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 ABSTRACT  

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful, prayers of peace be upon our 

prophet Mohammad, his family and his companies all of them. The thesis is entitled, 

“Invoking Allah through coterie of Quran".It revolves around a discussion of the issue of how 

we can invest the coterie of Quran that is spread across the globe in an Invoking Allah. The 

paper consists of three chapters. The first chapter deals with the general concept of invoking 

Allah, this chapter consists two sections, the first section talks about the definition of invoking 

Allah, the second section about the importance of invoking Allah. The second chapter of the 

study presents the concept of the Invoking Allah through coterie of Quran, under this chapter 

four sections, the first section shows the importance of Quran. The second section include the  

definition of coterie of Quran , then the third section about the importance of coterie of Quran, 

and the fourth section of the elements of coterie of Quran.The third chapter consists raises the 

most prominent advocacy methods and means which can be applied in the coterie of Quran, 

this chapter entails of five sections. first section talks about the importance of using the 

methods and means in an Invoking Allah through coterie of Quran, second and third section 

talk about some of the means and methods that can be put into coterie of Quran, the fourth 

section of the concept of modern technology, the fifth section of the impediments of Invoking 

Allah through coterie of Quran and methods of treatment. Study ends with conclusions has 

been put forward a number of recommendations that would improve the standard of coterie of 

Quran and makes them one of the platforms of invoking Allah. 
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مقدمة البحث 
إف اٟتمد  ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، من يهده ا 
فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال الو ا كحده ال شريك لو، كأشهد أف ٤تمدان 
عبده كرسولو، بلغ الرسالة، كأدل األمانة، كنصح األمة، كجاىد ُب ا حق جهاده حىت أتاه اليقُتي، 

 : أما بعد،صلى ا عليو كعلى آلو كصحبو إٔب يـو الدين
فإف من خَت األعماؿ اليت يتقرب ّٔا العبد إٔب ربو، كخَت ما تصرؼ ّٔا اٞتهود، كتبذؿ فيها 

. الطاقات كاألمواؿ ىي الدعوة إٔب ا تعأب
 ٬تد أنو كاف حريصان كل اٟترص على دعوة الناس من كإف ا١تتأمل ُب سَتة ا١تصطفى 

. خبلؿ كتاب ا جلَّ كعبل
 إٔب يومنا ىذا من ىداه ا  كمن بعدىمكلذا ٧تد ُب ًسَتى كثَت من الصحابة كالتابعُت

فالتـز الطريق الصواب، بعد أف كاف  .لئلسبلـ، بسبب ٝتاعو شيئان من آيات كتاب ا جٌل كعبل
.  يسَت ُب طريق الغواية كالضبلؿ

 الناس على ك١تا للقرآف من أ٫تيو بالغة ُب دعوة الناس ك ىدايتهم إٔب رّٔم، حثَّ النيب 
 .()" خَتكم من تعلم القرآف كعلمو": تعلم كتعليم القرآف الكرًن حيث قاؿ 

كإف من فضل ا علينا ُب ىذا الزماف، ما نشاىده من انتشار ىذه اٟتلقات القرآنية ا١تباركة، 
سواءن كانت ُب ا١تساجد أك ُب ا١تراكز اإلسبلمية أك ُب دكر التعليم، كاليت تعٌت بتعلم كتعليم كتاب ا 

. تباعا ٢تدم خَت ا١ترسلُتاجل كعبل، 
 :أهمية الدراسة

ا ٢تذا القرآف من أثر ُب نفوس مب  بالقرآف الكرًن اىتمامان بالغان، لعلمو  النيب اىتملقد         
.  ٭تث صحابتو الكراـ على تعلم كتعليم القرآف الكرًنا١تدعوين، ك٢تذا كاف 

                                                           

حديث رقم ، 435ص، ج.د، 1ط، كتاب فضائل القرآف، باب خَتكم من تعلم القرآف كعلمو، الصحيح ُب  البخارم أخرجو((
5027. 
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أصبح لتعلم بل كمازاؿ ك اٟتمدي تعٌلم كتعليم القرآف الكرًن مستمران من عهد النبوة إٔب يومنا ىذا، 
 ُب بيوت ا، كُب اتالقرآف الكرًن مكانة عظيمة ُب نفوس ا١تسلمُت، كأصبحوا ينشئوف ىذه اٟتلق

. مقرات أعما٢تم، كُب دكرىم، كُب ٕتمعاهتم
نو يعًتيها شيءه من النقص، سواءن ُب اٞتوانب الدعوية أك أكمع انتشار ىذه اٟتلقات ا١تباركة، إال 

:  كتتمثل ُب اآلٌبة،اإلدارية أك الًتبوم
مع كثرة ا١تستفيدين من ىذه اٟتلقات، كتنوع طبقاهتم، فمنهم الكبَت كالصغَت، كالذكر  .ُ

كاألنثى، كا١تتعلم كاألمي، كغَتىم من طبقات آّتمع، إال أف توجيو الدعوة إليهم ضعيف 
جدان، لذا كاف لزامان على القائمُت على ىذه ااضن القرآنية أف يوظفوا ىذه التجمعات 

. ا١تباركة ُب الدعوة إٔب ا تعأب
 بعض القائمُت على ىذه اٟتلقات بأ٫تية توظيف الدعوة إٔب ا من خبلؿ عدـ إدراؾ .ِ

 .ىذه اٟتلقات ا١تباركة
 .قلة الدراسات كالبحوث ا١تتخصصة اليت تعٌت ببياف الدعوة من خبلؿ اٟتلقات القرآنية .ّ
 بعض القائمُت على ىذه اٟتلقات ىو أف ٭تفظ الطالب القرآف الكرًن من أىتماـأصبح  .ْ

 .غَت أف يكوف ٢تذا اٟتفظ أثر ُب سلوؾ ىذا الطالب
تقدًن منهج يشتمل على عدة جوانب،  من خبلؿ ىذا البحث سأحاكؿ بعد توفيق ا .ٓ

 . كمتكاملةةٯتكن من خبللو جعل ىذه اٟتلقات تسَت كفق منظومة مرتب
الوقوؼ على بعض جوانب الضعف كا٠تلل ُب ىذه اٟتلقات فيما يتعلق باٞتوانب  .ٔ

 .الدعوية، كإ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا
النهوض ّٔذه اٟتلقات كاالرتقاء ّٔا ألعلى ا١تستويات، كذلك لتحقيق ا٢تدؼ ا١ترجو  .ٕ

 .منها، كىو إعداد جيل مؤمن كصاّب ٮتدـ دينو كأمتو
: مشكلة البحث

قلة الدراسات ا١تتخصصة باٞتانب الدعوم لطبلب ىذه اٟتلقات، مع انتشار ىذه  .ُ
. اٟتلقات القرآنية الواسع ُب كثَت من البلداف اإلسبلمية
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٫تية توظيف ىذه اٟتلقات ُب الدعوة إٔب أل بعض القائمُت على ىذه اٟتلقات عدـ إدراؾ .ِ
 . إٔب جانب االىتماـ ْتفظ القرآف الكرًن،ا

 اٟتلقات القرآنية بشكل مفصل كعميق فيما ٮتص قضاياقلة كندرة ا١تواضيع اليت تناقش  .ّ
 .اٞتانب الدعوم

أخبلقية ُب خر٬تي أك  أك تربويو ةعقدم سواء كانت كجود ضعف ملحوظ ُب عدة جوانب .ْ
 .ىذه اٟتلقات مع كثرهتم كتنوع طبقاهتم كثقافاهتم

 .ضعف استغبلؿ الفرص ا١تتاحة ُب خدمة ىذه اٟتلقات مع كجود كثَت منها .ٓ
أك العملية  ضعف ا١تقومات الشخصية لبعض القائمُت على ىذه اٟتلقات، سواءن العلمية .ٔ

 .٦تا يسبب ضعفا ُب ٥ترجات ىذه اٟتلقات
: أسئلة البحث

: ٖتاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية        
كيف ٧تعل من ىذه اٟتلقات القرآنية كسيلة من كسائل الدعوة ؟  .ُ
 ما ىي الطرؽ العملية لتوظيف ىذه اٟتلقات القرآنية للدعوة إٔب ا ؟ .ِ
 كيف نستثمر الطاقات ا١توجودة ُب ىذه اٟتلقات ُب خدمة الدعوة إٔب ا ؟ .ّ
 كيف نوظف ىذه التقنية ا١تعلوماتية ّتميع كسائلها ُب خدمة اٟتلقات القرآنية ؟ .ْ
كيف نرتقي كنطور الكوادر القائمة على ىذه اٟتلقات لكي ٮترجوا لنا جيبلن مؤمنان بربو  .ٓ

 كمعتزان بدينو ؟
  اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا؟ما ىيك ،؟ما ىي أبرز ا١تعوقات كا١تشكبلت اليت تواجو ىذه اٟتلقات .ٔ

: أهداف البحث
: تكمن أ٫تية البحث ُب النقاط التالية        
إثراء اٟتلقات القرآنية بدراسة عميقة قائمة على دراسات كقواعد علمية، ٯتكن من خبل٢تا  .ُ

. ا٠تركج بطرؽ نافعة كعملية ُب تطوير ىذه اٟتلقات
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إ٬تاد حلوؿ للمشكبلت كا١تعوقات اليت تواجهها اٟتلقات، بعيدان عن اٟتلوؿ االجتهادية  .ِ
 .الفردية

١تا ٘تتاز بو ىذه اٟتلقات القرآنية من كثرة ا١تدعوين مع تنوع طبقاهتم، كاف لزامان علينا أف  .ّ
 . صحيحةمنهجية٧تعل ىذه ااضن القرآنية قائمةن على أسس 

جعل ٥ترجات ىذه اٟتلقات ٖتمل ىمَّ الدعوة، كتكوف مؤمنة برّٔا كعابدة لو على ا٢تدم  .ْ
 .الصحيح

 .استغبلؿ ٚتيع الوسائل ا١تتاحة لتوظيفها ُب خدمة كتاب ا جلَّ كعبل .ٓ
: الدراسات السابقة

بعد االطبلع كالبحث ٓب أستطع الوقوؼ على ْتث أك دراسة مستقلة متعلقة ٔتوضوع الدعوة         
 ْتوث كدراسات تتحدث عن الدعوة ٔتفهومها دكجتإٔب ا من خبلؿ اٟتلقات القرآنية، كلكن 

 اختصتكجد ْتوث كدراسات تتحدث عن اٟتلقات القرآنية، كلكنها تالواسع كالشامل، ككذلك 
 كىكذا، فمن ىذه ، جانب االىتماـ بالقرآف، أك جانب ضبط اٟتفظ كا١تراجعة:معُت، مثل انببج

 :الكتب
بدر بن ناصر البدر، إصدار . إعداد شيخنا د"منهج السلف ُب العناية بالقرآف"كتاب  .ُ

 دار ا٢تدل النبوية ٔتصر، حيث ذكر ُب كتابو نعمة إنزاؿ القرآف، ككذلك اىتماـ النيب 
. كالصحابة الكراـ كسلفنا الصاّب ْتفظ القرآف، كاالىتماـ بتعٌلمو كتعليمو كالعمل بو

 إعداد مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي، إصدار مطابع "ا١تدارس كالكتاتيب القرآنية"كتاب  .ِ
أضواء البياف بالرياض، كىذا الكتاب ٔتجملو يتضمن ا١تقومات الشخصية ١تعلمي 

 .اٟتلقات القرآنية، ككذلك طرؽ تدريس القرآف الكرًن، كطرؽ التقوًن ُب اٟتلقات القرآنية
 "ا١تلتقى الثالث للجمعيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآف با١تملكة العربية السعودية" كتاب  .ّ

إصدار ٚتعية ٖتفيظ القرآف الكرًن بالرياض، كىذا الكتاب يتضمن ْتوثا كأكراؽ عملو 
 ا ْتث45كاليت ًب طرحها كمناقشتها ُب ىذا ا١تلتقى، كيبلغ عدد البحوث كأكراؽ العمل 

، حيث ًٌب طرح العديد من (اٞتمعيات كآّتمع)ككرقة عمل، ككاف عنواف ىذه ا١تلتقى 
 .القضايا اليت هتم حلقات التحفيظ



 

6 

خالد البلحم، إصدار مطبعة . إعداد د"اٟتفظ الًتبوم للقرآف كصناعة اإلنساف"كتاب  .ْ
السفَت بالرياض، كيشتمل ىذا الكتاب على طرؽ حفظ القرآف الكرًن، ككذلك حفظ 

 بعد ا على ةمعاين القرآف الكرًن، كأيضا مفاتيح حفظ القرآف الكرًن، كىي مفاتيح ميًعُت
 .ةحفظ القرآف الكرًن بكل يسر كسهوؿ

إعداد مسفر آؿ عيسى،إصدار دار الصميعي " أثر البيئة االجتماعية على الدعوة"كتاب  .ٓ
بالرياض، كيتحدث ىذا الكتاب عن أثر البيئة االجتماعية على الدعوة االسبلمية، ككيف 

 .ٯتكن أف نستثمر البيئة االجتماعية ُب الدعوة إٔب ا

: البحثمنهج 
إٔب ا١تنهج الوصفي الوثائقي القائم على ٚتع متأفو من ا١تصادر األكلية – بإذف ا – سأعمد         

، كُب هناية  تساؤالت الدراسةفكالثانوية ٔتا يتعلق ٔتوضوع البحث، الستنباط ما ييًعُت ُب اإلجابة ع
البحث سؤخصص فهارس خاصة باآليات القرآنية كبعدىا فهارس األحاديث كمن ٍب فهارس ا١تصادر 

 . كا١تراجع كأخَتان ترٚتة لؤلعبلـ الغَت مشهورين

: البحثأسباب اختيار 
 :        ٯتكن أف ٧تمل األسباب اليت دعت إٔب اختيار ىذا البحث ُب النقاط التالية

 -.حسب علمي- قلة الدراسات اليت تتحدث عن الدعوة ُب اٟتلقات القرآنية .ُ
  ْتكم عملي ُب اٟتلقات القرآنية حوإب عشرين سنة، كنت أرل أف جانب الدعوة ُب    .ِ

 .       اٟتلقات ٭تتاج إٔب مزيد عناية
  بعض العاملُت ُب ااضن القرآنية ٭تتاجوف إٔب مناىج دعوية يسَتكف عليها خبلؿ    .ّ

 .    عملهم ُب ىذه اٟتلقات
   أف يضيف البحث ُب ىذه القضٌية شيئان للمعرفة العلمٌية، من خبلؿ اكتشاؼ معارؼ   .ْ

 .جديدة كالتوٌصل إٔب حقيقة ٓب يتٌم التوصل إليها مسبقان     
خرا على توفيقو، كأسألو جٌل كعبل أف ٬تعلنا من الدعاة الصادقُت، آٛتد ا أكالن كأ ،كختامنا       

 .  كسلمقكأف يرزقنا اإلخبلص ُب القوؿ كالعمل، كصلى ا على نبينا ٤تمد كآلو كصحب
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المبحث األول 
تعريف الدعوة 

.  تعريف الدعوة لغة: المطلب األول
الداؿ كالعُت كاٟترؼ  (دعو): " ابن فارسجاء تعريف الدعوة ُب اللغة إٔب عدة معاين منها ما قالو

. ()"ا١تعتل أصله كاحد، كىو أف ٘تيل الشيء إليك بصوتو ككبلـو يكوف إليك 
الدعاء، الطلب، ): الدعوة من دعا يدعو دعوةن، ك٢تا معافو متعددة مثل: "كيقوؿ ابن منظور

. ()"النداء
. ()"الدعول مشتقة من الدعاء كىو الطلب: " اٞترجاينكقاؿ

فبلف،   إٔب الطعاـ بالفتح، كيقاؿ كنا ُب دعوة(الدعوةي )دعا : "كجاء ُب ٥تتار الصحاح        
بالكسر ُب النسب، ( الدعوة) فبلف كىو مصدر كا١تراد ّٔما الدعاء إٔب الطعاـ، ك(مدعاة)ك
يفتحوف الداؿ ُب النسب كيكسركهنا ُب  أيضان ىذا أكثر كبلـ العرب، كعدم الرباب (الدعول)ك

 ()")كما جعل أدعياءكم أبناءكم):قولو تعأب من تبنيتو، كمنو (الدعي)الطعاـ، ك

كلقد كرد لفظ الدعوة ُب القرآف الكرًن للداللة : "كيقوؿ عبد القادر السلمي ُب تعريف الدعوة
 الطلب كالنداء كالسؤاؿ كالدعاء، كغَتىا من ا١تعاين، كإذا نظرنا بشيء من: على معافو متعددة، منها

اإلمعاف إٔب تلك ا١تعاين سوؼ ٧تد أهنا تعود ٚتيعها إٔب أصل كاحد كىو معٌت الطلب فالنداء ىو 
 .()"طلب اٟتضور كآّيء سواء ألمر حسي أك معنوم

 .تعريف الدعوة إإالحاً : المطلب الثاني
: إف مصطلح الدعوة إذا أيطلق فإنو يراد بو معنياف:" يقوؿ مسفر آؿ عيسى

                                                           

(  .2/279، 2، ط"دعو : " ، مادةمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس (
(  .266 /5، 4، ط"دعا : "  مادة،لسان العرب ابن منظور، (
(  .174ص، ج.، د1، ط"الداؿ : " ، بابالتعريفاتاٞترجاين،  (

 .180ص ج،.، د5، ط"دعا: "، مادةمختار الصحاح الرازم، ()
(  https://saaid.net/aldawah/492.htm، "أساليب الدعوة إٔب ا"السلمي،  (

https://saaid.net/aldawah/492.htm
https://saaid.net/aldawah/492.htm
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 .كىو اإلسبلـ كالرسالة: األكؿ
. ()"كىو عملية نشر اإلسبلـ كتبليغو: الثاين

كالثاين منهما ىو ا١تقصود بالدراسة، كمن ىنا أكد أف أكرد بعض تعريفات الدعوة من الناحية 
 :االصطبلحية، كىي

ىي الدعوة إٔب ، الدعوة إٔب ا" :حيث قاؿللدعوة  – رٛتو ا- تعريف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
  .()"بتصديقهم فيما أخربكا بو كطاعتهم فيما أمركا ، كٔتا جاءت بو رسلو، اإلٯتاف بو

تبليغ اإلسبلـ للناس، كتعليمو إياىم، كتطبيقو ": ٤تمد البيانوين ُب تعريفو للدعوة ىي.كيقوؿ د
 .()"ُب كاقع اٟتياة 

استخداـ كافة فنوف القوؿ، كمهارات التبليغ ٞتذب : "ٛتد العمار عند تعريفو للدعوة.كيقوؿ د
 .()"ا١تدعوين إٔب اإلسبلـ بطريقة مشركعة 

كبعد ذكر ىذه التعريفات السابقة للدعوة ٧تد أف كل تعريف تناكؿ جانب مهم من جوانب 
ٛتد العمار، حيث أف تعريفو تناكؿ فيو أ٫تية أستخداـ . الدعوة، كالتعريف الذم أيرجحو ىو تعريف د

 .الوسائل كاالساليب ُب الدعوة، ألف الدعوة إٔب ا ال تقـو إال بإستخدامها

 
  

                                                           

(  .9ص، ج.، د1، طأثر البيئة االجتماعية على الدعوة آؿ عيسى، (
(  .15/157، ط.، د تيميةابنفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،  (
(  .17ج، ص.، د3، طالمدخل إلى علم الدعوةالبيانوين،  (
(  .16ج، ص.، د1، طالدعوةالعمار،  (
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 المبحث الثاني
 أهمية الدعوة إلى اهلل تعالى

 

 حكم تبيلغ الدعوة إلى اهلل تعالى: المطلب األول
ينبغي على ا١تسلم عند اإلقداـ على أم عملو من األعماؿ أف يعرؼى حكمى ىذا العمل، كاألجر 

 . ا١تًتتب على فعلو، لكي يزيده ٫تةن كنشاطان، كلكي يقًدـ على ىذا العمل أك ٭تجم عنو
كلذا ينبغي على الداعية إٔب ا أف يعرؼ حكم تبيلغ الدعوة إٔب ا، كأف يطلع على أقواؿ 

 .العلماء ُب ىذه ا١تسألة
اتفق العلماء على : "٤تمد أبو الفتح البيانوين.أما عن حيكم تبيلغ الدعوة إٔب ا فيقوؿ د

كجوب الدعوة، كاختلفوا ُب نوعية الوجوب، ىل ىو على التعيُت، أـ على الكفاية ؟، كتوسع كلي 
٦تا قد يشعر ا١تطّْلع على ىذا ، طرؼ ُب االستدالؿ على قولو بالنصوص الشرعية كاألدلة العقلية

كاستدؿ العلماء ... ا٠تبلؼ كاالستدالؿ بالبعد بُت القولُت، كاألثر الكبَت ٢تما ُب جانب العمل،
 :القائلوف بالوجوب العيٍت باآلٌب

  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ :ُب قولو تعأب (من)أف لفظة .1

ىي للبياف كالتبيُت  (104:سورة آؿ عمراف، اآلية ) َّ ىي ني مي زي ٰىري ين ىن
كليست للتبعيض كذلك بقرينة األدلة األخرل التالية، فتفيد ىذه اآلية عندىم توجيو ا٠تطاب بالدعوة 

 .إٔب ٚتيع ا١تكٌلفُت، فتكوف الدعوة كاجبة على كل فرد مسلم بقدر استطاعتو
 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ: بعمـو قولو تعأب.2
 زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي
فجعلت اآلية الدعوة ٝتة عامة من ٝتات األمة  (َُُ: سورة آؿ عمراف، اآلية) َّ نئ مئ

 .ا١تسلمة، فتكوف كاجبة عليها ٚتيعان 
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من رأل منكم منكران فليغَته بيده، فإف ٓب يستطع فبلسانو، فإف ٓب يستطع : " كبقولو .3
، فيعٌم اٟتكم (من)كأٌف ، ()"فبقلبو، كذلك أضعف اإلٯتاف  .من ألفاظ العمـو

 .()"ليبلغ الشاىد الغائب، فإف الشاىد عسى أف ييبلغ من أكعى لو منو:"كبعمـو قولو .4
 :كاستدؿ العلماء القائلوف بالوجوب الكفائي بأدلة منها

  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ: ُب قولو تعأب (من)بأف لفظة .1

ىي للتبعيض، كذلك  (104:سورة آؿ عمراف، اآلية ) َّ ىي ني مي زي ٰىري ين ىن
 .بقرينة األدلة التالية

 حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خضُّ:قولو تعأب.2

: سورة التوبة، اآلية)ٱٱَّ  هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق
122. ) 

كألف األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عمل ٭تتاج إٔب علم كبصَتة بالشركط كاألقواؿ . 3
كىذا ال يتوفر ُب ٚتيع ا١تسلمُت، فيكوف الواجب على من توفرت فيو الشركط، فإذا قاـ بواجب 

 .()"الدعوة من توفرت فيهم الشركط يسقط اإلٍب عن الباقُت
: مبينان حكم تبيلغ الدعوة إٔب ا، فيقوؿ- رٛتو ا- كيقوؿ ٝتاحة الشيخ عبد العزيز بن باز

كصرح العلماء أف الدعوة إٔب ا عز كجل فرضي كفاية بالنسبة إٔب األقطار اليت يقـو فيها الدعاة، "
فإف كل قطر ككل إقليم ٭تتاج إٔب الدعوة كإٔب النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قاـ ّٔا من يكفي 

سقط اإلٍب عن الباقُت، كصارت الدعوة ُب حق الباقُت سنة مؤكدة كعمبلن صاٟتان جليبلن، كإذا ٓب يقم 
أىل اإلقليم أك أىل القطر ا١تعُت بالدعوة على التماـ صار اإلٍب عامان كصار الواجب على اٞتميع 

كعلى كل إنساف أف يقـو بالدعوة حسب طاقتو كإمكاناتو، كأما بالنظر إٔب عمـو الببلد فالواجب أف 
تبلغ رساالت ا، ، ُب أرجاء ا١تعمورة - جل كعبل - يوجد طائفة منتصبة تقـو بالدعوة إٔب ا 

                                                           

(  كتاب اإلٯتاف، باب بياف كوف النهي عن ا١تنكر من اإلٯتاف كاف األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ،الصحيح ُب  مسلمأخرجو (
 .177، رقم اٟتديث 688ج، ص.، د1كاجباف، ط

( رقم اٟتديث ، 8ص، ج.، د1ط،  رب مبلغ أكعى من سامعكتاب العلم، باب قوؿ النيب ، الصحيح ُب  البخارمأخرجو (
67. 

( . 31صج، .، د3، طالمدخل إلى علم الدعوة البيانوين، (
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 قد بعث الدعاة، كأرسل الكتب إٔب الناس كتبُت أمر ا عز كجل بالطرؽ ا١تمكنة، فإف الرسوؿ 
 .()"كإٔب ا١تلوؾ كالرؤساء كدعاىم إٔب ا عز كجل

كّٔذا يتضح من خبلؿ األدلة السابقة أف حكم تبيلغ الدعوة إٔب ا فرض كفاية إذا قاـ ّٔا 
البعض سقط اإلٍب عن الباقُت، كلذا ال ينبغي على الدعاة أف يفرطوا ُب ىذا األجر العظيم، كا٠تَت 

 .العميم

 .أهمية الدعوة إلى اهلل عز وجل: المطلب الثاني
إف ا٠تلق إذا تركوا من غَت دعوة كتوجيو سيكونوف صيدان ٙتينان للشياطُت، كحينها سيتيهوف عن الطريق 

ا١تستقيم، كسيسلكوف طريق الغواية كالضبللة، فا٠تلق ٭تتاجوف إٔب العلم الشرعي كإٔب من يرشدىم 
 . كيد٢تم إٔب الطريق ا١تستقيم

ف ا سبحانو جعل العلم إ: "ُب بياف أ٫تية العلم كتعليم الناس- رٛتو ا–يقوؿ ابن القيم 
 .()" فكذلك ال حياة للقلب إال بالعلم، فكما أنو ال حياة لؤلرض إال با١تطر،للقلوب كا١تطر لؤلرض

ك٢تذا جاء ُب القرآف الكرًن ككذلك ُب السنة النبوية الشريفة ما يدؿ على أ٫تية الدعوة إٔب ا 
 :فمن ذلك

 :األدلة من كتاب اهلل: أوالً 
 ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ:يقوؿ ا تبارؾ كتعأب.1

 .(104:سورة آؿ عمراف، اآلية ) َّ ىي ني مي زي ٰىري
 (أمة)أيها ا١تؤمنوف،  (كلتكن منكم): "يقوؿ اإلماـ الطربم ُب تفسَته ٢تذه اآلية العظيمة

يأمركف  (كيأمركف با١تعركؼ)اإلسبلـ كشرائعو اليت شرعها لعباده، : يدعوف إٔب ا٠تَت، يعٍت)ٚتاعة، 
: يعٍت (كينهوف عن ا١تنكر)، كدينو الذم جاء بو من عند ا، الناس بإتباع ٤تمد رسوؿ ا 

كينهوف عن الكفر با، كالتكذيب ٔتحمد، كٔتا جاء بو من عند ا ّتهادىم باأليدم كاٞتوارح، حىت 
 .()"ا١تنًجحوف عند ا، الباقوف ُب جناتو كنعيمو: يعٍت (كأكلئك ىم ا١تفلحوف)ينقادكا لكم بالطاعة، 

                                                           

(  .5/256، 5، ط متنوعةمجموع فتوى ومقاالتابن باز،  (
(  .478ص، ج.د، ط. د،مفتاح دار السعادةابن قيم اٞتوزية،  (
(  .3/365، ط.، دجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربم،  (
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 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منٱُّٱ:قولو تعأب. 2
 زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي
 . (َُُ: سورة آؿ عمراف، اآلية) َّ نئ مئ

مدح ٢تذه األمة ما أقاموا ذلك كاتصفوا بو، فإذا تركوا التغيَت كتواطئوا -: "رٛتو ا-قاؿ اإلماـ القرطيب
 .()"على ا١تنكر زاؿ عنهم اسم ا١تدح كٟتقهم اسم الذـ، ككاف ذلك سببان ٢تبلكهم

ٯتدح ا ىذه األمة كٮترب أهنا خَت األمم اليت أخرجها -: "رٛتو ا-كيقوؿ الشيخ السعدم
ا للناس، كذلك بتكميلهم ألنفسهم باإلٯتاف، ا١تستلـز للقياـ بكل ما أمر ا بو، كبتكميلهم لغَتىم 

باألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، ا١تتضمن دعوة ا٠تلق إٔب ا، كجهادىم على ذلك، كبذؿ 
 . ()"ا١تستطاع ُب ردىم عن ضبل٢تم كغيهم كعصياهنم، فبهذا كانوا خَت أمة أخرجت للناس

فهذه اآلية العظيمة تؤكد لنا أ٫تية الدعوة، كأف اإلنساف الذم ٖتٌمل أعباء الدعوة كىٌم توجيو 
 .الناس كنصحهم كإرشادىم إٔب ا٠تَت، فإنو يكوف من خَت الناس

 مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ:قولو ا عز كجل. 3
: سورة النحل، اآلية) َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب

ُِٓ.)  
ىذه اآلية نزلت ٔتكة ُب كقت األمر ٔتهادنة قريش، : "قاؿ اإلماـ القرطيب مبينان معٌت ىذه اآلية

كأمره أف يدعو إٔب دين ا كشرعو بتلطف كلُت دكف ٥تاشنة كتعنيف، كىكذا ينبغي أف يوعىظ 
 . ( )"ا١تسلموف إٔب يـو القيامة 

ك٢تذا ينبغي على من تصدر لدعوة الناس ككعظهم كنصحهم أف يتحلى ّٔذه الصفات اٞتليلة 
 .كىي اٟتكمة كالرفق كاللُت

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّ:قولو تعأب. 4

 (ّّ: ، اآليةفصلتسورة ) َّنث مث
                                                           

(  .3/529، ط.، دالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (
(  .126 صج،.، د1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدم،  (
(  .5/542، ط.، دالجامع ألحكام القرآن القرطيب، (
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كبلمان كطريقةن : ال أحد أحسن قوالن، أم: ىذا استفهاـ ٔتعٌت النفي ا١تتقرر، أم: "قاؿ الشيخ السعدم
ككعظ الغافلُت ا١تعرضُت، ك٣تادلة ا١تبطلُت، باألمر بالعبادة  ، كحاالن ٦تن دعا إٔب ا بتعليم اٞتاىلُت

ّتميع أنواعها، كاٟتث عليها كٖتسينها مهما أمكن، كالزجر عما هنى عنو، كتقبيحو بكل طريق يوجب 
 . ()"تركو 

فبينت ىذه اآلية الكرٯتة أ٫تية الدعوة، كأف الدعاة إٔب ا ىم أحسن قوالن من غَتىم، ألهنم 
 .ال يتحدثوف إال ٔتا أمر ا بو، كلذلك نالوا ىذه ا١تيزة العظيمة من رب الربية سبحانو كتعأب

 (.6:سورة يس، اآلية) َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب ُّٱ: قولو تعأب. 5
فمن خبلؿ ىذه اآلية يتبُت لنا أ٫تية الببلغ كالبياف للناس، كأ٫تية دعوهتم كتوجيههم إٔب 

 .الطريق الصواب
 :األدلة من السنة النبوية: ثانياً 

 ينبو أصحابو الكراـ على أ٫تية الدعوة، فقد نقل عنو أحاديث كثَتة تدؿ لقد كاف النيب 
 :على ىذا ا١تعٌت، فمن ىذه األحاديث

 . ()... "بلغوا عٍت كلو آية: "قولو .1
آية كاحدة ليسارع : قاؿ ا١تعاَب النهركاين: "يقوؿ ابن حجر ُب فتح البارم عن ىذا اٟتديث

 . ()" كل سامع إٔب تبليغ ما كقع لو من اآلم كلو قل ليتصل بذلك نقل ٚتيع ما جاء بو 
فاٟتديث يدؿ داللة ال مرية فيها على أ٫تية الدعوة، كأنو ينبغي على ا١تسلم إذا علم آية أك حديثان 

 .كفهم معناىا فهمان صحيحان أف يبلغها إٔب غَته، فإذا فعل ذلك انتشر ا٠تَت بُت الناس
 . ()"من دٌؿ على خَت فلو أجر فاعلو: "قولو . 2

                                                           

(  .715 ص،ج.، د1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، (
( ، حديث رقم 282ص، ج.د، 1 طذكر عن بٍت إسرائيل، ، كتاب أحاديث األنبياء، باب ماالصحيح ُب  البخارم أخرجو(

3461. 
( . 6/561 ،ط.، دفتح الباري بشرح إحيح البخاريابن حجر،  (
( ، حديث رقم 1017ص، ج.د، 1ط، كتاب األمارة، باب فضل إعانة الغازم ُب سبيل ا، الصحيح ُب  مسلمأخرجو (

4899.  
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فيو معٌت ميهم للغاية، كىو أنك أيها الداعية عند ، فهذا اٟتديث القليل ُب كلماتو العظيم ُب معناه 
قيامك بالدعوة كتوجيو الناس للخَت، يكوف لك مثل أجر من تبعك، فكيف لو كاف ا١تمتثلوف 

 يا لو من خَت عظيم كأجرو جزيل من رب العا١تُت ػ! لدعوتك أيها الداعية ٚتاعات كقبائل
فو ا لئن يهًدم ا بك رجبلن كاحدان خَت لك : " يـو خيرب لعلي كمن األدلة قولو . 3

يؤخذ منو أف تٍألف الكافر حىت ييسلم : "ػ قاؿ ابن حجر ُب شرحو ٢تذا اٟتديث()"من ٛتيٍري النػَّعىم 
بسكوف ا١تيم كبفتح النوف كالعُت ا١تهملة كىو من ألواف : ، كقولو ٍٛتر النعم...أكٔب من ا١تبادرة إٔب قتلو

اإلبل امودة، قيل ا١تراد خَت لك من أف تكوف لك فتتصدؽ ّٔا، كقيل تقتنيها ك٘تلكها، ككانت ٦تا 
 . ()"تتفاخر العرب ّٔا 

 يبُت لنا ُب ىذا اٟتديث أ٫تية الدعوة، كأنو ينبغي على الداعي إٔب ا أف يكوف النيب 
لطيفان ُب دعوتو، حريصان على ىداية ا٠تلق، كأف أجر اىتداء إنساف على يده خَته لو من أف ٯتتلك 

 .أمواؿ الدنيا
باب قوؿ ":  كىو قولو،ُب صحيحو بابان خاصان بٌوبى اإلماـ البخارم كمن األحاديث أف . 4

 ين ىنُّ: كقولو تعأب ( كلكتابو كلرسولو كألئمة ا١تسلمُت كعامتهم: الدين النصيحة): النيب 

بايعت )، ٍب ذكر حديث جرير بن عبد ا حيث قاؿ (91:سورة التوبة، اآلية)ٱَّجبزيري ٰى
  .()" على إقامة الصبلة، ك إيتاء الزكاة، كالنصح لكل مسلمرسوؿ ا 

كىذا اٟتديث من األحاديث اليت قيل فيها أهنا أحد أرباع : "قاؿ ابن حجر ُب شرحو ٢تذا اٟتديث
، كالنصيحة لعامة ا١تسلمُت الشفقة عليهم، السعي فيما يعود نفعو عليهم، كتعليمهم ما ...الدين

 . ()"ينفعهم، ككف كجوه األذل عنهم، كأف ٭تبى ٢تم ما ٭تبي لنفسو، كيكره ما يكره لنفسو
 .الفوائد المترتبة من قيام األفراد واألمة بالدعوة إلى اهلل عز وجل: المطلب الثالث

                                                           

(   ػ4210، حديث رقم 345 ص،ج.د، 1 ط ، كتاب ا١تغازم، باب غزة خيرب،الصحيح ُب  البخارم أخرجو(
( . 549/ 7، ط. ، دفتح الباري بشرح إحيح البخاري ابن حجر، (
( . 57، حديث رقم 7 ص،ج.د، 1 ط،النصيحة الدين ، كتاب اإلٯتاف، باب قوؿ النيب الصحيح ُب  البخارمأخرجو (
( . 1/169، ط.، دفتح الباري بشرح إحيح البخاري ابن حجر، (
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إف الدعوة إٔب ا من أجلّْ األعماؿ اليت يتقرب ّٔا العبد إٔب مواله جٌل كعبل، ك٢تذا كانت الفوائد 
على سبيل ا١تثاؿ ال -اليت ٖتصل للعبد كلؤلمة عند قيامهم ّٔذا العمل اٞتليل كثَتةه جدا، كنذكر منها 

 :الفوائد التالية- اٟتصر
 مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّ:اإلعذار إٔب ا تعأب كإبراء الذمة، قاؿ تعأب. 1
: سورة األعراؼ، اآلية)ٱَّيهجي ىه مه جه ين ىن منخن حن جن يم ىم

164.) 
إ٪تا ٬تب أف : موعظتنا إياكم معذرةه إٔب ربكم، أم: أم قاؿ الواعظوف:" يقوؿ القرطيب
 . ()"نعظكم لعلكم تتقوف

كىذا ا١تقصود األعظم من إنكار ا١تنكر، ليكوف معذرة، كإقامة : "كيقوؿ الشيخ السعدم
 .()"حجة على ا١تأمور ا١تنهي، كلعل ا أف يهديو، فيعمل ٔتقتضى ذلك األمر

 ىب ُّٱ: إقامة اٟتجة أماـ ا سبحانو كتعأب على ا١تدعوين، يقوؿ ا تبارؾ كتعأب.2
 َّ ىق  يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

 (.165: سورة النساء، اآلية)

أم يبشركف من أطاع ا كاتبع رضوانو با٠تَتات، كينذركف من خالف أمره : "قاؿ ابن كثَت
ككذب رسلو بالعقاب كالعذاب، كأنو تعأب أنزؿ كتبو كأرسل رسلو بالبشارة كالنذارة، كبُت ما ٭تبو 

 . ()"كيرضاه ٦تا يكرىو كيأباه، لئبل يبقى ١تعتذر عذر
رفع اٟترج عن األمة، ألنو كما مٌر معنا ُب حكم تبيلغ الدعوة أهنا فرض كفاية، فإذا قاـ ّٔا .3

 .()من يكفي سقط اإلٍب عن الباقُت
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ: أهنا سبب للنجاة، قاؿ ا تعأب.4
 (.165:سورة األعراؼ، اآلية) َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

                                                           

(  .4/265، ط.، دالجامع ألحكام القرآن القرطيب، (
(  .284ص ج، .، د1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، (
(  .1/771، 5، طتفسير القرآن العظيمابن كثَت،  (
(  . 10: انظر إٔب صفحة(
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كىكذا سنة ا ُب عباده، أف العقوبة إذا نزلت ٧تا منها اآلمركف با١تعركؼ : "يقوؿ الشيخ السعدم
 .()"كالناىوف عن ا١تنكر

من دٌؿ : "حصوؿ األجر العظيم كالثواب اٞتزيل ١تن قاـ بالدعوة إٔب ا، يقوؿ النيب . 5
فو ا لئن يهدم ا بك رجبلن : " يـو خيرب لعلي ككذلك قولو . ()"على خَت فلو أجر فاعلو

 . ()"كاحدان خَتان لك من ٛتر النعم
متابعة األنبياء، كاالقتداء ّٔم، كاقتفاء أثرىم، كالسَت ُب ركأّم ُب طريق آمن غَت موحش، . 6

 اك يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ُّٱ: قاؿ ا تعأب
 (.108:سورة يوسف، اآلية ) َّ ىك مك لك

طريقي اليت أدعو إليها، كىي السبيل ا١توصلة إٔب : أم (ىذه سبيلي): "قاؿ الشيخ السعدم
 .()"يدعو إٔب ا كما أدعو، على بصَتة من أمره (كمن اتبعٍت)، ...ا كإٔب دار كرامتو

كلو ٓب يقم بواجب تبليغ كٛتل الرسالة العظيمة السلف الصاّب ١تا كصلت إلينا، بل كا، قد "
ٖتملوا ا١تصاعب كا١تتاعب حىت كصل اإلسبلـ إٔب أطراؼ األرض، فجزاىم ا عن اإلسبلـ خَت 

 .()"اٞتزاء 

 زن رن مم ام يل ىل ُّٱ: االستجابة كاالمتثاؿ ألمر ا جل كعبل، قاؿ تعأب.7
  (.104:سورة آؿ عمراف، اآلية) َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن  نن من

 .()"منتصبة للقياـ بأمر ا ُب الدعوة إٔب ا٠تَت كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر : "يقوؿ ابن كثَت
 ري  ٰى  ُّٱ: ا٢تداية كالتوفيق كالتسديد من رب العا١تُت، قاؿ ا تبارؾ كتعأب.8

  (.69:سورة العنكبوت، اآلية) َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي

                                                           

(  .284 ص،ج.د، 1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، (
(  .15 سبق ٗتر٬تو ص(
(  .15 سبق ٗتر٬تو ص(
(  .383 ص،مرجع سابق السعدم، (
( . 5ص، ج.د، ط.، دمن ثمار الدعوة القاسم، (
(  .1/508، 5، طتفسير القرآن العظيم ابن كثَت، (
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ككل من جاىد ُب ذات ا نفسو كىواه كالشيطاف كأكلياءه فإف ىذه : "قاؿ الشيخ أبو بكر اٞتزائرم
البشرل تنالو، كىذا الوعد ينجز لو، كذلك أف ا مع اسنُت بعونو، كنصره، كتأييده على من 

 .()"جاىدىم ُب سبيل ا 
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ: صبلح الذرية، قاؿ ا تعأب.9
 خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

  (.82سورة الكهف، اآلية) َّ حم جم هل مل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حقمف

ُب القرآف قصة حفظ كنز اليتيمُت - عز كجل–كقد ذكر ا : "قاؿ الشيخ عبد ا١تلك القاسم
بسبب صبلح األب، فما بالك إذا كاف مصلحنا كداعينا إٔب ا، كىذا األثر يراه اٞتميع كاضحنا ُب 

 .()" غالب بيوت الدعاة كالداعيات، كأىل ا٠تَت كالصبلح
انتشار العلم كرفع اٞتهل عن ا١تسلمُت، فبالدعوة ينتشر العلم بُت أكساط ا١تسلمُت، .10

كتصبح لديهم حصانة من دخوؿ الشبهات كالشهوات إٔب قلؤّم، كبذلك يصبح آّتمع ا١تسلم 
 . ٣تتمعان قويان ُب دينو كعقيدتو، كبذلك يصعب على أعدائو اخًتاقو كتدمَته

أهنا سبب ُب إشاعة األمن كالطمأنينة كالسكينة ُب األمة، ككذلك من أسباب مكافحة .11
 . اٞترائم كا١تصائب اليت تصيب األمة

 مل خل ُّٱ: أهنا سبب من أسباب  الفوز كالفبلح ُب الدنيا كاآلخرة، قاؿ ا تعأب. 12
 َّجه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 (.3-1سورة العصر، اآلية)

كأكصى بعضهم بعضا بلزـك العمل ٔتا أمر ا بو  (كتواصوا باٟتق)-: "رٛتو ا–قاؿ الطربم 
 .()"ُب كتابو، كاجتناب ما هنى عنو فيو 

فهذه السورة العظيمة تبُت لنا أف جنس اإلنساف لفي خسارة كىبلؾ، كلكن ا استثٌت فئة 
 . من الناس ال تشملهم ىذه ا٠تسارة، كىم الذين يدعوف إٔب ا ك يتناصحوف فيما بينهم

                                                           

(  .4/156، 3، ط التفاسير لكالم العلي الكبيرأيسر، اٞتزائرم (
(  .9 ص،ج.د، ط.، دمن ثمار الدعوة القاسم، (

 (  .11/693، ط.، دالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (
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إف ا : "صبلة ا كمبلئكتو كأىل السموات كاألرض على معلم الناس ا٠تَت، قاؿ . 13
كمبلئكتو، كأىل السموات كاألرضيُت، حىت النملة ُب جحرىا، كحىت اٟتوت ليصلُّوف على معلّْم 

 .()"الناس ا٠تَت 
إالَّ  انقطع عىمىليوي  إذا مات اإًلنسافي ": استمرار أجر الداعية كلو بعد موتو، قاؿ النيب . 14

  .() "ةو جارية كعٍلم يػيٍنتفعي بو كىكىلدو صاّبو يدعيو لوؽةو من صدثمن ثبل
 ُب ىذا اٟتديث ٭تث أمتو على أعماؿ يستمر أجرىا حىت بعد ا١تمات، كمن ىذه النيب 

 .األعماؿ بذؿ العلم كالدعوة إٔب ا
 لك ُّٱ: بالرٛتة، قاؿ ا تعاؿيشمل من قاـ بالدعوة إليو -  عز كجلٌ –أف ا   .15

 نن من  زن رن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك

 َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني ميزي  ري ٰى ين ىن
  (.71:سورة التوبة، اآلية)

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

( حديث رقم ، 1922ص  ،ج.د، 1 ط،العبادةجاء ُب فضل الفقو على  ، كتاب العلم، باب ماالجامع ُب  الًتمذمأخرجو (
2685. 

(  .3681حديث رقم ، 2329ص ، ج.، د1ط، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن ا١تيت، السننالنسائي ُب  أخرجو (
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 المبحث األول
 أهمية القرآن الكريم

 ا٠تالدة ، كىو معجزة النيب القرآف الكرًن ىو كبلـ ا عز كجلَّ الذم أنزلو على رسولو ٤تمد 
، إٔب قياـ الساعة، كقد ٖتدل ا البشر أف يأتوا ٔتثلو، كىم مع ذلك عاجزكف أف يأتوا كلو بأية مثلو

كالقرآف الكرًن ىو النور الذم يسَت بو ا١تسلم ُب غياىب اٟتياة، كىو الطريق الذم يرشده إٔب مواله 
 .جلَّ كعبل

 فقد ذكر العلماء عدة تعريفات للقرآف الكرًن، يقوؿ ،يتعلق بتعريف القرآف الكرًن كأما ما
أما ما ذكره العلماء من تعريفو باألجناس كالفصوؿ كما تيعرؼ  "-:رٛتو ا–٤تمد عبد ا دراز .د

اٟتقائق الكلية، فإ٪تا أرادكا بو تقريب معناه، ك٘تييزه عن بعض ما عداه، ٦تا قد يشاركو ُب االسم كلو 
كاألحاديث القدسية، كبعض األحاديث النبوية، تشارؾ - تعأب - تو٫تنا، ذلك أف سائر كتب ا 

القرآف ُب كوهنا كحينا إ٢تيِّا، فرٔتا ظن ظافّّ أهنا تشاركو ُب اسم القرآف أيضنا، فأرادكا بياف اختصاص 
 .()" االسم بو، ببياف صفاتو اليت امتاز ّٔا عن تلك األنواع

ما ، كأف كبلـ ا غَت كبلـ البشر، معلـو أف القرآف كبلـ ا" :شعباف رمضاف مقلد.كيقوؿ د
ْتيث ، كالقرآف يتعذر ٖتديده بالتعاريف ا١تنطقية ذات األجناس كالفصوؿ كا٠تواص، ُب ذلك ريب

، ا١تعجز ، إف القرآف الكرًن كبلـ ا تعأب الذم أنزلو على النيب ٤تمد ...يكوف تعريفو حدِّا حقيقيِّا
ا١تختـو بسورة ، ا١تبدكء بسورة الفاٖتة، ا١تتعبد بتبلكتو، ا١تنقوؿ عنو بالتواتر، ا١تكتوب ُب ا١تصاحف

 .() "الصدكر افوظ ُب، الناس
 :فضل قراءة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه والعمل به: المطلب األول

ٔتا أف القرآف العظيم ىو كبلـ ا جٌل جبللو، فبالتإب يكوف فضل قراءتو كتعلمو كتعليمو كالعمل بو 
 .عظيمه جدان 

كلقد كردت آيات كثَتة كأحاديث شريفة تبُتي لنا فضل قراءة القرآف الكرًن كتعٌلمو كتعليمو 
 :كالعمل بو، فمن ىذه األدلة

                                                           

(  .14 ص،ج.د، ط.، دالنبأ العظيم، دراز (
(  .30 ص،ج.د، ط. د،من اآلثار اإليمانية لتعليم القرآن الكريم على الفرد والمجتمع، مقلد (
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 :األدلة من كتاب اهلل: أوالً 
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ: قوؿ ا تبارؾ كتعأب. 1
 (.2سورة األنفاؿ، اآلية) َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

يبُت ا جل كعبل ُب ىذه اآلية أف من قرأ القرآف أك استمع لو فإف إٯتانو با يزيد، كبالتإب 
 .سيقول توكلو على ربو كحسن ظنو بو

ككجو ذلك أهنم يلقوف لو السمع ك٭تضركف قلؤّم لتدبره، -: "رٛتو ا-يقوؿ الشيخ السعدم
 .()"فعند ذلك يزيد إٯتاهنم؛ ألف التدبر من أعماؿ القلوب 

 (. 4:سورة ا١تزمل، اآلية) َّ جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ: قولو تعأب. 2
كىكذا ينبغي . ()"أم اقرأه على ٘تهل فإنو يكوف عونان على فهم القرآف كتدبره": قاؿ ابن كثَت

على ا١تسلم عند قراءتو لكتاب ا أف يقرأه بًتتيلو كبصوت ٚتيل، فقد قاؿ عليو الصبلة 
  .()" بالقرآف من ٓب يتغىنَّ  لٍيس منَّا:"كالسبلـ

ما أذف ا لشيء، ما أذف لنيب حسن الصوت، يتغٌت بالقرآف : "كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
 . ()"٬تهر بو 

معناه عند الشافعي كأصحابو كأكثر العلماء من  (يتغٌت بالقرآف)كقولو : "يقوؿ اإلماـ النوكم
 . ()"الطوائف كأصحاب الفنوف ٭تسن صوتو بو 

كتاب ا ككأنو يقرأ  كإنك لتعجب أشد العجب من بعض ا١تسلمُت حينما تسمعو يقرأ ي
صحيفة أك مقالة، يقرأ اآلياتى تلو اآلياًت بشكل سريع جدا، حىت ال تكاد ٘تيز أنو يقرأ قرآنا أـ 

 .يتمتم ٘تتمة

                                                           

(  .292صج، .، د1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، (
( . 4/557، 5، طتفسير القرآن العظيم ابن كثَت، (
(  .1469حديث رقم ، 1332ص، ج.د، 1ط، كتاب الوتر، باب كيف يستحب الًتتيل بالقرآف، السنن ُب  داككدأيب أخرجو (
(  ،ج.د، 1 ط،(، باب استحساف ٖتسُت الصوت بالقرآف(فضائل القرآف)، كتاب صبلة ا١تسافرين الصحيح ُب مسلم أخرجو (

. 1847حديث رقم ، 802ص
( . 6/78، 1ط، (إحيح مسلم بشرح النووي) المنهاج في شرح إحيح مسلم بن الحجاجالنوكم،  (



 

23 

 مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّٱ: قوؿ ا عز كجلٌ .3

 (.29:سورة فاطر، اآلية) َّ جل مك لك خك حك  جك
بُتَّ ا سبحانو كتعأب أف من تبل كتابو كأقاـ الصبلة كأنفق ٦تا رزقو ا فإف ىذه ىي التجارة 

أم لن تكسد أك تفسد، بل ٕتارة  راْتة، ىي أجل التجارات كأعبلىا : "قاؿ الشيخ السعدم. الراْتة
 .()"كأفضلها، أال كىي ربح رضى رّٔم، كالفوز ّتزيل ثوابو، كالنجاة من سخطو كعقابو 

 َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: قوؿ ا تعأب. 4
 (.29:سورة ص، اآلية)

يبُت ا عز كجٌل ُب ىذه اآلية الكرٯتة أف من أىداؼ إنزاؿ القرآف الكرًن ىو التدبر، فبتدبر 
القرآف ٭تصل ا١تقصود من إنزاؿ القرآف؛ كذلك ألف من تدبر القرآف فىًهم ما يريده ا منو ًمن فعل 

أم ىذا كتاب أنزلناه على رسولنا ليدبركا : "قاؿ الشيخ أبو بكر اٞتزائرم. األكامر كاجتناب النواىي
آياتو، ٔتعٌت يتأملوىا كيًتككىا بعقو٢تم، فيحصلوا على ىداية القلوب كالعقوؿ فيؤمنوا با كيعملوا  

 . ()"بطاعتو فينجوا كيسعدكا 
 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱ: قولو تعأب. 5
 (.57:سورة يونس، اآلية) َّ يق  ىق يف ىف

فإف ىذه اآلية ترشد ا١تسلم حينما يتعرض للشُّبو كالشَّهوات، ككذلك حينما تلٌم بو ا١تصائب 
كتضيق بو الدنيا كال ٬تد ما يفرج عنو، حُت ذلك يأٌب الفرج من رب العا١تُت، حيث إف القرآف يكوف 
سببان إلزالة ىذه الشبهات كالشهوات، ككذلك سببان ُب تنفيس ا٢تمـو كتفريج الكركب لكل من  قرأ  

 .كتابو كتدبره، ككل ذلك ٭تصل بربكة القرآف
دكاء ١تا ُب الصدكر من اٞتهل، كيشفي بو ا  (كشفاءه ١تا ُب الصدكر): "يقوؿ اإلماـ الطربم

 .()"جهل اٞتهاؿ، فيربئ بو داءىم، كيهدم بو خلقو من أراد ىدايتو بو
 

                                                           

 (  .657صج، .، د1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدم، (
( .  4/447، 3، ط التفاسير لكالم العلي الكبيرأيسر، اٞتزائرم (
(  .6/244، ط.، دجامع البيان عن تأويل آي القرآن الطربم، (
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 :األدلة من السنة النبوية: ثانياً 
جاءت السنة ا١تطهرة على قائلها أفضل الصبلة كالسبلـ بأحاديث كثَتة تدؿ على ىذا ا١تعٌت، 

كا١تتتبع ٢تا سيجد كٌمان كبَتان من األحاديث الواردة ُب ىذا الباب، كلكننا نورد ىنا بعضها من باب 
 :ا١تثاؿ ال اٟتصر، فمن ىذه األحاديث

 . () "يـو القيامة شفيعنا ألصحابو فإنَّو يأٌب اقرءيكا القرآف: "قوؿ النيب .1
النيب عليو الصبلة كالسبلـ ُب ىذا اٟتديث العظيم يدؿ أمتو إٔب سبب من أسباب الشفاعة، 

 .أال كىو القرآف العظيم، الف بقراءة القرآف كبتدبره يشفع القرآف لصاحبو ُب ذلك اليـو العصيب
 .()"القرآف كعلَّمو خيػٍريكم مٍن تعىلم: "قوؿ النيب .2

٭تتمل أف يكوف ا١تراد با٠تَتية من جهة حصوؿ التعليم بعد العلم، كالذم : "قاؿ ابن حجر
ييعلم غَته ٭تصل لو النفع ا١تتعدم ٓتبلؼ من يعمل فقط، بل من أشرؼ العمل تعليم الغَت، فمعلم 

 .()"غَته يستلـز أف يكوف تعلمو، كتعليمو لغَته عمل كٖتصيل نفع متعد 
، كتعلم القرآف كتعليمو يتناكؿ تعٌلم حركفو كتعليمها: "كيقوؿ ابن القيم عن ىذا اٟتديث

كاللفظ كسيلة ، كىو أشرؼ قسمي تعلمو كتعليمو ؛ فإف ا١تعٌت ىو ا١تقصود، كتعلم معانيو كتعليمها
، كتعلم اللفظ آّرد كتعليمو تعلمي الوسائل كتعليمها، إليو، فتعلم ا١تعٌت كتعليمو تعلم الغاية كتعليمها

 (.)" كبينهما كما بُت الغايات كالوسائل
 ّٔا لكل من تعلم القرآف كعلمو، فيجب أف ال يزىد الناس فهذه ا٠تَتية اليت بشر النيب 

بعد ىذه البشارة ُب تعلم كتعليم القرآف، كينبغي على كل مسلم كمسلمة أف ٭ترصوا على تعلم كتعليم 
 .القرآف كل ْتسب استطاعتو كقدرتو، لكي يدخلوا ُب ىذه ا٠تَتية العظيمة

                                                           

 ( حديث ، 804ص  ،ج.د، 1 ط، كتاب صبلة ا١تسافرين، باب فضل قراءة القرآف كسورة البقرة،الصحيح ُب مسلمأخرجو (
 .1874رقم 

 ( حديث رقم ، 435ص، ج.د، 1ط، كتاب فضائل القرآف، باب خَتكم من تعلم القرآف كعلمو، الصحيح ُب  البخارمأخرجو(
5027. 

 (  .9/86، ط.د ،فتح الباري بشرح إحيح البخاريابن حجر، (
 (  .202ص ،ج.د، ط.، دمفتاح دار السعادةابن القيم اٞتوزية، (
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قػىرىأى حىرفان من كتاب ا فىلو بو حىسنة كاٟتسنة بعشر أمثا٢تا، ال أقوؿ آب من : "قولو . 3
فهذا اٟتديث يبُت لنا فضل قراءة القرآف . ()"حرؼ كلكن ألف حرؼ كالـ حرؼ كميم حرؼ

كاألجر ا١تًتتب عليو، فإذا كاف األجر ا١تًتتب لكل من قرأ حرفان من كتاب ا بعشر حسنات، فكيف 
 .كذلك فضل ا يؤتيو من يشاء كا ذك الفضل العظيم!!. ّتميع حركؼ القرآف 

كقد كردت أحاديث تدؿ على فضائل قراءة بعض سور القرآف ككذلك فضائل بعض .4
 :اآليات فمن ىذه األحاديث

ٝتع نقيضا من فوقو فرفع رأسو فقاؿ  قاعد عند النيب  جربيل بينما: "ؿقا ابن عباس عن.1
 ىذا ملك نزؿ : فنزؿ منو ملكه فقاؿ،ىذا باب من السماء فيتح اليـو ٓب يفتح قط إال اليـو

 أبشر بنورين أكتيتىهما ٓب يؤهتما نيب قبلك : فسلم كقاؿ،إٔب األرض ٓب ينزؿ قط إال اليـو
 .()"فاٖتة الكتاب كخواتيم سورة البقرة لن تقرأ ْترؼ منهما إال أعطيتو

 . ()"اآليتاف من آخر سورة البقرة، من قرأ٫تا ُب ليلة كفتاه: "النيب قوؿ . 2
قيل معناه كفتاه من قياـ الليل، كقيل من الشياطُت، كقيل من : "يقوؿ اإلماـ النوكم

 .()"اآلفات ك٭تتمل من اٞتميع
 ، ككيف يقرأ ثلث القرآف:أيعجز أحدكم أف يقرأ ُب ليلة ثلث القرآف قالوا: " قولو . 3

 . ()" قل ىو ا أحد تعدؿ ثلث القرآف:قاؿ
أف القرآف على ثبلثة أ٨تاء، قصص : قاؿ القاضي قاؿ ا١تازرم قيل معناه: "قاؿ النوكم

كأحكاـ كصفات  تعأب، كقل ىو ا أحد متمحضة للصفات، فهي ثلث كجزء من 
                                                           

 ( ص  ،ج.، د1 ط،األجرجاء ُب من قرأ حرفا من القرآف مالو من  ، كتاب فضائل القرآف، باب ماالجامع ُب  الًتمذمأخرجو(
 .2910حديث رقم ، 1944

( ، 1 ط، باب فضل الفاٖتة كخواتيم سورة البقرة،(فضائل سور القرآف)، كتاب صبلة ا١تسافرين الصحيح ُب مسلم أخرجو (
. 1877حديث رقم ، 804ص ج،.د
( ، 1 ط، باب فضل الفاٖتة كخواتيم سورة البقرة،(فضائل سور القرآف) ، كتاب صبلة ا١تسافرين الصحيح ُب مسلم أخرجو (

 .1878حديث رقم ، 804ص ج،.د
(  .6/92، 1، ط(إحيح مسلم بشرح النووي)المنهاج في شرح إحيح مسلم بن الحجاج ،  النوكم(
(  ج،.د، 1 طباب فضل قراءة قل ىو ا احد،، (فضائل سور القرآف) ، كتاب صبلة ا١تسافرين الصحيح ُب مسلم أخرجو (

 .1886حديث رقم ، 805ص
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ثبلثة أجزاء، كقيل معناه أف ثواب قراءهتا يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآف بغَت 
 . ()"تضعيف

 .() "الدجاؿ من حفظ عشر آيات من أكؿ سورة الكهف عصم من": قوؿ النيب . 4
أٓب تػىرى آيات أنزلت الليلة ٓب ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق كقل أعوذ برب : "قولو . 5

 .()"فيو بياف عظم فضل ىاتُت السورتُت: "قاؿ اإلماـ النوكم. ()"الناس
 . بتعلم وتعليم القرآن الكريماهتمام النبي : المطلب الثاني

 ٬تد أنو كاف حريصان إف ا١تتأمل ُب سَتة ا١تصطفى عليو الصبلة كالسبلـ منذ بدأ الدعوة إٔب كفاتو 
كل اٟترص على أف يكوف القرآف ىو ا١تقدـ ُب ٚتيع شؤكنو، كلذا كاف القرآف يتجسد ُب شخصو 

 فقد كاف قرآنان ٯتشي بُت الناس صلواتي اً كسبلميو عليو، قالت أـ ا١تؤمنُت عائشة رضي ا ،
 .()"فإف خلق نيب ا كاف القرآف: " قالتعنها عندما سيئلت عن خيلق رسوؿ ا 

 بالقرآف كتعلمو كتعليمو يتجلى كثَتان ُب أقوالو كأفعالو كُب ٚتيع شؤكف حياتو، كاىتماـ النيب 
 :فمن األمثلة اليت توضح ىذا االىتماـ

 عند موتو بالعناية كاالىتماـ بالقرآف كتعلمو، فقد أكرد البخارم بابان ٝتٌاه باب كصية النيب 
ثنا: "الوصاية بكتاب ا قاؿ فيو ثنىا ٤تمد بن يوسف حدَّ ثنىا مالكي بن مٍغوىؿ حدَّ  :قاؿ طلحة حدَّ

أيمريكا  صيَّةك كيف كيتبى على النَّاس اؿ: فقٍلت، ال:فقاؿى  كصىى النيبُّ  أأبن أيب أٍكَب اللَّو عبد سألت
 . () "أٍكصىى ًبكتاًب اللَّوً : ًّٔا كٓب ييوًص قاؿى 

                                                           

(  .6/95 ،1، ط(إحيح مسلم بشرح النووي)المنهاج في شرح إحيح مسلم بن الحجاج  النوكم، (
( ، 1 طباب فضل سورة الكهف كآية الكرسي،، (فضائل سور القرآف) ، كتاب صبلة ا١تسافرين الصحيح ُب مسلم أخرجو (

 .1883حديث رقم ، 804ص ج،.د
( ، 805ص ج،.د، 1 طباب فضل قراءة ا١تعوذتُت،، (فضائل سور القرآف) ، كتاب صبلة ا١تسافرين الصحيح ُب مسلمأخرجو  (

 .1891حديث رقم 
( . 6/96 ،، مرجع سابق النوكم(
(  ك مرض،أ اباب جامع صبلة الليل كمن ناـ عنو، (فضائل سور القرآف) ، كتاب صبلة ا١تسافرين الصحيح ُب مسلمأخرجو  (

 .1739 حديث رقم ،749ص، ج.، د1ط
(  .5022حديث رقم ، 435ص ج،.د، 1 ط، كتاب فضائل القرآف، باب الوصاية بكتاب ا،الصحيح ُب  البخارمأخرجو (
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كا١تراد بالوصية بكتاب ا حفظو حسا كمعٌت، فيكـر كييصاف : "قاؿ ابن حجر ُب شرحو ٢تذا اٟتديث
كال يسافر بو إٔب أرض العدك، كيتبع ما فيو فيعمل بأكامره ك٬تتنب نواىيو كيداـك تبلكتو كتعلمو 

 .()"كتعليمو ك٨تو ذلك 
القرآف من جربيل عليو السبلـ، حيث كاف جربيل على تلٌقي  كمن األمثلة كذلك حرصو 

ما يكوف ُب رمضىاف  أجودي  ككاف أٍجود النَّاس كاف رسوؿ اللَّو ":  يدارسو القرآف، قاؿ اٍبن عبَّاس
 .()..."  كل ليلة من رمضىاف فييدارسوي القرآفُبككاف يلقاه  جربيلي  حُت يٍلقاهي 

على تعلم كتعليم القرآف كاف إذا نزؿ عليو شٍيءه من القرآف تعٌجل على  كمن اىتمامو 
(. 16:سورة القيامة، اآلية)ٱٱَّ هل مل خل حل جل مك لك ُّٱ: حفظو فعند ذلك نزؿ قولو تعأب

فقاؿ بعضهم ألنو كاف إذا نزؿ عليو منو شٍيء ... كٍاختىلف آىل التأكيل-: "رٛتو ا–يقوؿ الطربم 
 .    ()"ال تٍعجل بو، فإنا سىنىٍحفىظيو عليك: عىجىل ًبو، ييريد ًحفظو من ًحبو إياه، فقيل لو

من شغفو كحبو لكتاب ربو كحرصو على حفظو، كمن ٍب نقلو لصحابتو كاف  فالنيب 
 .يتعجل، فجاء األمر اإل٢تي بأف ال يتعٌجل

 كأكؿ سفَتان لئلسبلـ ُب ا١تدينة ا١تنورة حينما  ١تصعب بن عمَت كمن ذلك أيضا إرسالو 
فلما انصرؼ عنو القـو بعث : "، يقوؿ ابن ىشاـ- بيعة العقبة األكٔب –٘تت تلك البيعة ا١تباركة 

معهم مصعب بن عمَت بن ىاشم بن عبد مناؼ بن عبد الدار بن قصي، كأمره أف  رسوؿ ا 
 . ()"يقرئهم القرآف، كيعلمهم اإلسبلـ كيفقههم ُب الدين، فكاف يسمى ا١تػػػيقرئ با١تدينة 

 كاف يفاضل بُت الصحابة أحياءن كأمواتان ٔتا معهم من بالقرآف كأىلو أنو كمن اىتمامو 
 ا معن جابر بن عبد ا رضؼ.  بشهداء أحدما فعلو النيب من خبلؿ كيتجلى ذلك قرآف، 
ا " : معي بٍُت الرَّجلًُت مٍن قتػٍلىى أيحيدو ُب ثٍوبو كاًحدو ٍبي يقيوؿ يجٍ  كاف النَّيب: عنهما أىيػُّهيم أىٍكثػىري أىٍخذن

   .()... " أيشَتى لوي إٔب أىحىد٫ًتىا قدَّموي ُب اللٍَّحدً الًٍلقيٍرآف فًإذ
                                                           

( . 9/78، ط.، دفتح الباري بشرح إحيح البخاري ابن حجر، (
(  .6،حديث رقم 1ج،ص.د،1 ط رسوؿ ا،إٔب كتاب بدء الوحي، باب كيف كاف بدء الوحي ،الصحيح ُب  البخارم أخرجو(
(  .11/236، ط.، دجامع البيان عن تأويل آي القرآن الطربم، (
(  .376ج، ص.، د3، طالسيرة النبوية، ابن ىشاـ (
(  .1343حديث رقم ، 104ص  ج،.د، 1 ط، كتاب اٞتائز، باب الصبلة على الشهيد،الصحيح ُب  البخارمأخرجو (
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خرىج رسوؿي اللَّو صلَّى اللَّو عليو كسلَّم ك٨تن ُب " :قاؿ عٍقبة بن عامر عن كمن تلك النماذج ما ركم 
فيٍأٌب مٍنو بنىاقتػىٍُتً كٍومىاكىٍيًن ُب غَت  العقيقً  أك إٔب فقاؿ أيُّكم ٭تبُّ أف يٍغدكى كلَّ يوـو إٔب بيٍطحىاف الصٌُّفة

 أفىبلى يغدك أحدكٍم إٔب ا١تٍسجد فيٍعلىمي أك يٍقرأي :فقٍلنىا يا رسوؿ اللَّو ٨تب ذلك قاؿ إٍبٍو كال قٍطًع رًحم
أربع كمن  من ثبلثو كأربعه خَته لو من كثبلثه خَت لو من ناقتػىٍُت  كتاب اللَّو عٌز كجلَّ خَته لو من آيتُتً 

 . ()"اإلبل من أعداًدًىنَّ 
 على تعٌلم كتعليم القرآف الكرًن، حيث إنو جعل يتبُت لنا ُب ىذا اٟتديث حرص النيب 

فضل تعٌلم أك قراءة آيتُت من كتاب ا خَت من ناقتُت، كثبلث آيات خَت من ثبلث كىكذا، لذا 
ينبغي على ا١تسلم أف ال يفوت ىذه األجور العظيمة مقابل عمل يسَت، كلكٌن ا١توٌفق من كفقو ا، 

 .كارـك من حرمو ا، كال حوؿ كال قوة إال با
ؤمن: "كمن األمثلة أيضان قوؿ النيب 

ي
به ماأليتٍػريجَّة ر٭تيها طى  مثلي  الَّذم يٍقرأي القرآف مثلي ا١ت

ؤمن  كمثلي ،كطعمها طىٌيب
ي
ا كطعمها حٍلوه  مثل الذم الى يقرأي القرآف ا١ت  كمثلي ا١تنافًق ،التَّمرة ال ريح ٢تى

 كمثلي ا١تنافق الَّذم ال يقرأي القرآف كمثًل ،الرَّ٭ٍتانة ر٭تها طىيب كطٍعميها ميرّّ  مثلي  الَّذم يقرأي القرآف
ًفيو فًضيلة حافًظ : "قاؿ اإلماـ النوكم ُب شرحو ٢تذا اٟتديث. ()" اٍٟتنظىلًة ليس ٢تا ريح كطعمها ميرّّ 

 .()" القرآف كاستٍحباب ضرب األمثاًؿ إًليضاح ا١تقاصد
 ُب ىذا اٟتديث ذكر لنا أربعة أنواع ٦تا ٗترجو األرض، ٦تا ٢تا خاصية ُب الرائحة النيب 

كالطعم، كمن ٍب شٌبو كل نوع من ىذه األنواع ْتاؿ من يقرأ القرآف كمن ال يقرؤه، كلكن جعل أفضل 
ىذه األنواع ا١تشبهة ٦تا ٢تا خاصية ٚتيلة ُب الرائحة كالطعم ْتاؿ صاحب القرآف، حيث شٌبهو 

باألترجو كىي نوع من أنواع الفاكهة، ألف ٢تا خاصية ٦تيزه عن سائر األنواع األخرل ا١تذكورة ُب 
 .اٟتديث حيث إف ر٭تها طيب كطعمها طيب

                                                           

( ، 804ص ج،.د، 1 ط، كتاب صبلة ا١تسافرين، باب فضل قراءة القرآف ُب الصبلة كتعلمو،الصحيح ُب  مسلمأخرجو (
 .1873حديث رقم 

(  . 1860حديث رقم ، 803ص ج،.، د1 ط، كتاب صبلة ا١تسافرين، باب فضيلة حافظ القرآف،الصحيح ُب  مسلم أخرجو(
(  .6/83، 1، ط(إحيح مسلم بشرح النووي)المنهاج في شرح إحيح مسلم بن الحجاج  النوكم، (
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مثل الذم : " بالعناية ْتفظ القرآف كضبطو قولو كمن الشواىد اليت تبُت لنا اىتماـ النيب 
كىو يتعاىديهي كىو عليو شديده فلوي  الَّذم يٍقرأي   كمثل،القرآف كىو حافظه لوي مع السَّفرة الًكراـً الربرةً  يٍقرأي 

  .()" أجرىاف
خيػٍريكم من : " بتعٌلم كتعليم القرآف الكرًن قولو كمن األدلة اليت تبُت اىتمامو 

 .()"القرآف كعلَّمو تعىلم
 :حاجة األفراد واألمة إلى القرآن الكريم : المطلب الثالث

كما ىو معلوـه أف القرآف الكرًن ىو ا١تنهج القوًن الذم يسَت عليو ا١تسلم لينَت لو طريقي الدنيا 
كاآلخرة، فبدكف القرآف سيتيو ا١تسلم كيتشتت ُب دىاليز اٟتياة، كذلك ألف القرآف الكرًن اشتمل على 

 .كل ما ٭تتاجو ا١تسلم سواءن ُب معاشو الدنيوم أك األخركم
أما إذا أراد ا١تسلموف العزة كالكرامة كالتمكُت ُب األرض فعليهم بكتاب رّٔم، فإف فيو التوجيو 

ما لن تضلُّوا بعدهي إف  تركت فيكم كقد: "كالرشاد كالصبلح ُب الدنيا كاآلخرة، يقوؿ النيب 
فالنيب عليو الصبلة كالسبلـ بُتَّ لنا ُب ىذا اٟتديث الذم قالو ُب . ()... "اٍعتصمتم بًو كتابي اللَّوً 

لن يضٌل كلن يشقى، بل سيحِت حياة كرٯتة - عز كجلَّ - حجة الوداع أف من ٘تسك بكتاب ا
 .كسعادة أبدية ُب الدنيا كاآلخرة

 :كتكمن أ٫تية حاجة األفراد كاألمة إٔب القرآف الكرًن ُب عدة جوانب، منها
كىو أىم ما ٭تتاجو الفرد كٖتتاجو األمة، فبدكف العقيدة الصحيحة : اٞتانب العقدم. 1

كإف ا١تتأمل ُب أحواؿ الناس اليـو ليعجب أشد العجب حينما . يصبح اإلنساف كالبهيمة ال قيمة لو
يأٌب رجله ُب كامل قواهي العقلية، بل كالبعض قد حباه ا علمان ٚتَّا ُب جانب من جوانب العلـو 

الدنيوية، فتجده طواؿ النهار منكبان ُب ٕتاربو كاخًتاعاتو ك٥تترباتو، كعندما يسدؿ الليل ستاره يأٌب ىذا 
العآب أك ىذا الربكفيسور فيخر ساجدان ٢تذا الصنم أك ٢تذا اٟتجر الذم يعبدهي طالبان منو التوفيق 

 .كاإلعانة كقضاء اٟتوائج كال حوؿ كال قوة إال با

                                                           

(  .4937حديث رقم ، 425ص ،ج.، د1 ط، كتاب التفسَت، باب سورة عبس،الصحيح ُب  البخارمأخرجو (
(  .24سبق ٗتر٬تو ص  (
(  .2950حديث رقم ، 880ص ،ج.، د1 ط،كتاب اٟتج، باب حجة النيب ، الصحيح ُب  مسلمأخرجو (



 

30 

ك٢تذا جاء القرآف العظيم موضحان لنا ىذا اٞتانب ا١تهم ُب حياة الناس أال كىو جانب العقيدة 
١تاذا خيلقنا ؟ كمن ىيو معبيودنا ؟ كما ىو مصَتينا بعد ا١توت؟، ككل ىذه األسئلة كغَتىا : كالعبادة، أم

جاء القرآف الكرًن بإجاباتو شافية ككاضحة لَتشد اٟتيارل كيوجههم إٔب الطريق الصحيح، يقوؿ ا 
كيقوؿ ، (56:سورة الذاريات، اآلية) َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ: تبارؾ كتعأب

سورة ا١تؤمنوف، ) َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ: سبحانو
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ :كيقوؿ عٌز من قائل (.115:اآلية
كغَتىا من اآليات اليت تبُت لنا أ٫تية . (4-1سورة اإلخبلص، اآلية) ٱَّمهىه جه ين ىن

 . القرآف للفرد كاألمة كاليت تبٍت العقيدة الصحيحة ُب نفوسهم
جاء القرآف الكرًن موضحان لنا كيف ينبغي على ا١تسلم أف تكوف : اٞتانب األخبلقي. 2

فعلى سبيل ا١تثاؿ فيما . أخبلقو كتعامبلتو مع من حولو سواءن كانوا من البشر أك غَتىم من ا١تخلوقات
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: يتعلق ّٔذا اٞتانب يقوؿ ا تبارؾ كتعأب

 ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن  حنجن يم
فا عٌز كجٌل بُت لنا ُب ىذه . (12:سورة اٟتجرات، اآلية) َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

اآلية بعض األخبلقيات اليت ينبغي أف تكوف ُب ا١تسلم، بأف يتجنب إساءة الظن بالناس، بل ينبغي 
 . عليو أف ٭تسن الظن ّٔم، كأف ال يتجسس عليهم كال يغتأّم

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ: كمن اآليات كذلك قولو تعأب

سورة ) َّ مق حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص  خص حص
أف على األمة أف تؤدم األمانات إٔب - كىو أعلم بنا- بُت لنا ربنا ُب ىذه اآلية (.58:النساء، اآلية

أىلها، كإذا حكمت بُت الناس أف ٖتكم بالعدؿ، فبسبب تفريط األمة بالعدؿ ضاعت اٟتقوؽ 
يقوؿ شيخ . كانتشر الببلء ُب الببلد كتكالب أعداء األمة على أمة اإلسبلـ، كال حوؿ كال قوة إال با

فإف الناس ٓب يتنازعوا ُب أف عاقبة الظلم كخيمة، كعاقبة العدؿ -: "رٛتو ا–اإلسبلـ ابن تيمية 
كرٯتة، ك٢تذا يركل أف ا ينصر الدكلة العادلة كإف كانت كافرة، كال ينصر الدكلة الظا١تة كإف كانت 

 . ( )"مؤمنو

                                                           

(  .28/63، ط.، د تيميةابنفتاوى شيخ اإلسالم  ابن تيمية، (
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ك٢تذا ينبغي على األفراد كآّتمعات اإلسبلمية أف يعودكا إٔب كتاب رّٔم كأف يأ٘تركا بأكامره ك٬تتنبوا 
نواىيو، فبالقرآف ستحيا األمة حياة سعيدة، كسيعيش الناس ُب راحة كطمأنينة، نسأؿ ا أف يرزقنا 

 .اٟتياة السعيدة ا٢تنيئة
كما ىو معلوـه كمشاىد أف األمة عبارة عن أفراد يًتابطوف فيما بينهم : اٞتانب االجتماعي.3

إما بقراباتو أك مصاىراتو أك غَتىا، ك٢تذا أكٔب القرآف الكرًن ىذا اٞتانب أكٔب عناية، كاىتم بو أشد 
كإف ا١تتتبع آليات القرآف الكرًن اليت عنيت باٞتانب االجتماعي ٬تد أهنا ٓب تًتؾ أم شيء . االىتماـ

فمن ىذه اٞتوانب ا١تشرقة اليت جاء القرآف الكرًن . مهم ٮتص ىذا اٞتانب إال كأعطتو حقو كامبلن 
 ام يل ىل ُّٱ: موضحا ٢تا كمهتمان ّٔا ماىيَّة العبلقة بُت الولد ككالده كما ُب قولو ا تبارؾ كتعأب

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ىنين نن من زن رن مم
: أم: "  يقوؿ الشيخ السعدم(.23سورة اإلسراء، اآلية) َّ جت هب مب خب حب جب هئ

أحسنوا إليهما ّتميع كجوه اإلحساف، القوٕب كالفعلي، ألهنما سبب كجود العبد، ك٢تما من ابة 
كمن العجائب أف الغرب . ()"للولد كاإلحساف إليو كالقرب، ما يقضي تأكد اٟتق ككجوب الرب

٬تعلوف يومان ُب السنة ٬تتمع الولد مع كالدتو، كيربىا فقط ُب ىذا اليـو كيقدـ ٢تا ا٢تدايا، كىذا اليـو 
، أما ُب اإلسبلـ فالقرآف قد بُت لنا أف بر٫تا مستمر مدل اٟتياة، بل (عيد األـ)يسمى عندىم بػ 

 .كحىت بعد ا١تمات، كاٟتمد  على نعمة اإلسبلـ

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: أيضان من الشواىد قولو تعأب

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 رث يت نتىت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  ىئيئ نئ مئ

ٗتاطب اآليات السابقة ُب : "عبدا الطيار.يقوؿ د (.177:سورة البقرة، اآلية) َّ مث زث
كضوح ال لبس فيو أصحاب األمواؿ ٦تن أعطاىم ا سعة ُب الرزؽ، كتذكرىم بأف ٢تم إخوانان من 

كل أكلئك ْتاجة ماسة إٔب مد يد العوف ٢تم ، األقارب كاليتامى كا١تساكُت كالسائلُت كُب الرقاب
ليعيشوا حياة ناعمة ُب ظبلؿ اإلسبلـ الوارفة، كتشَت اآليات إٔب أف أصحاب األمواؿ إذا فعلوا ذلك 

                                                           

( . 430صج، .، د1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، (
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 ،فهم ٭تققوف دعوة اإلسبلـ اليت جاء ّٔا لتحقيق التكافل العاـ بُت ٚتيع أفراد األمة كأبناء آّتمع
كالتعاكف الصادؽ ُب ظل العقيدة  ليعيش اٞتميع حياة آمنة ىادئة ينعموف فيها باألمن كالرخاء

      .()"اإلسبلمية السمحة

 :كمن اآليات اليت عنيت باٞتانب االجتماعي فيما ٮتص جانب الزكاج كما ُب قولو تعأب

 ام  يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ
، اآلية) َّ ىن نن من زن رن مم فا سبحانو خلق اإلنساف كركب  (.21سورة الرـك

فيو غريزة الشهوة كذلك ألجل تكاثر اٞتنس البشرم، كجعل ٢تا طريقان إلشباعها كىو الزكاج، فبالزكاج 
 .ٖتصل فوائد كثَتة، ك٢تذا اىتم القرآف الكرًن ّٔذا اٞتانب كأكد عليو ُب مواضع كثَتة منو

كمن خبلؿ ىذه اآليات السابقة يتبُت لنا أ٫تية القرآف ُب حياة الفرد كاألمة، كأف القرآف اىتم 
باٞتانب االجتماعي، كٓب يًتؾ جانبا من جوانبو ا١تتعددة إال كقد بينو كفصل فيو، كذلك ألجل أف 

 .تعيش األمة ُب كدو كتراحم كتعاطف فيما بينهم
إف األمن مطلبه لكل البشر ّتميع طبقاهتم كدياناهتم، كباختبلؿ األمن : اٞتانب األمٍت. 4

تضيع اٟتقوؽ، كينتشر الظلم، كتكثر الفنت، كلذلك جاء القرآف الكرًن ْتفظ األمن، كجعل لؤلمن 
 .سياجان متينان فمن ٗتطى ذلك السياج، أنزؿ عليو عقوبات متنوعة قد يصل بعضها إٔب حد القتل

 مب  زب  ُّٱ: فمن اآليات اليت تبُت أف القرآف جاء ْتفظ األمن قولو ا تبارؾ كتعأب

 ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب

 زن رن ممام يل ىل مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث

كا١تشهور أف ىذه اآلية : "قاؿ السعدم (.33:سورة ا١تائدة، اآلية ) َّ ين  ىن نن من
الكرٯتة ُب قطاع الطريق، الذين يعرضوف للناس ُب القرل كالبوادم، فيغصبوهنم أموا٢تم، كيقتلوهنم، 

، فأخرب ا أف جزاءىم كنكا٢تم إقامة اٟتٌد عليهم، كأف ...كٮتيفوهنم، فيمتنع الناس من سلوؾ الطريق
 . ()"ييفعل ّٔم كاحد من ىذه األمور

                                                           

(  http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id=1050،"التكافل االجتماعي ُب الفقو اإلسبلمي" الطيار،  (

( . 208 صج،.، د1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، (

http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id=1050
http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id=1050
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 ىيمي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ: ككذلك قولو تعأب

ا جل كعبل بُت لنا ُب ىذه اآلية عظم حرمة  . (38سورة ا١تائدة، اآلية) َّ ٰى  ٰر ٰذ يي
 .أمواؿ الناس، كأف من تعٌدل على أمواؿ غَته بالسرقة فإف ىذا جزاؤه

فمن خبلؿ ىاتُت اآليتُت يتبُت لنا أف القرآف الكرًن اىتٌم باألمن اىتمامان كبَتان، كرتب عليو 
أحكاما متنوعة، كحدكدا متينة، كل ذلك حفظان لؤلركاح كا١تمتلكات، فإذا استتب األمن كأىًمنى الناسي 

 . على أعراضهم كأموا٢تم عبدكا رّٔم بكل يسرو كسهولو
إف اٞتانب االقتصادم لو دكر مهم ُب تطور الشعوب كهنضة األمة، : اٞتانب االقتصادم. 5

فحياة البشر اليوميو قائمة على البيع كالشراء كغَتىا من ا١تعامبلت ا١تالية، كلذلك جاء القرآف بتنظيم 
 .ىذه ا١تعامبلت، فجعل ٢تا أحكاما كقوانُت دقيقو يعجز البشر أف يأتوا ٔتثلها

  يي ىي ُّٱ: فمن األمثلة اليت تبُت لنا اىتماـ القرآف ّٔذه ا١تعامبلت قولو تبارؾ كتعأب
 يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
قاؿ ابن كثَت  (.29:سورة النساء، اآلية) َّ مت زت رت يب ىب نب  مبزب رب

: ينهى ا تبارؾ كتعأب عباده ا١تؤمنُت عن أف يأكلوا أمواؿ بعضهم بعضا بالباطل، أم-: "رٛتو ا–
، ...بأنواع ا١تكاسب اليت ىي غَت شرعية كالربا كالقمار كما جرل ٣ترل ذلك من سائر صنوؼ اٟتيل
كلكن ا١تتاجرة ا١تشركعة اليت تكوف عن تراض من البائع كا١تشًتم فافعلوىا كتسببوا ّٔا ُب ٖتصيل 

 . ()"األمواؿ

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: كمن األمثلة قولو تعأب

 ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن حن جن

 رت يبىب نب مب  زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

بُتَّ  ا عز كجل لنا ُب ىذه اآلية عظم جرٯتة أكل  (.275:سورة البقرة، اآلية) َّ نت مت زت
 . الربا كأف الذم يتعامل بو ال يقـو إال كما يقـو الذم يتخبطو الشيطاف من ا١تس كالعياذ با

                                                           

( . 1/625، 5، طتفسير القرآن العظيم ابن كثَت، (
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أم يصرعو الشيطاف باٞتنوف، فيقوموف من قبورىم :" ُب تفسَته ٢تذه اآلية- رٛتو ا–يقوؿ السعدم 
، ك٢تذا ينبغي على ا١تسلم اٟتصيف أف يبتعد عن مثل ىذه التعامبلت ()"حيارل سكارل مضطربُت

 .ا١تشبوىة كاليت ٘تحق بركة ا١تاؿ كتزيلو
كمن ذلك أيضا أف ا عز كجل أنزؿ آية ىي أطوؿ آية ُب القرآف، كىي آية الدَّين كىي قولو 

سورة البقرة، ) َّ اآلية... يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ: تعأب
  (.282:اآلية

كّٔذا يتبُت لنا من خبلؿ ىذه اآليات أف القرآف اىتم ْتفظ أمواؿ الناس كبتنظيم معاشهم 
كاقتصادىم، ْتيث يعرؼ كل أمرئ مالو كما عليو مالو، كبذلك تسَت األمور كفق ما أراده ا جل 

 . كعبل ٢تم، كىو الذم يعلم حا٢تم كما الذم ييصلح شأهنم
 .العالقة بين القرآن الكريم والدعوة إلى اهلل: المطلب الرابع

إف عبلقة الدعوة بالقرآف عبلقة دائمة ال تنفك كال تنفصل، ذلك ألف ا٢تدؼ من الدعوة إٔب ا ىو 
 ين ىنُّٱ: ىداية الناس إٔب رّٔم، كلذلك أنزؿ ا القرآف ليكوف سببان ٢تدايتهم، قاؿ ا تبارؾ كتعأب

 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه
إف ىذا القرآف الذم أنزلناه على : يقوؿ تعأب ذًكره: " يقوؿ اإلماـ الطربم (.9:سورة اإلسراء، اآلية)

للسبيل اليت ىي أقـو من غَتىا : يقوؿ (لليت ىي أقـو) يرشد كيسدد من اىتدل بو،  نبينا ٤تمد 
فهذا القرآف يهدم : من السبل، كذلك دين ا الذم بعث بو أنبياءه، كىو اإلسبلـ، يقوؿ جل ثناؤه

ك٢تذا كلما ٘تسك . ()"عباد ا ا١تهتدين بو إٔب قصد السبيل اليت ضل عنها سائر ا١تلل ا١تكذبُت بو
العبد بكتاب ربو كلما قرب منو كانشرح صدره، ككلما ابتعد العبد عن كتاب ربو كلما زاده بعدا 

 .كشقاءن كال حوؿ كال قوة إال با
 حمخم جم يل ىل ُّٱ: كمن اآليات الدالة على أف القرآف من أىم أسباب ا٢تداية قولو تعأب

ٮترب تعأب أف ما أنزلو : "قاؿ الشيخ أبو بكر اٞتزائرم. (2:سورة البقرة، اآلية) َّجنحن  يم ممىم
على عبده كرسولو من قرآف ٯتثل كتابا فخما عظيما ال ٭تتمل الشك كال يتطرؽ إليو احتماؿ كونو غَت 

                                                           

(  .100صج، .، د1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، (
(  .7/346، ط.، دجامع البيان عن تأويل آي القرآن الطربم، (
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كحي ا ككتابو ْتاؿ، كذلك إلعجازه، كما ٭تملو من ىدل كنور ألىل اإلٯتاف كالتقول يهتدكف ّٔما 
 .()"إٔب سبل السبلـ كالسعادة كالكماؿ

 ارتباطان شديدان ال  ٬تد أف القرآف العظيم كاف مرتبطا بدعوتو كإف ا١تتأمل ُب سَتتو 
 من الوحي ىو القرآف، ينفك عنو، فعندما نزؿ جربيل عليو السبلـ بالوحي كاف أكؿ ما ٝتعو النيب 

تقوؿ أـ ا١تؤمنُت عائشة رضي ا عنها ُب اٟتديث الطويل كىي ٖتكي بداية بدء الوحي لرسوؿ ا 
" :فأخذين فغطٍت حىت بلغ مٍت اٞتهد ٍب أرسلٍت : قاؿ، ما أنا بقارئ: قاؿ، اقرأ:فجاءه ا١تلك فقاؿ 

 اقرأ : فقاؿ، فأخذين فغطٍت الثانية حىت بلغ مٍت اٞتهد ٍب أرسلٍت، ما أنا بقارئ: قلت، اقرأ:فقاؿ
﴾ ُ﴿ خىلىقى  الًَّذم رىبّْكى  بًاٍسمً  اقػٍرىأٍ } :ؿ فقا، فأخذين فغطٍت الثالثة ٍب أرسلٍت، ما أنا بقارئ:فقلت،

نسىافى  خىلىقى  ـي  كىرىبُّكى  اقػٍرىأٍ ﴾ ِ﴿ عىلىقو  ًمنٍ  اإٍلً  .()"{﴾ّ﴿ اأٍلىٍكرى
خبلؿ دعوتو  كذلك ٦تا يؤكد لنا أف الدعوة إٔب ا مرتبطةه بالقرآف ما كاف من ًفعلو 

للناس، فقد كاف عليو الصبلة كالسبلـ يدعو الناس إٔب ا تبارؾ كتعأب من خبلؿ كتابو جلَّ كعبل،  
 . كما سيأٌب معنا ُب ا١تبحث التإب

إذان كبعد ىذا يتبُت لنا أف الداعية إٔب ا ال يستطيع أف يدعو إٔب ا عز كجل من غَت كتاب 
، فبدكف عليو ير، كىو النرباس كالدليل الذم يسالداعيةا، فكتاب ا ىو النور الذم يهتدم بو 

عظمة القرآف ككاف معايشنا لو الداعية إذا استشعر كالقرآف تصبح الدعوة ال قيمة ٢تا كال فائدة منها، 
نسأؿ ا أف .  ال يقارف بأثر قصة أك حكاية أك موعظة من ىنا أك ىناؾدعوتو بومتعمقنا فيو فإف أثر 

 .العاملُت بكتابو كسنة نبيو ٬تعلنا من الدعاة ا١تهتدين 
 وإحابته الكرام من خالل القرآن الكريم وتأثرهم نماذج من دعوة النبي : المطلب الخامس

 :به
، كلقد جاء ُب كتاب ا   كىو منهج النيب ٤تمد األصيل األصلف الدعوة بالقرآف ىي أالشك 

بالدعوة بو من خبلؿ  بل كأيمر ،  ُب غَت ما آية من كتاب االقرآفتعأب ما ٬تٌلي أ٫تية الدعوة ب
 هت مت خت ُّٱ: ، كمن أمثلة ذلك قوؿ ا سبحانو كتعأبتبلكتو بالتذكَت كالتعليم كالوعظ كاإلرشاد

                                                           

(  .1/20، 3، ط التفاسير لكالم العلي الكبيرأيسر، اٞتزائرم (
( حديث ، 1ص ج، .د، 1 ط، رسوؿ ا إٔب، كتاب بدء الوحي، باب كيف كاف بدء الوحي الصحيح ُب  البخارمأخرجو (

 .3رقم 
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قاؿ اإلماـ  (.45سورة ؽ، اآلية) َّ  خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حجمث
فذكّْر يا ٤تمد ّٔذا القرآف الذم أنزلتو إليك من ٮتاؼ : يقوؿ تعأب ذكريه-: " رٛتو ا –الطربم 

 .()"الوعيد الذم أكعدتو من عصاين كخالف أمرم
  ين ىن من حنخن جن يم ممىم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّ: كمن الشواىد أيضان قولو تعأب

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه
 ًإٕبىَّ  كىأيكًحيى ): كقولو-: "رٛتو ا–يقوؿ السعدم . (19:سورة األنعاـ، اآلية) َّ مب زب  رب يئ
ا ٰػذى كأكحى ا إٕب ىذا القرآف الكرًن، ١تنفعتكم كمصلحتكم، : أم (بػىلىغى  كىمىن ًبوً  أًلينًذرىكيم القرآف ىى

، فهذا القرآف فيو النذارة لكم أيها ا١تخاطبوف، ككل من بلغو القرآف ...كألنذركم بو من العقاب األليم
 .()"إٔب يـو القيامة، فإف فيو بياف كل ما ٭تتاج إليو من ا١تطالب اإل٢تية 

 كما أمرىهي ربيو، فقاـ ُب الناس كاعظان كمذكران كمرشدان كعلى ىذا ا١تنهج القرآين سار النيب 
 . كفق ما جاء بو القرآف الكرًن

 مليئة ّٔذا اٞتانب كىي الدعوة بالقرآف الكرًن كالتأثر بو، كلعلنا نسلط الضوء كإف سَتتو 
 :على بعض منها، فمن أمثلة ذلك 

أنو أتى إٔب النيب  - من سادة قريشككاف سيدا- ىشاـ ُب قصة عتبة بن الربيعةابن  ما ذكره
 ككاف  تريد من ىذا األمرإف كنت، يا ابن أخي:  لو عتبةفقاؿ  ُب ا١تسجد كحدهاجالس  -

ملكا شرفان ككإف كنت تريد بو ،  ماال ٚتعنا لك من أموالنا-يقصد دعوتو إٔب دين اإلسبلـ 
، طلبنا لك الطب، كإف كاف ىذا الذم يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رٌده عن نفسك، علينا ملكناؾ

فاٝتع : قاؿ، نعم: ؟ قاؿ أبا الوليد  ياىل انتهيت : لو النيب قاؿ من كبلمو، عتبةكعندما انتهى 
حم تنزيل من الرٛتن الرحيم كتاب فصلت آياتو   بسم ا الرٛتن الرحيم:)  أفعل، فقاؿ:قاؿ، مٍت

ال يسمعوف كقالوا قلوبنا ُب أكنة ٦تا تدعونا  قرآنا عربيا لقـو يعلموف بشَتا كنذيرا فأعرض أكثرىم فهم
 . ( )فأنت كذاؾ، ما ٝتعت أبا الوليد  قد ٝتعت يا:قاؿ من قراءهتا ، فلما انتهى  (...قإٕب

                                                           

( . 10/353، ط.، دجامع البيان عن تأويل آي القرآن الطربم، (
(   .231 صج،.، د1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، (
( . 263صج، .، د3، طالسيرة النبوية، ابن ىشاـ انظر (
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 قاـ بدعوة عتبة من خبلؿ كتاب ا، حيث قرأ عليو سورة فصلت، فما كاف من عتبة إال فالنيب 
أف تعجب من ىذا الكبلـ الذم يشرح الصدر كيزيل ا٢تىمَّ، كلكن ١تن ؟ ١تن كاف لو قلب أك ألق 

 . السمع كىو شهيد
: ؽابن إسحا، قاؿ  قصة إسبلـ النصارل الذين كفدكا على النيب  ا١تواقف كذلك ىذهكمن

حُت بلغهم خربه  النصارل عشركف رجبل أك قريب من ذلك منة ٔتك  كىوقدـ على رسوؿ ا "
ُب أنديتهم  قريش فجلسوا إليو ككلموه كسألوه، كرجاؿ من، فوجدكه ُب ا١تسجد، اٟتبشة من

إٔب ا عز كجل كتبل  عما أرادكا، دعاىم رسوؿ  فلما فرغوا من مسألة رسوؿ ا ، الكعبة حوؿ
 .()"القرآف فاضت أعينهم من الدمع، ٍب استجابوا ، كآمنوا بو كصدقوه عليهم القرآف، فلما ٝتعوا

 ٮتربنا عبد ا بن مسعود ،  خبلؿ ٝتاعو للقرآف اليت تبُت لنا تأثر النيب األمثلةمن ك
 آقرأي ،  يا رسوؿ ا:قلت، اقرأ عليَّ :  النيبقاؿ ٕب : "فيقوؿكتأثره بو للقرآف  عن تدبر الٌنيٌب 

نىا ًإذىا فىكىٍيفى }ة  ىذه اآلمعلىحىت أتيت  فقرأت سورة الٌنساء، نعم: ؟ قاؿ عليك كعليك أنزؿ  ًجئػٍ
نىا ًبشىًهيدو  أيمَّةو  كيلّْ  ًمن ءً  عىلىىٰ  ًبكى  كىًجئػٍ ٰػؤيالى ا ىى فالتفت إليو فإذا عيناه ، حسبك اآلف: ، قاؿ{شىًهيدن

 .()"تذرفاف
تبُت لنا كيف كانوا  عظيمة كمشاىدمشرفة  قف كانت ٢تم مواكذلك صحابة رسوؿ ا         

قصة جعفر بن قف فمن ىذه ا١تواككيف كاف أثر القرآف ُب نفوسهم،  ،حريصُت على الدعوة بالقرآف
 مع النجاشي، فعندما جاء كفد من مشركي مكة يريدكف أف يردكا ا١تسلمُت الذين  طالب أيب

 أيبىاجركا من مكة إٔب اٟتبشة، عند ذلك حدث نقاش بُت النجاشي ملك اٟتبشة كجعفر بن 
فكنا ، كنأٌب الفواحش، كنا قوما أىل جاىلية نعبد األصناـ! أيها ا١تلك  :، فقاؿ لو جعفر  طالب

فدعانا إٔب ، رسوال منا، نعرؼ نسبو كصدقو كأمانتو كعفافو على ذلك حىت بعث ا عز كجل إلينا
، فعند ذلك،  فصدقناه، كآمنا بو كاتبعناه -فعدد عليو أمور اإلسبلـ- عز كجل لنوحده كنعبده  ا

خرجنا ، فلما قهركنا كظلمونا، لَتدكنا إٔب عبادة األكثاف، عذبونا كفتنونا عن ديننا، كعدا علينا قومنا
ىل معك ٦تا :النجاشي فقاؿ لو ،كرغبنا ُب جوارؾ، كرجونا أف ال نظلم عندؾ أيها ا١تلك، إٔب بلدؾ

                                                           

(  .342ص ج، .، د3ط، السيرة النبوية، ابن ىشاـ (
( حديث رقم ، 437ص ج،.د، 1 طحسبك،: قرئـ، كتاب فضائل القرآف، باب قوؿ ا١تقرئ للالصحيح ُب  البخارمأخرجو (

5050. 
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 فقرأ عليو صدرا من، فاقرأ علي :النجاشي فقاؿ لو، نعم :جعفر جاء بو عن ا من شيء فقاؿ لو
كبكت أساقفتو حُت ٝتعوا ما تيلي عليهم، ٍب ،  ٟتيتوابتلتحىت  بكى النجاشيسورة مرًن، فعند ذلك 

 فقاؿ ١تشركي مكة انطلقاعيسى، ليخرج من مشكاة كاحدة،  إف ىذا كالذم جاء بو :النجاشي قاؿ
. ()كا ال أسلمهم إليكما 

ا١تدينة، حائطان من حوائط  صعب بن عمَت دخبلة ـك زرار بنأف أسعد        كذلك من ا١تواقف 
، فجلسا ُب اٟتائط كاجتمع عليهما رجاالن  كسعد بن معاذ كأسيد بن حضَت يومئذ سيدا من القـو

اذىب إٔب فقاؿ سعد بن معاذ ألسيد بن حضَت ككانا على الشرؾ، قومهما من بٍت عبد األشهل، 
فإف رضيت أمران ، فقاؿ لو مصعب أك ٕتلس فتسمعزجر٫تا، ؼ ٍب أقبل عليهماىذين الرجلُت فازجر٫تا، 

، كجلس إليهما، ٍب ركز حربتو،  أنصفت:قبلتو كإف كرىتو كيٌف عنك ما تكره قاؿ أسيد
، ٍب أسلم،  ما أحسن ىذا الكبلـ كأٚتلو: القرآف ٍب قاؿ شيئان منكقرأ عليو، فكلمو مصعب باإلسبلـ

يقصد  - إف كرائي رجبلن إف اتبعكمآب يتخلف عنو أحد من قومو كسأرسلو إليكم اآلف:ٍب قاؿ ٢تما
ا ما   كلمت الرجلُت فو:؟ قاؿ  ما فعلت:، فقاؿ لو سعدإٔب سعد كقوموٍب ذىب - سعد بن معاذ

كقد حيدّْثت أف بٍت حارثة خرجوا إٔب أسعد بن زرارة ليقتلوه كذلك أهنم عرفوا أنو ابن ، رأيت ّٔما بأسان 
عرؼ أف أسيدان إ٪تا أراد أف ، فقاـ سعده مغضبان، فلما كصل إليهما فوجد٫تا ٓتَت، ؼخالتك ليحقركؾ

فقاؿ ،  كا يا أبا أمامة لوال ما بيٍت كبينك من القرابة ما ريٍمتى ىذا مٍت:ٍب قاؿ ألسعد، يسمع منهما
 فأسلم، فعاد إٔب القرآفعليو كقرأ ،  فعرض عليو اإلسبلـ سعده جلسؼ : مثل قولو ألسيدلو مصعب

 :؟ قالوا  يا بٍت عبد األشهل كيف تعلموف أمرم فيكم:فلما كقف عليهم قاؿ،  كمعو أسيدقومو
 أمسى ، فما فإف كبلـ رجالكم كنسائكم علٌي حراـ حىت تؤمنوا با كرسولو:قاؿ، سيدنا كأفضلنا رأيان 

 .() ُب دار بٍت عبد األشهل رجل كال امرأة إال مسلمان أك مسلمة
 قاـ بدعوة أسيد بن حضَت كسعد بن معاذ رضي ا عنهما من خبلؿ كتاب فمصعب 

ا جٌل كعبل، فتأثرا ٦تا ٝتعاه من آيات كتاب ا سبحانو كتعأب، فأسلما مباشرةن، فكاف إلسبلمهما 
 .فتحان عظيمان للمسلمُت

                                                           

 ( . 297صج ، .، د3، طالسيرة النبوية، بن ىشاـنظر اا(
(  .377ص ، المرجع السابق، ابن ىشاـ انظر (
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فنزلت اآلية : "يقوؿ ابن كثَت.  عند نزكؿ آية ٖترًن ا٠تمركمن النماذج كذلك قصة عمر الفاركؽ 
:  قاؿ عمر{مُّنتػىهيوفى  أىنتيم  فػىهىلٍ }: اليت ُب ا١تائدة، فدعي عمر فقرأت عليو، فلما بلغ قوؿ ا تعأب

 .()"انتهينا انتهينا 
٢تا كاف ككيف ، اليت تبُت لنا شدة تأثر الصحابة عند ٝتاعهم آليات اكذلك كمن ا١تواقف         

  مب زب رب يئ ىئ ُّٱ:  حينما نزؿ قوؿ ا تعأبقصة أيب بكر الصديق ، كقع ُب نفوسهم
 يف ىف يث ىثنث مث زثرث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب

كاف من ": يقوؿ الشيخ السعدم (.22:سورة النور، اآلية) َّ مل يك ىك مك  لكاك يق ىق
ككاف مسطح فقَتا من ،  كىو قريب أليب بكر الصديق   ًمٍسطح بن أثاثة ٚتلة ا٠تائضُت ُب اإلفك

، فنزلت ىذه اآلية،  لقولو الذم قاؿ، فحلف أبو بكر أف ال ينفق عليو، ا١تهاجرين ُب سبيل ا
كيعده ٔتغفرة ا إف ، ك٭تثو على العفو كالصفح، ينهاىم عن ىذا اٟتلف ا١تتضمن لقطع النفقة عنو

بُّوفى أىٍف يػىٍغًفرى اللَّوي لىكيٍم كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه    ) : فقاؿ، غفر لو ، بالعفو كالصفح، إذا عاملتم عبيده)   أىالى ٖتًي
فرجع النفقة ، كا إين ألحب أف يغفر ا ٕب،  بلى :فقاؿ أبو بكر ١تا ٝتع ىذه اآلية، عاملكم بذلك

 ()"إٔب مسطح
مسلمُت كىي موت رسوؿ ا صلوات على كمن ا١تواقف كذلك عندما كقعت أعظم مصيبة 

،  حُت بلغو ا٠تربحىت نزؿ على باب ا١تسجد أبو بكر أقبلك:" ، يقوؿ ابن ىشاـريب كسبلمو عليو
عائشة، كرسوؿ ا   ُب بيتفلم يلتفت إٔب شيء حىت دخل على رسوؿ ا ، يكٌلم الناس كعمر
 مسجى ُب ناحية البيت، عليو برده حىربة، فأقبل حىت كشف عن كجو رسوؿ عليو  ، ٍب أقبل

ٍب لن تصيبك بعدىا موتة ،  أما ا١توتة اليت كتب ا عليك فقد ذقتها!بأيب أنت كأمي: فقبلو، ٍب قاؿ
على رسلك : يكلم الناس، فقاؿ كعمر ، ٍب خرجٍب رد الربد على كجو رسوؿ ا : قاؿ. أبدا

ال ينصت أقبل على الناس، فلما ٝتع الناس  أبو بكر  أنصت، فأىب إال أف يتكلم، فلما رآه! عمر يا
أيها الناس، إنو من كاف : عمر؛ فحمد ا كأثٌت عليو ٍب قاؿ كبلمو أقبلوا عليو كتركوا

ٍب تبل ىذه : قاؿ. قد مات، كمن كاف يعبد ا فإف ا حي ال ٯتوت ٤تمدا فإف ٤تمدا يعبد
ما ٤تمد إال رسوؿ قد خلت من قبلو الرسل أفإف مات أك قتل انقلبتم على أعقابكم كمن ك :اآلية

                                                           

( . 2/128 ،5، طتفسير القرآن العظيم ابن كثَت، (
(  .536 صج،.، د1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، (
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ٓب يعلموا أف  ا لكأف الناس فو: قاؿ . ينقلب على عقبيو فلن يضر ا شيئا كسيجزم ا الشاكرين
.  ()"رأيب بك  كأخذىا الناس عن: قاؿيومئذ، أبو بكر ىذه اآلية نزلت حىت تبلىا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (  .1134ص ج، .، د3، طالسيرة النبوية، ابن ىشاـ(
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 المبحث الثاني
 تعريف الحلقات القرآنية

 .تعريف الحلقات القرآنية لغة: المطلب األول
كل : اٟتىٍلقىةي : "اٟتلقات ٢تا عدة تعريفات من الناحية اللغوية، فمن ىذه التعريفات ما قالو ابن منظور

ٍلقىًة اٟتديد كالفضة كالذىب ٚتع اٟتىٍلقة مثل : ، كاٟتًلىقي، بكسر اٟتاء كفتح البلـ...شيء استدار كحى
لَّقى القوـي ...قىٍصعة ك ًقصىع، كىي اٞتماعة من الناس مستديركف كحٍلقة الباب كغَتىا أم جلسوا : ، كٖتى

حىٍلقة من الناس : ، كقاؿ األصمعي...حٍلقة حٍلقة، كُب اٟتديث التصلوا خلف النيَّاـ كال ا١تتحلقُت
ىي حٍلقة الباب : ، كقاؿ ابن السكيت...كمن اٟتديد، كاٞتمع ًحلىق مثل بٍدرةو كًبدر كقىصعة كًقصع

، كاٞتمع ًحلىق كًحبلؽ ، كحكى يونس عن أيب عمرك بن العبلء حلىقة ُب الواحد، ...كحلىقة القـو
 .()"كلهم ٬تيزه على ضعفو: بالتحريك، كاٞتمع حىلىق كحىلىقات، كقاؿ الثعلب

جلسوا : ، كٖتىىلَّق القـو...صارت حولو دائرة: حىلَّقى القمر: "كجاء ُب ا١تعجم الوسيط
. دائرهتم: كل شيء استدار، كحٍلقة الباب كالذىب كالفضة، كيقاؿ حٍلقة القـو: ، كاٟتىٍلقة...حىٍلقة

 .()"ُب ٣تلس عٍلمو: كتلقى العلم ُب حىٍلقىة فبلف
بًالضَّم أيضنا ٚتعو كضمو كمٍنو  (قػيٍرآننا): "نسبةن إٔب القرآف العظيم يقوؿ الرازم: القرآنية لغة

 .()"ٝتيى القرآف ألنَّو ٬تمعي السُّور كيضمُّها
 .تعريف الحلقات القرآنية اإطالحا: المطلب الثاني

 الذم أكٌب جوامع الكًلم، تعريفان جامعان ُب اٟتديث الذم ركاه مسلم عن أيب ىريرة  عرَّفها النيب 
كما اجتمع قـو ُب بيت من بيوت ا يتلوف كتاب ا كيتدارسونو بينهم، إال ": قاؿ عن النيب 

 .()"نزلت عليهم السكينة، كغشيتهم الرٛتة، كحفتهم ا١تبلئكة، كذكرىم ا فيمن عنده
 :كاعتمادان على نص اٟتديث ٯتكن صياغة تعريف اصطبلحي للحلقات القرآنية، كالتإب"

                                                           

(  .199 /4، 4، ط"حلق: "، مادةلسان العرب ابن منظور، (
(  .193صج،  .، د4ط، "حٌلق: " مادة، الوسيطالمعجم،  مصطفى كزمبلئو إبراىيم(
(  .249صج، .، د5ط، "قرأ: "مادة، مختار الصحاحالرازم،  (
( ج، .، د1، كتاب الذكر كالدعاء، باب فضل االجتماع على تبلكة القرآف كعلى الذكر، طالصحيحأخرجو مسلم ُب  (

 .6853، حديث رقم 1147ص
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لتدارس  اجتماع ُب يبت من بيوت ا تعأب، أك ُب أم مكاف طاىر مىٍرضيٍّي  :اٟتلقات القرآنية ىي
 :كنشرح التعريف فنقوؿ .القرآف الكرًن مدة من الزمن

 أم لقاء على مائدة القرآف الكرًن بُت اثنُت فأكثر، كىو ما يتحقق بو معٌت: اجتماع :أوالً 
. االجتماع

ىو ا١تسجد، أك ُب أم مكاف طاىر مرضي كا١تنزؿ : ُب بيت من بيوت ا تعأب :ثانياً 
 ...كا١تدرسة

بشىتَّ أنواع التدارس، من تلقُت، كحفظ، كتسميع، كتعاىد، : لتدارس القرآف الكرًن :ثالثا
 .كٕتويد، كتفسَت

معلومة أك غَت معلومة، كاألىٍكٔب أف تكوف معلومة، ١تا ُب ذلك من : مدة من الزمن :رابعاً 
بُت ا١تغرب كالعشاء، أك بعد الفجر، أك ُب مدة – مثبلن -ضبط الوقت، كحسن االستفادة منو فتكوف 

 .()"ا٤تددة متفق عليو
االجتماع على تدارس كتاب ا حفظان أك : كأقوؿ فيما يتعلق بتعريف اٟتلقات القرآنية أهنا

 .تبلكةن أك تدبران أك  تفسَتان ُب بيت من بيوت ا أك غَته من األماكن البلئقة بتدارس القرآف

 
 

  

                                                           

(  http://www.halqat.com/Taref.html ،"اٟتلقات القرآنية دراسة منهجية شاملة"  طليمات،(
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 المبحث الثالث
 أهمية الحلقات القرآنية

 .العالقة بين الدعوة إلى اهلل والحلقات القرآنية: المطلب األول
إف الدعوة إٔب ا ىي كظيفة األنبياء كالرسل صلوات ا كسبلمو عليهم، فا عز كجل أرسل الرسل 

 .كأنزؿ معهم الكتب، لتهدم البشر إٔب طريق اٟتق
 ١تا أرسلو ا عز كجل إٔب الناس أنزؿ معو القرآف العظيم الذم ال يأتيو الباطل كالنيب ٤تمد 

من بُت يديو كال من خلفو، فكاف ىذا القرآف ىو النور الذم يهتدم بو، كا١تنهج الذم يسَت عليو، 
كالدستور الذم يأخذ منو األحكاـ ٔتختلف أنواعها، ك٢تذا كاف للقرآف ىذه األ٫تية البالغة ُب حياة 

 .البشر
كالقرآف الكرًن ىو أعظم أسباب ا٢تداية إٔب ا عز كجل، كال يستطيع داعية إٔب ا أف يدعو 
الناس من غَت كتاب ا، كأم دعوة ال تأخذ بكتاب ا كال تستنَت بنوره فهي دعوة فاشلة كال قيمة 

 .٢تا
كنظران أل٫تية ىذا القرآف العظيم ُب حياة الناس كاف لزامان على ا١تسلمُت سواءن كانوا حكامان أك 

٤تكومُت أف يتخذكا أماكن مناسبة لتعلم كتعليم ىذا الكتاب العزيز، كلذلك أخذ ا١تسلموف على 
 .مدل العصور ينشئوف أماكن كمقرات مهيأة لتعلم القرآف الكرًن

كمن ىذه األماكن اليت اٗتذىا ا١تسلموف لتكوف مقران لتعلم كتعليم القرآف الكرًن ىي بيوت ا 
 كإٔب يومنا ىذا ٬تد أف ا١تساجد ىي كإف ا١تتأمل ُب تاريخ ا١تسلمُت منذ عهد النيب . عز كجل

 حث أٌمتو على تعلم أفضل األماكن كأنسبها للدعوة إٔب ا كلتعلم القرآف الكرًن، كلذلك النيب 
كمىا اٍجتمع قوـه ُب بٍيتو من بييوًت اللًَّو : "القرآف الكرًن ُب ا١تساجد حيث قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ

ًإالَّ نزلٍت علٍيًهٍم السَّكينة كغشيٍتهم الرٛتىة كحفٍتهم ا١تبلئكىة  كيتدارسيونىوي بينهمٍ  يتػٍليوف كتابى اللَّو
 .()" عندهكذكرىم اللَّو فيمن

ك٢تذا العبلقة بُت الدعوة إٔب ا كاٟتلقات القرآنية عبلقة تكاملية، حيث أف الداعية ال 
يستطيع أف يدعو الناس إٔب ا من غَت كتابو، كاٟتلقات القرآنية ىي ا١تكاف ا١تناسب لتعلم كتاب 

                                                           

(  .41 سبق ٗتر٬تة ص(
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ا، فعندما يتعلم الداعية كتاب ربو كيفهم ما أراده ا منو يستطيع بعد ذلك أف يدعو إٔب ا على 
 .    نور كبصَتة

 :نشأة الحلقات القرآنية: المطلب الثاني
إف نشأة اٟتلقات القرآنية ٓب تكن كليدة عصرنا اٟتاضر كما يعتقد بعض الناس، بل نشأت ىذه 

أكؿ  " : أهنا قالت-رضي ا عنها-عن عائشة أـ ا١تؤمنُت القرآنية مع بزكغ فجر اإلسبلـ، ؼاٟتلقات
 فكاف ال يرل رؤيا إال ،ما بدئ بو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم من الوحي الرؤيا الصاٟتة ُب النـو

فيتحنث فيو كىو التعبد الليإب  ،بغار حراء  ٍب حبب إليو ا٠تبلء ككاف ٮتلو،جاءت مثل فلق الصبح
 حىت جاءه اٟتق ،فيتزكد ١تثلها خد٬تة ذكات العدد قبل أف ينزع إٔب أىلو كيتزكد لذلك ٍب يرجع إٔب

 فأخذين فغطٍت حىت بلغ مٍت : قاؿ، ما أنا بقارئ: قاؿ، اقرأ: فقاؿ، فجاءه ا١تلك،كىو ُب غار حراء
 فأخذين فغطٍت الثانية حىت بلغ مٍت اٞتهد ٍب ، ما أنا بقارئ: قلت، اقرأ: فقاؿ،اٞتهد ٍب أرسلٍت

 رىبّْكى  بًاٍسمً  اقػٍرىأٍ ):ؿ فقا، فأخذين فغطٍت الثالثة ٍب أرسلٍت، ما أنا بقارئ: فقلت، اقرأ: فقاؿ،أرسلٍت
نسىافى  خىلىقى ﴾ ُ﴿ خىلىقى  الًَّذم ـي  كىرىبُّكى  اقػٍرىأٍ ﴾ ِ﴿ عىلىقو  ًمنٍ  اإٍلً  .()("﴾ّ﴿ اأٍلىٍكرى

 عليو الصبلة جربيلفكانت ىذه ىي أكؿ حلقة قرآنية أقيمت منذ بدء نور اإلسبلـ، ؼ
 أمره أف يتلو كبلـ ربو جل كعبل فقاؿ لو اقرأ، فعندما امتنع كالسبلـ حينما نزؿ على رسوؿ ا 

 عن القراءة، كذلك ألنو ال يعرؼ ما يقرأ، لقنو جربيل ىذه اآليات ا١تباركات فكانت ىذه النيب 
 .ىي أكؿ حلقة قرآنية أقيمت على ىذه البسيطة

كاٟتلقات القرآنية قائمة منذ ذلك الوقت إٔب يومنا ىذا على ىذا ا١تنهج الرباين، فمعلم اٟتلقة 
ىو الذم يلقن الطالب كبلـ ا، كالطالب ىو ا١تتلقي ٢تذا الكبلـ العظيم، كأم معلم ال يسَت على 

 .ىذا ا١تنهج فهو ُب اٟتقيقة يتعب نفسو كيضيع كقتو كجهده بدكف فائدة
 كاليت كانت كبعد أف انفضت تلك اٟتلقة اليت كانت بُت جربيل عليو السبلـ كنبينا ٤تمد 

ُب اٟتقيقة منطلقا ٢تذه اٟتلقات ا١تباركة، تبع ذلك حلقاته أخرل، فكانت ىذه اٟتلقات إما بُت 
 كبُت صحابتو الكراـ لكي يلقنهم كبلـ رّٔم ، أك بُت النيب جربيل عليو السبلـ كالنيب ٤تمد 

 .جل كعبل

                                                           

(  .35سبق ٗتر٬تة ص (
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 يدعو الناس سران، كاٗتذ  باألمر بتبليغ اإلسبلـ أخذ النيب كبعد أف نزلت اآليات على رسوؿ ا 
 دار األرقم ابن أيب األرقم كالذم كاف على الصفا ٔتكة داران ك٤تضنان لتعليم القرآف رسوؿ ا 

كالدعوة إٔب ا، فناؿ ىذا ا١تنزؿ ا١تبارؾ شرؼ تعليم القرآف، فأقيمت بو عدة حلقات قرآنية ككاف 
 .   () معلم ىذه اٟتلقات ا١تباركة رسوؿ ا 

لتنتقل ، كتنوعت أزمنتو كأشكالو،  نزكؿ الوحيفًتة خبلؿ ىذه اللقاءاتٍب تعددت أماكن 
فأىلها ، فقد كاف انتشار ىذا النور فيها أكسع، ىذه اٟتلقات القرآنية من مكة ا١تكرمة إٔب طيبة الطيبة

  .() كأسلموا أركاحهم فداء لو، ىم األنصار الذين فتحوا قلؤّم للذكر كالتنزيل
فكانت أكؿ ىذه اٟتلقات ا١تباركة ُب طيبة الطيبة ىي تلك اٟتلقات اليت أقامها مصعب بن 

كأمره أف يقرئهم القرآف كيعلمهم اإلسبلـ،   أكؿ سفَت لئلسبلـ، حيث بعثو رسوؿ ا عمَت 
فأنشأ مصعب بن عمَت كٔتساندة أسعد بن زرارة تلك اٟتلقات ا١تباركة كأخذ مصعب يقرئهم كتاب 
رّٔم  حىت إنو ٌٝتي با١تقرئ، كقد أسلم بسبب ىذه اٟتلقات ا١تباركة خلقه كثَت كاف من أبرزىم سعد 

 .()ابن معاذ كأسيد بن حضَت رضي ا عنهم أٚتعُت
 من مكة ا١تكرمة إٔب طيبة الطيبة حرص كل اٟترص على إقراء كبعد أف انتقل رسوؿ ا 

حدثنا : " قاؿ أبو عبد الرٛتن السلميالناس القرآف كتعليمهم إياه فكاف ٬تلس مهم كيعلمهم القرآف 
ٓب ٮتلّْفوىا حىت  ، فكانوا إذا تعلَّموا عىٍشر آياتأهنم كانوا يستقرًئوف من النيب : الذين كانوا ييقرًئوننا

 .() "يعملوا ٔتا فيها من العمل، فتعلَّمنا القرآف كالعمل ٚتيعنا 
 فحينها أخذكا يقرأكف الناس القرآف كىكذا تلقى الصحابة القرآف الكرًن من ٌُب رسوؿ ا 

 . كيعلموىم كفق ما تعلموه من الرسوؿ 
، قاؿ عاصم ... أك كل القرآفقرأ كثران من كتاب ا تعأب ُب أياـ النيب  " فهذا علي 

 .()" ما أقرأين أحده حرفان من كتاب ا إال أبو عبد الرٛتن السلمي، ككاف قد قرأ على علي 

                                                           

 ( . 230صج، .، د3، طالسيرة النبوية، ابن ىشاـانظر (
(  http://www.alimam.ws/ref/2408، " اٟتلقات القرآنية االنطبلقة كاالنتشار" انظر إماـ ا١تسجد، (

 ( . 376ص ، مرجع سابق، ابن ىشاـانظر (
(  .1/94ط،  .، دجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربم،  (
(  .1/107ط، .، دمعرفة القرآء الكبار على الطبقات واألعصار الذىيب، (
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 كتصدر إلقراء الناس القرآف، فأخذ عنو  عرض القرآف الكرًن على النيب كىذا ايب بن كعب 
كثَت من الصحابة كالتابعُت منهم ابن عباس، كأبو ىريرة، كعبد ا بن السائب، كعبد ا بن عياش 

 على كتاب ا بن أيب الربيعة، كأبو عبد الرٛتن السلمي كغَتىم كثَت، كمن حرص أيب بن كعب 
 .()أنو كاف ٮتتم القرآف ُب ٙتاف 

 أحد السابقُت األكلُت كاف ٦تن ٚتع القرآف الكرًن على عهد         كذلك عبد ا ابن مسعود 
 حفظت القرآف من ٌُب رسوؿ ا :  ككاف يقوؿ   كتلقى القرآف من رسوؿ ارسوؿ ا 

سبعُت مرة، كقد قرأ عليو خلقه كثَت منهم علقمة، كاألسود، كمسركؽ، كزر بن جحش، كزيد بن 
 .()كىب، كأبو عمرك الشيباين، كأبو عبد الرٛتن السلمي كغَتىم 

 اجتمع الناس للقراءة عليو، فكاف ،إذا صلى الغداة ُب جامع دمشق كاف أبو الدرداء  ك"        
 كاحد٬تعلهم عشرة عشرة، كعلى كل عشرة عريفا، كيقف ىو ُب اراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط 

 .سألو عن ذلكؼرجع إٔب أيب الدرداء  عريفاؿعريفو، فإذا غلط  رجع إٔب
اعدد من يقرأ عندم القرآف، فعددهتم : قاؿ ٕب أبو الدرداء:  ابن مشكم قاؿ مسلمكعن          

 كنٌيفان، ككاف لكل عشرة منهم مقرئ، ككاف أبو الدرداء يطوؼ عليهم قائمان، فإذا أحكم ألفا كستمائة
 .( )"ٖتوؿ إٔب أيب الدرداء-  يعٍت حفظ القرآف–الرجل منهم 

كمنذ ذلك اٟتُت كما زاؿ حكاـ ا١تسلمُت ٭ترصوف على إنشاء كتأسيس ىذه اٟتلقات ا١تباركة 
 .اليت تعٌت بتعليم كتاب ا

كُب عصرنا اٟتاضر فقد توسعت أماكن تعليم القرآف الكرًن كانتشرت كتنوعت، كأصبح ٢تا 
٤تاضن خاصة، كدكر مهيأة، كقاعات ٣تهزة، فاٞتامعات أنشأت أقسامان ككليات خاصة لتعليم القرآف 

الكرًن كعلومو، ككذلك كزارات الشئوف الدينية كا١تراكز اإلسبلمية سواء ُب البلداف اإلسبلمية كغَت 
اإلسبلمية أخذت على عاتقها ىٌم تعليم القرآف الكرًن كتعلمو، فبذلت الغإب كالنفيس إلنشاء ىذه 
ا١تراكز كا١تباين، ككذلك حلق ا١تساجد اليت تعٌت بتعليم القرآف الكرًن، كما قامت بتنظيم ا١تسابقات 

                                                           

(  .1/109ط، .، دمعرفة القرآء الكبار على الطبقات واألعصارانظر، الذىيب،  (
 .1/114، المرجع السابقانظر، الذىيب، ( (
 .1/125 ، المرجع السابق الذىيب، ()
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القرآنية اليت يتنافس أبناء ا١تسلمُت فيما بينهم ُب تعلم كتعليم القرآف العظيم، بل كأصبح تعلم كتعليم 
القرآف الكرًن منتشران ُب كثَت من القطاعات اٟتكومية كاألىلية اليت تبذؿ كما زالت تبذؿ خدمةن 

 .لكتاب ا جل كعبل، فللو اٟتمد كالشكر أف يٌسر لنا أسباب تعلم كتابو سبحانو كتعأب
 ثمار وجود الحلقات القرآنية على الفرد والمجتمع: المطلب الثالث

الشك أف لوجود ىذه اٟتلقات ا١تباركة ُب آّتمعات ٙتاران سواءن على الفرد أك كآّتمع، كىذه الثمار 
نابعة من بركات ىذا القرآف العظيم، فكبلـ ا عز كجل مبارؾ كيلو، فمن أخذ ّٔذا القرآف حٌلت 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: عليو الربكات من كل حدب كصوب قاؿ ا تعأب
 (.29سورة ص، اآلية) َّ زب رب  يئ ىئ

أما الثمار اليت ٧تنيها من كجود حلقات ٖتفيظ القرآف العظيم ُب ٣تتمعاتنا فلها جوانب 
متعددة ُب حياتنا، فهنالك اٞتانب اإلٯتاين، ككذلك اٞتانب الثقاُب، كا١تعرُب، كاٞتانب االقتصادم، 

 :كأيضا اٞتانب األمٍت، كغَتىا من اٞتوانب ا١تهمة، فمن ىذه الثمار
تقوية جانب العقيدة ُب نفوس النشء، فالطالب ُب ىذه اٟتلقات من خبلؿ حفظو  .ُ

كفهمو لآليات ا١تتعلقة بأركاف اإلٯتاف الستة كىي اإلٯتاف با كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر، 
كبالقدر خَته كشره، كذلك حينما يتعلم أف ا ىو اإللو اٟتق كأنو ىو ا١تستحق للعبادة، كغَت ذلك 
من الفوائد اليت سيتعلمها ُب ىذه اٟتلقات حينها ستطمئن نفسو، كستتوحد نوازعو فيكوف اٟتب، 

 .()كالبغض، كالرغبة، كالرىبة ُب سبيل ا ال ُب سبيل ا٢تول

خيػٍريكم مٍن : " كذلك ُب قولو عليو الصبلة كالسبلـٖتقق ا٠تَتية اليت أخرب ّٔا اٟتبيب  .ِ
كىذه ا٠تَتية ْتمد ا تتحقق ١تن ييعلم القرآف كيتعلمو، بل حىت من أنفق ، ( )"القرآف كعلَّمو تعىلم

 .، فذلك فضل ا يؤتيو من يشاء()مالو أك أبدل رأيان أك مقًتحان ككاف سببان ُب تعليم القرآف

                                                           

(  .134ص، ج.د، ط.، د لتعليم القرآن الكريم على الفرد والمجتمعاألخالقي التربوي واألثر ا٢توٯتل،  انظر(
(  .24 صٗتر٬تو  سبق (
(  يبنوا ّتانب اٞتامع أف اإلماـ كاقًتح ىذا الطفل على ،اٞتامعذلك  إلماـ األطفاؿحد أتقدـ كقفتي على أحد اٞتوامع عندما   (

 ًب افتتاح ىذه الدار كاليت مدة كجيزة كخبلؿ ، ىذا ا١تقًتح كمشر عن ساعديواإلماـداران لتعليم النساء القرآف الكرًن، فاستحسن 
 أكثر، فكاف سبب ىذا ا٠تَت العظيم ا١تقًتح الذم قدمو ىذا الطفل، فكم من خَت أك طالبو 500يدرس ّٔا اآلف قرابة 

 .سيجنيو ىذا الطفل بسبب ىذا ا١تقًتح
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كثرة األجور العظيمة اليت ٭تصل عليها معلم كمتعلم القرآف، فالطالب عندما يقرأ كتاب  .ّ
قػىرىأى حىرفان من كتاب ا فىلو بو من ": ا فإف لكل حرؼ يقرأه حسنة، كاٟتسنة بعشر أمثا٢تا، قاؿ 

 (. )"حىسنة كاٟتسنة بعشر أمثا٢تا، ال أقوؿ آب حرؼ كلكن ألف حرؼ كالـ حرؼ كميم حرؼ

كذلك ىذا ا١تعلم الذم اقتطع من كقتو الثمُت لتعليم أبناء ا١تسلمُت كتاب رّٔم فإنو على خَت عظيم 
إف ا كمبلئكتو، كأىل السموات كاألرضُت، حىت  ":كأجرو جزيل من رب العا١تُت، قاؿ النيب 

 .()"النملة ُب جحرىا، كحىت اٟتوت ليصلُّوف على معلّْم الناس ا٠تَت
كأيضا من الفضائل اٞتليلة كاألجور العظيمة اليت ٭تصل عليها معلم كمتعلم القرآف ُب ىذه 

فيٍأٌب  العقيقً  أك إٔب أيُّكم ٭تبُّ أف يٍغدكى كلَّ يوـو إٔب بيٍطحىاف" : اٟتلقات ا١تباركة كما ُب قوؿ النيب 
 أفىبلى يغدك : قاؿ، يا رسوؿ اللَّو ٨تب ذلك:فقٍلنىا ،مٍنو بنىاقتػىٍُتً كٍومىاكىٍيًن ُب غَت إٍبٍو كال قٍطًع رًحم

كثبلثه خَت  ،من ناقتػىٍُت  كتاب اللَّو عز كجلَّ خَته لو من أحدكٍم إٔب ا١تٍسجد فيٍعلىمي أك يٍقرأي آيتُتً 
 .()"اإلبل من أربع كمن أعداًدًىنَّ  من  كأربعه خَته لو،ثبلث من لو

إذا مات  " استمرار الثواب للعبد حىت بعد ٦تاتو قاؿ أسباب سبب من إهنا .ْ
     .()"إالَّ من ثبلثةو من صدقةو جارية كعٍلم يػيٍنتفعي بو كىكىلدو صاّبو يدعيو لو انقطع عىمىليوي  اإًلنسافي 

فتعليم القرآف ىو أفضل العلـو على اإلطبلؽ ألنو كبلـ ا جل كعبل، ك٢تذا كاف ١تعلم القرآف 
ىذا الفضل العظيم، فإف أجره مستمر حىت بعد ٦تاتو، الستمرار طالبو ُب تبلكة القرآف، فكيف إذا 

 . ، فكم من األجور اليت سينا٢تا ا١تعلم!أصبح ىذا الطالب معلمان للقرآف ُب ا١تستقبل
حصوؿ الطمأنينة كالسكينة اليت ينشدىا كثَت من الناس، كىذه ْتمد ا تتحقق ١تن  .ٓ

كمىا : " فقد قاؿ النيب ()اجتمع لتدارس كتاب ا عز كجل، كذلك أف ا يذكرىم فيمن عنده
ًإالَّ نزلٍت علٍيًهٍم السَّكينة  كيتدارسيونىوي بينهمٍ  اٍجتمع قوـه ُب بٍيتو من بييوًت اللًَّو يتػٍليوف كتابى اللَّو

                                                           

( . 25 سبق ٗتر٬تو ص(
(  .19 سبق ٗتر٬تو ص (
(  .28 سبق ٗتر٬تو ص (
( . 19 سبق ٗتر٬تو ص (

  ( لو من فضل عظيم أف يذكرىم ا، كلذلك قاؿ ا   ٙترات كجود ىذه اٟتلقات إال ىذا الفضل لكفى، فيامنكلو ٓب ٭تصل (
ووِن   َفاْذ ُك ْذ ُك ْذ  }:عز كجل  . ذكر  عز كجلأعظم، كتبلكة كتابو ىو { َف اْذ ُك ُك
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   .()" عنده كغشيٍتهم الرٛتىة كحفٍتهم ا١تبلئكىة كذكرىم اللَّو فيمن
يتعٌود متعلم القرآف ُب ىذه اٟتلقات على اآلداب اٞتميلة كاألخبلؽ اٟتسنة، فعلى سبيل  .ٔ

عندما يلتحق الطالب ُب ىذه اٟتلقات كلديو ضعف ُب جانب معُت من األخبلؽ، كأف : ا١تثاؿ
معتادان على إساءة الظن ٔتن حولو أك على غيبتهم أك على التجسس عليهم، فعندما - مثبل–يكوف 

: ْتفظ القرآف الكرًن فإنو سيحفظ آيات تتحدث عن ىذا اٞتانب السيئ ُب حياتو، كقولو تعأب
 ىهمه جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
سورة ) َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه

فبلبد أف تؤثر ىذه اآليات ُب نفسو، كخصوصان إذا كاف معلم اٟتلقة من . (12اٟتجرات، اآلية
ا١تعلمُت ا١تتميزين الذين يربطوف طبلّٔم بالقرآف كذلك من خبلؿ تفسَته آليات القرآف كاستنباط 

 .()الفوائد
 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:  بقولوامتثاؿ أمر ا، حيث أمر رسولو  .ٕ
 مي خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن من خن حن جنيم ىم  مم خم
: يقوؿ الشيخ السعدم. (28:سورة الكهف، اآلية) َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

ا "  أف يصرب نفسو مع ا١تؤمنُت العيبَّاد ، -ُب األكامر كالنواىية بو كغَته أسو-ػ يأمر تعأب نبيو ٤تمدن
اًة كىاٍلعىًشيّْ ا) ا١تنيبُت  ،  أكؿ النهار كآخره يريدكف بذلك كجو ا :  أم (  لًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم بًاٍلغىدى

، ك٣تاىدة النفس على صحبتهم، ففيها األمر بصحبة األخيار، فوصفهم بالعبادة كاإلخبلص فيها
 . ()" ما ال ٭تصى ك٥تالطتهم كإف كانوا فقراء فإف ُب صحبتهم من الفوائد

كإف أىل القرآف ىم أىل ا٠تَت كالصبلح كالفبلح، فاإلنساف إف ٓب ٬تالس أىل القرآف كيصرب 
، فكم من شخص كاف مبلزمان ألىل القرآف كاٟتلقات فكانت أموره !نفسو معهم فمن ٬تالس إذف

على خَت حاؿ، دينو، خلقو، أمانتو، كحىت أمور معاشو، فلما ترؾ ٣تالستهم كا٠تلطة ّٔم انتكست 
                                                           

( . 41  صق سبق ٗتريج(
( قدـ شكرم ١تعلم  أ:، كقاؿ ٕباألمور أكلياءحد أق جاءين 1420 حلقات القرآف عاـ لحدعلى إذكر عندما كنت مشرفان أ (

 معلم اٟتلقة بعد كل درس قرآف يعطيهم إف : فقاؿ ٕب؟ق عن السببألتفس كذلك ألنو أصبح مهذبان كمطيعان ٕب كلوالدتو، ابٍت
فجزل ا ذلك ا١تعلم  ) موعظة من خبلؿ اآليات اليت حفظوىا فكاف عند رجوعو للبيت يطبق ما تعلمو ُب اٟتلقة أكقصو 

 . (خَت اٞتزاء
(  .448 ج، ص.، د1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، (

javascript:openquran(17,26,26)
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حياتو كنقص إٯتانو كأصبح يقًتؼ ارمات بل كحىت ا١توبقات، فأصبح ُب ىمو كغمو كضيقو ُب الصدر 
 .  ال يعلمو إال ا، فضٌيع دينو كدنياه كال حوؿ كال قوة إال با

ٖتصُت الشباب ٦تا يواجهونو من تطرؼ كإرىاب، فإف األمة اإلسبلمية اليـو قد ابتليت  .ٖ
، فإف الفئة ا١تستهدفة من ىذا التطرؼ ىم - اإلرىاب–ٔتا يسمى بالتطرؼ الفكرم أك بعبارة أخرل 

شباب األمة، كإف أىم عامل لتحصُت الشباب من ىذا الداء العضاؿ ىو كتاب ا عز كجل، فإف 
 .كتاب ا جل كعبل ىو النور الذم يضئ للحيارل طريقهم كيرشدىم إٔب الصراط ا١تستقيم

كإف حلقات ٖتفيظ القرآف الكرًن ىي اضن ا١تبلئم الحتواء الشباب من ىؤالء الذين 
يًتبصوف ّٔم، فهم ُب ىذه اٟتلقات ا١تباركة ٭تفظوف كتاب رّٔم، كيتعلموف تفسَتهي كما يريده ا منهم 
كفق فهم سلف ىذه األمة، كلؤلسف كم من شابو تلقفتو أيادم ا١تكر كالتكفَت، فزجوا بو ُب أكحاؿ 

التفخيخ كالتفجَت، فمات منتحران أك عاش مشوىا أك معاقان، كل ذلك بسبب ابتعاده عن كتاب ربو 
 . كعن ىذه اٟتلقات ا١تباركة

ٖتصُت الشباب ٦تا يعصف ّٔم من شهوات كشبهات، كلؤلسف أف إعبلمنا العريب اليـو  .ٗ
يقدـ لشبابنا ما يتقيأه الغرب من فجور كسفور، فما إف تقلّْب ىذه القنوات إال كيشيب رأسك من 

ىذا اتول السافل، فالنساء شبو عاريات، كالكلمات الساقطات، كاألغاين ا١تاجنات، كىذا 
اال٨تطاط ليس على ا١تستول ا٠تلقي فقط، بل تعدل األمر إٔب أشد من ذلك، فبعض القنوات قد 

ٕتاكزت ٚتيع ا٠تطوط اٟتمراء، فأصبحنا نشاىد التعدم على الذات اإل٢تية، كالتشكيك ُب العقيدة 
الصحيحة، كالتعدم على األحاديث النبوية الشريفة، ككصفها بأبشع األكصاؼ، ككذلك السخرية 
 .با١تذاىب كاألقواؿ الفقهية، كاالستهزاء بالصاٟتُت كا١تربُت، إٔب غَت ذلك من مظاىر الكفر كالفجور

ك٢تذا ٬تب على األمة ٖتصُت ىؤالء الشباب من ىذا الغزك الفكرم، من خبلؿ ىذه اٟتلقات 
اليت ىي ا١تبلذ اآلمن، كاضن اٟتاين الذم يقدـ ٢تؤالء الشباب ما ٭تتاجونو من ٖتصُت ضد ىذه 

الشبهات كالشهوات، ذلك ألف تعلم كتاب ا ىو اٟتصن اٟتصُت كالدرع ا١تنيع ُب صد ىذه 
 .اال٨ترافات الفكرية

انتشار األمن كاألماف، فهما مطلباف تنشد٫تا ٚتيع آّتمعات، فبدكف األمن كاألماف  .َُ
تصبح اٟتياة ال قيمة ٢تا، فإذا انتشرت السرقات، كالقتل، كا٠تطف، كغَتىا من األعماؿ اإلجرامية، 

انسلخ األمن من آّتمع، ككل فرد من إفراد آّتمع لـز داره، فالتاجر لن يستطيع أف يذىب إٔب 
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ٕتارتو، كا١توظف لن يستطيع التوجو إٔب مقر عملو، كالطبلب لن يستطيعوا التوجو إٔب مدارسهم 
كجامعاهتم، كا١تصلوف لن يستطيعوا أداء صلواهتم ُب مساجدىم، ٢تذا كاف األمن من أىم أسباب 
استمرار اٟتياة الكرٯتة ا٢تانئة، فوجود مثل ىذه اٟتلقات ا١تباركة سواءن ُب ا١تساجد أك ُب ا١تراكز أك 
الدكر ستكوف سببان من أسباب انتشار األمن؛ كذلك ألف ىذه اٟتلقات تقـو بتحصُت الشباب، 

كتقـو على توجيههم كالعناية ّٔم، فإذا استقاـ الشباب كصلحت قلؤّم، كانوا شبابان منتجُت، شبابان 
عاملُت، شبابان متحملُت للمسؤليات، كيستطيعوف بذلك مواجهة الصعوبات كا١تعوقات، كسيكونوف 

 .سلمان كأمنا على أكطاهنم
إف حاجة األمة اليـو ماسة إٔب العناية باٟتلقات القرآنية كتفعيل دكرىا ُب آّتمع ُب ىذا "

الوقت أكثر من أم كقت مضى، السيما ُب ظل التحديات ا١تعاصرة حىت تضطلع ٔتهماهتا العظيمة 
ُب حفظ ىوية الشباب، كدعم أمن آّتمع كسبلمتو، ككقاية النشء من الزيغ كاال٨تراؼ، كإرساء القيم 

 مه جه ين ىن من ُّٱ:  قاؿ تعأبالًتبوية الصاٟتة، ألهنا تستمد رسالتها من رسالة النيب 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه

 (.2:سورة اٞتمعة، اآلية) َّ ّٰ ِّ

ككانت اٟتلقات القرآنية ُب ا١تساجد من أبرز ا١تناشط ا١تؤثرة ُب ٖتقيق أمن آّتمع إذ ال تقل 
أ٫تية عن األنشطة التعبدية كاالجتماعية كالتعليمية اليت تتم ُب ا١تسجد الذم ارتبط منذ نشأتو األكٔب 
ُب حياة ا١تسلمُت بالًتبية كالتعليم كاإلصبلح االجتماعي، فكل األعماؿ ا١ترتبطة با١تسجد تقوم أمن 

 .   ()" آّتمع كصبلحو
التفوؽ الدراسي كاتساع مدارؾ طبلب ُب ىذه اٟتلقات ا١تباركة، كقد نيشرت دراسة ُب  .ُُ

من طبلب اٟتلقات  % 70دراسة سعودية حديثة تؤكد أف ) بعنواف ٣2196تلة الدعوة ُب عددىا 
إف حفظ القرآف الكرًن ُب سن مبكرة ينمي مدارؾ األطفاؿ  : "حيث تقوؿ الدراسة (متفوقوف دراسيان 

كاستيعأّم بدرجة أكرب من غَتىم باإلضافة إٔب ٘تتعهم بقدر كبَت من االتزاف النفسي كاالجتماعي 
كأشارت الدراسة اليت أجريت ُب ا١تملكة العربية ...  كقدرة كبَتة على تنظيم الوقت كاالستفادة منو

السعودية إٔب أ٫تية البدء ُب دفع النشء ُب سن مبكرة إٔب حلقات كمدراس ٖتفيظ القرآف الكرًن نظران 

                                                           

(  .233ص، ج.د، ط. د،أثر الحلقات القرآنية في تحقيق األمن االجتماعي الزىراين، (
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ككشفت الدراسة أف ... لسهولة اٟتفظ ُب ىذا السن كالقدرة على االستيعاب السريع كاالسًتجاع
االنتظاـ ُب حلقات التحفيظ ال يتعارض مع قدرة الطبلب على التحصيل العلمي ُب ا١تدارس 

حيث إف أكثر من ، بل إف حفظ القرآف لو دكر كبَت ُب زيادة التحصيل العلمي كالتفوؽ، كاٞتامعات
 بدؤكا اٟتفظ ُب سن مبكرة متفوقوف ُب دراستهم ك٭تصلوف على ا١تراكز  الذينمن الطبلب% 70

من اٟتفظة يسلكوف طريق التعليم اٞتامعي ٔتا % 60 كأف ما يزيد على ،األكٔب ُب ا١تدارس كاٞتامعات
 كجاءت الدراسة . كيتفوقوف فيها، الطب كا٢تندسة كالصيدلة كالعلـو: مثل،ُب ذلك الكليات العلمية

متماشية مع ما قالو عميد كلية ا٢تندسة ّتامعة ا١تلك عبد العزيز الدكتور فيصل بن إبراىيم 
 ىم من أبناء ينحيث أكد أف معظم طبلب كلييت الطب كا٢تندسة ا١تتفوؽ، إسكندراين

 .()"...اٟتلقات
حفظ أكقات الشباب فيما يعود عليهم بالنفع كالفائدة، فاألطفاؿ كالشباب لديهم  .ُِ

طاقات يريدكف تفريغها، كأفضل ما تفرغ فيو ىذه الطاقات ُب طاعة ا، فكم نسمع من قصص 
مؤ١تة، كمواقف حزينة، من ضياع ىؤالء الشباب، فهذا سقط ُب مستنقع ا١تخدرات، كذاؾ غرؽ ُب 

كحل ا١تنكرات كا١توبقات، كإذا ًب القبض على أحدىم من قبل اٞتهات األمنية، فإف أكؿ سبب يقولو 
 .   ىذا الشاب إف الفراغ ىو الذم أكرده ىذه ا١تهالك، كال حوؿ كال قوة إال با

 
 
 
 

 
 

  
                                                           

(  http://aldaawah.com، (2009-1430)، 2196العدد  اإلسبلمية، ٣تلة الدعوة (

http://aldaawah.com/
http://aldaawah.com/
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 المبحث الرابع
 مقومات الحلقات القرآنية

 .أهمية إعداد مشرف ومعلم الحلقة من الناحية الدعوية والتربوية: المطلب األول
إف دكر ا١تشرؼ كا١تعلم ُب تكوين شخصية طبلب اٟتلقة مهمه جدان، ليست على مستول حفظ 

القرآف فقط، بل يتعدل إٔب أبعد من ذلك، األخبلؽ، كاآلداب، كالتعامل مع اآلخرين، كغَتىا، كل 
ذلك يستقيها الطبلب من مشرؼ كمعلم اٟتلقة، فإف كاف مستول ا١تشرؼ أك ا١تعلم من الناحية 

الثقافية أك الًتبوية أك العلمية أك غَتىا سيئان، أك ال يرتقي إٔب ا١تستول ا١تطلوب، فبتإب ستكوف 
٥ترجات ىذه اٟتلقة ضعيفةه جدان، أما إف كاف مستول مشرؼ كمعلم اٟتلقة متميزان كلديهما اٟتس 

الًتبوم، كا٢تٌم الدعوم، كٯتتلكاف ا١تقومات الكافية اليت ٘تكنهما من أداء رسالتهما السامية على 
 .()أكمل كجو، فإف ٥ترجات ىذه اٟتلقة ستكوف جيدة إٔب حدو كبَت

كلذا اىتمت اٞتهات ا١تسؤكلة كا١تشرفة على ىذه اٟتلقات سواءن على مستول كزارات الشؤكف 
الدينية أك اٞتمعيات ا٠تَتية لتحفيظ القرآف اليت تشرؼ على ىذه اٟتلقات ا١تباركة، فقامت تنظم 
دكرات تثقيفية كلقاءات كبرامج ككرش عمل هتتم كتركز على ىذا اٞتانب ا١تهم الذم يعٌت بإعداد 

 .مشرُب كمعلمي حلق ٖتفيظ القرآف الكرًن
فعلى سبيل ا١تثاؿ ٚتعية ٖتفيظ القرآف الكرًن ٔتنطقة الرياض كانت ضمن ىذه اٞتمعيات 

ا١تباركة اليت ٛتلت على عاتقها ىذا الشرؼ الكبَت كىو إعداد مشرُب كمعلمي حلقات ٖتفيظ القرآف 
الكرًن، فقامت باستحداث إدارات كأقساـ متخصصة، كاستقطبت الكوادر ا١تتميزة ُب ىذا اٞتانب، 
فكٌونت اللجاف، كأقامت كرش العمل، كنظمت ا١تلتقيات، كاستشارات أىل ا٠تربات، فتكونت لدل 
اٞتمعية رؤية كاضحة، كخطة ٤تكمة، ٗتص ىذا اٞتانب، فعيممت على مراكز اإلشراؼ اليت تشرؼ 

عليها اٞتمعية بتنفيذ ىذه ا٠تطة، فتولت ىذه ا١تراكز ا١توفقة تنفيذ ىذه ا٠تطة، فأقامت الدكرات 

                                                           

(  ٥ترجات بعض اٟتلقات لدينا إف :، كقلت لو1423 كخطيب ا١تسجد النبوم عاـ إماـ التقيت بفضيلة الشيخ علي اٟتذيفي (
ة كنتائجو مثمرة انتقوا ا١تعلمُت ا١تتميزين، فإف ا١تعلم ا١تتميز ىو الذم تكوف ٥ترجاتو جيد :فة جدان، فما اٟتل ؟ فقاؿ ٕبمضع

 .كمباركة
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التطويرية، كالربامج ا١تكثفة، كاللقاءات التثقيفية، كل ذلك من أجل أف ترتقي ٔتستول مشرُب كمعلمي 
 .()اٟتلقات القرآنية
 .مقومات الحلقة القرآنية: المطلب الثاني

اٟتلقة ىي ا١تكاف الذم ٬تتمع فيو ا١تعلم كا١تتعلم لتدارس كتاب ا عز كجل، كىذه اٟتلقة قد تكوف 
إما ُب بيتو من بيوت ا كىي األعم كاألغلب، كإما إف تكوف ُب مبٌت مستقل كبو عدد من الفصوؿ 
الدراسية، كإما أف تكوف ُب ناحية من نواحي ا١تنزؿ، أك تكوف ُب ناحية من نواحي القرية كاليت تسمى 

كىذه اٟتلقة ال بد أف تتوافر فيها بعض ا١تقومات اليت ٕتعلها . بالكتاتيب، أك غَتىا من األماكن
 :مكانا مبلئما لتعليم كتاب ا، فمن ىذه ا١تقومات

خلو ا١تكاف من الضوضاء كاإلزعاج، فإذا كانت اٟتلقة ُب مكاف مزعج، كتكثر فيو  .ُ
الضوضاء، فإف ىذا اإلزعاج سينعكس سلبان على نفوس ا١تتعلمُت، كبذلك لن يستطيعوا 

 . الًتكيز ُب حفظهم كمراجعتهم، فهدكء ا١تكاف كخلوه من الضوضاء عنصر مهم جدان 
أف تكوف درجة اٟترارة ُب اٟتلقة متوسطة، ال اٟترارة الشديدة كال الربكدة الشديدة، فإف  .ِ

اٟترارة الشديدة تسبب الضيق، كالربكدة الشديدة تسبب االرتعاش كتشتت الذىن، 
كاٟتمد  ٨تن ُب ىذا الزمن تيسرت لنا سبل الراحة من كجود أجهزة للتكييف كضبط 
درجة اٟترارة، فيستطيع الشخص أف يوزف درجة حرارة ا١تكاف بالقدر الذم يريده، فللو 

 . اٟتمد كا١تنة
أف تكوف اٟتلقة ُب مكاف آمن، فإذا كانت اٟتلقة ُب مكاف ٖتيط فيو الدكاب كالسباع،  .ّ

أك يكوف مقر اٟتلقة بعيدان عن سكن الطالب، ْتيث إذا أراد الذىاب للحلقة سيعرض 
نفسو للخطر بسبب كجود السيارات أك غَتىا، فعنصر األماف مهم ُب كوف مقر اٟتلقة 

 .قد يسبب خطران على حياة الطالب
تنوع أكقات اٟتلقات، ْتيث تكوف ىنالك حلقة خبلؿ فًتة الفجر، كحلقة خبلؿ فًتة  .ْ

الظهر، كحلقة خبلؿ فًتة العصر، كحلقة خبلؿ فًتة ا١تغرب، كحلقة خبلؿ فًتة العشاء، 
كىذا التنوع ُب الفًتات من ٦تيزاتو أف الطالب ٮتتار الفًتة اليت تناسبو، فا١توظفوف ككبار 

                                                           

(  http://www.qk.org.sa  انظر ا١توقع اإللكًتكين ٞتمعية ٖتفيظ القرآف الكرًن ٔتنطقة الرياض،(

http://www.qk.org.sa/
http://www.qk.org.sa/
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السن مثبلن يفضلوف فًتة الفجر كالعشاء غالبان، كصغار السن يفضلوف فًتة العصر 
 .كا١تغرب

إذا كثر الطبلب ُب اٟتلقات خبلؿ فًتة كاحده، ككاف ا١تكاف ال يتسع للجميع، فينبغي  .ٓ
االستفادة من ٚتيع مرافق ا١تكاف، فإف كانت اٟتلقات ُب ا١تسجد مثبلن فينبغي االستفادة 

 .من ٚتيع مرافق ا١تسجد كمصلى النساء كغَته
ٗتصيص مقر خاص إلدارة اٟتلقة، ْتيث يقـو ا١تشرؼ بأداء مهامو بكل خصوصية  .ٔ

كبعيد عن ضوضاء اٟتلقات، ككذلك ٗتصيص مكاف لئلداريُت كاللجاف العاملة ْتيث 
 .يقـو كل عضو بأداء مهامو بالشكل ا١تطلوب

ٗتصيص مقر خاص للدكرات التدريبية ككرش العمل، ْتيث ٖتتوم على شاشات  .ٕ
 . للعرض، كطاكالت ككراسي مناسبة

عنصر الًتفيو مهم جدان كخصوصان للطبلب صغار السن، لذلك إف كاف مقر اٟتلقات فيو  .ٖ
متسع كيوجد بو مرافق مناسبة إلقامة بعض الربامج فينبغي على ا١تشرؼ استغبلؿ ىذه 
األماكن، فيخصص مكانا للًتفيو كيضع بعض كسائل الًتفيو ا١تناسبة للطبلب، كذلك 
تنفيذ عدد من الربامج كا١تسابقات كالرحبلت ا٠تارجية كاليت من طبيعتها ٕتديد نشاط 

 .الطبلب
 .كضع برادات ماء كجعلها ُب متناكؿ اٞتميع كتكوف قريبو من مقر اٟتلقات .ٗ

بعض الدركس ٖتتاج إٔب كسائل تعليمية مثل السبورة كغَتىا، لذا ينبغي تأمُت ىذه  .َُ
الوسائل للمعلم كجعل ىذه الوسائل التعليمية ُب مكاف ٥تصص بعيدة عن اٞتو العاـ 

 .للحلقات؛ ألهنا ٖتتاج إٔب تركيز كصفاء للذىن
توفَت مصاحف ٞتميع الطبلب، فهنالك ا١تصحف الكامل كىناؾ ا١تصحف ا١تقسم  .ُُ

: ْتسب األجزاء، كينبغي أف يعطى كل طالب مصحفان يناسب مقدار حفظة، فمثبلن 
الطالب صغَت السن يعطى جزء تبارؾ؛ كذلك ٠تفة كزنو كسهولة ٛتلو على الصغَت، 

 .كالذم أكرب منو يعطى مصحفان ٭تتول على أجزاء أكثر منو كىكذا
 .توفَت مواصبلت للطبلب كخصوصان من كاف مقر سكنو بعيدان عن اٟتلقات .ُِ
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جعل كل حلقة ُب مكاف خاص ُب مقر اٟتلقات، ْتيث يعرؼ الطالب مقر حلقتو،  .ُّ
فإف كانت اٟتلقات ُب ا١تسجد، فيوضع لوحة على اٞتدار أك على إحدل سوارم 

 .ا١تسجد، كاف كانت اٟتلقات ُب مبٌت فإنو ٮتصص ٢تا فصل أك غرفو خاصة
جعل كل حلقة ٖتمل اٝتان من األٝتاء، كيفضل أف تسمى بأٝتاء الصحابة أك التابعُت  .ُْ

أك غَتىم من سلف ىذه أالمة الذين كاف ٢تم دكر ُب نصرة ىذا الدين كإعبلء شأنو، 
كىنالك لفتو دعوية كتربوية ٚتيلة، كىي أف تصمم لوحة باسم اٟتلقة، كيكتب ٖتت 

، فإنو يكتب حلقة أيب بكر الصديق : اسم اٟتلقة سَتة من ٖتمل اٟتلقة اٝتو، فمثبلن 
ٖتت االسم سَتة ىذا الصحايب اٞتليل، فإذا قرأ الطالب ىذه السَتة فإهنا تعلق ُب 

 .ذىنو
مقر جلوس معلم اٟتلقة مهم جدان، ْتيث يكوف ُب مكاف مريح كأف يكوف ٖتتو كسادة  .ُٓ

 . أك غَتىا، كٮتصص لو صندكؽ أك غَته ْتيث يضع فيو مقتنياتو ا٠تاصة باٟتلقة
تقسيم كتوزيع الطبلب ُب اٟتلقات عنصر مهم جدان، فتقسيم الطبلب يكوف إما  .ُٔ

باألعمار ْتيث ٗتصص حلقة للذين أعمارىم من ست إٔب ٙتاف سنوات، فتكوف ٢تم 
حلقة خاصة، كمن عيمر تسع إٔب إحدل عشرة سنة ٢تم حلقة خاصة كىكذا، كإما أف 

يكوف توزيع الطبلب ْتسب ا١تراحل الدراسية، طبلب ا١ترحلة االبتدائية ٢تم حلقة 
خاصة، كا١ترحلة ا١تتوسطة ٢تم حلقة خاصة كىكذا، كإما أف يكوف توزيعهم ٔتقدار 

حفظهم، ْتيث الذين ٭تفظوف جزءا إٔب ثبلثة أجزاء ٢تم حلقة خاصة كىكذا، ككل 
ىذه الطرؽ ٢تا سلبياهتا كإ٬تابياهتا، كلكن األمر الذم ينبغي أف ال نغفل عنو ىو عدـ 

خلط الطبلب الكبار مع الصغار كذلك لتجنب ما قد ٭تدث من ٥تالفات أخبلقية ال 
 . ٖتمد عقباىا

عدد الطبلب ُب اٟتلقة الواحدة ينبغي أف يراعى فيو فًتة اٟتلقة، ففًتة العصر كقتها  .ُٕ
أطوؿ من فًتة ا١تغرب، لذا ينبغي أف ال يزاد ُب عدد الطبلب عن القدر ا١تناسب لكل 

فًتة، كذلك لكي يتمكن ا١تعلم من إعطاء كل طالب حقو من الوقت ُب التسميع 
 20كتصحيح التبلكة، كالدارج اآلف بُت اٟتلقات أف عدد الطبلب ُب فًتة العصر من 

 . طالبا20 إٔب 15 طالبا، كفًتة ا١تغرب من 25إٔب 
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كجود دكرات مياه مناسبة كقريبة من مقر اٟتلقات، فإف كانت دكرات ا١تياه  .ُٖ
 . بعيده كاحتاج أحد لقضاء حاجتو فإف ذلك قد يسبب ىدرا لوقت اٟتلقة

 .مقومات مشرف ومعلم الحلقة القرآنية: المطلب الثالث
إف مشرؼ اٟتلقة القرآنية على عاتقو عمل كبَت، فهو ُب اٟتقيقة اللبنة األكٔب ُب تكوين ىذه ا١تنظومة 
ا١تباركة، فهو الذم يتؤب اختيار ا١تقر ا١تناسب إلقامة اٟتلقة، كىو الذم يتؤب انتقاء ا١تعلمُت، كيقـو 

بإعداد ا١تناىج، كمتابعة سَت اٟتلقات، كتنفيذ الربامج كتقوٯتها، كٚتع األمواؿ اليت ستصرؼ على 
اٟتلقات، إٔب غَت ذلك من ا١تهاـ ا١توكلة إليو، ك٢تذا ينبغي أف تتوفر ُب مشرؼ اٟتلقة القرآنية بعض 

 :، كمن ىذه ا١تقومات()ا١تقومات اليت ٕتعلو مؤىبلن ٢تذا العمل اٞتليل الذم يقـو بو
أف يكوف على قدر من العلم كا١تعرفة ُب أساليب ككسائل العملية التعليمية كالًتبوية  .ُ

كالدعوية، كيفضل أف ٭تمل شهادة جامعية ُب ٣تاؿ الًتبية ك٨توىا، أك على األقل قد 
حضر بعض الربامج كالدكرات اليت هتتم ّتانب الًتبية، فا١تشرؼ الذم ال ٯتتلك ا١تعرفة 

العلمية كا١تهارية الكافية ُب ىذا آّاؿ، كيف يستطيع أف يعاِب ا١تشاكل اليت ستواجهو ُب 
 .ا١تستقبل؟

أف ٭تفظ قدران مناسبان من القرآف الكرًن، كأف يكوف ملمان ببعض علـو القرآف كأحكاـ  .ِ
التجويد كا١تخارج كالتفسَت ك٨توىا ٦تا ٖتتاجو اٟتلقات، كىذا اإل١تاـ ٯتٌكنو من ا١تسا٫تة ُب 
تطوير عملية حفظ الطبلب كمراجعتهم، فإف ٓب يكن حافظان كلو قدرا يسَتا، كليس ملما 

 .بأم علم من علـو القرآف، فكيف يستطيع أف يطور العملية التعليمية ُب اٟتلقات؟
على  اإلشراؼٍب  أكالن، ىذه ا٠تربة تأٌب عن طريق ٦تارستو التدريسا٠تربة الواسعة،  .ّ

اطبلعو ا١تستمر على ما يتعلق خبلؿ كمن ، كمن خبلؿ إعداده العلمي كا١تهٍتاٟتلقات، 
 (.)كٔتجاؿ عملو بوجو خاص، بالعملية الًتبوية بوجو عاـ

                                                           

(  غَت ذلك إٔب ىذه مقومات شخصية، كىذه مقومات مهارية :، فيقوؿ مثبلن أقساـ بعض ا١تتخصصُت يقسم ا١تقومات إٔب عدة (
 . من غَت تقسيمىذه ا١تقومات  شرعت ُب سردكاإل٬تازمن التقسيمات، كمن باب االختصار 

(  https://uqu.edu.sa/page/ar/190705، "مقومات ا١تشرؼ الًتبوم" انظر موقع جامعة أـ القرل، (

https://uqu.edu.sa/page/ar/190705
https://uqu.edu.sa/page/ar/190705
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فمشرؼ اٟتلقة يكتسب خربات ُب عدة ٣تاالت من خبلؿ عملو كمعلم حلقة كمن ٍب 
كمشرؼ حلقة، كىذه ا١تدة اليت يقضيها ُب ىذا آّاؿ ستكسبو مزيدان من ا١تعرفة 

 .كا٠تربات
التجديد كاإلطبلع الدائم على ما يستجد من علـو كفنوف، سواءن ُب طرؽ التدريس، أك  .ْ

، فمنالتعاملُب علم النفس، أك فن   مقومات  كحلوؿ ا١تشكبلت، أك غَتىا من العلـو
، كمسايرة ركح العصر، ة على التجديد كاالبتكاررا١تشرؼ الناجح أف يتحلى بالقد

، ٔب رسم ا٠تطط ا١تستقبلية فيما يتعلق بتطوير العملية الًتبوية كا١تناىج الدراسيةعكالقدرة 
يشجع ا١تعلمُت على اكتشاؼ طرؽ ، ٣تددان نفسو كمعلوماتو، كأف يكوف كاسع اإلطبلع

  .()ةك٭تثهم كذلك على اإلفادة من تقنيات التعليم اٟتديث، فاعلية كتعليمية أكثر ٧تاحان 
ألف ا١تشرؼ ىو   ؛نتائجاؿكٖتليل  التقوًن كالقياس التخطيط كالتنفيذ كٔتبادئاإل١تاـ  .ٓ

الشخص الذم سيتؤب زماـ ىذه ا١تبادئ، فهو الذم سيتؤب التخطيط كمن ٍب التنفيذ 
كبعد ذلك القياس كالتقوًن كٖتليل النتائج، فإذا ٓب يكن ا١تشرؼ ملمان ّٔذه ا١تبادئ كلو 

باٟتد األدىن منها، فإف مصَت عملو سيبوء بالفشل، كال يعٍت ذلك أف ينفرد ا١تشرؼ 
بالتخطيط كغَتىا من األعماؿ، بل العكس ينبغي عليو أف يستشَت ىذا كيأخذ برأم 

 .ىذا، كىكذا
إف ا١تشرؼ الًتبوم الذم يدعو ا١تعلمُت إٔب التنظيم كالتخطيط ألعما٢تم حرٌم بو أف 

يأٌب عملو مثمران كمفيدان عليو أف يضع ا٠تطط لعملو لكي ؼ، يكوف قدكة ٢تم ُب ذلك
 حىت يتجنب التكرار كاالرٕتاؿ كالفوضى ُب ؛بل كالسنوم اليومي كاألسبوعي كالفصلي

 كما أف عليو كضع ىذه ا٠تطط كالربامج ُب ضوء فلسفة شاملة عن الًتبية ،العمل
 (.)اٟتلقاتا١تعاصرة لتسهم ُب تطوير نظاـ 

 على ا١تشرؼ أف يكوف مثبلن أعلى للمعلمُت كقدكة ُب سلوكو .كبث ركح التعاكفالشورل  .ٔ
تكوف بينو كبُت فريق العمل،  االجتماعات اليت من خبلؿ :ا١تثاؿ على سبيل، ؼكتصرفاتو

 اٟتوار كتبادؿل، كأف تكوف ا١تناقشة بشورفينبغي أف ٖتمل ىذه االجتماعات طابع اؿ
                                                           

 (  https://uqu.edu.sa/page/ar/190705، "مقومات ا١تشرؼ الًتبوم"انظر موقع جامعة أـ القرل، (
(  .المرجع السابق انظر (

https://uqu.edu.sa/page/ar/190705
https://uqu.edu.sa/page/ar/190705
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، ال أف تكوف من مبدأ ما كجهات النظر ُب سبيل التوصل إٔب قرارات موضوعية سليمة
، كما ٬تب أف يكوف قادران على تنمية الركح االجتماعية بُت ا١تعلمُتأريكم إال ما أرل، 

كىو ْتكم عملو ، كٯتتنع عن فرض رأيو عليهم، كيتعاكف معهم ُب سبيل ا١تصلحة العامة
عليو  العليا، ؼإٔب مواقف غَت سارة سواء مع ا١تعلمُت أك الطبلب أك اإلدارة يتعرض أحيانان 

  .()زكْتـز موضوعي ٣ترد عن ا٢تول كالتحي، أف يقابل ىذه ا١تواقف ْتكمة كركية
القرب من ا١تعلمُت كالطبلب، كىذا القرب يكوف باالستماع إٔب ٫تومهم كمشاكلهم اليت  .ٕ

يواجهونا كمساعدهتم ُب ٕتاكزىا، كذلك االتصاؿ عليهم كتفقد أحوا٢تم، كمشاركتهم 
 .()كا١ترض كالعزاء كالرسوب كمواساهتم ُب أتراحهمكرمضاف كاٟتج، كاألعياد أفراحهم 

من أىم ا١تقومات اليت ينبغي أف تكوف ُب مشرؼ اٟتلقات أف يكوف . سبلمة ا١تعتقد .ٖ
 البدع كالضبلؿ، فإف كاف معتقده منحرفان عن طريق شوائبمعتقده صافيان نقيان من 

الصواب فإنو سيجر اٟتلقات إٔب مستنقعات البدع كالضبلؿ، فبدالن من أف تكوف 
اٟتلقات منارات للهدل كالدعوة إٔب ا، ستكوف مرتعان للبدع كالضبلؿ كالدعوة إٔب 

طريق الشيطاف، فكم ٝتعنا كشاىدنا من خبلؿ القنوات الفضائية كمن خبلؿ شبكات 
التواصل االجتماعي من ا١تنتسبُت لبعض الطوائف اليت ضلت عن الصراط ا١تستقيم، 

فمساجدىم كحلقاهتم قد ٖتولت من حلقات ذكر  كقراءة قرآف إٔب حلقات ضربو 
 .  كلطمو كرقصو كطرب كال حوؿ كال قوة إال با العظيم

فاألمة اإلسبلمية قد ابتليت ُب ىذه األزمنة . ()سبلمة الفكر من التطرؼ كالغلو  .ٗ
ىداىم ا للطريق -، فأخرج لنا ىذا التطرؼ قلة من الشباب الدينبالتطرؼ كالغلو ُب 

بفكر ال ىم لو سول القتل كسفك الدماء، لذا كاف من مقومات مشرؼ - الصواب
 .اٟتلقة أف يكوف خاليان من ىذا الفكر ا١تنحرؼ

ككذلك ٖتٌليو كإنصاتو،  باآلداب الشرعية العامة ُب مظهره كملبسو ككبلمو االلتزاـ .َُ
 بالوعد، كاالبتسامة كااللتزاـ كاألمانةالصدؽ اإلخبلص  ك:  مثلة،بالصفات اٟتسن

                                                           

 (  https://uqu.edu.sa/page/ar/190705، "مقومات ا١تشرؼ الًتبوم"انظر موقع جامعة أـ القرل، (
(  https://saaid.net/Quran/27.htm، "١تشرُب اٟتلقات فقط" انظر السلطاف، (
(  http://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=13200، "ا١تريب الناجح"القحطاين،  انظر (

https://uqu.edu.sa/page/ar/190705
https://uqu.edu.sa/page/ar/190705
https://saaid.net/Quran/27.htm
https://saaid.net/Quran/27.htm
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=13200
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=13200
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كذلك ألنو ، كأيضا احًتاـ أكقات العمل كاألنظمة، ()ة كءككذلك البعد عن خواـر ا١تر
من معلمُت كطبلب، فإهنم إف رأكا من مشرفهم تقصَتان ُب أحد ىذه يعترب قدكة ١تن حولو 

اٞتوانب، فإف ذلك سينعكس سلبان ُب نفوسهم، لذا كاف على ا١تشرؼ أف يتحلى ّٔذه 
 .اآلداب، كأف ٬تاىد نفسو على تطبيقها ما استطاع إٔب ذلك سبيبل

إف مكاف القائد ُب ا١تقدمة كذلك :" طارؽ السويداف.يقوؿ د ٯتتلك اٟتس القيادم، أف .ُُ
، فالقيادة ...لكي يكوف دليبلن ٞتماعتو على ا٠تَت، كمرشدان ٢تم إٔب ما فيو صبلحهم

ليست مغنمان يتمتع بو القائد، كيتلذذ بعبارات الثناء فيو، بل ىي عناء كتبعية، فالقيادة 
 .  ()"ىي عملية ٖتريك الناس ٨تو ا٢تدؼ

فا١تشرؼ عندما يكوف قائدان ناجحان فإنو بذلك يستطيع أف ٭تقق أىداؼ ىذه اٟتلقات، 
كٖتقيق ىذه األىداؼ ستكوف ٔتشاركة اٞتميع، كذلك ألف ا١تشرؼ البارع يستطيع أف 

 . يقود ٚتيع أفراد اٟتلقات ٨تو ٖتقيق األىداؼ
أما ا١تعلم فنظرة آّتمع لو ىي نظرة تقدير كتبجيل؛ ألنو صاحب رسالة عظيمة، ك٫تة عالية، فهو لبنة 

آّتمع، بل ركيزتو األساسية، ألنو ىو الذم يعد األجياؿ، كيصنع الرجاؿ، كآّتمع بأسره قد كضع 
عقوؿ أبنائو بُت يديو، فهو ا١تعٍت بتعليمهم كتأديبهم كتربيتهم، ك٢تذا كاف األجر عظيما ١تن سعى 

ضُت، حىت اإف ا كمبلئكتو، كأىل السموات كاألر": كبذؿ كاجتهد ُب تعليم الناس، قاؿ اٟتبيب 
 .()"النملة ُب جحرىا، كحىت اٟتوت ليصلُّوف على معلّْم الناس ا٠تَت

كإف أعظم تعليم كأشرفو ىو تعليم كتاب ا جل كعبل، فهنيئان لك يا معلم القرآف، على ما 
 .اختصك ا بو من خَت كأجر، كنسأؿ ا لك التوفيق كالسداد

كمعلم القرآف يعترب ، ...٤تفظان للقرآف الكرًن ف معلم القرآف ىو مربو قبل أف يكوف ملقنان أكإ"
 .() "نفسو ُب أىم ا١تيادين لغرس العقيدة الصحيحة ُب نفوس الناشئة بعيدان عن التنطع أك التسيب

                                                           

(  .http://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=13200، "ا١تريب الناجح" القحطاين، انظر (
(   .40ص ج،. د،3، ط"إناعة القائد"فيصل،  باشراحيلكطارؽ   السويداف(
( . 19 صٗتر٬تو سبق (
( ، http://www.halqat.com/Book-259.html، "ا١تقومات الشخصية ١تعلم القرآف الكرًن كأثرىا الًتبوم على اٟتلقة" جليب، (

. 3ص

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=13200
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=13200
http://www.halqat.com/Book-259.html
http://www.halqat.com/Book-259.html
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كمعلم القرآف الكرًن ٔتا أنو ىو الذم سيتؤب تعليم أبناء ا١تسلمُت كتاب رّٔم، كىو ا١توجو كا١تريب ٢تم، 
كاف لزامان أف يتحلى ٔتقومات ٕتعلو مؤىبلن ٢تذا العمل العظيم، فكتاب ا ليس لكل أحد أف يدخل 

 .مضمار تعليمو، فهو ُب اٟتقيقة ٠تاصة من الناس ٦تن بذؿ كاجتهد ُب حفظو كفهم معانيو
 :كقد تتكرر معنا بعض ا١تقومات اليت ٗتص ا١تشرؼ إذ تنطبق على ا١تعلم أيضا، فمن ىذه ا١تقومات

إجادة تبلكة القرآف الكرًن تبلكة ٣تودة خالية من اللحن بنوعيو ا٠تفي كاٞتلي، كأف يكوف  .ُ
حافظان للقراف الكرًن كامبلن، أك على األقل حًفظ جزءا كبَتا منو، بشرط أف يكوف 

 .()متجاكزا ُب حفظو للمقدار الذم ٭تفظو أبرز طبلبو
 ٤تفوظوفكيف يعرض الطالب ، !! فبل يتصور أف يكوف الطالب أحفظ من معلمو "

كما ٝتع ُب ٣تاؿ التعليم أف يكوف ا١تعلم أقل ، على معلمو كىو غَت كاثق بو ُب حفظو
فإذا عرؼ الطالب بضعف معلمو سيصيبو !!! مرتبة من معلمو إال ُب اآلكنة األخَتة 

 ال يتقبل منو أم أمر لكونو ليس ٦تن يتقبل كرٔتا ، معلمولشيء من الغركر كالتعإب عل
 .()"منو التوجيو كالًتبية

فا١تعلم كلما كاف حافظان للقراف كمتقنا لو، كاف طبلبو أكثر ضبطان كأجود أداء، كلؤلسف 
كم شاىدنا كٝتعنا من معلمُت ليسوا متقنُت للقرآف غَت ضابطُت لو، فعندما تستمع 

 .كال حوؿ كال قوة إال با! لتبلكة طبلّٔم ٕتد من اللحن اٞتلي كا٠تفي ما ا بو عليم 
من أكؿ األمور اليت ينبغي للمعلم أف يتحلى ّٔا أف تكوف تبلكتو للقرآف تبلكة ك"

كأم خطأ كخلل ،  ألنو إف ٓب يكن كذلك فسوؼ يعلم طبلبو بطريقة خاطئة؛صحيحة
بل كيعترب خيانة للقرآف من يقرئ ، أكرب من أف يعلم ا١تعلم طبلبو القرآف بتبلكة خاطئة

 .()"طبلبو على غَت الصورة اليت أنزؿ ا ّٔا القرآف
كذلك ينبغي أف يكوف ملمان بأحكاـ التجويد ضابطان ٢تا، كيكوف ملمان ببعض علـو 
 .القرآف كالناسخ كا١تنسوخ كبعض التفسَت ك٨توىا، كأف تكوف لديو ثقافة شرعية جيدة

                                                           

( . 19صج، .د ،ط. د،المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية انظر مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي، (
 ( ، http://www.halqat.com/Book-259.html ،"ا١تقومات الشخصية ١تعلم القرآف الكرًن كأثرىا الًتبوم على اٟتلقة"جليب، (

. 6ص
(  .6، صالمرجع السابقجليب،  (

http://www.halqat.com/Book-259.html
http://www.halqat.com/Book-259.html
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أف يكوف ملمان بأساليب ككسائل العملية التعليمية كالًتبوية كالدعوية، كأف يكوف مطلعا  .ِ
على الدراسات الًتبوية كالنفسية كاالجتماعية اليت تتحدث عن ٣تتمع الطفل كا١تراىق 

كالتغَتات اٞتسدية كالنفسية اليت ٯتركف ّٔا، ليتمكن من إيصاؿ ا١تعلومة بأفضل كسيلة، 
 .()كأسهل طريقة ٯتكن إيصا٢تا للطالب

ىو  الناجح التجديد ك االطبلع الدائم على ما يستجد من علـو كفنوف، فا١تعلمكذلك 
 .٬تدد كيبتكر كسائل تعليمية مناسبة ١تستول طبلبو الذم

أف يكوف ذا بصَتة، كحضور للذىن، كبعد للنظر، سريع البديهة، لكي ٭تسن التصرؼ  .ّ
 .()ُب ا١تواقف الطارئة كاٟترجة 

فا١تعلم ُب حلقتو ٬تلس مع عدة طبلب ٥تتلفي الطباع، ففيهم ا٠تلوؽ ا١تؤدب، كفيهم 
ا١تشاكس كثَت اٟتركة كىكذا، فا١تعلم إذا ٓب تكن فيو ىذه ا١تقومات أك على األقل اٟتد 
 . األدىن منها، فسيصعب عليو أف يدير اٟتلقة كستصبح اٟتلقة مرتعان للضوضاء كاإلزعاج

خلو اٞتسم من األمراض ا١تعدية أك ا١تنفرة بالطبع كالعادة كاٞتذاـ كالربص ك٨توىا، كذلك  .ْ
أف ال يكوف ا١تعلم معاقان إعاقة ٘تنعو من مزاكلة التدريس كالصمم كا٠ترس ك٨توىا، أك 

يكوف كفيفان إف كاف يدرس صغار السن، كأيضا أف يكوف صوتو خاليان من عيوب النطق 
 .()كأمراض اللساف كالفأفأة كالتأتأة كحبسة اللساف كضعف الصوت

أف يطلع على بيئة اٟتلقة اطبلعان جيدان من حيث العادات كاأللفاظ كغَتىا، ليتمكن من  .ٓ
التعامل كالتخاطب مع طبلبو بشكل جيد ُب حدكد عرؼ ٣تتمع اٟتلقة، كلكي يتحاشى 

.    ()أيضا الوقوع ُب عادات أك ألفاظ يراىا ٣تتمع اٟتلقة سيئة، بينما يرىا ا١تعلم حسنة
 .فآّتمعات ٗتتلف، كعادات الناس تتفاكت من بيئة إٔب بيئة أخرل

                                                           

(  .20 صج،.د، ط. د،المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية انظر مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي، (
 (  .19ص ،المرجع السابقانظر مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي، (
(  .18، صالمرجع السابق،  انظر مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي(
(  .20ص ، المرجع السابق، انظر مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي(
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أف يتعرؼ ا١تعلم على قدرات طبلبو سواءن من ناحية ا١تستول العلمي أك النضج العقلي  .ٔ
 .()أك القدرة على اٟتفظ كا١تراجعة 

فإف الطبلب يتفاكتوف ُب مستوياهتم، فهذا سريع ُب اٟتفظ كىذا بطئ ُب اٟتفظ كىكذا، 
فا١تعلم ينبغي أف يتعرؼ على قدراهتم، كىذه ا١تعرفة ستمكنو من ٖتديد مقدار اٟتفظ 

كا١تراجعة اليت تناسب قدراهتم، كأيضا من خبلؿ معرفتو على قدراهتم سيستطيع أف يلقي 
 .عليهم ما يناسبهم من الدركس كا١تواعظ

االلتزاـ ٔتواعيد اٟتضور كاالنصراؼ كعدـ الغياب، ْتيث : االلتزاـ بأنظمة اٟتلقة، مثل .ٕ
٭تضر قبل الطبلب كينصرؼ بعدىم، ككذلك االلتزاـ بتوجيهات إدارة اٟتلقة أك اٞتهات 

العليا، كتنفيذ ما يطلبونو منهم، ألف ا١تعلم قدكة لطبلبو، فهم ينظركف إليو بأنو القدكة 
٢تم، فإف رأكا تقصَتان ُب معلمهم فإنو سيسقط ُب نظرىم، كلن يكوف لتوجيهو أك تعليمو 

كبَت أثر، لذا على ا١تعلم أف يتنبو ٢تذا فبل ٮتالف األنظمة ك٬تتهد ُب تنفيذىا بقدر 
 .استطاعتو

القرب من الطبلب كالوقوؼ معهم، كىذا القرب يكوف باالستماع إٔب ٫تومهم   .ٖ
كمشاكلهم اليت يواجهوهنا كمساعدهتم ُب ٕتاكزىا، كذلك االتصاؿ عليهم كتفقد 

 كالعزاء كمواساهتم ُب أتراحهمكرمضاف كاٟتج، كاألعياد أحوا٢تم، كمشاركتهم أفراحهم 
 .()كا١ترضكالرسوب 

سبلمة ا١تعتقد، من أىم ا١تقومات اليت ينبغي أف تكوف ُب معلم اٟتلقات أف يكوف  .ٗ
معتقده صافيان نقيان من شوائب البدع كالضبلؿ، فإف كاف معتقده منحرفان عن طريق 

 .الصواب فإنو سيجر الطبلب إٔب مستنقعات البدع كالضبلؿ
سبلمة الفكر من التطرؼ كالغلو، فاألمة اإلسبلمية قد ابتليت ُب ىذه األزمنة بالتطرؼ  .َُ

- ىداىم ا للطريق الصواب-كالغلو ُب الدين، فأخرج لنا ىذا التطرؼ قلة من الشباب 
بفكر ال ىٌم ٢تم سول القتل كسفك الدماء، لذا على ا١تعلم دكر كبَت ُب احتواء الطبلب 

 .كإرشادىم كٖتذيرىم من االنزالؽ كراء ىذا ا١تزلق ا٠تطَت
                                                           

(  .20، صج.د، ط. د،المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية انظر مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي، (
(  https://saaid.net/Quran/27.htm، "١تشرُب اٟتلقات فقط"انظر السلطاف،  (

https://saaid.net/Quran/27.htm
https://saaid.net/Quran/27.htm
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ككذلك ٖتليو كإنصاتو، بالتزاـ باآلداب الشرعية العامة ُب مظهره كملبسو ككبلمو  .ُُ
كاالبتسامة  كاألمانةالصدؽ اإلخبلص  كمثل كاألخبلؽ الفاضلة بالصفات اٟتسنو 

 .() ةكء بالوعد، ككذلك البعد عن خواـر ا١تركااللتزاـ
كذلك التلفظ باأللفاظ اٟتسنة كترؾ األلفاظ البذيئة، كغض الطرؼ عن زالهتم كىفواهتم   

ُب حدكد ا١تعقوؿ، كذلك االلتزاـ بالفرائض كالواجبات، كاافظة على النوافل كا١تندكبات 
ْتسب االستطاعة، كاجتناب الوقوع ُب ارمات كا١تنهيات، كاالبتعاد عن ا١تكركىات 

 .()بقدر الطاقة، سواءن كانت ُب القوؿ أك الفعل
فا١تعلم ُب اٟتقيقة قدكة لطبلبو فهم يتأثركف ٔتا يقوؿ كيفعل، كما أٚتل ما قالو 

ليكن أكؿ صبلحك لولدم إصبلحك : " عمرك بن عتبة ١تعلم ابنو حيث قاؿ
لنفسك، فإف أعينهم معقودة بعينك، فاٟتسن عندىم ما صنعت، كالقبيح 

عندىم ما تركت، علمهم كتاب ا، كال تكرىهم عليو فيملُّوه، كال تًتكهم منو 
فيهجركه، ركّْىم من اٟتديث أشرفو، كمن الشعر أعفو، كال تنقلهم من علم إٔب 
كموه، فإف ازدحاـ الكبلـ ُب القلب مشغلة للفهم، كعلمهم سنن  علم حىت ٭تي

 .()"اٟتكماء، كجنبهم ٤تادثة النساء
أف ٬تلس ُب اٟتلقة بوقار كسكينة كخشوع كتواضع، ٣تتنبان ما يكره من اٞتلسات  .ُِ

كاإلقعاء، أك يكوف رافعا إحدل رجليو على األخرل، أك مادِّا رجليو أك إحدا٫تا من غَت 
 .()عذر

يعد الرفق من األصوؿ ا١تهمة ُب التعليم " :حاـز سعيد حيدر.يقوؿ دالرفق ُب التعليم،  .ُّ
ا رفيق ٭تب الرفق ُب األمر إف :" ؿ فقد قا، ك٭تبو ك٦تا يباركو ا تعػأب ، كالًتبية

  .()"كلو

                                                           

 (  .4، صhttp://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=13200، "ا١تريب الناجح"القحطاين، انظر (
(  .20ص ج،.د، ط. د،المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية انظر مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي، (
(  .2/272 ،1، طالعقد الفريد،  األندلسي(
(  .17ص ،مرجع سابق انظر مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي، (
(  .6024، رقم اٟتديث 509ج، ص.، د1كتاب األدب، باب الرفق ُب األمر كلو، ط، الصحيح ُب البخارم أخرجو (

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=13200
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=13200
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كالصغار الذين ٭تملوف ُب ، لدل ضعاؼ العقوؿ، كتزاد أ٫تية ىذا األسلوب الرقيق الرفيع
أك لػدل غبلظ الطباع الذين ٓب يتأدبوا احة، كشخصيات ٓب، حناياىم أحاسيس مرىفة

 ا١تدرس عبئان كبَتان كمسؤكلية مّْل٦تا يح، كأىػل الباديػة ك٨توىم، أك ٣تالسػة، أك ٖتٌضر، بعلم
 .()" ٭تتسب أجرىا عند ا تعأب، زائدة

التحلي بالصرب، ينبغي على ا١تعلم أف يتحلى ّٔذه ا٠تصلة العظيمة، ألف الطبلب  .ُْ
متفاكتوف ُب الطباع كُب الفهم كالقدرات، فبالتإب ىذا التنوع ُب ا١تفاىيم كالقدرات 

 . يتطلب من ا١تعلم مزيدان من الصرب
كيصرب على ، فهو يصرب على نفسو ك٬تاىدىا، ق دائمان إٕب ُب حاجةفمدرس القرآف " 

كيصرب على ، كيصرب ُب شرحو كتوضيحو للمتعلمُت، اٞتلوس الطويل للتعليم كالقراءة
 .() " من نقائص- أحيانان - أخبلؽ الطبلب كما يصدر عنهم 

مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطبلب، كىذا اٞتانب مهم جدان كينبغي للمعلم أف يأخذه  .ُٓ
باالعتبار، فالطبلب كما مرَّ معنا سابقان أهنم متفاكتوف ُب القدرات كاألفهاـ كغَتىا، 

 . فا١تعلم إذا ٓب يراع ىذه الفركقات فإنو سينفر طبلبو من اٟتلقة
كمن ، كمراعاة الفركؽ البارزة بػُت ا١تتعلمُت، فعلى ا١تعلّْم مبلحظة ىذا التباين الواضح" 

ٛتبلن - كٛتل الضعيف ، ا١تساكاة بُت الطػبلب، ا٠تطأ اٞتلي لدل بعض معلمي القرآف
، كىػذا ال يعٍت ترؾ التحفيز أك رفع ا٢تمم، ليبلغ إٔب مستول الطالب اليقظ النبيو- عنيفان 

بػل ا١تقصود أف ترؾ األخذ ٔتبدأ مراعاة الفركؽ ُب ، كعقاب ا١تقصػر، أك مكافأة اسن
أك يؤدم إٔب ، كيربز نوعيات من الطلبة نافرة، يوجد نشػئان متفسخان ، التعليم كالتوجيو

 .()"ظهور طبقة ٖتملػت فوؽ ما تستوعب
العدؿ بُت الطبلب، فهذه ا١تسألة مهمة جدان كحساسة ُب نفس الوقت، فا١تعلم قد  .ُٔ

ٯتيل إٔب أحد طبلبو بسبب أنو قومُّ اٟتفظ أك أنو مؤدب أك غَتىا من األسباب ٦تا قد 

                                                           

( . 52ص، http://www.halqat.com/Book-99.html ،"ا١تقومات الشخصية ١تعلم القرآف الكرًن"حيدر،  (
 (  .55، صالمرجع السابقحيدر، (
 ( . 51، صالمرجع السابقحيدر، (

http://www.halqat.com/Book-99.html
http://www.halqat.com/Book-99.html
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تدفع ا١تعلم إٔب ا١تيل لذلك الطالب، كبتإب ستكوف اٟتوافز كا١تشاعر اٞتميلة ٢تذا 
 .الطالب

فا١تًتيب ينظر إٔب عدـ العدؿ ُب ا١تعلم على أهنا جرٯتة كبالتإب ال ٯتكن أف يتقبل منو " 
 ألف مشاعر الكره كلها ٖتركت ٕتاه ا١تعلم، كغالبان ما يبٍت الطالب تلك النظرة من ئاشي

موقف عدـ التساكم ُب ا٢تدية أك االىتماـ أك النظرة أك توزيع األسئلة أك نوبة القراءة أك 
 كغَت ذلك كثَت، فليحذر ا١تعلم كلينتبو.. التقوًن الًتبوم أك العقوبة أك الرد على األخطاء

حىت ال ،  أف كل شاردة ككاردة مرصودة على أعلى مستول كأقول من أم راصد إٓبإٔب
يعوؽ عملية ؼيوغر صدكرىم بعضهم على بعض كتتحرؾ كوامن اٟتقد كالتنافس السليب 

ألف ذلك يسبب الوحشة كالنفور كيفقد بذلك ا١تعلم أىم عامل من عوامل ؛ التعليم
 .()"يعد من الظا١تُتؼ ،التلقي كالقبوؿ كتضعف العبلقات االجتماعية بينهم

أف ٭تسن استخداـ أساليب ككسائل التحفيز كالعقاب، كأساليب ككسائل التحفيز كثَتة  .ُٕ
كمتنوعة، فمن أساليب التحفيز الثناء كا١تدح، فالبشر من طبيعتهم أهنم ٭تبوف الثناء 

كا١تدح، فينبغي للمعلم أف ٭تسن ىذا الفن فيعرؼ مىت يثٍت على الطالب كمىت يوٓتو، 
كىكذا ُب ٚتيع الوسائل كاألساليب، ينتقي ما ىو مبلئم للحدث كما ىو مناسب لسن 

 . الطبلب فيستخدمو
لذلك ينبغي تفهم نفسيات الطبلب ١تعرفة األسلوب ا١تناسب ُب الوقت ا١تناسب "

فا١تعلم الناجح يعرؼ طبلبو كٯتيز الفركؽ الفردية بينهم كيعرؼ ما ، للشخص ا١تناسب
 .()"كل ذلك ييستلـز من ا١تعلم ؼ، يصلح لكل كاحد منهم 

-أف ٭تسن اختيار ما ىو مناسب لوسائل كأساليب الدعوة ُب اٟتلقة، كسيأٌب معنا  .ُٖ
أف كسائل كأساليب الدعوة ُب اٟتلقة عديدة كمتنوعة، فا١تعلم الفطن ىو - بإذف ا

 .الذم ٭تسن اختيار األسلوب كالوسيلة ا١تبلئمة كا١تناسبة
 .مقومات طالب الحلقة القرآنية: المطلب الرابع

                                                           

( ، http://www.halqat.com/Book-259.html  ،"ا١تقومات الشخصية ١تعلم القرآف الكرًن كأثرىا الًتبوم على اٟتلقة"جليب،  (
. 13ص

(  .10ص، المرجع السابق جليب، (
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كذلك من خبلؿ حفظهم لو ألثر القرآف الكرًن على سلوؾ أبناءنا، إننا ندرؾ ٘تامان األ٫تية البالغة 
كتدبرىم كمعرفتهم ١تعانية، فأبناءنا الطبلب عندما يبدؤكف ْتفظ كتاب رّٔم كالوقوؼ على بديع بيانو، 

فإف ىذا األمر سيًتؾ ُب نفوسهم أثران إ٬تابيان، ٦تا سيكٌوف ُب شخصياهتم حيٌب خالقهم كالتطلع إٔب 
 .مرضاتو، كذلك سيكٌوف ُب شخصياهتم حيٌب العمل كالبذؿ كالعطاء لنيل خَتم الدنيا كاآلخرة

ك٦تا ينبغي أف نؤكد عليو أف طالب اٟتلقة القرآنية ٬تب أف يتحلى ٔتقومات تكوف بإذف ا 
 :سببان ُب االستفادة من حفظو لكتاب ا جل كعبل، فمن ىذه ا١تقومات

اإلخبلص  تعأب، فهذا ا١تقـو ىو أىم ا١تقومات اليت ينبغي على الطالب أف يتحلى  .ُ
بو،  كأف يكوف نصب عينيو كال يفارقو طرفة عُت، كعلى الطالب أف ينوم ْتفظو لكتاب 

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ا تعأب ابتغاء األجر كا١تنزلة الرفيعة ُب اٞتنة، قاؿ ا تعأب
 مت خت حت جت ُّٱ: كقولو تعأب ،(11:سورة الزمر، اآلية) َّ يم ىم مم خم
 مخ ُّٱ: كقولو تعأب ،(14:سورة غافر، اآلية) َّ  جح مج حج مث هت
  مع جع مظحط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس
  مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ: كقولو تعأب ،(5:سورة البينة، اآلية) َّ جغمغ
 ،(65:سورة غافر، اآلية)َّ خس حس جس مخ جخ محجح مج حج

كغَتىا من اآليات اليت تتحدث عن كجوب إخبلص العمل ، كذلك جاءت السنة 
النبوية على صاحبها أفضل الصبلة كالسبلـ اليت ٖتث كتؤكد على كجوب إخبلص العمل 

، كأف قبوؿ العمل مرتبط بالنية، فمىت صلحت النية صلح العمل، كمىت فسدت النية 
كًإ٪تَّىا لكيلّْ اٍمرًئو مىا  بًالنػّْيَّات ًإ٪تَّىا األعمىاؿي : "فسد العمل، فقد قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ

ا أىٍك ًإٔبى اٍمرىأىةو يػىٍنًكحيهىا فىًهٍجرىتيوي ًإٔبى مىا ىىاجىرى إًلىٍيوً  انىٍت ًىٍجرىتيوي ًإٔبى دينٍػيىا ييًصيبػيهى  نػىوىل فىمىٍن كى
اًء عىٍن : "كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ُب اٟتديث القدسي. ()" أىنىا أىٍغٌتى الشُّرىكى

 .()"تػىرىٍكتيوي كىًشرٍكىوي ، ًفيًو مىًعي غىٍَتًم أىٍشرىؾى  عىًملى عىمىبلن  مىنٍ  الشٍّْرؾً 

                                                           

( ، 1، ص ج.د ، 1 ط، رسوؿ ا  إٔب، كتاب بدء الوحي، باب كيف كاف بدء الوحي الصحيح ُب  البخارم أخرجو(
. 1حديث رقم

( . 2985حديث رقم ، 1195 صج،.، د1 ط ، كتاب الزىد، باب ٖترًن الرياء،الصحيحمسلم ُب   أخرجو(
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، عن كل ما يضاد اإلخبلص كينافيوفيا طالب العلم كيا حافظ القرآف انتبو كاحذر 
أىكَّؿي النَّاًس : "فقد قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ، كالرياء كالسمعة كالعجب ك٨تو ذلك

ثىةه   فىمىا عىًمٍلتى :اٍستيٍشًهدى فىأيٌبى ًبًو فػىعىرَّفىوي نًعىمىوي فػىعىرىفػىهىا قىاؿى   رىجيله :يػيٍقضىى ٢تىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ثىبلى
فه ،  كىذىٍبتى : قىاتػىٍلتي ًفيكى حىىتَّ اٍستيٍشًهٍدتي قىاؿى : قىاؿى ؟ًفيهىا كىلىًكنَّكى قىاتػىٍلتى لًيػيقىاؿى فيبلى

كىرىجيله تػىعىلَّمى اٍلًعٍلمى ، ٍبيَّ أيًمرى ًبًو فىسيًحبى عىلىى كىٍجًهًو حىىتَّ أيٍلًقيى ُب النَّارً  فػىقىٍد ًقيلى  جىرًمءه 
 قىاؿى تػىعىلٍَّمتي اٍلًعٍلمى ؟ فىمىا عىًمٍلتى ًفيهىا:كىعىلَّمىوي كىقػىرىأى القرآف فىأيٌبى ًبًو فػىعىرَّفىوي نًعىمىوي فػىعىرىفػىهىا قىاؿى 

 كىذىٍبتى كىلىًكنَّكى تػىعىلٍَّمتى اٍلًعٍلمى لًيػيقىاؿى عىآًبه كىقػىرىٍأتى القرآف :كىعىلٍَّمتيوي كىقػىرىٍأتي ًفيكى القرآف قىاؿى 
ٍبيَّ أيًمرى ًبًو فىسيًحبى عىلىى كىٍجًهًو حىىتَّ أيٍلًقيى ُب النَّاًر، كىرىجيله كىسَّعى اللَّوي  فػىقىٍد ًقيلى  لًيػيقىاؿى قىارًئه 

ا فػىقىاؿى   ؟مىا عىًمٍلتى ًفيهىا: عىلىٍيًو كىأىٍعطىاهي ًمٍن أىٍصنىاًؼ اٍلمىاًؿ كيلًّْو فىأيٌبى ًبًو فػىعىرَّفىوي نًعىمىوي فػىعىرىفػىهى
بُّ :قىاؿى  بُّ  " مىا تػىرىٍكتي ًمٍن سىًبيلو ٖتًي  أىٍف  "كىمىا أىرىٍدتي - قىاؿى أىبيو عىٍبد الرٍَّٛتىًن كىٓبٍى أىفػٍهىٍم ٖتًي

ٍبيَّ أيًمرى ًبًو  فػىقىٍد ًقيلى   كىذىٍبتى كىلىًكٍن لًيػيقىاؿى ًإنَّوي جىوىاده :يػينػٍفىقى ًفيهىا ًإالَّ أىنٍػفىٍقتي ًفيهىا لىكى قىاؿى 
 .()"فىسيًحبى عىلىى كىٍجًهًو فىأيٍلًقيى ُب النَّارً 

ٍب ال بد من النية ُب زماف تعلم العلم، إذ النية ىي : " يقوؿ برىاف الدين الزرنوجي
حديث صحيح  (إ٪تا األعماؿ بالنيات): األصل ُب ٚتيع األفعاؿ لقوؿ النيب عليو السبلـ

 .عن رسوؿ ا 
كم من عمل ييتصور بصورة عمل الدنيا، ٍب يصَت ْتسن النية من أعماؿ اآلخرة، ككم 

 .من عمل ييتصور بصورة اآلخرة ٍب يصَت من أعماؿ الدنيا بسوء النية
ينبغي أف ينوم ا١تتعلم بطلب العلم رضاء ا كالدار اآلخرة، كإزالة اٞتهل عن نفسو، 

كعن سائر اٞتهاؿ، كإحياء الدين كإبقاء اإلسبلـ، فإف بقاء اإلسبلـ بالعلم، كال يصح 
 .()"الزىد كالتقول مع اٞتهل

كبلـ نفيس حوؿ اإلخبلص ُب طلب العلم، فتعلم - رٛتو ا-كللشيخ ابن عثيمُت 
ذا قاؿ إ: "القرآف الكرًن ىو أفضل العلـو اليت ينبغي على ا١تسلم تعلمها، يقوؿ الشيخ

                                                           

 (  .،3139حديث رقم ، 2289صج، .، د1ط، كتاب اٞتهاد، باب من قاتل ليقاؿ فبلف جرمء، السنن ُب  النسائيأخرجو(
(  .14ج، ص.، د1، طتعليم المتعلم طريق التعلمالزرنوجي،  (
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 بأف ؟ قلنا اإلخبلص ُب طلب العلم يكوف  مب يكوف اإلخبلص ُب طلب العلم:قائل
 :ان  أمورتنوم

 مي خي حي جي ٰه ُّٱ :قاؿؼألف ا تعأب أمر بذلك، ،  امتثاؿ أمر ا:األمر األكؿ
سورة ) َّمسهس هث مث هت متهب مب  هئ مئ هي

لـز ٤تبتو تكاٟتث على الشيء يس، كحث سبحانو كتعأب على العلم ،(٤:19تمد، اآلية
. كالرضا بو كاألمر بو

كاٟتفظ بالصدكر كيكوف ،  حفظ شريعة ا، ألف حفظ شريعة ا يكوف بالتعلم:ثانينا
. بالكتابة
ٛتاية الشريعة كالدفاع عنها، ألنو لوال العلماء ما ٛتيت الشريعة كال دافع عنها :كالثالث

 شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغَتىم من أىل العلم الذين تصدَّكا -مثبل–ك٢تذا ٧تد ، أحد
. نرل أهنم حصلوا على خَت كثَت، ألىل البدع كبيَّنوا بطبلف بدعهم

. ألنك ال ٯتكن أف تتبع شريعتو حىت تعلم ىذه الشريعة،  شريعة ٤تمد إتباع :كالرابع
 .() " أنو ٬تب اإلخبلص  ُب طلب العلم:ىذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولناؼ

الدعاء ككثرة اإلٟتاح إٔب ا بأف يوفقو كيعينو على حفظ كفهم كتابو جٌل كعبل، فحفظ  .ِ
كتاب ا ٭تتاج إٔب جهدو كصفاء ذىن لكي يتمكن الطالب من حفظو كتدبره، فإف ٓب 

 حل جل مك ُّٱٱ:، قاؿ تعأب!!يعينو ا كيوفقو على اٟتفظ كالفهم فمن سيعينو كيوفقو 
يقوؿ الشيخ السعدم عند  . (88سورةىود، اآلية) َّ  مم خم حم جم هل ملخل

أم ما ٭تصل ٕب من التوفيق لفعل ا٠تَت كاالنفكاؾ عن الشر إال : " تفسَته ٢تذه اآلية
اعتمدت ُب أمورم، ككثقتي ُب : أم (عليو توكلت)با تعأب، ال ْتوٕب كال قوٌب، 

ُب أداء ما أمرين بو من أنواع العبادات، كُب ىذا التقرب إليو بسائر  (إليو أنيب)كفايتو، 
االستعانة بربو كاإلنابة إليو : أفعاؿ ا٠تَتات، كّٔذين األمرين تستقيم أحواؿ العبد، ك٫تا

 .()"(فاعبده كتوكل عليو): كما قاؿ تعأب
                                                           

(   .18ج، ص.، د1، طشرح حلية طالب العلم العثيمُت، (
(  .364صج، .د ،1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، (



 

70 

استشعار عظمة القرآف كأنو كبلـ ا عز كجل الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من  .ّ
خلفو، كالقرآف الكرًن لو نزؿ على جبل لتصدع كأصبح رمادان من شدة إجبللو لربو 

 . فكيف يكوف حالك أيها الطالب من ىذا الكتاب العزيز ؟
. تقدير ا١تعلم كتبجيلو، فعلى الطالب أف يقدر معلمو كأف ينظر إليو نظرة تقدير كإجبلؿ .ْ

اعلم أف طالب العلم ال يناؿ العلم كال ينتفع بو إال بتعظيم العلم كأىلو، : "قاؿ الزرنوجي
 :كقد أنشدت ُب ذلك.  كتعظيم األستاذ كتوقَته

 رأيت أحقَّ اٟتقّْ حقَّ ا١تعلم      كأكجبىو حفظان على كل ميسلم
 لقد حقَّ أف يهدل إليو كرامةن    تعليم حرؼ كاحد ألفي درىم

كمن توقَت ا١تعلم أف ال ٯتشي أمامو، كال ٬تلس مكانو، كال يبتدئى بالكبلـ عنده إال 
بإذنو، كال يكثر الكبلـ عنده، كال يسأؿ شيئان عند مبلزمتو كيراعي الوقت، كال يدؽ 

أف يطلب رضاه، كيتجنب سخطو، : فاٟتاصل. الباب عليو بل يصرب حىت ٮترج األستاذ
 .()"كيتمثلي أمره ُب غَت معصية  تعأب، فإنو ال طاعة ١تخلوؽ ُب معصية ا٠تالق

كلكن لؤلسف الشديد ما نراه ُب ىذا الزمن من بعض الطبلب ىداىم ا، فقد أسقطوا 
ىيبة ا١تعلم كأىانوا كرامتو، فتارة نسمع أف معلما قد ضيرب من بعض طبلبو، كتارة تسمع 

أف طبلبو قد أحرقوا سيارتو، بل كصل األمر إٔب أف احد الطبلب قتل معلمو كال حوؿ 
 .كال قوة إال با

فيا طالب العلم كيا حافظ القرآف ٨تن نربأي بك أف تكوف مثل ىؤالء الطبلب الذين أىانوا 
 . معلميهم، فأنت قدكة كمثبلن ٭تتذل بو

االمتثاؿ ٔتا جاء ُب القرآف من األكامر كالنواىي، كاٟتقيقة اليت قد يغفل عنها بعض  .ٓ
قد ٕتد : الطبلب أف من أىداؼ حفظ القرآف أف يكوف ٟتفظو أثر ُب سلوكو، فمثبلن 

طالبا ٭تفظ اآليات اليت تتحدث عن بٌر الوالدين، كلكن لؤلسف ٕتده عاقا لوالديو، ففي 
 !.  ىذه اٟتالة ما فائدة حفظو للقرآف إذا ٓب يكن ٢تذا اٟتفظ أثر ُب سلوكو 

ٗتصيص كقت يومي للحفظ كا١تراجعة يكوف خارج كقت اٟتلقة، كىنالك خطأ يقع فيو  .ٔ
كثَت من طبلب اٟتلقات، كىو أنو ٭تفظ ا١تقرر ُب اٟتلقة، فاٟتقيقة أف كقت اٟتلقة 

٥تصص للتسميع كضبط اٟتفظ، أما بداية اٟتفظ فينبغي أف يكوف خارج كقت اٟتلقة، 
                                                           

(  .25صج،  .، د1، طتعليم المتعلم طريق التعلمالزرنوجي،  (
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فعلى الطالب أف ٮتصص لنفسو كقتا من اليـو ْتيث يكوف ىذا الوقت خاصا باٟتفظ 
بعد صبلة الفجر أك بعد صبلة العصر، أك غَتىا من األكقات اليت : كا١تراجعة، فمثبل

 .تناسبو كال تتعارض مع مصاٟتو
، فعلى الطالب ()" فيما بعدتعديلوتصحيح النطق كالقراءة، فإف اٟتفظ ا٠تطأ يصعب " .ٕ

قبل البدء باٟتفظ اٞتديد أف يقرأ على معلمو ا١تقطع الذم يريد حفظو، كما ٯتكن 
االستعانة باالستماع إٔب بعض ا١تقرئُت عن طريق ا١تسجل، كلكن األىم أف يقرأ على 

 .معلمو أكالن لكي يصلح لو نطقو كقراءتو
كىذا ا١تقدار ٭تدده ا١تعلم ، ()"ٖتديد نسبة اٟتفظ اليومي فبل يقل عن مقدار معُت" .ٖ

للطالب ْتسب قدرتو كملكت اٟتفظ لديو، فنبغي على الطالب أف يلتـز ّٔذا ا١تقدار 
  . كٯتكن للمعلم بعد فًتة من ٘ترس الطالب على اٟتفظ أف يزيد ا١تقدار شيئان فشيئان 

كذلك ألَّف اإلنساف ٭تفظ بالَّنظر كما بالَّسمع حيث ، حافظ على رسم كاحد ١تصحفك .ٗ
فإذا غَتَّ اٟتافظ مصحفو الَّذم  ُب ذاكرتو، تنطبق صورة اآليات كمواضعها ُب ا١تصحف

٭تفظ منو أك حفظ من مصاحف شَّىت متغَتة مواضع اآليات فإف حفظو يتشَّتت 
 .() اٟتفظقكيصعب علي

، فبل يعٍت أف يقتنع ٔتا أتاه ا عز كجل،  أىم خصاؿ طالب العلمفهي منالقناعة  .َُ
ينظر إٔب ما عند غَته خصوصان ٦تن آتاىم ا ماالن كافران، لكي ال يتعلق قلبو بالدنيا، فإف 

 .()تعٌلقى قلبو بالدنيا فإف ذلك سيحوؿ بينو كبُت حفظو لكتاب ربو جل كعبل 
ىي ا٠توؼ : شيةاْبك: "خشية ا كمراقبتو ُب السر كالعلن، يقوؿ الشيخ ابن عثيمُت .ُُ

  مصخص حص مس خس حس جس ُّٱ: ك٢تذا قاؿ ا تعأب، ا١تبٍت على العلم كالتعظيم

فاإلنساف إذا علم ا عز كجل حق  ،(28:سورة فاطر، اآلية) َّ حط مض خض حض جض
ألنو إذا علم ذلك علم ، فبل بد أف يكوف ُب قلبو خشية ا، كعرفو حق ا١تعرفة، العلم

                                                           

( ، "ة لطبلب اٟتلقات مع بعض الوصايا كالتنبيهاتـمسائل مو"الياين،  (
https://saaid.net/book/open.php?cat=82&book=6101 ،2ص. 

( . 2ص، المرجع السابقاليماين،  (
( . 2، صالمرجع السابق انظر اليماين، (
( . 41ج، ص.، د1 ط،حلية طالب العلمشرح ثيمُت،  انظر الع(

https://saaid.net/book/open.php?cat=82&book=6101
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فتجده يقـو بطاعة ا عزَّ ،  عآبو ٔتا يسر كٮتفي اإلنساف،قاىرو ، عن رب عظيم، قومو 
 . ()"كجلَّ أًب قياـ

كىذا ىو سر ا٠تشية أف اإلنساف إذا كاف ُب قلبو خشية ا فإف ىذه ا٠تشية ستغرس ُب 
قلبو مراقبة ا عز كجل، كستكوف أفعالو كأقوالو منضبطة كموزكنة ٔتيزاف الشرع كالدين ال 

 .  ٔتيزاف ا٢تول كا١تزاجية
ألف ا١تقاـ ، كالتَّواضيع للحىقّْ ، كالصَّربً ، كاٟتلمً ، من اٍلعىفاؼً ،  بًآداب النػٍَّفسمٖتلاؿ"  .ُِ

كعفة عما يتعلق ، يقتضي ىكذا أف يكوف عند طالب العلم عفة عما ُب أيدم الناس
كصرب على ما ٭تصل من ، كحلم ال ييعاجل بالعقوبة إذا أساء إليو أحد، بالنظر اـر

، فليصرب كليحتسب، األذل ٦تا يسمعو إما من عامة الناس كإما من أقرانو كإما من معلمو
 .() " أنو مىت باف لو اٟتق خضع لو كٓب يبغ سواه بديبلن :كالتواضع للحق، ٔتعٌت

، كالوقار، من دكاـ السكينة، كا٢تدم الصاّب، حسن السمتؾلتحلي بػركنق العلم ا .ُّ
أف ، من أحسن ما قيل ُب آداب طالب العلم، كحسن األدب، ككالتواضع، كا٠تشوع

ألف ، كاللعب بر٤تو كسيفو كفرسو، إال ما جاءت بو الشريعة، يتجنب اللعب كالعبث
ككذلك ُب الوقت اٟتاضر اللعب بالبنادؽ الصغَتة ، ذلك يعينو على اٞتهاد ُب سبيل ا

، كذلك العبث ىو أف يفعل فعبل ال داعي لو أك يقوؿ قوال ال داعي لو، ىذا ال بأس بو
كإدماف ا١تزاح ، ككثرة التنادر، كالقهقهة، كالضحك، كذلك التبذؿ ُب آّالس بالسخف

لكن ، كأما عند أصحابك كأقرانك فاألمر أىوف، السيما عند عامة الناس، كاإلكثار منو
، عند عامة الناس إياؾ أف تفتح باب االمتهاف فإف ذلك يذىب ا٢تيبة من قلوب الناس

 .()فبل يهابونك كال يهابوف العلم الذم تأٌب بو
االلتزاـ بأنظمة اٟتلقة كعدـ اإلخبلؿ ّٔا، كمواعيد اٟتضور كاالنصراؼ، كعدـ الغياب  .ُْ

إال بعذر، كااللتزاـ بالزم ا١تطلوب كعدـ ٥تالفة العرؼ ُب ذلك، كذلك احًتاـ ا١تشرفُت 
 .كا١تعلمُت كالطبلب، كأيضا التزاـ ا٢تدكء عند بدء كأثناء كانتهاء اٟتلقة

                                                           

( . 31ج، ص.، د1 ط،حلية طالب العلمشرح ثيمُت،  الع(
 (  .36 ص ،المرجع السابقعثيمُت، اؿ(
(  .44ص، المرجع السابق  العثيمُت،انظر (
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اافظة على مقتنيات اٟتلقة سواء أكانت اٟتلقة ُب ا١تسجد أك ُب مبٌت مستقل أك  .ُٓ
 . غَتىا

التخلق باألخبلؽ اإلسبلمية كالتحلي بالصفات اٟتميدة كالصدؽ، كااللتزاـ بالوعد،  .ُٔ
، كإفشاء السبلـ، كنظافة البدف، كنظافة ا١تلبس، كاالبتسامة، كغَتىا من الصفات  كالكـر

اليت حثنا ّٔا ديننا اٟتنيف باافظة عليها، كذلك ٕتنب ما يضاد ىذه الصفات 
كالكذب، كا٠تيانة، كالغدر، كالبخل، كالكرب، كغَتىا من الصفات الذميمة اليت أمرنا 

 .شرعنا القوًن بتجنبها
 .مهام مشرف ومعلم الحلقة القرآنية: المطلب الخامس

من تأمل مهاـ مشرؼ اٟتلقة القرآنية يتبُت لو أهنا ليست با١تهاـ السهلة اليسَتة، فهي متشعبة 
كمتنوعة، فتارة يكوف العمل إداريان، كتارة يكوف العمل تربويان، كتارة يكوف دعويان كىكذا، كلذا ٖتتاج 

ىذه ا١تهاـ إٔب مزيد من اٞتهد كالًتكيز كاإلتقاف كالتفاين حىت تكوف نتائجها بإذف ا موفقة كناجحة، 
 :فمن ىذه ا١تهاـ

انتقاء ا١تكاف ا١تناسب الذم ستقاـ فيو اٟتلقات، كقد مر معنا ُب مقومات اٟتلقة القرآنية  .ُ
أف من ا١تقومات أف يكوف مقر اٟتلقة آمنان حرصان على سبلمة الطبلب، فبل ٮتتار 

 .ا١تشرؼ مقر اٟتلقة ُب مكاف قد يعرض حياهتم للخطر
انتقاء ا١تعلمُت ا١تتميزين ُب اٟتفظ كالًتبية، فا١تشرؼ يقع على عاتقو مسؤكلية كبَتة جدان  .ِ

ُب ىذه ا١تسألة، فينبغي عليو البحث كالتحرم عن ىؤالء ا١تعلمُت ا١تتميزين الذين 
سيقوموف بتعليم الطبلب، كلؤلسف كيًجد ُب بعض اٟتلقات القرآنية بعض من ا١تعلمُت 

غَت ا١تؤىلُت ٢تذه ا١تهمة، كاستقطاب مثل ىذه النوعية من ا١تعلمُت ٢تا عدة أسباب، فقد 
تكوف بسبب نقص ُب كوادر ا١تعلمُت ا١تتميزين، أك بسبب نقص ا١توارد ا١تالية، أك غَتىا 
من األسباب، كلكن الذم ينبغي أف ال يقـو بتدريس الطبلب إال من كاف مؤىبلن ٢تذه 

 .ا١تهمة
إعداد ا٠تطة ا١تنهجية سواءن فيما يتعلق ّتانب اٟتفظ كا١تراجعة أك فيما يتعلق ّتانب  .ّ

الدعوة كالًتبية كاٟتوافز أك غَتىا من اٞتوانب، كا٠تطط قد تكوف إما خطة سنوية أك 
خطة أسبوعية أك خطة يومية، فهذه كلها ىي من مهاـ ا١تشرؼ، كلكن نشَت إٔب 
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األكٔب، عند إعداد ا٠تطط ينبغي أف تكوف ا٠تطط موافقة ٠تطط : مسألتُت مهمتُت
اإلدارات العليا اليت تتبعها اٟتلقة، فبل يتم إعداد خطط كمنهاج ٗتتلف ٘تامان عن خطط 

كالنقطة الثانية، اليت ينبغي . كمناىج اٞتهات العليا؛ فهذا سيسبب ازدكاجية ُب العمل
على ا١تشرؼ عند إعداد ا٠تطط كا١تناىج أف يشرؾ من حولو من الكوادر ُب اإلعداد، 
فبل يستأثر بنفسو كيهمش من حولو، فإشراؾ العاملُت ُب إعداد ا٠تطط أمر ُب غاية 

 .األ٫تية
تكوين اللجاف كتعيُت العاملُت فيها، فبعض اٟتلقات أعدادىا كبَتة مثل اٟتلقات اليت  .ْ

تكوف ُب مبافو مستقلة، فمثل ىذه اٟتلقات ٖتتاج إٔب كادر إدارم يقـو ٓتدمة اٟتلقات 
كٔتتابعها، فعلى ا١تشرؼ أف يعد ىذه اللجاف ك٭تدد مهامها، كمن ٍب يقـو بتعيُت 

 . األشخاص ا١تناسبُت للعمل ُب ىذه اللجاف
قد يكوف ىذا : توزيع ا١تعلمُت كالطبلب ُب اٟتلقات توزيعان مناسبان، فعلى سبيل ا١تثاؿ .ٓ

ا١تعلم مناسبان لتدريس طبلب ا١ترحلة االبتدائية كلكنو ال يصلح لتدريس طبلب الثانوية، 
فعلى ا١تشرؼ أف يراعي ىذا اٞتانب ا١تهم، فينبغي عليو ُب ىذه اٟتالة أف يضع كل معلم 

ككذلك توزيع الطبلب على اٟتلقات، فالطبلب ٮتتلفوف اختبلفان . ُب ا١تكاف ا١تناسب لو
كليان فيما بينهم، فطبلب ا١ترحلة االبتدائية تكوينهم البدين كمستول تفكَتىم ٮتتلف عن 
مستول طبلب الثانوية كىكذا، فالفركؽ موجودة، لذا ينبغي على ا١تشرؼ أف يراعي ىذه 

الفركقات، كأف يقـو بتوزيع الطبلب ُب اٟتلقات بناءن على ىذه الفركقات توزيعان مناسبان 
 .كدقيقان 

مساعدة ا١تعلمُت على فهم كظيفتهم كفضلها، كاإلٯتاف ّٔا إٯتانا يدفعهم إٔب اإلخبلص  .ٔ
 .()ُب أدائها، ك٭تملهم على التفاين ُب القياـ ّٔا على خَت كجو يستطيعونو

فا١تعلمُت قد تواجههم خبلؿ أدائهم ١تهاـ التدريس بعضان من الصعوبات، فقد يشكل 
عليهم أمرا ٓب يستوعبوه، فعلى ا١تشرؼ أف يقـو بتوضيح ما أشكل عليهم، كذلك مع 
مركر الوقت كالزمن قد يصيب ا١تعلمُت نوعه من اإلعياء كا١تلل، فهنا يأٌب دكر ا١تشرؼ 

الناجح فيقـو بتذكَت ا١تعلمُت با٠تَت الذين ىم فيو كيذكرىم باألجر اٞتزيل من رب 
                                                           

(  .128ج، ص.ط، د.، دالمدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية انظر مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي، (
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العا١تُت من خبلؿ تدريسهم لكتاب رّٔم جل كعبل، فطبيعة البشر أهنم يكٌلوف كٯتٌلوف مع 
 .مركر الوقت لذا ىم ْتاجة إٔب من ٬تدد إٯتاهنم كيذكرىم برّٔم كبا٠تَت اٟتاصل ٢تم

توثيق الصلة بُت اٟتلقات كبُت اٞتهات العليا اليت تتبعها اٟتلقات، أك بُت اٟتلقات كبُت  .ٕ
 .()أكلياء أمور الطبلب، أك بُت الطبلب كا١تعلمُت 

فتوثيق الصلة بُت ىؤالء ٚتيعان مهم جدان، كأما ما يتعلق بوسائل توثيق الصلة فهي متعددة 
كمتنوعة، فعلى سبيل ا١تثاؿ، ٯتكن للمشرؼ أف يقـو بإعداد ٣تلس لآلباء ٬تمع فيو 
أكلياء أمور الطبلب مع معلميهم، كيتم ُب ىذا اللقاء مناقشة أمور اٟتلقات كا٠تركج 
بعدد من التوصيات، فعٍقد مثل ىذه اللقاءات تقوم الصلة بُت األكلياء كاٟتلقات ٦تا 

 .سيًتتب عليها فوائد ُب ا١تستقبل كاليت ُب النهاية ستصب ُب صاّب الطبلب
فاٟتلقات قد يكوف لديها إيرادات مالية سواء اليت . ضبط ٚتيع ما يتعلق باألمور ا١تالية .ٖ

. تأٌب من اسنُت أك قد يكوف للحلقات أكقاؼ خاصة ّٔا، ككذلك ضبط ا١تصركفات
فعلى ا١تشرؼ ضبط ىذه اإليرادات كا١تصركفات سواءن من خبلؿ اٟتاسب اآلٕب أك ُب 

ملفات خاصة ّٔا، كبعض اٟتلقات قد تكوف ُب مبٌت مستقل كيكوف عدد الطبلب كبَتان 
جدان كبالتإب إيرادات كمصركفات اٟتلقات قد تكوف كبَتة كمتنوعة، كعلى ىذا ٯتكن 

للمشرؼ أف يستعُت بأحد ا١تتخصصُت ٔتجاؿ ااسبة ْتيث يضبط للحلقات أمورىا 
 .ا١تالية

فالنماذج متنوعة كمتشعبة، فهنالك ٪تاذج ٗتص ا١تعلمُت مثل . إعداد النماذج اإلدارية .ٗ
كشوؼ متابعة حفظ الطبلب، كأخرل ٗتص الطبلب مثل اٟتضور كالغياب، ك٪تاذج :

ٗتص الكادر اإلدارم كىكذا، فعلى ا١تشرؼ أف يقـو بإعداد ىذه النماذج ْتيث تكوف 
 .متيسرة كُب متناكؿ اٞتميع إذا احتاجوا إليها

عقد االجتماعات الدكرية بينو كبُت ا١تعلمُت كذلك ١تناقشة ما يستجد من أمور، أيضا  .َُ
 .االستماع ٢تم كإ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ١تشاكلهم اليت يواجهوهنا من خبلؿ أدائهم ١تهامهم

القياـ بعمل جولة تفقدية للحلقات، كاٞتلوس مع الطبلب كأخذ عينات منهم  .ُُ
كاالستماع إٔب تبلكاهتم، كسؤا٢تم ُب بعض ا١تسائل سواءن العقدية أك الفقيو أك غَتىا، 
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كىذه اٞتولة التفقدية ستعطيو مؤشرا عن جودة حفظ الطبلب كعن ا٠تلل الذم ٭تتاجوف 
إٔب تقوٯتو سواء كاف عقديان أك فقهيان أك غَته، كبذلك يستطيع أف ينظم بعض الربامج 

 . كاللقاءات اليت ستكوف بإذف ا سببان ُب تقوًن ا٠تلل الذم يعانوف منو
إقامة الدكرات كاللقاءات التطورية للمعلمُت، كلكن قبل عقد ىذه الدكرات كاللقاءات  .ُِ

ينبغي أف يقف ا١تشرؼ على مستول ا١تعلمُت كأف ٭تدد جوانب النقص كا٠تلل اليت 
عندىم، بعد ذلك ٯتكن االستعانة بأحد ا٠ترباء ُب ٣تاؿ التدريب كالتطوير إلقامة برنامج 

 .مناسب لعبلج النقص كا٠تلل كإعطاءىم ما ٭تتاجوهنم من كسائل كأفكار
نقل خربات كٕتارب الناجحُت إٔب ا١تعلمُت لبلستفادة من ىذه التجارب، كىذه ٢تا  .ُّ

عدة طرؽ، فيمكن أف يتم استضافة صاحب التجربة الناجحة إٔب مقر اٟتلقات كاٞتلوس 
مع ا١تعلمُت لنقل ٕتربتو كتوضيحها ٢تم، كإما أف تكوف ىذه التجربة ُب نشرة أك ٣تلة أك 

 .كتاب، فيتم شراء ىذه النشرة أك الكتاب كمن ٍب توزيعو على ا١تعلمُت
اإلبداع ُب تقدًن ما ىو ٤تفز سواءن للمعلمُت أك للطبلب، فجانب التحفيز ُب غاية  .ُْ

األ٫تية، فا١تعلموف ٭تتاجوف إٔب ٖتفيز، كالطبلب ٭تتاجوف أيضا إٔب ٖتفيز، كعندما نقوؿ 
التحفيز فبل يعٍت أننا نقصد عنصر ا١تاؿ فقط، فالتحفيز بابو كاسع، فافزات منها 
العينية كمنها ا١تعنوية، كلذلك ينبغي على ا١تشرؼ أف ينوع ُب اٟتوافز كيبتكر كسائل 

 .جديدة
الوقوؼ على ا١تشكبلت اليت تواجو اٟتلقات، كالسعي إٔب حلها، فمشاكل اٟتلقات  .ُٓ

متنوعة كمتشعبة، فمنها مشاكل تتعلق با١تعلمُت، كمشاكل تتعلق بالطبلب، كمشاكل 
تتعلق باٟتفظ كا١تراجعة، كمشاكل تتعلق بالربامج الدعوية كالًتبوية كغَتىا، فهنا يأٌب دكر 
ا١تشرؼ، فيقـو أكالن بالوقوؼ على ا١تشكلة كعن مسبباهتا، كمن ٍب إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة 

 .٢تا
تنظيم الربامج كا١تسابقات كالرحبلت سواءن للمعلمُت أك للطبلب، فالنفس البشرية ٖتتاج  .ُٔ

إٔب من يركح عنها عناء التعب، فعلى ا١تشرؼ أف ينظم ىذه الربامج الًتك٭تية اليت سيكوف 
 .٢تا أثر ا٬تايب ُب نفوس ا١تعلمُت كالطبلب
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كذلك معلم القرآف الكرًن يقـو بأعظم مهمة، كأنبل مهنة، أال كىي تعليم القرآف الكرًن، فهي مهنة 
!  ىي مهنة صحابتو الكراـ رضواف ا تعأب عليهم أٚتعُت، كيف ال، كمن بعده النيب ٤تمد 

لذا كاف لزامان على معلم . كالقرآف العظيم ىو كبلـ ا عز كجل، كىو النور الساطع، كالربىاف الواضح
 .القرآف أف يهتم بتعليم القرآف الكرًن بل كيتفاىن ُب تعليمو كتدريسو

كمعلم القرآف الكرًن ينبغي أف تكوف لو مهاـ كاضحة يسَت عليها، فإف ٓب تكن لو مهاـ 
مرسومة ك٤تددة، فإنو سيتخبط ٯتنة كيسرة، كستضيع أيامو كسنواتو من غَت أف يكوف لتدريسو كثَت 

 :فمن ىذه ا١تهاـ اليت ينبغي للمعلم أف يسَت عليها ٓتطة كاضحة. فائدة
تعليم القرآف الكرًن حفظان كتبلكة، كىي أىم مهمة يقـو ّٔا معلم القرآف الكرًن، كينبغي  .ُ

على ا١تعلم ُب بداية كل يـو أف يهيئ جو اٟتلقة كذلك بأف يكوف مبتسمان كمرحبان 
 . بطبلبو، ٍب بعد ذلك يبدأ بالدرس اٞتديد

ك٦تا ٬تدر التنبيو عليو ُب درس اٟتفظ، أف يركز على تلقُت طبلبو كل درس جديد، فإف 
تلقُت الطالب الدرسى اٞتديد مهم للغاية، كذلك أف الطالب ال يعلم النطق الصحيح 

لكثَت من كلمات كآيات القرآف الكرًن، فإذا حفظ الطالب ىذه اآليات كىو غَت ضابط 
 .٢تا، فإنو سيصعب عليو التخلص منها مستقببلن إال بعد جهد جهيد

    كذلك ينبغي على ا١تعلم أف يراعي الفركؽ الفردية بُت الطبلب فيفسح آّاؿ أماـ 
الطبلب ا١تتفوقُت لبلنطبلؽ ُب اٟتفظ كالتبلكة، كأف يتجاكز من دكهنم من ذكم 

 . ()ا١تستويات الضعيفة
إقامة الدركس ا١تتعلقة بالتجويد ك٨توىا، كينبغي على ا١تعلم أف يهتم ك٭ترص أف يكوف  .ِ

حفظ طبلبو حفظان متقنان ك٣تودان، فالطالب ال يستطيع أف يضبط التجويد إال من خبلؿ 
 .ما يقدمو معلمو من دركس كتوجيهات ٗتص ىذا اٞتانب

كالوسائل اليت ستخدـ ا١تعلم فيما يتعلق بالتجويد كثَتة كمتنوعة، فمنها الكتب القيمة 
ا١تد لو لوف، : كمنت ٖتفة األطفاؿ، كذلك ا١تصاحف ا١تطبوعة بألواف متعددة، فمثبلن 
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كاإلدغاـ لو لوف، كاإلخفاء لو لوف كىكذا، كأيضا يوجد عرب شبكات اإلنًتنت بعض 
 .الدكرات لبعض القراء يقدموف من خبل٢تا دكرات ُب التجويد

فالوسائل اليت ستعُت ا١تعلم كثَتة، لذا ينبغي على ا١تعلم أف ال يغفل ىذا اٞتانب كأف 
 .ينوع ُب الوسائل

إقامة الدركس العلمية كالًتبوية، فا١تعلم ا١تبدع كا١تتميز ىو الذم يستطيع أف ٬تمع بُت  .ّ
تعليم القرآف كبُت الًتبية، كال يكتفي بتحفيظ القرآف فقط، بل ينبغي عليو أف يبذؿ ما 

 .بوسعو ُب تربية طبلبو كتوجيههم كالسعي لبلرتقاء ّٔم
ا١تشاركة ُب إعداد ا٠تطة ا١تنهجية سواءن فيما يتعلق ّتانب اٟتفظ كا١تراجعة أك فيما يتعلق  .ْ

ّتانب الدعوة كالًتبية كاٟتوافز أك غَتىا من اٞتوانب، فقد مٌر معنا ُب مهاـ مشرؼ 
اٟتلقة أف من مهامو إعداد ا٠تطة ا١تنهجية، كلكن ا١تشرؼ ال يستطيع أف يضع ا٠تطة من 

 .تلقاء نفسو، كال بد من إشراؾ ا١تعلم ُب إعداد ىذه ا٠تطط
ضبط جلوس الطبلب ُب مقر اٟتلقة، فمن مهاـ ا١تعلم أف يضبط جلوس طبلبو ُب  .ٓ

٬تعل الطالب كثَت : اٟتلقة بشكل مرتب كٚتيل، ْتيث يكوف توزيعهم مناسبا، فمثبلن 
اٟتركة أك ا١تشاغب ّتانبو، ْتيث يسهل على ا١تعلم السيطرة عليو كضبط تصرفاتو، أما إذا 

كاف ىذا الطالب بعيدان عن نظر ا١تعلم فإنو سيسبب فوضى ُب اٟتلقة فيصعب عليو 
 .ضبطو، كبالتإب سيؤثر على بقية زمبلئو كيتأثركف بو

متابعة الطبلب كالسؤاؿ عنهم ُب حاؿ غيأّم، فالطبلب قد يعًتيهم شيء من األمراض  .ٔ
كالضغوط النفسية كالفتور من حفظ القرآف، فعلى ا١تعلم أف يراعي ىذه اٞتوانب كيسأؿ 

 .  عن طبلبو كيقف على مشاكلهم ك٭تاكؿ أف يعاٞتها ْتدكد استطاعتو
تنظيم الربامج كا١تسابقات كالرحبلت الًتفيهية للطبلب، كذلك بالتنسيق مع إدارة  .ٕ

اٟتلقات، فجانب التحفيز كالًتفيو مهم للطبلب ك٤تبب إٔب نفوسهم، فا١تعلم الذم 
يشارؾ طبلبو ُب ىذه الربامج يكوف أكثر قربان ٢تم، كبالتإب سيكوف لدعوتو كتوجيهو ٢تم 

كبَت فائدة، فكلما قرب ا١تعلم من الطالب كلما كاف الطالب أكثر تأثران من ا١تعلم 
 .كالعكس صحيح
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تدكين بيانات اٟتفظ كا١تراجعة ُب الكشوفات ا٠تاصة ّٔا، فبعض ا١تعلمُت قد يكتفي  .ٖ
ْتفظو الذاٌب ُب تدكين ىذه البيانات، كىذه الطريقة غَت كافيو، فالطالب ٭تفظ كل يـو 

مقداران جديدان، فبالتإب قد ينسى ا١تعلم ما انتهى إليو الطالب من حفظ أك مراجعة، 
 .لذلك تدكين ا١تعلومات مهم للغاية

حضور اللقاءات كاالجتماعات كا١تلتقيات اليت تنظمها إدارة اٟتلقات، أك اليت تنظمها  .ٗ
اٞتهات ا١تشرفة على ىذه اٟتلقات، مثل ٚتعيات ٖتفيظ القرآف الكرًن أك كزارات الشؤكف 
الدينية أك غَتىا، ذلك أف ا١تعلم ىو الشخص القريب من الطبلب كلديو معلومات دقيقة 
ٗتص ا١تيداف، فحضور ا١تعلم ١تثل ىذه اللقاءات مهم للغاية، ألنو سيزكد أصحاب القرار 

 .با١تعلومات الصحيحة كالكافية اليت ٖتتاجها اٟتلقات
القياـ بإجراء اختبارات للطبلب بُت حُت كآخر، فهذه االختبارات تقيس مستول  .َُ

 .حفظ الطبلب كمدل ضبطهم للقرآف
 .تدكين ا١تلحوظات كا١تقًتحات، كرفعها مباشرة إٔب إدارة اٟتلقات .ُُ
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 المبحث األول
 أهمية أساليب ووسائل الدعوة إلى اهلل

 :تعريف أساليب الدعوة لغة: المطلب األول
األيسلوبي الطريق ": عرؼ علماء اللغة األساليب إٔب عدة تعريفات منها ما قالو ابن منظور ٭تث يقوؿ

الطريقي تٍأخذ فيو، : كالوجو كا١تٍذىب، كيقاؿ أنتم ُب أيٍسليوب سيوء، ك٬تمع أسالًيب، كاأليٍسليوبي 
 .()"أخذ فبلفه ُب أساليب من القوؿ، أم أفانُت منو: كاأليسلوبي بالضم، الفىنُّ، يقاؿ
األيٍسليوبي الطريقي تأخيذي فيو كأخىذى ُب أسالًيًب من القىٍوًؿ أم أفاًنُتى : "كقاؿ ابن سيده ا١ترسي

ان   . () "كإفَّ أنٍػفىوي لىًفي أيٍسلوبو إذا كافى متكىربّْ
السُت كالبلـ كالباء أصل كاحد، كىو أخذ الشيء ٓتفو كاختطاؼ،  (سلب): "كقاؿ ابن فارس

 .()"سلبتو ثوبو سلبان : يقاؿ
 :تعريف أساليب الدعوة اإطالحاً : المطلب الثاني

أما تعريف أساليب الدعوة فلها عدة تعريفات قد ذكرىا ا١تتخصصوف ُب ىذا العلم، فمن ىذه 
 :التعريفات

ىي العلم الذم يتصل : " عبد الكرًن زيداف، فقد عرَّؼ أسلوب الدعوة بقولو.تعريف د
 . ()"بكيفية مباشرة التبليغ كإزالة العوائق عنو

 .()"ىي القوالب كاألشكاؿ كالكيفيَّات اليت تعرض فيها الدعوة : " ٛتد العمار.كقاؿ د
الطرؽ اليت يسلكها الداعية ُب دعوتو، أك كيفيات تطبيق : "٤تمد أبو الفتح البيانوين.كقاؿ د
 . ()"مناىج الدعوة 

                                                           

(  .7/225 ،4 ط،"سلب":مادة ،لسان العرب،  ابن منظور(
 (  .8/505 ،1 ط،" سلب:"مادة ،المحكم والمحيط األعظما١ترسي، (
(  3/92، 2، ط"سلب:" ، مادةمعجم مقاييس اللغة،  ابن فارس(
(  .  411صج، .، د6ط،  الدعوةأإول زيداف، (
(  .150 صج،.، د1، طالدعوة العمار، (
(  .47صج، .، د3، طالمدخل إلى علم الدعوة البيانوين، (
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أساليب الدعوة كثَتة كمتنوعة، كقد نٌص القرآف على بعضها نصان صر٭تان، كما : "إبراىيم نورين.كقاؿ د
، كمن سَت ا٠تلفاء أشار إٔب بعضها إشارة، كذلك تؤخذ أساليب الدعوة من سنة رسوؿ ا 
اٟتكمة، ا١توعظة اٟتسنة، : الراشدين، كمن أقواؿ كٕتارب العلماء كالدعاة، كمن أىم أساليب الدعوة

 .()"آّادلة باليت ىي أحسن، القدكة اٟتسنة، الًتغيب كالًتىيب، التدرج
ابراىيم نورين حيث فٌصل ُب .         كبعد سرد تعاريف أساليب الدعوة فالذم أيرجحو ىو تعريف د
 .تعريفة كبٌُت أساليب الدعوة كذكر بعضان منها كاٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة

 .تعريف وسائل الدعوة لغة: المطلب الثالث
 خض  حض جض ُّٱ: الويٍصلة كالقيرىب، كٚتعها الوسائل، قاؿ ا تعأب: الوسيلة: "قاؿ ابن منظور
كالوسيلة ما يتقربي بو إٔب  ،(57اإلسراء اآلية  سورة) َّ  لك  جغ مع جع مظ حط مض

ىي ُب األصل ما . اللهم آت ٤تمدان الوسيلة: ، كُب حديث األذاف...الغَت، كاٞتمع الويسيلي كالوسائلي 
 .()"يػيتىوصَّل بو إٔب الشيء كيػيتػىقىرَّب بو، كا١تراد بو ُب اٟتديث القيٍرب من ا تعأب

 .كلمتاف متباينتاف جدان : الواك كالسُت كالبلـ: " كقاؿ ابن فارس
، كمن ...الراغب إٔب ا عز كجل: كىسىلى إذا رغب، كالواًسل: األكٔب الرغبة كالطلب، كيقاؿ

 .()"أخذ إبلو توسُّبلن : كاألخرل السرقة، يقاؿ. ذلك القياس الوسيلة
الوسيلة كالواسلة، ا١تنزلة عند ا١تًلك، كالدرجة كالقربة، ككسَّل إٔب ا : " كقاؿ الفَتكز آبادم

 .()"عمل عمبلن يتقرب بو إليو، كتوسَّل: توسيبلن 
 (التػٍَّوًسيلي )، كى (الوسىاًئلي )ك (الوىًسيلي )الوًسيلة مىا يػيتىقرَّب بو إٔب الغٍَت كاٞتمعي : "  الرازمكقاؿ

فه إٔب ربّْو كىًسيلىةن بًالتَّشديد (كىسَّلى ): يقاؿي ، كاحده  (التػَّوىسُّلي )ك إليو بوىًسيلىةو إذا تقرَّبى إليًو  (تػىوىسَّلى )ك، فيبلى
 .()"ًبعمىلو 

                                                           

(  .195 صج،.د ،1، طفقه الدعوة إلى اهلل تعالىإبراىيم،  (
(  .15/213 ،4 ط،" كسل:"، مادةلسان العرب ابن منظور، (
(  .6/110 ،2 ط،"كسل":مادة، معجم مقاييس اللغة ابن فارس، (
(  .1068، ص8، ط"كسل:"، مادةالقاموس المحيطالفَتكز آبادم،  (
(  .338ص ج،.، د5، ط"كسل:"مادة، مختار الصحاح الرازم، (
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 :تعريف وسائل الدعوة اإطالحاً : المطلب الرابع
 :ككسائل الدعوة ٢تا عدة تعريفات منها

ما يستعُت بو الداعي على تبليغ الدعوة إٔب ا على : "عبد الكرًن زيداف حيث قاؿ.منها ما ذكره د
 .  ()"٨تو نافع مثمر
ما يتوصل بو الداعية إٔب تطبيق مناىج الدعوة من أمور معنوية أك : "٤تمد البيانوين.كقاؿ د

 . ()"مادية
 .()"ما يتوصل بو إٔب دعوة الناس بطريق شرعي صحيح : " عبد الرحيم ا١تغذكم.كقاؿ د
 . ()"األكعية اليت ٖتمل فيها الدعوة ٞتذب اآلخرين إٔب طريق ا٠تَت: " ٛتد العمار.كقاؿ د

٤تمد البيانوين، ألنو أشار .كبعد ىذه التعريفات لوسائل الدعوة فالذم أيرجحو ىو تعريف د
إٔب أف الوسائل ىي أمور معنوية أك مادية، كال ٯتكن للداعية أف يسخدـ كسائل الدعوة من غَت أف 

 .  يستعُت ّٔذه الوسائل
 :الفرق بين أساليب ووسائل الدعوة: المطلب الخامس

من خبلؿ ما مر معنا من تعاريف ألساليب ككسائل الدعوة لغة كاصطبلحان يتبُت لنا أف ىنالك فرقا 
 .بُت أساليب ككسائل الدعوة

فالعلم الذم يتصل بكيفية مباشرة كالتبليغ كإزالة العوائق عنو، فهذا يسمى أساليب الدعوة، 
 .()كإف تكلمنا عما يستعُت بو الداعي لتبليغ الدعوة من أشياء كأمور فهذه تسمى كسائل الدعوة

فالعمـو بينهما أف ، بُت الوسائل كاألساليب عمـو كخصوص: " خالد اٟتازمي الدكتوركيقوؿ
. فتدخل فيها األساليب، كأف الوسائل أعم، كليهما يتوصل ّٔما إٔب الغاية كا٢تدؼ الًتبوم

، كالًتغيب كالًتىيب، كا٠تصوصية أف األساليب متعلقة با١تؤثرات ا١تباشرة ُب ا١تًتيب، مثل القصة

                                                           

(  .447 صج،. د،6ط ،الدعوة أإول  زيداف،(
(  .49  صج،. د،3ط ،الدعوة علم إلى المدخل البيانوين، (
(  .16 صج،.د، 1، طوسائل الدعوة ا١تغذكم، (
(  .149 صج،.د، 1ط ،الدعوة  العمار،(
(  .411 ص،مرجع سابق انظر زيداف، (



 

84 

كسيلة قد ييستخدـ من ، مثل السبورة، كأما الوسائل فهي آلية حاملة لؤلساليب، كاٟتوار كالتأديب
 كالبث ا١تباشر كسيلة قد .كقد ييستخدـ من خبللو ا١توعظة كالقصة، ديو كسيلةم كالف.خبل٢تا اٟتوار

 .()"أك الًتغيب كالًتىيب،  القصة أك ا١توعظة من خبل٢تايستخدـ
كإف كل ما يعُت الداعية على توصيل دعوتو من أمور معنوية أك مادية يعترب كسيلة دعوية 

توثيق الصلة با كالتخلق باألخبلؽ : بشرط أف تكوف منضبطة بضوابط الشرع، فمن الوسائل ا١تعنوية
اٟتسنة كاالبتسامة كصدؽ القوؿ كغَتىا من األخبلؽ اليت حٌث الشارع اٟتكيم على التخلق ّٔا، 

ا٠تطبة، كإقامة الدركس كااضرات كا١تسابقات، كاإلذاعة، كالتلفاز، كشبكات : كمن الوسائل ا١تادية
 .()التواصل االجتماعي
 .أهمية استخدام  أساليب ووسائل الدعوة في الحلقات القرآنية: المطلب السادس

٦تا يدؿ على أ٫تية استخداـ أساليب ككسائل الدعوة إٔب ا سواءن ُب اٟتلقات أك غَتىا أف ا جل 
 :كعبل قد ذكر بعضان من ىذه األساليب كالوسائل ُب كتابو العزيز، كمن ىذه اآليات

 هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ:  تعأبقولو
سورة النحل، اآلية )  َّ جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت

125 .) 
اليت ىي  (بًاٟتًٍٍكمىةً )ليكن دعاؤؾ : "يقوؿ الشيخ أبو بكر اٞتزائرم عند تفسَته ٢تذه اآلية

ٍوًعظىةً )القرآف الكرًن اٟتكيم   . ()"كىي مواعظ القرآف كقصصو كأمثالو، كترغيبو كترىيبو (اٟتٍىسىنىةً  كىاٍلمى

سورة األعراؼ، ) َّ مظ حط مض خض  حض جض ُّٱ: ككذلك قولو تعأب
سورة إبراىيم، ) َّ من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ: كقولو تعأب (.176اآلية
 .   إٔب غَت ذلك من اآليات اليت جاءت مبينة أ٫تية استخداـ أساليب ككسائل الدعوة (.25:اآلية

إف الوسائل الدعوية من األحواؿ اليت ال ٯتكن االستغناء عنها البتة، إذ ال يتصور عند "
 العقبلء الوصوؿ إٔب ىدؼ دكف استخداـ الوسائل أك الوسيلة ا١توصلة إليو، كقد استخدـ رسوؿ 

                                                           

(  http://www.propheteducation.com/ar/home/?consultation=60، "الفرؽ بُت الوسائل كاألساليب" اٟتازمي، (
( . 190 صج،.د، 1ط ،تعالى اهلل إلى الدعوة فقه انظر نورين، (
(  .3/170، 3ط ،الكبير العلي لكالم التفاسير أيسر اٞتزائرم، (

http://www.propheteducation.com/ar/home/?consultation=60
http://www.propheteducation.com/ar/home/?consultation=60
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ككاف يعرض دعوتو ُب ، صباحاه كسائل متاحة ُب كقتو، فصدع باٟتق على الصفا، كصرخ بقريش كا
ملتقيات الناس كأسواقهم، كما كاف يطوؼ ٔتشاعر اٟتج كيلقى القبائل كيبلغ الرسالة، كيستنصر 

 .()"فللدم
 كأفعالو كتقريراتو كسَتتو كما أثر عنو، ٬تد أنو ا١تثل األعلى باألخذ كمن تأمل أقواؿ النيب 

ّٔذه األساليب كالوسائل، فتارة كاف يتخوؿ أصحابو با١توعظة، كتارة ٬تادؿ أىل الكتاب، كتارة 
 .()يضرب األمثاؿ، كتارة يقُّص القىصص، كتارة يستخدـ أسلوب الًتغيب كالًتىيب كالتبشَت كالتنفَت

  يعلّْم الدعاة من بعده أ٫تية استخداـ أساليب ككسائل الدعوة، فسَتتو فرسوؿ ا 
مليئة ّٔذا التنوع ُب استخداـ أساليب ككسائل الدعوة، ك٢تذا ينبغي على القائمُت على ىذه اٟتلقات 

 . كأف يستخدموا كينوعوا من أساليب ككسائل الدعوة ُب حلقاهتمأف يقتدكا برسو٢تم 
كا١تتتبع ١تسَتة الدعوة ُب تارٮتها الطويل ٬تد أف األمة اإلسبلمية كعلى مقدمتها سلف ىذه 

األمة الصاّب، قد أٚتعت على األخذ بوسائل كأساليب الدعوة ا١تشركعة كالنافعة، كاليت فيها خَت 
 .()كإعزاز ألىل اٟتق كاإلٯتاف 

إف استخداـ أساليب ككسائل الدعوة ُب اٟتلقات القرآنية يعطي الطبلب مزيدان من ا٢تمة 
كالنشاط، فطبيعة البشر عمومان يصيبهم ا١تلل كالفتور كخصوصان إذا كاف النمط الذم يسَتكف عليو ُب 
حياهتم ىو نفسو ٓب يتغَت، كىكذا طبلب اٟتلقات إذا كاف ٪تط الدراسة ُب اٟتلقة ىو نفسو ٓب يتغَت 

كٓب يتجدد فإف الطبلب سيشعركف با١تلل كالسآمة، كلكن إذا كاف القائموف على ىذه اٟتلقات ينوعوف 
ُب األساليب ك٬تددكف ُب الوسائل فإف الطبلب ببل شك سيتجدد نشاطهم، كسيقبلوف على حلقاهتم 

   .بكل جدٍّي ك٫تة عالية
كذلك تكمن أ٫تية استخداـ أساليب ككسائل الدعوة ُب اٟتلقات القرآنية أف ىذه اٟتلقات 

ٖتتضن أبناء ا١تسلمُت ّتميع طبقاهتم كفئاهتم العمرية، فهذا التنوع يتطلب من القائمُت على ىذه 
اٟتلقات أف يتعرفوا على األساليب كالوسائل اليت تناسب كل طبقة كفئة، ْتيث تؤٌب ىذه اٟتلقات 

 .ٙتارىا ا١ترجوة
                                                           

(  http://www.saaid.net/afkar/70.htm، "من كسائل الدعوة" الثويٍت، (
(  18 صج،.د، 1ط ، الدعوة وسائلانظر ا١تغذكم،  (
(  .18، صالمرجع السابق انظر ا١تغذكم، (

http://www.saaid.net/afkar/70.htm
http://www.saaid.net/afkar/70.htm
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 المبحث الثاني
 أساليب الدعوة إلى اهلل في الحلقات القرآنية

 تدبر القرآن الكريم: المطلب األول
 ، ()"النظر إٔب ما تؤكؿ إليو عاقبة األمر كالتفكر فيو: "التدبر لغة ىو
  ()"بآخره: عرؼ األمر تدبران : ساسو كنظر ُب عاقبتو، كيقاؿ:"         كقيل

عبارة عن النظر ُب عواقب األمور، كىو قريب " :كأما التدبر ُب االصطبلح فيقوؿ اٞترجاين
 . ()"من التفكر، إال أف التفكر تصرؼ القلب بالنظر ُب الدليل، كالتدبر تصرفو بالنظر ُب العواقب

   .() "، ٍب يعيد نظره مرة بعد مرةكآخرهكتدبر الكبلـ أف ينظر ُب أكلو : "قاؿ ابن القيمك
ىو أف اإلنساف ييعميل فكره ُب األمر، حىت يصل فيو إٔب نتيجة، : "كيقوؿ الشيخ ابن عثيمُت

 كحٌث عليو ُب كتابو، ًلما يتوصل إليو اإلنساف بو من ا١تطالب – أم بالتفكر –كقد أمر ا تعأب بو 
 .()"العالية كاإلٯتاف كاليقُت

ٯتكن ا٠تركج بتعريف لكلمة التدبر ٔتعناىا االصطبلحي عند ؼ"كأما معٌت تدبر القرآف 
 .()("تأمل القرآف بقصد االتعاظ كاالعتبار كاالستبصار  :( ا١تفسرين بأف التدبر ىو

 .()"ىو التفكر كالتأمل ُب كبلـ ا ألجل فهمو، كإدراؾ معانية كحكمو، كا١تراد منو:" كقيل
كإف أىم برنامجو ينبغي على مشرُب كمعلمي حلق ٖتفيظ القرآف الكرًن العناية بو، بل كتقدٯتو 

على كثَت من الربامج اليت يقدموهنا، ىو تدبر كتاب ا جل كعبل، ذلك أف ا جل جبللو أنزؿ كتابو 

                                                           

(  .5/212، 4، ط"دبر: "مادة ، العرب لسان ابن منظور، (
 .269ج، ص.، د4، ط"دبر: "، مادةالمعجم الوسيط إبراىيم مصطفى كزمبلئو، ((

(  .95ص ج،.، د2، ط"حرؼ التاء: "، مادةالتعريفاتاٞترجاين،  (
(  .525ص ج، .د، ط.د، مفتاح دار السعادة ابن القيم، (
(  1/576، ط.د، شرح رياض الصالحين، عثيمُتاؿ (
( ، "تدبر القرآف الكرًن مفهومو ػ أساليبو ػ أسبابو ػ آثاره" الوىيب، فهد، (

   http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#.Vk6i6HarTIU  

(  .13ج، ص.، د2، طهكذا عاشوا مع القرآنالركيشد،  (

http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#.Vk6i6HarTIU
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للعمل بو كاالمتثاؿ ألكامره كاجتناب نواىيو، كال طريق لذلك إال بتدبر كتابو، فتدبر القرآف الكرًن ىو 
 .مفتاح القلوب إٔب فهم مراد ا من خبلؿ آياتو العظيمة

إف األصل فيمن يتعلم كتاب ا كيسعى ُب حفظو أف يعتٍت بتدبره، فقد كاف الصحابة يتعلموف من 
 العشر آيات فبل يتجاكزكىا إٔب العشر األخرل حىت يتدبركىا كيتعلموا ما فيها من العلم رسوؿ ا 

كالعمل، ك٢تذا ينبغي على اٞتمعيات ا٠تَتية كاٟتكومية اليت تيعٌت بتحفيظ القرآف الكرًن أف تسَت على 
ىذا ا١تنهج، أما االكتفاء باٟتفظ فقط دكف التدبر كالفهم كالعمل فهذا ا١تنهج خطَته للغاية كىو من 

 . ()أكرب أسباب ا٠تلل اٟتاصلة ُب آّتمعات اإلسبلمية 
إف مسألة أيهما أكٔب اٟتفظ أـ التدبر ٓب تكن كاردة ُب أذىاف الصحابة رضواف ا عليهم، 

فإف منهجهم كاضح كظاىر ُب ىذه القضية، ذلك أهنم كانوا ٬تمعوف بُت اٟتفظ كالتدبر، كلكن ىذه 
 كتوسع الفتوحات كتعدد أجناس كفئات الداخلُت ُب اإلسبلـ حُت ا١تسألة نشأت بعد كفاة النيب 

خفي على البعض منهم ا٢تدؼ كالغاية من إنزاؿ القرآف، فقصركا ٫تتهم كغايتهم على حفظ األلفاظ 
 من الفصل بُت حفظ اللفظ كتدبر ا١تعٌت حُت كصف طائفة دكف فهم ا١تعاين، ك٢تذا حذر النيب 

من ا١تسلمُت أهنم يقرؤكف القرآف ال ٬تاكز تراقيهم، كأف ىذا النقص ُب تدبر القرآف يكوف سببان ُب 
 .  ()اال٨تراؼ عن الصراط ا١تستقيم

ك٢تذا ا جل كعبل أمرنا ككجهنا كحثنا على تدبر كتابو ُب كثَتو من آياتو، فمن ىذه اآليات 
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: اليت ٖتثنا على التدبر قولو تعأب

ليتدبركا حيجج ا اليت فيو، كما شرع : "قاؿ الطربم ُب تفسَته. (29سورة ص، اآلية) َّربزب
كليعترب أكلو العقوؿ كاًٟتجا ما ُب ىذا  (اأٍلىٍلبىابً  أيكليو كىلًيىتىذىكَّرى )، ...فيو من شرائعو، فيتعظوا كيعملوا بو

الكتاب من اآليات، فَتتدعوا عما ىم عليو مقيموف من الضبللة، كينتهوا إٔب ما د٢تم عليو من الرشاد 
 .()"كسبيل الصواب

ىذه اٟتكمة من إنزالو، ليتدبر الناس آياتو، : "كيقوؿ الشيخ السعدم عند تفسَته ٢تذه اآلية
فيستخرجوا علمها كيتأملوا أسرارىا كحكمها، فإنو بالتدبر فيو كالتػأمل ١تعانيو، كإعادة الفكر فيها مرة 

                                                           

(  .862ج، ص.د، ط.، دالواجب الدعوي على حملة القرآنانظر الفريح،  (
(  .57ج، ص.، د1،طالحفظ التربوي للقران وإناعة اإلنسانانظر البلحم،  (
(  .9/606 ،ط. د،القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطربم، (
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بعد مرة، تدرؾ بركتو كخَته، كىذا يدؿ على اٟتث على تدبر القرآف، كأنو من أفضل األعماؿ، كأف 
 . ()"القراءة ا١تشتملة على التدبر أفضل من سرعة التبلكة اليت ال ٭تصل ّٔا ىذا ا١تقصود

ىذا : أم (ميبىارىؾه  إًلىٍيكى  أىنزىٍلنىاهي  ًكتىابه ): " كيقوؿ الشيخ أبو بكر اٞتزائرم ُب تفسَته ٢تذه اآلية
بػَّريكا)الكتاب مبارؾ أنزلناه على رسولنا،  ٔتعٌت يتأملوىا كيًتككىا بعقو٢تم فيحصلوا على  (آيىاتًوً  لّْيىدَّ

: أم (اأٍلىٍلبىابً  أيكليو كىلًيىتىذىكَّرى )ىداية القلوب كالعقوؿ، فيؤمنوا با كيعملوا بطاعتو، فينجوا كيسعدكا، 
، فكل من قرأه متدبران عرؼ ...كليتعظ ٔتواعظو كينزجر بزكاجره أكلو األلباب أم العقوؿ السليمة

 . ()"ا٢تدل كمن قرأه تقربان حصل على القرب كفاز بو 

 يب ىبنب مب زب ُّٱ: كذلك من اآليات اليت ٖتث على أ٫تية التدبر قولو تعأب

قاؿ الطربم  (.82سورة النساء، اآلية) َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
أفبل يتدبَّر ا١تبيٍّيتوف غَت الذم تقوؿ ٢تم يا ٤تمد كتاب ا، فيٍعلىموا حيجة ا عليهم ُب : "ُب تفسَته

طاعتك كاتباع أمرؾ، كأف الذم أتيتهم بو من التنزيل من عند رّٔم، التّْساؽ معانيو كائًتبلؼ أحكامو 
كتأييد بعضو بعضان بالتصديق، كشهادة بعضو لبعض بالتحقيق، فإف ذلك لو كاف من عند غَت ا 

 . ()"الٍختػىلىفىت ألحكمو كتناقضت معانيو كأباف بعضو عن فساد بعض
يقوؿ تعأب آمران ٢تم بتدبر القرآف، كناىيان ٢تم عن : "كيقوؿ ابن كثَت ُب تفسَت ىذه اآلية

اإلعراض عنو كعن تفهم معانيو اكمة كألفاظو البليغة، ٥تربان ٢تم أنو ال اختبلؼ فيو كال اضطراب كال 
 . ()"تعارض ألنو تنزيل من حكيم ٛتيد، فهو حق من حق

كٖتديق ، كىو التأمل ُب معانيو، يأمر تعأب بتدبر كتابو: "يقوؿ الشيخ السعدم عن ىذه اآلية
كبو يستنتج ، كلواـز ذلك، فإف تدبر كتاب ا مفتاح للعلـو كا١تعارؼ كُب مبادئو كعواقبو، الفكر فيو

فإنو يعرّْؼ بالرب ، كبو يزداد اإلٯتاف ُب القلب كترسخ شجرتو، كل خَت كتستخرج منو ٚتيع العلـو
كيعرّْؼ الطريق ا١توصلة إليو ، كما ينزه عنو من ٝتات النقص؛ كما لو من صفات الكماؿ، ا١تعبود

كالطريق ا١توصلة ، كيعرّْؼ العدك الذم ىو العدك على اٟتقيقة، كما ٢تم عند القدـك عليو، كصفة أىلها
                                                           

( . 679 ص ج،.، د1 ط،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تفسير السعدم، (
(  .4/447، 3، طالكبير العلي لكالم التفاسير أيسر اٞتزائرم، (
(  .4/33 ،ط. د،القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطربم، (
( . 1/691، 5ط ،العظيم القرآن تفسير ابن كثَت، (



 

89 

كلما ازداد العبد تأمبل فيو ازداد علما ، ككجود أسباب العقاب كما ٢تم عند، كصفة أىلها، إٔب العذاب
  .() "كعمبل كبصَتة

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ: كمن اآليات كذلك قولو تعأب
قاؿ الطربم . (2:سورة األنفاؿ، اآلية) َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

ليس ا١تؤمن بالذم ٮتالف ا كرسولو كيًتؾ اتباع ما أنزلو إليو ُب كتابو من :" ُب تفسَته ٢تذه اآلية
حدكده كفرائضو كاالنقياد ٟتيكمو، كلكن ا١تؤمن ىو الذم إذا ذكر ا كًجل قلبو كانقاد ألمره كخضع 

لذكره خوفا منو كفػىرىقىان من عقابو،  كإذا قيرئ عليو آيات كتابو صدَّؽ ّٔا كأيقن أهنا من عند ا، فازداد 
 .()"بتصديقو بذلك إٔب تصديقو ٔتا كاف قد بلغو منو قبل ذلك تصديقا 

 ككجو ذلك أهنم يلقوف لو السمع   }كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإٯتىاننا {: " كقاؿ السعدم
كألنو ال بد أف يبُت ، ألف التدبر من أعماؿ القلوب ،  ك٭تضركف قلؤّم لتدبره فعند ذلك يزيد إٯتاهنم

أك ٭تدث ُب قلؤّم رغبة ُب ا٠تَت، كاشتياقا إٔب ، أك يتذكركف ما كانوا نسوه، ٢تم معٌت كانوا ٬تهلونو
كأنو ، .. . ككل ىذا ٦تا يزداد بو اإلٯتاف، كازدجارا عن ا١تعاصي، أك كجبل من العقوبات، كرامة رّٔم

كأف أكٔب ما ٭تصل بو ذلك تدبر كتاب الٌلو تعأب كالتأمل   ، ينبغي للعبد أف يتعاىد إٯتانو كينميو
 .()"١تعانيو

فا جٌل كعبل بُتَّ لنا ُب ىذه اآلية العظيمة أف من تدبر كبلمو كفهم مراده، فإنو سيمتثل 
ألمره ك٬تتنب هنيو، كمن كانت ىذه صفاتو سيناؿ مغفرة ا كرضوانو، ك٢تذا ينبغي على القائمُت على 

ىذه اٟتلق االىتماـ بأمر التدبر كجعلو من أكلوياهتم ُب اٟتلقات؛ ألف مرضاة ا ال تتحقق إال 
بإعداد طبلب ٯتتثلوف أكامر ا ك٬تتنبوف نواىيو، كلن ٭تصل ٢تم ذلك إال بتدبر كتاب ا، كال تتحقق 

 .الفائدة ا١ترجوة من طالبو ٭تفظ كتاب ا  من غَت أف يعتاد على تدبره كإقامة أحكامو
كقد ذـ ا جٌل جبللو من ترؾ تدبر القرآف كٓب يتأثر بو ُب كثَتو من آيات كتابو، فمن ىذه 

 لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: اآليات قولو تعأب

                                                           

(  .170 صج،.د، 1 ط،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تفسير السعدم، (
(  .5/634، ط.، دالقرآن آي تأويل عن البيان جامعالطربم،  (
(  .292، صمرجع سابقالسعدم،  (
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: " يقوؿ الشيخ السعدم عند تفسَت ىذه اآلية (.7:سورة لقماف، اآلية) َّمل يك ىك مك
 .()"أدبر إدبار مستكرب عنها، رادِّا ٢تا، كٓب تدخل قلبو كال أثرت فيو، بل أدبر عنها 

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱ: كمن اآليات كذلك قولو تعأب

 (.21سورة اٟتشر، اآلية) َّ من  زن رن مم ام يل ىل مليك  ىك مك
حٌث على تأمل مواعظ القرآف، كبٌُت أنو ال عذر ُب ترؾ التدبر، فإنو لو : " قاؿ القرطيب ُب تفسَته

خوطب ّٔذا القرآف اٞتباؿ مع تركيب العقل فيها النقادت ١تواعظو، كلرأيتها على صبلبتها كرزانتها 
ُب كعده، ، كأنتم أيها ا١تقهوركف بإعجازه ال ترغبوف ...خاشعة متصدعة، أم متشققة من خشية ا

. ()! "كال ترىبوف من كعيده
 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص ُّٱ: كأيضان قولو تعأب

 جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حق مف خفحف
، من يٍستًمعي القرآف مٍنكى : "قاؿ الطربم ُب تفسَته(. 25:سورة األنعاـ، اآلية) َّ خنمن حن

بػَّرىهي ، كىالى يػىٍوًعيًو قػىٍلبيوي ، كىالى يػىٍفقىوي مىا تػىقيوؿي ، كيٍستىمعي مىا تىدىعيوهي إليًو ًمن تٍوًحيد ربّْكى كأىٍمرًًه كىنػىٍهًيوً  ، كىالى يػىتىدى
ًإ٪تَّىا يىٍسمىعي صىٍوتىكى ، كىالى ييٍصًغي لىوي ٝتىٍعيوي لًيىتػىفىقَّهىوي فػىيػىٍفهىمى حيجىجى اللًَّو عىلىٍيًو ُب تػىٍنزًيًلًو الًَّذم أىنٍػزىلىوي عىلىٍيكى 

مىكى  كىًىيى ٚتىٍعي ًكنىافو كىىيوى ، أًلىفَّ اللَّوى قىٍد جىعىلى عىلىى قػىٍلًبًو أىًكنَّةن ، كىالى يػىٍعًقلي عىٍنكى مىا تػىقيوؿي ، كىًقرىاءىتىكى كىكىبلى
 .()"اٍلًغطىاءي 

سورة ٤تمد، ) َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱ: كذلك قولو تعأب
أفبل يتدبر ىؤالء ا١تنافقوف مواعظ ا اليت يعظهم ّٔا ُب آم : "قاؿ الطربم ُب تفسَته (.24:اآلية

القرآف الذم أنزلو على نبيو عليو الصبلة كالسبلـ، كيتفكركف ُب حججو اليت بينها ٢تم ُب تنزيلو 
فػىيػىٍعلىموا ّٔا خىطىأ ما ىم عليو مقيموف، أـ أقفل ا على قلؤّم فبل يعقلوف ما أنزؿ ُب كتابو من 

 .()"ا١تواعظ كالعرب

                                                           

(  .617ص ج،.د، 1 ط،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تفسيرالسعدم،  (
(  .9/299، ط.د، القرآن ألحكام الجامع القرطيب، (
(  .4/835 ،ط. د،القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطربم، (
( . 10/200، سابقالمرجع الالطربم،  (
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 عىلىىٰ  أىـٍ {أم يتفهمونو فيعلموف ما أعد ا للذين ٓب يتولوا عن اإلسبلـ : " كيقوؿ القرطيب ُب تفسَته
 . ()"بل على قلؤّم أقفاؿ أقفلها ا عز كجل عليهم، فبل يعقلوف:  أم}أىقػٍفىا٢تيىا قػيليوبو 

فإهنم ، كيتأملونو حق التأمل،  فهبل يتدبر ىؤالء ا١تعرضوف لكتاب ا : أم: " كيقوؿ السعدم
، كأفئدهتم من اإليقاف، ك١تؤل قلؤّم من اإلٯتاف، كٟتذرىم من كل شر، لد٢تم على كل خَت، لو تدبركه

كإٔب جنتو ، كلبٌُت ٢تم الطريق ا١توصلة إٔب ا، كا١تواىب الغالية، كألكصلهم إٔب ا١تطالب العالية
كأٝتائو ، كلعرفهم برّٔم، كبأم شيء ٖتذر، كالطريق ا١توصلة إٔب العذاب، كمكمبلهتا كمفسداهتا

 .()"  كرىبهم من العقاب الوبيل، كلشوقهم إٔب الثواب اٞتزيل، كصفاتو كإحسانو
 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ: من اآليات كذلك قولو تعأب

 .()"كترؾ تدبره كتفهمو من ىجرانو: "قاؿ ابن كثَت.  (30سورة الفرقاف، اآلية) َّ مس خس

 مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ: كأيضان قولو تعأب
سورة اٞتمعة، ) َّ  مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل
، ...فشٌبو تإب القرآف من غَت أف يفهمو كمثل اٟتمار ٭تمل أسفاران : "قاؿ الطرطوشي. (5:اآلية

 . ()"فدخل ُب عمـو ىذا من ٭تفظ القرآف من أىل ًمٌلًتنا ٍب ال يفهمو كال يعمل ٔتا فيو 
فبل شيء أنفع للقلب من قراءة القرآف بالتدبر كالتفكر؛ فإنو جامع ٞتميع : "يقوؿ ابن القيم

منازؿ السائرين، كأحواؿ العاملُت، كمقامات العارفُت، كىو الذم يورث ابة كالشوؽ كا٠توؼ كالرجاء 
 اليت ّٔا حياة القلب ككمالو، ككذلك األحواؿ كالتوكل كالرضا كالتفويض كالشكر كالصرب كسائر كاإلنابة

فلو علم الناس ما ُب قراءة  ، ا١تذمومة اليت ّٔا فساد القلب كىبلكوكاألفعاؿيزجر عن ٚتيع الصفات 
 ىو ٤تتاج إليها ُب شفاء بآية قرأه بتفكر حىت مر ، فإذا ّٔا عن كل ما سواىاالشتغلواالقرآف بالتدبر 

 بتفكر كتفهم خَت من قراءة ختمة بغَت تدبر كتفهم، آيةقلبو كررىا كلو مئة مرة، كلو ليلة ؛ فقراءة 
كىذه كانت عادة السلف، يردد  . كذكؽ حبلكة القرآفاإلٯتافدعى إٔب حصوؿ أكأنفع للقلب، ك

: تعأب ق يرددىا حىت الصباح كىي قوؿبآية قاـ  أنو  إٔب الصباح، كقد ثبت عن النيباآليةأحدىم 
                                                           

( . 8/529، ط.د، القرآن ألحكام الجامعالقرطيب،  (
(  .754  صج،. د،1 ط،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تفسير السعدم، (

(  .3/420، 5ط ،العظيم القرآن تفسير ابن كثَت، (
(  .213ص ج،. د،1، طالحوادث والبدع الطرطوشي، (
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 (.118: ا١تائدة، اآلية سورة)َّ حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف جفُّ

 .()" فقراءة القرآف بالتفكر ىي أصل صبلح القلب 
 ُب تدبره للقرآف، فإف السنة قد امتؤلت كاستفاضت بشواىد كأما ما يتعلق ّٔدم النيب 

، بل ك٭تث  كيبحث عن األسباب ا١تعينة على التدبر يهتم بالتدبركثَتة تبُت لنا كيف كاف النيب 
أف التدبر مفتاح القلوب لفهم كتاب ا جل كعبل، فمن الشواىد  صحابتو على التدبر، لعلمو 

: على تدبر النيب 
، قػيٍلتي   " :قاؿ ٕب النيبُّ :  قاؿعن عبد ا ابن مسعود  قػٍرىأي أأيىا رىسيوؿى اللًَّو، : اقػٍرىٍأ عىلىيَّ

، قىاؿى  ًذًه اآٍليىًة : عىلىٍيكى كىعىلىٍيكى أيٍنزًؿى  نث مث زث ُّٱ :نػىعىٍم، فػىقىرىٍأتي سيورىةى النّْسىاًء حىىتَّ أىتػىٍيتي ًإٔبى ىى
: ، قىاؿى (41:، اآلية سورة النساء) َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث

نىاهي تىٍذرًفىاف  .() " حىٍسبيكى اآٍلفى، فىاٍلتػىفىتُّ إًلىٍيًو فىًإذىا عىيػٍ
إ٪تا كاف لعظيم ما تضمنتو   بكاء النيب :قاؿ علماؤنا: " قاؿ القرطيب ُب تفسَته ٢تذه اآلية

 .()"ىذه اآلية من ىىٍوؿ ا١تطلع كشٌدة األمر
اإلنساف الذم يستمع قد يكوف أقرب إٔب : "قاؿ الشيخ بن عثيمُت ُب شرحو ٢تذا اٟتديثك

.  ()" فالقارئ ٕتده يركز على أال ٮتطئ ُب القراءة كا١تستمع يتدبر كيتأمل،تدبر القرآف من القارئ
 كاف حريصان كل اٟترص على تدبر كتاب ا كاٗتاذ الوسائل اليت تعُت على التدبر النيب ؼ

 .كما ُب ىذا اٟتديث، ك٢تذا طلب من ابن مسعود أف يقرأ عليو شيئان من كتاب ا
يٍػفىةى   عىنٍ ،كذلك من الشواىد ٍنًب النَّيبّْ  " حيذى لىةن  أىنَّوي صىلَّى ًإٔبى جى فػىقىرىأى، فىكىافى ًإذىا مىرَّ  لىيػٍ

سيٍبحىافى رىيبّْى اٍلعىًظيًم،  :كىًإذىا مىرَّ بًآيىًة رىٍٛتىةو كىقىفى فىدىعىا، كىكىافى يػىقيوؿي ُب ريكيوًعوً ، بًآيىًة عىذىابو كىقىفى كىتػىعىوَّذى 
 .()" ل سيٍبحىافى رىيبّْى اأٍلىٍعلى :كىُب سيجيوًدهً 

                                                           

 (  .535 صج،.د، ط. د،مفتاح دار السعادةابن قيم اٞتوزية، (
(  .37سبق ٗتر٬تو ص (
(  .3/177، ط.، دالقرآن ألحكام الجامعالقرطيب،  (
(  . 4/666، ط. د،شرح رياض الصالحينعثيمُت، اؿ (
( . 1009، حديث رقم 2152ص، 1ط عذاب، بآية مر إذا، كتاب االفتتاح، باب تعوذ القارئ السنن ُب النسائيأخرجو  (
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يٍػفىةى   حديثمنكأيضا ما جاء  اٍلبػىقىرىةى كىآؿى ًعٍمرىافى كىالنّْسىاءى ُب رىٍكعىةو الى ٯتىيرُّ سورة قػىرىأى   أىٌف النَّيبَّ   ":حيذى
ا   .()"ر بًآيىًة رىٍٛتىةو ًإالَّ سىأىؿى كىالى بًآيىًة عىذىابو ًإالَّ اٍستىجى

ٍعتي : قالت دىجىاجىة بًٍنت جىٍسرىةعن من الشواىد ك ـى النَّيبُّ  " :، يػىقيوؿي  ذىرٍّي  أىبىا ٝتًى حىىتَّ ًإذىا أىٍصبىحى  قىا
ية اآل  ا١تائدة، سورة) َّ حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف جف ُّٱ، بًآيىةو 

118 " (( ). 
 أىيب  عىنٍ ؼ ٦تن يقرأ القرآف بدكف فهمو أك تدبر كما جاء ُب كصف ا٠توارج، كلقد حذر النيب 

ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو : رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، أىنَّوي قىاؿى  ا٠ٍتيٍدرًمّْ  سىًعيدو  ٮتىٍريجي ًفيكيٍم قػىٍوـه ٖتىًٍقريكفى  " :، يػىقيوؿي ٝتًى
ًلًهٍم، كىيػىٍقرى  هًتًٍم، كىًصيىامىكيٍم مىعى ًصيىاًمًهٍم، كىعىمىلىكيٍم مىعى عىمى تىكيٍم مىعى صىبلى كفى القرآف الى ٬تيىاًكزي ؤصىبلى

نىاًجرىىيٍم      .()"حى
 ا١تراد أهنم ليس ٢تم فيو حظ إال مركره :قاؿ النوكم" : قاؿ ابن حجر ُب شرحو ٢تذا اٟتديث

على لساهنم ال يصل إٔب حلوقهم فضبلن عن أف يصل إٔب قلؤّم، ألف ا١تطلوب تعقلو كتدبره بوقوعو 
 .()"ُب القلب

كلؤلسف الشديد أصبحنا نرل ُب ىذا الزماف من بعض من يسَّر ا ٢تم حفظ كتابو العزيز، 
كإف تدبر كتاب ا كفهمو من أىم األمور اليت ينبغي على حافظ القرآف . من حرموا فهمو كتدبره

 .العناية ّٔا
كىذا ىو حاؿ ا١تقرئُت ُب ىذا العصر، فإنك ٕتد أحدىم يركم القرآف " : يقوؿ الطرطوشي

ٔتئة ركاية كيثٌقف حركفو تثقيف الًقٍدح، كىو أجهل اٞتاىلُت بأحكامو، فلو سألتو عن حقيقة النٌية ُب 
 خل ُّٱالوضوء ك٤تٌلها كعزكّٔا كرفضها كتفريقها على أعضاء الوضوء ٓب ٬تد جوابان، كىو يتلو عيمرىه 

                                                           

( . 1010، حديث رقم 2152ص،1ط، باب مسألة القارئ إذا مر بآية رٛتة ، كتاب االفتتاح، السنن ُب النسائي أخرجو (
(  .1011، حديث رقم 2152ص، 1ط، باب ترديد اآلية، كتاب االفتتاح، السنن ُب النسائي أخرجو (
( ج، .د ، 1ط كتاب فضائل القرآف، باب من راءل بقراءة القرآف أك تأكل بو أك فجر بو،،الصحيح ُب ارمخالبأخرجو  (

 .5058: ـؽ حديث ر،438ص
( . 12/337 ،ط. د،البخاري إحيح بشرح الباري فتح ابن حجر، (
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 سورة) َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
 .()("6:ا١تائدة

ك٢تذا ينبغي أف يكوف اىتماـ القائمُت على ىذه اٟتلقات بتدبر كتاب ا كفهمو كاستنباط 
ك٢تذا . فوائدة، ال أف يكوف أىتمامهم فقط أف ٭تفظ الطالب كتاب ا من غَت فهمو أك تدبر أك تعقل

 .حذر سلفنا الصاّب من ىذا األمر أشد ٖتذير
كركل مالك ُب ا١توطأ أف عبد ا ابن عمر مكث على سورة البقرة ٙتاين : "يقوؿ الطرطوشي

معٌت ذلك أنو كاف يتعٌلم فرائضها كأحكامها كحبل٢تا كحرامها ككعدىا : قاؿ علماؤنا. سنُت تعلمها
ما : "،  كسئل مالك عن صيٌب ابن سبع سنُت ٚتع القرآف، فقاؿ...ككعيدىا كغَت ذلك من أحكامها

كإ٪تا كجو إنكاره ما تقرر ُب الصحابة رضي ا عنهم من كراىة التسرع ُب حفظ ". أرل ىذا ينبغي
إنكم ُب زمافو كثَت " كمن ذلك حديث مالك عن عبد ا ابن مسعود . القرآف دكف التفقو فيو

فظ فيو حدكد القرآف كتيضيع حركفو، قليل من يسأؿي  كثَت من يعطي، ييبدُّكف  فقهاؤه، قليل قراؤه، ٖتي
فظ فيو حركؼ القرآف، كتيضيع  أعما٢تم قبل أىوائهم، كسيأٌب زماف قليل فقهاؤه، كثَت قراؤه، ٖتي

 ِّ ُّٱ: ،  قاؿ تعأب"...حدكده، كثَت من يسأؿي قليله من يعطي، ييبدُّكف أىواءىم قبل أعما٢تم

كما تدبُّر  . (29، اآليةسورة ص )َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
: "  ما ىو ْتفظ حركفو كإضاعة حدكده حىت إف أحدىم ليقوؿ–!  كا –آياتو إال اتباع لعلمو، أما 

أسقطو كلو ما رئي القرآف لو خلق !-  كا –كقد ! " كا لقد قرأت القرآف كلُّو كما أسقطت حرفان 
ما ىؤالء بالقراء كال العلماء كال ! ". كا إين ألقرأ السورة ُب نػىفىس: " كإف أحدىم ليقوؿ... كال عمل

 . ()!"الورعاء، مىت كاف القرٌاء يقولوف مثل ىذا ؟ ال كثٌر ا ُب الناس مثل ىذا 
د تبلكتو مع ر كييتفكَّر فيو كيعمل بو، ال ١تجلييتدَّبرك٢تذا أنزؿ ا القرآف : "كيقوؿ ابن القيم

 .() " عنواإلعراض

                                                           

(  .207ج، ص.، د1، طالحوادث والبدع الطرطوشي، (
 (  .206ص، المرجع السابقالطرطوشي، (
(  .537صج، .د، 1ط، مفتاح دار السعادة ابن القيم اٞتوزية، (
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كلتدبر كتاب ا عٌز كجل ضوابط ينبغي للقائمُت على حلق ٖتفيظ القرآف الكرًن مراعاهتا كاٟترص 
٬تب على ا١تتدبر أف يراعي أموران عدة فيما : عليها، يقوؿ الشيخ ناصر العمر عن ىذه الضوابط

 :يتوصل إليو من فتوحات كمعافو تدبرية، فمن ىذه الضوابط
البعد عن ا١تعاين اليت ٗتالف العقيدة الصحيحة، كما يفعل ا١تبتدعة كأصحاب ا١تدارس  .ُ

 .العقلية كالتنويرية
 .موافقة ما توصلت إليو اللغة العربية الصحيحة، ألف القرآف نزؿ بلساف عريب مبُت .ِ
البعد عن اإلغراب كالتقعر ُب االستنباط، فالتدبر للبياف كتقريب ا١تعٌت، ال للغرائب  .ّ

 .كالشذكذ
 اٟتذر من التفسَتات الباطنية اليت ال ٭تتملها ظاىر اآلية، كما ىو منهج الرافضة  .ْ

 .كالباطنيُت
 . أف ال ٮتالف ما توصَّل إليو من معاف ا١تعترب من أقواؿ أىل التفسَت .ٓ

كمن ٓب يستطع أف يطبق ىذه الضوابط لقلة علمو، فلَتجع إٔب أىل العلم كيسأ٢تم عما 
 .( )أشكل عليو
 : أف ىنالك أسبابا مًعينة على تدبر كتاب ا عزؿ كجل، فمن ىذه األسبابكما

اإلخبلص  تعأب، فا١تؤمن عندما يعمل عمبلن ينبغي أف يكوف عملو خالصان  تعأب،  .ُ
 .ال يرد من عملو ىذا مدح أحد أك طلب دنيا

 َّخلحل جل مك لك خك ُّٱ: أف اإلخبلص مفتاح العلم كالفهم قاؿ تعأبكاعلم "
فاجعل قصدؾ كىدفك من القراءة كاٟتفظ كالتدبر ىو  ،(282: البقرة، اآلية سورة)

التقرب إٔب ا سبحانو، كاستحضار أف ما تتلوه ىو كتاب ا، كاحذر أف يكوف دافعك 
نيل مكانة الناس، أك اٟتصوؿ على مكاسب دنيوية، فا ال يقبل من العمل إال ما كاف 

 .()"خالصان صوابا 

                                                           

(  .77ج، ص.، د2، طمدارج الحفظ والتدبر انظر العمر، (
 (  .84، صمرجع السابقالعمر، اؿ(
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اجتناب ا١تعاصي، فإف االنغماس ُب ا١تعاصي ٘تيت القلب كٖتجبو عن تدبر كتاب ا  .ِ
فالقلب ا١تظلم با١تعاصي، كا١تشغوؿ بالتكالب على شهوات الدنيا يضيق " جل كعبل، 

صدره بنور القرآف، كذلك إليثاره للدنيا، كا١تعاصي حاجز عن حفظ القرآف الكرًن 
 ُّٱ: كمراجعتو كتدبر آياتو، ككساكس الشيطاف تصرؼ القلب عن ذكر ا قاؿ تعأب

 من خن حن جن مم خمحم جم هل ملخل  حل جل مك لك خك
 .  ()( 19: آّادلة، اآلية سورة) َّ جه  هن

هتيئة ا١تكاف ا١تناسب كاختيار الوقت ا١تناسب، فينبغي على معلم اٟتلقة إذا أراد أف يقدـ  .ّ
درسان ُب التدبر أف يهيئ لطبلبو ا١تكاف ا١تناسب كالوقت ا١تناسب، فقد يكوف مكاف 
اٟتلقة غَت مناسب إلقامة درس التدبر كذلك بسبب ارتفاع أصوات طبلب اٟتلقات 

األخرل بالتبلكة، لذا ينبغي على ا١تشرؼ كا١تعلم أف ٮتصصوا مكانان مناسبان كمهيئان إلقامة 
 .دركس التدبر

 مراعاة أحكاـ التجويد كالوقف كاالبتداء، فالذم يقرأ القرآف على الوجو الصحيح حرم  .ْ
 . ()بو أف يبارؾ لو فيما يقرأ، كىو ُب اٟتقيقة أجدر بفهم معاين القرآف كبتدبره 

تكرار اآليات ا١تقركءة، كالتفكر ُب دالالهتا كسياقها، فا١تعلم عند إقامة درس التدبر ينبغي  .ٓ
أف يقف أماـ اآلية اليت يقرأىا كقفة متأنية، ٍب يلقي نظرة تفصيلية ُب سياؽ اآلية، فإف 

 .()ىذه الطريقة أدعى لتقليب الفكر كالنظر فيها من ا١تركر عليها مرة كاحدة 
، كىذه النقطة مهمة كينبغي للمعلم ()الرجوع ُب فهم معاين القرآف ألحد التفاسَت .ٔ

االىتماـ ّٔا، فإذا أقاـ ا١تعلم درسان ُب التدبر عليو أف يستند ُب توضيح معاين القرآف إٔب 
أحد كتب التفسَت كخصوصان التفاسَت اليت توضح معاين القرآف بشكل  مبسط كسهل 

 .  ْتيث يفهم الطالب ا١تعٌت ا١تراد من اآليات

                                                           

(  .85، ص ج.، د2، ط، مدارج الحفظ والتدبرلعمرا انظر (
(  .87، ص المرجع السابق انظر العمر، (

 (  .84، ص المرجع السابقانظر العمر، (
(  .89، ص المرجع السابق انظر العمر، (
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فإف لتدبر . كأخَتان ٬تدر بنا أف نذكر ُب ختاـ ىذا ا١تبحث أىم نقطة فيو كىي، ما ىي ٙترة التدبر؟
 :كتاب ا فوائد عظيمة ال تعد كال ٖتصى، فمن ىذه الثمار

، بتدبر كبلـ  جل كعبل كتأمل مقصوده، فإف ذلك ()طهارة القلب كتزكية النفس .ُ
سينعكس على قلبو، كسيجعلو صافيان نقيان، ال يبتغي إال مرضات ربو جل كعبل، كىذا 
، ال  ىو ا١تبتغى من ىذه اٟتلقات، أف يكوف الطالب صاحب قلب طاىرو نقيو صاؼو

يبتغي إال مرضات ربو، كبالتإب ستكوف تصرفاتو موزكنة ٔتيزاف الشرع كا٠تشية من ا جل 
 .جبللو

إف الثمرة العظمى، كالفائدة الكربل من تدبر كبلـ ا ىي أف ٯتتلئ القلب اٯتانان، يدفع   "
صاحبو إٔب العمل ٔتقتضاه، ْتيث يكوف رضى ا كحده مبتغاه، فبل يرل دكف ذلك كال 

 .()"بعده شيئا
 جي يه ىه ُّٱ: ، كقد قاؿ ا عز كجل()التدبر الصحيح يهدم إٔب اإلٯتاف كيزيده .ِ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
أم يبشر بعضهم : "قاؿ السعدم (.124سورة التوبة، اآلية) َّ مئ  زئ رئ

  .()"بعضا، ٔتا منَّ ا عليهم من آياتو، كالتوفيق لفهمها كالعمل ّٔا 
كإ٪تا يكوف ذلك ، فاآلية صر٭تة ُب زيادة إٯتاف ا١تؤمنُت بسبب ما أنزؿ من القرآف الكرًن    " 

، ٦تا ينتج عنو ا٠توؼ كالفزع كالرجاء ٔتا عند ا، عند تأمل القرآف كتدبره كفهم ما فيو
 .()"كالعمل ٔتا يتضمن من أكامر كنواهو 

ا٠تلق كالسلوؾ اٟتسن، فالطالب عندما ٭تفظ القرآف الكرًن كيتدبره كيفهم مقصود ربو  .ّ
 أسوة جٌل كعبل، فإف ىذا كلو سينعكس إ٬تابا على خلقة كسلوكو، كلنا ُب رسوؿ ا 

                                                           

(  .184ص ج،. د،2، ط يتدبرون القرآنأفال العمر، (
(  .31صج، .د، 2، طهكذا عاشوا مع القرآنالركيشد،  (
(   ،"تدبر القرآف الكرًن مفهومو ػ أساليبو ػ أسبابو ػ آثاره"الوىيب،  انظر (

 http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#.Vk6i6HarTIU 

( . 333 ص ج،. د،1ط ،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير السعدم، (
(  .مرجع سابقالوىيب،  (

http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#.Vk6i6HarTIU
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 قالت حسنة، فعندما سيئلت أـ ا١تؤمنُت عائشة رضي ا عنها عن خلق رسوؿ ا 
  .  ()"فإف خلق نيب ا كاف القرآف "

ال الكرًن فإف تدبر القرآف " يزيد من ٫تة الطالب ُب االستزادة من األعماؿ الصاٟتة،  .ْ
بل يتعدل ذلك إٔب العمل كاالستجابة  ،  عند ٣ترد السماع كالتأثربالطالبيقفي 
 .()" كرسولو

كُب ختاـ ىذا ا١تطلب ننوه على أف ما يعقبو من مباحث ٗتص أساليب الدعوة ُب اٟتلقات 
 . القرآنية إ٪تا ىي أسباب معينة على تدبر كتاب ا عز كجل

 

 تفسير القرآن الكريم: المطلب الثاني
إف تفسَت القرآف الكرًن لو من األ٫تية ٔتكاف كخصوصان للمهتمُت ْتفظ كتاب ا عز كجل، فإف   

حافظ القرآف خبلؿ حفظو قد ٘تر عليو آيات ال يعرؼ معٌت كلماهتا كا١تراد منها، خصوصان أف القرآف 
نزؿ بلساف عريب مبُت، كلبعدنا عن العهد النبوم كما طرأ على اللغة العربية من اللحن، فأصبح بعض 

ا١تسلمُت يقرؤكف القرآف بل ك٭تفظونو كامبلن عن ظهر قلب من غَت أف يعرفوا معاين كلماتو كأسراره 
الببلغية كإعجازه اللفظي كىدايات آياتو كغَتىا من الفوائد اليت سيجنيها ا١تسلم لو عرؼ تفسَت 

 .القرآف
الفىٍسري البياف، : " كتتضح ىذه الصورة إذا علمنا أف معٌت التفسَت ُب اللغة كما قاؿ ابن منظور

: ، كالفىٍسري ...أبانو، كالتفسَت مثلو: فىسرى الشيء يفًسرهي، بالكسر، كيػىٍفسيريه، بالضم، فٍسران كفىسَّرىهي 
 . ()"كشف ا١تغطى، كالتػٍَّفسَت كشف ا١تراد عن اللفظ ا١تشكل

كأما تعريف تفسَت القرآف ُب االصطبلح فقد عيرّْؼ بعدة تعريفات منها ما ذكره السيوطي 
 كبياف معانيو، كاستخراج التفسَت علمه يفهىم بو كتاب ا ا١تنزؿ على نبيو ٤تمد : "حيث قاؿ

                                                           

(  .26صٗتر٬تو  سبق (
(   ،"تدبر القرآف الكرًن مفهومو ػ أساليبو ػ أسبابو ػ آثاره"الوىيب،  انظر (

 http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#.Vk6i6HarTIU 
(  .11/180، 4ط ،العرب لسانابن منظور،  (

http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#.Vk6i6HarTIU
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أحكامو كحكمو، كاستمداد ذلك من علم اللغة كالنحو كالتصريف كعلم البياف كأصوؿ الفقو 
 .  ()"كالقراءات، ك٭تتاج ١تعرفة أسباب النزكؿ كالناسخ كا١تنسوخ

إف القرآف إ٪تا أنزؿ بلساف عريب ُب زمن أفصح العرب، ككانوا يعلموف ظواىره كأحكامو، كأما 
 ُب أغلب األحياف، كسؤا٢تم ١تا دقائق باطنو، فقد كاف يظهر ٢تم بعد البحث كالتأمل كسؤاؿ النيب 

كأينا ٓب يظلم نفسو : ، فقالوا(82: األنعاـ، اآلية سورة) َّ حم جم يل ىل ُّٱ: نزؿ قولو تعأب
لقماف،  سورة) َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱٱ: كاستدؿ بقولو تعأبفعند ذلك فسرىا ٢تم النيب ! 

ذلك :  عن اٟتساب اليسَت، فقاؿ ٢تا النيب - رضي ا عنها-، ككسؤاؿ عائشة(13:اآلية
العرض، ككذلك قصة عدم بن حاًب ُب مسألة ا٠تيط األبيض كاألسود للفجر، كغَتىا من ا١تواقف، 

لذلك ٨تن ٤تتاجوف إٔب ما كانوا ٭تتاجوف إليو كزيادة على ذلك ٦تا ٓب ٭تتاجوا إليو من أحكاـ 
الظواىر، كذلك لقصورنا عن مدارؾ أحكاـ اللغة بغَت تعلم، لذلك ٨تن أشد الناس احتياجا إٔب 

 .  ()التفسَت
ك٢تذا ينبغي على مشرُب كمعلمي حلقات ٖتفيظ القرآف أف يهتموا بتفسَت القرآف الكرًن، كأف 

يقيموا ٢تم الدركس كاللقاءات اليت هتتم ّتانب التفسَت كاليت من شأهنا أف تنور ٢تم بصائرىم كترشدىم 
 .إٔب ما ىم ٤تتاجوف إليو خبلؿ مسَتهتم ُب حفظ القرآف الكرًن

دراؾ معاين عبارات كألفاظ آيات القرآف إ لفهم كةأ٫تية بالغلو   القرآف الكرًنعلم تفسَتكإف 
 .ٔب مقاصد ا١تشرع من نصوص القرآفإ كالوصوؿ الشرعية األحكاـ استنباط كاستخراجقصد بالكرًن 

راد منويفهم الطالب   القرآف ُب أفأ٫تية تفسَتكتكمن 
ي
كذلك ألفَّ ، كبلـ ا عزَّ كجٌل كا١ت

 كبدكف فهم ،القرآف الكرًن ىوى كبلـ ا سيبحانوي كتعأب الذم ىوى ا١تصدر األٌكؿ للتشريع اإلسبلميٌ 
التشريعي األساسي فلن يستقيم للمسلم معرفة تعاليم الدين بالشكل الذم ينبغي عليو حاؿ ا١تصدر 
سلم

ي
 .ا١ت

فالتفسَت يضعك ، معرفة التفسَت ييفيد ُب استنباط األحكاـ الفقهٌية من خبلؿ اآلياتكذلك 
، لكن ىذه ا١ترحلة ُب قلب اآلية كيقـو بتحليلها لك ْتيث تستطيع ا٠تركج بالرأم الفقهٌي السليم

                                                           

(  .2/451، ط.، داإلتقان في علوم القرآنالسيوطي،  (
(   .2/451، المرجع السابقانظر السيوطي،  (
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متقدمة كلن ينا٢تا إال من كصل مرحلة متقدمة ُب طلب العلم، لذا ينبغي على ا١تعلم أف يدرب طبلبو 
 .على االستنباط كا٠تركج بالفوائد من خبلؿ اآليات اليت حفظوىا

كأيضان تفسَت القرآف ييبٌُت اآليات الناسخة كا١تنسوخة من خبلؿ فهم اآليات البلحقة زمنٌيان 
.  كاليت نسخت ما قبلها تشريعان أك حيكما

كما أف تفسَت القرآف يعُت الطالب على حفظ القرآف الكرًن، ألفَّ اٟتفظ مع الفهم الواضح 
.  ()آليات القرآف الكرًن ٬تعل الطالب قادران على سرعة اٟتفظ مع تثبيت اٟتفظ لديو

اتبع ا١تفسركف مناىج متعددة ُب تفسَت كبلـ ا  فقدأنواع التفسَت كمناىجو، كأما ما يتعلق ب
:  ٫تا، منهجُت أساسيُتإٔبتعأب، كترجع ىذه ا١تناىج ُب ٣تملها 

. (بالدراية)التفسَت بالرأم : ، كا١تنهج الثاين(بالركاية)التفسَت با١تأثور : ا١تنهج األكؿ
ىو أف يعتمد ا١تفسر على ما كرد ُب تفسَت اآلية من اآلثار عن النيب : (الركاية) التفسَت با١تأثور :أكالن 
  ما  عليها، مبتعدين عن االستنباط كاالستنتاج ببل زيادة  كالتابعُت، ْتيث تنقلالصحابةأك عن

: () أقساـة أربعكىذا ا١تنهج لوأمكنهم، 
الناظر ُب القرآف الكرًن ٬تد أنو قد اشتمل على اإل٬تاز " :القرآف بالقرآف ػ تفسَت1

كاإلطناب، كعلى اإلٚتاؿ كالتبيُت، كعلى اإلطبلؽ كالتقييد، كعلى العمـو كا٠تصوص، 
كما أكجز ُب مكاف قد يبسط ُب مكاف آخر، كما أٚتل ُب موضع قد يبُت ُب موضع 

، ك٢تذا كاف البد ١تن ...آخر، كما جاء مطلقان ُب ناحية قد يلحقو التقييد ُب ناحية أخرل
يتعرض لتفسَت كتاب ا تعأب أف ينظر ُب القرآف أكالن، فيجمع ما تكرر منو ُب موضوع 
كاحد، كيقابل اآليات بعضها ببعض، ليستعُت ٔتا جاء مسهبان على معرفة ما جاء موجزان، 
كما جاء مبينا على فهم ما جاء ٣تمبلن، كليحمل ا١تطلق على ا١تقيد، كالعاـ على ا٠تاص، 

كّٔذا يكوف قد فسر القرآف بالقرآف، كفهم مراد ا ٔتا جاء عن ا، كىذه ا١ترحلة ال 
٬توز ألحد مهما كاف أف يعرض عنها، كيتخطاىا إٔب مرحلة أخرل، ألف صاحب الكبلـ 

 .أدرل ٔتعاين كبلمو، كأعرؼ بو من غَته

                                                           

 ( . 2/451، ط.، داإلتقان في علوم القرآنانظر السيوطي، (
(  https://uqu.edu.sa/nabannani/ar/200027، "علم التفسَت كأنواعو"بناين،  انظر (
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كمن تفسَت القرآف بالقرآف، أف ٭تمل آّمل على ا١تبُت ليفسر بو، فمن أمثلة ذلك قولو 
 من خن ُّٱ: ، فسرهتا آية(103:األنعاـ، اآلية سورة) َّ  خي  حي جي ُّٱ: تعأب
   (23: القيامة، اآلية سورة) َّ ين ىن

كمن تفسَت القرآف بالقرآف ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد، كالعاـ على ا٠تاص، فمن أمثلة ٛتل 
ا١تطلق على ا١تقيد آية الوضوء كالتيمم، فإف األيدم مقيدة ُب الوضوء بالغاية ُب قولو 

كمطلقة  ،(6:ا١تائدة، اآلية سورة) َّ  حن جن يم ىم  ممُّٱ: تعأب
 َّزترت يب ىب نب ُّٱ: ُب التيمم ُب قولو تعأب ُب اآلية نفسها

فقيدت ُب التيمم با١ترافق أيضان، كمن أمثلة العاـ على ا٠تاص ، (6:ا١تائدة، اآلية سورة)
فإف ما فيها من  ،(123: النساء، اآلية سورة) َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ: قولو تعأب

 خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ُّٱ: عمـو خصص ٔتثل قولو تعأب
 .()(."30: الشورل، اآلية سورة) َّ هن من

فالسنة شارحة للقرآف كمبينة كموضحة لو كتفصيل الصبلة كاٟتج، : تفسَت القرآف بالسنة ػ 2
فالصحابة رضواف ا تعأب عليهم أٚتعُت كاف مصدرىم الثاين ُب تفسَت القرآف الكرًن 

، فكاف الواحد منهم إذا أشكلت عليو آية من كتاب ا، رجع إٔب رسوؿ رسوؿ ا 
 البياف كالتوضيح، كما  ُب تفسَتىا، فيبُت لو ما خفي عليو، ذلك ألف كظيفتو ا 

 مي خي  حي جي يهىه مه ُّٱ: أخرب بذلك ا تعأب ُب كتابو حيث قاؿ
  (.44: النحل، اآلية سورة) َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

كمن يرجع إٔب كتب السنة ٬تد أهنا قد أفردت للتفسَت بابان من األبواب اليت اشتملت 
عليها، غَت أف القصاص كالوضاع زادكا ُب ىذا النوع من التفسَت كثَتان، كنسبوا إٔب رسوؿ 

 .() ما ٓب يقلوا 

                                                           

(  .1/28، 1، طالتفسير والمفسرونالذىيب،  (
(  .1/28، المرجع السابقالذىيب،  انظر (
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لذلك ينبغي على معلم اٟتلقة كمن يريد أف يلقي على الطبلب درسان من دركس التفسَت 
أف ٭تذر من ىذا ا١تزلق ا٠تطَت، كليحذر منو أشد اٟتذر، كينبغي عليو أف يرجع إٔب 

 .الكتب ا١توثوقة كالتفاسَت الصحيحة اليت عرفت بصدؽ النقل كسبلمة ا١تعتقد
عٌدكا أقرب الناس إلدراؾ معاين كأسرار القرآف الكرًن، لكوهنم  :ػ تفسَت الصحابة3

على أعلى قدر من  ككانوا، رسوؿ ا  كىو القرآف من منبعو الصاُب ٝتعوا
 .كسبلمة الفطرة كالسليقة األصلية اإلٯتاف

فكاف الصحابة رضواف ا عليهم أٚتعُت إذا ٓب ٬تدكا التفسَت ُب كتاب ا تعأب، كٓب 
 رجعوا ُب ذلك إٔب اجتهادىم كإعماؿ رأيهم، كىذا يتيسر ٢تم أخذه من رسوؿ ا 

بالنسبة ١تا ٭تتاج إٔب نظر كاجتهاد، أما ما ٯتكن فهمو ٔتجرد معرفة اللغة العربية، فكانوا 
ال ٭تتاجوف ُب فهمو إٔب إعماؿ النظر، ذلك ألف القرآف نزؿ بلغتهم، فهم يعرفوف ألفاظ 

 .اللغة العربية كمعانيها
كقد كاف كثَت من الصحابة يفسر آم القرآف عن طريق الرأم كاالجتهاد مستعينان ُب ذلك 

 :على
 .معرفة أكضاع اللغة كأسرارىا/ 1
 .معرفة عادات العرب/ 2
 .معرفة أحواؿ اليهود كالنصارل ُب جزيرة العرب كقت نزكؿ القرآف/ 3
 .قوة الفهم كسعة اإلدراؾ/ 4

غَت أف الصحابة رضي ا عنهم أٚتعُت، كانوا متفاكتُت ُب معرفتهم ّٔذه األدكات، فلم 
يكونوا ُب مرتبة كاحدة، السبب الذم من أجلو اختلفوا ُب فهم بعض معاين القرآف، كإف 

 .()كاف ىذا االختبلؼ يسَتان بالنسبة الختبلؼ التابعُت كمن جاء بعدىم
أقواؿ التابعُت حجة ألهنم أخذكىا عن الصحابة رضواف ا  عد بعضهم :تفسَت التابعُت  ػ4

 .ٓب يعتربكىا حجة إال إذا أٚتعوا عليها عليهم، كعند ٚتهور العلماء

                                                           

( . 1/41، 1، طالتفسير والمفسرونانظر الذىيب،  (
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االجتهاد  ىو ما اعتمد ا١تفسر فيو على: (بالدراية)التفسَت بالرأم أما ما يتعلق بالنوع الثاين كىو 
. مذمـو ك٤تمود: كىو قسماف،  كاللغويةالشرعيةكاالستنباط ا١تستند إٔب األصوؿ 

كىو رأم خاطئ ، كال يصدر عن علم كال عن دراية باعثو ا٢تول ىو ما كاف: ػ الرأم ا١تذمـو1
. ٭تـر اإلقداـ عليو ُب كافة العلـو الدينية مطلقان 

ككفق ضوابط دقيقة ، مستندان إٔب أصوؿ علمية من اللغة كالشرع ىو ما كاف: امود ػ الرأم2
 اك ُّٱ: كاضحة، كىو منهج جيد فقد حثنا جل كعبل على تدبر آياتو لقولو تعأب

 .()(. ٤:24تمد، اآلية سورة) َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك
 :أسباب نزول بعض آيات القرآن الكريم: المطلب الثالث

من الربامج ا١تهمة اليت ينبغي على معلمي اٟتلقات إقامتها كالعناية ّٔا إقامة الدركس اليت هتتم ٔتعرفة 
 ٔتعرفة أسباب نزكؿ يهتم  أسباب نزكؿ اآلياتكذلك ألف علمأسباب نزكؿ اآليات، 

 بغرض ، كل ذلك اآلية كالقضايا كاٟتوادث ا١تتعلقة ّٔا، ككذلك كقت كمكاف نزكؿ القرآف آيات
 .معرفة تفسَتىا كفهمها فهمنا صحيحنا

، إذ العلم بالسبب يلـز منو العلم با١تسبب، ٓب أسباب النزكؿ من أشرؼ علـو القرآفإف ع" 
 .()"فمن خبلؿ معرفة أسباب النزكؿ نستطيع أف نقف على معاين القرآف كمناسباتو اليت نزؿ فيو

فآؿ األمر بنا إٔب إفادة ا١تبتدئُت بعلـو الكتاب، : "يقوؿ الواحدم عن أ٫تية معرفة علم أسباب النزكؿ
إبانة ما أينزؿ فيو من األسباب، إذ ىي أكَب ما ٬تب الوقوؼ عليها، كأكٔب ما تصرؼ العناية إليها، 

 .()"المتناع معرفة تفسَت اآلية كقصد سبيلها، دكف الوقوؼ على قصتها كبياف نزك٢تا 
 .()"كبياف سبب النزكؿ طريق قومّّ ُب فهم معاين القرآف" 
 

                                                           

( . https://uqu.edu.sa/page/ar/200027، "علم التفسَت كأنواعو"بناين،  انظر (
(  http://www.quran-radio.com/?page=details&newsID=303&cat=89، "أسباب النزكؿ"اٟتمزاكم،  (

( .  10صج، .د، 1، طأسباب نزول القرآن الواحدم، (
(  .1/108 ،ط. د، في علوم القرآناإلتقانالسيوطي،  (

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://uqu.edu.sa/page/ar/200027
https://uqu.edu.sa/page/ar/200027
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معرفة سبب النزكؿ يعُت على فهم اآلية، فإف العلم بالسبب : "كيقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
 .()"يورث العلم با١تسبب

 :كأما ما يتعلق بالفوائد ا١تًتتبة على إقامة الدركس اليت تعٌت بأسباب النزكؿ فهي كثَتة منها
 .()ٗتصيص اٟتكم بو عند من يرل أف العربة ٓتصوص السبب .ُ
إزالة اإلشكاؿ اليت قد تواجو الطالب ُب حفظة، ألنو خبلؿ حفظو للقرآف قد ٘تر عليو  .ِ

آيات قد ال يعرؼ معناىا كما ا١تقصود منها، فإف عرؼ سبب نزكؿ اآلية زاؿ عنو ىذا 
 .اإلشكاؿ

ألف ربط األحكاـ باٟتوادث كاألشخاص كاألزمنة ، تييسّْري حفظ كتاب ا كتػيثىبّْتي معناه .ّ
 .كاألمكنة يساعد على استقرار ا١تعلومة كتركيزىا

كمن ا١تعلـو أف ىناؾ من ، إنو ٯتكّْن من معرفة كجو اٟتكمة الباعثة على تشريع اٟتكم .ْ
كيقع ا٠تطأ ُب تفسَتىا ُب حاؿ اٞتهل بأسباب ، اآليات ما يصعب فهم ا١تراد منها

 .()نزك٢تا
 :كأما ما يتعلق بأقساـ اآليات بالنسبة لسبب النزكؿ فهي قسماف

 .نزؿ ابتداءن بدكف سبب، كىو أكثر القرآف: األكؿ
نزؿ عقب كاقعة أك سؤاؿ كىو مرتبط بسبب من األسباب، فمن أمثلة ىذا ما حيكي : الثاين

ا٠تمر مباحة، ك٭تتجاف بقولو : عثماف بن مظغوف كعمرك بن معدم كرب، أهنما كانا يقوالف عن
 (.93:ا١تائدة، اآلية سورة) َّ  ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ: تعأب

كيف ٔتن قيتلوا ُب سبيل : كلو علما سبب نزك٢تا ٓب يقوال ذلك، كىو أف ناسا قالوا ١تا حيرمت ا٠تمر
  .   ()ا كماتوا ككانوا يشربوف ا٠تمر كىي رجس ؟ فنزلت 

                                                           

(  .13/339 ،ط. د،تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوىابن تيمية،  (
 ( . 1/108، ط. د، في علوم القرآناإلتقان السيوطي،انظر (
(   http://tdabr.com/play-5716.html، "أ٫تية سبب النزكؿ"انظر اٟتمزاكم،  (
( . 1/108 ،مرجع سابقالسيوطي،  انظر (
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كال بد من البحث عنو ، كليس ا١تقصود من الكبلـ السابق أف كل آية قد نزلٍت على سبب"
 أف من أقساـ القرآف : ذكرفقد سبق، كما تكلف ذلك بعض ا١تفسرين، لفهم ا١تعٌت كدفع اإلشكاؿ

 ،بل ىو األكثر ُب القرآف كما قرره اققوف من العلماء، ما نزؿ ابتداءن من غَت سبب
كأثرىا ُب فهم النظم ، عدـ االستهانة بأسباب النزكؿ، كا١تنهج الرشيد، فالرأم السديد، كمن ىنا
كفق ا١تنهج الذم قرَّره اققوف من العلماء من قبوؿ ، كدفع اإلشكاؿ ُب فهم بعض اآليات، القرآين

كجاء ُب اآلثار الصحيحة عن الصحابة ما يؤيد كونىو ، كارتبط ٔتضموف اآليات، ما صحَّ سنديه منها
 .()"سببنا لنزكؿ اآلية
 .قصص القرآن الكريم: المطلب الرابع

كىي من أىم الربامج اليت ٬تب العناية ّٔا بل كتكثيفها للطبلب، ذلك ألف أسلوب القصص ٤تبوب 
كمرغوب للنفوس، فكيف إذا كانت القصة من القرآف، ال شك أف لوقعها ُب نفوس الطبلب أثرا 

 .عظيما
كقصص القرآف ىي عبارة عن أخبار األمم ا١تاضية، كالنبوات السابقة، كاٟتوادث الواقعة، كقد 

اشتمل القرآف على كثَت من األحداث اليت كقعت ُب زمن مضى، كما اشتمل على ذكر الببلد كالديار 
 .   ()كآثار أقواـ تلك الديار، كل ذلك حكى عنو القرآف ُب صورة ناطقة ١تا كانوا عليو

كتكمن أ٫تية القصص ُب أف ا سبحانو كتعأب قد ذكرىا ُب كتابو، بل كحٌث جل جبللو 
 َّ مظ حط مض خض  حض  ُّٱٱ:عليها ُب كثَت من آيات كتابة، حيث قاؿ تعأب

  (.176:األعراؼ، اآلية سورة)

فاقصص يا : فإنو يقوؿ لنبيو ٤تمد  (اٍلقىصىصى  فىاٍقصيصً )أما قولو تعأب : " قاؿ الطربم
٤تمد ىذا القصص الذم قصصتو عليك من نبأ الذم آتيناه آياتنا، كأخبار األمم اليت أخربتك 

... أخبارىم ُب ىذه السورة كقصصت عليك نبأىم كنبأ أشباىهم، كما حل ّٔم من عقوبتنا كنزؿ ّٔم
 .()"ليتفكركا ُب ذلك فيعتربكا كينيبوا إٕب، لئبل ٭تل ّٔم مثل الذم حٌل ٔتن قبلهم من النقم

                                                           

 (   http://tdabr.com/play-5716.html، "أ٫تية سبب النزكؿ"اٟتمزاكم، (
( . 300صج، .، د7، طمباحث في علوم القرآنالقطاف،  انظر (
(   .5/575، ط.، دالقرآن آي تأويل عن البيان جامع،  الطربم(
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ُب ضرب األمثاؿ، كالعرب كاآليات، فإذا تفكركا علموا، كإذا علموا : " كيقوؿ الشيخ السعدم
 .()"عملوا

يوسف،  سورة) َّ جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ُّٱ: كقولو تعأب
 (.3:اآلية

أحسن )يا ٤تمد  (٨تن نقص عليك) يقوؿ جل ثناؤه لنبيو ٤تمد : " يقوؿ الطربم
بوحينا إليك ىذا القرآف، فنخربؾ فيو عن األخبار ا١تاضية، كأنباء األمم السالفة، كالكتب  (القصص

 . ()"اليت نازلناىا ُب العصور ا٠تالية
 (.62:عمراف، اآلية آؿ سورة) َّ حمجم يل ىل مل خل ُّٱ: كذلك قولو تعأب

إٔب القرآف، كما فيو من األقاصيص، ٝتيت قصصا  (إف ىذا): اإلشارة ُب قولو: "قاؿ القرطيب
 .()"إف فبلنا يقص أثر فبلف أم يتبعو: ألف ا١تعاين تتابع فيها، فهو من قو٢تم

 خك حك جك  مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ: كقولو تعأب
يوسف،  سورة) َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك

 (.111:اآلية
 يعتربكف  :  أم ) ًعبػٍرىةه أًليكٕب اأٍلىٍلبىابً  ( ،  قصص األنبياء كالرسل مع قومهم : أم: "يقوؿ السعدم

كيعتربكف ّٔا ، كأف من فعل مثل فعلهم نالو ما نا٢تم من كرامة أك إىانة، أىل ا٠تَت كأىل الشر، ّٔا
كأنو ا الذم ال تنبغي العبادة إال لو كحده ال ، ما  من صفات الكماؿ كاٟتكمة العظيمة، أيضنا

 .()" شريك لو
 تنفذ من خبل٢تا الدعوة أسلوبفهي ، ُب القرآف الكرًن على جانب كبَت من األ٫تية القصةك

ا١تؤثر كالقصة القرآنية ذات منطلق ديٍت كعقدم، قد كفت ٔتتطلبات األسلوب القصصي ، إٔب القلوب

                                                           

( . 287ج، ص. د،1، طالمنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير  السعدم،(
 (  .6/510، ط.، دالقرآن آي تأويل عن البيان جامع، الطربم(
(  .2/471ط، . د،القرآن ألحكام الجامع القرطيب، (
(  .383، صمرجع سابق السعدم، (
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،  ا١تنهج القرآين ُب إيراد القصصُبكجاء ذلك كلو ، كتضمنت خصائصو كأنواعو كتنوعو كأىم مبل٤تو
 .فالقصة القرآنية إحدل كسائل القرآف لتقدًن العقيدة
 كعربت عن اٞتانب ،كما كردت ُب إطار تارٮتي، كلقد جاءت القصة القرآنية على ىيئة ا١تثل

كىي ُب كل ىذه األنواع ترصد الفعل البشرم ، كما سيقت ٢تدؼ العظة كالعربة، النفسي ُب اإلنساف
ُب حركتو بُت اإلٯتاف كالكفر ُب سياؽ فٍت معجز ينمي طاقة ا١تسلم الركحية كالدينية كٯتنحو متعة فنية 

 .خالصة
 فهي قالبه تربوم كإعبلمي تنفذ ؛القصة ُب القرآف الكرًن على جانب كبَت من األ٫تيةكذلك 

كاإلنساف مهيأ إٔب أف ٬تذبو ما ُب ، كإٔب النفوس فتنفضها، من خبللو الدعوة إٔب القلوب فتهزىا
٦تا ٬تعل القصة أداة ، القصص من أفكار كخياالت كأحداث كسرد ٚتيل لو طبلكتو كركنقو التعبَتم

على ٨تو مقصود ا٢تدؼ ، فعالة ُب تشكيل اإلنساف كتكوينو تكوينان فكريان ككجدانيان كعقائديان 
 .كالغرض

كالقصة القرآنية لعبت كتلعب ىذا الدكر ا٠تطَت ُب صياغة اإلنساف ا١تسلم صياغة جديدة 
 .()ْتيث يتقبل ما يناط بو من أمور دينية، كمتجددة

للقرآف الكرًن منهج كاضح ُب عرض قصص األنبياء كا١ترسلُت أك عرض حاالت بعض " 
ألهنا تعرض ، كفيها أىداؼ تربوية سامية، األفراد من األمم السابقة كالقصص ىي األخبار ا١تتتبعة

 ...كُب كقائعها تربية للبشرية اليت هتتدم بتعاليم القرآف الكرًن، بكل كاقعية كصدؽ
كقصصهم متفاكتة  كاألنبياء كثَتكف منذ بدء ا٠تليقة ختما ٓتا٘تهم كسيدىم نبينا ٤تمد 

الذين كرد ذكرىم دكف ، فللقرآف الكرًن منحاه ا٠تاص ُب عرض قصص األنبياء، ذات مناحو ٥تتلفة
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: كقد قاؿ ا تعأب، الباقُت
 (.78:اآلية، سورة غافر) َّ ىنمن خن

كباٞتوانب ، ثر بالنواحي اإلٯتانية ا١تنصوص فيهاؤت، فاٞتوانب الًتبوية ُب القصص القرآنية كثَتة
جل شأنو - كفيها دالالت كاسعة يزداد ا١تسلم إٯتانا كيقينا كمعرفة للرب ، األخرل اليت تستنبط منها

                                                           

(  ، "نظرات ُب ُب قصص القرآف" انظر عبد العاؿ، ٤تمد قطب، (
http://www.themwl.org/Publications/default.aspx?d=1&cid=1&cidi=321  
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يدركها العقل  ْتكمة ال، كا٠تذالف لغَتىم، كيقف على حقيقة النصر من ا كأنو للمؤمنُت– 
. ()"إال بوحي من رب العا١تُت، البشرم

 : ثبلثة أنواع الكرًنالقصص ُب القرآفك"
قصص األنبياء، كقد تضمن دعوهتم إٔب قومهم، كا١تعجزات اليت أيدىم ا ّٔا،  :النوع األكؿ

 كعاقبة ا١تؤمنُت كا١تكذبُت، كقصة نوح، كإبراىيم، ،كموقف ا١تعاندين منهم، كمراحل الدعوة كتطورىا
كموسى، كىاركف، كعيسى، ك٤تمد، كغَتىم من األنبياء كا١ترسلُت، عليهم ٚتيعنا أفضل الصبلة 

. كالسبلـ
تعلق ْتوادث غابرة، كأشخاص ٓب تثبت، كقصة الذين أخرجوا من ت ةقصص قرآين :النوع الثاين

ديارىم كىم ألوؼ حذر ا١توت، كطالوت كجالوت، كابٍت آدـ، كأىل الكهف، كذم القرنُت، كقاركف، 
 .ـكأصحاب السبت، كمرًن، كأصحاب األخدكد، كأصحاب الفيل ك٨توه

كغزكة بدر كايحد ُب   تعلق باٟتوادث اليت كقعت ُب زمن رسوؿ اتقصص  :النوع الثالث        
سورة آؿ عمراف، كغزكة حنُت كتبوؾ ُب التوبة، كغزكة األحزاب ُب سورة األحزاب، كا٢تجرة، كاإلسراء، 

 .()" ك٨تو ذلك
 :ك٦تا يؤكد لنا على أ٫تية العناية كتكثيف القصص القرآنية ُب اٟتلقات أهنا

كاألمة امدية، كتقوية ثقتهم برّٔم جل كعبل، كأنو ناصر  تثبيت لقلب رسوؿ ا  .ُ
 (.)ا١تؤمنُت كخاذؿ الكافرين

 .()إظهار صدؽ األنبياء كإحياء ذكراىم كٗتليد آثارىم  .ِ
تثبيت العقيدة الصحيحة ُب نفوس الطبلب، حيث إف األنبياء كا١ترسلُت ٓب يتنازلوا عن  .ّ

 .دينهم كعن مبادئهم طرفة عُت، بل أخذكا يدعوف إٔب ا، على كل ما ال قوه من أذل

                                                           

( . 171ص ،ج.د، ط. د، على الفرد والمجتمعوأثرهاالتربية القرآنية  كاعظ، (
( . 301ص، ج.د، 7، طمباحث في علوم القرآن القطاف، (
(  .301، صالمرجع السابق  القطاف، انظر(
(  .301، صالمرجع السابق، القطافانظر  (
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تثبيت اٟتفظ لدل الطبلب، خصوصان أف القصص القرآنية ٢تا أسلوب شيق ك٦تتع،  .ْ
 .ٕتذب القارئ لكتاب ا ألف يتطلع إٔب هناية القصة، كأخذ ما فيها من العرب كالعظات

 .ٖتذير ا١تكذبُت كا١تنافقُت لدعوة األنبياء كالرسل، كما أعده ا ٢تم من عذاب كعقاب .ٓ
 ١تا يصيبو من أذل ا١تكذبُت لرسالتو، حيث أف القصص القرآنية تسلية كتأنيس للنيب  .ٔ

ذكرت كثَتان من أخبار األنبياء مع أقوامهم، كما ال قوه من تكذيب كإيذاء، كاألمة تبعان 
، ك٢تذا ينبغي على معلمي كمشرُب اٟتلق أف يربوا طبلّٔم على منهج لنبيها ٤تمد 

القرآف، كأف يكثركا من إقامة الدركس اليت ٖتكي قصص األنبياء كالرسل، كل ذلك تثبيتان 
لقلؤّم بأف يواصلوا مسَتهتم ُب تعلم القرآف الكرًن، لكي يكونوا بعد ذلك دعاة إٔب رّٔم 

 . كفق ىدم نبيهم ٤تمدان 
  .ضرب األمثال في القرآن الكريم: المطلب الخامس

كذلك من الربامج كالدركس اليت ينبغي االىتماـ ّٔا كتعليمها للطبلب، كاليت سيكوف ٢تا أثر على 
 .الطبلب، ضربي األمثاؿ ُب القرآف الكرًن

كانفعا٢تا من ، تتجٌلى أ٫تية األمثاؿ القرآنية فيما ٘تتلكو من قدرة مؤثرة ُب النفس البشريةك"
كقوة اٟتركة كنقل الصورة من الفكر آّرد إٔب ، كالقدرة على التشخيص، خبلؿ الرباعة ُب التصوير

كاستنهاض ، كبعث كوامن نفسو، كىذا أدعى إٔب إيقاظ ٫تم ا١تخاطب، اٟتٌس ا١تشاىد ا١تتحرؾ
 .لئلقباؿ ٨تو ٖتقيق غرض التمثيل كغاياتو، أحاسيسو كمشاعره ككجدانو

كالنظائر اليت ترسم عبلقة ا١تشأّة ، كيتحقق ىذا من خبلؿ فنوف التشبيهات كاالستعارات
 .()"كتبيينان ٢تا على أكمل كجو، كا١تماثلة بُت ما ىو عقلي ٔتا ىو حٌسي، زيادة ُب توضيح الصورة

التذكَت كالوعظ كاٟتث كالزجر كاالعتبار : كضرب األمثاؿ ُب القرآف يستفاد منو أمور كثَتة"
كالتقرير كتقريب ا١تراد للعقل كتصويره بصورة اسوس، فاألمثاؿ تصور ا١تعاين بصورة األشخاص، ألهنا 

أثبت ُب األذىاف الستعانة الذىن فيها باٟتواس، كمن ٍب كاف الغرض من ا١تثل تشبيو ا٠تفي باٞتلي، 
    .()"كالغائب بالشاىد

                                                           

(  http://www.khutabaa.com/index.cfm?method=home.con&ContentID=3768، "أ٫تية ا١تثل القرآين" ا١تشٍت، (

(   .4/333، ط.، دالقران علوم في اإلتقانالسيوطي،  (
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 ني  مي  ُّٱ:          كقد دعا ا تبارؾ كتعأب إٔب تدبر األمثاؿ القرآنية كما ُب قولو تعأب
 (.  43: العنكبوت، اآلية سورة) َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي

٪تثلها  (نضرّٔا للناس)كىذه األمثاؿ، كىي األشباه كالنظائر : يقوؿ تعأب ذكره: "يقوؿ الطربم
، كما يعقل أنو أصيب ّٔذه األمثاؿ اليت نضرّٔا للناس منهم الصواب ...كنشبهها ك٨تتج ّٔا للناس

 .()"كاٟتق فيما ضربت لو مثبل إال العا١توف با كآياتو
،  : أم: "كيقوؿ السعدم  ألجلهم كالنتفاعهم كتعليمهم، لكوهنا من الطرؽ ا١توضحة للعلـو

كألهنا تقرب األمور ا١تعقولة باألمور اسوسة، فيتضح ا١تعٌت ا١تطلوب بسببها، فهي مصلحة لعمـو 
كعقلها ُب القلب ،  بفهمها كتدبرىا، كتطبيقها على ما ضربت لو { مىا يػىٍعًقليهىا }  لكن  { ك }،  الناس

  .  أىل العلم اٟتقيقي، الذين كصل العلم إٔب قلؤّم :  أم { ًإالَّ اٍلعىاًلميوفى  } 
كىذا مدح لؤلمثاؿ اليت يضرّٔا، كحثّّ على تدبرىا كتعقلها، كمدح ١تن يعقلها، كأنو عنواف 

  . على أنو من أىل العلم، فعيًلم أف من ٓب يعقلها ليس من العا١تُت
كالسبب ُب ذلك، أف األمثاؿ اليت يضرّٔا الٌلو ُب القرآف إ٪تا ىي لؤلمور الكبار، كا١تطالب 
العالية، كا١تسائل اٞتليلة، فأىل العلم يعرفوف أهنا أىم من غَتىا، العتناء الٌلو ّٔا، كحثو عباده على 

 . تعقلها كتدبرىا، فيبذلوف جهدىم ُب معرفتها
كأما من ٓب يعقلها، مع أ٫تيتها، فإف ذلك دليل على أنو ليس من أىل العلم، ألنو إذا ٓب 

، ك٢تذا أكثر ما يضرب الٌلو األمثاؿ ُب  يعرؼ ا١تسائل ا١تهمة، فعدـ معرفتو غَتىا من باب أكٔب كأحرل
  (.) " أصوؿ الدين ك٨توىا

 :ةوأنواع األمثال في القرآن ثالث
كىي ما صرح فيها بلفظ ا١تثل، أك ما يدؿ على التشبيو، كىي كثَتة ُب :  األمثاؿ ا١تصرحة:النوع األكؿ

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: القرآف منها قولو تعأب
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

                                                           

(  .9/35، ط.، دالقرآن آي تأويل عن البيان جامع الطربم، (
(  .602 صج،.، د1 ط،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير السعدم، (
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 ىب نب مب زب ربيئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  .(19-17سورة البقرة، اآلية ) َّ

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱٱ: ككذلك قولو تعأب

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس

 سورة) َّ هلجم مل خل حل جل مكلك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف
 (.24:يونس، اآلية

 مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ: كأيضا قولو تعأب
اٞتمعة،  سورة) َّ  مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل
 (.5:اآلية

كىي اليت ٓب يصرح فيها بلفظ التمثيل، كلكنها تدؿ على معاف :  األمثاؿ الكامنة:النوع الثاين
 :رائعة ُب إ٬تاز، يكوف ٢تا كقع إذا نقلت إٔب ما يشبهها، كٯتثلوف ٢تذا النوع بأمثلة منها

 حط مض  خض حض  ُّٱ: خَت األمور أكسطها، كما ُب قولو تعأب: ما ُب معٌت قو٢تم .ُ
 (.68البقرة، اآلية  سورة) َّ جغمع جع مظ

 من خنحن  جن يم ُّ: ليس ا٠ترب كا١تعاينة، كما ُب قولو تبارؾ كتعأب: ما ُب معٌت قو٢تم .ِ
 (.260: البقرة، اآلية سورة) َّ  ىهمه جه ين ىن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ: كما تدين تداف، كما ُب قولو جل كعبل: ما ُب معٌت قو٢تم .ّ
 (.123النساء، اآلية  سورة) َّرئ

 ىل مل خل ُّٱ: كما ُب قولو تعأب: ال يلدغ ا١تؤمن من اٞتحر مرتُت: ما ُب معٌت .ْ
 (.64:يوسف، اآلية سورة) َّ جن  يم ىم مم خم حم جم يل
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كىي ٚتل أرسلت إرساالن من غَت تصريح بلفظ التشبيو، فهي : األمثاؿ ا١ترسلة :النوع الثالث
، (51:يوسف، اآلية سورة) َّ جل  مك لك  ُّٱ: آيات جارية ٣ترل األمثاؿ، مثل قولو تعأب

 .() (.216: البقرة، اآلية سورة) َّ ىنمن خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ: كقولو تعأب
 :كتتمثل أ٫تية ضرب األمثاؿ ُب القرآف الكرًن ُب

أهنا تربز ا١تعقوؿ ُب صورة اسوس الذم يلمسو الناس، كبذلك يتقبلو العقل؛ ألف ا١تعاين  .ُ
 .ا١تعقولة ال تستقر ُب الذىن إال إذا صيغت ُب صورة حسية قريبة للفهم

 .ٕتمع األمثاؿ ا١تعٌت الرائع ُب عبارة موجزة .ِ
 .تكشف األمثاؿ عن اٟتقائق، كتعرض الغائب ُب معرض اٟتاضر .ّ
كاألمثاؿ أكقع ُب النفس، كأبلغ ُب الوعظ، كأقول ُب الزجر كأقـو ُب اإلقناع، كلذلك ا  .ْ

 ُّٱ: عز كجل أكثر من ضرب األمثاؿ ُب كتابو كل ذلك للتذكرة كالعربة، كما قاؿ تعأب

الزمر،  سورة) َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث
 مئ خئ حئ جئيي ىي ني  ميُّٱ: ، كقولو تعأب(27:اآلية
 .() (.43: العنكبوت، اآلية سورة) َّ جب هئ

ك٢تذا ينبغي على ا١تربُت ُب ميداف حلق ٖتفيظ القرآف الكرًن، أف يهتموا بأمثاؿ القرآف الكرًن، 
كأف يقيموا الدركس تلو الدركس ُب ىذا اٞتانب ا١تهم، لكي ينشأ ا١تًتيب على موائد القرآف كينهل من 

 .     معينو الصاُب
 :الوعد والوعيد والترغيب والترهيب في القرآن الكريم: المطلب السادس

إف تربية النشء على ا٠تشية من ا كاٟتذر من الوقوع ُب مكائد الشيطاف أمري مهمه للغاية، كلذلك 
ا عٌز كجل قد ذكر ُب كتابو العظيم كأشار ُب مواضع كثَتة على أ٫تية مراقبتو كاٟتذر من ٥تالفة 

أمره، فتضمنت تلك اآليات إما كعدا كترغيبا ١تن أطاعو بدخوؿ جناتو، كإما كعيدا كترىيبا ١تن حاد 
 َّمججح حج  مثهت مت خت حت جت هب ُّٱ :قاؿ ا تعأبعن أمره بدخوؿ ناره كالعياذ با، 

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: كقولو تعأب ،(18:اآليةالسجدة، )
                                                           

(  .293ص، ج.، د7، طمباحث في علوم القرآن،  انظر القطاف(
(  .297ص، المرجع السابق، انظر القطاف (
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النمل، اآلية  سورة) َّ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
89-90.) 

أم ال ٕتزكف إال ما كنتم تعملونو ُب الدنيا من : " يقوؿ الشيخ اٞتزائرم ُب تفسَته ٢تذا اآلية
 .()"خَت كشر، كقد ًب اٞتزاء ٔتقتضى ذلك، فقـو دخلوا اٞتنة، كآخركف كبت كجوىهم ُب النار 

 بإحساف ُب ا١تستقبل، كىو على قسمُت متحقق الوقوع، كىو كعد ا سبحانو إطماعالوعد فهو " 
، اآلية)ٱٱٱَّخم حم جم يل ىلمل خل ُّٱٱ: كتعأب لقولو تعأب  من خن ُّ: كقولو تعأب، (6:سورة الرـك

كالوعد يكوف . ككعد مرجو كقوعو، كىو كعد العباد، (9: سورة آؿ عمراف، اآلية) َّ مه جه هن
 حط مض خض حض جض مصُّٱ: ُب ا٠تَت كالشر، لكن استعمالو ُب ا٠تَت أكثر قاؿ ا تعأب

 هت مت خت ُّٱ: كقاؿ تعأب، (61:سورة مرًن، اآلية)ٱٱَّحف جف مغ جغ مع جعمظ

سورة البقرة، ) َّ خص حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح  مجحج مث
أما .  كقد كرد ُب القرآف العظيم كُب الشعر منو كثَت. كُب ىذه اآلية شاىد للمعنيُت،(268:اآلية

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّٱ: كمنو قولو تعأب. القرآف فمنو ما قدمناه

 مب خب  حب جب ُّٱ: كقولو تعأب. (9: سورة ا١تائدة، اآلية) َّ مف خف حف جف

سورة ) َّ مق حق  مف خف حف جف ُّٱ:  كقولو تعأب،(20:سورة الفتح، اآلية) َّ هب
 (.194: اؿ عمراف، اآلية

كُب القرآف . كأما الوعيد فهو ٗتويف بسوء آّازاة ُب ا١تستقبل ٖتذيرا من الوقوع ُب ا١تخالفات
 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: فمن ذلك قولو تعأب. العظيم منو كثَت
  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف

 ىل  مل يك ىك ُّٱ:  كقولو تعأب(.47:سورة النساء، اآلية) َّ ري ٰى ين

 َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل
 .()( "93: سورة النساء، اآلية)

                                                           

(  .4/48، 3، طالكبير العلي لكالم التفاسير أيسر اٞتزائرم، (
( . 303ص، ج.د، ط.، دالفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيانابن القيم،  (
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 دفع الًتغيبففي ،  الًتغيب كالًتىيب أسلوبىي، كقاعدة مهمة ُب تثبيت القلب ا١تتقلبكىناؾ 
 حاجز عن اال٨تراؼ كالوقوع ُب ا١تناىي الًتىيبكُب ،  كالرضى كالقناعةكاإلتباعلؤلماـ كاالمتثاؿ 

، ك٫تا أسلوباف من األساليب الناجحة ُب الًتبية كالتفهيم كالقناعة، كالًتدم ُب ا١تخاطر كا١تهاكم
تأثرا ، توجيها أك إرشادا، تعلمان كاف أك تعليما، كاألخذ با١ترء كترقيتو إٔب األعلى كالسمٌو ُب كل ٣تاؿ

كالقرآف الكرًن يعرض اآليات الكثَتة ُب الًتغيب كالًتىيب بأساليب متنوعة، ليأخذ بالنفس ، أك تأثَتا
كيشٌُت عليو الظلم ، كالشعور بالطمأنينة كالراحة، كالعدؿ كاالستقرار، البشرية إٔب االستقامة

. ()كاالعتداء
 .األحكام الفقهية في القرآن الكريم: المطلب السابع

لقد احتول القرآف الكرًن على كثَت من األحكاـ الفقيو، مثل الواجب كاـر كا١تباح كا١تكركه كغَتىا 
من األحكاـ، لذا ٬تب على القائمُت على اٟتلقات أف يعلموىا طبلّٔم ْتسب أعمارىم، كيبينوىا 
٢تم بأسلوب سهل كمبسط، لكي يستطيعوا أف يعبدكا رّٔم كفق ما جاء بو ا عز كجل كجاء بو 

، كإال ما الفائدة من طالب ٭تفظ القرآف ال يعرؼ األحكاـ اليت أكجبها ا على رسوؿ ا 
 !.ا١تسلمُت 
ك١تا كاف ّٔذه ا١تنزلة العظيمة الشريفة لكونو كبلـ ا عز كجل كحجتو على عباده، شرع لو         "

أحكامان ٖتفظ لو ىذه ا١تنزلة، فشرع لو أحكاما ُب العبادات ُب تبلكتو، كُب ا١تعامبلت من بيع كإجارة 
كرىن ك٨تو ذلك، فبل بد لكل مسلم من معرفتها معرفة تامة كتطبيقها على الوجو األكمل، لكي 

يًو كتاب اً ؼ"  :قاؿ النيب .  ()"تصح عبادتو كيضع كبلـ ا عز كجل ُب منزلتو البلئقة بو
نىكيٍم  نػىبىأي  بػىري مىا بػىٍعدىكيٍم كىحيٍكمي مىا بػىيػٍ  .()"مىا كىافى قػىبػٍلىكيٍم كىخى

كاألحكاـ الفقهية كثَتة كمتنوعة، كا٠تبلؼ فيها موجود، لكن ينبغي على ا١تعلم أك ا١تشرؼ 
ال يلقي ا١تعلم : عند اختياره لدرس من دركس األحكاـ أف ينتقي الدرس ا١تبلئم لسن الطبلب، فمثبلن 

على طبلب ا١ترحلة االبتدائية درسان ُب اٞتنايات أك ُب النكاح، فهذه ا١تواضيع كبَتة على عقو٢تم كال 

                                                           

(  .171ص، ج.د، ط. د،التربية القرآنية وإثرها على الفرد والمجتمع انظر كاعظ، (
(  .6ص، ج.د، ط.، داألحكام الفقهية الخاإة بالقرآن اٟتجيبلف، (
( حديث رقم ، 1943 ص ج،.، د1 طبىاب مىا جىاءى ُب فىٍضًل القرآف،- ، ًكتىاب فىضىاًئًل القرآف الجامع ُب  الًتمذم أخرجو(

2906 . 
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يستوعبوهنا كال تناسب سنهم، كلكن من ا١تمكن مثبلن أف يقـو بتعليمهم األحكاـ الفقهية ا١تتعلقة 
بالصبلة مثل الطهارة كغَتىا، أك األحكاـ ا١تتعلقة بقراءة القرآف مثل مسألة مس ا١تصحف من غَت 
طهارة، كىكذا، فا١تعلم ا١توفق ىو الذم ينتقي ا١توضوع الذم يناسب سنهم كعقو٢تم، ْتيث ٮترج 

 .الطالب من ىذا الدرس كقد استزاد من علم ينفعو، كمن ٍب يطبقو ُب حياتو اليومية
كمن األمور ا١تهمة اليت ٬تب على ا١تعلم أف يعلم طبلبو بل ىو أىم علمو كأفضلو على 

اإلطبلؽ ىو توحيد ا عز كجل، فتوحيد ا ىو ا١تقدـ على ٚتيع العلـو كىو ذركة سنامها، كالقرآف 
 . الكرًن جاء مقررا كمؤكدان على مسألة التوحيد

فإف من أىم األمور ُب حق ا١تعلم أف يوجو الطالب إٔب اإلقباؿ على :" يقوؿ الشيخ ابن باز
طلب العلم حىت يعلم من أمور دينو ما ال يسعو جهلو كمعرفة العقيدة الصحيحة كأحكاـ الصبلة 

كالزكاة كالصياـ كأحكاـ اٟتج كأحكاـ ا١تعامبلت إذا كاف ٦تن يتعاطى البيع كالشراء ك٨توىا من كجوه 
ا١تكاسب، حىت يكوف ُب ذلك على بينة كىدل، ألف ا إ٪تا خلق الثقلُت ليعبدكه كحده ال شريك 
لو، كعبادتو ىي توحيده سبحانو بأنواع العبادة كطاعة أكامره كترؾ نواىيو، كال سبيل إٔب معرفة ذلك 

 .  ()"بالتفصيل إال بواسطة التعلم
، كىو أف بعضهم يقحم نفسو ُب فن ال -ىداىم ا-كىناؾ خطأ يقع فيو بعض ا١تعلمُت 

٭تسنو، فيقـو بإلقاء درس ُب األحكاـ الفقهية أك ٨توىا، كُب اٟتقيقة ىو ٭تتاج إٔب أف ييلقى عليو ىذا 
الدرس، فالنصيحة ٢تؤالء ا١تعلمُت أف ال ٮتوضوا مضماران ال ٬تيدكه، بل عليهم إف أرادكا إقامة درس 

 .    فقهي أك ٨توه أف يستقطبوا أىل ىذا الفن، كىم بذلك على أجرو كخَت
ك٦تا ٬تب التنبيو عليو أف ال يغفل القائموف على ىذه ااضن الًتبوية ما ُب السنة من أحكاـ 

فقهية أيضان، ك٬تب عليهم أف يأخذكا ما ُب السنة النبوية من أحكاـ ك٨توىا كما يأخذكا ما ُب القرآف، 
ٓب يذكر ُب القرآف الكرًن عدد : فإف السنة أتت شارحة كمفصلهة ١تا ُب القرآف، فعلى سبيل ا١تثاؿ

ركعات الصلوات ا١تفركضة، لكنها جاءت مفصلة ُب السنة النبوية، كىكذا كثَت من األحكاـ تأٌب 
 .السنة لتبُت ما أيٚتل ُب القرآف الكرًن

 :اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم: المطلب الثامن

                                                           

(  .1/349، 5، طمجموع فتوى ومقاالت متنوعة،  ابن باز(
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كال تيًلثُّوا بدار : عىجىٍزتي عن كذا أىٍعًجز، كُب حديث عمر: الضعف، تقوؿ: العىٍجزي : " اإلعجاز لغة
 .()"عدـ القدرة: ، كالعىٍجز...مىٍعًجزة، أم ال تقيموا ببلدة تعجزكف فيها عن االكتساب كالتعيش

 ُب دعول الرسالة بإظهار إظهار صدؽ النيب : "أما ا١تقصود بإعجاز القرآف ُب االصطبلح
 . ()"كعجز األجياؿ بعده- كىي القرآف-عجز العرب عن معارضتو ُب معجزتو ا٠تالدة 

كالقرآف الكرًن ىو معجزة ا ا٠تالدة إٔب قياـ الساعة، كا١تتأمل ُب كتاب ا جل كعبل 
ليعجب كل العجب حينما يتأمل كيتدبر ىذه اآليات العظيمات كاليت ٖتوم ُب ثناياىا معجزات 

أّٔرت القاصي كالداين، بل حىت الكفار أصحاب ا١تناصب الرفيعة ُب االكتشاؼ كالبحث، حينما 
توصلوا إٔب بعض اٟتقائق اليت مكثوا دىوران يدرسوهنا ك٭تللوهنا، كبعد أف خرجوا ّٔذه اٟتقائق اليت أفنوا 

 .أعمارىم ُب دراستها اكتشفوا أهنا مذكورة ُب كتاب ا جل كعبل
 : العرب قاطبة على ثبلث مراحلكقد ٖتدل النيب 

ٖتداىم بالقرآف كلو ُب أسلوب عاـ يتناك٢تم كيتناكؿ غَتىم من اإلنس كاٞتن ٖتديان : األكٔب
 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ: يظهر على طاقتهم ٣تتمعُت كذلك ُب قولو تعأب

 (. 88: اإلسراء، اآلية سورة) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي

 خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ: ٍب ٖتداىم بعشر سور منو كذلك ُب قولو تعأب: الثانية

ىود،  سورة) َّ  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
 (.13:اآلية

  حج مث هت متخت حت جت ُّٱ: ٍب ٖتداىم بسورة كاحدة منو كذلك ُب قولو تعأب:         الثالثة

 .(  )(38:يونس، اآلية سورة) َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 :كقد تضاربت أقواؿ العلماء فيما يتعلق بوجوه إعجاز القرآف الكرًن، فمن ىذه األقواؿ

ذىب طائفة منهم إٔب أف القرآف معجز بببلغتو، اليت كصلت إٔب مرتبة ٓب يعهد ٢تا العرب  .ُ
 .مثيبل

                                                           

(  .10/42، 4 ط،"عجز"، مادة العرب لسان ابن منظور، (
( . 265ص، ج.د، 7ط، مباحث في علوم القرآن القطاف، (
(  .265ص، المرجع السابق انظر القطاف، (
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 كذىب آخركف إٔب أف إعجازه ُب اإلخبار عن ا١تغيبات ا١تستقبلية اليت ال يطلع عليها إال  .ِ
 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ: بالوحي كما ُب قولو تعأب

 جض مصخص حص مس خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت

، اآلية  سورة) َّ  مض خض حض  اليت األمور عن اإلخبارأك  ، ،(4-1الرـك
 من زنرن مم ام يل ىل  مل  ُّٱ: تقدمت منذ بدء ا٠تلق كما ُب قولو تعأب

سورة ) َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 ( .49:، اآليةىود

 .كذىب آخركف أف إعجازه ١تا تضمنو من العلـو ا١تختلفة، كاٟتكم البليغة .ّ
كاٟتقيقة أف القرآف معجز بكل ما يتحملو ىذا اللفظ، فهو معجز ُب ألفاظو كأسلوبو، كمعجز ُب بيانو 

كنظمو، فيجد القارئ صورة حية للحياة كالكوف كاإلنساف، كىو معجز أيضان ُب معانيو اليت كشفت 
الستار عن اٟتقيقة اإلنسانية كرسالتها ُب الوجود، كىو كذلك معجز بعلومو كمعارفو اليت أثبت العلم 

اٟتديث كثَتان من حقائقها ا١تغيبة، كىو معجز ُب تشريعو كصيانتو ٟتقوؽ اإلنساف كتكوين ٣تتمع 
 .()مثإب تسعد الدنيا على يديو

كما أف ىناؾ العديد من صور اإلعجاز العلمي ُب القرآف الكرًن كاليت ٯتكن ١تعلم اٟتلقة أف 
يقدمها لطبلبو بصورة مبسطة كسهلة، ْتيث يتمكن الطالب من فهمها، كمن ٍب يكوف ٢تا أثر ُب 
نفسو، كذلك ألف الطالب إذا تفكر ُب ىذا القرآف العظيم كما حواه من معجزات عظيمات، فإف 

 .ذلك سيزيده إٯتانان بربو، كتزكيةن لقلبو، كسينعكس ذلك ُب سلوكو كُب عبادتو كُب ٚتيع أموره
 :فمن الصور اليت ٯتكن للمعلم تقدٯتها لطبلبو

اإلعجاز الكوين، فهذا الكوف الفسيح كما فيو من ٝتاكات كأراضُت ليعجز العقل القاصر  .ُ
 يل ىل مل خل ُّٱ: على إحاطتو، كلكن القرآف العظيم بُت لنا بعض أسراره كما ُب قولو تعأب

  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم

 (.125األنعاـ، اآلية سورة) َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه

                                                           

( . 268  ص،ج . د،7ط، مباحث في علوم القرآنلقطاف، نظر اا (
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جاء ُب ا١تؤ٘تر العلمي األكؿ عن اإلعجاز العلمي ُب القرآف كالسنة ْتثه ٖتدث عن حالة الصدر ُب 
طبقات اٞتو العليا، فقد جاء ُب البحث أف للصدر حويصبلت ىوائية، كاألكسجُت إذا دخل الرئتُت 
ينفخ ىذه اٟتويصبلت ا٢توائية فًتاىا منتفخة، كلكن إذا صعد اإلنساف إٔب طبقات اٞتو العليا ينقص 

ا٢تواء، كينقص األكسجُت، فيقل ضغطو، فتنكمش ىذه اٟتويصبلت، كيقل األكسجُت، فإذا 
 . ()انكمشت ىذه اٟتويصبلت ضاؽ الصدر، فسبحاف ا العظيم

 حي جي يه  ىه مه جه ُّٱ: كذلك من اآليات ا١تعجزة قولو تعأب
 رب يئ  ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب
 ري ٰى ين ىن نن من زن رنمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 (.78-75:األنعاـ، اآلية سورة) َّ  مي زي

 مرة من قطر 436فالعلم اٟتديث أثبت أف القمر أصغر بكثَت من الشمس، فقطره أصغر 
 .() ألف مرة قدر كوكب األرض333الشمس، كأف حجم الشمس 

اإلعجاز ُب خلق اإلنساف، فهذا اإلنساف العجيب ُب خلقتو كالذم ركب ا فيو ىذه  .ِ
: األعضاء الدقيقة كاليت ما زاؿ العلماء يعجزكف عن تفسَت بعض تراكيبو، فمن ىذه األمثلة قولو تعأب

 ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ
  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 (.14-12:ا١تؤمنوف، اآلية سورة) َّ مح جح مج حج مث هتمت

علم األجنة كىو العلم الذم يدرس تطور اٞتنُت ُب رحم األـ، فعلماء ىذا العلم إٔب فًتة قريبة 
كانوا يفًتضوف أف العظاـ كالعضبلت تتكوف ُب كقت كاحد، كلكن األْتاث ا١تيكركسكوبية ا١تتطورة 

اليت أمكن إجراؤىا بسبب التطور التقٍت كشفت أف الوحي القرآين صحيحا ٘تامان، فأثبتت ىذه 
األْتاث أف تطور اٞتنُت داخل رحم األـ يتم كما كصفتو آيات القرآف الكرًن، حيث تتكوف أكال 

                                                           

(  .43ج، ص.، د1ط،  القرآن الكريم والسنة النبويةإعجازالموسوعة الذهبية في  انظر متوٕب، (
( . 54ص المرجع السابق،انظر متوٕب،  (
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األنسجة الغضركفية اليت تتحوؿ إٔب عظاـ اٞتنُت، ٍب تكوف بعدىا خبليا العضبلت، ٍب تتجمع مع 
 .  ()بعضها، كتتكوف كتلتف حوؿ العظاـ 

القرآف الكرًن قد تطرؽ إٔب كصف بعض اٟتيوانات كما فيها . اإلعجاز ُب خلق اٟتيواف .ّ
الغاشية،  سورة) َّ مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ: من أسرار، فمن ذلك قولو تعأب

 (.17:اآلية
 أىفىبلى }يقوؿ تعأب آمران عباده بالنظر ُب ٥تلوقاتو الدالة على قدرتو كعظمتو : " يقوؿ ابن كثَت

ًبلً  ًإٔبى  يىنظيريكفى   فإهنا خلق عجيب كتركيبها غريب، فإهنا ُب غاية القوة كالشدة {خيًلقىٍت؟ كىٍيفى  اإٍلً
 .()"كىي مع ذلك تلُت للحمل الثقيل كتنقاد للقائد الضعيف 

كما أف ُب خلق اإلبل آيات تأخذ اللباب فهي ٢تا رموش ذات طبقتُت مثل الفخ ْتيث تدخل 
الواحدة ُب األخرل كّٔذا فإهنا تستطيع أف ٖتمي عينها ك٘تنع دخوؿ الرماؿ، كذلك شفة اٞتمل العليا 

مشقوقة كىذا ٯتكنو من أكل نباتات الصحراء اليت غالبان ما تكوف ذات أشواؾ، أيضا للجمل خف 
ييغلفو جلده قوم غليظ يضم كسادة عريضة لينة تتسع عندما يدكس اٞتمل ّٔا فوؽ األرض، كمن ٍب 
يستطيع السَت فوؽ الرماؿ األكثر نعومو، كىو ما يصعب على أم دابة سواه، كما أف اٞتمل يقـو 

 . ()بإنتاج ا١تاء كالذم يساعده على ٖتمل اٞتوع كالعطش، كذلك من الشحـو ا١توجودة ُب سنامو
 لك اك يق ىق ُّٱ: اإلعجاز ُب خلق اٟتشرات، كاآليات ُب ىذا كثَتة، منها قولو تعأب .ْ
 ٰىري ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك
 (. 18:النمل، اآلية سورة) َّ

ذكر القرآف الكرًن كلمة ٪تلة بلفظ كصف ا١تؤنث، كقد ثبت علميان أف النملة األنثى العقيمة 
ىي اليت تقـو بأعباء ا١تملكة من ٚتع الطعاـ كرعاية الصغار كالدفاع عن ا١تملكة، أما الذكور فبل 

يظهركف إال ُب فًتة التلقيح فقط، كذلك أكتشف العلماء أف للنمل لغات تفاىم خاصة يتخاطبوف 
 (كىي األعضاء ا٠تاصة بالشم)ّٔا، كذلك حينما تلتقي ٪تلتاف فإهنما يستخدماف قركف استشعار 

                                                           

(  .279 ، ص ج. د،1ط،  القرآن الكريم والسنة النبويةإعجازالموسوعة الذهبية في  متوٕب،  انظر(
(  .4/649، 5ط ،العظيم القرآن تفسير ابن كثَت، (
(  .318 ص،مرجع سابقانظر متوٕب،  (
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لتتعرؼ الواحدة على األخرل، فإذا دخلت ٪تلة غريبة مستعمرة ال تنتمي إليها فإف النمل الذم 
 .()يسكن ىذه ا١تستعمرة يتعرؼ عليها عن طريق رائحتها، ٍب يبدأ با٢تجـو عليها 

 جب هئ ُّٱ: اإلعجاز الغييب كالتارٮتي، كىو كثَت ُب القرآف الكرًن، كمن أمثلتو قولو تعأب .ٓ

 جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 حف جفمغ جغ مع جعمظ حط  مض خض حض جض مصخص حص مس خس  حس

، اآلية  سورة) َّ  حق مف خف   (.5-1الرـك

ككاف يكوف ، كانت الفرس كالرـك ُب ذلك الوقت من أقول دكؿ األرض: " قاؿ السعدم
  .  بينهما من اٟتركب كالقتاؿ ما يكوف بُت الدكؿ ا١تتوازنة

ككانت الرـك أىل كتاب ينتسبوف إٔب التوراة كاإل٧تيل كىم أقرب ، ككانت الفرس مشركُت يعبدكف النار
ككاف ا١تشركوف ػ ،  فكاف ا١تؤمنوف ٭تبوف غلبتهم كظهورىم على الفرس،إٔب ا١تسلمُت من الفرس

  .  الشًتاكهم كالفرس ُب الشرؾ ػ ٭تبوف ظهور الفرس على الرـك
ففرح بذلك مشركو ، فظهر الفرس على الرـك فغلبوىم غلبا ٓب ٭تط ٔتلكهم بل بأدىن أرضهم

 .()" فأخربىم الٌلو ككعدىم أف الرـك ستغلب الفرس، مكة كحزف ا١تسلموف
 مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱ: اإلعجاز الغذائي، كما ُب قولو تعأب .ٔ
 (.21-20:الواقعة، اآلية سورة) َّىييي

من إعجاز ىذه اآلية أف الطب اٟتديث صرح بأف تناكؿ الفاكهة قبل الوجبة الغذائية لو فوائد 
صحية، ألف الفاكهة ٖتتوم على سكريات بسيطة سهلة ا٢تضم كسريعة االمتصاص، ك٘تتص األمعاء 

ىذه السكريات ُب مدة قصَتة فَتتوم اٞتسم، كتزكؿ أعراض اٞتوع كنقص السكر، ُب حُت أف الذم 
ٯتؤل معدتو مباشرة بالطعاـ ا١تتنوع ٭تتاج إٔب ما يقارب ثبلث ساعات حىت ٘تتص أمعاؤه ما يكوف ُب 

 .()غذائو من سكر، كتبقى عنده أعراض اٞتوع لفًتة أطوؿ

                                                           

(  .341، صج. د،1ط،  القرآن الكريم والسنة النبويةإعجازالموسوعة الذهبية في انظر متوٕب،  (
( . 607 ج، ص. د،1، طالمنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسيرالسعدم،  (
( . 501ص، مرجع سابقانظر متوٕب،  (
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اإلعجاز الوقائي كالطب الوقائي، ا جل كعبل ذكر ُب كتابو العزيز عددا من األطعمة  .ٕ
ا١تباحة كعدد من األطعمة ارمة، كالطب اٟتديث اكتشف بعض أسرار ٖترًن بعض األطعمة، فمن 

 سورة) َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: األمثلة على بعض األطعمة اليت حرمها قولو تعأب
 (. 3:ا١تائدة، اآلية

اكتشف العلماء أف ٟتم ا٠تنزير مستودع ألخبث أنواع الكائنات الدقيقة، كأخبث أنواع 
البكتَتيا، كأخبث أنواع الفَتكسات كالطفيليات، كُب بلجيكا قاـ شخص ّتمع ألسنة ا٠تنازير من 

 .ُب ىذه األلسنة% 90-80ا١تساْب كابلت ككجد أف ىذه البكتَتيا يًتاكح كجودىا بُت 
 : أف ا١ترض اليت تسببو جرثومة ا٠تنزير يظهر بأعراض ثبلثة: كقاؿ الدكتور الرسوف

 .إسهاؿ شديد: األكؿ
 .آالـ با١تعدة، تشبو أعراض الزائدة الدكدية: الثاين

ى مصحوبة بارتفاع درجة اٟترارة لفًتة من الوقت:الثالث  .() ٛتي
اإلعجاز اللغوم ُب القرآف، كىذا موجود بكثرة ُب كتاب ا جل كعبل، فمن أمثلة ذلك  .ٖ
 ييٰذ ىي مي خيحي جي  يه ىهمه جه ين ىن من خن ُّٱ: قولو تعأب
 (.7: البقرة، اآلية سورة) َّ

 أغلب اآليات اليت اجتمع فيها السمع مع البصر قيدّْـ فيها السمع على البصر، فلم ؟ 
أف السمع خيلق قبل البصر ُب مرحلة تكوين أعضاء اٞتنُت، كيشهد بذلك علماء : فاٞتواب

األجنة، كذلك أف السمع أشرؼ كأكسع ٣تاالن من البصر، ألف بو تثبت النبوات كأخبار ا تعأب 
 .()كأكامره كنواىيو ٓتبلؼ البصر فهو قاصر عن السمع

النازعات،  سورة) َّ خئ حئ  جئ يي ىي ُّٱ: كذلك من األمثلة قولو تعأب
 (.33:عبس، اآلية سورة) َّ مك لك خك حك ُّٱ: كجاء ُب سورة عبس قولو تعأب  (.34:اآلية

 فما الفرؽ بُت الطامة كالصاخة؟

                                                           

(  .536 صج،. د،1ط،  القرآن الكريم والسنة النبويةإعجازالموسوعة الذهبية في  انظر متوٕب، (
(  558ص، المرجع السابقمتوٕب، انظر  (
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أنو ١تا ذكر ُب سورة النازعات أىواؿ القيامة ٍب خرب فرعوف، ناسب ذلك تعظيم أمر الساعة فجعلها 
 .الطامة الكربل اليت تطم على ما قبلها من الشدائد كاألىواؿ ا١تذكورة

نسىافي   قيًتلى ُّ:  أما سورة عبس فتقدمها قولو تعأب  أىمىاتىوي  ٍبيَّ ُّ: إٔب قولو تعأب ٱَّأىٍكفىرىهي  مىا اإٍلً
 فناسب ذلك ذكر الصيحة الناشرة للموتى من القبور، كىي الصاخة كمعناىا الصيحة َّفىأىقػٍبػىرىهي 

 .()الشديدة اليت توقظ النياـ لشدة كقعها ُب اآلذاف
كُب ختاـ ىذا ا١تبحث نشَت إٔب مسألة مهمة للغاية كىي أف كثَت من الناس ٭ترصوف أف 

يتضمن القرآف كل نظرية علمية، فكلما ظهرت نظرية جديدة التمسوا ٢تا ٤تمبلن ُب آية يتناكلوهنا ٔتا 
 .يوافق ىذه النظرية

كمنشأ ا٠تطأ ُب ىذا أف العلـو تتجدد نظرياهتا مع الزمن تبعان لسينَّة التقدـ، فبل تزاؿ ُب نقص 
دائم يكتنفو الغموض أحيانان، كا٠تطأ أحيانان أخرل، كتستمر ىكذا حىت تقًتب من الصواب، كتصل 

إٔب درجة اليقُت، كأم نظرية منها تبدأ باٟتدس كالتخمُت كٗتضع للتجربة حىت يثبت يقينها، أك يتضح 
زيفها كخطؤىا، ك٢تذا كانت عرضة للتبديل، ككثَت من القواعد العلمية اليت ظن الناس أهنا من 

 .ا١تسٌلمات تزعزعت بعد ثبوت، كتقوضت بعد رسوخ، ٍب يستأنف الباحثوف فيها مرة أخرل
كالذين يفسركف القرآف الكرًن ٔتا يطابق مسائل العلم، ك٭ترصوف على أف يستخرجوا منو كل 

مسألة تظهر ُب أفق اٟتياة العلمية، فإهنم يسيئوف إٔب القرآف من حيث ال يشعركف، ألف ىذه ا١تسائل 
اليت ٗتضع لسينَّة التقدـ تتبدؿ، كقد تتقوض من أساسها كتبطل، فإذا فسرنا القرآف ّٔا تعرضنا ُب 

تفسَته للنقائض كلما تبدلت القواعد العلمية، أك تتابعت الكشوؼ ّتديد ينقض القدًن، أك يقُت 
 .يبطل التخمُت

كالقرآف الكرًن كتاب عقيدة كىداية، ٮتاطب الضمَت فيحِت فيو عوامل النمو كاالرتقاء، 
 .كبواعث ا٠تَت كالفضيلة

كإعجازه العلمي ليس ُب اشتمالو على النظريات العلمية اليت تتجدد كتتبدؿ، كتكوف ٙترة 
للجهد البشرم ُب البحث كالنظر، كإ٪تا ُب حثو على التفكَت، فهو ٭تث اإلنساف على النظر ُب 

 .الكوف كتدبره، كال يشل حركة العقل ُب تفكَته
                                                           

(  .278ص ج، . د،1ط،  القرآن الكريم والسنة النبويةإعجازالموسوعة الذهبية في انظر متوٕب،  (
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فأم مسألة من مسائل العلم، أك قاعدة من قواعده، يثبت رسوخها، كيتبُت يقينها، فإهنا تكوف ٤تققة 
١تا حث عليو القرآف من تفكَت سليم، كال تتعارض معو ْتاؿ من األحواؿ، كقد تقدمت العلـو ككثرت 

 مسائلها كٓب يتعارض شيء ثابت منها مع آية من آيات القرآف، كىذا كحده 
 .()إعجاز 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(  .278 ص ج،. د،1ط،  القرآن الكريم والسنة النبويةإعجازالموسوعة الذهبية في ،  متوٕب  انظر(
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 المبحث الثالث
 :وسائل الدعوة إلى اهلل في الحلقات القرآنية

 :مناهج الحفظ والمراجعة: المطلب األول
من األمور ا١تهمة اليت ينبغي للقائمُت على اٟتلقات اختيار مناىج اٟتفظ كا١تراجعة اليت تناسب 

مستول طبلّٔم كتتوافق مع قدراهتم، حيث إف مناىج كطرؽ اٟتفظ متعددة كمتنوعة، كا١تعلم ا١توفق 
 .ىو الذم ٮتتار ما يناسب طبلبو

   كقبل الشركع بذكر بعض طرؽ اٟتفظ كا١تراجعة ٬تدر بنا أف نذكر األسباب ا١تعينة على 
القرآف حفظ القرآف الكرًن، حيث أف ىذه األسباب ستكوف عونان للطالب لتثبيت حفظو، ذلك أف 

ا القرآف فػىوى  تػىعىاىىديكا: " يتفلت كينسى كما قاؿ النيب  الًَّذم نػىٍفسي ٤تيىمَّدو بًيىًدًه ٢تىيوى أىشىدُّ تػىفىلُّتنا ًمٍن  ىىذى
ا ًبًل ُب عيقيًلهى  ( .)" اإٍلً

 :فمن األسباب ا١تعينة على حفظ القرآف الكرًن
اإلخبلص  تعأب بأف يكوف الدافع ٟتفظ القرآف ىو طلب رضواف ا عز كجل،  .ُ

كاٟتصوؿ على ا٠تَت كالربكة اليت سيجنيها خبلؿ حفظو للقرآف، كال يكن ٫تو ٟتفظ 
القرآف بأف ٬تٍت مصلحة دنيوية أك ثناء من أحد، فليحذر الطالب من ىذه ا١تزالق 

 .ا٠تطرة
 .االلتجاء كالتضرع إٔب ا جل كعبل بأف يعينو على حفظ القرآف الكرًن، كيرزقو العمل بو .ِ
استحضار فضائل القرآف الكرًن، ألف ذلك سيعطي الطالب دافعان لبلستمرار ُب حفظ  .ّ

ة اليت يتقرب ّٔا  من أعظم األعماؿ الصاّب القرآف الكرًنأف حفظالقرآف، كقد مر بنا 
 ُب الدنيا كاآلخرة من األجر  القرآفتذٌكر ما أعدَّه ا تعأب لصاحبم العبد إٔب ربو، كأف

 .، كالرفعة العالية ُب جنات النعيمكالثواب اٞتزيل، العظيم
 صفاء الذىن كقلَّة تعلقو كانشغالو فإف كا١تراجعة، للحفظ ا١تناسب كا١تكاف الوقت اختيار .ْ

كأفضل األكقات لو دكر كبَت ُب إهناء اٟتفظ كا١تراجعة ُب كقت قصَت،  اٟتياة ٔتتطلبات
                                                           

( ، 1، كتاب فضائل القرآف كما يتعلق بو، باب األمر بتعهد القرآف، ككراىية قوؿ نسيت آية كذا، طالصحيحأخرجو مسلم ُب  (
 .1844، حديث رقم 802ص، ج.د
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 أك ُب الوقت الذم ٬تد اإلنساف فيو نشاطو كاستعداده للحفظ، بعد صبلة الفجر
  .كا١تراجعة

تصحيح القراءة قبل اٟتفظ، كىذا أمره مهمه  للغاية، فبعض الطبلب قد ٭تفظ كرده  .ٓ
اليومي قبل أف يصحح تبلكتو، كاألصل أنو ينبغي عليو قبل أف يبدأ حفظو أف يقرأ على 

 .أستاذه ا١تقطع ا١تراد حفظو، لكي يؤسس حفظو تأسيسان صحيحان 
من أىم األمور ا١تعينة بعد ا ُب تسهيل كتثبيت اٟتفظ أف يطبق الطالب ما حفظو على  .ٔ

أرض الواقع، ال أف يكوف حفظو مقتصران على ترديد اآليات دكف عمل، بل عليو أف 
 . يكوف مستقيما على شرع ا، كقافان عند حدكده

كأما ما يتعلق ٔتناىج اٟتفظ كا١تراجعة فهي ُب اٟتقيقة كثَتة كمتنوعة، فقد ٕتد ُب بعض 
اٟتلقات يطبقوف الطريقة اٞتماعية، بينما تستخدـ الطريقة الفردية ُب حلقات أخرل، كىكذا، كلكن 

 :()نشَت إٔب الطريقتُت األكثر انتشاران 
 :الطريقة اٞتماعية: الطريقة األكٔب

كىي أف يقـو ا١تعلم بتحديد مقدار معُت ٞتميع الطبلب، ٍب يقـو ا١تعلم بتبلكة ا١تقطع على 
الطبلب، بعد ذلك يقـو كل طالب بتبلكة ا١تقطع على ا١تعلم كل على حدة، ٍب يكلفوف ْتفظو ليتم 

 .التسميع فيما بعد
 :ك٢تذه الطريقة العديد من اإل٬تابيات كالسلبيات، فمن إ٬تابياهتا

الرفع من مستول األداء كاافظة على أحكاـ التجويد، نظران إلنصات ٚتيع الطبلب عند  .ُ
قراءة ا١تعلم، كإمكانية البدء بعد تبلكة ا١تعلم للطبلب ا١تتميزين كيليهم ا١تتوسطوف كىكذا، 

 .٦تا يؤدم إٔب استفادة الطبلب ا١تتوسطُت كالضعفاء من تبلكة من قرأ قبلهم
لدل الطبلب كذلك لسهولة اكتشاؼ ا٠تطأ  (اٞتلي  كا٠تفي) تقليل نسبة اللحن بنوعيو  .ِ

 .ُب التبلكة من ًقبل ا١تعلم
شحذ ٫تم بطيئي اٟتفظ كا١تهملُت، كدفعهم إٔب مسايرة زمبلئهم على منوا٢تم ُب اٟتفظ  .ّ

 .كا١تراجعة
                                                           

(  .23 ص،ج.د، ط. د،وإدارية تربوية وقفات القرآنية والكتاتيب المدارس مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي،  انظر(
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قدرة ا١تعلم على متابعة طبلبو أداءن كحفظان كسلوكان كفق ىذه الطريقة أفضل منو ُب أم  .ْ
 .طريقة أخرل

إمكانية بياف معاين الكلمات الغامضة، كإلقاء الدركس كا١تواعظ حوؿ اآليات ا١تتلوة،  .ٓ
 .نظران لكوف الطبلب يقرؤكف مقطعان موحدان 

 :كمن سلبياهتا
عدـ مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطبلب؛ لعدـ إفساح آّاؿ أماـ الطبلب ا١تتفوقُت  .ُ

لبلنطبلؽ ُب التبلكة كاٟتفظ؛ نظران ألف ا١تنهج موحد ٞتميع الطبلب كال ٯتكن ٕتاكزه ْتاؿ 
 .من األحواؿ

عدـ إمكانية قبوؿ من يأٌب من الطلبة اٞتدد بعد البدء ُب اٟتلقة؛ نظران لعدـ قدرة ا١تعلم  .ِ
 .على التعامل مع أكثر من طالب

تؤثر ىذه الطريقة على الطالب الذم يتغيب عن اٟتلقة؛ ألنو سيفوتو ا١تقطع ا١تراد حفظو  .ّ
، كإف غاب يومان آخر ستًتاكم عليو ا١تقاطع كىكذا، فإف كاف الطالب ذا ٫تة  ذلك اليـو
عالية فإنو سيتجاكز ىذه العقبة، كإف كاف مستواه أقل من ذلك فإنو سيصيبو اإلحباط 

 .كبالتإب سيًتؾ اٟتلقة
 :الطريقة الفردية: الطريقة الثانية

كىي أف يقـو ا١تعلم بفتح آّاؿ أماـ طبلبو للتنافس كاالنطبلؽ كله حسب إمكاناتو اليت 
كىبها ا عز كجل ٢تم، فيقـو الطالب بتبلكة ا١تقطع على ا١تعلم، ٍب بعد ذلك يبدأ باٟتفظ بعد ضبط 

 .التبلكة
 :ك٢تذه الطريقة العديد من اإل٬تابيات كالسلبيات، فمن إ٬تابياهتا

مراعات الفركؽ الفردية بُت الطبلب، كإفساح آّاؿ للطبلب النوابغ الذين لديهم ٫تة  .ُ
 .عالية ُب اٟتفظ

إمكانية االستفادة من الطبلب البارزين كا١تتفوقُت ُب تدريس زمبلئهم ذكم ا١تستويات  .ِ
 .الضعيفة، كيكوف ذلك بعد تسميعهم للمقطع ا١تطلوب



 

127 

إمكانية استقباؿ الطبلب اٞتدد الراغبُت ُب االلتحاؽ باٟتلقة كالذين جاءكا بعد مدة من  .ّ
 .بدء اٟتلقة، سواءن بعد يـو أك أسبوع أك شهر

 :كمن سلبياهتا
إمكانية استمرار بعض الطلبة ا١تقصرين ُب حفظ السور ا١تقررة عليهم اليت مضى عليها  .ُ

مدة طويلة كٓب يتم حفظها؛ نظران لعدـ كجود كقت فائض من زمن اٟتلقة لدل ا١تعلم، فبل 
 .يتمكن من متابعة كل من ٓب يقرأ عليو من الطلبة، كذلك لكثرهتم كتنوع ٤تفوظاهتم

ضعف مستول األداء لدل الطبلب، ككثرة تواجد اللحن بنوعيو؛ نظران لتعامل ا١تعلم مع  .ِ
الطبلب كل على حدة، كعدـ استفادة كل طالب من تبلكة زمبلئو اآلخرين ُب تصحيح 

 . النطق كمعرفة ا٠تطأ
ضعف مستول متابعة ا١تعلم للطبلب، سواءن كاف ذلك يتعلق باٟتفظ أك ا١تراجعة أك  .ّ

 .السلوؾ
اإلحساس باإلحباط لدل الطبلب الذين ال يستطيعوف اللحاؽ بزمبلئهم ا١تتفوقُت، ٦تا  .ْ

 .()قد يسبب ىذا اإلحباط ُب عبثهم داخل اٟتلقة أك انقطاعهم عنها
كبعد أف عرضنا أبرز طريقتُت للحفظ تبٌُت لنا أف لكل طريقة فيها إ٬تابياهتا كسلبياهتا، كىذا 
٬تعلنا نستفيد من كل طريقة، بل من ا١تمكن أف نأخذ من كل طريقة ما يناسب اٟتلقة، فنأخذ ما 
يتوافق مع مستول الطبلب كاإلمكانيات ا١تتاحة كنطبقها على أرض الواقع، كما ال ٯتكن االستفادة 

 .منو نًتكو كننتقل إٔب غَته
من ا١تمكن االستفادة من الطبلب ا١تتميزين ُب اٟتفظ، ْتيث يكوف ىذا : فعلى سبيل ا١تثاؿ

الطالب ٔتثابة ا١تعلم ا١تساعد، فيقـو ببعض مهاـ ا١تعلم كالتسميع كتصحيح التبلكة، كيركز ا١تعلم على 
 .الطبلب الضعفاء ْتيث يرتقي ّٔم إٔب ا١تستول ا١تطلوب

كأما ما يتعلق بالزمن ا١تقرر إلهناء الطالب حفظ القرآف الكرًن، فهذا يعود على قدرة الطالب 
نفسو، فبعض الطبلب قد ينهي حفظ القرآف الكرًن ُب سنة كاحدة، كالبعض قد ينهي اٟتفظ ُب 

                                                           

 (  .23ص ،ج.د، ط. د ،المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية مؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي، انظر(
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سنتُت، كالبعض ُب ثبلث، كىكذا، كلكن ينبغي على ا١تعلم عند التحق الطالب باٟتلقة أف يتعرؼ 
على قدراتو، كمستول حفظو، كىل ىو سريع اٟتفظ أـ غَت ذلك، بعدىا يقـو ا١تعلم بتحديد ا١تنهج 

 .ا١تتوافق مع قدرات الطالب، ْتيث ٭تفظ الطالب القرآف ُب الفًتة ا١تقررة لو
كلكن لؤلسف الشديد نرل ُب بعض اٟتلقات أعدادان كبَتة من الطلبة قد التحق بعضهم ُب 

ىذه اٟتلقات منذ سنُت، لكن رصيده ُب اٟتفظ ال يتجاكز جزءا أك جزأين لؤلسف الشديد، كعندما 
تسأؿ ا١تعلم عن سبب ىذا اإلخفاؽ العجيب، ٬تيبك بأف الطالب ىو الذم ال ٭تفظ، كلكن 

ا١تشكلة ُب حقيقة األمر تعود على ا١تعلم بالدرجة األكٔب، إذ كاف عليو أف ٭تدد ا١تنهج ا١تناسب منذ 
أف التحق الطالب باٟتلقة، ْتيث يسَت الطالب على ا١تنهج الذم رٝتو ا١تعلم لو، كلكن بسبب إ٫تاؿ 

 . ىذا ا١تعلم تيرؾ الطالب على ىواه، فكانت ىذه النتيجة ا١تؤ١تة لؤلسف الشديد
 . المسابقات: المطلب الثاني 

ا١تسابقات ٢تا دكر كبَت ُب صقل شخصية الطبلب كاتساع مداركهم كإبراز مواىبهم كٕتديد نشاطهم، 
لذلك ينبغي على مشرؼ كمعلم اٟتلقة أف ال يغفبل عن ىذه الربامج ا١تفيدة  كأف يبحثا عن ما ىو 

 . جديد ُب ىذا آّاؿ الرحب الواسع، كأف يستقطبوا أصحاب ا٠تربات ُب ىذا آّاؿ
ال ٮتفى على أحد أ٫تية دكر ا١تسابقات العلمية ُب ٖتفيز الطلبة على التعلم كالبحث ك"
ذلك أف ا١تسابقات العلمية تيشعل فتيل ا١تنافسة، ، ٦تا ييؤدم إٔب زيادة التحصيل العلمي، كالدراسة

ليس بُت صفوؼ الطلبة أك بُت ا١تعلمُت، بل كبُت آّتمعات ا١تدرسية ككل، فاإلدارات ا١تدرسية 
كأكلياء األمور كا١تعلموف يتكاتفوف لتحفيز الطلبة كتقدًن العوف ٢تم ٠توض ا١تسابقة كبذؿ أقصى ما 

 .لديهم لنيل نياشُت التفوؽ
ُب ا١تنظومة التعليمية، فهي تؤدم إٔب ٖتفيز  (عدكل إ٬تابية)إف للمسابقات العلمية أثران إ٬تابيان 

الطلبة على التعلم كاإلبداع كاالبتكار، فبمجرد إطبلؽ أك إعبلف مسابقة ما فإف آّتمعات ا١تدرسية 
تقيم مسابقات ٤تلية ُب ٣تاؿ ا١تسابقة نفسو الختيار مرشحيها، كبا١تثل فإف منسقي ا١تواد ا١تعنية 

با١تسابقة يقيموف ٖتديان أك اختباران الختيار ا١ترشحُت للمسابقة الية من بُت ا١تستويات الدراسية، 
ككذلك ىي اٟتاؿ ُب كل صف دراسي، يقـو كل معلم بعمل مسابقة مصغرة أك ٖتدٍّي بُت طلبتو ُب 
كل صف الختيار ا١ترشح األفضل من بينهم، كبالتإب ٧تد فتيل ا١تنافسة يشتعل بينهم، فتتحسن 
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لديهم مهارات القراءة كالكتابة، كتزداد حصيلتهم الثقافية كالعلمية، كيزداد معها شغفهم با١تعرفة 
 .كالقراءة، ما ييفعل كذلك دكر ا١تكتبات ا١تدرسية

البد أف تنتشر ُب  (..امتحاف، ْتث، مشركع)إف ثقافة ا١تسابقات مهما كاف ٣تا٢تا أك نوعها 
، كقد ثبت أف للمكافآت كاٞتوائز ا١ترصودة  عاـكلبشآّتمعات ا١تدرسية، كُب ا١تنظومة التعليمية 

  .()"مسابقة دكران ُب التحفيز كإذكاء ركح ا١تنافسة بُت الطلبة لكل
كنشَت إٔب مسألة مهمة كىي ما حكم جوائز ا١تسابقات القرآنية؟، كذلك ألف البعض قد 
يتحرج من أخذ ىذه اٞتوائز، كا١تراد بذلك ىو بياف مشركعية اٞتوائز اليت تلتـز بتقدٯتها جهة أك 

شخص معُت ١تن يتعلموف القرآف بأسلوب تنافسي، سواء أكاف التنافس على حفظ القرآف الكرًن 
كامبل أك بعضو، كىو ما يسمى ٔتسابقات حفظ القرآف الكرًن، أك كاف على إتقاف التجويد أك على 

 .قراءة القرآف بأكثر من قراءة كىو ما يسمى ٔتسابقات القراءات ك٨تو ذلك
إف التكييف الفقهي للمسابقات القرآنية كما يقدـ للفائزين ىو أهنا صورة من صور عقد 

عقد معاكضة على عمل آدمي بعوض : اٞتعالة ُب الفقو اإلسبلمي، كا١تراد باٞتعالة كما قالت ا١تالكية
 . الوعد باٞتائزة على فعل معُت: ال ٬تب إال بتمامو، كا١تراد ّٔا ُب لغتنا اٟتاضرة

كقد اختلف الفقهاء ُب حكمها، فذىبت ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة إٔب جوازىا، كاستدلوا 
على ذلك بعدة أحاديث منها قصة الصحايب الذم رقى اللديغ كاشًتط عليهم أف ٬تعلوا لو جعبلن 

 . على ذلك الفعل، كغَت ذلك من األدلة اليت استدلوا ّٔا على اٞتوازعلى رقيتو كأقره النيب 
 .كأما اٟتنفية فلم ٬تيزكا عقد اٞتعالة ١تا فيها من الغرر ا١تتمثل ّتهالة العمل كالوقت كاٞتعالة

كلكن الراجح كا أعلم ىو رأم اٞتمهور القائلُت ّتواز اٞتعالة، كذلك الستدال٢تم بأحاديث 
 .()صحيحة 

 :كٯتكن تقسيم ا١تسابقات ُب اٟتلقات القرآنية إٔب قسمُت
 .مسابقات متعلقة بالقرآف الكرًن: األكؿ

                                                           

( -http://www.emaratalyoum.com/local ، "ا١تسابقات فتيل ا١تنافسة كاإلبداع كاالبتكار" النعيمي، (

section/education/2015-05-02-1.780261  
(   .401ج، ص.، د1، طفيض الرحمن في األحكام المتعلقة بالقرآنانظر ملحم،  (
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كىي اليت ٢تا عبلقة مباشرة بالقرآف الكرًن، كىذا النوع من ا١تسابقات منتشر كمتنوع ك اٟتمد، كال 
تكاد ٕتد دكلة أك ٚتعية أك مركزا إسبلميا إال كقد أقيمت فيو مثل ىذه ا١تسابقات القرآنية، كٯتكن 

 :اإلشارة إٔب أبرز ىذه ا١تسابقات كأكثرىا انتشاران 
كفكرة ىذه ا١تسابقة أف يتم : مسابقات ُب حفظ القرآف الكرًن كامبلن أك بعضان من أجزائو .ُ

تقسيم أجزاء القرآف إٔب عدة أقساـ كفركع، فمثبلن، الفرع األكؿ حفظ القرآف الكرًن 
... كامبلن، كالفرع الثاين حفظ عشرين جزءان، الفرع الثالث حفظ ٜتسة عشر جزءا

كىكذا، ككل طالب يلتحق ُب الفرع الذم يستطيع ا١تشاركة بو، كمن ٍب ٖتدد إدارة 
 .اٟتلقات موعدا إلجراء االختبارات للطبلب كالتصفيات النهائية

كلكن ٬تدر بنا أف نشَت إٔب نقطة مهمة كىي أف على إدارة اٟتلقات انتقاء اللجاف اليت 
ستقـو بإجراء االختبارات للطبلب بعناية من حيث ضبط اٟتفظ كغَته، كيفضل أف 
تكوف اللجاف من خارج اٟتلقات إف أمكن، لكي تأخذ ا١تسابقة طابع اٟتيادية قدر 

 .ا١تستطاع
كفكرة ىذه ا١تسابقة أف الطالب كلما أهنى مقداران معينان من : مسابقة ٚتع ّتمع النقاط .ِ

اٟتفظ أك ا١تراجعة ُب الوقت ادد، يقـو ا١تعلم بإعطائو بطاقة، كىذه البطاقة ّٔا عدد 
من  النقاط اددة، كمن ٍب يقـو الطالب ّتمع ىذه النقاط، كُب هناية الشهر يتم ٚتع 
 .النقاط اليت حصل عليها الطالب كتستبدؿ ىذه النقاط إما ٔتبالغ مالية أك ىدايا عينية

كىذه ا١تسابقة طريقتها أف يتم ترشيح الطبلب الذين ٯتتلكوف : مسابقة الصوت الندم .ّ
أصواتان ٚتيلة كمؤثرة، كمن ٍب يقرؤكف القرآف أماـ ٞتنة التقييم، كتقـو ٞتنة التقييم بفرز 

الطبلب ْتسب الضوابط اليت يسَتكف عليها، كمن ٍب ترشيح الطالب صاحب الصوت 
كىنالك طريقة أخرل ٢تذه ا١تسابقة كىي أف يتم تسجيل تبلكات الطبلب كل . الندم

على حدة، بعد ذلك يتم إنزاؿ التبلكات ُب ا١توقع اإللكًتكين للمسجد إف كجد، كمن ٍب 
يتم التصويت من قبل اٞتمهور ألفضل تبلكة، كىذه الطريقة تتيح ٞتميع شرائح آّتمع 
سواء كانوا معلمُت أك طبلب أك حىت أكلياء أمور ا١تشاركة ُب التصويت كمن ٍب اختيار 

 .الصوت األفضل
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كفكرهتا أف يتم توزيع كتاب ُب أحكاـ التجويد مثل منت : مسابقة ُب أحكاـ التجويد .ْ
رم ا١تعلم أك  ٖتفة األطفاؿ، كمن ٍب يقـو ا١تعلم بشرح ىذا ا١تنت للطبلب، بعد ذلك ٬تي

إدارة اٟتلقة ا١تسابقةى بُت الطبلب، كا١تسابقة إما أف تكوف على شكل اختبارات فيعطى 
كل طالب كرقة األسئلة كيقـو الطالب باإلجابة عن ىذه األسئلة، أك أف تكوف على 

شكل أسئلة ثقافية ْتيث ترشح كل حلقة طالبا أك أكثر ْتسب آلية ا١تسابقة، بعد ذلك 
 .   تقـو ٞتنة ا١تسابقة بطرح األسئلة على الطبلب ا١تشاركُت

كفكرهتا تقـو على ٖتديد كتاب معُت ُب معاين : مسابقة ُب معاين كتفسَت القرآف الكرًن .ٓ
كتفسَت القرآف الكرًن، كمن ٍب يقـو الطالب بقراءة ىذا الكتاب كفهم معاين اآليات 

كتفسَتىا، بعد ذلك تقـو إدارة اٟتلقة بإجراء ا١تسابقة بُت الطبلب، فإما أف تكوف على 
 .شكل اختبارات شفهية أك ٖتريرية أك على طريقة األسئلة الثقافية بُت ٣تموعات

كطريقتها أف يبلغ ٚتيع الطبلب كا١تدرسُت بأف من : مسابقة أكثر حلقة ٖتفظ كتراجع .ٔ
 (الصفحات)٭تفظ كيراجع أكثر سوؼ ٖتتسب لو درجات على ٣تموع عدد األكجو 

 .()كالسطور، كأكثر اٟتلقات حفظان كمراجعة يعطى طبلّٔا جائزة 
كىذه ا١تسابقة عبارة عن أسئلة عامة ُب القرآف : مسابقة ثقافية عامة ُب القرآف الكرًن .ٕ

ما ىي أطوؿ سورة ُب القرآف؟، كم عدد سور القرآف؟، ما ىي أقصر سورة : الكرًن، مثل
كيتم تنفيذ ىذه ا١تسابقة إما على شكل . ُب القرآف؟، كم عدد آيات القرآف؟، كىكذا

 . اختبارات أك على شكل مسابقات ثقافية
 .مسابقات من خارج القرآف الكرًن: الثاين

كىي ا١تسابقات اليت ليس ٢تا عبلقة مباشرة بالقرآف الكرًن كما ُب ا١تسابقات اليت ذكرت ُب 
النوع األكؿ كلكنها ٗتدـ العملية التعليمية كتصب ُب مصلحة الطالب كتنمي مداركو، كىذه ٢تا عدة 

 : أشكاؿ كصور كىي أيضان متعددة كمتنوعة، كمن ىذه ا١تسابقات
كفكرهتا أف تيوضع لوحة كبَتة ُب ا١تسجد كيكتب ُب : مسابقة الطالب ا١تتميز أك ا١تثإب .ُ

عنواهنا لوحة التميز، كيتم كضع معايَت كضوابط ٤تدده ٢تذا التميز، كانضباط الطالب ُب 

                                                           

(  .21ج، ص.، د1، ط" فكرة ووسيلة لتفعيل طالب الحلقات للحفظ والمراجعة42"انظر السلطاف،  (
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اٟتضور كاالنصراؼ أك عدـ غيابو أك ضبطو ٟتفظ القرآف كمراجعتو، كغَتىا من ا١تعايَت، 
 . كيتم إعبلف اسم ا١تتميز إما أسبوعيا أك شهريان ْتسب ما تراه إدارة اٟتلقات

سواءن كانت متخصصة ُب الفقو أك السَتة النبوية أك كانت عامة : ا١تسابقة الثقافية العامة .ِ
تشمل ٚتيع التخصصات، كطريقتها أف يتم تقسيم طبلب اٟتلقات إٔب ٣تموعات 

ْتسب أعمارىم، ككل ٣تموعة تضم عددان من الطبلب، كيتم طرح األسئلة بُت تلك 
 .آّموعات، كتكوف الغلبة للمجموعة اليت ٕتيب على أكثر األسئلة

كىذه ا١تسابقة ٢تا أ٫تية بالغة ُب دعوة طبلب اٟتلقات كتنمية ا١تعرفة لديهم إذا ًب 
استغبل٢تا بشكل جيد، كيفضل أف تكوف ىذه ا١تسابقات ُب ٗتصص ٤تدد، ْتيث يتم 

ٖتديد كتاب معُت ُب ٗتصص معُت كالسَتة النبوية أك غَتىا من التخصصات الشرعية، 
كأف تطرح ىذه ا١تسابقة باسم التخصص اليت ٖتملو ا١تسابقة  كمسابقة السَتة النبوية، 
كّٔذا نستطيع أف نعلم الطبلب كنغرس فيهم القيم اإلسبلمية بشكل ٤تبب ك٦تتع ُب 

 .نفس الوقت
كىذا النوع من ا١تسابقات لو عدة أنواع كأشكاؿ، فإف كاف مقر : ا١تسابقات الرياضية .ّ

اٟتلقة ُب مبٌت مستقل كا١تباين ا١تدرسية فيستحسن أف ٬تعل للطبلب ملعبان لكرة القدـ أك 
لكرة السلة أك ألعاب األطفاؿ كغَتىا، كتتم ُب ىذه ا١تبلعب ٚتيع ا١تسابقات الرياضية، 
كإجراء ا١تنافسات ّٔا، بناءن على الفئات العمرية، كأما إف كاف مقر اٟتلقات ُب ا١تساجد 

كىو الغالب فنبغي على إدارة اٟتلقة أف تبحث عن مكاف مناسب إلجراء مثل ىذه 
ا١تنافسات، كال يلـز أف تكوف ا١تسابقات الرياضية مقتصرة على كرة القدـ، بل ىنالك 

كثَت من ا١تسابقات تدخل ضمن ىذه ا١تسابقات كمسابقة شد اٟتبل كسباقات اٞترم 
كمسابقات السباحة كغَتىا كثَت، ا١تهم أف تكوف ىنالك مسابقات يستطيع الطالب من 

 . خبل٢تا إفراغ الطاقات ا١توجودة لديو كاليت من شأهنا أف تولد لو ا٢تمة كالنشاط البدين
كىذا النوع من ا١تسابقات ٭تمل عدة صور كأشكاؿ، فعلى سبيل : ا١تسابقات األسرية .ْ

أف يتم اختيار شريط اضرة ألحد العلماء، كمن ٍب طرح أسئلة على ىذا : ا١تثاؿ
الشريط، كتكوف إجابات األسئلة موجودة ضمن ااضرة، بعد ذلك تقـو األسرة بسماع 

 .ذلك الشريط كاإلجابة على تلك األسئلة
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كىذه ا١تسابقات ٢تا أثر إ٬تايب كبَت، فاٟتلقات عندما تطرح مثل ىذه ا١تسابقات تكوف 
الدعوة اليت تقدمها ليست مقتصرة على الطالب فقط، بل تعٌدت إٔب أسرتو أيضان، 

 . كبذلك تكوف ىذه اٟتلقات منربان من منابر الدعوة كنوران كشعاعان يضيء للجميع
 .الخطابة واإللقاء: المطلب الثالث

 ام  يل ىل ُّٱ: إف اإللقاء كا٠تطابة كالبياف من الوسائل األكٔب ُب الدعوة إٔب ا، قاؿ تعأب
 (.4:إبراىيم، اآلية سورة) َّ ينىن نن من زن رن مم

 ما  ( إال بلساف قومو ليبُت ٢تم ) كىذا من لطفو بعباده أنو ما أرسل رسوال "  :قاؿ السعدم
فإهنم ٭تتاجوف ، ٓتبلؼ ما لو كانوا على غَت لساهنم، كيتمكنوف من تعلم ما أتى بو، ٭تتاجوف إليو

كهنوا عنو ، فإذا بُت ٢تم الرسوؿ ما أمركا بو، إٔب أف يتعلموا تلك اللغة اليت يتكلم ّٔا، ٍب يفهموف عنو
 .()"قامت عليهم حجة ا 

ىو نقل األفكار إٔب ا١تتلقُت بطريق ا١تشافهة للتأثَت فيهم كمشاركتهم فيما  :فهـو اإللقاءإف ـ
 جدان، كجد مع اإلنساف، كنشأ بنشأتو، كارتقى ا فن اإللقاء كا٠تطابة قدًنك٢تذا كاف٭تس بو ا١تلقي، 

برقيو، فمىت كجدت ٚتاعة من الناس تتكلم بلساف كاحد فسرعاف ما ٮتتلفوف ُب آرائهم كمعتقداهتم 
بالصواب كا٠تطأ، كسيتجادلوف ك٭تاكؿ بعضهم إقناع بعض، ك٢تذا كاف اإللقاء من ضركرات آّتمع ُب 

 .اٟتياة العامة
ازدادت أ٫تية فن اإللقاء بعد أف تعددت كسائل ٥تاطبة اٞتماىَت كاتسعت لتشمل أحيانان ك

كأصبح بإمكاف الفرد أف يوصل األفكار اليت يريدىا إٔب اآلخرين على مدل كاسع  ، ا١تبليُت منهم 
() كبيسر كسهولة، إذا ما أتيحت لو كسائل اإلعبلـ ا١تناسبة كٓتاصة ا١تذياع كالتلفاز

 . 

كا٠تطابة أك اإللقاء ىي فن اإلقناع كاالستمالة، ٦تا يعٍت أهنا تتعامل مع العقل كالعاطفة، مع 
تركيزىا على العاطفة بصورة كاضحة، كما أهنا اتصاؿ ُب إتاه كاحد يقـو بو ا٠تطيب لتوصيل أفكار 

 .أك مفاىيم معينة للمستمعُت

                                                           

(  .396 ص ج،. د،1ط ،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير السعدم، (
(  https://uqu.edu.sa/page/ar/93195129،  "مفهـو اإللقاء كمقوماتو" انظر بناين، (
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ك٢تذا فا٠تطابة ىي فن إيصاؿ خرب أك فكرة ما ّٓموعة من السامعُت على ٨تو مقنع كمؤثر، ك٢تذا فإف 
 ين  ىن نن من زن ُّٱ: اإلقناع كالتأثَت ٫تا غاية ا٠تطابة ك٤تورىا الرئيس، قاؿ تعأب

 .()( 63: النساء، اآلية سورة) َّ زي ري ٰى
 :ينقسم اإللقاء من حيث كيفيتو إٔب ثبلث أنواعك

 أك  أك كرقة إلقاء نص مكتوب، يقرأ من كتاب عبارة عنكىو :اإللقاء القرائي: النوع األكؿ
٨توه، كيغلب ىذا النوع ُب ااضرات كاألحاديث العلمية، ٦تا يتعرض ١توضوعات اجتماعية أك علمية 

ا٢تدكء كالبعد عن االنفعاؿ كاإلقبلؿ من اٟتركة، كيغلب على ىذا النوع أك تارٮتية أك فلسفية أك فنية، 
 .كُب أكثر األحياف يكوف ا١تتحدث كاٞتمهور جالسُت ُب أماكن معدة ٢تذه الغاية

أال يسرع ُب القراءة كأال يركز بصره على الصحيفة دكمان، بل عليو أف يقرأ ّٔدكء  على القارئك
. كينظر ُب كجوه ا١تستمعُت كيستعُت باٟتركة كالتلوين الصوٌب كلما كاف ذلك مفيدا

للشعر كا١تسرح كالنصوص النثرية الفنية كا٠تطابيات  كيكوف :اإللقاء اٟتفظي: النوع الثاين
مثبلن، ك ىنا يعتمد ا١تلقي على ذاكرتو كحفظو اٞتيد، كيتحرر من النظر ُب الصحيفة، ليتفرغ إٔب 

بالصوت كالنربة ا١تلونة كاٟتركة كا١تبلمح ما يتطلبو تشخيص النص، كىذا قريب من  التفاعل مع ٚتهوره
. اإللقاء االرٕتإب

ُب موضوع معُت كمناسبة  ىو إفضاء مباشر ٔتا ٬توؿ ُب الفكر :اإللقاء االرٕتإب: النوع الثالث
 .خاصة، كيغلب ُب ا٠تطب القومية كالدينية كا١تناسبات االجتماعية

كلكنو ٭تتاج إٔب تدريب  يعتمد على البديهة كا١تقدرة اللغوية كاألدبية كقوة الشخصية كاالرٕتاؿ
. ألف اإلنساف ال يكوف مرٕتبل جيدا ألكؿ مرة، طويل

حكامان، ك٬تنبو كثَتان من ا١تزالق، إ التحضَت يزيده قوة كألف٭تتاج إٔب ٖتضَت مسبق،  كاالرٕتاؿ
أكثر ألواف اإللقاء حرارة كتأثَتان، العتماده على عناصر اٟترية ك ا١تبادرة كاالبتكار كالثقافة  كاالرٕتاؿ

 .()ةالواسعة كا١تقومات الشخصية، كتدخل فيو كل مقومات اإللقاء الفنية الصوتية كاٟتركي

                                                           

(  .19ص ج،.، د3، طفن اإللقاء الرائع انظر السويداف، (
(  https://uqu.edu.sa/page/ar/93195129،  "مفهـو اإللقاء كمقوماتو" انظر بناين، (
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إف أىل القرآف ىم أكٔب الناس بإيصاؿ أفكارىم كإقناع الناس ٔتا لديهم من أدلة كبراىُت، كذلك ألف 
صاحب القرآف ٭تمل ُب صدره أعظم كبلـ، كأٚتل كأفصح بياف، ك٢تذا ينبغي على حافظ القرآف أف 

 .يتدرب كيتعلم فنوف اإللقاء كا٠تطابة، لكي يبُت للناس ىذا القرآف العظيم كما يريده ا منهم
كإنك لتعجب أشد العجب حينما ترل من أىل الباطل من لو أسلوب ُب ا٠تطابة كالبياف، 

 .فينثر ٝتومو بُت الناس، بينما صاحب القرآف ال تكاد ٕتد لو صوتان أك حىت تسمع لو ٫تسان 
ك٢تذا ينبغي على القائمُت على ىذه اٟتلقات ا١تباركة أف يقوموا بتدريب طبلّٔم على فنوف 
اإللقاء كا٠تطابة كاٟتوار، لكي يكونوا دعاةن ُب ا١تستقبل ٯتتلكوف القدرة على أف يبينوا للناس دين 

 . رّٔم، كسنة نبيهم ٤تمد 
 .وسائل التحفيز والعقاب: المطلب الرابع

التحفيز كالعقاب ييعد من أىم ركائز العملية التعليمية كالًتبوية كاليت من خبللو نستطيع ٖتقيق أىداؼ 
العملية الًتبوية، ك٢تذا ٕتد أف أكثر الناس ْتاجة إٔب من يشجعهم ك٭تفزىم ليشعركا بالراحة كالطمأنينة 

كالسكينة، كأف ىنالك من يقدر جهودىم كيشكرىم على حسن صنيعهم، كبا١تقابل أيضان إف كاف 
أحد مقصرا ُب أداء كاجباتو اليت عليو فبل بد من إ٬تاد عقاب يردعو عن سوء صنيعو كيوقظو من 

 .غفلتو اليت جعلتو ال يواكب زمبلءه آّتهدين
 كاف حريصان كل اٟترص على ٖتفيز صحابتو بشىت أنواع التحفيز، فتارة ك٢تذا النيب 

يشجعهم بأف يظهر ٢تم اٟتب كاالىتماـ، كتارة يشجعهم كيرغبهم ٔتا عند ا من األجر العظيم 
كإف  حيطٍَّت خىطايىاهي  من قاؿ سيٍبحىافى اللَّو كْتمده ُب يٍوـ مائىة مرَّة: "كالثواب اٞتزيل كما ُب قولو 

 .كتارة يشجعهم باألمور العينية كا١تاؿ كغَته كما فعل مع ا١تؤلفة قلؤّم. ()"كانىٍت ًمٍثلى زبىًد اٍلبىٍحرً 
 يعاقب من بدل منو تقصَت كما ُب قصة الثبلثة الذين ٗتلفوا عن معركة كبا١تقابل كاف 

 .تبوؾ فهجرىم عليو الصبلة كالسبلـ إٔب أف نزلت توبتهم من عند أرحم الراٛتُت
فإف خفتم نشوزىن : " ُب عقاب ا١ترأة الناشز حيث قاؿكذلك من كسائل العقاب قولو 

فا٢تجراف ُب الفراش أسلوب من أساليب العقاب كالتأديب، بل قد . ()"فاىجركىن ُب ا١تضاجع 

                                                           

(  .6405، حديث رقم 538ص، ج.د، 1، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، طالصحيحلبخارم ُب  اأخرجو (
(  .2145، حديث رقم 1380ص، ج.د، 1كتاب النكاح، باب ُب ضرب النساء، ط، السنن ُب ايب داكدأخرجو  (
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  ىي مي ُّٱ: يصل العقاب إٔب الضرب الغَت مربح إذا ٘تادت ا١ترأة ُب نشوزىا كما قاؿ تعأب

 (.34: النساء، اآلية سورة) َّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
ك٢تذا ينبغي على القائمُت ُب اٟتلقات أف يزنوا األمور ٔتيزاهنا الصحيح كأف ال يفرطوا ُب 

أساليب الثواب ْتيث يكوف ىٌم الطالب كاىتمامو ُب ٖتصيل اٞتائزة اليت سيجنيها إذا أ٧تز أم عمل 
طيلب منو سواءن ُب اٟتفظ كا١تراجعة أك غَتىا من ا١تهاـ كينسى مسألة احتساب األجر كما أعده ا 

 .١تن أحسن صنعا
كذلك ال يفرطوا ُب أساليب العقاب ْتيث يعيش الطالب ُب جو مليء با٠توؼ كالرىبة من 

من -  ىداىم ا–أم خطأ يرتكبو كل ذلك خشية من العقاب، كلؤلسف كجد من بعض ا١تربُت 
لديو إفراط شديد ُب مسألة العقاب، فبعضهم يقـو مباشرة بضرب الطالب ٔتجرد أنو ٓب ٭تفظ ا١تقطع 

 .الذم طلب منو، بل كيتعدل الضرب إٔب األماكن ارمة شرعان كالوجو ك٨توه
إف كسائل التحفيز كالعقاب ُب اٟتلقات القرآنية متنوعة كمتعددة كٯتكن للقائمُت على ىذه 

 .اٟتلقات أف ٮتتاركا ما ىو مناسب ْتسب ا١تقاـ كمبلئم ْتسب ما ىو متيسر كمتاح
فمن كسائل التحفيز ُب اٟتلقات القرآنية نشَت إٔب مسألة مهمة متعلقة بالتحفيز ٗتص 

ما ىو حكم أخذ ا١تاؿ على تعليم القرآف، كذلك ألف ا١تشرؼ كا١تعلم : ا١تشرفُت كا١تعلمُت كىي
يقتطعاف جزاءن من كقتهما لتعليم أبناء ا١تسلمُت كتاب رّٔم، بل كقد يكوف ىذا الوقت من أكقات اليت 

 .تطلب فيها األرزاؽ
فقد سيئل ٝتاحة الشيخ ابن باز رٛتو ا عن حكم أخذ األجرة على ٖتفيظ القرآف الكرًن 

ال حرج ُب أخذ األجرة على تعليم القرآف، كتعليم العلم؛ ألف الناس ُب حاجة الصحيح أنو  " :فقاؿ
فإذا أخذ أجرة على تعليم ، كألف ا١تعلم قد يشق عليو ذلك، كيعطلو التعليم عن الكسب، إٔب التعليم

كقد ثبت عن النيب صلى ا ، فالصحيح أنو ال حرج ُب ذلك، تعليم العلم القرآف أك ٖتفيظ كأالقرآف 
 كل فعلواكأهنم ، جاءىم بعض العرب كأخربىم أف سيدىم لديغ، عليو كسلم أف ٚتاعة من الصحابة

فشفاه ا ، رقاه بفاٖتة الكتاب، كشيء كٓب ينفعو، كطلبوا منهم أف يرقوه، فتقدـ أحد الصحابة
فتوقفوا عن قسمو بينهم، حىت ، ككانوا اشًتطوا عليهم قطيعان من الغنم، فأكفوا ٢تم بشرطهم، كعافاه

 معكم  بسهم كاضربوا ٕبخذكا منهم: " فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ، سألوا النيب صلى ا عليو كسلم



 

137 

إف أحق ما أخذًب عليو أجران كتاب : "عليو الصبلة كالسبلـ  كقاؿ. ، كٓب ينكر عليهم ذلك()"بسهم
  .()"ىذا يدؿ على أنو ال بأس بأخذ األجرة على التعليمك ، () "ا

كلكن ينبغي على القائمُت على مراكز حفظ القرآف كٚتعياهتا أف تكوف األجرة اليت يتقاضها 
ا١تشرؼ كا١تعلم ْتدكد ا١تعقوؿ ال مبالغة فيها خصوصان أف أغلب األمواؿ اليت تأٌب للحلقات ىي من 
صدقات اسنُت، ألنو كجد لؤلسف الشديد من بعض اٞتهات القائمة على ىذه اٟتلقات الفوارؽ 

الكبَتة بُت أجرة العاملُت ّٔا، فمن ا١تفارقات اليت كجدت أف ا١تعلم الذم ىو الركيزة الرئيسية ُب 
العملية التعليمية يتقاضى أجرا أقل بكثَت من ذلك الشخص اإلدارم الذم ال ٯتارس التدريس بشكل 

مباشر، كىذا قد يؤثر سلبان ُب نفوس ا١تعلمُت، ٢تذا ينبغي أف تكوف األجور ْتسب ا١تهاـ كْتسب 
 .ا١تسؤكلية، كتكوف ْتدكد اإلمكانيات كا١تيزانيات ا١تتوفرة لتلك اٞتهات

من اٟتوافز اليت ٯتكن أف تقدمها إدارة اٟتلقات لطبلّٔا منها ما ىو عيٍت كمنها ماىو معنوم، 
فمن اٟتوافز العينية اليت ٯتكن تقدٯتها للطبلب كىي ُب اٟتقيقة أ٫تها ا١تبالغي ا١تالية، ْتيث إذا أًب 

الطالب حفظ بعض أجزاء القرآف أك حفظ القرآف كامبلن أف يعطى مبلغان ماليان، كذلك من ا١تمكن أف 
يعطى بعض ا١تلبوسات كالثياب أك األمشغة أك أطقم أقبلـ ك٨توىا ٦تا ٭تتاجو الطالب، كذلك يقاؿ ما 
يتعلق بالطالبات، فمن ا١تمكن أف يتم توزيع أطقم ذىب ١تن أهنت حفظ القرآف كامبلن أك بعضان من 
أجزائو، أك يتم توزيع بعض ا١تقتنيات اليت ٖتتاجها الطالبات كالعباءة أك ٨توىا، ا١تهم أف يتم انتقاء 

ا٢تدايا العينية بعناية فائقة، كأف تكوف من األشياء اليت ٭تتاجها الطبلب كيقتنوىا خبلؿ حياهتم 
 .اليومية، كىذه قد ٗتتلف من بلد إٔب بلد كمن منطقة إٔب أخرل

كنشَت ىنا إٔب نقطة ُب غاية األ٫تية متعلقة باٟتوافز العينية كىي أنو من اٞتميل أف يتم إشراؾ 
أسرة الطالب ُب ىذه اٟتوافز، ْتيث يتم إعطاء أسرة الطالب بعض األجهزة ا١تنزلية كعصارة العصَت أك 

                                                           

، حديث 1068، ص1، كتاب السبلـ، باب جواز أخذ األجرة على الرقية بالقرآف كاألذكار، طالصحيح أخرجو مسلم ُب ((
 . 5733رقم 

، 177، ص1، كتاب اإلجارة، باب ما يعطى ُب الرقية على أحياء العرب بفاٖتة الكتاب، طالصحيح أخرجو البخارم ُب ()
 .2276حديث رقم 

(  . 26/318، 5ط ،متنوعة ومقاالت فتوى مجموعابن باز،  (
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ا٠تبلطات الكهربائية أك ٨توىا ٦تا ٖتتاجو األمهات ُب ا١تنازؿ، فهذه ٢تا اثر إ٬تايب ُب نفوسهن، 
 .كخصوصان إذا كانت األـ ىي اليت تقـو بتحفيظ ابنها القرآف

كما ينبغي أف ٭تذر القائموف على اٟتلقات من توزيع حوافز كىدايا لطبلّٔم ال ٘تثل قيمة لديهم حىت 
 .، فإف ذلك سيسبب ٢تم إحباطا كعدـ جدية ُب اٟتفظ()كإف كانت ىذه اٟتوافز قيمتها ا١تالية كبَتة

كأما ما يتعلق باٟتوافز ا١تعنوية فهي ك اٟتمد سهلة كمتيسرة كال تكلف شيئان كثَتان، فمن تلك 
اٟتوافز ا١تشافهة ا١تباشرة، ْتيث إذا أهنى الطالب مقطع اٟتفظ ا١تقرر عليو بشكل جيد فينبغي على 
ا١تعلم أف يشكره على حسن صنيعو كيثٍت عليو أماـ زمبلئو، فإف الثناء أماـ األقراف لو أثر إ٬تايب ُب 

 .نفوس الطبلب
كمن اٟتوافز ا١تعنوية أيضا أف يتم توزيع شهادات شكر ١تن كاف متميزان سواء ُب اٟتفظ أك 

 .السلوؾ أك اٟتضور أك غَته
كمن اٟتوافز أف يتم تكليف الطالب ا١تتفوؽ ُب اٟتفظ بالتسميع لزمبلئو بشرط أف يكوف متقنا 

أننا قدمنا ٢تذا : للمقطع الذم ييسمع لزمبلئو، كّٔذه الطريقة نكوف قد استفدنا فائدتُت، األكٔب
 .أننا ندربو على التدريس: الطالب ا١تتفوؽ حافزان معنويان، كالثانية

كذلك من اٟتوافز أف يقـو ا١تشرؼ أك ا١تعلم باالتصاؿ بوٕب أمر الطالب كٮتربه بتفوؽ ابنو 
 .كالثناء عليو كأنو من الطبلب ا١تتفوقُت

كمن اٟتوافز تنظيم الرحبلت كا١تسابقات كاٟتفبلت كاليت من شأهنا تشجيع الطبلب كٕتديد 
 .نشاطهم لئلقباؿ على كتاب رّٔم

كنشَت إٔب نقطة مهمة متعلقة باٟتوافز عمومان كىي أنو جرت العادة بأف يتم تكرًن الطبلب 
ا١تتفوقُت دكف غَتىم، كأما الطبلب ا١تقصركف فيًتكوف ببل تشجيع، كمن األفضل أف يتم تشجيع 

 مع ا١تؤلفة ىؤالء الطبلب ا١تقصرين أيضا، كذلك رفعا ٢تممهم كزيادة ُب نشاطهم، كما فعل النيب 

                                                           

( من اللطائف اليت مرت يب خبلؿ فًتة إشراُب على إحدل اٟتلقات، أف اٞتهة ا١تسؤكلة عن تلك اٟتلقات ُب ذلك الوقت  (
قامت بتوزيع أجهزة ىاتف أرضي على الطبلب ككما ىو معركؼ أف الطالب ال ٭تتاج إٔب ىذا اٞتهاز، فكانت تلك اٞتائزة 

 .سببان ُب إحباط الطبلب كجعلهم يسخركف من ىذه اٞتوائز اليت قدمت ٢تم
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 أٚتل إكراـ، كأعطاىم من العطايا كا٢تدايا الشيء الكثَت، كل ذلك قلؤّم، فقد أكرمهم النيب 
 .طمعان ُب تثبيتهم على الدين

كأما ما يتعلق ٔتسألة العقاب فهي ٗتتلف من طالب إٔب طالب كمن سن إٔب سن كمن مشكلة إٔب 
مشكلة أخرل، فقد تكوف ا١تشكلة بسيطة ال ٖتتاج إٔب عقاب كبَت بل يكتفي ا١تعلم بالتوبيخ ا١تباشر 

 .اللطيف، كقد تكوف ا١تشكلة أكرب فتحتاج إٔب عقاب أكرب كىكذا
إف أساليب العقاب متعددة كمتنوعة، كا١تشرؼ كا١تعلم اٟتصيف ىو الذم يستطيع أف ٮتتار 

لو أف طالبا ٓب ٭تفظ ُب أحد األياـ، : الوسيلة ا١تناسبة لتأديب الطالب ا١تقصر، فعلى سبيل ا١تثاؿ
كجاء إٔب اٟتلقة من غَت حفظ، فهنا ينبغي على ا١تعلم أف يسأؿ الطالب عن سبب عدـ حفظو، فقد 

يكوف الطالب كقع ُب مشكلة منعتو من اٟتفظ، فهنا يأٌب دكر ا١تعلم، بأف ال يقـو مباشرة بإيقاع 
العقوبة على الطالب، بل يسألو عن السبب، كال يكتفي بالسؤاؿ فقط، بل عليو أف يساعد الطالب 

ُب إ٬تاد حل ١تشكلتو اليت كقعت عليو، كّٔذا يكوف ا١تعلم قد ساىم مسا٫تة كبَتة ُب تذليل 
 .الصعوبات اليت تواجو الطالب

لكن ا١تشكلة ُب حاؿ حضر الطالب من غَت حفظ، فقاـ ا١تعلم بضربو كتأديبو مباشرة من 
غَت سؤاؿ عن السبب، فهنا ا١تعلم كقع ُب مشكلة أكرب من مشكلة عدـ اٟتفظ، ألف دكر ا١تعلم 

اٟتقيقي ليس إنزاؿ العقوبات على الطالب، كلكن دكره اٟتقيقي ىو تربية الطالب كمساعدتو ُب حل 
 .مشكبلتو اليت تواجهو

أما إذا تكررت مشكلة عدـ اٟتفظ كا١تعلم قد بذؿ قصارل جهده ُب حل ا١تشكلة، فهنا 
ينبغي على ا١تعلم أف يشرؾ ا١تشرؼ ُب ا١تشكلة، فيفكراف سويان ُب إ٬تاد اٟتل، فإما أف يتم ٥تاطبة كٕب 

أمر الطالب، كإما أف يتم ضرب الطالب كلكن بطريقة تربوية ليس فيها قسوة كال شدة، بل يكوف 
ضرب ا١تشفق اب، ْتيث تصل الرسالة للطالب بكوف العقوبة ٤تبة لو، كشفقة عليو، ا١تهم أف ٮترج 

 .ا١تعلم كا١تشرؼ بأسلوب عقاب يردع الطالب عن القصور الذم كقع منو ك٬تعلو ُب ركب ا١تتفوقُت
 .البرامج التربوية واإليمانية: المطلب الخامس

 نبيان كرسوالن ال ٯتكن أف يفرط ُب دقيقة ا١تسلم الذم رضي با ربان كباإلسبلـ دينان كٔتحمد 
كاحدة، بل ُب ثانية كاحدة إال كيغتنمها ُب طاعة مواله جٌل عبل، فديننا العظيم مليء بشىت أنواع 
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العبادات كشىت أنواع القربات، كل ذلك من أجل أف ال ٯتٌل العبد من ٦تارسة عبادة معينة، فتارة ٕتده 
صائمان، كتارة ٕتده مصليان، كتارة متصدقان، كتارة ٕتده ٣تاىدان، كتارة ٕتده معتكفان، كتارة ٕتده ذاكران، 

 !.كىكذا، فالعبادات ك اٟتمد كثَتة، كالطاعات متنوعة، كلكن أين ا١تشمر ٢تذه األعماؿ
إف دكر ا١تشرؼ كا١تعلم عظيم ُب غرس اإلٯتانيات ُب نفوس الطبلب، فهم ا١توجهوف كا١ترشدكف ٢تم، 
ك٢تذا اٟتمل على عاتقهم كبَت، فيجيب عليهم أف يقيموا الربامج اليت من شأهنا أف تزيد من إٯتاهنم، 

 .كتقوم صلتهم برّٔم جٌل ُب عبله
إف استغبلؿ ا١تشرؼ كا١تعلم ١تواسم ا٠تَتات أمره ضركرم ُب إقامة الربامج الًتبوية كاإلٯتانية، 

فهنالك عبادات ال تقاـ ُب أم كقت، بل ٢تا كقت ٥تصوص كمكاف ٥تصوص، فضبل عن كوف 
العبادات كالربامج اإلٯتانية منها ما تصلح لطبلب دكف طبلب، كل ذلك ينبغي العناية بو كأخذه 

 .باالعتبار
ف الربامج الًتبوية داخل اٟتلقات القرآنية تكسب الطبلب بعض ا١تهارات االجتماعية إ"

كا١تعارؼ الثقافية، فهي كسيلة فعالة ُب ٖتبيب الطبلب ُب اٟتلقة كالتعٌلم ّٔا، كتقضي على ا١تلل الذم 
 .قد يتسرب إٔب نفوس الطبلب نظران للرتابة اليت يتم التعليم ّٔا يوميان ُب اٟتلقة

كما أهنا أيضان تعمل على اتساع دائرة ا٠تربات الًتبوية كاالجتماعية، كالعلمية اليت لن يتسٌت 
للطالب ُب الغالب اكتسأّا بُت جدراف اٟتلقة، باإلضافة إٔب عبلج بعض مشكبلت الطبلب 

النفسية كاالجتماعية من خبلؿ مواقف الربامج كاألنشطة كاالنطواء أك ا٠تجل كعدـ القدرة على 
. كلية أك إطفاء بعض السلوكيات ا٠تاطئةؤٖتمل ا١تس

إف التنوع ُب الربامج الًتبوية داخل اٟتلقة يطرد السآمة كيزيد من ٛتاس ا١تتعلمُت، كتفاعلهم 
إدخاؿ السركر على نفوسهم، بشٌوقهم إٔب برامج اٟتلقة ا١تختلفة، تُب اٟتلقة القرآنية مع معلمهم، ك

. تقوم شخصية الطبلب من الناحيتُت الفردية كاالجتماعيةككالًتكيح عنهم، 
كما تزداد األ٫تية كاٟتاجة إٔب الربامج كاألنشطة الًتبوية إلضافة بعض التجارب كا٠تربات، 

 .()"كا١تمارسات ا١تختلفة إٔب رصيدىم ا١تعرُب كالًتبوم
 :كعلى ىذا ٯتكن تقسيم الربامج الًتبوية كاإلٯتانية إٔب قسمُت

                                                           

(  http://uqu.edu.sa/page/ar/82266، "برامج تربوية مقًتحة للحلقات القرآنية"ابن خليل،  (
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 :الربامج ا١تخصصة بزمن ٥تصوص كمكاف ٥تصوص: القسم األكؿ
كىذا القسم من الربامج ال ٯتكن إقامتو إال ُب كقتو ا١تخصوص ك مكانو ا١تخصوص، فمن 
ىذه الربامج الذىاب بالطبلب البالغُت ألداء فريضة اٟتج، كىذا الربنامج لو أثر عظيم ُب نفوس 

الطبلب، فاٟتج أحد أركاف اإلسبلـ، فعندما تقـو إدارة اٟتلقات بإقامة مثل ىذا الربنامج فهم ُب 
اٟتقيقة يقدموف للطبلب خدمة سيكوف ٢تا أثر ُب نفسهم، خصوصان إذا كانت مادية الطبلب ضعيفة 

 .كمن أصحاب الدخل ادكد
داء العمرة كالصبلة با١تسجد أل إٔب بيت ا اٟتراـ بالطبلبكذلك من الربامج الذىاب 

عيٍمرىةن ُب  فىًإفَّ : "قاؿ النيب ، امج ُب األكقات الفاضلة كرمضاففاٟتراـ، كيتأكد ىذا الرب
.    ()"حىجَّةه  رىمىضىافى 

ـي بزيارة مسجد رسوؿ ا  كالصبلة فيو ١تا ُب ذلك من األجر  كأيضان من الربامج القيا
ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو  :" قىاؿى  عبد اللًَّو ٍبني عيمىرى العظيم، فعن  ةه  :يػىقيوؿي  ٝتًى أىٍفضىلي ًمٍن  مىٍسًجًدم ُب  صىبلى

ةو ًفيمىا ًسوىاهي ًمٍن اٍلمىسىاًجًد ًإالَّ  ـى  أىٍلًف صىبلى  .()" اٍلمىٍسًجدى اٟتٍىرىا
قاؿ فقد  الصبلة ٔتسجد قباء كالصبلة فيو، كما يفضل عند القياـ بزيارة مدينة رسوؿ ا 

ةي ُب : "النيب  كذلك القياـ بزيارة شهداء أحد كالسبلـ عليهم ، ()" كىعيٍمرىةو  مىٍسًجًد قػيبىاءو  الصَّبلى
كالدعاء ٢تم، كمن األماكن كذلك اليت يفضل زيارهتا مواضع الغزكات اليت حدثت ُب ا١تدينة كغزكة 

بدر كأحد كا٠تندؽ كغَتىا من األماكن، فإف لزيارة ىذه األماكن أثرا عظيما ُب نفوس الطبلب، فهم 
 ٬تاىد إلعبلء بذلك سيعيشوف اٟتدث ُب ا١تكاف الذم كقعت فيو، كيتأملوف كيف كاف النيب 

 .كلمة ا ككيف كاف الصحابة يقدموف أركاحهم نصرة لدين رّٔم

                                                           

( .  1782حديث رقم، 139 صج،.د، 1 ط، كتاب العمرة، باب عمرة ُب رمضاف،الصحيح ُب  البخارمأخرجو (
( حديث ، 2274 صج،.د، 1 ط، كتاب مناسك اٟتج،  فضل الصبلة ُب ا١تسجد اٟتراـ،السنن ُب  النسائيأخرجو (

. 2900رقم
( حديث رقم ، 1672ص ج، .د ،1 ط، كتاب الصبلة، باب ما جاء ُب الصبلة ُب مسجد قباء،الجامع ُب  الًتمذمأخرجو (

324 .  
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كمن الربامج كذلك إقامة برنامج إلفطار الصائمُت، سواءن خبلؿ شهر رمضاف ا١تبارؾ أك أياـ االثنُت 
كا٠تميس أك غَتىا من األياـ ا١تستحب فيها الصياـ، فتقـو إدارة اٟتلقة بتنظيم ا١تائدة كإشراؾ أسر 

 .الطبلب ُب إعداد الوجبات للصائمُت لكي يناؿ اٞتميع األجر كالثواب
كذلك من الربامج الذىاب بالطبلب ألداء صبلة الًتاكيح خلف أحد ا١تشايخ ا١تقرئُت كالذين 

 .حباىم ا بصوت ٚتيل، كقراءة خاشعة
أيضا من الربامج االعتكاؼ خبلؿ العشر األكاخر من رمضاف كلو يومان كاحدان، كىذا الربنامج لو أثر 
إٯتاين عميق ُب نفوس الطبلب، فهو يربيهم على ا١تكوث ُب بيوت ا كقتان طويبلن كالتفرغ لطاعة ا 

 . جٌل كعبل بعيدان عن مشاغل اٟتياة كملهياهتا
كذلك من الربامج أداء صبلة العيد كاالستسقاء كا٠تسوؼ كالكسوؼ ك٨توىا من الصلوات، 

: لكن ينبغي على ا١تعلم أف يوضح لطبلبو سبب ىذه الصلوات، ك١تاذا شرعها ا عز كجل، فمثبلن 
 .صبلة الكسوؼ ١تاذا شرعت؟، ك١تاذا يؤديها ا١تسلموف؟، كمىت تؤدل؟، كىكذا

كذلك تعليمهم بعض السنن كسنة الضحى كالسنن الركاتب كغَتىا من السنن اليت ٢تا أكقات 
 .٥تصوصة

 : الربامج غَت ا١تخصصة بزماف كمكاف ٥تصوص: القسم الثاين
 :كىذا القسم من الربامج الذم ال يتقيد بوقت معُت كمكاف معُت، فمن برا٣تو

القياـ بزيارة ا١ترضى ُب ا١تستشفيات كغَتىا ١تا يًتتب على ذلك من األجر العظيم، كذلك 
 .زيارة ا١تقابر كا١تشاركة ُب دفن ا١توتى كأخذ العربة كالعضة من زيارة ا١تقابر ١تا فيها من تذكر اآلخرة

كذلك مساعدة األيتاـ كاألرامل، ْتيث تقـو إدارة اٟتلقات ْتصر األسر اتاجة كمن ٍب 
التنسيق مع اسنُت كاٞتهات ا١تعنية ٔتساعدة األسر، بعد ذلك تقـو إدارة اٟتلقات بتوزيع ىذه 

 .الصدقات كاإلعانات على األسر اتاجة كذلك ٔتساعدة الطبلب
كأيضان من الربامج إقامة الدركس كاليت من شأهنا أهنا تزيد ُب إٯتانيات الطبلب كتشحذ 

 .٫تمهم، كدركس السَتة النبوية، كسَتة سلفنا الصاّب
 .كذلك زيارة دار ا١تسنُت كالسبلـ عليهم كاٞتلوس معهم كاالستماع إٔب خرباهتم ُب اٟتياة
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 .البحث العلمي والمكتبات: المطلب السادس
أصبحت اٟتاجة إٔب البحث العلمي ُب كقتنا اٟتاضر أشد منها ُب أم كقت مضى، حيث أصبح "

العآب ُب سباؽ ٤تمـو للوصوؿ إٔب أكرب قدر ٦تكن من ا١تعرفة الدقيقة ا١تثمرة اليت تكفل الراحة 
 .كالرفاىية لئلنساف كتضمن لو التفوؽ على غَته

كبعد أف أدركت الدكؿي كخصوصان ا١تتقدمة أ٫تية البحث العلمي كعظم الدكر الذم يؤديو ُب التقدـ 
أكلتو كثَت من الدكؿ االىتماـ كقدَّمت لو كل ما ٭تتاجو من متطلبات سواء كانت مادية أك ، كالتنمية
حيث إف البحث العلمي ييعترب الدعامة األساسية لبلقتصاد كالتطور، كييعد ركنان أساسيان من ، معنوية

فأ٫تية البحث ،  كما ييعد أيضان السمة البارزة للعصر اٟتديث،أركاف ا١تعرفة اإلنسانية ُب ميادينها كافة
العلمي ترجع إٔب أف األمم أدركت أف عظمتها كتفوقها يرجعاف إٔب قدرات أبنائها العلمية كالفكرية 

 .() "كالسلوكية
 :إف البحث العلمي كا١تداكمة على القراءة ٢تا عدد من الفوائد اليت تعود على الطالب، منها

 . تنمي مداركو كتزيد من معلوماتو ُب ا١توضوع الذم يبحث عنو .ُ
 .يعتمد الطالب على نفسو ُب إ٬تاد ا١تعلومة من مصادرىا .ِ
 .يستطيع الطالب معاٞتة ا١تشكبلت ٔتوضوعية بعيدان عن ا٢تول كاالجتهاد الفردم .ّ
بعد ا١تمارسة كالتدريب يستطيع أف يسَت على أسس كقواعد البحث العلمي ُب كتابة  .ْ

 .البحوث، بعيدان عن العشوائية كالفوضوية
يصبح الطالب ُب حصن منيع من اٞتهل؛ كذلك ألف الطالب كلما قرأ كقلب ناظريو ُب  .ٓ

 . الكتب ازداد علمان كمعرفة
لذا ينبغي على إدارة اٟتلقات أف تنشئ ُب مقر ا١تسجد مكتبة كلو صغَتة ٖتتوم على أىم 

الكتب اليت ٯتكن للطالب أف يستقي منها ما ٭تتاجو من معلومات كخصوصان فيما يتعلق  ٔتوضوعات 
القرآف، كالتفسَت كالتجويد ك٨تو٫تا، كيفضل كذلك أف توضع كتب ٥تتصة بعدد من العلـو اإلسبلمية 

 .كالتوحيد كالفقو كالسَتة كغَتىا

                                                           

( ، "أ٫تية البحث العلمي"مسملي،  (
http://www.jazanu.edu.sa/Administrations/vpofgsar/srd/Pages/ManagerMessage.aspx 
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كما يفضل أف تقـو إدارة اٟتلقات بتنظيم زيارة للطبلب إٔب إحدل ا١تكتبات، يقوموف من خبل٢تا 
 . بالتعرؼ على طريقة تصنيف الكتب كطريقة فرزىا كطريقة البحث كالقراءة الصحيحة

كىنالك خطأ يقع فيو بعض ا١تعلمُت كىو أهنم حُت ينظموف برنامج ُب البحث العلمي أك 
القراءة، فإهنم ال يبينوا للطبلب أسس البحث العلمي كالقراءة، فبمجرد دخوؿ الطبلب للمكتبة 
يطلبوف منهم البحث كالقراءة، فتجد مثبلن ىذا الطالب قد اختار كتابا ُب أصوؿ الفقو كىو ُب 

األساس ال يعلم ما ىي أصوؿ الفقو، كبعد انتهاء الربنامج ٕتد الطبلب قد خرجوا من غَت فائدة، 
لكن ينبغي على ا١تعلم بدايةن أف ينظر إٔب الطالب كما ىي ميولو، بعد ذلك ٮتتار لو كتابا يناسب 

 .عيمره كمستول تفكَته كمدل استيعابو للكتاب الذم سيقرؤه، كىكذا، يبدأ معو تدر٬تيان 
أف فعليو  كالتثقيف يعتمد بشكل أساسي على الكتب، لذا من أراد أف يتعلم ذاتيان التعليمإف 

فكم من القراء الذين ، يتقن مهارات القراءة الصحيحة، فالقراءة مهارة كفن ال ٬تيده كثَت من الناس
كالشك أف ا٠تلفية العلمية ، كمع ذلك حصيلتهم قليلة جدان ، تان طويبل ُب القراءةكؽيبذلوف جهدان ك

ف طريقة القراءة ككيفية التعامل مع الكتاب أإال ،  للشخص ٢تا أثر كبَت ُب عملية االستيعابةكالثقاُب
لذا عليك أيها ا١تعلم أف تبُت للطبلب قبل أف يقرؤكا   تؤثر بدرجة عالية ُب مستول الفهم كاالستيعاب

  :ا٠تطوات التالية
١تاذا أقرأ ؟ ما ا٢تدؼ من كراء قراءٌب؟ : أسأؿ، قرأأٖتدد ا٢تدؼ من القراءة، فقبل أف   .ُ

ية االستيعاب كالفهم، ؿمعرفة ا٢تدؼ ككضوحو ُب الذىن أمر أساسي كضركرم لعمؼ
فحدد ىدفك قبل القراءة، فإذا كاف ىدفك مثبلن أف تقرأ من أجل القراءة فقط، فأجهد 

 .نفسك قليبلن لتخرج بسبب أفضل
كيشًتط ُب ا١تكاف أف يكوف خاليان من ، حدد ا١تكاف الذم سوؼ تقرأ فيو الكتاب .ِ

 . عليك تركيزؾ خبلؿ القراءةتشوش اليت تعيقك أك  كالضوضاءا١تلهيات كالصوارؼ
،  فهل ستكوف قراءتك متقيدة بالزمن أـ بالكمية،تك مع الكتاباءحدد طريقة قر .ّ

 بالزمن ىل ستقرأ مثبلن نصف ساعة من الكتاب يوميان بصرؼ النظر عن كم كا١تقصود
ففي ىذه اٟتالة يكوف االىتماـ بالوقت، أـ أف قراءتك هتتم با١تقدار، ، قرأت من الكتاب

  تقرأ عشرين صفحة يوميان ػ :فمثبلن 
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 لو أردت أف تقرأ عن العو١تة فإنك ستجد :فمثبلن ،  الكتاب الذم ٭تقق لك ىدفكاقرأ .ْ
ماذا ،  أف تكوف أكثر ٖتديدان ، لذا ٬تب كثَتة تناكلت موضوع العو١تة بطرؽ ٥تتلفةاكتب

؟ ىل تريد فقط معرفة عامة ١تعٌت العو١تة دكف الدخوؿ ُب اٞتزئيات  ةٓبتريد عن العو
، ةٓب؟ فهنا يكفيك كتاب ٥تتصر تقرأ فيو ا٠تطوط العريضة عن العو كالتحليبلت الدقيقة

 عن فهنا البد أف تبحثية، أما أنك تريد التوسع ُب معرفة ا١تعلومة كدراستها دراسة ٖتليل
 .كتاب شامل كاسع

لوجود أعماؿ ، ككإف كاف القارئ اٞتيد يقرأ ُب كل كقت،  للقراءةا ثابتاحدد جدكال زمٍت .ٓ
 . أخرل ضركرية ُب حياتنا فإننا ْتاجة شديدة إٔب ٖتديد كقت زمٍت يومي ثابت للقراءة

أك تشعر بالضغط النفسي كاإلكراه فإف عملية ،  كأنت ُب حالة عصبية منفعلةال تقرأ .ٔ
احرص دائمان أف تقرأ كأنت ، االستيعاب تعتمد بدرجة عالية على مقدار حضورؾ الذىٍت

اجعل عقلك ، ؼفقراءة الراغب اب ليست كقراءة ا١تكره ا١تضطر، بشوؽ ك٤تبة للقراءة
 .كمشاعرؾ كعواطفك تدفعك إٔب القراءة

كحاكؿ دائمان أف ٖتدث نفسك عن قراءة الكتاب الذم اخًتتو، ، فكر كثَتان ُب الكتاب .ٕ
 يعوقك عن احٌدث نفسك أنك لن ٕتعل أحد، كأنك سوؼ تنهيو ُب الوقت ادد

 .ؾ أكثر إبداعان ؤاجعل الدافع ينبعث من ذاتك لكي يكوف أدا، ا١تضي ُب مشركعك ىذا
، بل اجعل الغاية ىي فهم مابُت يديك، ال يكن ٫تك من القراءة إهناء صفحات الكتاب .ٖ

فإذا كاف ، ال تسأؿ كم قرأت كلكن كم فهمت: كمن العبارات ا١تشهورة الصحيحة
كالقراءة ، ىدفك إهناء الكتاب فقط فإنك ّٔذا تسعى إٔب إجهاد نظرؾ من غَت طائل

فا٢تدؼ ، عماؿ الفكر ُب ا١تقركءإاٞتيدة اإل٬تابية ٬تب أف يصاحبها التفكَت كاالستنتاج ك
 .كال يتم الفهم إال بالتفكَت ُب ا١تقركء، األساسي من القراءة ىو فهم ما تقرأه

دٌكف ُب كرقة خارجية تلخيصان ١تا قرأت، كاقرأ بصوت مسموع كببطء، حاكؿ أف تتخلى  .ٗ
إذا ٓب تفهم فبل تيأس، استمر ُب ، عن استنتاجك السابق كاقرأ بنظرة جديدة كمغايرة

قرا ، اقراءتك فهناؾ احتماؿ كبَت أف تفهم ىذه اإلشكالية بعد االنتهاء من قراءة الكتاب
قراءة بدكف تركيز ضياع للوقت ، ؼفالًتكيز ىو لٌب القراءة كجوىرىا األساسي، بًتكيز

كالًتكيز ،  على درجة تركيزؾ- بعد توفيق ا-فمستول ٧تاحك ُب القراءة يعتمد، كاٞتهد
عملية ٖتكم كانضباط كتركيض للنفس حىت يكوف لدل الشخص القدرة على االستغراؽ 
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٨تن قد نستطيع ،  ا١ترء كما يتعلم أم مهارة أخرلا مهارة يتعلمومفو، ُب عملية القراءة
 .( )القراءة لفًتة طويلة كلكننا قد ال نستطيع أف ٪تلك ا١تتابعة الذىنية كالًتكيز فيما نقرأ

 .إقامة الدروس العلمية والمحاضرات والندوات ومجالسة العلماء: المطلب السابع
إف من أىم أسباب الثبات على دين ا كالبعد عن ا١تعاصي ىو طلب العلم، فإف العبد كلما ازداد 

 َّ  مصخص حص مس خس حس جسُّٱ: علمان كمعرفة با جٌل كعبل ازداد خشية لو، قاؿ تعأب
 (.28:فاطر، اآلية سورة)

ؼ ؾكأكجبت لو خشية الٌلو اؿ، كاف أكثر لو خشية، فكل من كاف بالٌلو أعلم: "قاؿ السعدم
، فإنو داع إٔب خشية الٌلو، كىذا دليل على فضيلة العلم، كاالستعداد للقاء من ٮتشاه، عن ا١تعاصي

ُك   َف ِن َف ُّ  : كما قاؿ تعأب، كأىل خشيتو ىم أىل كرامتو وا  َف ْذ ُك ْذ   ُهَّللا   .()"َّ  َف ُهَّللا ُك   َف ِن َف   ِن َف ْذ  اَف ِن َف   َف ْذ ُك  وَف َف ُك
إف طلب العلم الشرعي ىو الطريق الوحيد ١تعرفة ا عز كجل كمعرفة أكامره كنواىيو، فبدكف العلم 

 .يصبح العبد ُب مصاؼ اٞتاىلُت عنو، الغافلُت عن ذكره
؛  كىكذا ا١تسلمة، فالواجب على ا١تسلم أف يتعلم كيتفقو ُب الدين: "  يقوؿ الشيخ ابن باز

؛ ك٢تذا  ككيف يتجنب ما حـر ا عليو، ككيف يؤدم ما أكجب ا عليو، حىت يتعلم كيف يعبد ربو
 ، كيقوؿ عليو الصبلة () "من يرد ا بو خَتان يفقهو ُب الدين": يقوؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم

خَتكم من تعلم ": ، كيقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ()"من دٌؿ على خَت فلو مثل أجر فاعلو": كالسبلـ
 .()"القرآف كعلمو

                                                           

(   https://saaid.net/mktarat/alalm/11.htm، "كيف تستوعب ما تقرأ"انظر بقنة،  (
( . 656 صج،.، د1 ط،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير السعدم، (

 .5/11، مسند عبد ا ابن عباس ،المسند أخرجو أٛتد ُب ((
، حديث رقم 1017ص، ج.د، 1ط، كتاب األمارة، باب فضل إعانة الغازم ُب سبيل ا، الصحيح ُب  مسلمأخرجو  ((

4899. 
حديث رقم ، 435ص، ج.د، 1ط، كتاب فضائل القرآف، باب خَتكم من تعلم القرآف كعلمو، الصحيح ُب  البخارمأخرجو ((

5027. 
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فالواجب على ٚتيع ا١تكلفُت من الرجاؿ كالنساء التعلم كالتفقو ُب الدين، عن طريق القرآف كالسنة، 
ووَف ) :كسؤاؿ أىل العلم كالتبصر، قاؿ تعأب فالذم عنده قدرة ، ( َف اْذ َف ُكواْذ  َف ْذ َف ا لِّذ ْذ ِن  ِنو  ُك نُك ْذ  َف  َف ْذ َف ُك

. يأخذ من كتاب ا كمن سنة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، كعنده علم
علم يسأؿ أىل العلم، كال ٬توز السكوت على اٞتهل كاإلعراض اؿقدرة كال اؿ ال ٯتتلككالذم 

؟ ، كالغفلة، بل ٬تب أف يتعلم كيتفقو ُب الدين كيتبصر؛ حىت يؤدم الواجب كيف يصلي؟ كيف يصـو
. ()"كيف يبيع؟ كيف يشًتم؟ كىكذا يعرؼ ارمات اليت حرمها ا حىت ٭تذرىا

ك٢تذا يتوجب على القائمُت على اٟتلقات أف ينظموا لطبلّٔم كيقيموا ٢تم الدركس كااضرات 
كأف يكثركا من زيارة العلماء الربانيُت كاليت من شأهنا أف تزيد ُب إٯتاهنم كترفع عنهم اٞتهل، لكن 

ينبغي أف يراعى ُب ذلك الفركؽ الفردية بُت الطبلب، سواءن الفركؽ ا١تتعلقة بالسن أك الفهم، فطبلب 
ا١ترحلة االبتدائية قد تناسبهم دركس قد ال تناسب طبلب ا١ترحلة الثانوية، كالعكس صحيح، لذا 

قد يكوف احتياج : ينبغي أكالن أف تراعى ىذه الفوارؽ، ٍب بعد ذلك ينظر إٔب احتياج كل مرحلة، فمثبلن 
طبلب ا١ترحلة االبتدائية إٔب دركس ُب الطريقة الصحيحة للوضوء، لكن ا١ترحلة الثانوية ٭تتاجوف إٔب 

دركس ُب ا١تعامبلت ا١تالية، كىكذا، ا١تهم أكالن  ىو ٖتديد احتياج الطبلب، بعد ذلك يتم التنسيق مع 
 .أحد ا١تختصُت ليقـو بإلقاء الدرس أك ااضرة عليهم

كمهمة ا١تعلم أشبو ما تكوف ٔتهمة الطبيب، كمن كاجبو أف يعرؼ ميوؿ طبلبو : "يقوؿ ابن باز
كمدل حظ كل كاحد منهم من الذكاء، كعلى أساس ىذه ا١تعرفة يقدر ا١تقاييس األساسية اليت يسَت 

 .()"عليها هنجها ُب ٥تاطبة عقو٢تم كأفهامهم
كذلك ينبغي على ا١تشرفُت كا١تعلمُت أف يربطوا طبلّٔم بالعلماء الربانيُت، كأف ينظموا ٢تم 
الزيارات كاللقاءات ٢تؤالء العلماء، فإما أف ٭تضركا إٔب دركسهم كاالستفادة كالنهل من علمهم، أك 

يقوموا بزيارهتم ُب مناز٢تم كاالستماع لتوجيهاهتم، فإف ٣تالسة العلماء تزيد العبد إٯتانان با، كتنَت لو 
 .طريق اٟتق، كترشده للصراط ا١تستقيم

 ىداىم ا ٞتادة –كإف ما يدمي القلب ما نشاىده ىذه األياـ من تطرؼ بعض الشباب 
 الذم كاف من أىم أسبابو البعد عن ٣تالسة العلماء الربانيُت، كاالستماع لنصائحهم، –الصواب 

                                                           

(   http://www.binbaz.org.sa/node/3313 ، "التفقو ُب الدين كتعلم العلم الشرعي" ابن باز، (
(  .2/320، 5، طمجموع فتاوى ومقاالت متنوعةابن باز،  (
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فكانوا يأخذكف التوجيو من أشخاص ٣تهولُت، فكانت ىذه النتيجة لؤلسف الشديد، تطرؼ 
كإرىاب، كمن ٍب تفجَت كسفك الدماء، كل ذلك ْتجة الدفاع عن دين ا، كال حوؿ كال قوة إال 

 .      با
 :البرامج الترفيهية: المطلب الثامن

بل ، إف الربامج الًتبوية ليست ٤تصورة ُب جانب دكف آخر، كال مقصورة على جزء منها دكف جزء
إذ التكامل ىو ما  (...كترفيهيةدعوية، كعلمية، كاجتماعية، كثقافية، )ىي شاملة لكافة ا١تناشط 

كلقد ، لكن ما ٬تمعها ىو أثرىا البليغ ُب نفوس ا١تستهدفُت، كا٢تدؼ ا١تنشود، يؤدم الدكر ا١تطلوب
كعظيم اٞتدكل ُب نفوس ، نبو علماء ا١تسلمُت إٔب ضركرة مثل ىذه األمور ١تا ١تسوه من عميق األثر

، ينصح بأف يؤذف للطبلب بعد االنصراؼ من الدرس باللعب- رٛتو ا - فهذا الغزإب ، الدارسُت
كيعلل ذلك بأف إرىاؽ الطالب بالتعليم دائمان ٯتيت قلبو، كيبطل ذكاءه، كينغص عليو العيش حىت 

 .( )يطلب اٟتيلة ُب ا٠تبلص منو
 ثقيل، ك٫تا  ٛتاالف جذعمٌر يب: "كقد أدرؾ ابن اٞتوزم أ٫تية الًتفيو عن النفس حيث يقوؿ

ٍب يعيده أك ٬تيبو  فأحد٫تا يصغي إٔب ما يقولو اآلخرالنغم، ككلمات االسًتاحة، يتجاكباف بإنشاد 
كثقل األمر، ككلما ، زادت ا١تشقة عليهما فرأيت أهنما لو ٓب يفعبل ىذا، مثل ذلك ٔتثلو، كاآلخر ٫تتو

، كطرب فإذا بو تعليق فكر كل كاحد منهما ٔتا يقولو اآلخر، فتأملت ُب السبب، فعبل ىذا ىاف األمر
      . اموؿنسى ثقلكم، فينقطع الطريق، كإحالة فكره ُب اٞتواب ٔتثل ذلكبو، 

كمن ، صعبةالتكليف أموران ٛتل من  كرأيت أف اإلنساف قد، فأخذت من ىذا إشارة عجيبة
فرأيت الصواب قطع طريق ، كتكليفها الصرب عما ٖتب كعلى ما تكره، أثقل ما ٛتل مداراة نفسو

 .()"بالتسلية كالتلطف للنفس الصرب
إف الًتفيو أمر مطلوب كذلك لراحة النفس البشرية ١تا يعًتيها من ملل كتعب خبلؿ ضغوطات 

 .اٟتياة كمشاغلها، فإذا كاف الًتفيو للكبار أمره مطلوب فهو للصغار من باب أكٔب كآكد

                                                           

 (  .http://www.alimam.ws/ref/2356، " لطبلب التحفيظبرامج تربوية"إماـ ا١تسجد،  انظر(
(  .  99ج، ص.، د1، طإيد الخاطر ابن اٞتوزم، (

http://www.alimam.ws/ref/2356
http://www.alimam.ws/ref/2356
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ساعة ىنا كساعة ،  اٞتد كا١ترح، بل تتقلب بُتالطبيعة البشرية ال تتحمل أف تكوف ُب إتاه كاحدإف 
كما ال يكوف ىازال ُب كل  ككل األكقات، ال ٯتكن لئلنساف أف يكوف جادنا ُب كل األحياف، كىنا

 .() األحياف، بل ساعة كساعة
أىبيو  لىقيًٍت  :قىاؿى فعن حنظلة "كقد جاءت السنة النبوية ٖتث على الًتكيح عن النفس، 

ٍنظىلىةي   يىا؟ كىٍيفى أىٍنتى :فػىقىاؿى  بىٍكرو  ٍنظىلىةي، قىاؿى   نىافىقى :قىاؿى قػيٍلتي  حى  : قىاؿى قػيٍلتي ؟ مىا تػىقيوؿي ! سيٍبحىافى اللَّوً :حى
 فىًإذىا خىرىٍجنىا ًمٍن ، حىىتَّ كىأىنَّا رىٍأمي عىٍُتو ،نىكيوفي ًعٍندى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ييذىكّْرينىا بًالنَّاًر كىاٞتٍىنَّةً 

دى كىالضَّيػٍعىاتً ، ًعٍنًد رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  أىبيو   قىاؿى ، نىًسينىا كىًثَتنا،عىافىٍسنىا اأٍلىٍزكىاجى كىاأٍلىٍكالى
ا :بىٍكرو  ٍلنىا عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو ، كىأىبيو بىٍكرو   فىاٍنطىلىٍقتي أىنىا،فػىوىاللًَّو ًإنَّا لىنػىٍلقىى ًمٍثلى ىىذى حىىتَّ دىخى

ٍنظىلىةي   نىافىقى : قػيٍلتي ،كىسىلَّمى  ، قػيٍلتي :يىا رىسيوؿى اللًَّو فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ،حى  يىا :كىمىا ذىاؾى
عىافىٍسنىا  ، فىًإذىا خىرىٍجنىا ًمٍن ًعٍنًدؾى ، حىىتَّ كىأىنَّا رىٍأمي عىٍُتو ،رىسيوؿى اللًَّو نىكيوفي ًعٍندىؾى تيذىكّْرينىا بًالنَّاًر كىاٞتٍىنَّةً 

دى كىالضَّيػٍعىاًت نىًسينىا كىًثَتنا  كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه : فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ،اأٍلىٍزكىاجى كىاأٍلىٍكالى
ًئكىةي عىلىى فػيريًشكيمٍ ، ًإٍف لىٍو تىديكميوفى عىلىى مىا تىكيونيوفى ًعٍنًدم، كىُب الذٍّْكرً   ، كىُب طيريًقكيمٍ ،لىصىافىحىٍتكيٍم اٍلمىبلى

ٍنظىلىةي  كىلىًكٍن يىا  .()" سىاعىةن كىسىاعىةن  حى
لىقىٍد رىأىٍيتي رىسيوؿى " : كذلك ما جاء ُب حديث أـ ا١تؤمنُت عائشة رضي ا عنها أهنا قالت

 كىرىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي ،ُب اٍلمىٍسًجدً  يػىٍلعىبيوفى  كىاٟتٍىبىشىةي  عىلىى بىاًب حيٍجرىٌب  اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىٍومنا
 .() "عىلىٍيًو كىسىلَّمى يىٍستػيريين ًبرًدىائًًو أىٍنظيري ًإٔبى لىًعًبًهمٍ 

كاللعب باٟتراب ليس لعبان ٣تردان بل فيو تدريب : "قاؿ ابن حجر ُب شرحو ٢تذا اٟتديث
الشجعاف على مواقع اٟتركب كاالستعداد للعدك، كيدلنا ىذا اٟتديث على جواز النظر إٔب اللهو 

 .   ()"ا١تباح

                                                           

(  .16ج، ص.، د1، طإناعة الترفيه انظر ا١تنجد، (
( ، كتاب التوبة، باب فضل دكاـ الذكر كالفكر ُب أمور اآلخرة، كا١تراقبة كجواز ترؾ ذلك ُب بعض الصحيحأخرجو مسلم ُب  (

 .6966، حديث رقم 1154ج، ص.د، 1األكقات، كاالنشغاؿ بالدنيا، ط
(  .454، حديث رقم 38ج، ص .د، 1، كتاب الصبلة، باب أصحاب اًٟتراب ُب ا١تسجد، طالصحيحأخرجو البخارم ُب  (
(  .1/643، ط.، ، دفتح الباري بشرح إحيح البخاريابن حجر،  (
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تعترب الرحبلت كالزيارات العلمية من أىم األنشطة ا١تدرسية إثراء ٠تربات الطالب الًتبوية ك"
كاالجتماعية، كما تعد كسيلة تعليمية تربوية ناجحة لكسر ٚتود ا١تناىج إذا أجيد استخدامها 

كتوجيهها كفق برامج علمية مدركسة، تأخذ بعُت االعتبار أال تتحوؿ إٔب ٣ترد رحبلت ترفيهية خالية 
من األىداؼ ا١تعززة ١تبدأ التعلم الذاٌب كالتعلم با١تبلحظة ا١تباشرة، كإدراؾ العبلقات بُت مكونات 

البيئة، حيث يكتسب الطبلب من خبل٢تا سلوكات حسنة، مثل االنضباط كالنظاـ كاالحًتاـ، إضافة 
إٔب تكوين عادات ٛتيدة كاالعتماد على النفس كٖتمل ا١تسؤكلية كالصرب، فضبلن عن كوهنا تنمي 

العبلقات االجتماعية كتساعدىم على التكيف مع أنفسهم كزمبلئهم ك٣تتمعهم، كما تتيح الفرصة 
للمعلم للتعرؼ إٔب سلوكات الطالب عن كثب ما يساعده على تقوٯتها، كرٔتا يكتشف مواىب 

  .() "كإتاىات فيدعمها كينميها
ك٢تذا ٬تدر بالقائمُت على اٟتلقات أف يقيموا لطبلّٔم برامج كمناشط ترفيهية تعيد ٢تم نشاطهم، 

 كاأف ينضبطكٕتدد ٢تم حيويتهم، لكي يستأنفوا حفظهم كتعليمهم بكل ٫تة كجدية، لكن عليهم 
 ضمن أطرىا ال ٗترج عنها كال ٖتيد، فمن ضوابط الًتفيو ا١تباح ما برا٣تهمبضوابط الشريعة كأف تكوف 

 :يلي
أال يتضمن الًتفيو شركان أك سحران، كالًتفيو كالتسلية بقراءة الفنجاف كإتياف الكهاف  .ُ

 .كالعرافُت
٬تب أف يراعى ُب الًتفيو كالتسلية أف ال يتعلق ّٔا القلب ، كأال يكوف فيو تعلق بغَت ا .ِ

من نوع معُت من  كتصبح ىي الشغل الشاغل لئلنساف كىذا ما ٭تدث نتيجة اإلكثار
 .أنواع الًتفيو لدرجة اإلدماف عليها

 .كأدكات اللهو ارمة من ا١تعازؼ كا١توسيقى: ٕتتنب اظورات الشرعية .ّ
مثل الذم ٭تدث ُب ا١تسابح كرياضات الشاطئ :  اـركاالختبلطالتسًت كعدـ العرم  .ْ

 .كاٞترم كألعاب القول كا١تصارعة

                                                           

( ، "الرحبلت ا١تدرسية كسيلة معززة ١تبدأ التعلم الذاٌب ككسر ٚتود ا١تناىج" سركر، (
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/6f869efc-5ff3-4d47-8ee4-7671cbadd153  
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من الصبلة كبر الوالدين كغَت ذلك، ،  عن ذكر ا كطاعتو كامتثاؿ أمرهاالنشغاؿعدـ  .ٓ
 من أنواع اكىذا كثَتنا ما ٭تدث نتيجة اإلفراط ُب الًتفيو كاإلكثار منو إٔب درجة أف كثَت

 .الًتفيو تلهي عن طاعة ا
مراعاة مقدار اٟتاجة حىت ال يكوف كل عمر ا١ترء ُب اللهو كاللعب، كاإلنساف ٓب ٮتلق  .ٔ

ا١تلح  ٢تذا كإ٪تا جعل الًتفيو إلٚتاـ النفس ككسر الرتابة كالسآمة كا١تلل، فهو بقدر
ككما جاء ُب اٟتديث ، كمن ٍب يعود اإلنساف ّٔمة أكرب لطاعة ا تبارؾ كتعأب، للطعاـ

 .(حنظلة ساعة كساعة يا): الذم مر معنا سابقان 
 ألف االنشغاؿ بذلك غالبا ؛ْتيث ال يقضي غالب كقتو ُب الًتفيو، اٟتفاظ على الوقت .ٕ

 .ما يقود إٔب ترؾ الواجبات كاألعماؿ النافعة
 :االقتصاد ُب اإلنفاؽ على الًتفيو كفقان ١تا أمر الشرع كحىت العقل كا١تنطق، كما قاؿ تعأب .ٖ

  (.141: سورة األنعاـ، اآلية) َّ مس خس حس جس مخ جخمح جحُّٱ
ضرار، فمن ذلك السخرية أك  ضرر كال إٟتاؽ األذل باآلخرين حسينا أك معنوينا فبل عدـ .ٗ

 .() اٟتيوانات إيذاءقاب أك إيذاء اٞتَتاف، أك ؿالتنابز باأل
إف كسائل الًتفيو ُب اٟتلقات ْتمد  متيسرة كمتنوعة، لكن على ا١تشرؼ كا١تعلم أف ينتقي 

منها ما يصلح بناءن على أعمار الطبلب كميو٢تم كرغباهتم لكي تؤٌب ىذه الربامج ٙتارىا، كمن ىنا 
 :سنذكر بعض الربامج الًتفيهية اليت من ا١تمكن إقامتها ُب اٟتلقات، فمن ذلك

 .  ا١تسابقات الثقافية، سواءن ما كاف منها متعلقان بالقرآف أك غَت القرآف .ُ
الزيارات، فالزيارات قد تكوف ٞتهات رٝتية أك غَت رٝتية، فمن ىذه الزيارات زيارة بعض  .ِ

اٞتهات اٟتكومية كاليت يسمح نظامها باستقباؿ الزكار، كذلك زيارة ا١تتاحف كاٟتدائق 
 .كا١تنتزىات كا١تصانع

 .الربامج التعبدية، كرحبلت العمرة كزيارة مسجد رسوؿ ا  .ّ

                                                           

 (  .35ج، ص.، د1، طإناعة الترفيهانظر ا١تنجد، (
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الرحبلت بشىت أنواعها كالرحبلت الربية كالبحرية، كرحبلت االسًتاحات كا١تخيمات  .ْ
 .كا١تدارس

الربامج الرياضية بشىت أنواعها، كرياضة كرة القدـ أك السباحة أك التنس كغَتىا  .ٓ
من الربامج كاليت يفضلها الطبلب، لكن ينبغي أف يؤخذ باالعتبار عند إقامة أم 
برنامج رياضي أف بعض الطبلب قد ال يهول الربنامج ا١تقاـ، فعلى سبيل ا١تثاؿ 
قد يكوف الربنامج ا١تقدـ كرة القدـ، كىنالك طالب ال ٭تب ىذه الرياضة أك بو 
إصابة ٘تنعو من مزاكلة ىذه الرياضة، فعندىا ٬تب أف يكوف ىناؾ بدائل ْتيث 

 .   ٮتتار كل طالب ما ٘تيل لو نفسو ُب اختيار الربنامج ا١تفضل لو
الرياضات اٟتركية، كىذه تصلح لطبلب ا١تراحل االبتدائية، فهم يفضلوف الربامج اٟتركية  .ٔ

: أكثر من غَتىا، كىذا النوع من الربامج متنوع كمتعدد، فمن برا٣تو على سبيل ا١تثاؿ
 .  مسابقات شد اٟتبل، أك اٞترم كغَتىا
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 المبحث الرابع
 مفهوم التقنية الحديث

 .ما المقصود بالتقنية الحديثة؟: المطلب األول
ثػػم بػػٌث كاسػػتخداـ  ا١تعلومات، كمن التقنية اٟتديثة ىػػي أدكات تقػػـو بتغذيػػة كمعاٞتػػة كٗتػػزين

كاالتصاالت ا١تعلومػػات الرقميػػػػػة كالنصػػػػػية كا١تصػػػػػورة كالصػػػػػوتية عػػػػن طريػػػػػق تقنيػػػػػات اٟتاسػػػػػب اآللػػػػػي 
 .كغَتىا من األجهزة

لقػد غيػرت الثػورة الرقميػة ا١تتمثلػة فػي ا١تعلومػات كاالتصػاالت التػي يشػهدىا العػآب اآلف ك
فنجػد أف معظػم الػدكؿ ا١تتقدمػة تقنيػان ، كاألمنيػة كالتسػويقيةكالتعليمية الكثيػر مػن ا١تفػاىيم اإلداريػة 

دخػاؿ ىػذه التقنيػة فػي معظػم كإأصػبحت تعتمػد اعتمػادا أساسػيا فػي عملهػا علػى التقنيػات اٟتديثػة، 
، فبل تكاد ٕتد دائرة حكومية ٔتختلف قطاعاهتا سواءن األمنية أك التعليمية  اٟتكوميػػػة كا٠تاصػػػةاألجهزة

فػػػي األجهػػػزة اإلداريػػػة : فتجد على سبيل ا١تثاؿ، أك الصحية إال كتعتمد على كسائل التقنية اٟتديثة
، إف معظم إجراءاهتا تسَت كفق ىذه التقنيات، كال التػػػي تقػػػـو بتقػػػدًن ا٠تػػػدمات العامػػػة للمػػواطنُت
  .٭تتاج ا١تواطن إٔب مراجعة تلك الدائرة اٟتكومية

كلقػػد أدركػػت ٥تتلف بلداف العآب الثالث ٔتا فيها الدكؿ العربية أ٫تية استخداـ التقنيات 
اٟتديثة، كدخلػت الكثيػر منها بدرجات متفاكتة ىذا آّاؿ لكي تشارؾ ُب ٣تاؿ االستفادة العلمية 

 .()ةكاالقتصادم
كما يدخل ُب مفهـو التقنية اٟتديثة ما نشاىده ُب كقتنا اٟتاضر من خبلؿ األجهزة الذكية، 

اليت ٯتكن من خبل٢تا إرساؿ كم كبَت من ا١تعلومات كالصور كغَتىا إٔب أكرب عدد من الناس، ك٢تذا 
ينبغي على أىل الدعوة عمومان، كأىل القرآف خصوصان أف يغتنموا كيستثمركا ىذه التقنية لنشر ا٠تَت 

 .كتعليم الناس

                                                           

( استخداـ التقنيات اٟتديثة ُب مواجهة " انظر الغامدم، (
،"الكوارث

http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/TrainingCollege/Trainingactivities/Seminars002/act070220

12/Documents/001.pdf 
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أهمية استثمار التقنية الحديثة في خدمة الدعوة عموماً والحلقات القرآنية : المطلب الثاني
 :خصوإاً 

يشهد عصرنا اٟتاضر هنضة علمية كتكنولوجية كاسعة أفرزت لنا العديد من الوسائل كالتقنيات اٟتديثة 
 .اليت أسهمت كبشكل فعاؿ ُب تطوير كٖتديث جوانب عدة من آّاالت ُب ميادين اٟتياة ا١تختلفة

 بالذات أصبح الشغل الشاغل ٟتياة الكثَتين ُب تلك كقتنا اٟتاضركاٟتديث عن التقنية ُب 
حيث ٓب ينحصر مفهومها كما يرل البعض ُب تنوع األجهزة ككسائلها كال ُب اتساع نطاؽ ، آّاالت

توظيفها كاستخدامها ٔتا ٮتدـ آّاؿ الذم تعمل بو، ب٣تها فقط، بل أخذت االٕتاىات اٟتديثة ابر
نظران ١تا ٘تلكو تلك التقنيات من أ٫تية بالغة تتماشى مع مراحل التطور اليت ىي ٝتة من ٝتاتو كعنصران 

. ()أساسيان من مكوناتو، ك٤توران ىامان من ٤تاكر كمرتكزات العملية الًتبوية كالتعليمية ُب الوقت الراىن
ُب عصرنا اٟتاضر كاف ال بيد أف  (Internetاإلنًتنت )كمع ظهور شبكة ا١تعلومات العا١تية 

تصبح ىذه الشبكة العنكبوتية كاحدةن من أحدث كأىم كسائل الدعوة إٔب ا تعأب ١تا ٢تا من األ٫تية 
كالتأثَت، ك١تا يًتتب على تسخَتىا ُب ىذا آّاؿ من النفع العظيم كا٠تَت العميم مىت أيحسن 

 .استخدامها السيما ُب ىذا العصر الذم تطورت فيو العلـو التقنية تطوران كبَتان ميذىبلن 
كسيلةه جديدةي ينبغي استخدامها ُب إببلغ الدعوة إٔب الناس ٚتيعان  (أم اإلنًتنت)كىذه 

لدعوة، كالعارفُت بأسرار الشريعة، كابإنشاء ا١تواقع، كٕتهيز ا١تادة العلمية، كاالستعانة بأىل الفقو 
ثل استخدامها ُب الوفاء ْتاجات  كالقادرين على الرد على ما يوجو إليها من تساؤالتو أك شبهات، كٯتي

الدعوة كاحدان من التحديات اليت ٬تب أف ينهض ّٔا ا١تسلموف، خاصةن كأف ىذه الوسيلة ليست 
 .حكران على أحد، كليس ىناؾ حظره على استخداـ ا١تسلمُت ٢تا

، كقيدرةو على الوصوؿ إٔب ا١تبليُت ُب كل ك نظران ١تا ٘تتاز بو شبكة اإلنًتنت من انتشارو كاسعو
فإف اٟتاجة ماسةه لئلفادة منها ُب الدعوة إٔب ا تعأب على اعتبار أهنا ، مكاف على سطح األرض

                                                           

( ، "التقنيات الًتبوية كدكرىا ُب العملية التعليمية كشيبو منظرم الًتبية ا١تعاصرين حو٢تا" انظر اٟتريب، (
https://uqu.edu.sa/hmdharbi/ar/144568 
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كسيلةه من الوسائل اٟتية ُب ىذا العصر، كأهنا ٖتظى بقبوؿو جيدو، كانتشارو كبَتو، كتفاعلو إ٬تايبو من 
 .()ا١تبليُت الذين ييقبلوف عليها ُب أرجاء العآب

لقد تنبهت العديد من اٞتهات التعليمية كالدعوية إٔب االستفادة من التقنية اٟتديثة، فقامت 
بعض اٞتامعات العريقة باستحداث نظاـ تعليمي رائد يقـو ببث العلم كنشره من خبلؿ ىذه 

التقنيات كىو ما يعرؼ بالتعليم اإللكًتكين أك التعليم عن بعد، فهذه ا٠تطوة ىي خَت شاىد على 
 .ىذه االستفادة

كذلك ما نشاىده ُب مكاتب الدعوة من استغبلؿ ىذه التقنية من نشرو لئلسبلـ، كتصحيح 
مفاىيمو ا٠تاطئة اليت افًتاىا عليو أعداءه، فكاف ٢تذه التقنية فضله عظيم بأف أسلم كثَت من الناس، 

 .كٖتسنت صورة اإلسبلـ عند البعض
كحلقات ٖتفيظ القرآف الكرًن كاف ٢تا نصيب من استخداـ ىذه التقنية، فبدأت بعض 

اٞتهات ا١تعنية بتحفيظ القرآف الكرًن تستخدـ التقنية ُب تعليم القرآف كنشره، فنذكر على سبيل ا١تثاؿ 
 :بعض الربامج اليت ًب تنفيذىا عن طريق التقنية اٟتديثة فمن ىذه الربامج

كفكرة ىذه ا١تقرأة أنو يتم ٗتصيص ىاتف الستقباؿ االتصاالت، بعد : ا١تقرأة ا٢تاتفية .ُ
ذلك يقـو الطالب باالتصاؿ على ىذا الرقم، كيكوف ىنالك معلم ُب استقباؿ اتصالو، 

 .فيقـو الطالب بالتبلكة كا١تعلم يصحح تبلكتو
 حلقات افًتاضية تعمل من خبلؿ الشبكة ىي عبارة: تعليم القرآف من خبلؿ اإلنًتنت .ِ

للذكور كاإلناث ، تعٌت بتعليم كٖتفيظ القرآف الكرًن كٕتويده (اإلنًتنت)العنكبوتية 
يتيح ، ذم مستول عا١تي، باستخداـ برنامج تعليم إلكًتكين مرف كسهل االستخداـ

كالتدرب على التجويد، كإتقاف نطق اٟتركؼ ، للطالب كالطالبة تبلكة القرآف كحفظو
لتوفر ، كُب آف كاحد مع ا١تتواجدين ُب تلك اٟتلقات، مباشرة عرب اإلنًتنت، ك٥تارجها

٩تبة من ، كيقـو بتعليم الطبلب بوصو٢تا إليهم كُب أماكنهم، عليهم عناء البحث كالتفرغ
 ()ا١تقرئُت كا١تقرئات ا١تتخصصُت كآّازين ُب القرآف الكرًن كعلومو

                                                           

( -http://www.awda، "استخداـ اإلنًتنت ُب الدعوة إٔب ا كنشر اإلسبلـ"انظر موقع عودة كدعوة،  (

dawa.com/Pages/Subjects/default.aspx?id=5991 

(    /http://www.tajac.orgانظر موقع أكادٯتية تاج العا١تية لتعليم القرآف الكرًن عرب اإلنًتنت،  (

http://www.tajac.org/
http://www.tajac.org/
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كطريقتها أف يقـو الطالب بتسجيل تبلكتو عرب اٞتهاز الذكي، كمن : ا١تسابقات القرآنية .ّ
ٍب يقـو بإرساؿ ا١تقطع ا١تسجل إٔب ىاتف ٞتنة ا١تسابقة، بعد ذلك تقـو ٞتنة ا١تسابقة 

 .بفرز التبلكات كٖتديد الفائزين
كفكرهتا بأف يتم طرح عدد من األسئلة الثقافية من خبلؿ أحد : ا١تسابقات الثقافية .ْ

كسائل التواصل االجتماعي مثل الفيس بوؾ أك التويًت أك الواتساب أك غَتىا من 
 . التطبيقات، كمن ٍب يقـو ا١تتسابقوف ْتل األسئلة كإرساؿ اإلجابات إٔب ٞتنة ا١تسابقة

بعض اإلذاعات كالقنوات الفضائية تقـو بإعداد : مشاركة الطبلب ُب اإلذاعة كالتلفزيوف .ٓ
برامج قرآنية هتتم بتبلكة القرآف الكرًن، كتنظم ُب بعض األحياف مسابقات قرآنية، فينبغي 

على ا١تشرؼ أف يقـو بإشراؾ طبلبو ُب ىذه الربامج، لكي يستفيدكا ٦تا تقدمو تلك 
 .اإلذاعات كالقنوات

كىو عبارة عن جهاز أصغر من جهاز الكمبيوتر اموؿ، ك٭تتوم ىذا : ا١تصحف ا١ترتل .ٔ
اٞتهاز على سور القرآف الكرًن مسجلة بأصوات بعض ا١تقرئُت ا١تعركفُت، فبمجرد 

الضغط على اسم السورة تظهر السورة مكتوبة كيتلو الشيخ ا١تقطع ا١تطلوب، كىذا 
 .اٞتهاز مناسب ١تن عندىم ضعف ُب القراءة ك٭تتاج إٔب ٝتاع ا١تقطع أكثر من مرة

كفكرهتا أف يتم اختيار مادة علمية هتتم بالقرآف : إرساؿ رسائل هتتم بالقرآف كعلومو .ٕ
كعلومو، كمن ٍب يتم إرساؿ ىذه ا١تادة على شكل حلقات أك سبلسل، كيتم إرساؿ تلك 

كغَتىا من  (التويًت أك الفيسبوؾ أك الواتساب)الرسائل عرب قنوات التواصل االجتماعي 
 .الربامج
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 المبحث الخامس
 معوقات الدعوة إلى اهلل من خالل الحلقات القرآنية، وطرق عالجها

 :معوقات الدعوة إلى اهلل من خالل الحلقات القرآنية: المطلب األول
إف معوقات الدعوة ُب اٟتلقات القرآنية قد ٗتتلف من بلد إٔب بلد كمن منطقة إٔب منطقة، لذا ينبغي 
على القائمُت على اٟتلقات أف ٬تتهدكا ُب إزالة ىذه ا١تعوقات ْتسب طاقتهم كإمكانياهتم ا١تتاحة، 

 :لكي ال ٖتيل بينهم كبُت الدعوة إٔب ا من خبلؿ حلقاهتم ا١تباركة، فمن ىذه ا١تعوقات
بعض اٞتهات ا١تشرفة على حلقات ٖتفيظ القرآف الكرًن : الًتكيز على اٟتفظ آّرد .ُ

تكثف جهودىا فقط على حفظ القرآف الكرًن، فجهودىا كاىتمامها منصبة على مسألة 
 .اٟتفظ، دكف اإلىتماـ بأم برنامج دعوم قد يعود نفعو على الطالب

كىذا الضعف قد يكوف من ناحية اإلعداد : ضعف مستول ا١تعلم أك مشرؼ اٟتلقة .ِ
العلمي أك الًتبوم أك غَتىا من النواحي ا١تهمة، كاليت ٬تب على ا١تعلم أك ا١تشرؼ يكوف 

 .لو نصيب منها
كىذا االستشعار قد يكوف من : عدـ استشعار أ٫تية الدعوة إٔب ا ُب اٟتلقات القرآنية .ّ

 . اٞتهة العليا ا١تشرفة على اٟتلقات أك من إدارة اٟتلقات أك معلم اٟتلقة
أحيانان مع كثرة الضغوطات :  كثرة ا١تهاـ كاألعماؿ اإلدارية اليت تواجو إدارة اٟتلقة كا١تعلم .ْ

 .كتزاحم األعماؿ اليت تواجهها اٟتلقات، قد ال يستطيعوف أف يقيموا أم برنامج للطبلب
عدـ ٝتاح بعض اٞتهات اٟتكومية ُب بعض البلداف كاليت تشرؼ على اٟتلقات بإقامة  .ٓ

 . أم برنامج أك نشاط دعوم كاالكتفاء باٟتفظ فقط
قد يكوف كقت اٟتلقة قصَتا جدان كال يسمح الوقت بإقامة أم برنامج : قصر كقت اٟتلقة .ٔ

 .آخر غَت اٟتفظ ك التسميع
أحيانان قد يكوف كٕب أمر الطالب : اىتماـ كٕب أمر الطالب بأف ٭تفظ ابنو القرآف الكرًن .ٕ

، كلكنو يعلم بوجود -كىذا أمري ٤تمود-حريصا كل اٟترص بأف ييتم ابنو حفظ القرآف 
عدد من الربامج الدعوية ُب اٟتلقة، فَتفض مشاركة ابنو ْتجة أف ىذه الربامج تعيقو عن 

 !.إ٘تاـ حفظ القرآف
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كل إدارة حلقة ٢تا مرجعية عليا تتبعها : كثرة ا١تتطلبات من اٞتهات العليا إلدارة اٟتلقة .ٖ
إداريان، ففي بعض األحياف ىذه ا١ترجعيات تطلب متطلبات كثَتة قد تعيق إدارة اٟتلقات 
عن تنظيم الربامج الدعوية، كيكوف اىتمامها ُب إ٧تاز ما ىو مطلوب منها من اٞتهات 

 .العليا
عدـ إدراج أ٫تية الدعوة ُب اٟتلقات القرآنية ُب خطط بعض اٞتهات ا١تسؤكلة عن  .ٗ

بعض اٞتهات العليا اليت تشرؼ على حلقات ٖتفيظ : حلقات ٖتفيظ القرآف الكرًن
القرآف الكرًن ٓب تدرج ضمن خططها كبرا٣تها أم برنامج دعوم، بل كال تلـز إدارات 

 .اٟتلقات بتنظيم ىذه الربامج الدعوية
أغلب حلقات ٖتفيظ القرآف الكرًن قائمة على الدعم ا١تادم من : قلة الدعم ا١تادم .َُ

اسنُت، كىنالك بعض الربامج ٖتتاج إٔب مبالغ مالية لكي تقاـ بشكل مناسب، فإذا قل 
الدعم قلت الربامج، بل قد تلغى العديد من الربامج بسبب الشح ا١تإب اليت تواجهو إدارة 

 . اٟتلقات
قلة الوعي عند بعض الطبلب بأ٫تية الدعوة ُب حلقاهتم؛ نظران لصغر سن الطبلب فهم  .ُُ

ال يدركوف أ٫تية الدعوة ُب اٟتلقات، فإذا ما أقيم برنامج دعوم ُب حلقتو ٕتده إما شارد 
 .الذىن أك يتحدث مع زميلو أك قد يغيب عن اٟتلقة لكي ال يشارؾ ُب ىذا الربنامج

 .قلة الدراسات اليت تتحدث عن الدعوة ُب اٟتلقات القرآنية بشكل مفصل كموسع .ُِ
 .عالج معوقات الدعوة إلى اهلل من خالل الحلقات القرآنية: المطلب الثاني

بعد أف ًب ذكر بعض ا١تعوقات اليت تواجو اٟتلقات من إقامة الربامج الدعوية، ٬تدر بنا أف نذكر 
 :العبلج ا١تناسب ٢تا، فمن ىذه العبلجات

إقامة كرش عمل كملتقيات كندكات تطرح من قبل ا١تختصُت سواءن ُب ٣تاؿ الدعوة أك ُب  .ُ
٣تاؿ حلقات التحفيظ، يتحدثوف من خبل٢تا عن آليات ككسائل ٗتدـ الدعوة من خبلؿ 

حلقات ٖتفيظ القرآف الكرًن، ْتيث ٮترجوف بتوصيات تكوف بإذف ا منطلقان للدعوة 
من خبلؿ ىذه اٟتلقات ا١تباركة، كمن ٍب ترفع ىذه التوصيات للجهات العليا للنظر فيها 

 . كاعتماد تنفيذىا على أرض الواقع
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٥تاطبة اٞتهات العليا للحلقات، كاٞتلوس مع ا١تسؤكلُت، لتوضيح أ٫تية الدعوة من خبلؿ  .ِ
ىذه اٟتلقات، ال أف تكوف ىذه اٟتلقات مقتصرة فقط على اٟتفظ آّرد من غَت تدبر 

 . أك فهم لكبلـ ا جل كعبل
نشر ثقافة أ٫تية الدعوة من خبلؿ حلقات ٖتفيظ القرآف الكرًن بُت مشرُب كمعلمي  .ّ

 .اٟتلقات كذلك من خبلؿ إقامة ا١تلتقيات كاللقاءات كالدكرات
إقامة الدكرات التطويرية كالًتبوية ١تشرُب كمعلمي اٟتلقات، كاليت من شأهنا أف ترتقي  .ْ

 .ٔتستواىم التعليمي كالًتبوم كالدعوم
ال يتم تعيُت ا١تشرؼ أك ا١تعلم ُب اٟتلقات إال بعد أف ٬تتاز ا١تقابلة الشخصية، على أف  .ٓ

تقـو اٞتهة العليا للحلقات بإجراء ىذه ا١تقاببلت بكل حيادية، كما ال يسمح للمشرؼ 
 .أك ا١تعلم ٔتزاكلة العمل إال بعد اجتياز ا١تقابلة كإعطاءه شهادة ٔتزاكلة العمل

على اٞتهات العليا اليت تشرؼ على اٟتلقات أف تقـو بًتتيب احتياجاهتا كمتطلباهتا من  .ٔ
 .اٟتلقات بشكل منظم، ْتيث ال تعيق إدارة اٟتلقات عن مهامها األساسية

فيما يتعلق بقصر كقت اٟتلقة، ىنالك أكقات من ا١تمكن االستفادة منها كإقامة الربامج  .ٕ
إف كاف كقت اٟتلقات العصر، فباإلمكاف إقامة : الدعوية خبل٢تا، فعلى سبيل ا١تثاؿ

الربنامج بعد ا١تغرب، على أف يتم إشعار كٕب أمر الطالب بذلك الوقت الذم ًب اختياره 
، بل باإلمكاف إقامة برنامج يـو كاحد  إلقامة الربنامج، كال يلـز أف يقاـ الربنامج كل يـو

 .ُب األسبوع
عقد لقاءات مع أكلياء أمور الطبلب إلقناعهم بأ٫تية الدعوة ُب ىذه اٟتلقات، ْتيث إذا  .ٖ

شارؾ أبناؤىم ُب ىذه الربامج ستنعكس عليهم بفائدة عظيمة من خبلؿ سلوكهم 
 .كتعاملهم كأدّٔم

على إدارة اٟتلقات أف تستحدث كتبتكر طرؽ ككسائل هتتم بكيفية تطوير اإليرادات  .ٗ
ا١تالية للحلقات، ألف االعتماد على أمواؿ اسنُت فقط ال يكفي، كذلك ألف اسن قد 

يقف عن الدعم يومان ما، فإذا توقف الدعم ستتوقف اٟتلقات كتغلق، لكن إذا كانت 
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ىنالك بدائل كأمواؿ ثابتة تأٌب للحلقات كاألكقاؼ مثبلن، فإف اٟتلقات بإذف ا 
 .ستستمر ُب نشر رسالتها بُت الناس

عقد لقاءات ك٤تاضرات للطبلب لتنبيههم على أ٫تية مشاركتهم ُب الربامج الدعوية ١تا  .َُ
٢تا من الفائدة العظيمة كاألجر الكبَت ُب حاؿ مشاركتهم ُب ىذه الربامج، كال ٯتنع أف 
 .    ٗتصص بعض اٞتوائز للطبلب ا١تشاركُت، ْتيث تكوف حافزان ٢تم للحضور كاالستفادة

على ا١تختصُت ُب ٣تاؿ الدعوة سواءن من العلماء أك الدعاة أف يولوا ىذه اٟتلقات  .ُُ
ا١تباركة مزيدا من العناية كاالىتماـ، فهي أرض خصبة للدعوة إٔب ا، فيقيموا فيها 

 .الربامج الدعوية، كينشركا ما عندىم من خَت ألبنائنا الطبلب
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ة ــــــــمـاتـــــخال
:  أهم النتائج

اٟتمد  الذم بنعمتو تتم الصاٟتات، ك٨تمده جل كعبل أف يسر إ٘تاـ ىذه البحث، كُب ا٠تتاـ ٯتكن 
: أف أ٠تص أىم ما توصلت إليو من نتائج كتوصيات، فأما النتائج فتتمثل ُب النقاط التالية

 اٟتلقات القرآنية ا١تباركة ُب كثَت من بلداف ا١تسلمُت سواءن للبنُت أك للبنات، انتشاركثرة  .ُ
 .للصغار أك للكبار، كىذا مؤشر إ٬تايب يفرح قلب كل مسلم

هنا أف تزيد أمع كثرة ىذه اٟتلقات إال أنو ينقصها الكثَت من الربامج الدعوية، كاليت من ش .ِ
 . إٯتاهنم، كتنَت ٢تم فهم كتاب رّٔم جل كعبل

 .حاجة الطبلب كالطالبات ُب اٟتلقات القرآنية إٔب مزيد من الربامج الدعوية .ّ
بعض اٞتهات العليا اليت تشرؼ على حلقات ٖتفيظ القرآف الكرًن هتتم ْتفظ حركؼ  .ْ

تدبر كتفهم القرآف، فبيذلت الطاقات، كصيرفت األمواؿ ب اىتمامهاالقرآف الكرًن أكثر من 
 .على اٟتفظ فقط دكف التدبر كالفهم

كجد من بعض القائمُت على حلقات ٖتفيظ القرآف الكرًن سواءن من ا١تشرفُت أك ا١تعلمُت  .ٓ
 . الدعوة من خبلؿ حلقات ٖتفيظ القرآف الكرًنأ٫تيةعدـ إدراؾ 

 ُب عدد من اٞتوانب ا١تهمة سواءن ُب اٞتانب نقصيعًتم بعض ا١تشرفُت كا١تعلمُت  .ٔ
 .العلمي أك التعليمي أك الدعوم

 .ندرة الدراسات ا١تتعمقة ُب الدعوة إٔب ا من خبلؿ حلقات ٖتفيظ القرآف الكرًن .ٕ
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 :التوإياتأهم 

 : تتمثل ُب النقاط التاليةبتوصيات البحث فهي  ما يتعلقأما

زيادة الوعي كتثقيف ٣تتمع اٟتلقات ابتداءن من اٞتهات العليا إٔب الطالب بأ٫تية الدعوة  .ُ
إٔب ا من خبلؿ اٟتلقات القرآنية، كذلك من خبلؿ تنظيم كرش العمل كا١تتقيات 

 .كالندكات
قياـ العلماء كالدعاة بواجبهم ٕتاه ىذه اٟتلقات كذلك من خبلؿ إقامة الدركس  .ِ

 .كااضرات كغَتىا من الربامج الدعوية
على اٞتهات العليا كاليت تشرؼ على حلقات ٖتفيظ القرآف الكرًن سواءن من اٞتمعيات  .ّ

أك غَتىا، أف تقـو بإنشاء مراكز متخصصة هتتم باٞتوانب الدعوية ُب اٟتلقات القرآنية 
مثل إنشاء مراكز ٗتتص بالتدبر كمراكز ٗتتص بالتفسَت كمراكز ٗتتص بالربامج 

 .  كا١تسابقات كغَتىا من الربامج الدعوية
انتقاء ا١تشرفُت كا١تعلمُت ا١تتميزين لتوٕب زماـ قيادة ىذه اٟتلقات، كتطوير من كاف يعًتيو  .ْ

 .  نقص ُب أحد اٞتوانب ا١تهمة، سواءن ُب اٞتانب العلمي أك الًتبوم أك الدعوم
تقـو اٞتهات العليا للحلقات بإعداد مناىج دعوية مبسطة لطبلب اٟتلقات كذلك  .ٓ

بالتنسيق مع العلماء كالدعاة، كيتم توزيع ىذه ا١تناىج على معلمي اٟتلقات، ْتيث يقـو 
منهج ٮتتص بالتدبر، : كل معلم بشرح ىذه ا١تناىج على طبلبو، منها سبيل ا١تثاؿ

 .كمنهج ٮتتص باإلعجاز العلمي للقرآف، كىكذا
ينبغي على القائمُت على اٟتلقات إ٬تاد حوافز مناسبة ٞتذب الطبلب ٟتلقات  .ٔ

 .التحفيظ
إشراؾ آّتمع ُب ٛتل رسالة ٖتفيظ القرآف الكرًن كالعمل بو، سواءن من قبل األمراء  .ٕ

كالوزراء كالتجار كٚتيع طبقات آّتمع، كذلك من خبلؿ دعوهتم إٔب حضور حفبلت 
ٖتفيظ القرآف الكرًن، أك دعوهتم إٔب مقر اٟتلقات، لينظركا بأعينهم بركات ىذا القرآف 

 .   العظيم، ليكونوا مسا٫تُت كباذلُت كمنفقُت ٠تدمة ىذا الكتاب العظيم
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:  فهرس اآليات القرآنية -أ
رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 

البقرة - 2
 34 2  َّ حن جن  يم ىممم خمحم جم يل ىل ٱُّٱ

 مي خيحي جي  يه ىهمه جه ين ىن من خنٱُّ
  َّٰذ يي ىي

7 121 

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 مب زب ربيئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
  َّ نبىب

17-19 110 

 حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج  حجُّ
  َّحفخف جف مغ جغمع جع مظ حط مض  خض

68 111 

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ
 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي
  يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ
 يت ىتنت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب
  َّ مث زث رث

177 31 

 حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خلٱُّ
 ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن
  َّٰى ٰر ٰذ يي

216 111 

 من خنحن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن
 ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  َّمب زب رب يئ

260 111 
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
 جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت ُّٱ
َّٱ  خص حص مس خس حسجس مخ

268 113 

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن حن جن

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي

 زت رت يبىب نب مب  زب رب يئىئ نئ مئ زئ

  َّمتنت

275 33 

 جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 جي يه ىه  مه جه ينىن من خن حن
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىيمي خي حي
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ
 يث  ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت  زت
 ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف
 ٰى ين ىننن من  زن رن مم ام يل
 مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىيني مي زي ري
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب
  مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ

 خف حفجف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حضجض
 مل خلحل جل مك لك خك حكجك مق حق مف
  َّ خم حم جم هل

282 34 ،95 

 آل عمران- 3
 113 9َّٱ  ٰه مه جه هن من خن ُّ 

 106 62 ين  ىن من خن حنجن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خلٱُّ
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
  َّمه جه

 ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىلٱُّٱ

  َّىي ني مي زي ريٰى

104 10 ،11 ، 
12 ،17 

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منٱُّٱ
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي
  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

110 10 ،13 

 113 194 َّ مق حق  مف خف حف جف ُّٱ

 النساء- 4
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيٱُّٱ
 ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
  َّ مت زت رت يب

29 33 

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 ىه مه جه  ين ىنمن خن حن جن
 ٰذ يي  ىي مي خيحي جي يه

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر
  َّ نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ

34 136 

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ
 َّ ىك مك

41 92 

 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ
 مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق

َّٱ ري ٰى ين  ىن نن منزن رن

47 113 

 30 58  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجٱُّ
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص

  َّمق حق

 رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ
  َّ زي ري ٰى ين  ىن نن من زن

63 134 

 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب ٱُّٱ

 َّ نث مث زث

82 88 

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱ

َّٱ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن

93 113 

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ
  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

123 101 ،111 

 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ٱُّٱ
  َّ ىق  يف ىف يث ىث نثمث

165 16 

 المائدة- 5
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن

 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 نب مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ

  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب

  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

3 120  

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 مهجه ين ىن  من خن حن جن يم

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه

6 94 ،101  
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ

  ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب زب

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت

  َّ  لك اك يق ىق

 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّٱ

 َّ مف خف

9 113  

  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زبٱُّ

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 زن رن ممام يل ىل مل  يك ىكمك لك اك يق

 َّ ين  ىن نن من

33 32 

 حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ

  َّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي

38 33 

 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ
 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت

  َّ يق  ىق يف ىف يثىث

93 104  

  93، 92 118 َّجلحل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف جفُّٱ

  األنعام– 6
 جه  ين ىن من خنحن جن يم ىممم خم حمجم يل ىل مل خلُّ
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه
  َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

19 36  

 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص ٱُّٱ
 مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حق مف خفحف جف

25 90  



 

170 

رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
  َّ من خن حن جن  مم خم حم جم هل

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ُّٱ
 نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي
 يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ
 مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 ين ىن نن من زن رنمم  ام يل ىل مل يك ىك
  َّ  مي زي ري ٰى

75-78 117  

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
  َّ حن جن

82 99  

  101 103  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي ٱُّٱ

 حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 حيجي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

  َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي

125 117  

 ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىنٱُّٱ
 خبحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي
 جخمح جح مجحج  مث هت مت خت حت جت هب مب
  َّ  مس خس حس جس مخ

8 150  

  األعراف– 7
  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن منخن

164  16  

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ
  َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

165 17  

  105، 84 176  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ٱُّٱ
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
 خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت
  َّحطمظ مض خض حض جضمص خص حص مس

  األنفال– 8
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيٱُّ

  َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ

2 22 ،89  

  التوبة– 9
 ام يل ىلمل يك  ىك مك لكٱُّ
 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم
  َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني ميزي  ري

71 19  

  15 91 َّجبزيري ٰى ين ىنُّ

 خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض ُّٱ
 حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف
  َّهل مل خل

122 11  

 ٌّٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ
  َّ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

124 97  

  يونس– 10
 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ

 خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض

  َّجم هل مل خل حل جل مكلك  خك حك جك مق

24 111  

 جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ٱُّٱ

  َّخص حص مس خس حس

38 116  

  23 57 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
  َّ يق  ىق يف ىف يث

  هود– 11
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ

  َّ  يه ىه مه جه ين ىن من خن

13 116  

 ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  ملٱُّٱ
  َّخئمئهئ حئ جئيي ىيني مي زي ري

49 116  

 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح ُّٱ

 مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مضخض

  َّ  مم خم حم جم هل ملخل حل جل مك لكخك حك  جك

88 69  

  يوسف– 12
 جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ُّٱ
  َّ مس خس حس  جس مخ جخ مح

3 106  

 جف  مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص  ٱُّٱ
 مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مقحق مف خف حف
  َّ مم خم حم جم هل

51 111  

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
  َّ ىه مه جه ين ىنمن خن

64 111  

 ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ٱُّٱ
  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف

108 17  

 حك جك  مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ
 جم هل مل خل  حل جل مك لك خك
  َّ  جن مم خم حم

111 106  

  ابراهيم– 14
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
 ٰى ىنين نن من زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱ

  َّ هئ  مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري

4 133  

 جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 َّ من خن حن

25 84  

  النحل– 16
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه ٱُّٱ
  َّ ٍّ  ٌّ ٰى

44 101  

 مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب

 َّ حس جس

125 13 ،84  

  اإلسراء– 17
 مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّ

  َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

9 34  

 زي ري  ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ
 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي
  َّ جت هب مب

23 31  

 جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ٱُّٱ
  َّ  لك خك حك جك مق حق مفخف حف جف  مغ

57 82  

 مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حنٱُّٱ

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

88 116  

  الكهف– 18
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن من خن حن جنيم

28 49  
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ
 مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض

 خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حقمف خف حف جف

  َّ حم جم هل مل

82 18  

  مريم– 19

  113 61َّٱحف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مصُّٱ

  المؤمنون– 23
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱ
  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري
 مث هتمت  خت حت جت هب مب خب حب جب
  َّجحمح مج حج

12-14 118  

 َّهتمث مت خت  حت جت هب مب خبٱُّ
115 30 

  النور– 24
 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ُّٱ

 يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زثرث يت  ىت نت

  َّ مل يك ىك مك  لكاك

22 39  

  الفرقان– 25
  91 30  َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ

  النمل– 27
 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقٱُّ
 َّٰىري ين ىن نن من زن رن

18 119  

  112 90-89 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
  َّ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

  العنكبوت– 29
  112، 109 43 َّجب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني ميُّ

 حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰىٱُّٱ
 َّ خئمئ

69 18  

  الروم– 30
  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئُّٱ
 حص مس خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث
  َّ  مض خض حض جض مصخص

1-4 116  

  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ
 حص مس خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث
 جفمغ جغ مع جعمظ حط  مض خض حض جض مصخص
  َّ  حق مف خف حف

1-5 119  

  113 6ٱ َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىلمل خل ُّٱ

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ
 من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك

 َّ ىن نن

21 32  

  لقمان– 31
 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ
 َّ  مل يك ىك مك لكاك يق

7 90  

  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ٱُّٱ
  َّ زئ رئ ّٰ

13 99  

  السجدة– 32
  112 18  َّ جح مج حج  مثهت مت خت حت جت هب ٱُّٱ
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
  فاطر– 35

 حس جس مخجخ مح جح  مج حج مث هت ٱُّٱ

  َّ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس

28 71 ،146  

 حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ

  َّ جل مك لك خك حك  جك مق

29 23  

  يس– 36
  14 6 َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب ٱُّٱ

  ص– 38
  َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

29 23 ،46 ،
87 ،94 

 

  الزمر– 39
  67 11  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱ
  َّمسحص

27 112  

  غافر– 40
  67 14 َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ

 مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ٱُّٱ
  َّ خس حس جس

65 67  

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن
  َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

78 107  

  فصلت– 41
 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ

  َّ نث مث

33 14  
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
  الشورى– 42

  101 30 َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ٱُّٱ

  محمد– 47
 متهب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ٱُّٱ
  َّهس مس هث مث هت

19 69  

  103، 90 24  َّىليل مل يك ىك  مك لك اك ٱُّٱ

  الفتح– 47

  113 20َّٱ هب مب خب  حب جب ُّٱ

  الحجرات– 49
 خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 ىي مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من
  َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي

12 30 ،49  

  ق– 50
 مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حجمث هت مت خت ٱُّٱ
  َّ  خص حص

45 36  

  الذاريات– 51
  30 56 َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُّٱ

  الواقعة– 56
  120 21-20  َّ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱ

  المجادلة– 58
 جن مم خمحم جم هل ملخل  حل جل مك لك خك ُّٱ
 َّ جه  هن من خن حن

19 96  

  الحشر– 59
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
 مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱ

 َّ من  زن رن مم ام يل ىل مليك  ىك

21 90  

  الجمعة– 62
 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ

  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي

2 51  

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ

 ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مليك

 َّ  مي زي ري

5 91 ،111  

  المزمل– 73
  22 4 َّ يهجي ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ

  القيامة– 75
  27 16  َّ هل مل خل حل جل مك لك ٱُّٱ

  101 23 َّ ين ىن من خن ٱُّٱ

  النازعات– 79
  121 34  َّحئخئ  جئ يي ىي ُّٱ

  عبس– 80
  121 33  َّ مك لك خك حك ٱُّٱ

  الغاشية– 88
  118 17  َّ مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ

  البينة– 98
 حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ

  َّ مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض

5 67  

  العصر– 103
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رقم الصفحة رقمها اآليـــــــــــة 
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

  َّ  جه ين ىن من خن حن

1-3 18  

  اإلخالص– 112
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  َّ  ىه مه جه ين

1-4 30  
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  :فهرس األحاديث النبوية- ب
 

 رقم الصفحة             الحديث                       

 

 48، 19 .............................................................  ....."إالَّ من ثبلثةو من صدقةو   انقطع عىمىليوي  إذا مات اإًلنسافي  -

 24 ......................................................................................................................................  ....."يـو القيامة   فإنَّو يأٌب اقرءيكا القرآفى  -

 92، 37 .............................................................  ....."قػٍرىأي عىلىٍيكى كىعىلىٍيكى أيٍنزًؿى آيىا رىسيوؿى اللًَّو،: اقػٍرىٍأ عىلىيَّ ، قػيٍلتي  -

 26 ......................................................................................  ....."أٓب تػىرى آيات أنزلت الليلة ٓب ير مثلهن قط قل أعوذ   -

 64 ........................................................................................................................................... ....."إف ا رفيق ٭تب الرفق ُب األمر  -

 137 ...............................................................................................................................  ..."إف أحق ما أخذًب عليو أجران كتاب ا -

 60، 48، 19 ....................................................  ....."إف ا كمبلئكتو ، كأىل السموات كاألرضُت ، حىت   -

اًء عىٍن الشٍّْرؾً  -  67 ..................................................................................  ....."ًفيًو  أىٍشرىؾى  عىًملى عىمىبلن  مىنٍ  أىنىا أىٍغٌتى الشُّرىكى

انىٍت ًىٍجرىتيوي ًإٔبى دينٍػيىا  بًالنػّْيَّات ًإ٪تَّىا األعمىاؿي  -  67 ..............................  ....."كًإ٪تَّىا لكيلّْ اٍمرًئو مىا نػىوىل فىمىٍن كى

 26 .........................................  ....."أيمريكا ًّٔا صيَّةكفقاؿى ال فقٍلت كيف كيتبى على النَّاس اؿ آكصىى النيبُّ  -

ثىةه  -  68 ............................................ ....."اٍستيٍشًهدى فىأيٌبى ًبًو فػىعىرَّفىوي   رىجيله :أىكَّؿي النَّاًس يػيٍقضىى ٢تىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ثىبلى

 25 ...................................................................................................................  ....." اآليتاف من آخر سورة البقرة ، من قرأ٫تا  -

 25 ...................................................................  ....."أيعجز أحدكم أف يقرأ ُب ليلة ثلث القرآف قالوا ككيف يقرأ   -

 48، 28 ...............................................................  ....." العقيقً  أك إٔب أيُّكم ٭تبُّ أف يٍغدكى كلَّ يوـو إٔب بيٍطحىاف -

ا لًٍلقيٍرآف فًإذ -  28 ......................................................................  ....." أيشَتى لوي إٔب أىحىد٫ًتىا قدَّموي ُب  اأىيػُّهيم أىٍكثػىري أىٍخذن

 15 .................................................................................................................  ....." الصبلة ،  إقامة على بايعت رسوؿ ا  -
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 14 ...............................................................................................................................................................................................  ....."بلغوا عٍت كلو -

 25 .......................................  ....." ٝتع نقيضا من فوقو فرفع رأسو فقاؿ  قاعد عند النيب  جربيل بينما -

ا القرآف فػىوى  تػىعىاىىديكا -  123 ................................................................................................................  ....."الًَّذم نػىٍفسي ٤تيىمَّدو  ىىذى

 137 ..............................................................................................................  ..."  معكم بسهم بسهم كاضربوا ٕبخذكا منهم -

 46،147، 29، 24، 2 ......................................................................................................  ....."القرآفى   خيػٍريكم مٍن تعىلم -

ةي ُب  -  141 ....................................................................................................................................................................."  مىٍسًجًد قػيبىاءو  الصَّبلى

ةه  -  141 .................................................................................................................................................................................." مىٍسًجًدم ُب  صىبلى

 135 .............................................................................................................................................................................. ...." فإف خفتم نشوزىن -

 98، 26 ...................................................................................................................................................  ....." فإف خلق نيب ا كاف  -

 141 .......................................................................................................................................................................  ....."عيٍمرىةن ُب رىمىضىافى  فىًإفَّ  -

 44، 35 ................................................. ....."فجاءه ا١تلك فقاؿ اقرأ قاؿ ما أنا بقارئ قاؿ فأخذين فغطٍت -

 92 .................................................................................................................................. ...." فىكىافى ًإذىا مىرَّ بًآيىًة عىذىابو كىقىفى كىتػىعىوَّذى  -

 17، 15 ..........................................................................................  ....."فو ا لئن يهًدم ا بك رجبلن كاحدان خَتان   -

ـى النَّيبُّ  -  93 ..........................................................................................................................................   ....."حىىتَّ ًإذىا أىٍصبىحى بًآيىةو  قىا

 27 ........................ ....." ما يكوف ُب رمضىاف حُت يٍلقاهي  أجودي  ككاف أٍجود النَّاس كاف رسوؿ اللَّو  -

 114 .......................................................................................................................................  ....."مىا كىافى قػىبػٍلىكيمٍ  يًو نػىبىأي كتاب اً ؼ -

 93 .......................................................................................... ...."رالى ٯتىيرُّ بًآيىًة رىٍٛتىةو ًإالَّ سىأىؿى كىالى بًآيىًة عىذىابو ًإالَّ اٍستىجىا  -

 149 .......................... ...." كىاٟتٍىبىشىةي  عىلىى بىاًب حيٍجرىٌب  لىقىٍد رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىٍومنا -

 11 ..........................................................................................................  ....."ليبلغ الشاىد الغائب، فإف الشاىد عسى أف  -

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6262',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6262',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6262',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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 22 ....................................................................................................................................................  ....." بالقرآف من ٓب يتغىنَّ  لٍيس منَّا -

 22 ................................................................................................  ....."ذف لنيب حسن الصوت  أ ، ما لشيءو ذف ا أما  -

 29 ...............................................................  ....."القرآف كىو حافظه لوي مع السَّفرة الًكراـً الربرًة   مثل الذم يٍقرأي  -

ؤمن -
ي
 28 ........................................ ....."به كطعمها طىٌيب  ماأليتٍػريجَّة ر٭تيها طى  مثلي  الَّذم يٍقرأي القرآف مثلي ا١ت

 26 ......................................................................................................  ....."من حفظ عشر آيات من أكؿ سورة الكهف   -

 17،147، 14 .......................................................................................................................  ....."من دٌؿ على خَت فلو أجر   -

 11 .......................................................................... ....." من رأل منكم منكران فليغَته بيده، فإف ٓب يستطع فبلسانو -

 135 ....................................................................................................... ....." من قاؿ سيٍبحىافى اللَّو كْتمده ُب يٍوـ مائىة مرَّة -

 25،46 ...............................................................................  ....."قػىرىأى حىرفان من كتاب ا فىلو بو حىسنة كاٟتسنة  من  -

 147 ....................................................................................................................................... ..." من يرد ا بو خَتان يفقهو ُب الدين -

 29 ........................................................  ....."  ما لن تضلُّوا بعدهي إف اٍعتصمتم بًو كتابي اللَّوً  تركت فيكم كقد -

 48، 43، 41 ................ ....."كيتدارسيونىوي  كمىا اٍجتمع قوـه ُب بٍيتو من بييوًت اللًَّو يتػٍليوف كتابى اللَّو -

، قػيٍلتي  -  148 ........................................................ " ....، يىا رىسيوؿى اللًَّو نىكيوفي ًعٍندىؾى تيذىكّْرينىا بًالنَّاًر كىاٞتٍىنَّةً :كىمىا ذىاؾى
هًتًمٍ  - تىكيٍم مىعى صىبلى  93 .............................................................................................................. " ....ٮتىٍريجي ًفيكيٍم قػىٍوـه ٖتىًٍقريكفى صىبلى
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  :(الغير مشهورين)األعالم المتقدمين فهرس - ج

رقم
ال

 رقم الصفحة العلم 

 64 (328ت) األندلسي، أٛتد بن ٤تمد بن عبد ربو 1
 68 ( 597ت)الزرنوجي، برىاف الدين  2
 91/93/94 (530)الطرطوشي، أبو بكر بن ٤تمد بن الوليد  3
 64 (تابعي)عمرك بن عتبة  4
 103 (468ت)الواحدم، أبو اٟتسن علي بن أٛتد  5
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  :فهرس المصادر والمراجع- د

رقم
ال

 المرجع 

القرآف الكرًن  1
-1428مكتبة الرشد، : الرياض) ،1، طفقه الدعوة إلى اهلل تعالىإبراىيم، إبراىيم نورين،  2

2007  )
مكتبة الشركؽ : ٚتهورية مصر العربية)، 4، ط الوسيطالمعجمإبراىيم مصطفى كزمبلئو،  3

( 2004-1425الدكلية، 
الرئاسة : الرياض )، 5، طمجموع فتوى ومقاالت متنوعةابن باز ، عبد العزيز بن عبد ا،  4

(. 2012-1433العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء، 
صاّب عبد العزيز آؿ : ، إشراؼ كمراجعةالصحيح، أبو عبدا ٤تمد بن إٝتاعيل، البخارم 5

 (.1999-1420دار السبلـ،:الرياض)، 1الشيخ، ط
مؤسسة الرسالة، : بَتكت)، 3، طالمدخل إلى علم الدعوةالبيانوين، ٤تمد أبو الفتح،  6

1422-2001 .)
صاّب عبد العزيز آؿ : ، إشراؼ كمراجعةالجامع، أبو عيسى ٤تمد بن عيسى، الًتمذم 7

  (.1999-1420دار السبلـ،:الرياض)، 1الشيخ، ط
، ٚتع كترتيب عبد فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةابن تيمية، اٛتد بن عبد اٟتليم،  8

٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ، : ا١تدينة ا١تنورة) ط،. دالرٛتن بن قاسم،
1425-2004 .)

: القاىرة)، 1نصر الدين التونسي، ط: ، ٖتقيقالتعريفاتاٞترجاين، علي بن ٤تمد بن علي،  9
  . (2007 ،شركة القدس

مكتبة العلـو : ا١تدينة ا١تنورة )،3، طأيسر التفاسير لكالم العلي الكبيراٞتزائرم، أيب بكر،  10
             .(1997-1418كاٟتكم، 

دار : بَتكت)، 1 ، طإيد الخاطرابن اٞتوزم، ٚتاؿ الدين ايب الفرج عبد الرٛتن بن علي،  11
  .(1992-1412الكتب العلمية،
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 ط،.د، فتح الباري بشرح إحيح البخاريابن حجر، اٛتد بن علي ابن حجر العسقبلين،  12
(. 2004-1424دار اٟتديث، : القاىرة)

مؤسسة :الرياض)شعيب األرنؤكط،: ط، ٖتقيق.، دالمسندابن حنبل، أٛتد بن ٤تمد،  13
 .(ت.الرسالة،د

دار ابن : الرياض) ط.د، األحكام الفقهية الخاإة بالقرآناٟتجيبلف، عبد العزيز ٤تمد،  14
  .(ت .اٞتوزم، د

صاّب عبد العزيز آؿ : ، إشراؼ كمراجعةالسنن، أيب داكيد سليماف بن األشعث،  داكيدكأب 15
  (. 1999-1420دار السبلـ،:الرياض)، 1الشيخ، ط

 .(1985-1405دار الثقافة، : الدكحة)ط، .د، النبأ العظيمدراز، ٤تمد عبد ا،  16
  .(ت.د )دار احياء الًتاث ،: بَتكت )، 1، طالتفسير والمفسرونالذىيب، ٤تمد حسُت،  17
: ، ٖتقيق، معرفة القرآء الكبار على الطبقات واألعصارالذىيب، مشس الدين ٤تمد أٛتد 18

 (.1995-1416عيوف الًتاث االسبلمي، : اسطنبوؿ )، ط.طيار آليت قوالج، د
: لبناف)،5يوسف الشيخ ٤تمد، ط:، ٖتقيقمختار الصحاحالرازم، ٤تمد بن أيب بكر اٟتنفي،  19

  .(1999-1420ا١تكتبة العصرية، 
دار اٟتضارة للنشر : الرياض) ،2، طهكذا عاشوا مع القرانالركيشد، أٝتاء راشد،  20

،1432-2011). 
الدار السودانية : ا٠ترطـو)،1، طتعليم المتعلم طريق التعلمالزرنوجي، برىاف اإلسبلـ،  21

 .(2004-1425للكتب،
: الرياض)ط، .د، أثر الحلقات القرآنية في تحقيق األمن االجتماعيالزىراين، علي إبراىيم،  22

 ْتوث ا١تلتقى الثالث للجمعيات ا٠تَتية لتحفيظ -ٚتعية ٖتفيظ القراف الكرًن ٔتنطقة الرياض
  .(2007-1428، -القرآف

 . (1992-1413دار الوفاء، : ا١تنصورة)، 6، طأإول الدعوةزيداف، عبد الكرًن،  23
عبد : ، ٖتقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدم، عبد الرٛتن بن ناصر،  24

، : بَتكت)، 1الرٛتن اللو٭تق، ط (. 2003-1424دار ابن حـز
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،  فكرة ووسيلة لتفعيل طالب الحلقات للحفظ والمراجعة42السلطاف، عادؿ عبد ا،  25
 .(2007-1428مركز نورين للتدريب، : الرياض)، 1ط

-1425 شركة اإلبداع الفكرم، :الكويت )، 3، طفن اإللقاء الرائعالسويداف، طارؽ،  26
2004) .  

-1425مكتبة جرير، : الرياض)، 3، طإناعة القائد فيصل، ، باشراحيل، طارؽ،السويداف 27
2004).  

،  ط. داٛتد علي،:، ٖتقيقاإلتقان في علوم القرانالسيوطي، جبلؿ الدين عبد الرٛتن،  28
  .(2006-1427دار اٟتديث،:القاىرة)

إسبلـ منصور كزمبلءه، : ، ٖتقيقجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربم، ٤تمد بن جرير،  29
(. 2010-1431دار اٟتديث، : القاىرة)ط، .د

، 1عبد آّيد تركي، ط: ، ٖتقيقالحوادث والبدعالطرطوشي، أبو بكر ٤تمد بن الوليد،  30
  .(1410/1990دار الغرب اإلسبلمي،: بَتكت)

مؤسسة الشيخ ٤تمد : القصيم) ،1، طشرح حلية طالب العلمبن عثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  31
   .(2013-1434بن عثيمُت ا٠تَتية، 

مدار الوطن للنشر، : الرياض)، ط.د، شرح رياض الصالحينبن عثيمُت، ٤تمد صاّب،  32
1426-2005).  

 (. 2004-1425دار كنوز اشبيليا،: الرياض)، 1، طالدعوةالعمار، ٛتد بن ناصر،  33
  .(2013-1434، ف.د: الرياض )، 2، طأفال يتدبرون القرآنالعمر، ناصر سليماف،  34
دار اٟتضارة للنشر كالتوزيع، : الرياض)، 2، طمدارج الحفظ والتدبرالعمر، ناصر سليماف،  35

1436/2015).  
دار : الرياض)، 1، طأثر البيئة االجتماعية على الدعوةآؿ عيسى، مسفر بن حسن،  36

(. 2007-1428الصميعي، 
عبد السبلـ : ، ٖتقيقمعجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا،  37

 .(1979-1399دار الفكر، : ـ.د)، ٤2تمد ىاركف، ط
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اٞتمعية ا٠تَتية : الرياض) ط،. د،الواجب الدعوي على حملة القرانالفريح، صاّب عبد ا،  38
ْتوث كأكراؽ عمل ا١تلتقى الثالث ٞتمعيات ٖتفيظ القراف الكرًن -لتحفيظ القراف بالرياض

 .(2006-1428،-با١تملكة العربية السعودية
، ٖتقيق ٤تمد نعيم العرقسوسي، القاموس المحيطالفَتكز آبادم، ٣تد الدين ٤تمد يعقوب،  39

  .(2005-1426مؤسسة الرسالة، : بَتكت)، 8ط
. 5، ص(ت .دار القاسم ، د: الرياض ) ط،. د ،من ثمار الدعوةالقاسم ، عبد ا١تلك ،  40
٤تمد إبراىيم ك :  ، ٖتقيق الجامع ألحكام القرآنالقرطيب ، ٤تمد بن اٛتد األنصارم ،  41

 . 3/529، (2010-1431دار اٟتديث ، : القاىرة  ) ط،.د٤تمود حامد ، 
  .(ت.مكتبة كىبة، د: القاىرة)، 7، طمباحث في علوم القرآنالقطاف، مناع خليل،  42
عبد الرٛتن بن حسن بن : ، ٖتقيقمفتاح دار السعادةابن قيم اٞتوزية، ٤تمد بن أيب بكر،  43

. (ت .دار عآب الفوائد، د: جدة) ط،. دقائد،
 ط،.د، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيانابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر،  44

 (.ت.د دار الكتب العلمية،: بَتكت)
: بَتكت)، 5، طتفسير القرآن العظيمابن كثَت، إٝتاعيل بن عمر بن كثَت أبو الفداء،  45

(. 1999-1420مؤسسة الرياف، 
مطبعة :الرياض)، 1ط ،الحفظ التربوي للقران وإناعة اإلنسانالبلحم، خالد عبد الكرًن،  46

   .(2006-1427 سفَت،
  ،1، طالموسوعة الذهبية في إعجاز القران الكريم والسنة النبويةمتوٕب، اٛتد مصطفى،  47

 .(2005-1426 دار ابن اٞتوزم، :القاىرة)
عبد  :، ٖتقيقالمحكم والمحيط األعظما١ترسي، أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل بن سيده،  48

 .(2000-1421دار الكتب العلمية، : بَتكت)، 1اٟتميد ىنداكم، ط
صاّب عبد العزيز آؿ : ، إشراؼ كمراجعةالصحيح، أيب اٟتسن مسلم بن اٟتجاج، مسلم 49

  (.1999-1420دار السبلـ،:الرياض)، 1الشيخ، ط
 (.2000-1420دار إشبيليا، : الرياض)، 1، طوسائل الدعوةا١تغذكم، عبد الرحيم ٤تمد،  50
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من اآلثار اإليمانية لتعليم القران الكريم على الفرد مقلد، شعباف رمضاف ٤تمود،  51
ْتوث كأكراؽ - اٞتمعية ا٠تَتية لتحفيظ القرآف الكرًن بالرياض: الرياض)ط، .، دوالمجتمع

  .(1428، -عمل ا١تلتقى الثالث ٞتمعيات ٖتفيظ القراف با١تملكة العربية السعودية
دار : األردف)، 1، طفيض الرحمن في األحكام المتعلقة بالقرآنملحم، أٛتد سآب،  52

 .(2001-1421النفائس، 
 .(2009-٣1430تموعة زاد للنشر، : ا٠ترب )، 1، طإناعة الترفيها١تنجد، ٤تمد صاّب،  53
54  ، دار : بَتكت)، 4، طلسان العربابن منظور، أبو الفضل ٚتاؿ الدين بن ٤تمد بن مكـر

 .(2005صادر، 
 ط، . د،المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإداريةمؤسسة ا١تنتدل اإلسبلمي،  55

  .(1996-1417مكتبة الصف التصويرم،:الرياض)
: بَتكت )، 1مفيد ٤تمد، ط. ، ٖتقيق دالعقد الفريداألندلسي، أٛتد بن ٤تمد بن عبد ربو،  56

 .(1983-1404دار الكتب العلمية ، 
صاّب عبد العزيز آؿ : ، إشراؼ كمراجعةالسنن، أيب عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب، النسائي 57

  (.1999-1420دار السبلـ،:الرياض)، 1الشيخ، ط
 1، طالمنهاج في شرح إحيح مسلم بن الحجاجالنوكم، ٭تِت بن شرؼ النوكم اٟتوراين،  58

  .(1929-1347ا١تطبعة ا١تصرية باألزىر، : القاىرة)، 
مصطفى السقا كزمبلءه، : ، ٖتقيقالسيرة النبويةابن ىشاـ، عبد ا١تلك بن ىشاـ اٟتمَتم،  59

 .(2005- 1426دار ابن كثَت، : بَتكت) ط،.د
 ،األثر التربوي و األخالقي لتعليم القران الكريم على الفرد والمجتمعا٢توٯتل، إبراىيم،  60

ْتوث ا١تلتقى الثالث للجمعيات -ٚتعية ٖتفيظ القراف الكرًن ٔتنطقة الرياض: الرياض) ط،.د
 .(2007-1428، -ا٠تَتية لتحفيظ القرآف

كماؿ بسيوين زغلوؿ، : ، ٖتقيقأسباب نزول القرآنالواحدم، أبو اٟتسن علي بن اٛتد،  61
  .(1991-1414دار الكتب العلمية، : بَتكت)، 1ط

، بحث التربية القرآنية وإثرها على الفرد والمجتمعكاعظ، ٤تب الدين بن عبد السبحاف،  62
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أكراؽ كْتوث ا١تتقى الثالث ٞتمعيات -ٚتعية ٖتفيظ القراف الكرًن بالرياض: الرياض )ط، .د

  .(2006-1428 ،-ٖتفيظ القراف با١تملكة
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1 
، "اٟتلقات القرآنية االنطبلقة كاالنتشار"موقع اماـ ا١تسجد، 

 http://www.alimam.ws/ref/2408 ، ق13/10/1436 :ايستعرض بتاريخ. 

2 
أكادٯتية تاج العا١تية لتعليم القرآف الكرًن عرب اإلنًتنت،    

 http://www.tajac.org   ،14/4/1437 :ايستعرض بتاريخ. 

3 
،  "التفقو ُب الدين كتعلم العلم الشرعي"ابن باز، عبد العزيز عبد ا، 

http://www.binbaz.org.sa/node/3313 ، 12/4/1437 :ايستعرض بتاريخ  

4 
  ، "كيف تستوعب ما تقرأ" بقنة، مبارؾ عامر، 

https://saaid.net/mktarat/alalm/11.htm ، 11/4/1437: ايستعرض بتاريخ. 

5 
  ، "علم التفسَت كأنواعو"بناين، ٧تول عبد العزيز ، 

https://uqu.edu.sa/page/ar/200027  ،2/3/1437: ايستعرض بتاريخ. 

6 
،  " اإللقاء كمقوماتو فنمفهـو"بناين، ٧تول عبد السبلـ، 

https://uqu.edu.sa/page/ar/93195129   ،ق4/4/1437 :ايستعرض بتاريخ.   

7 
  ،"ا٫تية سبب النزكؿ "موقع تدبر،

http://tdabr.com/play-5716.html  ،16/3/1437: ايستعرض بتاريخ. 

8 
،   "من كسائل الدعوة"الثويٍت، ٤تمد عبد العزيز، 

http://www.saaid.net/afkar/70.htm ،  14/11/1436: ايستعرض بتاريخ. 

9 
  ،"مقومات ا١تشرؼ الًتبوم" جامعة أـ القرل اإللكًتكين، موقع

 https://uqu.edu.sa/page/ar/190705  ،ق16/10/1436: ايستعرض بتاريخ. 

10 
 ،"ا١تقومات الشخصية ١تعلم القرآف الكرًن كأثرىا الًتبوم على اٟتلقة" جليب، أمُت صبحي،

http://www.halqat.com/Book-259.html  ،ق21/10/1436: ايستعرض بتاريخ.  

11 
 لتحفيظ القرآف الكرًن ٔتنطقة الرياض،   ا٠تَتية اٞتمعية موقع

 http://www.qk.org.sa  ،ق14/10/1436: ايستعرض بتاريخ. 
، "الفرؽ بُت الوسائل كاألساليب"اٟتازمي، خالد حامد،  12
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http://www.propheteducation.com/ar/home/?consultation=60 ،       

. ق6/11/1436:ايستعرض بتاريخ

13 
التقنيات الًتبوية كدكرىا ُب العملية التعليمية كشيبو منظرم الًتبية ا١تعاصرين "اٟتريب، ٛتداف، 

 .ق14/4/1437 : ، ايستعرض بتاريخhttps://uqu.edu.sa/hmdharbi/ar/144568،"حو٢تا

15 
،  " أسباب النزكؿأ٫تية" اٟتمزاكم، ٤تمد أبو العبل، 

  http://www.quran-radio.com/?page=details&newsID=303&cat=89 ،  
 .7/3/1437 :ايستعرض بتاريخ

16 
 ،  "ا١تقومات الشخصية ١تعلم القرآف الكرًن"حيدر، حاـز سعيد، 

 http://www.halqat.com/Book-99.html  ،ق24/10/1436  :ايستعرض بتاريخ.   

17 
، "برامج تربوية مقًتحة للحلقات القرآنية"بن خليل، مصطفى، 

 http://uqu.edu.sa/page/ar/82266 ق11/4/1437:، ايستعرض بتاريخ. 

18 
  " الرحبلت ا١تدرسية كسيلة معززة ١تبدأ التعلم الذاٌب ككسر ٚتود ا١تناىج"سركر، إٯتاف، 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/6f869efc-5ff3-4d47-8ee4-7671cbadd153  ،
 .13/4/1437:ايستعرض بتاريخ

19 
،  "١تشرُب اٟتلقات فقط"السلطاف، عادؿ عبد ا، 

https://saaid.net/Quran/27.htm  ،ق17/10/1436 :ايستعرض بتاريخ. 

20 
 "أساليب الدعوة إٔب ا"السلمي، عبد القادر فاّب، 

https://saaid.net/aldawah/492.htm  ،ق5/10/1436: ايستعرض بتاريخ.  

21 
 ،  "اٟتلقات القرآنية دراسة منهجية شاملة"طليمات، عبد ا١تعطي ٤تمد رياض، 
http://www.halqat.com/Taref.html ، ق10/10/1436: ايستعرض بتاريخ.  

22 
،  "التكافل االجتماعي ُب الفقو اإلسبلمي "الطيار، عبد ا،

http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id=1050 ، ايستعرض 
 .ق7/10/1436:بتاريخ

23 
  ،"نظرات ُب قصص القراف"عبد العاؿ، ٤تمد قطب، 

http://www.themwl.org/Publications/default.aspx?d=1&cid=1&cidi=321 ايستعرض ، 
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24 
 ، "استخداـ اإلنًتنت ُب الدعوة إٔب ا كنشر اإلسبلـ" موقع عودة كدعوة،

http://www.awda-dawa.com/Pages/Subjects/default.aspx?id=5991  ايستعرض ،
  .14/4/1437:بتاريخ

25 
،  "استخداـ التقنيات اٟتديثة ُب مواجهة الكوارث"الغامدم، ٭تِت علي، 

http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/TrainingCollege/Trainingactivities/

Seminars002/act07022012/Documents/001.pdf 14/4/1437: ، ايستعرض بتاريخ 

26 
، "ا١تريب الناجح"القحطاين، عوض ٤تمد، 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=13200  ،ايستعرض 
  .ق18/10/1436:بتاريخ

27 
من طبلب اٟتلقات  % 70دراسة سعودية حديثة تؤكد أف  "٣تلة الدعوة اإلسبلمية،

 .ىػ13/10/1436:  ايستعرض بتاريخ،  http://aldaawah.com   ،"متفوقوف دراسيان 

28 
 ،"أ٫تية البحث العلمي"مسملي، إبراىيم اٛتد، 

http://www.jazanu.edu.sa/Administrations/vpofgsar/srd/Pages/ManagerMessage.aspx 
 .ق11/4/1437:، ايستعرض بتاريخ

29 
، "أ٫تية ا١تثل القرآين "ا١تشٍت، مصطفى، 

http://www.khutabaa.com/index.cfm?method=home.con&ContentID=3768  ايستعرض ،
 .ق14/3/1437 :بتاريخ

30 
   :"أ٫تية علم التفسَت"موسوعة اقرأ عريب، 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%

D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8

%B1 ق1/3/1437 :، ايستعرض بتاريخ. 

31 
  "ا١تسابقات فتيل ا١تنافسة كاإلبداع كاالبتكار"النعيمي، ٝتَتة، 

http://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2015-05-02-1.780261  ،
 .ق2/4/1437  :ايستعرض بتاريخ

 ،"تدبر القرآف الكرًن مفهومو ػ أساليبو ػ أسبابو ػ آثاره"الوىيب، فهد،  32
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http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#.Vk6i6HarTIU  ،ق5/2/1437 :ايستعرض بتاريخ. 

33 
 ، "مسائل مهمة لطبلب اٟتلقات مع بعض الوصايا كالتنبيهات"اليماين، كماؿ بن سيد، 

https://saaid.net/book/open.php?cat=82&book=6101  ،ايستعرض بتاريخ:  
  .ق2/11/1436
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