلاق اإلنساان ااي
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عبادة اهلل عز وَ "وما خلقت ا ن واإلناس إال ليعبادون"( ،)1وعلياه فاملقصاود
بالوظيفة التعبدضة للحلقات القرآنية اي قراءة وحفظ القارآن الكارضم ضلااف إىل أن
احللقة تكون يف الغالب يف املس د الذ خصق للعبادة كام َاء يف احلدض أن النباي
صا اهلل عليه وسلم قال"إنام اي (أ املساَد)لقراءة القرآن وذكر اهلل والصالة"()2
وعليه فقد كانت خاري وسايلة لاتالوة القارآن وحفظاه واملداوماة عاا االَاتامع يف
احللقات القرآنية املس دضة حي جيتمع التالميذ بصفة مساتمرة يف بياوت اهلل لاتالوة
القرآن وحفظه ومدارسته فيحص هلم اذا االَتامع نزول الساكينة و شايان الرمحاة
وحلور املالئكة والذكر الرباين يف املأل اأعا قال الرسول صا اهلل عليه وسالم"ماا
اَتمع قو يف بيت من بيوت اهلل ضتلون كتاب اهلل،وضتدارسونه بينهم إال نزلت علايهم
السكينة و شيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكارام اهلل فايمن عناده"( )3وإذا كاان
احلدض فيه إشارة إىل فل املس د ومكانته فإن حلق تالوة القرآن الكرضم صورة من
صور الوظائف التعبدضة هلذه البيئات الرتبوضة.
 -2الوظيفة الرتبوضة:
عندما َعلنا الوظيفة التعبدضة للحلقات القرآنية اي الوظيفاة اأوىل فاال ضعناي أهناا
تقترص عا اذه الوظيفة فحسب  ،أن اذا الفهام ضفقاد احللقاات القرآنياة رساالتها
الشمولية ووظيفتها الرتبوضة  ،ولو كان اأمر كذلك ملاا أصابحت احللقاات القرآنياة
إحدى املحاضن الرتبوضة اأساساية يف أنحااء املعماورة .وااذا ضعناي أن للحلقاات
القرآنية وظيفة أخرى اي الوظيفة الرتبوضة التي اع فالب احللقة القرآنية ش صاية

) (1سورة الذاريات ،آية (.)56
( )2األلباني،صحيح الجامع،ج ،1ص،262ح (.)2243
) (3صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة،ج ،4ص،2047ح (.)2699

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

43

متميزة منت ة نظر ًا لعناضة احللقة بمقومات ش صية التلميذ املتمثلة يف ا انب اإلضامين
والعقيل وا سمي .
إن عناضة احللقات القرآنية ب وانب ش صية التلميذ ساوف حيقاق الوظيفاة الرتبوضاة
هلذه احللقات السيام وأن القرآن الكرضم اشتم عا التوَيه الشام هلاذه ا واناب ،
وضستطيع املعلم اإلشارة إىل ااذه ا واناب وتربياة التالمياذ عاا أخاالق القارآن ،
والتثكيد عا أمهية اإلضامن و رس عقيدة اإلضامن يف قلوب التالميذ من خالل اآلضاات
القرآنية التي أكدت عا العقيدة اإلسالمية  ،وقلاضا اإلضامن باهلل عز وَ وأركانه كام
َاءت مفصلة يف السور املكية عا وَاه اخلصاوص ،والتاي ضبادأ التلمياذ بحفظهاا
ودراستها  ،واذا تثمر تنمية ا اناب اإلضاامين لادى املاتعلم يف احللقاة القرآنياة،حتى
ضكون لدى فالب احللقات القناعة الكاملة بثن اإلضاامن بااهلل عاز وَا ااو أسااس
السعادة يف الدارضن  ،فثكثر الناس سعادة املؤمنون وأكثر الناس شقا ًء اخلارَون عان
اإلضامن يف احلياة الدنيا"()1واذا سوف ضتحقق قاول الطالاب وعملاه واعتقااده ماع
مقتليات اإلضامن الصحيح
إن عناضة احللقات القرآنية بتنمية ا انب الروحي للتالميذ سوف ضدفع ام إىل الرقاي
واالستعالء عا الشهوات وبالتايل وقاضتهم من االنحراف والشبهات امل تلفة كاام أن
الرتبية الروحية حتمي فالب احللقاات مان اأمارا

والعلا النفساية مثا القلاق

واالكتئاب واخلوف والل ر واإلحباط .
 -3الوظيفة اأخالقية :

) (1عبد الرحمن عبد الوهاب البابطين،أساليب التربية اإليمانية للطفل،الرياض،دار
القاسم1421،ﻫ،ص.35
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إن اأخالق مفرد خلق  ،واخللق او الدضن والطبع والس ية()1وقد عارب عنهاا ابان
ح ر يف الفتح بقوله"اأخالق أوصاف اإلنسان التاي ضتعاما ااا ماع اريه وااي
حممودة ومذمومة فاملحمود منها مث العفاو واحللام وا اود والصارب وحتما اأذى
والرمحة والشفقة والتواد ولني ا انب ونحو ذلك واملذمو منها ضد ذلك"(.)2
واذا تكون الرتبية اخللقية يف احللقات القرآنية اي جمموعة القيم العلياا والصافات
الفاضلة التي ضغرسها املعلم يف نفوس فالبه من خالل املامرسة اللفظياة أو السالوكية
ضنعكس أثراا عا ا وارري سلوك ًا حسنا ًحممود ا،واذا ضعني تعوضد فالب احللقاات
عا اأخالق الفاضلة  ،والشيم احلميدة حتى تصري له ملكات راس ة وصفات ثابتة
ضسعد اا يف الدنيا واآلخرة .
إن ما نالحظه اليو عا سلوكيات فالب احللقات وما نسمعه من ألفاظهم وناراه يف
تعاملهم من خمالفات َااء نتي اة إمهاال الرتبياة اخللقياة ماع أن اأصا يف فاالب
احللقات أن ضكون خلقهم القرآن  ،ولو تثملنا ما ضوَد يف دورات املياه من كال باذئ
ساق التلح لنا خطر التفرض يف الوظيفة اأخالقية .
إن تنمية ا انب اأخالقي حتتاج إىل تعليم وتبصري وخري من ضساهم يف حتقياق ذلاك
بعد اأرسة اي احللقات القرآنية وقد ح اإلما ف ر الدضن الراَ عا ا مع باني
التعليم والتزكية يف قولاه تعااىل ":ضتلاو علايهم آضاتاك وضعلمهام الكتااب واحلكماة
وضزكيهم"( )3ونصه"اعلم أن كامل حال اإلنسان يف أمرضن مها أن ضعرف احلق لذاته ،
والثاين،أن ضعرف اخلري أَ العم به فإن أخ بيشاء مان ااذضن اأمارضن ا ضكان

) (1الفيروزآبادي،القاموس المحيط،بيروت ،الموسوعة العربية،للطباعة والنشر ،ج ،3ص. 236
) )2ابن حجر ،فتح البارئ،ج ،10ص.471
) (3سورة البقرة آية.129
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فاارا من الرذائ وا ضكن َكي ًا عنها"( )1وما نشااده اليو لدى كثاري مان فاالب
احللقات القرآنية ضؤكد اذه احلقيقة .
 -4الوظيفة االَتامعية :
وملا كان اإلنسان اَتامعي بطبعه وبحاَة إىل إشباع ا اوع االَتامعاي لدضاه صاغري ًا
كان أو كبري ًا أمر ًا ةورض ًا يف بناء ش صيته َاء اَتامع التالميذ يف احللقات القرآنياة
حمقق ًا هلذه الوظيفة من خالل قياا املعلام بالتوَياه وبنااء العالقاات بيانهم ؛ ساواء
عالقتهم باملعلمني أو بإما املس د أو املصلني أو اآلبااء أو عالقاتهم ببعلاهم حتاى
ضتحقق الوصف النبو "مث املؤمنني يف توادام وترامحهم وتعاففهم كمثا ا ساد
الواحد "( )2وقد أكد القدماء أمهية اذا ا انب حي قاالوا "إن اإلنساان حمتااج إىل
صدضق عند حسن احلال  ،وعناد ساوء احلاال  ،فعناد ساوء احلاال حيتااج إىل معوناة
اأصدقاء ؛ وعند حسن احلال حيتاج إىل املؤانسة وإىل من حيسن إليه " ( .)3ويف ظناي
أن إكساااب التلميااذ يف احللقااات القرآنيااة اآلداب االَتامعيااة مثاا آداب التحيااة
والسااال ،والتعام مااع اآلخرضن،واللباااس  ،وآداب الاادخول واخلااروج  ،وآداب
املس د  ،وآداب احلدض و رياا من اآلداب االَتامعية أمر ذا بال  ،وال ضنبغي إمهاله
بحال من اأحوال .
 -5الوظيفة العقلية:
ضعد ا انب العقيل من مكونات الش صية املهمة فهو املحرك ميع البدن  ،ضقول ابن
القيم ":إن العق ملك والبدن روحه وحواسه وحركاته كلهاا رعياة لاه،فإذا ضاعف

) (1فخر الدين الرازي،التفسير الكبير،ج ،4القاهرة ،المطبعة البهية المصرية1933 ،ﻫ،ص.74
) (2صحيح مسلم ،كتاب البرب والصلة واآلداب ،ج ،4ص ، 2000ح(. ) 2586
) (3ابن مسكويه ،تهذيب األخالق ،مرجع سابق،ص. 142
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عن القيا عليها وتعهداا وص اخلل إليها كلها"  1وبالعق ضقو املتعلم بم تلاف
عملياته العقلية مث عملية اإلدراك،والتعلم  ،والتعرف والفهام  ،ولاذلك قاال ابان
املبارك عندما سئ ما أفل ما أعطى الرَ بعد اإلسال قال":العق " ( )2وتربياة
اذا ا انب ضتم من خالل تنمية القدرات العقلية للفرد  ،كالقدرة اللغوضاة  ،والقادرة
الرضاضية  ،والقدرة عاا االساتنباط واالساتدالل والقادرة عاا املالحظاة  ،والنقاد
اهلادف  ،والتحلي املوضاوعي وتنمياة العملياات العقلياة امل تلفاة مثا عملياات
اإلدراك واحلفظ والتذكر والتحلي ورسعة التذكر واالسارتَاع وعملياات مقاوماة
النسيان  ،وتنمية العادات واالاااات ذات االرتباط بالناحية العقلية كحاب املعرفاة
واالستطالع والقراءة والكتاباة ومهاارة التفكاري  ،وتوعياة التلمياذ بااملؤثرات التاي
تلعف اذه القدرات (. )3
إن تنمية اذه ا وانب لدى املتعلم يف احللقات القرآنية ُيرج أَياالً واعية قوضة علمي ًا
ال ضمكن أن تتثثر بعوام اللعف العقيل أن العق ضسااعد الفارد عاا التميياز باني
اخلري والرش  ،واحلسن والقبيح  ،والفليلة والرذضلة  ،واخلطث والصاواب فهاو املارآة
التي ضعرف اا احلسن والقبيح " ( )4وملا كان العق إحدى السامت التاي ضتمياز ااا
اإلنسان عن امل لوقات ؛ فإنه بالعق ضستطيع اإلنساان أن ضوظاف احلقاائق العلمياة
توظيف ًا مالئ ًام.
 -6الوظيفة النفسية :
تربَ أمهية اذه الوظيفة كوهنا من العوام املهمة يف تكوضن ش صاية الفارد وفاالب
احل لقات القرآنية أحوج الناس إىل اذه الرعاضة النفسية السيام يف واقعنا املعارص الذ
) (1ابن القيم ،مفتاح دار السعادة ،مطبعة دائرة المعارف النظامية  ،ص. 117
) (2ابن القيم ،روضة المحبين ونزهة المشتاقين ،القاهرة ،المكتبة التجارية الكبرى1956 ،م ،ص. 16
) (3عبدالرحمن حجر الغامدي  ،الجوانب المكونة لشخصية المسلم ،الجمعية السعودية للعلوم التربوية
والنفسية ،عدد (1416 )5هـ ،ص. 21
) (4مقداد يالجن ،التربية األخالقية اإلسالمية  ،القاهرة ،مكتبة الخانجي1397 ،هـ ،ص. 539
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ضتسم بالتغريات الرسضعة وضغوط احلياة  ،وتناقلات امل تماع  ،اأمار الاذ جيعا
الرعاضة النفسية تساعد الفرد عا بناء ااااات نفسية سليمة نحو نفسه ونحاو النااس
ونحو احلياة كام أن للمتعلم يف احللقات القرآنية احتياَات نفسية ضنبغي عا القائمني
عا احللقات القرآنية مراعاهتا والعم عا إشباعها وعد مصادمتها ملا لذلك من أثر
إجيايب عا احلفظ واملراَعة واالستامع إضافة إىل أن اذه احلاَات إذا ا تشبع بطرضقة
مرشوعة فقد تشبع بطرضقة خافئة  ،اأمر الذ ضؤد إىل انحراف التلميذ وَنوحه ؛
ومن انا َاءت ةورة إشباع حاَته إىل اأمن  ،واحلب واملحبة  ،والرعاضة الرتبوضاة
والتوَياه  ،واحلاَااة إىل التقاادضر االَتامعااي والن ااري واحاارتا الااذات والاارتوضح
الرتبو اهلادف .
 -7الوظيفة التعليمية:
تقو احللقات القرآنية بمهمة كبرية وَهد متواص يف تعليم التالميذ القرآن الكرضم ؛
حي ضتم تعليم التالميذ الاتالوة الصاحيحة  ،وتعارضفهم باملصاطلحات التاي أ اع
عليها أئمة القراءات املتواترة  ،وتعرضفهم باللواب الثابتة يف املصاحف التاي ضنبغاي
مراعاهتا عند القراءة إضافة إىل تقدضم املعلومات الالَمة من أحكا الت وضد امل تلفة؛
وضمكن أن نل ق الوظيفة التعليمية للحلقات القرآنية فيام ضيل:
 _1إتقان التالميذ لتالوة القرآن الكرضم.
 -2إملا التلميذ باملعنى اإل ايل لآلضات التي ضقرأاا وحيفظها .
 -3القدرة عا النطق وإتقان اللغة العربية لغة القرآن الكرضم.
َ -4ضادة ثروة اإلنسان من األفاظ اللغوضة .
 -5التعرف عا أسباب نزول اآلضة أو السورة .
 -6التعرف عا اأحكا العقدضة والفقهية بإجياَ .
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ولكي تتحقق اذه الوظيفة بطرضقة صحيحة وفاعلة فإناه ضلزمناا االااتام بالرتبياة يف
احللقات القرآنية اليو أكثر من أ وقت مَض نظرا أن دائرة االنحراف بدأت تتسع
يف امل تمعات املعاارصة،اأمر الاذ ضتطلاب الرتبياة داخا احللقاات القرآنياة أن
االقتصار عا احلفظ قد ال حيقق اأاداف الرتبوضة للحلقات القرآنية وبالتايل ضلعف
حفظ التلميذ ،والواَب ا مع بني حفظ القرآن والتثدضب الرتبو حتى ضت رج مان
اذه احللقات ح َّفاظ ًا متقنني للتالوة عاملني بآداب القرآن الكرضم.
وملا كان القرآن الكرضم كتاب اذه اأمة  ،واادهيا ودليلها إىل درَات الرقي والسامو
الدضني والعقد والعقيل والنفيس  ،واو الدستور الذ حيكم حركة الفرد وامل تماع
وَب عا القائمني عا أمر التعليم ساواء يف مراحا التعلايم امل تلفاة أو احللقاات
القرآنية أن حيرصوا عا تلقينه لألَيال  ،وتربيتهم عا أخالقه  ،إضافة إىل بيان معانيه
وأحكامه وجماالت حتكيمه والدروس الرتبوضة املستفادة من آضاته وكيف ضاتم تطبيقهاا
يف حياة الفرد وامل تمع.
وعليه فإن االقتصار عا حفظ القرآن دون فهمه سوف جيع القارآن الكارضم كتااب
تالوة موسمية يف ضو ا معة أويف شهر رملان وليس له أثر يف سلوك الفرد أو حركة
امل تمع .
وأخريا
إننا نحتاج إىل الت دضد يف اأسلوب اأمث للحفظ وذلاك مان خاالل بياان آلياات
خاصة  ،وهتيئة ظروف مناسبة إلنعاش احلفظ وتنميته  ،والواقاع أن علاامء املسالمني
سبقوا واَتهدوا يف كشف وحتدضد تقنيات التحفيظ التاي تعاني الاذاكرة يف عملياات
الت زضن والتثبيت والتذكر "()1
) (1محمد السيد الزعبالوي،طرق تدريس القرآن الكريم،الرياض،مكتبة التوبة1417،ﻫ،ص.114
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ولع من اآلليات املناسبة التي جيب أن ضعتني اا القائمون باحلفظ او ا مع بني فهم
النق واحلفظ حسب قدرات املتعلمني  ،واذا ضتلح لنا أمهية ما تناادى باه املدرساة
القرآنية املعارصة من ةورة سبق عمليات احلفظ بعملية الفهم آلضات القرآن الكرضم
وتتبع سياق موضوعات السورة  ،وذلك خالف ًا ملا اساتمرت علياه املدرساة القرآنياة
(الكتاب) حي كان املحفظاون ضركازون عاا حفاظ اآلضاات القرآنياة دون العناضاة
بمعانيها وأادافها مما ضعر

املادة املحفوظة للنسيان( )1وضؤكاد الباحا عاا ااذا

اأمر أنه جيماع باني ماا كانات علياه املدرساة القرآنياة يف العصاور املبكارة لألماة
اإلسالمية حي كانوا جيمعون بني احلفظ والفهم وال ضت اوَ أحدام العرش اآلضاات
حتى ضعلم ما فيها من العلم والعم  ،وقد ح اأقدمون عا احلفظ ماع الفهام أن
فهم معاين القرآن وتفسري آضاته بام ضتناسب مع نمو املتعلم ودرَة إدراكه  ،واساتيعابه
معاين اآلضات فإن احلفظ مع الفهم ملعاين اآلضات وأسباب النازول ساوف ضرساخ يف
عقله وقلبه وُيتل باللحم والد  ،الذ ضدعوا إىل التطبيق الواعي  ،واحلفظ املبرصا.
ضقول ابن ا وَ مؤكد ًا عا أن حفظ الطف للقرآن البد أن ضصاحبه فهم حقيقته كام
أراداا اهلل عز وَ "املراد حفظ القرآن  ،وتقوضم ألفاظه ثم فهماه ثام العما باه ثام
اإلقبااال عااا ماضصاالح الاانفس وضطهاار أخالقهااا ثاام التشااا

باااملهم ماان علااو

الرشع"()2واذا حيص لنا ا مع بني فرضقاة القادماء الصاحيحة يف حفاظ القارآن
الكرضم وتعلمه يف احللقات القرآنية وبني ماا دلات علياه الدراساات املعاارصة التاي
أكدت أمهية الفهم مع احلفظ وةورته .

) (1المرجع السابق ،ص. 114
()2ابن الجوزي،تلبيس إبليس،ص112
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اذا فام أصبت فمن اهلل وحده  ،وما أخطاثت فمان نفيسا ومان الشايطان ،
وأستغفر اهلل العظيم من ذلك ،
وصا اهلل عا نبينا حممد وعا آله وصحبه وسلم واحلمد هلل رب العاملني .
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دار الكتب العلمية  -بريوت
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رَقَ ،دة  :الدار السعودضة للنرش والتوَضع  ،ط1420 ، 1اا .

-43

تيسااري الكاارضم الاارمحن يف تفسااري كااال املنااان  ،عباادالرمحن باان نااارص

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
السعد  ،الرضا

44
 :الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 1404 ،اا

.
-44

ثقافة الطف املسلم مفهومها  -وأسس بنائها  ،أمحد عبدالعزضز احلليباي ،
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والتوَضع  ،ط1407 ، 1اا .

-56

الذكاء وتنميته لدى أففالنا  ،إسامعي عبدالفتاري عبادالكايف  ،ص130:
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صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،تثليف :حممد بن حبان بن أمحاد أباو
حاتم التميمي البستي ،دار النرش :مؤسسة الرسالة  -بريوت - 1414 -
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الطف بني الوراثة والرتبية  ،أمحد تقي فلسفي  ،مطبعة اآلداب  :الطبعاة

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال

44

اأوىل 1387 :اا. 1967/
-80
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محادة .

-96

فن اإلرشاف عا احللقات واملؤسسات القرآنية -دراسة تثصيلية ميدانية
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يف حتفيظ القرآن لألففال .
أوال :دور الوالدضن أو أولياء أمور اأففال يف التحفيظ .

162

ثانيا  :دور اآلباء مع أبناءام يف حلقات ومدارس التحفيظ .

164

ثالثا  :دور املعلم يف التواص مع أولياء اأمور.
رابعا  :املدرسة وتعاوهنا مع اأرسة عا التحفيظ وتربية اأبناء .
خامسا  :ا ار الصالح .

167
168
169

سادسا  :دور ا ليس الصالح للطف .

170

سابعا  :الشارع ودوره مع اأففال .

171

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
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ثامنا  :دور املس د .

الباب الثالث  :حفظ القهرآن الكهريم  :فهو هه  ،حكمهه  ،أمهيتهه ،

172
175

قواعده وآدابه  ،أساليبه
الفصل األول  :مفهو احلفظ يف اللغة واالصطالري

176

 -1تعرضف احلفظ لغة .

176

 -2معنى احلفظ عند املشتغلني بعلم النفس والرتبية .

178

 -3أنواع احلفظ .

178

 -4حفظ القرآن يف االصطالري .

179

الفصل الثاين  :أمهية احلفظ .

181

 -1فيام ضبدأ به التعلم واحلفظ .

181

 -2أمهية حتفيظ الطف القرآن .

183

الفصل الثالث  :الصحابة وحفظ القرآن الكرضم

187

أوال  :ا حفظ الصحابة القرآن ؟

187

ثانيا  :عوام حفظ الصحابة للقرآن .

189

ثالثا  :مشااري الصحابة احلفاظ .

190

 -1عثامن بن عفان

191

 -2عيل بن أيب فالب

193

 -3أيب بن كعب

194

 -4عبداهلل بن مسعود

196

َ -5ضد بن ثابت

201

 -6أبو موسى اأشعر

203

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
 -7أبو الدرداء
الفصل الرابع  :نامذج من حفظاة القارآن يف سان الطفولاة مان اري
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205
207

الصحابة .
أوال  :نامذج من سري علاامء السالف حفظاة القارآن يف َمان

207

الصغر
 )1اإلما الطرب ( أبو َعفر حممد بن َرضر الطربى)

207

 )2أبو الشيخ اأصابهاين – القاايض أباى حمماد عباد اهلل بان حمماد

208

اأصبهاين
 )3الفقيه الزااد ابن املنى

208

 )4شيخ اإلسال أبو َكرضا حميى الدضن النوو

209

 )5ابن ا وَ  ،أبو الفرج عبد الرمحن بن عا احلنبا البغدادى ،

209

 )6ابن اللبان حيفظ القرآن وعمره مخس سنني

211

 )7اإلما الشافعي رمحه اهلل (  150ا  204اا )

211

 )8اإلما َالل الدضن السيوفي

212

ثانيا  :نامذج من سري بعط العلامء والقراء يف العرص احلاة

217

 )1سامحة الشيخ عبدالعزضز بن عبداهلل بن باَ (رمحه اهلل تعاىل)

217

 )2سامحة الشيخ عبدالرمحن بن نارص آل سعد

221

 )3الشيخ البشري اإلبراايمي حيفظ القرآن وملا ضبلغ التسع

222

 )4الشاايخ حممااود خليا احلرصا  ...حفااظ القاارآن وعمااره ثااامين

222

سنوات
 )5املقرئ الشيخ أبوالعينني شعيشع حفظ القرآن وعمره دون العرشا

223
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 )6املقرئ الشيخ عبد الباس عبد الصمد حفظ القارآن وعماره دون

223

العرش
الفصل اخلا س  :حكم حفظ القرآن .

225

الفصل السادس  :القواعد العامة لتحفيظ القرآن لألففال .

227

القاعدة اأوىل  :حتبيب القرآن الكرضم إىل نفس الطف

227

القاعدة الثانية  :رشري اآلضات للطف بصورة مناسبة لقدرته يف الفهم

228

القاعدة الثالثة  :التعزضاز اإلجياايب للطفا وإجيااد اهلاداضا واملكافاآت

229

واحلذر من التعزضز السلبي والعقوبات
أسااس تطبيااق مبااادئ التعزضااز اإلجيااايب والساالبي ( تقاادضم املكافااثة

231

وسحب املكافثة)
القاعدة الرابعة  :است دا الوسائ احلدضثة واملناسبة للطف

232

القاعدة اخلامسة  :إرشاك الطف يف حلقات التحفيظ أو ربطه بمعلام

235

القرآن
القاعدة السادسة  :تثثر الطف بالقرآن الكرضم

236

القاعدة السابعة  :تدرضب الطف عا إخالص النية هلل عز وَ

236

القاعدة الثامنة  :رفع مهة الطف والدافع الذايت حلفظ القرآن

237

القاعدة التاسعة  :اخرت الوقت املناسب للطف

238

القاعدة العارشة  :اخرت املكان املناسب للطف

240

القاعدة احلادضة عرش  :تنظيم وقت الطف

240

القاعدة الثانية عرش :تصحيح النطق والقراءة للطف

241

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
القاعدة الثالثة عرش :حدد مقدار احلفظ للطف وضع له َدوال ضلتز
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241

به
القاعدة الرابعة عرش :إتقان حفظ اآلضات قب االنتقال إىل رياا

241

القاعدة اخلامسة عرش :املحافظة عا رسم واحد للمصحف

242

القاعدة السادسة عرش :التسميع الدائم للطف

242

القاعدة السابعة عرش :املراَعة الدائمة للطف

244

القاعدة الثامنة عرش :تكرار اآلضات ليثبت احلفظ

245

القاعدة التاسعة عرش :تعرف عا قدرة الطف عا احلفظ

246

القاعدة العرشون :عال املل الذ قد ضنتاب الطف أثناء احلفظ

247

القاعدة احلادضة والعرشون  :توَضع عملية احلفظ عا فرتات

247

القاعدة الثانية والعرشاون  :أدعاو لطفلاك وعلماه الادعاء وفلاب

250

العون من اهلل يف حفظ القرآن
القاعدة الثالثة والعرشون  :ا رس يف نفس الطف العم باام حيفظاه

250

وضتعلمه من القرآن
الفصل السابع  :تثدضب الطف بآداب تعليم القرآن .

253

الفصل الثا ل  :فرق وأساليب حتفيظ القرآن الكرضم لألففال.

258

أوالً  :تعرضف الطرضقة يف اللغة .

258

ثاني ًا  :الطرضقة يف القرآن الكرضم :

258

ثالث ًا  :الطرضقة يف التدرضس :

259

أوالً  :فرضقة العر

لألففال الذضن ضعرفون القراءة والكتابة .

الطرضقة الثانية  :فرضقة التلقني لألففال الذضن ال ضعرفون القراءة مان

260
261
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املصحف .
الطرضقة الثالثة  :فرضقة احلفظ عا مدار اليو

265

الطرضقة الرابعة  :اتباع اد السلف يف تدرضس القرآن .

266

الطرضقة اخلامسة  :الطرضقة الثنائية يف احلفظ

267

الطرضقة السادسة  :االستفادة من أوقات اأففال اللائعة يف السيارة

268

الطرضقة السابعة  :االستفادة من آلة التس ي يف حتفيظ اأففال

268

الطرضقة الثامنة  :فرضقة الكتابة

271

الطرضقة التاسعة  :تقسيم اآلضات إىل مقافع

273

الطرضقة العارشة  :إثارة مهم اأففال عن فرضق املسابقات واحلوافز

273

الطرضقة احلادضة عرشة  :فرضقة ملرَعة الطف ما حيفظ

274

الطرضقة الثانية عرشة  :حفظ سطر ًا سطرا

274

الطرضقة الثالثة عرشة  :احلفظ باست دا الفيدضو

275

الطرضقة الرابعة عرشة  :احلفظ باست دا احلاسب اآليل ( الكمبيوتر )

275

الطرضقة اخلامسة عرشة  :إرشاك اأففاال يف حلقاات حتفايظ القارآن

276

الكرضم املنترشة يف املساَد
الطرضقة السادسة عرشة  :اقرتان اآلضات بقصاق واقعياة أو مشاااد

277

تصوضرضة
الفصل التاسع  :بعط آراء أا العلام باملاثكوالت التاي تعاني عاا

278

احلفظ.
الباب الرابع  :الصفات الشتصية ملع م األطفال القرآن الكريم

282

الفصل األول  :الصفات الذاتية

283

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
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 - 1التمسك بمنه السلف يف االعتقاد

283

 - 2إخالص النية

284

 - 3التدضن الصادق

286

 - 4حسن اخللق

288

الفصل الثاين  :الصفات الع مية

291

 - 1التثا بثساسيات العلم الرشعي

291

 - 2اإلملا بعلو الت صق

294

 -3االستمرار يف فلب العلم

301

الفصل الثالث  :الصفات الرتبوية

302

 - 1وضوري الغاضة من التعليم

302

 - 2التدرج يف التعليم

304

 - 3مراعاة الفروق الفردضة بني الطالب

306

 - 4الرفق يف التعليم

308

 - 5الصرب عا املتع ِّلم

309

 - 6است دا الوسائ التوضيحية

310

 - 7العدل بني الطالب

312

 - 8القدرة عا إدارة احللقة القرآنية

313

الباب اخلا س  :تطهوير املههارات ااداريهة والرتبويهة ملع هم القهرآن

315

الكريم لألطفال
الفصل األول  :اد النبي  يف التعليم

316

أوالً  :إجياد الدافع للتعلم

317

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
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ثاني ًا :عه بني التعليم والرتبية

318

ثالث ًا  :عناضته بتعليم املنه العلمي

318

رابع ًا  :تربيته أصحابه عا القيا بواَب التبليغ

323

خامس ًا  :تش يع الطالب والثناء عليه

324

سادس ًا :العناضة باملتعلم

325

سابع ًا  :معرفته لقدرات تالمذته وإدراكهم العقيل

326

ثامن ًا  :مراعاة الفروق الفردضة

326

تاسع ًا  :التوَيه للت صق املناسب

327

عارش ًا  :ا مع بني التعليم الفرد وا امعي

328

احلاد عرش  :العناضة بتعليم املرأة

329

الثاين عرش  :التشوضق والتنوضع يف عر

املادة

329

الثال عرش  :الرب بني املواقف التعليمية

330

الرابع عرش  :استعامل الوسائ التعليمية

330

اخلامس عرش  :تثكيد ما حيتاج للتثكيد

332

السادس عرش  :البعد عن مشتتات الفهم

332

السابع عرش  :مراعاة نشاط الطالب واستعدادام

333

الثامن عرش :مراَعة العلم واحلفظ

333

الفصل الثاين  :أام فرق التعليم الرتبو من القرآن والسنة .

334

أوالً :أسلوب القدوة الطيبة

334

ثاني ًا :إبراَ املعنوضات املطوضة يف أعامق النفوس إىل عاا احلس برضاب

335

املث اهلادف والتشبيه الكاشف .
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ثالث ًا :أسلوب احلوار

336

رابع ًا :أسلوب املحاولة والت ربة

337

خامس ًا  :من الطرق الرتبوضة است دا وسائ اإلضلاري

338

سادس ًا  :الرفق باملتعلم حتى ال ضشعر بثق التعلم والتعليم

338

سابع ًا  :تش يع املهرة عا التالوة ا هرضة

339

ثامن ًا  :البدء بالقراءة واحلفظ أوال ثم الفهم ثم العم

339

الفصل الثالث  :أفل الطرق لتنشي الطف للحفظ واملراَعة .

343

 -1ربطه بش صية النبي  كقدوة

343

 -2املدري

344

 -3املنافسة

345

 -4ح املشاك

346

 -5االست ابة للميول وحتقيق الر بات

347

 -6النظرة إليه نظرة واثقة

348

 -7تنمية ثقة الطالب بنفسه

348

 -8احلامس

350

 -9بع الفرري والرسور يف نفسه

350

 -10القصة

351

 -11الرتوضح عنه بمداعبته والسامري له باللعب واملرري

352

 -12االمتحان واإلثابة

352

 -13املحاورة يف العلم

353

 -14االعتدال والبعد اإلمالل

354
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 -15تعوضده العادات احلسنة

354

 -16رس حب العلم يف نفسه

355

 -17الرب باملث العليا

355

 -18التنوضع

356

 -19است دا الوسائ املعينة عا التعليم

357

 -20اإلنصات للمتعلم واحلوار اهلادئ معه

358

 -21ا وائز

358

 -22البعد عن عوام التثبي

359

 -23الغلب

360

 -24اإلعرا

واهل ر

361

الفصل الرابع  :الفروق الفردضة وكيفية التعام معها .

364

الفصل اخلا س :كيفية التعام مع الن باء من اأففال يف احللقات .

375

الباب السادس  :دراسة وتقويم ناهج ح قات حتفيظ القرآن الكريم

385

الفصل األول  :مفهو املناا .

386

املعنى اللغو لكلمة ( املنه )

386

تعرضف منه القرآن الكرضم لألففال

388

العوام التي تؤثر عا املنه

389

املنه الذ نطمح إليه وحيلم به اآلباء

390

منه السلف الصالح يف حفظ وفهم القرآن

391

ما ورد عن السلف يف مسثلة التدبر

394

الفصل الثاين  :ا معيات اخلريضة لتحفيظ القرآن الكرضم يف اململكة

398

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
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العربية السعودضة
أوالً  :نبذة تارُيية عن نشثة ا معيات

399

ثانيا :مفهو ا معية

400

ثالثا  :أاداف ا معية

400

رابعا  :اهليك العا لل معية

401

الفصل الثالهث  :دراساة مانه حتفايظ القارآن الكارضم يف احللقاات

402

القرآنية با معية اخلريضة
املبحث األول  :أسلوب التعليم يف احللقات القرآنية با معية اخلريضة

402

اأسلوب اأول  :أسلوب التسميع

402

اأسلوب الثاين  :أسلوب التسميع واملراَعة

402

اأسلوب الثال  :أسلوب تعليم الت وضد

403

اأسلوب الرابع :أسلوب التلقني قب احلفظ

403

أخطاء يف أساليب التعليم يف احللقات القرآنية

403

اخلطث اأول :كثرة الطلبة يف احللقة

404

اخلطث الثاين  :ضعف املتابعة

405

اخلطث الثال :عد االنلباط بوقت حمدد

406

اخلطث الرابع  :عد مراعاة الفروق الفردضة بني الطالب

407

اخلطث اخلامس  :كثرة الغياب أو الت لف عن احللقة

407

اخلطث السادس  :عد اختيار املعلمني اأكفاء

408

اأسلوب اأمث لتعليم القرآن يف احللقات القرآنية

409

املبحث الثاين  :كيفية الرقي بمستوى احللقات

415
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املبحث الثالث  :فرق حتفيظ القرآن وتقوضمها

423

الطرضقة ا امعية

423

الطرضقة الزمرضة

424

الطرضقة الفردضة

425

مبادئ جيب مراعاهتا

430

الفصل الرابع  :عر

وحتلي ومناقشة استبانة البح

435

نموذج االستبانة

436

حتلي االستبانة

438

نتائ االستبانة
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الفصل اخلا س  :مناا مقرتحة لتحفيظ القرآن الكرضم لألففال .

457

فوائد املنه الدرايس

458

ضواب املنه

459

أوال  :منه عا مقرتري حلفظ القرآن الكارضم لألففاال مان 6إىل16
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سنة
ثانيا  :منه مقرتري لتحفايظ القارآن الكارضم يف حالاة وَاود حلقاة
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صيفية
ثالثا  :منه مقرتري لتحفيظ القرآن الكرضم لألففال املواوبني خاالل
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 4سنوات
رابعا  :منه مقرتري لتحفيظ القرآن الكرضم لألففال املواوبني خالل

464

 3سنوات إذا وَدت حلقات يف الصيف .
خامسا  :منه مقرتري حلفظ القرآن الكرضم يف املنزل لألففال الصغار

465

حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
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اخلامتة
نتائ البح

468

توصياته

469

خاَتة البح

471

أام املصادر واملراَع
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فهرس املحتوضات
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