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 ويرية في الدراسات القرآنيةأفكار تط

 )طرائق تدريس التالوة والتجويد والحفظ أنموذًجا(

 خطة البحث

مـــــقــم  ...ةـــدِّ
ـــد  يف معٌت التطوير كأمهٌيتو كرلاالتو :تمــــهيـ

 أىمية القرآن الكريم في الدراسات اإلسالمية المبحث األول:
 ادلطلب األكؿ: أمهٌية مقرر القرآف الكرمي

 ادلطلب الثاين: مراتب االنتساب إذل القرآف الكرمي كخطورة ىجره
 أىمية درس التالوة :المبحث الثاني

 آف الكرميادلطلب األكؿ: أمهٌية تبلكة القر 
 ادلطلب الثاين: تطوير تبلكة القرآف الكرمي

 طرائق تدريس القرآن الكريم المبحث الثالث:
 ادلطلب األكؿ: من كسائل اجلذب كالتفاعل

 ادلطلب الثاين: دكر ادلعٌلم الفاعل
 أساسيات وقواعد في حفظ القرآن الكريم المبحث الرابع:

 ادلطلب األكؿ: األساسيات
 قواعدادلطلب الثاين: ال

 المصادر والمراجع
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

البياف، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا زلمد خَت من  معٌلماللساف ك  احلمد هلل خالق اإلنساف كاىب
 القرآف، كعلى آلو كأصحابو حاملي مشاعل اإلدياف، كمن تبعهم كسار على هنجهم بإحساف. كعٌلم تبل

كبعد: فإٌف االشتغاؿ بتعليم القرآف الكرمي من أفضل الطاعات كأجٌل القربات، إذ ترتبط خَتية 
كشرؼ ذكرىا، ، كيف ال كالقرآف الكرمي مصدر عٌزىا، اا كتعليمن اب اهلل تعاذل تعٌلمن ىذه األٌمة بكت

يف تاريخ البشر، كىو  اا عجيبن الكتاب ادلعجز الذم أحدث تأثَتن  كصبلح أمرىا، كنرباس رشادىا، فهو
 ، الذم يستطيع أفىو الكتاب الدافق باحلياةق جٌدتيو كدل تبلى نضارتو، ك الكتاب اخلالد الذم دل ٗتلى 

 .يف تكوين العقوؿ كاألخبلؽشيء إذل القلوب، كىو أقول  ايف آّتمع إف كجد طريقن  احيدث تغيَتن 

كٖتفيظو كمدارستو خَت مربٍّ على الفكر السليم  تعاذل يف تدريس كتاب اهلل د ادلربوفكقد كج
 رجة.احل نا ادلعاصرةمن التطرؼ أك االضلراؼ، يف ظركف ذلا كالعقيدة الصحيحة لشباب األٌمة، كخَت عاصم

القرآين الدكرل السنوم يف مركز ْتوث القرآف استجابة للمشاركة يف ادلؤ٘تر  ىذا البحث كقد كاف
، كىو ضمن احملور الرابع )التخصص القرآين يف ادلؤسسات التعليمية (4)مقدس ّتامعة مبليا يف ماليزيا

  ( كفق اهلل القائمُت على ىذا ادلؤ٘تر ادلبارؾ.األكلية كالعليا

كمستفادنا شلٌا   دليدانية،ا التجربة من رحمك  خبلصة من ٕتارب اخلرباء كادلختصُت، ككاف البحث
ية في تطوير  أفكار :يتومسأتعليم الكتاب الكرمي، ك  رأفكار تطوٌ  كىو كيتب فيو من مصادر كمراجع،

كقد اقتضى البحث تقسيمو  ،(أنموذًجا طرائق تدريس التالوة والتجويد والحفظ) الدراسات القرآنية
مة إذل مطلباف، مشلت مفاصل أفكاره كما ىو مبُت  مباحث يف كل مبحث أربعةك  ٘تهيد بعد ىذه ادلقدّْ
، فإف ، كجعلت تفاصيل معلومات الكتاب كادلؤلف يف قائمة ادلصادر آخر البحثيف خطة البحث

كفقت فذلك زلض فضل اهلل الكرمي، كإف أخفقت فمن نفسي، كحسن القصد حسيب، كآخر دعوانا أف 
 كمصطفاه كآلو كصحبو أمجعُت.احلمد هلل ربّْ العادلُت، كصٌلى اهلل كبارؾ على نبٌيو 

 زلمد صاحل جواد السامرائي د.أ.ـ.ككتبو:  
 ـ2014/كانوف الثاين يناير 12 

  

 تمهيد
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إفادة القارئ ّٔذا األمر  أبُت يف ىذا التمهيد معٌت التطوير كدليلو كأمهٌيتو كرلاالتو، كذلك من باب
 قبل الدخوؿ يف تفاصيل البحث، ككما يأيت يف النقاط اآلتية:

 معنى التطوير:: وًل أ

، كىو مصدر صناعي ٖتوَّؿ تدرجييِّا من حاؿو إذل حاؿ أم :فهو ميتطوّْر يتطوَّر تطوُّرنا تطوَّرى  : منلغةمعناه 
  .(1)ر آّتمع ادلعاصركتطوٌ من التطوُّر،  
 ةاستخداـ ما ٘تلكو من إمكانات عقلي)ىو ، كلكٍت كجدت أمشلها كأدذلا وتعٌددت تعريفاتكاصطبلحنا: 

 .(2)(كمادية كمعنوية بكفاءة كفاعلية للتحوؿ من كاقع معُت إذل كاقع أفضل منشود
 دليل التطوير:: ثانًيا

 يف قولو تعاذل كما  التطوير جزء من التغيَت الذم نٌوه بو القرآف الكرمي، كىناؾ تغيَت إجيايب، كذلك
بداية  إليو تعاذل أسند اهلل ، كىو تشريف لئلنساف إذ[11]الرعد: چڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ

الرسالة النبوية صلد أمثلة كثَتة على ىذا النوع،  ، كيف عصر(3)التغيَت، كما أنٌو تكليف لو يف الوقت نفسو
اف ما كاف من التطوير رغم شٌدتو يف اجلاىلية غٌَت نفسو إذل اإلدياف فك  كمنها: أٌف عمر بن اخلطاب

ر ليكوف أكؿ تطوٌ  نفسو باإلدياف ك غٌَت الفىت ادلًتؼ ذلك   ، كأٌف مصعب بن عمَترمحة كفتحنا كنصرنا
 ٿ ٱچ  يف قولو تعاذل: كما  سفَت يف اإلسبلـ ينشر الدعوة يف ادلدينة ادلنورة، كىناؾ تغيَت سليب، كذلك

منحهم إياىا حىت يكونوا   اهلل نعمة يف البشر، فبل يغٌَت [53األنفاؿ: ] چٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٿ ٿ ٿ
 نفسو ضلو كمن األمثلة على ىذا النوع: أٌف أبا طالب دل يغٌَت  ،(4)بفعل ادلعاصي ىم السبب يف إزالتها

 نفسو، بل حيث دل ينطق بكلمة التوحيد، كأٌف أبا ذلب دل يغٌَت  اإلدياف رغم كثرة دفاعو عن النيب 
سورة  يفكما العداء بشىت صنوفو حىت انتهى بو األمر إذل النار كٗتليد سوء مصَته   ذىب يناصب النيب 

ة من حسن إذل سيء، أم من اإلدياف إذل  أىل الردٌ اللهب، كىذا من سيء إذل أسوأ، كأدؿ منو تغٌَت 
 الكفر.

                                                             

 .2/1420ينظر: معجم اللغة العربية ادلعاصرة، ألمحد سلتار عبد احلميد عمر  (1)

 .5علي احلمادم، ص لمهارات إدارة تطوير الذات، فنوف ك  (2)

 .2049/ 4سيد قطب لينظر: يف ظبلؿ القرآف،  (3)

 .19/ 14ٖتقيق: أمحد زلمد شاكر  لطربم،لينظر: جامع البياف يف تأكيل آم القرآف،  (4)
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 :التطويرأىّمية ثالثًا: 

 كيطور من ما دل يغٌَت  و أف يقيم حضارة أك يصنع مستقببلن اإلنساف ال ديكن ل أثبت التاريخ أفٌ 
كما حولو، كعندىا سيجٍت الشهد، كإف دل يفعل ذلك فما لو   مىنٍ حىت يغٌَت  ا، مث يسَت جادن نفسو ابتداءن 

علماء كىاـ عشقها ال كلمة  كىي ، نفر قليل ديارسو إاٌل دل مدلوؿ كبَت كلمةال ذلذه، ك غَت العلقم كاحلنظل
الذؿ كاذلواف، كقبلوا أف  ؤكابلء، الذين رضوا بالدكف كاستمر  احلمقى كاجلهمنها إاٌل  العظماء، كدل يفرٌ  ّٔا
 .(1)ذيل القافلةك  اريخلى ىامش التركا عسطَّ يي 

 :على التطوير من شواىد التاريخ: رابًعا

 عمر بن فٌ التغيَت كالتطوير، ففي العصر األموم صلد أ تارخينا اإلسبلمي شواىد كثَتة على صلد يف
بعدىا  دل يشهد التاريخ من بٌت دكلة إسبلمية فأحسن التغيَت، مثٌ   من نفسو ابتداءن غٌَت   عبد العزيز

كا فلم جيرؤ أحد على إذالذلم، كفاض ، فأمن الناس على أنفسهم كأىليهم كأعراضهم كأمواذلم، كعزٌ مثيبلن 
  !!.(2)ادلاؿ حىت دل جيدكا من يأخذه، ككل ذلك يف سنتُت ال غَت

: ة ادلًتامية خياطب السحابة قائبلن يف ضبطو ألركاف الدكل كما صلد اخلليفة عبد ادللك بن مركاف
 .(3)م حيث شئت فسيأتيٍت خراجك()أمطر 

يدخل بيت مٌث  ،يغٌَت بًتبيتو رلتمعنا رمحو اهلل تعاذل صبلح الدين األيويبكيف العصر األيويب صلد 
أف  ادلسلموف بأعدادىم اذلائلةعجز  تارخيينا ا، كحيدث تغيَتن ، كيرفع راية التوحيدكسر الصليب، فيادلقدس

 !!(4)حيدثوه اليـو

لبقاء كادلواصلة ، بل ىي ضركرية ليةزاجمملية ذكية، إذ دل تعد مسألة يرية عالعملية التطو  إفٌ 
 .(5)، كصلاح األمس ال يعٍت صلاح الغديفشل كيندـ كمن ال يغٌَت ـ يتقادـ، كالتفوؽ كالنجاح، فمن ال يتقدٌ 

                                                             

 .3علي احلمادم، ص لفنوف كمهارات إدارة تطوير الذات، ينظر:  (1)

: ينظر  (2)  بن أعُت.الَتة عمر بن عبد العزيز، سعن حياتو مثبلن

 ، كىذا القوؿ اشتيهر عن ىاركف الرشيد، لكٍت كجدتو عمن ذكرت.81/ 12 لمقريزملينظر: إمتاع األمساع،  (3)

: النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفيةسَتت عنينظر  (4)  : مجاؿ الدين الشياؿ.بن شداد، ت ال: و مثبلن

 .4علي احلمادم ص لالذات،  فنوف كمهارات إدارة تطوير (5)
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 غو اهللكيف آّاؿ القرآين كجدنا الكثَت شٌلن طٌور كغٌَت كأصرَّ على مواصلة التعٌلم كاحلفظ حىت بلٌ 
 .ببعيدعٌنا  (1)كغَت ذلك، كما احلبيب ادلومو مبتغاه، رغم ظركفهم اخلاصة كاإلعاقة ككرب السن تعاذل

 مجالت التطوير:: خامًسا

  للتطوير رلاالت كثَتة من أمٌهها:

 .التطوير يف السلوؾ كالتعامل مع اآلخرين 
 .تطوير أساليب اإلدارة كالقيادة 
 .التطوير يف الوظيفة كالعمل 
 .التطوير يف ادليوؿ كالرغبات كاذلوايات 
 .تطوير ادلهارات كالقدرات 
 .تطوير النفوذ 
 .تطوير اإلمكانات ادلادية كادلعنوية 
 (2)التطوير الفكرم كالثقايف كالعلمي. 

ا ذلذا البحث يف كيفية كّٔذا التمهيد نكوف قد أعطينا تصورنا عن معناه كأمهيتو كآلياتو ليكوف مفتاحن 
لي يف رلاؿ تدريس القرآف الكرمي كاآلليات ادلوصلة إذل تطوير ذلك، كباهلل التوفيق.التطوير الفع

                                                             

كىو شاب مغريب دل دينعو العوؽ النطقي كاجلسدم عن إ٘تاـ حفظو للقرآف الكرمي بإتقاف عجيب، كقد عيرض على  (1)
 أحد الفضائيات كأيعجبت بو اللجنة ادلمتًحنة ككٌرموه، كغَته كثَت يف ىذه األٌمة.

 .7 علي احلمادم، صلفنوف كمهارات إدارة تطوير الذات،  (2)
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 المبحث األول

 لكريم في الدراسات اإلسالميةأىمية القرآن ا

كالقرآنية خصوصان؛ دلا  اارة يف الدراسات اإلسبلمية عمومن حيتل االىتماـ بالقرآف الكرمي مركز الصد
سلمُت، كدلا يقـو بو من دكر أصيل تعتمد عليو العلـو الفقهية كاحلديثية يتمتع بو من مكانة يف نفوس ادل

س ّٔجره، كنتعٌرؼ مسلم من نوع انتساب إذل ىذا القرآف غَت متلبٌ  كما أنٌو ال بٌد لكلّْ   كاللغوية كغَتىا،
 يف ادلطلبُت اآلتيُت: ذلك على

  ية مقرر القرآن الكريمأىمّ المطلب األول: 
من جامعة ألخرل،  من حصص القرآف الكرمي كإف اختلفت على عددو  ةسيتشتمل اجلداكؿ الدرا

بالقرآف كعلومو، كتأيت  ادلختصة أك الكليات أك ادلؤسسات بينما ترتفع ىذه النسبة يف اجلامعات
 :لقرآف الكرمي من نواح عٌدة منهااقرر ية ٔتىذه األمهٌ 

ـ كأحبله، كأبلغو كأغبله، كأفصحو إٌف القرآف الكرمي ىو كتاب اهلل تعاذل، كىو أعلى الكبل -1
حياهتا، كقد  كأجبله، كىو دستور ىذه األٌمة، كإليو ترجع يف أحكامها، كىو طريق ىدايتها كنور

ستكوفي ًفٍتنةه( : )أىال ًإهٌنا يقوؿ اهلل  قاؿ: أىما ًإيٌن قد مسعتي رسوؿ كرد يف حديث علي 
: ما ادلخ اهلل فيو نبأي ما قبلكم كخرب ما بعدكم،  رسوؿ اهلل؟ قاؿ: )كتابي رج منها يا فقلتي

ما بينكم، كىو الفىٍصلي ليس باذلىٍزؿ، من تركوي من جبَّارو قصمىوي اهلل، كمن ابتىغى اذليدل يف  كحيكم
غَته أىضلَّوي اهلل، كىو حبلي اهلل ادلتُت، كىو الذٍكري احلكيم، كىو الصراطي ادلستقيم، ىو الذم ال 

تػىٍلتبسي ًبو األلسنة، كال يشبع منو العلماء، كال خيىٍلىقي على كثرة الرَّد، كال تىزًيغي ًبو األىواء، كال 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ڇتنقضي عجائبيو، ىو الذم دل تٍنتًو اجلنُّ ًإذ مسعٍتوي حىت قالوا: 

 كىم ًبو عدىؿ، كمن دعا إليوقاؿ ًبو صدؽ، كمن عمل ًبو أيًجر، كمن ح من [2-1اجلن: ]ڇٿٿ
 .األكؿ من مصادر التشريع . كىو ادلصدر(1)مستقيم( إذل صراطو  ىيدمى 
بعض ف ،مقرر القرآف الكرمي فرصة ذىبية جيب االىتماـ ّٔا كعدـ تضييعها أك إمهاذلا يعدُّ  -2

 علياكال كليةاألة يراحل الدراسادلأجزاء تستوعب  إذلادلؤسسات التعليمية تعتمد تقسيم احلفظ 
سات ادلتخصصة يف خصوصنا الدرا ف الشريفلكامل ادلصح الكي يتخرج الطالب حافظن 

حافظان لثمانية أجزاء الطالب يتخرج  كيف الدراسات اإلسبلمية األكلية عمومنا ،القراءات القرآنية
                                                             

 .(2906رقم )ركاه الًتمذم، السنن، حديث  (1)
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  عادة بواقع جزأين لكل سنة دراسية، كعلى األقل أربعة أجزاء بواقع جزء كاحد يف كل سنة.
ه ضلو تربية إسبلمية َت كالفضيلة، كيأخذ بيديف الطالب أسس اخل يبٍت االىتماـ ّٔذا ادلقرر -3

بآداب الكتاب الكرمي كمقاصده الرائعة، كبنائو للفكر ادلعتدؿ السليم، كإبعاد  اا كٗتٌلقن رائدة تأثرن 
فظو الطالب، العقل عن األفكار ادلنحرفة كادلنزلقات اخلطَتة؛ لذا ٕتب ادلراجعة الدائمة دلا حي

 .مهانةك  خسارة كتضييعو كإمهالو تزكية كصيانة،بو  االلتزاـفحفظو كرامة كديانة، ك 
 كباب لكثرة احلسنات االجتماع على ىذا ادلقرر عبادة من العبادات، كقربة من القربات، -4

)...كىمىا إذل ىذه ادلزية بقولو  كأم شيء أفضل من مدارسة القرآف الكرمي؟ كقد نٌوه النيب 
نػىهيٍم، ًإالَّ نػىزىلىٍت عىلىٍيًهًم  اٍجتىمىعى قػىٍوـه يف بػىٍيتو ًمٍن بػيييوتً  ارىسيونىوي بػىيػٍ ليوفى ًكتىابى اهلًل، كىيػىتىدى اهلًل، يػىتػٍ

هي..( ٍن ًعٍندى ئًكىةي، كىذىكىرىىيمي اهللي ًفيمى السًَّكينىةي، كىغىًشيىتػٍهيمي الرَّمٍحىةي كىحىفَّتػٍهيمي اٍلمىبلى
، فينبغي استشعار (1)

 عبادة كقربة. القرآف مدراسة، كأٌف أكـر رلالس العلم كالذكرىذه ادلزية العظيمة، كأٌف الطالب يف 
 وخطورة ىجره مراتب النتساب إلى القرآن الكريم المطلب الثاني:

يعتزُّ مجيع ادلسلمُت كإف اختلفت لغاهتم كبلداهنم بشرؼ االنتساب إذل القرآف الكرمي، 
  ُت اآلتيتُت:كخيشوف من مغٌبة الوقوع ٖتت طائلة ىجره، كأبُت ذلك يف النقطت

 : مراتب النتساب إلى القرآن الكريمأوًل 
 تقرٌبو إذل اهلل تعاذل البٌد لكل مسلم من االنتساب ذلذا الكتاب الكرمي، بتحقيق مرتبةو 

 ، كتنقسم منازؿ االنتساب يف نظرم إذل مخس مراتب نوجزىا فيما يأيت:زلفى
النبوة  القرآف الكرمي فقد استدرج قرأ: )من ، فقد كرد يف احلديث: كلو منزلة عظيمةاحلػػافػػػػظ -1

اٍلمىاًىري بًاٍلقيٍرآًف مىعى السَّفىرىًة اٍلًكرىاـً اٍلبػىرىرىًة، )كحديث:  ،(2)(...يوحى إليوبُت جنبيو غَت أنٌػو ال 
، لىوي أىٍجرىافً  يػىٍعًٍت ًلصىاًحًب  -يػيقىاؿي : )كحديث (3)(كىالًَّذم يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كىيػىتىتػىٍعتىعي ًفيًو، كىىيوى عىلىٍيًو شىاؽّّ

نٍػيىا، فىًإفَّ مىٍنزًلىتىكى عً -اٍلقيٍرآًف   .(4)("ٍندى آًخًر آيىةو تػىٍقرىأي ًّٔىا: اقػٍرىٍأ كىاٍرتىًق كىرىتٍّْل كىمىا كيٍنتى تػيرىتّْلي يف الدُّ

                                                             

  .(2699، رقم احلديث ): زلمد فؤاد عبد الباقي( ركاه مسلم: الصحي ، ت 1)

 ، كإسناده حسن.2/301: زلمد السيد ادلنذرم، الًتغيب كالًتىيب، ت أخرجو  (2)
(، كبلمها من 798م احلديث )(، كمسلم، الصحي ، رق4973اجلامع الصحي ، رقم احلديث ) ركاه البخارم، (3)

 حديث عائشة رضي اهلل عنها، كاللفظ دلسلم. 

 .(2914، رقم احلديث )سننالركاه الًتمذم،  (4)
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عن  : فقد كرد يف فضل ذلك أحاديث صحيحة، فقد سئل الٌنيٌب ادلػػداـك على ختمػػو -2 
 ٓتتمة جديدة. ، أم كلما انتهى من ختمة بدأ(1)(احلاٌؿ ادلرٖتل)األعماؿ فقاؿ:  أفضل
من قرأ آية من كتاب ) ذلك أحاديث صحيحة منها قولو يف : ككرد ادلكثػػر من تبلكتػػو -3

حرؼ، كلكن ألف حرؼ، كالـ حرؼ،  لػمأكاحلسنة بعشر أمثاذلا، ال أقوؿ  اهلل فلو حسنو،
  .(2)(كميم حرؼ

يو كىو عليو : ) ... كالذم يقرأ القرآف كيتعتع فكما تقٌدـ  : حيث كرددلتعلّْػػم رغػػم ادلشٌقػػة ا -4 
 .(3)كأجر ادلشٌقػػةأجر التعٌلم،  مابأهنٌ  األجريىن اإلماـ النوكم كبٌُت شاؽّّ لو أجراف(، 

ل يتحٌصل على ادلسػػتمػػع: فبل حيـر من األجر كاالنتساب إذل القرآف الكرمي من كاف أمٌيان، ب -5
: )من استمع إذل آية من كتاب اهلل، كتبت لو حسنة مضاعفة، الفضيلة باالستماع؛ لقولو 

 ، ك يشمل االستماع معٌت التدبر.(4)ا يـو القيامة(كمن تبل آية من كتاب اهلل كانت لو نورن 
  خطورة ىجران القرآن الكريم:ثانيًا: 

ائلة أماـ اهلل تعاذل يـو القيامة، كذلك على ادلسلم أف يتجنب ما يوقعو يف مغبة ادلس
ما إذا صيانة لنفسو من ادلهلكة، كأٌم خطورة أعظم من الفضيحة على رؤكس األشهاد؟ السيٌ 

، كادلشتكى إليو حيٌبو كيفديو كيرجو شفاعتو، فادلشتكي ىو رسوؿ اهلل  توجهت الشكول شلن
ه األٌمة، كادلشتكى فيو ىو القرآف ىو ربُّ العزٌة كاجلبلؿ، كادلشتكى منو ىو ادلقٌصر من ىذ

)اٌٗتذكا(  ككلمة،  [30الفرقاف:] چۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ  :، كىذا ما صرحت بو اآليةالكرمي
ا ( دلت على أٌف الشكولمع )مهجورنا مع القرآف كاىتموا بشكلو  ٗتص أناسنا بذلوا جهدن

  .(5)لكٌنهم ىجركا جانب تدبره كتأثَته على القلوب ،كلفظو
 : ابن القٌيم رمحو اهلل، كىيالقرآف الكرمي أنواع بٌينها  كىجراف

                                                             

 .(2948رقم احلديث ) ادلصدر نفسو، (1)

 .(2910، رقم احلديث )ادلصدر نفسو (2)

 .85/ 6 لنوكمل ،اج شرح صحي  مسلم بن احلجاجينظر: ادلنه( 3)

، كىو يف مسند (8425) رقم احلديث ،568/ 2 أخرجو السيوطي، اجلامع الصغَت يف أحاديث البشَت النذير،( 4) 
 .أمحد عن أيب ىريرة 

 .20دم اذلبلرل، ص ّٖٓتقيق الوصاؿ بُت القلب كالقرآف،  (5)



  أفكار تطويرية في الدراسات القرآنية

 

10 

 

ىجر  ،ىجر العمل بو، ٖتكيمو كالتحاكم إليو ىجر ،كتفٌهمو ىجر تدبٌػره ،مساعوىجر 
 .(1)االستشفاء بو

بتحقيق ادلداكمة  ، كذلكطريق اخلبلص من أنواع اذلجرافبعكسها يكوف االنتساب ك ك 
كتاب اهلل تعاذل، كتدبر ما يقرأ، كاالجتهاد يف حفظ   على تبلكتو بأف يكوف للمسلم كرد من

ا ادلستطاع منو، ا نواىيو، كأف يكوف عامبلن بأكامره، تاركن خلقنا بآدابو، كأف يكوف مت إليو، متحاكمن
 إذل مقاصده كمنافعو يف الدارين. داعينا

 المبحث الثاني
 أىمية درس التالوة

ة! ألكذل، كأٌف التبلكة دكف ذلك يف األمهٌيما يتسرب إذل األذىاف أٌف احلفظ ىو ا كثَتنا
 أمهٌية التبلكة كطرؽ تطويرىا، كذلك يف ادلطلبُت اآلتيُت: ىنا، كنبُت ال حقيقة لو كىذا كىمه 

 القرآن الكريم تالوةضبط أىّمية المطلب األول: 
تقـو ادلؤسسات التعليمية عادة بتعيُت أستاذ متخصص يف تبلكة القرآف الكرمي كٕتويده، 

 ذلك فيما يأيت: ذا يعٍت أمهٌية ىذا ادلوضوع، كأبٌُت كى
ـ على احلفظ( -1 ؛ كذلك ألٌف من القواعد ادلقررة عند أىل ىذا الشأف أٌف )إتقاف اللفظ مقدَّ

احلفظ السليم ينبٍت على التلفظ السليم، لذا جيب مراعاة ىذه ادلسألة يف تدريس القرآف الكرمي 
 .إف دل تكن أكثر أك العبلمات فظ يف التقييمبأف ال تقلَّ درجة التبلكة عن احل

، إذ يكوف يف البيت كادلسجد كمكاف العمل..، ككقتو افإٌف زمن احلفظ كمكانو كاسع -2
، إذ يتصرؼ فيو الشخص حسب ظركفو من ليل أك هنار، أٌما زمن التبلكة كمكاهنا فمحدكد

لذا  ستاذ أك الشيخ،يكوف يف كقت كمكاف زلٌددين يف قاعة الدرس أك ادلسجد بوجود األ
 .ادلعلّْم ىو تصحي  التبلكة قبل التحفيظ كجبت العناية بالتبلكة، كاألصل يف دكر

التبلكة ىي األصل يف تقومي النطق كصوف اللساف عن اللحن يف كتاب اهلل تعاذل، كىي  -3
ا  عٌلمالثمرة ادلرجوة من تعٌلم التجويد، فلو قرأ اإلنساف ألف كتاب يف التجويد فإنٌو لن يت ٕتويدن

 .كلن يصح  نطقنا

                                                             

 . 97ٗتريج: الشيخ عبد الرزاؽ ادلهدم، ص بن القيم، ٖتقيق ك ال ،ينظر: الفوائد (1)
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عند أحد  (1)ضركرة ضبط ركاية من ركايات القرآف الكرميب ّٔذا العلم ادلختصوف ينص  -4
تاـ يف ادلتقنُت بطريق اإلجازة، كأف تكوف ختمة كاملة، كأٌف ىذه اإلجازة مشركطة بالضبط ال

 ذه اإلجازة مزيتاف: كذل ،يف من  اإلجازة قراءة القرآف نظرنا، كبعض الشيوخ يشًتط احلفظ
  كدراية بكل تفاصيل األحكاـ للركاية اليت يقرأ ّٔا. تبلكة كٖتقيقنا أ. الضبط كاإلتقاف 

  .نزكالن أك  ، كٗتتلف أسانيد الشيوخ علوناب. التشرؼ بالسند ادلتصل إذل رسوؿ اهلل 
 القرآن الكريم تالوةالمطلب الثاني: تطوير 

يف تطوير التبلكة بسرعة حسب اىتمامو كجهده يف ىناؾ طرؽ عملية تنهض بادلتعٌلم 
 متابعة نفسو، كمن أىٌم ىذه الطرؽ ما يأيت:

بشكل جيد، كعدـ التشاغل عنو، فاالستماع  إذل تبلكة ادلعٌلماإلصغاء: كذلك باالنتباه  -1
يستمع إذل  ، كقد كاف النيب [6النمل: ]چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ أساس التعٌلم، قاؿ اهلل تعاذل: 

عليو السبلـ ألخذ القرآف عنو، مٌث يعرض عليو ما مسعو بكل شغف كاىتماـ، بل   ءة جربيلقرا
سلافة أف يفوتو شيء، فطمأنو اهلل تعاذل كأمره  حيٌرؾ شفتيو كقت استماعو إذل جربيل  كاف 

 ېئ ی ی ی ی ېئ ېئ ېئ ېئچ باتٌباع قراءة جربيل كهناه عن التعٌجل يف األخذ، قاؿ تعاذل: 

 يفاألدلة كاضحة  ، كىذه[١ُ -١ُالقيامة:]چېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ
 عند علماء اإلقراء.البٌتة كجوب طريقة التلقي كادلشافهة، كال معدؿ عنهما 

فالسمع بدٌقة، كىي )السمع كالبصر كاللساف(،  ااستعماذلأجهزة االستقباؿ: كذلك ب -2
كاـ التجويد من مد كقلب كإدغاـ باالنتباه إذل تلٌفظ ادلعٌلم يف إخراج احلرؼ كصفتو كسائر أح

..إخل، كاللساف ٔتحاكاتو كٖتريكو أجهزة نطقو كٖتقيق كتسهيل...إخل، كالبصر برؤية شفيت ادلعٌلم
كالعرض عليو كما أخذ عنو..إخل، فلكل جهاز من ىذه األجهزة الثبلثة دكره الفاعل يف بلوغ 

 اإلتقاف كسرعة التعٌلم.
صو، كلكل بيئة أك ، فلكل متعٌلم أخطاء ٗت إصبلحهااألخطاء مثٌ  : كذلك بتسجيلرصدال -3

النطق من ٖتريف بعض احلركؼ أك خلطها أك تفخيم ادلرقق  تؤثر علىذلجتو  رلتمع إشكالية يف
 لها، مٌث زلاكلة إصبلحها تدرجييناأك ترقيق ادلفخم كغَت ذلك، فعلى ادلتعٌلم رصد أخطائو كتسجي

                                                             

ا يف العادل العريب كاإلسبلمي أربعة: ركاية حفص عن عاصم الكويف، كىي الركايات ادلشتهرة ادلقركء ّٔا حالين ( 1)
ا، كيقرأ ّٔا عمـو ادلغرب األغلب، كركاية قالوف عن نافع ادلدين، كيقرأ ّٔا أىل ليبيا، كركاية كرش عن نافع أيضن 

 ، كركاية الدكرم عن أيب عمرك البصرم، كيقرأ ّٔا اجلنوب السوداين كبعض دكؿ أفريقية.العريب
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 ها بإعطاء الوقت الكايف لتبلفيها.كحسب حجم ادلشكلة من ًقدمها أك حداثت
غَت كاؼ يف استيعاب التعٌلم،  عادةن  ادلتابعة: كيكوف ذلك بعد الدرس؛ ألٌف كقت الدرس -4
كادلذاكرة مع الطبلب  ما إذا كاف عدد ادلتعٌلمُت كبَتنا، فادلتابعة كقراءة الواجب مرارناسيٌ ال

 يلة بتمٌكن ادلتعٌلم كتقريبو من اإلتقاف.كفكتقنياتو  ادلتميزين كاستخداـ برامج القرآف الكرمي 
التقليد: كأعٍت بو زلاكاة أحد القراء ادلعتربين أك أكثر من قارئ، فمن ادلعلـو أٌف كل قارئ  -5

الذين أحٌبهم، مٌث بعد مدة  القراء أحدسبق كأف بدأ حياتو اإلقرائية بتقليد شيخو أك أستاذه أك 
عيرؼ ّٔا ك٘تيز عن غَته، كإٌف اغتناـ رغبتو بتقليد  تطوؿ أك تقصر استقلَّ بقراءة ٗتصو حىت

 :فوائد ئ الذم حيٌب ٖتقق لو ثبلثالقار 
 چچ مثل ادلبتدئالصحي ، السٌيما يف الكلمات اليت تصعب على  أ. معرفة كيفية التلفظ

:]چھ چ ، ك [١ُُ النساء:]چڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچك (1)[٥٣يونس:]چچ   . [َُالرـك

ما ما حيتاج إذل دربة ك٘تٌرف كالنطق باذلمزة السيٌ ، كإتقاهنا لفةادلخت ب. ضبط أحكاـ التجويد
 ،[59يونس:]چہچ ،[143األنعاـ:]چڀچ ىذه الكلمات: ادلسهٌلة يف

 .[44فصلت:]چۋچ،[91يونس:]چچچ
لقراءة، كىو أمر لتحسُت الصوت، كإضفاء اجلمالية على ا ج. اكتساب النغمة كطريقة التبلكة

 .مندكب إليو شرعنا
 سريع ملحوظ. ـو التجربة أٌف طريقة التقليد تأيت بفوائد عجيبة، كتقدُّ كقد ثبت ب

ادلشاركة يف أحد مراكز اإلقراء كالتحفيظ كلو يف اإلجازات الصيفية، أك االرتباط بشيخ  -6
فهذا ببل شك ينٌمي  كىو أمر منتشر كسهل ْتمد اهلل تعاذل، ادلسجد يف احلي أك ادلدينة،
ءاتية، كقد الحظ مدٌرسو القرآف أٌف الطلبة ادلهارات التجويدية كالقرا القدرات اإلقرائية كاكتساب

 اعتنوا بأنفسهم خارج ادلؤسسة التعليمية. يف الدراسات األكلية أك العليا سبق كأف ادلتميزين
 

 المبحث الثالث
 تدريس القرآن الكريم طرائق

رس رلموعة من اليت ٖتقق للدا ادلسائلى  التدريسادلتخصصة بطرائق  تناكلت الكتبي 

                                                             

( كىي ركاية حفص كقراءة يعقوب، بفت  الياء ككسر اذلاء كتشديد الداؿ. )ينظر: الشيخ زلمد كرمٌي راج ، القراءات 1)
 (. 213، ص ّٔامش ادلصحف العشر ادلتواترة
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يس ياقم ، إضافة إذل(1)ادلعرفية (Bloom) بلـو األىداؼ السلوكية اليت عرفت ٔتستويات
 ما خيدـ القرآف الكرمي من ذلك يف ، كحيسن تفعيل ىذه الطرائق، كأبٌُت (2)ادلستول التعليمي
 ادلطلبُت اآلتيُت:

 سائل الجذب والتفاعلالمطلب األول: من و 
ي، كال شك أٌف اؿ كسائل ٕتذب ادلتعٌلم كتنشط ذىنو كمهٌتو للتلقٌ حيتاج ادلعٌلم إذل استعم
 :، كمن ىذه الوسائلكقبوالن  عليم التجويد كٕتعلو أكثر فاعليةىذه الوسائل تصبُّ يف تطوير ت

ككذا ،  Data Showكعرضها على  power point استخداـ العركض التقدديية -1
كقد أصبحت ىذه الوسائل سهلة وضع ادلراد تعليمو، السبورة العادية أك اإللكًتكنية، كتلوين ادل

 مألوفة، كاجلهل ّٔا ٗتٌلف.
ب البعيد كٕتعل تعليم كحيتوم على برامج قرآنية متنوعة تقرٌ  تفعيل سلترب القرآف الكرمي، -2

، (3)ستعمل يف بعض ادلؤسسات التعليميةكىو م ،)تارل ليزر(كمنها سلترب  القرآف أشوؽ كأمتع،
ا كيف تطور مستمر ت القرآف الكرمي ادلختلفةككذا برارليا ، كقد أصب  ادلصحف كىي كثَتة جدن

 لكًتكين منتشرنا بكافة تطبيقاتو على احلواسيب كاألجهزة الذكية ادلتطورة.اإل
على ادلشاركة الفاعلة، كتقسيمهم إذل رلموعات كرش عمل، كإجراء  تشجيع الطبلب -3

رية ضمن قاعة الدرس، كاكتشاؼ ما عندىم من مسابقات أك حلقات نقاشية أك أسئلة حوا
 كٖتٌوؿ الدرس إذل متعة مفيدة.ادلمل  الركتُتأفكار كغَت ذلك، فهذه األمور تكسر 

عطى الفرصة لييظهر ما كيي  إشراؾ بعض الطلبة ادلتميزين بأف يأخذ دكر األستاذ ْتضوره، -4
                                                             

ا: ا من الفوائد ادلعرفية كىي من السهل إذل الصعب تدرجن اليت ٖتقق للطالب قدرن  ( كييقصد ّٔا ادلستويات الستة1)
أكرب كانت الفائدة ادلرجوة  عدده  التقومي(، ككلما ٖتقق للطالب )التذكر، الفهم، التحليل، التطبيق، الًتكيب،

ماـ األعظم ببغداد(، أفضل. )ينظر: طرائق تدريس الًتبية اإلسبلمية )ملزمة لدكرة طرائق التدريس بكلية اإل
 .5لجاؼ، عبد الرزاؽ زلمد أمُت، صلـ، 2012

( كيقصد ّٔا ادلفاىيم اليت يقاس ّٔا مدل الفائدة اليت ٖتققت للطالب يف هناية السنة أك ادلرحلة الدراسية، كىي 2)
صطفى زلمود دل ،ثبلثة: )القياس، االختبار، التقومي(، كذلا تقسيمات كتفريعات كأيطر. ينظر: التقومي كالقياس

 .303، 59، 53اإلماـ كأنور حسُت كصباح العجيلي، ص 

( كقد اشتغلتي عليو يف تدريس التجويد يف كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربية بديب، كىو جهاز ييربط على احلاسوب 3)
 خاص بو، كفيو إمكانيات عرض كتطبيق أحكاـ التجويد ادلتنوعة، كما يفيد يف متابعة CD كيشتغل على

 ، كمساع ادلراد حفظو بصوت قارئ متقن.احلفظ
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لب ادلتميز من جهة، كيشجع يف نفس الطا فإٌف ذلك يؤثر إجيابينا لديو من قدرات كمهارات،
 اآلخرين على التقٌدـ من جهة أخرل.

 من  درجات إضافية للطالب الذم يقـو بنشاط أك جييب على سؤاؿ أك يوض  مسألة -5
أماـ الطبلب على السبورة أك جهاز العرض، كقد يؤدم ىذا الدكر رلموعة من الطلبة، كىذا 

 الدرس كاألستاذ. وفي قابلياهتم كيطور أداءىم كجيعلهم حيبٌ ينمٌ 
 :يم التجويد، كمن ذلك مثبلن ضرب األمثلة اإليضاحية يف تثبيت مفاى -6
 داـ قلم اجليب، فرؤيتهم لو كاضحناإيضاح الفرؽ بُت اإلظهار كاإلدغاـ كاإلخفاء باستخ -

 كجعلو داخل اجليب دكف أف يركه )إدغاـ(، كإظهار بعضو دكف بعض )إخفاء(.)إظهار(، 
ألٌف التماثل  أمو )٘تاثل(؛كالتجانس كالتقارب يف باب اإلدغاـ، فاألخ مع تو إيضاح التماثل  -

 ألٌف التجانس ما اتفقا سلرجنا ألخ مع شقيقو غَت التوأـ )ٕتانس(؛كا كصفة، ما اتفقا سلرجنا
كصفة، كىي قضايا  ألٌف التقارب ما تقاربا سلرجنا كالرجل مع ابن عٌمو )تقارب(، كاختلفا صفة،
 .(1)يف بقية مسائل التجويد كىكذا م يف ذىن ادلتلقي كال ينساىا،تقريبية ترتس

 أكثر. ٕتعل درس القرآف زلٌببنا، كذا فائدة أكرب، كإقباالن إٌف ىذه الطرائق غَت التقليدية 
 الفاعل المعّلم دورالمطلب الثاني: 

تعٌلمُت، ال بٌد للمعٌلم من توجيو النصائ  النافعة بُت الفينة كالفينة للنهوض ٔتستول ادل
من األرحيية كاحلرص كالرمحة بادلتعٌلم، ٌدمت على طبق كىذه النصائ  تؤدم دكرىا الفاعل إذا قي 

 كىي ببل شك ٘تثل نصيحة خبَت يريد اخلَت لطالبيو، كمن ىذه النصائ  ما يأيت:
التبلكة دائمان بتؤدة؛ ألٌف العجلة تؤدم إذل تضييع نطق الكلمات القرآنية بشكل سليم  -1
 ـ إمكانية متابعة احلركات، كمن باب أكذل تضييع أحكاـ التجويد، كقد قاؿ الشاعر:لعد

كقد يكوف مع ادلستعجل الزللي            قد يدرؾ ادلتأيٌن بعض حاجتو    
(2). 

التعود على الًتتيل اجليد مع النغمة احلسنة يف مجيع األحواؿ سواء قرأ لنفسو، أك مع زمبلئو  -2

                                                             

أذكر يف كلية الدراسات بديب أيٌن شجعت على مسابقة بُت الطلبة ألفضل برنامج ٕتويدم، فكانت النيجة فوز  (1)
، mbcأحدىم بعرض برنامج بعنواف )من سَتب  ادلليوف يف التجويد(، على غرار الربنامج ادلعركؼ على قناة 

 ئدة كادلتعة.ككاف يف غاية الفا

الوليد ، كىو ، كالبيت للقطامي74/ 1: علي زلمد البجاكم ت  ،بن أيب اخلطابال ،( ينظر: مجهرة أشعار العرب2)
 .(8/120 للزركلي األعبلـينظر: عادل باألدب كالنسب. ) ،ىػ(155)ت  ن حصُت بن حبيب الكليبشرقي ب
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من  ء احلفظ، فالبعض يفصل بُت حالة التبلكة كحالة احلفظ مع أٌف ادلطلوبيف الدرس، أك أثنا
 .[4ادلزٌمل:]چٿ ٿ ٿچ  :تعاذل بقولو ادلسلم تبلكة القرآف دائمنا عمبلن 

 عدـ تغليب اللهجة احمللية على كلمات القرآف الكرمي، فإٌف ذلك يؤدم إذل: -3
صيب يف بعض احلركؼ، كمن التأثَت السليب على صحة النطق، كلكل شعب من ذلك ن -

 بكثرة. الشاميُت أشهرىا نطق اجليم ادلخلوطة بالشُت، كىي عند
 .البعد عن اللساف العريب الفصي ، كالوقوع يف اخللط كالتشويو يف كلمات القرآف الكرمي -
 فقداف مجالية األداء القرآين الصحي . -
 التعٌلم السليم، كيكوف ذلك عن طريق: -4
، كىي طريقة )التهجي( ادلعركفة يف التعليم القرآنية ْتركفها كحركاهتا حرفنا حرفنا قراءة الكلمة -
قراءة صورية، فبل شك أٌف ىذا يؤدم إذل عدـ صحة نطقها   لقدمي، كعدـ قراءة الكلمة إمجاالن ا

 كما ينبغي، كتعٌد طريقة التهجي أكؿ خطوة يف سٌلم التعٌلم السليم.
 :عبة للتمكن من قراءهتا كاملة بشكل سليم، مثلٕتزئة الكلمة الطويلة أك الص -
 تعُت على القراءةالتجزئة  ، فإٌف ىذه[22احلجر:] چکچ ،[28ىود:]چېئچ ،[137البقرة:]چگچ

 بسبلسة. الكلمة لكامل الصحيحة
 ،[27األنعاـ:]چېئچ من الضٌمة إذل الكسرة أك العكس، مثل ف على االنتقاؿالتمرٌ  -
كادليم مع   خم للمرقق من احلركؼ، ككذا رلاكرة ادلف[56الكهف:]چڇچ ،[19األحقاؼ:]چېئچ

مع  كاحلاء ،[249البقرة:]چٿچ ككالفاء مع الصاد، مثل ،[3ادلائدة:]چڇچ، مثل اخلاء كالصاد
 ، كغَت ذلك.[26البقرة:]چڇچ مثل ،القاؼ

 ممن األستاذ، كعدـ التحرٌج أماـ الطلبة، إذ ال حياء يف أمور العلم، كإشعارى تقٌبل النص  -5
 خَت من احلياء مع البقاء على اجلهل، كالعلم يضيع بُت احلياء كالتكرب. أٌف حٌب التعٌلم

إشعارىم أٌف درس التبلكة كالتجويد كاحلفظ درس عبادة ككقار كىيبة، فمن نظر يف  -6
ادلصحف فهو مأجور، كمن قرأ فهو مأجور، كمن استمع فهو مأجور، كمن تشاغل كأمهل فهو 

 .[204األعراؼ: ]چۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆچ  قاؿ اهلل تعاذل: زلرـك مأزكر، كقد
 المبحث الرابع

 في حفظ القرآن الكريم وقواعد أساسيات
يوصل إذل الغاية ادلنشودة كالضبط كاإلتقاف، كالبعد  اا صحيحن سَت عملية حفظ القرآف مسارن لكي ت

ي، كقواعد تعُت على عن اللحن كاخلطأ كالنسياف، فبل بٌد من أساسيات تضبط ذلك ادلقصد السام
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 ، كنعرض ذلك يف ادلطلبُت اآلتيُت:ٖتقيق ىذا اذلدؼ النبيل
 أساسيات حفظ القرآن الكريمالمطلب األول: 

كإٌف  ،مرّْ العصور ،ككرّْ الدىورعلى  ْتفظ القرآف الكرمي مزية عظيمة يف ىذه األٌمة ناءٌف االعتإ
، الضركرية ذلذا ادلشركع الكبَت تعٌد ادلقدمة ات، كىناؾ أساسيكخاصتو ىم أىل اهلل الكرمي القرآف أىل
 ما يأيت: كأمٌهها

ألٌف حفظ  ؛األعماؿ مبنٌية على الٌنيات، فبل بٌد من اإلخبلص هلل تعاذل كذلك ألفٌ  :الّنية الصالحة -1
تتناسب كجػبللة القػػرآف الكرمي،  ،كإخبلص مستدمي ،دلقاصد اليت تفتقر إذل نية سليمةالقرآف من أعظم ا

منا لّكِّ امــرٍئ مــا نوى...( :بقوؿ الرسوؿ  عمبلن  ،مسػٌو مػنزلتوك  ناّم الأغامل ابلنّيات، واإ )اإ
(1)

 . 

الطريق إذل مشركع حفظ القرآف طويل كْتاجة إذل عـز أكيد،  كذلك ألفٌ  :العزيمة واإلرادة -2
ت ادلًتبصة، إضافة إذل كاالنشغاال ،زلاكلة لتجاكز الصعوبات ادلتوقعةكتصميم جاد، كإرادة ال تلُت، ك 

دعاكل كساكس الشيطاف، ك ا جيب عدـ االلتفات إذل ادلعوقات، ك ، كٖتصيل ادلعاش، لذياةتعقيدات احل
 : عظمة اذلمم توصل إذل القمم.، ككما قيلضعف عن مواصلة الطريقكمبلبسات ال ،التثبيط

يستقيم احلفظ  ، إذ الميكذل على طريق حفظ القرآف الكر كىي اخلطوة العملية األ :تصحيح النطق -3
أصحاب  سٌيماالتحفيظ، الك  يف التبلكة سلتص قي من معلّْم بالتل، كال يتحقق ذلك إاٌل  بسبلمة اللفظإاٌل 

كدربة  ،كبذلك يصػل إذل سػبلمة النػػػطق ،ذل رسوؿ اهلل عن مشاخيهم باإلسناد ادلتصل إ اإلجازة
 ككسب ادلهارات ادلتعلقة بذلك. ،اللساف

كىذا مكٌمل لصحة النطق للكلمات القرآنية بأصوؿ التبلكة ادلأخوذة عن  :أحكام التجويدتعلُّم  -4
 ، كقػد قػاؿ اهلل تعػػػػاذل:ا رلٌودن رآف الكرمي أينزؿ مرٌتبلن ألٌف الق ؛ بعد جيل، كىي كاجبة التعلُّمجيبلن  الرسوؿ 

، كقد قاؿ ابن (2)ؿ الًتتيلقواعد التجويد كأصو  كضع العلماء ادلختٌصوف ، كقد[4ادلزمل:]چٿ ٿ ٿچ 
 :مقٌدمتو ادلعركفة باجلزرية م يفاجلزر 

 من دل جيٌود القرآف آثػػػػمي   الزـي  كاألخػذ بالتجويد حتمه 
                                                             

 (.1( ركاه البخارم، اجلامع الصحي ، حديث رقم )1)

لتجويد كثَتة، ، ككتب ا(12اإلضاءة يف أصوؿ القراءة، ص  ىي سبع كثبلثوف أصبلن )ينظر: الضباع، علي زلمد،ك ( 2)
 كثَتة، منها كتاب: ىداية القارم إذل ٕتويد كبلـ البارم، للمرصفي، كادلنَت جلمعية احملافظة على القرآف بعٌماف.
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 زالػػػػػنػأو ػػػػػػو اإللػػػػػػػػو بػػألنػػػٌ 
 حلية التػػػػبلكةً  كىو أيضان 

 كليس بينػو كبُت تركػػػػوً 
 

 كىػػكذا منػػو إلينا كصبل
 األداء كالقػراءةً كزينػػػػة 

 (1)بفٌكػػػػوً   رياضة امرئو إاٌل 

 
كجيب الًتكيز يف ىذه األحكاـ على راكو أك قارئ معٌُت، كحفص األسدم الذم أخذ القراءة عن 

ايتو يف ادلشرؽ العريب كاإلسبلمي، كذلك ليستند ادلتعٌلم على قاعدة عاصم الكويف، كالذم اشتهرت رك 
 .إذل ركايات كقراءات متواترة أخرل - إف أراد -، مث ينطلق منها نةقويٌة، كىي إتقانو لركاية معيٌ 
 حفظ القرآن الكريم قواعـــدالمطلب الثاني: 
دلضموف، كىذه القواعد مستقاة من كا يقـو عليها احلفظ السليم كالسريعىناؾ قواعد مهٌمة 

  ها ما يأيت:يف ىذا آّاؿ، كأمهٌ  ادلختصُت خلرباءاإضافة إلرشادات  يدانيةالتجربة ادل

، كقد ٗتتلف قابليات مةكىو أمر ضركرم لتكوف عملية احلفظ منظٌ  :تحديد مقدار الحفظ اليومي -1
، دلقدار عن صفحة كاحدة كمستول عاـأف ال يتجاكز ا ادلختصوف أكصىاالستيعاب عند الناس، كقد 

كثفة بالدكرات ادل تحديدال ، كال عبلقة ذلذاقياس مصحف ادلدينة ادلنورةكال يقٌل عن نصف صفحة على 
 راكزميفية، ك : دكرات اإلجازة الصتفرٌغ كامل دلٌدة زلدكدة زلٌلها ، ٖتتاج إذلحاالت استثنائية دٌ عاليت تي 

، (2)مع اليـو كالتاريخ جدكلة ادلتابعةكضع سٌجل للحافظ حيتوم على  ، كييفضلادلتخٌصصة التحفيظ
  فللتنظيم أثر كبَت يف ذلك.

كاف يستمع  يكوف من قارئ متقن مشافهة، كذلك ألٌف النيب : شريطة أف آلياتالستماع إلى ا -2
 ، كىو ادلعلّْم األكؿ بأمر اهلل تعاذل، كىو األصل يف أصوؿ تعليم القرآف الكرمي.إذل قراءة سٌيدنا جربيل 

كما   ،كد من سبلمة النطق، كصحة التلٌقيادلراد حفظها على القارئ ادلتقن للتأ أم :عرض اآليات -3
، كىاتاف النقطتاف أعٍت: الثانية كالثالثة ٕتمع ءتو على سيدنا جربيل يف عرض قرا كاف يفعل النيب 

                                                             

مة اجلػػزريػة، األبيات: ( 1) ؤلزىرم، ل ،ي األزىرية يف حلّْ ألفاظ ادلقدّْمة اجلػػزريػة)ينظر: احلواش 33ك 29 -27ادلقدّْ
 (.124ٖتقيق كتعليق: زلمد بركات، ص 

كقد اعتنت بذلك مراكز التحفيظ، مع مراقبة مستمرة لكل طالب يف تدرج حفظو، كمن الكتب الػميجىدكلة: دليل ( 2)
 مقدّْمة الكتاب.احلَتاف إذل حفظ القرآف، دلزاحم طالب العاين، مع مبلحظات مهٌمة يف 
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تصل طريقة التلٌقي كادلشافهة اليت ىي الطريقة النبوية الصحيحة، كاليت انتقل ّٔا القرآف ادلرتل باإلسناد ادل
 ېئ ېئ ېئچ  :ليو، الذم أكحى اهلل إاهلل ذل رسوؿ مٌث إ ،من لدف ربّْ العٌزة كاجلبلؿ، إذل جربيل 

 احريصن  ، فكاف[19 -16القيامة: ]چېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ی ی ی ی ېئ
 .يكرسم لو طريق التلقٌ  فطمأنو اهلل شيءيفوتو  أف ال على

أٌف من يشرع يف احلفظ حيتاج إذل مصحف  من ذلك كالقصد :اختيار مصحف مناسب الحجم -4
 ا:تتوفر فيو ثبلث مزاي

  .ق كضوح الكلمة القرآنيةكذلك حيقٌ  ،كضوح الرؤية أ.

 ، كذلك حيقق سبلمة هتٌجيها.على احلركؼ كالشٌدات وح احلركات كالسكناتكضب. 

 طويلة. عند ٕتزئة اآلية إذا كانت ، كذلك حيقق حفظ ادلقطع ادلناسبكضوح عبلمات الوقوؼج. 

 لغرض ألنٌو طيبع ؛ٔتصحف اجليب ف صغَت، أك ما يسٌمىاحلفظ يف مصح كمن اخلطأ الفادح
 الوسط ، كييفٌضل احلجمقل حجم مناسب ىو حجم الكف، كألحافظ، كليس للحفظ اجلديدل دلراجعةا

 .كادلؤسسات التعليميةؿ يف ادلساجد ادلعتاد كادلتداك 

ادلصاحف ٗتتلف يف بداية صفحاهتا،  فٌ إحيث  :القتصار على مصحف ذي طبعة واحدة -5
ألٌف  ؛، كاحلافظ ْتاجة إذل طبعة معٌينةد مصادرىاكتعدٌ كذلك لكثرة الطبعات  أسطرىا،كهناياهتا، كعدد 

من الصفحة، كىذا يعينو على سبلمة  احلفظ سييشكّْل خريطةن يف الدماغ، ْتيث يتذكر احلافظ موقع اآلية
 ل اهلل تعاذل، كمن فضا على احلفظ كجودتوسلبين  ا إذا حفظ من طبعات سلتلفة فإٌف ىذا سيؤثٌر، أمٌ احلفظ

، كقد كيزٌع ، كطبعاتو متوافقة الصورةباألحجاـ كافةمتوفر  النبوية أٌف مصحف ادلدينة على عمـو ادلسلمُت
ا  .على نطاؽ كاسع جدن

قد خيتلف األشخاص يف اختيار األكقات اليت تناسبهم يف حفظ القرآف  :اختيار الوقت المناسب -6
: للحفظ يعة أعماذلم، كادلهٌم أف يتوفر يف الوقت ادلختارالكرمي على حسب ميوذلم أك رغباهتم أك طب

، لكٌن آّرَّب الذم أكصى بو العلماء ىو ستقباؿ اآليات اجلديدةال كالنشاط اجليد االستعداد الكامل،
 فهذه أكقات فضيلة كبركة كفت . ،بعد صبلة الفجر إذل طلوع الشمس كقت السحر أك ما

ذلك للتأكد من سبلمة النطق كاحلركات يتم قراءهتا من ادلصحف، ك ك  :قراءة المقدار المراد حفظو -7
من االستماع إذل ادلصاحف كيفضل تكرارىا ليعتاد عليها السمع، كيسهل حفظها، كال بأس  ،....اخل
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 ، مع كجود ادلصحف بُت يديو.، كبأجهزة سلتلفةا، كىي كفَتة جدن (1)لةادلرتٌ 

يزيد  ألٌف فهم ادلعٌت لآليات احملفوظة أك معاين كلمات؛ طمبسَّ  كذلك ٔتطالعة تفسَت :فهم المعنى -8
 ؼ على معانيها كأسرارىا كأنوارىامن إتقاف حفظها كرسوخها، كما أٌف ذلك ييعُت على تدبٌرىا، كالتعرٌ 

لطويلة إذل مقاطع، دة كاحدة، كٕتزئة اآلية اكاحكيكوف الًتكيز عليها : لبدء بحفظ اآلياتا -9
مع مبلحظة ربط البلحق  ،، مٌث االنتقاؿ إذل اآلية الثانية أك ادلقطع الثاينت عديدةدلرٌا اكتكرارىا غيبن 

 كما يينص  أف يكوف اجلسم معتدالن   ،التبليف التوقف أك التلٌكؤ الحقن كذلك  بالسابق بشكل مستمر،
ف يغٌَت ، كال بأس أ(2)أثناء احلفظ، كأف يكوف ادلصحف أقرب إذل جهة الدماغ اليسرل؛ ألنٌو مركز احلفظ

 جلستو أك يتمٌشى.

ا ، كتكراره أكثر من مرة ليكوف منضبطن اغيبن  تبلكة احملفوظ اجلديد كامبلن  أم :قراءة المقدار كاماًل  -11
  بشكل متمٌكن.متسلسبلن 

 ن، أك على شخص متمكٌ على الشيخكادلقصود بذلك عرضو  :عرض الحفظ الجديد على متقن -11
من غَت شعور، فإذا عرضو على ينما حيفظ لنفسو قد يقع يف خطأ اإلنساف ح ألفٌ  ؛للتأكد من سبلمتو
  .إذا تأخر تصحيحو كيصعب ،طويلة يرسّْخو بقاء اخلطأ مدة فٌ أإذ  مباشرة إف كجد، غَته صحَّ  اخلطأ

اإلنساف  ألفٌ  ؛اجلديدحيث ثبت أٌف الصبلة تثٌبت احلفظ  :في الصالة الجديد قراءة المحفوظ -12
 دم اهلل تبارؾ كتعاذل، كلآليات اجلديدة طعم خاص يف الصبلة كذلك.يف حالة خشوع بُت ي

لنـو قياـ العقل الباطن يف أثناء ا اا حيث ثبت علمين كىو أمر مفيد جدن  :مراجعة الحفظ قبل النوم -13
 .أكثرلصاحل احلفظ لغرض تثبيتو  كىي نقطة جيب أف تيستثمر ،بًتديد ما ييقرأ قبل النـو

كذلك بأف ييًتؾ يوـه كاحده يف األسبوع من غَت حفظ جديد، كيكوف فقط  :استراحة الحفظ -14
كشحذ اذلٌمة ، دفع ادللل عن النفس كفيو، اا كرسوخن ، كىذا يزيده ثبوتن دلراجعة ما حيفظ خبلؿ األسبوع

                                                             

؛ المتيازىا بالدقة كالوضوح كضبط سلتصة ُت ادلسٌجلة يف استوديوىاتييفضل يف ذلك ختمات القرٌاء ادلوثٌق( 1)
األحكاـ، كال يينص  ٓتتمات الصبلة خللوىا غالبان من ذلك، كىناؾ ختمات تعليمية ٖتقق فائدة أفضل 

  للمتعٌلم، كمنها ختمة احلصرم كادلنشاكم.

 ثاين يف أحد زلاضراتو الفضائية.حيِت الغو  د. ذلكذكر ( 2)
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 .الستقباؿ أسبوع جديد

صوؿ اللبس حل إتنبن أماكن التشابو بُت اآليات، فبل بٌد من معرفة ك٘تييز  :النتباه إلى المتشابو -15
آيات القصص، كبذلك يتجاكز احلافظ صعوبة ىذا األمر، كىناؾ كتب تبُتّْ  اكاخللط بينها، كخصوصن 

: غاية ادلرتاب يف يف ىذا آّاؿ، كمن الكتب يف ذلكذلك، إضافة إذل االستفادة من احليٌفاظ أىل اخلربة 
لئلماـ الكسائي، كدليل اآليات متشأّة ، أّات آم الكتاب، لئلماـ السخاكم، كمتشابو القرآفمتش

 أبو عبد الرمحنفاظ باآليات ادلتشأّة األلفاظ جلماؿ كاإليقاظ لتذكَت احل ،األلفاظ لسراج صاحل مبلئكة
 .زلمد، ككنز احلفاظ يف متشابو األلفاظ حملسن الًتمجاف

و األصل األصيل ة الذم ىعن التلقي كادلشافه ايغٍت أبدن  كىذا ال :من التقنيات الحديثة اإلفادة -16
مل مساعدة، كمنها: برنامج )تارل ايف تعٌلم التجويد، كضبط حفظ القرآف الكرمي، كالتقنيات احلديثة عو 

، مع إمكانية التوقف بعد كٌل أحكاـ التجويد بالصوت كالصورة ، كىو يعرض القرآف الكرمي مع أىمٌ ليزر(
مثل:  ،إضافة إذل القنوات الفضائية، ىذا ة ادلتنوعة، كمنها: األقراص ادلدرلالًتديد ...اخلآية لغرض 

، برنامج الدكتور: أدين سويد ٔتتابعة ، كأنص (، كغَتىاقػػػرأ(، ك)الػػرسالةا)الفجػػػػػر(، ك)ادلػػجد(، ك)
 .، ككتبهما يف ذلك: حيِت غوثاينالدكتورزلاضرات ك 

ارب ادلختصُت، كمراكز نهجية مستخلصة من ٕتىذه القواعد ادلذكورة آنفا ىي قواعد م إفٌ 
كاجب إسبلمي يف  كإٌف االىتماـ ّٔذا ادلشركع ذلو ،ف يف ىذا ادلوضوعلٌ صة لبعض ما أي ، كخبلالتحفيظ

، البلئق بكتاب اهلل تبارؾ كتعاذل، منهاج حياهتا، كمصدر سعادهتا للنهوض بادلستولة رقبة ىذه األمٌ 
 تاب اهلل تعاذل، كذلك يف ادلخطط اآليت:أقٌدـ أىم األسس دلشركع حفظ ك كختامنا ،كسٌر هنضتها

 مبادئ التحفيز لحفظ الكتاب العزيز
 
 
  
 

كل عمل يبدأ بفكرة، كالنية الصاحلة بسبلمة ادلقصد كاإلخبلص أساس يثٌبت ادلبدأ، كال بٌد من ف
قبات، االستعانة باهلل فهي سبلح ميداف احلفظ، كاستصحاب اذلٌمة ضركرم دلتابعة ادلشركع كٕتاكز الع

قياه كمن سار على الدرب كصل، كاتباع قواعد احلفظ تضمن سبلمتو كمتانتو، كادلراجعة بدكاـ ادلذاكرة س

 االستعانة باهلل النيـــة الصالحة  ظلحفاإنشاء فكرة 

 المراجعة الدائمة اتباع القواعد المنهجية الهمة العالية والعزم
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  كقد قيل: ) القرآف غرسة، كسقيو درسو، كمن حافظ على اخلمسة دل ينسو(.، ليؤيت أيكلو

جع إذل الكتب فلَت  ، كمن أراد ادلزيدآف الكرميىو إاٌل نزر يسَت من ْتر القر ما قدمناه ما  إفٌ 
على بعض  دنا رلرد اإلشارة بوجيز العبارةكتب القراءات كعلـو القرآف، كإمنا أر   من ادلتخصصة يف ذلك

التزامنا بآلية ادلشاركة  ، كدل يتسع ادلقاـ للتوسعبلكة كالتحفيظ كالتجويداألفكار التطويرية يف رلاؿ الت ىذه
  .كباهلل التوفيق ،يف ىذا ادلؤ٘تر الباىر

، كأف يوفق القائمُت على ادلهتمُت يف ىذا آّاؿ ذل أف تنفع ىذه األفكارأسأؿ اهلل تعا كختامان 
، كآخر دعوانا أف احلمد هلل ربّْ لكل خَت كرشد ٔتاليزيا يف جامعة مبليا (4)مقدس ادلؤ٘تر القرآين العادلي

  أمجعُت.العادلُت، كصٌلى اهلل كسٌلم كبارؾ على ادلصطفى األمُت، كآلو كصحبو كالتابعُت
 المصادر والمراجع
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