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ABSTRACT
This study aims to provide the teachers of Quraanic Memorization Groups with educational
knowledge that satisfy their knowledge thirst and urgent questions, also improving the
outcome of education. This study came organized like so, starting with introduction followed
with five chapters, then the results ,recommendations ,then conclusion then the index of
Quraanic Verses and index of sources and references finally appendixes, Chapter One was an
introduction about The Quraanic Memorization Groups and its importance also dealt with The
Research Problem which is the existence of knowledge thirst, and scientific educational
deficiency of some of the teachers of Quraanic Memorization Groups also dealt with the five
questions of the research that branched from the main question of: how to rectify the methods
of education in Quraanic Memorization Groups ? Also discussed Research Objectives, the
most important one was qualification of teachers of Quraanic Memorization Groups and
putting up a scientific educational method for them, it also dealt with the importance of the
Research theoretically and practically, also dealt with the applied and analytical research
method, with the limitations of the research spatiality, temporally humanly and topically, and
in this chapter some research terminology were identified. The Second Chapter was about
ethics of research (theoretical domain and previous studies) the researcher elaborately talked
about the theoretical domain in three axis, also commented about the previous studies
mentioning the agreement and disagreement faces between previous studies and current
research, the researcher also showed the advantages of current research over the previous
ones. Chapter Three was about the method and the procedures used to answer the study
questions and the methodology, description of community of study and the sample and the
way of choosing it, tools used and Procedural steps and authentication of honesty and
permanence then the researcher displayed many tables that show the distribution of study
sample and questionnaire phrases (first and second axis) before and after the amendment, and
the table of coefficient of paragraph connection with total degree with teaching methods
dimension and using of educational means dimension and display of half-parting permanence
Coefficients table the researcher also mentioned the observation card and display of card
skills table before and after the amendment, and the table of coefficient of paragraph
connection with total degree of the card, and coefficient of connection each statement and
amendment dimension and execution dimension and evaluation dimension and table of
coefficients of half-parting permanence. Chapter Four related to research results and
discussing it, in this chapter the researcher dealt with the results that he acquired through
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الفصل األَول
المقدِّمة

1

الفصل األَول
ِّمةُ:
الم َقد َ
السالم على ِ
رسول اهلل ،وبعد:
احلمد هلل ،و َّ
الصالة و َّ
ِ
َّ
وتفسريا
كبريا على كتاب اهلل؛ تالوًة
ً
إن النَّاظر اليوم يف أحوال املسلمني وجمتمعاهتم ،يرى إقباالً ً
وتعليما ،يف الدُّور واملساجد يف أصقاع الدُّنيا ،وهذا االنتشار والقبول
وحفظًا وتدبـًُّرا واستشفاءً وتعلُّ ًما
ً
ي مسجد قريب أو بعيد إالَّ
الربَّاِّني هلذا الكتاب اجلليل ،فال تكاد تذهب إىل أ ي
َّإَّنا هو ِم َن اإلعجاز َّ
جتمعوا حول
يشع ِم ْن جنبات ذلك املسجد،
أيت النُّور ُّ
ومسعت آيات اهلل يَصدعُ هبا التَّالمي ُذ ،وقد َّ
َ
ر َ
معليمهم الذي نذر نفسه خلدمة ال ُق ِ
رآن الكرمي وأهله.
َ
الصحابة الذين أوصلوا لنا هذا ال ُقرآ َن بعدما
وما أَشبه اليوم بالبارحة ،فهؤالء هم حفدة َّ
الر ِ
وهلف
السطور ،و ي
حفظوه يف ُّ
سول  وكلُّهم ٌ
كأِّن أراهم وقد َّ
جتمعوا حول َّ
الصدور قبل ُّ
شوق ٌ
لسماع كالم اهلل .
وتستمر املسرية ،ويتدفَّق العطاء" ،فجمعيَّات التَّحفيظ مْنتشرةٌ يف طول البالد وعرضها،
ُّ
كل ٍ
املئات ِم َن
و
متتلئ حبلَ ِق التيالوة والتَّحفيظ ،وحلقات التَّحفيظ ُتيرج َّ
ُ
ات و َ
عام العشر َ
املساجد ُ
رآن الكرمي ،وهذا بكل تأْ ٍ
الذهيب ِ
ِ
حلفظ ال ُق ِ
ِ
كيد ممَّا يُثلج
العصر هو
ي
العصر َّ ُّ
ُ
احلُفَّاظ ،حىت قيل :إ َّن هذا َ
الصدور ،ألَنَّه ُّ
يدل على حرص األ َُّمة مبجموعها على كتاب ريهبا وحرصها على حتصيل األَجر العظيم
ُّ
الذي وعد اهلل به عباده التَّالني لكتابه واحلافظني"(.)1
َّ
يوما إىل احللقات ال ُقرآنيَّة– سواءً كان طالبًا أو معلي ًما أو مشرفًاْ -يعلم يقينًا
إن َم ِن انتسب ً
ِ
َّخصي فقط ،بل على اجملتمع ككل ،وذلك
مدى أمهييَّة هذه
احللقات املباركة ،ليس على َّ
الصعيد الش ي
ِ
صلُ َح اجملتمع ،وانتشر
ِم ْن خالل ما تنشره هذه
صلُ َح ُ
ُ
الفرد َ
احللقات م ْن خ ٍري على الفرد واجملتمع ،فإذا َ
َمن واالستقر ُار يف أرجائه.
األ ُ
"وال خيفى على أ ٍ
ِ
احللقات و ِ
املدارس ال ُقرآنيَّة يف اجملتمع ،وضرورهتا كواحدةٍ ِم ْن
َحد أمهييَّة
وجتويدا،
يتم ِم ْن خالهلا تربية وتعليم أبناء اجملتمع ال ُقرآ َن الكرمي؛ قراء ًة،
وسائط َّ
الَّتبية َّ
املهمة اليت ُّ
ً
السامية وآدابه ،وحفظ أوقاهتم ،وصرفها فيما يعود عليهم وعلى األ َُّمة
وتدبـًُّرا ،وتنشئتهم على تعاليمه َّ
اإلسالميَّة باخلري يف الدُّنيا واآلخرة ،وعمارة بيوت اهلل ،بتالوة ال ُق ِ
رآنَّ ،
فإن ذلك ِم ْن وسائل إحياء
الع َمر ،أفال يتدبَّرون ال ُقرآ َن ،ط ،1ص.191
(ُ )1
2

شك َّ
مظهر ِم ْن مظاهر عناية األ َُّمة بكتاب اهلل ،وهي بذلك
رسالة املسجد ،وال َّ
أن احللقات ال ُقرآنيَّة ٌ
سول ،حيث اعتىن بتعليم ال ُق ِ
بالر ِ
رآن ،وإذاعته ونشره"(.)1
تتأَ َّسى َّ
"إن احللقات ال ُقرآنيَّة التَّابعة جلمعيات حتفيظ ال ُق ِ
َّ
رآن الكرمي ،تُ ُّ
املهمة يف
َحد حماض ِن َّ
الَّتبية َّ
عد أ َ
ميكن ِم ْن خالهلا تربية وتوجيه مجيع فئات اجملتمع ،وتنشئتهم على أخالق
جمتمعنا اإلسالمي ،واليت ُ
ال ُق ِ
َّارس املعايري
السامية ،وآدابه الكرمية ،فهي بيئة تربويَّة مؤثيرةَّ ،
رآن الكرمي ،وتعاليمه َّ
يتشرب فيها الد ُ
ٍ
السائدة داخل هذه احللقات ،ويَّتََّّب عليهاِ ،
جديد يف البيئة
وم ْن َمثَّ يقوم ببثيها ِم ْن
والقيم واألَخالق َّ
ٍ
كتغذية راجعة.
االجتماعيَّة اليت ينتمي هلا ويعيش فيها
الَّتبويَّة اليت تُ ُّ
عد األَساس يف مقاومة االحنرافات
وبيئة احللقات ال ُقرآنيَّة هي إحدى الوسائل َّ
الَّتبية املستمدَّة ِمن ال ُق ِ
السلوكيَّة والظَّواهر االجتماعيَّة ،وقد َّ
أكد بعض الباحثني َّ
أن َّ
رآن الكرمي وسيلةٌ
ُّ
َ َ
حل مش ِ
كلة ازدياد اجلرائم والشُّرور جبميع صورها الظَّاهرة والباطنة يف احلياة االجتماعيَّة ،فهي
ُمثلى يف ي
ِ ٍ ِ
املودة
َمن والثيقة واحملبَّة واإلخاء و َّ
خريُ وسيلة لبناء خري فرد وخري جمتمع ،حيث ينتفي الشَُّّر وينتشر األ ُ
السعادة احلقيقيَّة ،ووسائل حتقيق
واحَّتام احلقوق واملشاعر وسائر الفضائل ،وهذه األُمور هي شروط َّ
األَم ِن االجتماعي.
ِ
أهداف مجعيات
املؤسسات األَمنيَّة ،وبني
وهلذا جند التَّوافق الكبري بني ما تصبوا وهتدف إليه َّ
احلماية ِمن اجلرمية ،و ِ
حفظ األَم ِن ،و ِ
رآن الكرمي ،فبينهما قواسم مشَّتكة ،تَّتَّكز حول ِ
حتفيظ ال ُق ِ
احلفظ
ُ
َ
ُ
وجعل أبناء اجملتمع ٍ
ٍ
ِمن اخل ِ
لطة الفاسدةِِ ،
صاحلة تنفع نفسها وتنفع اآلخرين"(.)2
لبنات
َ ُ
السري على طريق ِ
الصاحل ،وهذا
سلفنا َّ
"وهذه بشائر تلوح يف األُفق ،تعلن سالمة املنهج ،و َّ
بفضل اهلل أوالً ،مثَّ بفضل مجعيَّات حتفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي اخلرييَّة املنتشرة يف ربوع بالدنا ،فجزى اهلل
املسؤولني والقائمني عليها خري اجلزاء ،فقد أصبحت حماضن ِ
َئم ِة والير ِ
لَّتبية األ ِ
جال،
َجيال ،وتريج األ َّ
َ
وحييو َن املساجد َّ
وما هؤالء الشَّباب الذين ُيؤُّمو َن النَّاس يف صالة َّ
بالَّتتيل والتَّسبيح؛ إالَّ مثرةً
الَّتاويحُ ،
ِم ْن مثارها"(.)3

الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص.31
(َّ )1
( )2حنفي" ،العالقات التَّكامليَّة بين جمعيَّات الت ِ
والمؤسسات األَمنيَّة"www.quran-er.org/papers.php ،
َّحفيظ
َّ
حنين المنب ِر ،د.ط ،ص.363
( )3الدُّويشُ ،
3

لغايات عظمى ،و ٍ
ٍ
ٍ
" َّ
سامية ،تصقل الشَّخصيَّة
أهداف تربويَّة
إن إنشاء احللقات ال ُقرآنيَّة جاء
جملرد احلفظ والتَّعلُّم ،فاحللقات ال ُقرآنيَّة تُعترب
املسلمة ،وتُ ِربز اهلُويَّة اإلميانيَّة َّ
الصادقة ،وليس فقط َّ
مدرسة تربويَّة تعليميَّة متكاملة ،تسعى إىل تكوين شخصيَّة مسلمة متَّزنة يف الفكر واملنهج ،ويف
السلوك والتَّطبيق.
ُّ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة يف َّأَّنا" :مكا ٌن لتعليم النَّاس كيف يدخلون إىل عامل ال ُق ِ
رآن،
َّضح أمهييَّة
وتت ُ
فيهتدون هبداه ،ويستشفون بشفائه"."...
ِ
أكثرِ ،م ْن خالل أمسائه احلسىن ،وصفاته العُلى،
يف هذه
احللقات َّ
نتعر ُ
أكثر و َ
ف على اهلل َ
َّ
ودودا رؤوفًا غنيًّا
َكثر ال ُقرآ ُن ِم ْن ذكرها،
إاله و ً
رحيما ً
لنستدل هبا عليه ً
احدا خال ًقا عز ًيزا ً
وأفعاله اليت أ َ
وما.
حيًّا قيُّ ً
هالك األُم ِمٍ ،
كعاد ،ومثود ،وقوم ٍ
وفيها نتدارس أسباب ِ
لوط ،وبِّن إسرائيل ،وملاذا فضَّلهم اهلل
َ
َ
ُ
على العاملني فَّتة ِم َن الفَّتات؟ مثَّ غضب عليهم ،وجعل منهم قرد ًة وخناز ًيرا؟ وغري أولئك ِم َن األُم ِم
اليت حكى عنها ال ُقرآ ُن.
الكون ِ
ف على ِ
احمليط بناَّ ،
قصةَ وجودنا على األَرض ،ويوم احلساب واجلزاء،
ونتذك ُر َّ
وفيها َّ
نتعر ُ
ِ
ِ
ِ
وحقوق العباد بعضهم على بعض...
وحقوق اهلل علينا،
عن واجبات العبوديَّة،
وم ْن خالهلا
ُ
نبحث ْ
ٍ
ٍ
نعمل على االلتزام هبا"(.)1
وال نقوم منها إالَّ وقد خرجنا بدروس مستفادة ،وواجبات عمليَّة ُ
ُم ْش ِكلَةُ ِّ
الدراسة:
ِ
َّ
عاما ،وكان خالل
إن
َ
الباحث قد عمل معلي ًما يف حلقات حتفيظ ال ُقرآن الكرمي مدة (ً )17
ِ
عطشا مع ِرفيًّا لدى ِ
بعضهمِ ،م ْن ناحية القصور
التقائه ببعض معليمي
احللقات ال ُقرآنيَّة ،قد حلظ وملس ً
الشامل بطرق تعليم ال ُق ِ
رآن الكرمي
يف األداء الوظيفي عند بعض معلمي احللقات القرآنيَّة ،وعدم اإلملام َّ
الَّتبويَّة عند التَّالميذ ،وكذلك القصور يف إدارة احل ْلقة
املختلفة ،وعدم املعرفة مبعاجلة بعض القضايا َّ
السابقة ،واملعارف
وإبراز شخصيَّة املعليم ،وهذا كلُّه نتيجة االفتقار العلمي َّ
الَّتبوي ،وقلة اخلربات َّ
الَّتبويَّة اليت
املَّتاكمة لدى بعض معلمي احللقات القرآنيَّة ،وكان
ات َّ
ُ
الباحث عندما َحي ُ
ضر الدَّور َ

( )1اهلاليل ،العودةُ إلى ال ُق ِ
رآن لماذا وكيف؟ ،ط ،1ص.117
َ
4

()1
ِ
يستمع إىل
احللقات ال ُقرآنيَّة ،-كان
خاصة مبعليمي
يقيمها معهد اإلمام الشَّاطيب جبُدَّة - ،وهي َّ
ُ
ُ
أسئلة ِ
الَّتبويَّة
بعض املعليمني ،واليت كانت تدور يف جمملها حول كيفيَّة التَّعامل مع بعض القضايا َّ
الباحث يشعر َّ
علمي
تص التَّالمي َذ يف املواقف التَّعليميَّة املختلفة ،فكان
املتن يوعة اليت ُّ
ُ
افتقار ٌّ
بأن هناك ٌ
بوي لدى ِ
مني يف هذا اجلانب املهم.
تر ٌّ
بعض املعلي َ
ِ
أثار هذا يف ِ
الَّتبويَّة املتعليقة
نفس
الباحث أ ْن يَكتب حول هذا املوضوع ،ليعاجل بعض القضايا َّ
ِ
ٍ
قبض َّ
صحيح،
بشكل
ٍ
الدفَّةَ
يق ملعلي ِم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة ،لكي يَ َ
باحللقات ال ُقرآنيَّة ،وهي معاملٌ تنري الطَّر َ
الص ِ
حيحة.
جه ِة َّ
َ
الو َ
ويقود املر َ
كب إىل ُ
أسئِلَةُ الدِّراسة:
ْ

()2
الرئيس التَّايل:
السؤال َّ
ميكن اإلجابة على ُّ
ي
وحلل هذه املشكلة ُ ،
ِ
ِ
مبساجد ُجدَّة؟
احللقات ال ُقرآنيَّة
ميكن تقومي طرق التَّعليم يف
كيف ُ
الرئيس؛ األَسئلة الفرعيَّة التَّالية:
السؤال َّ
َّ
ويتفرعُ ِم ْن هذا ُّ
الس َؤال األَول :ما أساليب التَّعليم املالئم استخدامها يف احللقات ال ُقرآنيَّة؟
ُّ
الس َؤال الثَّاِّن :ما مدى استخدام معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة للوسائل التَّعليميَّة؟
ُّ
يعد معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة لتدريس ال ُق ِ
الس َؤال الثَّالث :كيف ُّ
رآن الكرمي؟
ُّ
الرابع :ما هي آليَّة تنفيذ معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة لدروس تعليم ال ُق ِ
رآن الكرمي؟
الس َؤال َّ
ُّ
يتم التَّقومي يف احللقات القرآنيَّة؟
الس َؤال اخلامس :كيف ُّ
ُّ
ٍ
إجابات
سيجد معلي ُم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة-بإذن اهلل تعاىل-
كل تلك التَّساؤالت وغريها كثري،
ُّ
ُ
ِ
ٍ
عت بني حماسن عدة؛ ِمن اخلربةِ و ِ
اللقاءات املباشرة
البحث و
شافية هلا يف ثنايا هذه اليرسالة اليت قد َمج ْ
َ
َ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة.
مع معليمي

مؤسسةٌ غري رحبيَّة ،تُعىن بالتَّعليم والتَّدريب والنَّشر العلمي يف جمال ال ُق ِ
رآن
( )1معهد اإلمام الشَّاطيب لل يدراسات ال ُقرآنِيَّة جبُدَّة هوَّ :
ِ
ِ
ومن أهداف املعهد :إعداد وتأْهيل العاملني يف جمال ال ُق ِ
رآن الكرمي،
الكرمي وعلومه ،م ْن خالل برامج نوعيَّة ،وتقنيات حديثةْ ،
=التَّعريف بربامج املعهد ،وإبراز دوره يف خدمة اجملتمع ،إحياء سنَّة اإلقراء ،وتريج اجملازين يف القراءات املختلفة ،استثمار التَّقنية
ِ
ِ
عن :مجلَّة معهد اإلمام ال َّ
شاطبي للدِّراسات
واألَساليب احلديثة يف تعليم ال ُقرآن الكرمي ،نشر البحوث وال يدراسات ال ُقرآنيَّة .نقالً ْ
ال ُقرآنِيَّة ،ج ،13مجادى اآلخرة 1233هـ.
ِ
الَّتبوي التَّطبيقي لدى ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة.
بعض معليمي
( )2أعِّن باملشكلة:
االفتقار العلمي َّ
ُ
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اف ِّ
الدراسة:
أ َْه َد ُ
.1
.2
.3
.2
.1

حتديد أساليب التعليم املالئم استخدامها يف احللقات القرآنية.
مدى استخدام معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة للوسائل التَّعليميَّة.
بيان وحتديد آليَّة اإلعداد لدى معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة لتدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي.
بيان وحتديد آليَّة تنفيذ معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة لدروس تعليم ال ُق ِ
رآن الكرمي.
حتديد أساليب التقومي املستخدمة يف احللقات القرآنية.

أهميَّةُ ِّ
الدراسة:
ِّ

كمن أمهييَّةُ ال يدراسة يف جانبني :نظري ،وتطبيقي.
تَ ُ
َهميَّة النَّظريَّة:
أوالً :األ ِّ

ي ِم ْن خالل احملاور التَّالية:
ربز أمهييَّةُ هذه ال يدراسة ِم َن اجلانب النَّظر ي
تَ ُ
َّ .1
ب بتالوته وحفظه إليه.
إن هذه ال يدراسة متعليقة بكتاب اهلل الذي نتعبَّ ُد اهلل بهَّ ،
ونتقر ُ
ِ
ِ
حتفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي ،وبيان أمهييَّتهاَّ ،
حماضن تربويَّة ألَبناء
فإَّنا تُعترب
حلقات
 .2الوقوف على
َ
املسلمني.
ِ
سول  بقوله":
ط الضَّوء على مكانة ومنزلة معليمي
الر ُ
 .3تسلي ُ
احللقات ال ُقرآنيَّة ،الذين وصفهم َّ
َخْيـ ُرُك ْم َم ْن تعلَّم ال ُقرآ َن َو َعلَّ َمهُ"(.)1
َهميَّة التَّطْبِ ِيقيِّة:
ثانيًا :األ ِّ
ربز أمهييَّة هذه ال يدراسة ِم َن اجلانب التَّطبيقي ِم ْن خالل احملاور التَّالية:
تَ ُ
ِ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة بكفاءةٍ ٍ
عالية.
احللقات ال ُقرآنيَّة بالثَّقافة اليت تعينُهم على إدارة
تزويد معليمي
ُ .1
ِ
بطرق ِ
ظ ال ُق ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة ِ
رآن الكرمي
تزويد معليمي
يتم حتفي ُ
احلفظ املختلفة ،واليت ِم ْن خالهلا ُّ
ُ .2
للت ِ
َّالميذ.
ِ
الَّتبوي مع كافَّة شرائح اجملتمع.
 .3إعانةُ معليمي
احللقات ال ُقرآنيَّة على التَّواصل َّ
يساعد أولياء األُموِر يف معرفة كيفيَّة تربية أبنائهم على مائدة ال ُق ِ
رآن الكرمي.
َ ُ .2

ِ
وعلَّ َمهُ ،ج ،3ص ،1629رقم:
( )1أخرجه البخاري يف الجامع َّ
الصحيح ،كتاب فضائل ال ُقرآن ،باب َخْيـُرُكم َم ْن تعلَّم ال ُقرآ َن َ
.1927
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َم ْنـ َه ُج الدِّراسة:

الباحث يف هذه اليرسالة املنهج الوصفي ،وكان وفق ما يلي:
استخدم
ُ
 .1االعتماد يف االستدالل على ال ُق ِ
املطهرة.
السنَّة النَّبويَّة َّ
رآن الكرمي و ُّ
الباحث إىل الكتب
يكن احلديث فيهما ،انتقل
 .2تريج األَحاديث النَّبويَّة ِم َن َّ
ُ
الصحيحني ،فإ ْن مل ْ
كل
احلديثيَّة األُخرى ،مع ذكر حكم العلماء على احلديث ،واالعتماد على كتب األَلباِّن أوالً ،و ُّ
الرجوع إليه.
ذلك سيكون يف احلاشية لسهولة ُّ
 .3بيان معاِّن الكلمات الغريبة ِم ْن مصادرها اللغويَّة.
ِ
العلَ ُم ثانيةً.
للعلَ ِم عند أول موض ٍع يُذكر فيه ،مثَّ ُحيال على هذا املوضع إذا ذُكر َ
 .2ترمجة موجزة َ
 .1عند توثيق املرجع يف احلاشية؛ َّ
خمتصرا
ذكر اسم الشُّهرة للمؤليف ،مثَّ عنوان املرجع
فإن
َ
ً
الباحث يَ ُ
الصفحة
خبط عريض ،مثَّ رقم الطَّبعة مسبوقًا حبرف (ط) ،مثَّ رقم اجلزء مسبوقًا حبرف (ج) ،مثَّ رقم َّ
مسبوقًا حبرف (ص).
مرة أُخرى يوثَّق بنفس الطَّريقة ،وليس بعبارة مرجع سابق ،إالَّ إذا كان ورود
 .6وعند ورود املرجع َّ
الصفحة.
املرجع يف نفس َّ
 .7وعند توثيق املرجع يف قائمة املصادر واملراجع؛ َّ
ذكر اسم الشُّهرة للمؤليف ،مثَّ االسم
فإن
َ
الباحث يَ ُ
الكامل دون اسم الشُّهرة ،مثَّ عنوان املرجع كامالً خبط عريض ،مثَّ رقم الطَّبعة مسبوقًا حبرف (ط)،
مثَّ (مكان النَّشر ،جهة النَّشر ،تاريخ النَّشر).
ود ِّ
الدراسة:
ُح ُد ُ

احلدود املكانيَّة :ستكون ال يدراسة –بإذن اهلل -على بعض معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة ،يف بعض
ُ .1
اجملمعات ال ُقرآنيَّة املسائيَّة يف مساجد حمافظة ُجدَّة.
َّ
الزمانيَّةِ :م ْن عام 1232هـ 1231 -هـ 2913 /م – 2912م.
احلدود َّ
ُ .2
الَّتكيز على معليمي احللقات
احلدود املوضوعيَّة :هي تقومي طرق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة ،و َّ
ُ .3
ِ
اقتصرت ال يدراسة على ال يدراسة الوصفيَّة.
ال ُقرآنيَّة دون سواهم ،و
 .2احلدود البشريَّة :هم معليمو احللقات ال ُقرآنيَّة.
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ات الدِّراسة:
صطَلَ َح ُ
ُم ْ
َّل واستوى ،وتَـبـيَّـن ِ
ِ
يمتَهُ(.)1
تقومي :التَّقومي لغة م ْن :تَـ َق َّوَم الشَّيءُ :تَـ َعد َ ْ َ َ َ َ ْ
تقَ
اع:
ال :قَـ َّوْمتُهُ فَـتَـ َق َّوَم ،أيَ :ع َّدلْتُهُ فَـتَـ َعد َ
وقَـ َّوَم الشَّيءََ :ع َّدلَهُ ،وتَـ َق َّوَم الشَّيءُ :يـُ َق ُ
َّل ،وقَـ َّوَم املتَ َ
ِ
ومةً(.)2
يمةً َم ْعلُ َ
َج َع َل لَهُ ق َ
ِ
ومةً،
اجهُ (قَـ َّوَم ُّ
الرْم َح) ،والشَّيءَ َع َّدلَهُ ،و َ
يمةً َم ْعلُ َ
وقَـ َّوَم تَـ ْق ِوميًا :الشَّيءَ أ ََز َال اع ِو َج َ
املتاع َج َع َل لَهُ ق َ
َسعََّرهُ(.)3
اإلصالح ،أ ِو التَّحسني ،أ ِو التَّطوير الدَّائم القائم
والتَّقوميُ يف
ِ
ِ
اصطالح اإلداريني هو :عمليَّةُ
على نتائج التَّقييم يف الكشف ع ِن احتياجات املوظَّف أو العمل(.)2
قي ،والتَّطوير ،والتَّحسني ،واإلصالح ،ويكون ذلك بعمليَّ ٍة
والتَّقوميُ هو:
تعديل املسا ِر ،و ُّ
الر ي
ُ
تربويٍَّة أُخرى ذات تطيط ،ومنهج متكامل(.)1
التَّعريف اإلجرائي للتَّقومي :ويقصد به الباحث إجراء تعديل أو تغيري للطُّرق املتَّبعة يف حفظ
ِ
ٍ ٍ
ِ
القوة
عن جوانب َّ
ال ُقرآن الكرمي ومراجعته ،وإصدار أحكام دقيقة هلذا املفهوم ،والكشف م ْن خالله ْ
والضَّعف للطُّرق املعمول هبا يف احللقات ال ُقرآنيَّة؛ لغرض حتسني العمليَّة التَّعليميَّة.
السبيل ،تُ َّ
يق العُظمى،
طُُرق :مجع طريق ،وهو َّ
يق األَعظم ،والطَّر ُ
ذكر وتُـ َؤنَّث ،تقول :الطَّر ُ
يقة واحدةٍ ،أي :على ٍ
يقال :ما زال فال ٌن على طر ٍ
الر ِ
حالة
جل :مذهبُهُ ،
السريةُ ،وطريقةُ َّ
والطَّريقةُ :ي
حسنة وطر ٍ
ٍ
يقال :هو على طر ٍ
واحدةٍ ،وفال ٌن حسن الطَّر ِ
يقة سي ٍئة(.)6
يقة
احلالُ ،
يقة ،والطَّريقةُُ :
َ َُ
ِ
ِ ٍ
التَّعليم :العِلم :نقيض ِ ِ ِ
ُ
ورجل عاملٌ ٌ
وعليم ،م ْن قوم علماءَ
نفسهٌ ،
ُ
اجلهلَ ،عل َم ع ْل ًما َعلُ َم هو ُ
ويقال :عالَّم أيضاِ ِ ُ ،
وعلُ َم وفقه،
وتقولَ :عل َم وفَقهَ ،أي :تعلَّم وتفقَّهَ ،
ومجع عا ٍمل علماءٌُ ُ ُ ،
فيهما ً
مجيعاُ ،

مادة" :قَ َام" ،ج ،2ص.761
( )1أنيس و إبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ،طَّ ،2
مادة" :قَـ َّوَم" ،ص.662
المنْ ِج ُد في اللغة واألَعالم  ،طَّ ،33
( )2املعلوفُ ،
مادة" :قَـ َّوَم" ،ص.727
(ُ )3جربان ،رائد الطُّالب ،طَّ ،19
عن :القيادة والتَّغيريُّ ،
للدكتور :بشري اجلابري ،ص.226
( )2الغوثاِّنُّ ،
فن اإلشراف على الحلقات ،ط ،1ص ،216نقالً ْ
السابق ،ص.217
( )1املرجع َّ

مادة" :طََر َق" ،ص.262
مادة" :طََر َق" ،ج ،1ص ،100-102واملعلوف ،مرجع سابقَّ ،
( )6ابن منظور ،لسان العرب ،د.طَّ ،
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الشيء فتعلَّم ،والعِلم :إدر ُاك الش ِ
َّ ِ
َّ
َّيء حبقيقته ،وتعلَّمُ :مطاوع علَّم،
ُ
لم وأعلمه ،وعلمتُه َّ َ َ
وعلمه الع َ
يقال :علَّمتُه فتعلَّ َم(.)1
عن كثب على طرق
التَّعريف اإلجرائي لطرق التَّعليم :ويقصد هبا الباحث هنا االطيالع ْ
رآن الكرمي يف احللقات ال ُقرآنيَّة ،وكيفيَّة حتفيظه للتَّالميذِ ،
ووسائل التَّعليم املتَّبعة يف تدريس ال ُق ِ
وم ْن مثَّ
القيام بعمليَّة التَّوجيه والتَّعديل هلذه الطُّرق ،واستحسان طرق بديلة وجديدة الغرض ِمْنها حتسني
عمليَّيت احلفظ واملراجعة داخل احللقات ال ُقرآنيَّة ،األَمر الذي يكفل –بإذن اهلل -حتقيق خمرجات قرآنيَّة
وفق اهلدف املنشود.
احللقات :احل ْلقة لغةً :كل ٍ
شيء استدار ،كح ْل ِ
قة ِ
الذ ِ
الباب و َّ
هب والفض َِّة.
ُّ
ُ
َ َ
ويقال :ح ْلقةُ ِ
القوم :دائرُهتم .وتلقَّى العِْلم يف ح ْل ِ
قة ٍ
جملس ِع ْل ِم ِه ...وح ْلقةُ ِ
فالن :يف ِ
الباب:
َ
َ َ
ُ َ
ِ
ِ
االمتالء أو دونَه .وانْـتَـزع ح ْلقةَ ٍ
ت َح ْل َقةَ احلَ ْو ِ
ت به َّ
فالن:
حد
ما يُعلَّ ُق عليه ليُـ ْقَر َ
ض :بَـلَ ْغ ُ
ع هبا .ووفَّـْي ُ
ُ ََ َ
َسبَـ َقهُ.
ِ
وحلَقِ ،
ِ
احدا كأنَّه َح ْل َقةٌ.
وح ٌ
ص ًفا و ً
واجلمعَ :حلَ ٌقٌ ،
الق ،ويقال :بَـنَـ ْوا بـُيُوتَـ ُه ْم حالقًاَ :
خاصةً(.)2
عامةً ،أو الد ْيرعُ َّ
الح َّ
واحل ْلقة :ي
الس ُ
ال ُقرآنيَّة :نسبة إىل ال ُق ِ
الس َور
رآن الكرمي ،وقد ُمسي َي ال ُقرآ ُن (قُرآنًا) َّ
بالض يم ..ألَنَّه جيمع ُّ
ويضمها(.)3
ُّ
الَّتبوي ،واألَرضيَّة
التَّعريف اإلجرائي للحلقات ال ُقرآنيَّة :وهي تلك البيئة ،وذلك احملضن َّ
اخلصبة املالئمة لدراسة وتقومي طرائق التَّعليم املختلفة حلفظ ومراجعة ال ُق ِ
رآن الكرمي.
الَّتبويُّون القادة ،الذين
التَّعريف اإلجرائي ملعليمي احللقات ال ُقرآنيَّة :هم أولئك املعليمون َّ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة؛
يقومون بإيصال كالم اهللِ وما حيتوي ِم ْن كنوز وآداب وسلوك ..إىل التَّالميذ يف
الرئيس،
وهم احملور َّ
عنهم اجلهل ،وينريوا هلم طريق املعرفة املوصل إىل اهلل ُ ،
ليُحفيظوهم إيَّاه ولريفعوا ُ

ـادةِ :
ـادة:
الم ْن ِج ـ ُد فــي اللغــة واألَعــالم ،مـ َّ
( )1ابــن منظــور ،لســان العــرب ،د.ط ،مـ َّ َ
"علـ َـم" ،ج ،6ص ،216-211واملعلــوفُ ،
"علَ َمهُ" ،ج ،2ص.622
"علِ َم" ،ص ،127وأنيس وإبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ،طَّ ،2
مادة َ
َ
"حلَ َق" ،ص.103
( )2أنيس و إبراهيم وآخرون ،مرجع سابقَّ ،
مادة َ
بتصرف.
الصحاح ،طَّ ،1
الرازي ،مختار ِّ
مادة "ق ر أ" ،صُّ ،126
(َّ )3
9

الرئيس على كتابتها ،وحبث
واألَداة الفاعلة داخل احللقات ال ُقرآنيَّة ،وهم وقود هذه ال يدراسة والباعث َّ
ومتابعة كل ما يرتبط ويتعلَّق هبم ِم ْن طرائق التَّعليم ،ووسائله املختلفة ،وخمرجاته وغري ذلك.
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الفصل الثَّاني
أدبيَّات الدِّراسة

اإلطار النَّظري ِّ
السابقة
والدراسات َّ

11

اإلطار النَّظري:
أوال :الحلقات ال ُقرآنيَّة.
ثانيًا :معلِّم الحلْقة ال ُقرآنيَّة.
ثالثًا :طرق تعليم وحفظ ال ُق ِ
رآن الكريم.
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المحور األَول :الحلقات ال ُقرآنيَّة.
واصطالحا.
المبحث األَول :تعريف الحلقات ال ُقرآنيَّة لغةً
ً
أهميَّة إعداد وتكوين الحلقات ال ُقرآنيَّة ومدى حاجة المجتمع لها.
المبحث الثَّانيِّ :
مقومات الحلقات ال ُقرآنيَّة.
المبحث الثَّالثِّ :
الرابع :أهداف ووظائف الحلقات ال ُقرآنيَّة.
المبحث َّ
المبحث الخامس :تقويم الحلقات ال ُقرآنيَّة.
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واصطالحا.
المبحث األَول :تعريف الحلقات ال ُقرآنيَّة لغةً
ً

المطلب األَول :تعريف الحلقات ال ُقرآنيَّة لغةً.
احل ْلقة لغةً :كل ٍ
شيء استدار ،كح ْل ِ
قة ِ
الذ ِ
الباب و َّ
هب والفض َِّة.
ُّ
َ َ
ويقال :ح ْلقةُ ِ
جملس ِع ِ
القوم :دائرُهتم .وتلقَّى العِلم يف ح ْل ِ
قة ٍ
لمه ...وح ْلقةُ ِ
فالن :يف ِ
الباب:
َ
َ َ
ُ َ
ِ
ِ
االمتالء أو دونَه .وانْـتَـزع ح ْلقةَ ٍ
ت َح ْل َقةَ احلَ ْو ِ
ت به َّ
فالن:
حد
ما يُعلَّ ُق عليه ليُـ ْقَر َ
ض :بَـلَ ْغ ُ
ع هبا .ووفَّـْي ُ
ُ ََ َ
َسبَـ َقهُ.
ِ
وحلَقِ ،
ِ
احدا كأنَّه َح ْل َقةٌ.
وح ٌ
ص ًفا و ً
واجلمعَ :حلَ ٌقٌ ،
الق ،ويقال :بَـنَـ ْوا بـُيُوتَـ ُه ْم حالقًاَ :
خاصةً(.)1
عامةً ،أو الد ْيرعُ َّ
الح َّ
واحل ْلقة :ي
الس ُ
()3
()2
ِ
ِ
عن أيب
صع ،وحكى يونُس
وقال األ ُّ
َصمعي  :اجلمع( :حلَق)؛كبَ ْدرة وبِ َدر ،وقَ ْ
ص َعة وق َ
ْ
()2
(حلَ َقةٌ)؛ للذين َْحيلقون
عمرو الشَّيباِّن  :ليس يف الكالم َحلَ َقةٌ بالتَّحريك إالَّ يف قوهلم :هؤالء قَـ ْوٌم َ
(حالِق)(.)1
الش َ
َّعَر؛ مجَْع َ
اصطالحا.
المطلب الثَّاني :تعريف الحلقات ال ُقرآنيَّة
ً
ي ٍ
مكان أ ُِع َّد لتالوة
هي اجتماعٌ بني ي
املريب والتَّالميذ يف أحد املساجد أ ِو الدُّور ،أو يف أ ي
رآن الكرمي وحفظه ومراجعته وتدبُّر آياته ،يف وقت ٍ
ال ُق ِ
معلوم ِم َن اليوم.

"حلَ َق" ،ج ،1ص.103
( )1أنيس ،وإبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ،طَّ ،2
مادة َ
( )2هو اإلمام ،أبو سعيد عبدامللك بن قُـَريْب بن عبدامللك بن علي بن أصمع البصري اللغوي ،أحد األَعالم ،صـدوق س يـِّنِ ،م َـن
التَّاســعة ،مــات ســنة ســت عشــرة ومئتــني ،وقيــل غــري ذلــك ،وقــد قــارب التيســعني .انظــرِ :ســيَر أعــالم النُّــبالء ،ط ،3ج،19
بتصرف.
بتصرف ،وتقريب التَّهذيب ،ج ،1ص ،122-121رقمُّ ،1337 :
ص ،111-171رقمُّ ،32 :
عمـرو ب ُـن العـالء ،ومحَّـاد ب ُـن سـلمة،
( )3هو إمام النَّحو ،أبو
عبدالرمحن يونُس بـن َحبيـب َّ
َّ
الض ُّ
ـيب ،مـوالهم البصـري ،أخـذ ع ْـن أيب ْ
ِ
الفراء ،وآخرون ،وعاش ثالثًا ومثانني سنة ،انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،1ص،102-101
سائي وسيبويه ،و َّ
وعنه :الك ُّ
بتصرف.
رقمُّ ،20 :
ـيب وأنـا أرعـى إبـالً بكاظمـة ،..ثقـة خمضـرم ،وهـو ِم ْـن رجـال الكتـب ال يسـتَّة،
( )2هو سعد بن إياس الشَّيباِّن الكو ي
يف ،قال :بُعِ َ
ـث النَّ ُّ
ـس أو س ٍ
مات يف خالفة الوليد بن عبـدامللك سـنة مخ ٍ
ـت وتسـعني ،عـاش مئـة وعشـرين سـنة .انظـرِ :سـيَر أعـالم النُّـبالء ،ط،3
بتصرف.
بتصرف ،وتقريب التَّهذيب ،د.ط ،ج ،1ص ،216رقمُّ ،70 :
ج ،2ص ،172-173رقمُّ ،62 :
بتصرف.
الصحاح ،طَّ ،1
الرازي ،مختار ِّ
"ح َل َق" ،صُّ ،119-120
(َّ )1
مادة َ
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أهميَّة إعداد وتكوين الحلقات ال ُقرآنيَّة ومدى حاجة المجتمع لها.
المبحث الثَّانيِّ :
الروح للجسد ،فهي مْنبع النُّوِر اإلهلي ،ومصدر الطَّ ِ
اقة اإلميانيَّ ِة الذي ُّ
ميد
تعترب احللقات ال ُقرآنيَّة مبثابة ُّ
ُ
ُ
ِ
وقوة اإلميان ،وسعادة الدُّنيا واآلخرة.
اجملتمع -بكافَّة شرائحه–
بصفاء العقيدةَّ ،

وتكمن أمهييَّة إقامة احللقات ال ُقرآنيَّة يف َّأَّنا :حتفظ هلذه األ َُّمة وللدنْيا كليها ،كتاب اهلل ِم ْن
ُ
صغار والكبار ،اليرجال والنيساء ،العرب والعجم ،وهذا مصداقًا لقول
خالل حفظ آياته يف صدور ال ي
()1
سول ِ من إشاعة ال ُق ِ
رآن
الر ُ
امتداد ملا سنَّه َّ
أيضا ٌ
احل يق  :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ  ،وهي ً
ْ
الكرمي يف اجملتمع املسلم ،فقد كان يقوم "بتعليم ال ُق ِ
قرؤه على النَّاس على
رآن وإذاعته ونشره ،إ ْذ كان يَ ُ
مك ٍ
ْث كما أمره اهلل  ،وكان ي ِ
الصالة ،ويف الدُّروس والعظات ،ويف الدَّعوة
سمعُهم إيَّاه يف اخلطبة و َّ
ُ
ُ
ب يف تعليمه ونشره.)2("..
واإلرشاد ،ويف الفتوى والقضاء ،وكان يُر يغ ُ
وتعليما،
الَّتغيب إىل اإلقبال على كتاب اهلل تعلُّ ًما ،وعمالً،
"فدفعهم هذا االهتمام النَّبوي و َّ
ً
وقراء ًة ،وحفظًا ،بل كان خيتار أعلمهم بكتاب اهلل ليـ َفقيه إخوانه ،ويكليف أصحابه بتعليم ال ُق ِ
لكل
رآن ي
ُ
َ
ضجة بتالوة ال ُق ِ
رسول اهلل
حىت أمرهم ُ
رآنَّ ،
سمع ملسجد رسول اهلل َّ 
قادم جديد إىل املدينة ،وكان يُ َ
 أ ْن خيفضوا أصواهتم لئالَّ يتغالطوا"(.)3
ومن هنا فإنَّه "ال خيفى على ٍ
ِ
أحد أمهييَّة احللقات واملدارس ال ُقرآنيَّة يف اجملتمع ،وضرورهتا
ْ
يتم ِم ْن خالهلا تربية وتعليم أبناء اجملتمع ال ُقرآ َن الكرمي؛ قراء ًة،
كواحدة ِم ْن وسائط َّ
الَّتبية َّ
املهمة اليت ُّ
السامية ،وآدابه ،وحفظ أوقاهتم ،وصرفها فيما يعود عليهم
وجتويدا ،وتدبـًُّرا ،وتَنشئتهم على تعاليمه َّ
ً
وعلى األ َُّمة اإلسالميَّة باخلري يف الدُّنيا واآلخرة ،وعمارة بيوت اهلل بتالوة ال ُق ِ
رآنَّ ،
فإن ذلك ِم ْن وسائل
إحياء رسالة املسجد"(.)2
"وعلى هذا تصبح إقامة احللقات ال ُقرآنيَّة يف اجملتمع ضرورةً شرعيَّةً وتربويَّة ،وهبا يُعاد الدَّور
الصالةُ ،والقراءةُ،
َّ
َئم ِة ،وجمامع األ َُّمة؛ ففيها َّ
الَّتبوي للمسجد ،حيث إ َّن املساجد كانت مواضع األ َّ
ي
وتعليم العِل ِم"(.)1
كر،
ُ
والذ ُ
( )1سورة احلِجر ،اآلية.0 :

الزرقاِّن ،مناهل العرفان في علوم ال ُق ِ
رآن ،ط ،3ج ،1ص.211
(َّ )2
ُ
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص.32
(َّ )3
السابق ،ص.31
( )2املرجع َّ
السابق ،ص.33
( )1املرجع َّ
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أيضا َّ
ليتم تعليم أبناء املسلمني ال ُقرآ َن
تتأكد ضرورة قيام احللقات ال ُقرآنيَّة يف اجملتمع َّ
"و ً
وحفظه ،وتربيتهم على آدابه ،بطر ٍ
يقة تربويٍَّة مفيدة)(.)1
إن احللقات ال ُقرآنيَّة تْنبع أمهييَّتها وأثرها ِمن الشَّرف الذي أضفاه اهلل على أهل ال ُق ِ
مثَّ َّ
رآن،
َ
ِ ِ
َّ
ِ
وخاصتُه ،وهم خري النَّاس ،كما جاء يف احلديث":
أهل اهلل
َّ
وإعالء مْنزلتهم ،ورف ِع ذكرهم ،ألََّنم ُ
()2
ترجهم ِم ْن هذه احللقات؛ ِم ْن حفظ
وعلَّ َمهُ"  ،وما يقومون به ِم ْن دور بعد ُّ
َخْيـ ُرُكم َم ْن تعلُّم ال ُقرآ َن َ
وتويل إمامة املصليني يف بيوت اهلل ،والقيام بتدريس ال ُق ِ
لكتاب اهلل ،ونشره يف العاملني ،ي
رآن ،وتعلي ِم
الر ِ
سول املتمثيلة يف قوله" :بَـليغُوا َع يِّن َولَ ْو آيَةً.)3("...
العِل ِم الشَّرعي تنفي ًذا لوصيَّة َّ
رآن الكرمي ،وكذا أدرك آثار ال ُق ِ
فمن أدرك فضل ال ُق ِ
رآن على الفرد واجملتمع ،وآثاره يف حتقيق
َْ
املدارس تسعى إىل تنشئة أبناء اجملتمع
ومعاهد قُرآنيَّة؛ فهذه
مدارس
األ َْم ِن؛ أدرك حاجة اجملتمع إىل
َ
ُ
َ
اإلسالمي تنشئة صاحلةِ ،م ْن خالل تظافر جهود إدارهتا ومد يرسيها لَّتسيخ قيم وتعاليم اإلسالم يف
ٍ
ِ
سهم يف تْنمية
نفوس متعليمي ال ُقرآن الكرمي ،هبدف إجياد إنْسان متكاملُ ،
ومواط ٍن صاحلُ ،
ميكن أ ْن يُ َ
وتطوير جمتمعه ،ويف حتقيق ِأمْنه...
"وإذا عاش الطَّالب مع ال ُق ِ
الصدرَّ ،
مطمئن النَّفس ،قريبًا
مهذب األَخالق،
رآن أصبح سليم َّ
َّ
ُ
ِم َن اهلل ،وابتعد ع ِن االضطراب ،والقلق ،واالحنراف ،وأصبح رفي ًقا حمسنًا يف تعامله مع النَّاس ،ال
سيَّما إذا اجتمعوا على مائدةِ ال ُق ِ
القلوب ،وجتد فيه
رآن يف املسجد ،فإنَّه املكان الذي َهتنأُ يف ِرحابِه
ُ
اخلالص ممَّا يساورها ِمن قلق ،والنَّجاةَ ممَّا تشعر به ِمن خوف ،إ ْذ تتلى فيه آيات ال ُق ِ
رآن الكرمي،
ْ
ُ ْ
()2
َفكار واألَذها َن)" .
كل ما يُط يه ُر
ويُسمع يف أحنائه َّ
َ
ُّفوس ،وينقيي األ َ
القلوب ،ويصفيي الن َ
بوي
ي إذ ْن أ ْن تَنتَشر وتُشاع
احملض ُن َّ
الَّت ُّ
فح ِر ٌّ
احللقات ال ُقرآنيَّة يف أصقاع الدُّنيا ،طاملا َّأَّنا َ
ُ
الذي جيد التيلمي ُذ بني جنباتهِ ،
ويستطيع ِم ْن خالله
الراحةَ النَّفسيَّة،
وم ْن خالله؛ الديفءَ ،والطُّمأْنينةَ ،و َّ
ُ
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص.227
(َّ )1
ِ
وعلَّ َمهُ ،ج ،3ص ،1629رقم:
( )2أخرجه البخاري يف الجامع َّ
الصحيح ،كتاب فضائل ال ُقرآن ،باب َخْيـُرُكم َم ْن تعلَّم ال ُقرآ َن َ
.1927
عن بِّن إسرائيل ،ج ،2ص ،1971رقم:
( )3أخرجه البخاري يف الجامع َّ
الصحيح ،كتاب أحاديث األَنبياء ،باب ما ذُكر ْ
.3261
( )2النَّدوي ،المدارس ال ُقرآنِيَّة واألَمن العالمي ،ط ،1ص.12-19
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السوداويَّة ملا يُستقبَل
كل اخلطرات والنَّظرات َّ
بكل ما هو ٌّ
عن ي
استشراف املستقبل ورؤيته ي
إجيايب ،والبُعد ْ
ِم َن األَيام.
ِ
"لذا َّ ِ
ٍ
سن تالوةَ
البد م ْن إشاعة حلقات ودور التَّحفيظ للبنني والبنات؛ إلخر ِاج أجيال ُحت ُ
ال ُق ِ
عن ظه ِر ٍ
قلب ،وتكثريُ سو ِادهم يف اجملتمعات املسلمة ،كما يلزم تعميم حلقات
رآنَ ،
وحتفظُهُ ْ
صغار"(.)1
احلفظ للكبار ،ألَ ََّّنم ال ُقدوة ألُولئك ال ي
وتعليمه هبذه ِ
ِ
حممد العثيمني( –)2رمحه اهلل" :-وملا كانت تالوة ال ُق ِ
املثابة؛
رآن وتعلُّمه
يقول َّ
()3
هب كثريٌ ِم َن الشَّباب يف بالدنا وغريها إىل تالوة الكتاب العزيز تعلُّ ًما ،فأُنْشئت يف بالدنا مجاعات
َّ
حتفيظ ال ُق ِ
جم غفري ِم َن الشَّباب ،ومل
رآن الكرمي يف مدن وقرى كثرية " "...والتحق هبا– وهلل احلمد– ٌّ
يقتصر نشاطها على ُّ
عن
أيضا ،وحصل بذلك خريٌ كثري ،حىت َح ِف َ
الذكور ،بل مشل النيساء ً
ظ ال ُقرآ َن– ْ
قلب – كثري ِمن ِ
ظهر ٍ
رب العاملني.
هؤالء الشَّباب ،فاحلمد هلل ي
ٌ ْ
َحث إخواِّن الذين َم َّن اهللُ عليهم باألَوالد ،أ ْن يُش يجعوا أوالدهم على االلتحاق هبذه
وإِّن أل ُّ
ي
اجلماعات ،وأ ْن يتعاهدوهم حال التحاقهم ،ويستعينوا على ذلك باالتَّصال باملسؤولني يف هذه
الولد خري للو ِ
الح ،وصالح ِ
ِ
اجلماعات للمتابعةَّ ،
الد يف دنياه
كتاب اهللِ ِم ْن
الص ِ
أسباب َّ
فإن تالوَة َ
ٌ
ُ
ٍ
ِ
ص َدقٍَة َجا ِريٍَة .أ َْو ِع ْل ٍم
وبعد مماته ،كما قال الن ُّ
َّيب ":إِ َذا َم َ
ات اإلنْ َسا ُن انْـ َقطَ َع َع َملُهُ إِال م ْن ثَالثَ :
ٍ
ِ
صالِ ٍح يَ ْدعُو لَهُ"(.)2
يـُْنتَـ َف ُع بِه .أ َْو َولَد َ
شك َّ
وتندرئ به مفاسد:
أن االلتحاق هبذه اجلماعات " ،"...حيصل به مصاحل،
وال َّ
ُ
 .1حيصل به حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي ،وحمبته ،وامليل إليه.
ُ
وحيصل به ربط الدَّارس ببيوت اهلل (املساجد).
.2
ُ
وحيصل به استغالل الوقت هبذا اهلدف النَّبيل.
.3
ُ
( )1األَهدل ،معالم تربويَّة وتعليميَّة في المصحف َّ
الشريف ،د.ط ،ص.66
حممد بن صاحل  ..آل عثيمني ِم َن الوهبة ِم ْن بِّن متيم ،ولد يف ليلة 1327 /0/27هـ يف عُنيزة ،ظهرت جهوده العظيمة
( )2هو َّ
ِ
عاما ِم َن العطاء والبذل يف نشر العِل ِم ،تُ ي
ويف يف مدينة ُج َّدة يوم األَربعاء 1221/19/11هـ ،انظر :الموقع
خالل أكثر م ْن (ً )19
الرسمي البن عثيمين على َّ
بتصرف.
َّ
الشبكة العنكبوتيَّةُّ ،
املسمى اجلديد هو :اجلمعيَّة اخلرييَّة لتحفيظ ال ُق ِ
املسمى القدمي :اجلماعة اخلرييَّة لتحفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي..
رآن الكرمي ،..و َّ
()3كان َّ
يلحق اإلنسا َن ِمن الثَّو ِ
اب بعد وفاته ،ص ،100رقم-12 :
( )2أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب الوصيَّة ،باب ما ُ
َ
(.)1631
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ِ
ِ
يثاب عليه أبوه ،أو غريُهُ ِم ْن والةِ أمره.
.2
وحيصل به م ْن ُح ْس ِن رعاية الطَّالب ،ما ُ
ُ
كتاب ِ
ِ
بيت ِمن بيوتِِه..."،ما اجتَمع قَـوم ِيف بـي ٍ
اهلل يف ٍ
ني على تالوةِ ِ
ت ِم ْن
.1
وحيصل به ثواب اجملتمع َ
َ ْ َ َ ْ ٌ َْ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الر ْمحَةُ،
الس ِكينَةَُ ،و َغ ِشيَْتـ ُه ْم َّ
ت َعلَْي ِه ْم َّ
اب اللَّه َويَـتَ َد َار ُسونَهُ بَـْيـنَـ ُه ْم إِالَّ؛ نَـَزلَ ْ
بـُيُوت اللَّه يَـْتـلُو َن كتَ َ
ِ
ِ
يم ْن ِعْن َدهُ.)1("...
َو َح َّفْتـ ُه ْم الْ َمالئ َكةَُ ،وذَ َكَرُه ْم اللَّهُ ف َ
ِ
الوقت الذي
تندرئ به مفاسد؛
حتصل به هذه املصاحل ،فإنَّه
وكما
ُ
ُ
يندرئ به ضياعُ
ُ
ِ
كل ٍ
أشد ضررا ِمن ضيا ِع ِ
الوقت ال ُخيلِفه شيءٌَّ ،
املالَّ ،
وقت مضى ال
فإن َ
فإن َّ
املال له ما ُخيْلفه ،و ُ
هو ُّ ً ْ
ِ
تندرئ به مفسدةُ الفرا َّ ،
مفاسد ،كما
فإن للفرا ِ مفسدةٌ بل
أمس الدَّاب ِر ال يعود،
ُ
َ
يرج ُع ،كما قيلُ :
إن الشَّباب والفرا َ واجلدةَ( )2مفسدةٌ ِ
قيلَّ :
مفس َدةٍ)(.)2( )3
أي
للمرء
ُّ
ََ
ََ
َ
َ
والستغالل أوقات الفرا فيما يعود على أبنائنا بالنَّفع والفائدةَّ ،
فإن احللقات ال ُقرآنيَّة هي
ِ
كل الشُّرور.
احملض ُن َّ
الَّتبوي الدَّافئ ،واحلصن الواقي ِم ْن ي
املالذ اآلمن ،و َ
البيت و ِ
اهلامة بعد ِ
املدرسةِ ،م ْن حيث املكانة
املؤسسةُ َّ
الَّتبويَّة الثَّالثةُ َّ
"فاحللقات ال ُقرآنيَّة هي َّ
يف التَّأثري على الت ِ
ٍ
لَّتبية منظَّ ٍ
وفرص ٍ
لعالقات جديدةٍٍ ،
يلميذ ورعايتهَّ ،إَّنا تنطوي على ٍ
مة ،وعلى
فرص
ِ
ِ
للمستقبل.
فرص التَّأْهيل
أساليب التَّكيُّ ِ
ِ
َّ
ف اليت اعتادها يف
مل معهُ أَّناطًا خمتلفةً ِم ْن
إن التيلمي َذ الذي يأْيت إليها َحي ُ
ِ
الف ذلك.
البيت ،وقد يكو ُن بينها ما هو صاحلٌ ،وقد يكو ُن بينها ما هو ِخ ُ
وتعمل احللقات ال ُقرآنيَّة عملَها يف الت ِ
ِ
أساليب التَّكيُّ ِ
ِ
املختلفة ،هادفةً إىل
ف
يلميذ ِم ْن حيث
ُ
ُ
ِ
عما هو سيءٌ.
تزويدهِ مبا هو َح َس ٌن ،وإبعاده َّ

ِ
االجتماع على تالوةِ ال ُق ِ
باب ِ
رآن وعلى
فضل
ِ
كتاب ال يذك ِر والدُّعاء والتَّوبة واالستغفارُ ،
( )1أخرجه مسلم يف صحيح مسلمُ ،
ال يذكر ،ص ،071-072رقم.)2600( -31 :
( )2اجل َدة :بفتح اجليم أي :الغِىن ،واجل َداء :الغَنَاء والنَّفعِ .
ومْنه قولُكَ :ج ُّد ربينا ،أي :عظمةُ ربينا ،وقيل :غِناهُ .انظر :المعجم
ُ
َ
َ ُ
مادة":ج د د" ،ص.02
الصحاح ،طَّ ،1
الوسيط ،طَّ ،2
"ج َدا" ،ج ،1ص ،112ومختار ِّ
مادةَ :
( )3القائل :أبو العتاهية .انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،19ص.106-101
كتاب العِ ِ
لم ،ط ،1ص.206-202
( )2العثيمنيُ ،
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تعديل ٍ
الس ِ
عدد ِمن األ ِ
الس ْع ِي وراء ِ
غري
َساليب َّ
وال متتنع احللقات ال ُقرآنيَّة ع ِن َّ
ابقة حني ُ
جتدها َ
َ
ِ
ٍ
وجتد لديها الطَّاقةَ على تغيريهاِ ،
َّعليمي وجها ِزها
مناسبةُ ،
معتمد ًة يف َ
ذلك على جها ِزها الت ي
ي)"(.)1
اإلدار ي
السلسبيل (احللقات ال ُقرآنيَّة) الذي ال يْنضب ،فإ َّن عُ َّم َار هذه
ُّ
ويستمر عطاء هذا النَّهر َّ
الزالل،
اح ُهم -يرتَ ِشفو َن ِم ْن معني هذا ُّ
احللقات -الذين أثْـنَـ ْوا ُركبَهمَّ ،
وغردت أصواتُـ ُهمَ ،
ومسَ ْ
ت أرو ُ
ِ
هباتهِ ،
الرمحن ِمن بر ِ
ِ
كرمي ِ
كات آياتِِه ،و ِ
عطائه ،فهم يتقلَّبو َن يف ر ِ
ياض اجلن َِّة،
وجود
ُ
حيث يُغد ُق علي ِه ُم َّ ُ ْ
يقط ُفو َن ِمن مثارها ِ
ِ
اليانعة ،لتكو َن هلم ز ًادا يتَـ َق ُّوو َن به ،وقَـبَ ًسا يضيءُ هلم الطَّريق.
ْ
َس هبم ،ولْنحذوا ح ْذوهم ،ولِ
نستظل حتت تلك الد ِ
َّوحة املثمرةِ ،عسى أ ْن ينالَنا شيءٌ ِم ْن
ف ْلنَتَأ َّ
َّ
َْ َ
مثر ِاهتا واليت ِمْنها:
" َّأَّنا اجتماع على تالوة كالم اهلل ومدارسته ،والتيالوة أفضل ِم َن ال يذكر ،وال يذكر أفضل ِم َن
الدُّعاء(.)2
السكينةِ ،
العبد يف املأل
الرمحة ،واجتماع املالئكة،
وغ ْشيَان َّ
حمل تنَـُّزل َّ
و َّأَّنا ُّ
وسبب ِذ ْك ِر اهلل َ
ُ
()2
()3
ِ
اجتَ َم َع قَـ ْوٌم ِيف
ا
وم
قال..":
َّه
ن
أ

َّيب
ن
ال
ن
ع
يرة
ر
ه
أيب
عن
ي
َ ْ
األَعلى ،فقد ورد يف صحيح مسلم ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
الس ِكينَةَُ ،و َغ ِشيَْتـ ُه ْم
ت َعلَْي ِه ْم َّ
اب اللَّهَ ،ويَـتَ َد َار ُسونَهُ بَـْيـنَـ ُه ْم إِالَّ؛ نَـَزلَ ْ
بَـْيت م ْن بـُيُوت اللَّه؛ يَـْتـلُو َن كتَ َ
ِ
ِ
يم ْن ِعْن َدهُ.)1("..
َّ
الر ْمحَةَُ ،و َح َّفْتـ ُه ْم الْ َمالئ َكةَُ ،وذَ َكَرُه ْم اللَّهُ ف َ

بتصرف.
( )1اليرفاعيِّ ،
الص َّحة النَّفسيَّة ،ط ،7صُّ .291
ِ
ِ ي ِ ي
أفضل ِم َن الدُّعاء ،انظر :مجموع الفتاوى ،د.ط ،ج،23
( )2قال ابن تيميَّة-رمحه اهلل :-قراءة ال ُقرآن أفضل م َن الذكر ،والذ ُ
كر ُ
ص.63
البخاري نيسابور أكثر
احلجاج ال ُق َشريي ،ولد سنة ()292هـ ،ومسع بالعراق واحلرمني ومصر ،وملا استوطن
( )3هو :مسلم بن َّ
ُّ
مسلم االختالف إليه ،تُ ي
ويف يف رجب سنة ()261هـ ،وعمره بضع ومخسون سنة .انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج،12
ٌ
بتصرف.
ص ،119-117رقمُّ ،217 :
عبدالرمحن بن صخر ،وقيل :غري ذلك ،مات سنة
الصحابة ،اختُلف يف امسه واسم أبيه ،قيل:
( )2هو :أبو هريرة الدَّوسي ،حافظ َّ
َّ
الصفوة ،ط ،1ج ،1ص ،331وتقريب التَّهذيب ،د.ط ،ج ،2ص.212
()17هـ ،وعمره ( )71سنة .انظر :صفة َّ
ِ
االجتماع على تالوةِ ال ُق ِ
باب ِ
رآن وعلى
فضل
ِ
كتاب ال يذك ِر والدُّعاء والتَّوبة واالستغفارُ ،
( )1أخرجه مسلم يف صحيح مسلمُ ،
ال يذكر ،ص 071-072رقم.)2600( -31 :
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ِ
وم ْن مثراهتاَّ :أَّنا تعاو ٌن على ال يرب والتَّقوى ،امتثاالً ألَمر اهلل 
()1
أبر وال أتقى ِم ْن تعلُّ ِم كتاب اهلل وتعليمه.
ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﮊ  ،وال َّ
ِ
َّزود باحلسنات ،والتَّخف ِ
ُّف ِم َن
ات الكتساب األَجر ،وحتصيل الثَّواب ،والت ُّ
وم ْن مثراهتاَّ :أَّنا حمطَّ ٌ
اخلطايا ،لقوله  ":من قَـرأَ حرفًا ِمن كِتَ ِ
ول( :أمل)
اب اللَّ ِه فَـلَهُ بِِه َح َسنَةٌَ ،و ْ
احلَ َسنَةُ بِ َع ْش ِر أ َْمثَ ِاهلَا ال أَقُ ُ
َ ْ َ َْ ْ
()2
ِ
ف ،و(الم)حر ٌ ِ
ف"  ،ولقوله تعاىل يف كتابه العظيم :ﮋ ﮱ ﯓ
)ح ْر ٌ
َح ْر ٌ
ف َولَ ِك ْن( :أَل ٌ
يم َ
ف َ
)ح ْر ٌ َ ٌ َ ْ
ف َو(م ٌ
ﯔ ﯕ ﮊ (.)3
ِ
فسيح ِم ْن ميادين تزكية النُّفوس ،وهتذيب األَخالق ،واكتساب
وم ْن مثراهتاَّ :أَّنا ميدان
ٌ
()2
َّ
أساس
الكرمي
ن
رآ
ق
ال
أن
شك
وال
،
الفضائل ،عمالً بقوله تعاىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ
َّ
َ
ُ
ُ
اهلداية ،وصالح النُّفوس ،قال –تعاىل :-ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ (.)1كما َّأَّنا مظهر مْنشود للقدوة
َّيب
احليَّة أمام النَّشء املسلم ،هذه القدوة اليت َّ
حث املوىل َ
عباده على اتيباعها ..متمثيلة يف شخص الن ي
ِ
رآن ومعلي ِ
العلماء العاملني ،وحف ِ
َّاظ ال ُق ِ
ﯭ
ميه ِم ْن بعده ،قال –تعاىل :-ﮋ ﯭ ﯭ
َ وُوَّراثِِه ِم َن
ُ
ﯭ ﯭ ﯭ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ(.)6
ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ
َّاس ،ونشر ِ
اجب ِ
ِ
ِ
وقياما بو ِ
تبليغه للن ِ
وم ْن مثراهتاَّ :
علومه بني
أن فيها حفظًا هلذا الكتاب الكرميً ،
األ َُّمة ِ
وشباهبا ،امتثاالً ِ
َّيب" :بَـليغُوا َع يِّن َولَ ْو آيَةً.)7(."..
لقول الن ي
ِ
ِ
ِ
أيضاً ِم ْن مثراهتاَّ :
حيث
ملن هجر ال ُقرآ َن الكرمي يوم
القيامةُ "..."،
أن فيها جنا ًة م ْن ألي ِم املعاتبة ْ
احلق–تبارك وتعاىل :-ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ(.)1
يقول ُّ
ﮋ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭﯭ

( )1سورة املائدة ،اآلية.2 :

الَّتمذي يف سنن التِّرمذي ،باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا ِمن ال ُق ِ
رآن ، ..ج ،1ص ،229رقم ،2019 :وقال :حديث
( )2أخرجه ي
ُ
َ
صحيح ،وانظر :صحيح الجامع ،ج ،2ص ،1193رقم ،6260 :ومشكاة المصابيح ،ج ،1ص ،610رقم.2137 :

( )3سورة هود ،اآلية .112 :
الشمس ،اآليتان.19،0 :
( )2سورة َّ
( )1سورة اإلسراء ،اآلية.0 :
( )6سورة األَحزاب ،اآلية.21 :

عن بِّن إسرائيل ،ج ،2ص ،1971رقم:
( )7أخرجه البخاري يف الجامع َّ
الصحيح ،كتاب أحاديث األَنبياء ،باب ما ذُكر ْ
.3261
( )1سورة الفرقان ،اآلية.39 :
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"ِ
وم ْن مثراهتاَّ :
الشك -ضمن قوله تعاىل:
داخلَّ -
إن حافظ كتاب اهلل ومعليمه ٌ
كتابه ،وتبلي ِغ ِ
جبمعه بني الدَّعوةِ إىل اهلل بتعلي ِم ِ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ( ،)1وذلك ِ
آياته ،وبني
ِ
ِ
ِ
ِ
بتعاهد ال ُق ِ
حياته ،مثَّ باالهتمام بأم ِر
وتطبيقه َمْنـ َه ًجا عمليًّا يف واق ِع
رآن وتدبُّرهِ،
املبارك
العمل
املسلمني ،والتَّواض ِع هلم ،والش ِ
َّفقة عليهم ،..وهذا مْنتهى الفضل ،وأحسن ِ
القول)"(.)2
َ
ُ
ُ
ِ
ومن مثراهتا كذلك :إحياء الطَّر ِ
ِ
يقة النَّبويَّة يف تلقيي ال ُق ِ
رآنَّ ،
احللقات ال ُقرآنيَّة ِم َن
يتم يف
فإن ما ُّ
" ْ
ُ
العرض االستماع لكتاب اهلل؛ إحياء لسن َِّة النَّيب ،واتيباعٌ للطَّر ِ
يقة النَّبويَّة يف تلقيي ال ُق ِ
ِ
رآن ،وهي اليت
ي
ٌ
ِ
البخاري( )3يف فضائل ال ُق ِ
رآنَّ ،
َّيب  قال... ":
ص عليها ،وقد أورد
جتري يف
ُّ
احللقات ُ
أن الن َّ
وحيَر ُ
ِ ()2
ٍ
ٍ
إِ َّن ِج ِْ
عن أيب
رب
ض ِِّن ال ُقرآ َن ُك َّل َسنَةَ ،وأَنَّهُ َع َار َ
يل َكا َن يـُ َعا ِر ُ
ض ِِّن الْ َع َام َمَّرتَـ ْ
ني ، "..ويف حديث آخر ْ
َ
()1
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض
ب
ق
الذي
ام
ع
ل
ا
يف
ني
ـ
ت
ر
م
ه
ي
ل
ع
ض
ر
ع
ـ
ف
،
ة
ر
م
ام
ع
ل
ك
ن
رآ
ق
ال
َّيب
ن
ال
ى
ل
ع
ض
ر
ع
ـ
ي
ن
ا
ك
قال:
َّه
ن
أ
هريرة
ْ
َ
َ
ً
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
َّ
َ َ ََ َ َ ْ َ ْ
َْ ُ َ
ي
َ
َ
ِ ِ ()6
يلميذ ِمن املعلي ِم ،وعرض الت ِ
يتم يف احللقات ال ُقرآنيَّة هو :مساع الت ِ
يلميذ قراءَتَهُ على
الذي
و
،
فيه...
ُّ
ُ
ْ ُ
َ
املعلي ِم.
املسجد ،فلم يك ِن املسجد موضعا أل ِ
ِ
الصلو ِ
ِ
ِ
ات فحسب ،بل
لرسالة
َداء َّ
ً
وم ْن مثراهتا :إحياءٌ
الَّتبية والتَّعليم ،فإنَّه
مؤسسةً تربويَّة تعليميَّةً على مدا ِر التَّار ِ
سات َّ
تنوعت وتباينت َّ
كان َّ
يخ ،ومهما َّ
مؤس ُ
ِ
الصدارةِ واألَول ِويَِّة يف رسالة التَّعليم ال ُقرآنيَّة
يبقى
للمسجد رسالتَهُ التَّعليميَّة و َّ
الَّتبويَّة ،بل يتبوأُ مكان َّ
خباص ٍة.
َّ
وإقامة احللقات ال ُقرآنيَّة املعاصرة يف املسجد ،واجتماع أبناء املسلمني على كتاب اهلل يف
امتداد لتاريخ األ َُّمة
رحاب هذه البيئة َّ
الَّتبويَّة املباركة؛ إحياءٌ لرسالة املسجد يف عصرنا احلاضر ،و ً
ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

صلت ،اآلية.33 :
( )1سورة ف ي

بتصرف.
( )2طليمات ،الحلقات ال ُقرآنيَّة ،...ط ،1صُّ ،16-12
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ،..ولد يف خبارى ( ُخراسان) سنة()102هـ ،تُ ي
ويف أبوه وهو صغري فكفلته ُّأمه ،أُهلم حفظ
( )3هوَّ :
أصح الكتب بعد كتاب
احلديث وله عشر سنني ،حفظ كتب ابن املبارك ووكيع وعنده ( )16سنة ،وكتابه "اجلامع َّ
الصحيح" ُّ
بتصرف.
اهلل ..انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،12ص ،303-301رقمُّ ،171 :
الصحيح ،كتاب فضائل ال ُق ِ
َّيب ،ج ،3ص.1612
رآن ،باب كان
( )2أخرجه البخاري يف الجامع َّ
ض ال ُقرآ َن على الن ي
جربيل يَع ِر ُ
ُ
الَّتمجة له يف صفحة رقم )17( :احلاشية رقم.)3( :
( )1سبقت َّ
ِ
َّيب ،ج ،3ص،1613
( )6أخرجه البخاري يف الجامع َّ
ض ال ُقرآ َن على الن ي
يل يَع ِر ُ
الصحيح ،كتاب فضائل ال ُقرآن ،باب كان جرب ُ
رقم.2001 :
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رسول اهلل  يف رسم معامل
اإلسالميَّة املرتبطة باملسجد ،فقد كان العمل َّ
الَّتبوي األَول الذي قام به ُ
اإلسالمي هو :بناء املسجد ،ليكون مدرسة يُعليم فيها أصحابه ال ُقرآ َن الكرمي ،وأحكام وآداب
اجملتمع
ي
اإلسالم.
الرسول :تسعة ،و َّ
جاء يف صحيفة مهَّام بن منبيه(َّ :)1
أن
أن عدد املساجد اليت بُنيت يف حياة َّ
أكثرها ُِّ
مدارس للتَّعلي ِم.
ات َذ
َ
ِ
املسجد يتعلَّمون ال ُقرآ َن؛ يُثمر االتيصال األَمثل بني اجليل الالحق
واجتماع أبناء اجملتمع يف
ومن املعليمِ ،
ِ
ِ
وم ْن مجاعة املسجد ،وبالتيايل يرتبط
واجليل َّ
السابق ،ب ْدءًا بالتَّلقيي م ْن إمام املسجدْ ،
ِ
باملسجد ،ويشعر باالنتماء للمسجد ،والتَّفاعل االجتماعي مع مرتاديه ،وينتشر العِ
كل
التيلمي ُذ
لم يف ي
ي
َ
ُ
الَّتبويَّة الغائبة.
كل جمتمع ،بدون تكلُّف ،فتعود للمسجد رسالته َّ
كل حي ،بل و ي
ُسرة ،ويف ي
أْ
ِ
وم ْن مثراهتا :تَـ َف ُّوق تالميذ احللقات ال ُقرآنيَّة دراسيًّا؛ أل َّ
َن االرتباط بكتاب اهلل قراء ًة ،وحفظًا،
وتعلُّما؛ هو أقوى ٍ
شيء يف تكوي ِن القدر ِ
ات العقليَّ ِة واألَخالقيَّ ِة ،وهو ُّ
ميد التيلمي َذ بذخرية لُغويَّة تنفعه
كبريا يف حياته العلميَّة ،وبذخرية ِم َن األَساليب اليت ال يستطيع البشر اإلتيان هبا ،سواءً يف التَّعلُّم
ً
نفعا ً
السلوكي ،ومثرته العلميَّة ،حيث يتميَّز املنتظم إىل هذه احللقات
أو التَّعامل أو االستدالل ،بل وله أثره ُّ
عن غريه.
يف حتصيله العلمي ْ
ولقد ِ
حوث اليت أجرهتا إدارةُ التَّعليم على الطَّلبة الذين حيفظون ال ُقرآ َن يف مساجد
أثبتت البُّ ُ
األَحياء؛ َّ
أن (ِ )٪09م ْن الطُّالب مربَّزون يف مجيع دروسهم األُخرى مبا فيها اليرياضيَّات والعلوم"."...
ِ
دخول أهلِها يف رمحة اهلل ِم ْن خالل االستماع إىل
وم ْن مثرات احللقات ال ُقرآنيَّة املباركة؛
ُ
ال ُق ِ
الرمحة ،قال
رآن ،واإلنصات له ،وتعلُّمه يف احللقات ال ُقرآنيَّة َّ
خاصة ،فيحصل هلم اخلري والفضل و َّ
()3
()2
فم ْن الزم على هذين األَمرين-
تعاىل :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ  ،يقول َّ
السعدي –رمحه اهللَ : -
مستمرا
وعلما غز ًيرا ،وإميانًا
ًّ
أي( :االستماع واإلنْصات) -حني يُتلى ُ
كثرياً ،
خريا ً
كتاب اهلل؛ فإنَّه ينال ً
عن أيب هريرة وهي حنو ِم ْن مئة
الصحيفة َّ
الصنعاِّن ،احملديث املتقن ،صاحب تلك َّ
( )1هو :مهَّام بن منبيه َّ ..
الصحيحة اليت كتبها ْ
بتصرف،
وأربعني حديثًا ،مات سنة (132هـ) .انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،1ص ،313-311رقمُّ ،121 :
بتصرف.
وتقريب التَّهذيب ،د.ط ،ج ،2ص ،321رقمُّ ،119 :
( )2سورة األَعراف ،اآلية.292 :
السعدي التَّميمي ،مف يسرِ ،م ْن علماء احلنابلة ،مولده ووفاته يف عنيزة1376-1397 ( :هـ) ،له
( )3هو:
عبدالرمحن بن ناصر َّ
َّ
حنو ( )39كتابًا ،أشهرها" :تيسري الكرمي املنَّان يف تفسري ال ُقرآن" ،انظر :األَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،3ص.329
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()1
ايدا ،وبصريةً يف دينه ،وهلذا رتَّب اهللُ حصول َّ
الرمحة عليهما " ،وجاءت ُّ
السنَّةُ
وهدى متز ً
يداً ،
متجد ً
ت ِمن بـي ِ
النَّبويَّة تؤيك ُد هذه الثَّمرةَ ،حيث قال رسول اهلل  ... ":وما اجتَمع قَـوم ِيف بـي ٍ
وت اللَّ ِه
َ َ ْ َ َ ْ ٌ َْ
ْ ُُ
ِ
ِ
الر ْمحَةَُ ،و َح َّفْتـ ُه ْم الْ َمالئِ َكةُ،
الس ِكينَةَُ ،و َغ ِشيَْتـ ُه ْم َّ
ت َعلَْي ِه ْم َّ
اب اللَّه َويَـتَ َد َار ُسونَهُ بَـْيـنَـ ُه ْم إالَّ؛ نَـَزلَ ْ
يَـْتـلُو َن كتَ َ
()3( )2
ِ
يم ْن ِعْن َدهَُ ،وَم ْن بَطَّأَ بِِه َع َملُهُ َملْ يُ ْس ِر ْع بِِه نَ َسبُهُ)" ،
َوذَ َكَرُه ْم اللَّهُ ف َ
صات":
َّووي( :)2قوله:
قال اإلمام الن ُّ
(فاستمع له وأنْ ْ
صت) "االستماعُ" :اإلصغاء له ،و"االنْ ُ
ْ
صت ،فلهذا مجع بينهما ،كما قال :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ( ،)1قال
السكوت ،فقد
ُّ
يستمع وال يْن ُ
ُ
()6
صت ،وهبا جاء ال ُقرآ ُن(..)7
انتصت ،ثالث لغات
صت،
َّ
األ ُّ
أفصحهن :أنْ َ
ونصت ،و َ
َ
َزهري  :يقال :أنْ َ
"ِ
وم ْن مثراهتا :رفعة منزلة املنتسبني إىل احللقات ال ُقرآنيَّة يوم القيامة عْند اهلل ،فاحللقات ال ُقرآنيَّة
ِ
ِ
وآدابه ،وهذا يَرقى مبنزلته
بأخالقه
املنتسب هلا على حفظ كتاب اهلل ،والعمل به ،والتَّخلُّ َق
تُعني
َ
ِ
ال لِ َ ِ ِ
ِ
يل
سول  مؤيك ًدا هذه الثَّمرة بقوله ":يـُ َق ُ
الر ُ
ودرجته عْند اهلل ،يقول َّ
صاحب ال ُقرآن :اقْـَرأْ َو ْارتَق َوَرت ْ
آخ ِر ٍ
تك ِعْن َد ِ
يل يف ُّ
آية تَـ ْقَرُؤَها"(.)1
الدنْـيَا ،فِإ َّن َمْن ِزلَ َ
َك َما ُكْن َ
ت تُـَرت ُ

السعدي ،تيسير الكريم ال َّرحمن في تفسير ال ُق ِ
رآن ،ط ،1ص.312
(َّ )1
ِ
االجتماع على تالوةِ ال ُق ِ
باب ِ
رآن وعلى
فضل
ِ
كتاب ال يذك ِر والدُّعاء والتَّوبة واالستغفارُ ،
( )2أخرجه مسلم يف صحيح مسلمُ ،
ال يذكر ،ص 071-072رقم.)2600( -31 :
بتصرف.
(َّ )3
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،طُّ ،319-321 ،1
( )2هو :حيي بن شرف بن مري ..النَّووي ،مولده بِنَوا ِم ْن قرى حوران بسوريَّة ،سنة (631هـ) ،ووفاته هبا سنة (676هـ)ِ ،م ْن
الصاحلني ،...انظر :األَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،1ص.120
كتبه "األَذكار النَّوويَّة و رياض َّ
( )1سورة األَعراف ،جزء ِم َن اآلية.292 :
ْسا يف اللغة والفقه ،ثقةً،
( )6هو :العالَّمة أبو منصور َّ
حممد بن أمحد بن األَزهر بن طلحة األَزهري اهلروي اللغوي الشَّافعي ،كان رأ ً
عن ( )11سنة ،انظرِ :سيَر أعالم
ثبتًا ،د ـينًا ،له كتاب " هتذيب اللغة" املشهور ،...مات يف ربيع اآلخر سنة ()379هـْ ،
بتصرف.
النُّبالء ،ط ،3ج ،16ص ،317-311رقمُّ ،222 :
( )7النَّووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم  ،ط ،1ج ،2ص.)160
رآن وفضائله ،باب فضل تالوة ال ُق ِ
( )1أخرجه اإلمام أمحد يف المسند ،كتاب مجع ال ُق ِ
رآن ،ج ،1ص ،321رقم ،116 :وقال:
الَّتمذي يف سنن التِّرمذي ،باب فضائل ال ُق ِ
رآن ،ج ،1ص ،222رقم ،2012 :وقال :حديث حسن
صحيح لغريه ،وأخرجه ي
ُ

صحيح ،وانظر :صحيح الجامع ،ج ،2ص ،1320رقم ،3291-1122 :ومشكاة المصابيح ،ج ،1ص ،611رقم:
.2132
23

بل يسمو حافظ ال ُق ِ
وخاصته ،كما جاء يف احلديث ":إِ َّن هللِ تَعاىل
رآن ليصبح ِم ْن أهل اهلل
َّ
َّاس ،أ َْهل ال ُق ِ
لني ِم َن الن ِ
اصتُهُ"(.)1
رآنُ ،ه ْم أ َْه ُل اهللِ َو َخ َّ
أ َْه َ
ُ
ِ
وم ْن مثرات احللقات ال ُقرآنيَّةَّ :
أن االلتحاق هبا ،واالنتفاع مبا تُقديمه ِم ْن تعليم وبرامج تربويَّة
وش ْغ ِل فراغهم مبا يعود عليهم
متعليقة بكتاب اهللِ ،م َن الوسائل َّ
اهلامة يف حفظ وقت أبناء اجملتمعَ ،
السلوكيَّة.
بالفائدة ،وحيميهم ِم َن الوقوع يف االحنرافات ُّ
فقد دلَّت نتائج بعض ال يدراسات النَّفسيَّة؛ َّ
أن عدم ش ْغل وقت الفرا لدى األَبناء ،يوقعهم يف
االغَّتاب والعنف واجلرمية واملخ يدرات)(.)2
والبد أ ْن يكون للولد نصيب ِمن حلقات حتفيظ ال ُق ِ
" َّ
رآن الكرمي؛ "فيُـ َفضَّل إشراكه يف مجعيات
ٌ ْ
حتفيظ ال ُق ِ
أمكن
السنة ،ويف اإلجازات َّ
رآن طول أيام َّ
الصيفيَّة ،باإلضافة إىل نشاطات املراكز إذا َ
لد شيء ِمن الوقت ،على أ ْن تُراعى طاقة الو ِ
ذلك ،وكان لدى الو ِ
لد فال يـُْنهك بالدُّروس والنَّشاطات
ٌ َ
فيملَّها بعد ذلك ،ويزهد فيها"(.)3
َ
()2
ِ
ِ
وم ْن مثراهتاَّ :
فعن أيب سعيد اخلُ ْدري قالَ :خَر َج
أن اهلل يُباهي بأهل احللَ ِق مالئكتَه الكرامْ ،
معا ِويةُ( )1علَى ح ْل َق ٍة ِيف الْمس ِج ِ
َجلَ َس ُك ْم؟ قَالُواَ :جلَ ْسنَا نَ ْذ ُك ُر اللَّهَ .قَ َال :آللَّ ِه َما
أ
ا
م
:
ال
ق
ـ
ف
د
َ
َ
َ
َ ْ
َُ َ َ َ
َْ
ِ
َستَ ْحلِ ْف ُك ْم تُـ ْه َمةً لَ ُك ْمَ ،وَما َكا َن
َجلَ َس ُك ْم إِالَّ َذ َاك؟ قَالُواَ :واللَّه َما أ ْ
أْ
َجلَ َسنَا إِالَّ َذ َاك .قَ َال :أ ََما إِ يِّن َملْ أ ْ
ٍِ
ول اللَّ ِه أَقَ َّل عْنه ح ِديثًا ِم يِّن ،وإِ َّن رس َ ِ
أَح ٌد ِمبَْن ِزلَِيت ِمن رس ِ
َص َحابِِه فَـ َق َال:
ول اللَّه َخَر َج َعلَى َح ْل َقة م ْن أ ْ
َُ َ
َ
َ َُ
ْ َُ
رآن وفضائله ،باب فضل تالوة ال ُق ِ
( )1أخرجه اإلمام أمحد يف المسند ،كتاب مجع ال ُق ِ
رآن ،ج ،1ص ،321رقم ،117 :وقال:
= صحيح اإلسناد ،وانظر :صحيح الجامع ،ج ،1ص ،232رقم.2161 :
بتصرف.
(َّ )2
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1صُّ 317-321
( )3باحارث ،مسؤوليَّة األَ ِ
ب المسلم ،...ط ،6ص.172
( )2هو :أبو سعيد اخل ْدري سعد بن مالك بن ِسنان ،..استشهد أبوه يوم أُ ٍ
حد ،وشهد أبو سعيد اخلندق ،وبيعة اليرضوان،
اقدي ومجاعة :مات سنة 72هـ .انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء،
وعن أيب بكر ،وعمر ..قال الو ُّ
وحدَّث ع ِن الن ي
َّيب فأكثر وأطابْ ،
بتصرف.
ط ،3ج ،3ص ،172-161رقمُّ ،21 :
ِ
ِ
ملك
( )1هو :معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أُميَّة بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كِالب ،أمري املؤمننيُ ،
عبد مشس بن ِ
ي املكي ،و ُّأمه هي :هند بنت عتبة بن ربيعة بن ِ
عبد مناف بن قصي،
عبدالرمحن،
اإلسالم ،أبو
َّ
القرشي األُمو ي ي
ي
الصحابة الكرام ،مات يف رجب
وعن أيب بكر ،وعمر ،روى عنه كثري ِم َن َّ
حدَّث ع ِن الن ي
وعن أخته أ يم املؤمنني ُّأم حبيبةْ ،
َّيبْ ،
ومسلم على ( )2أحاديث ،وانفرد
البخاري
سنة ( ،)69وعاش ( )77سنة ،مسنده يف مسند بقي )163( ،حديثًا ،واتَّفق له
ُّ
ٌ
بتصرف.
ُّ
البخاري بـ( ،)2ومسل ٌم بـ( .)1انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،3ص ،162-110رقمُّ ،21 :
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ِ
ِِ
َجلَس ُكم؟" قَالُوا :جلَسنَا نَ ْذ ُكر اللَّهَ وَْحنم ُده َعلَى ما َه َدانَا لِ ْ ِ
؟!ما
ُ َ َ ُ
إلسالَم َوَم َّن به َعلَْيـنَا .قَ َال" :آللَّه َ
َ
َ
"ما أ ْ َ ْ
َ ْ
أَجلَس ُكم إِالَّ َذ َاك؟" قَالُوا :واللَّ ِه ما أَجلَسنا إِالَّ َذ َاك .قَ َال" :أَما إِ يِّن َمل أ ِ
ِ
َ َ ْ ََ
َستَ ْحل ْف ُك ْم تُـ ْه َمةً لَ ُك ْمَ ،ولَكنَّهُ
ْ ْ
َ
ْ َ ْ
()2
()1
وجل يـب ِ
ِ ِ ِ
َخبَـَرِِّن؛ أ َّ
َّووي – رمحه اهلل-
َن اللَّهَ َّ
اهي بِ ُك ُم الْ َمالئِ َكةَ"  ،قال اإلمام الن ُّ
يل فَأ ْ
عز َّ َُ
أَتَاِّن ج ْرب ُ
عندهم(.)3
سن عملِكم ،ويُثِّن عليكم َ
ظهر فضلَكم هلم ،ويُريهم ُح َ
يف شرحه هلذا احلديث :معناه :يُ ُ
ٍ
ذكر يف فضائل ومثرات احللقات ال ُقرآنيَّة سوى هذا احلديث،
ُّ
فأي َكَرم هذا؟! وواهلل لو مل يُ ْ
ِ
وتالميذ وعُ َّمار تلك احلِلَ ِق.
لكفى به شرفًا ملعليمي
ومن مثرات احللقات ال ُقرآنيَّةَّ :أَّنا تُعترب ِمن " ِ
ِ
الصاحلة اليت ِم ْن شأَّْنا اإلسهام يف
اللبنات َّ
ْ
َ
مؤسساته على تقوى ِم َن اهلل ورضوان ،وتربية أبنائه على قي ِم
تكوين اجملتمع املسلم َّ
الصاحل ،وبناء َّ
الفضيلة ،وروح ال ُق ِ
وحسن تالوهتا إىل
رآن ،وأخالقه
املستمدَّة ِم ْن سوره وآياته ،حىت َّ
يتحول التَّدبـُُّر هلا ُ
َ
السنن ،والتَّخلُّق
قدرةٍ يف النَّفس يَّتََّّب فيها ُح ُّ
ب اخلري ،والقيام حب يق اهلل يف األَعمال والفرائض و ُّ
صدق يف املعاملة ،وبذل
بأخالق اإلسالم ،وقيم اإلميان ،اليت تدعو إىل اإليثار ،واإلحسان ،وال ي
كل مظاهر
بالسماحة والعدل ،وسعة َّ
للخلق ،وبسط الوجه ،والتَّحليي َّ
عن ي
املعروف َ
الصدر ،والنأْي ْ
كل هذه الفضائل هي يف احلقيقة
االنغالق والقلق اليت تؤيدي إىل رفض االنْدماج والت ُّ
َّطرف يف الفكر ،و ُّ
ِ
السمح)"(.)2
تاج
طبيعي هلذا األُفق اإلمياِّني َّ
ٌّ
ن ٌ

ِ
ِ
االجتماع على تالوةِ ال ُق ِ
باب ِ
رآن وعلى
فضل
( )1أخرجه مسلم يف صحيح مسلم
ِ
،كتاب ال يذك ِر والدُّعاء والتَّوبة واالستغفا ِرُ ،
ُ
ال يذك ِر ،ص ،071رقم.)2791( -29 :
الَّتمجة له يف صفحة رقم )21( :احلاشية رقم.)1( :
( )2سبقت َّ
( )3النَّووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم  ،ط ،1ج ،17ص.27
الدرييب ،تعليم ال ُق ِ
(ُّ )2
المؤسسات ال ُقرآنِيَّة ،د.ط ،ص.337
رآن في
َّ
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مقومات الحلقات ال ُقرآنيَّة.
المبحث الثَّالثِّ :
المطلب األَول :االحتياجات األَساسيَّة للحلقات ال ُقرآنيَّة.
َّ
املهمة يف املكان أو البيئة اليت سوف تقام فيها احل ْلقة ال ُقرآنيَّة :هتيئتها ،وترتيبها،
إن ِم َن األُمور َّ
ومن أجل أ ْن حيقيق هذا املشروع ال ُقرآِّن
حبيث تكون بيئة تربويَّة مناسبة لتعليم وتعلُّم كتاب اهلل ْ ،
اهلدف املْنشود ِم ْن إقامتهَّ ،
البد ِم ْن توفُّ ِر االحتياجات األَساسيَّة التَّالية:
َ
الذكي) ،لتحسني حفظ ِ
 .1جتهيز (املعمل احلاسويب َّ
القرآن الكرمي وتعليم التَّجويد ،وهذا يضيف إىل
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة شيئًا ِم َن التَّميُّز.
ٍ
(مكتب صغري للمعليم) يساعده على أداء عمله ،وحيفظ له أوراقه.
 .2توفري
(طاوالت للت ِ
ٍ
َّالميذ) لوضع املصاحف عليها ،بدالً ِم ْن وضعها على األَرض.
 .3توفري
جمزأة للت ِ
الصفحات املنتهية بآية.
 .2توفري
(مصاحف َّ
َّالميذ) ويُفضَّل أ ْن تكون ذات َّ
َ
(حافظات بالستيكيَّة للت ِ
ٍ
َّالميذ) لوضع املصاحف وما يلزم التَّالميذ بداخلها.
 .1توفري
متحركة) إلقامة دروس التَّجويد وما شابه عليها.
 .6توفري (سبُّورة ي

 .7توفري (الوسائل التَّعليميَّة املناسبة) للحفظ ،واملراجعة ،والتَّدبُّر ،وثقافة التَّالميذ.
 .1توفري (لوحة إعالنات) داخل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة ،لتعليق إعالنات احل ْلقة وأنشطتها عليها.
 .0العمل على أ ْن تكون اإلضاءة ،وأجهزة التَّربيد (املكيفات) ،و َّ
اخلاصة
وبرادات املاء
َّ
الدفَّايات َّ
باحل ْلقة على مستوى ٍ
عال ِم َن اجلودة.
 .19العمل على حتقيق النَّظافة الدَّائمة للح ْلقة ال ُقرآنيَّة.
إن توفري هذه االحتياجات؛ يساعد املعليم ويعني التَّالميذ كثريا يف حفظهم لل ُق ِ
َّ
رآن الكرمي،
ً
وح ْس ِن تالوته ،وتلقييهم للعِلم الشَّرعي ،وحبيهم حلِِلَ ِق ال يذك ِر ،واعتزازهم هبا ،ووالئهم هلا.
وجتويدهُ ،
والخطَّةُ التَّعليميَّة في الحلقات ال ُقرآنيَّة.
هج ُ
المطلب الثَّاني :الم ْن ُ
"يقوم بناء املناهج على أساس :حتديد حاجات الت ِ
َّالميذ ،ومطالب َّن يوهم وأغراضهم ،فما مل تك ِن
املناهج قائمة على هذا األَساسَّ ،
فإن االهتمام هبا يكون ضعي ًفا ،والعمل يف جماهلا يكون مضنيًا(.)1

( )1سرحان ،المناهج المعاصرة ،د.ط ،ص.22
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عامة على :تْنمية ميول الطَّالب ،وقدراته العقليَّة ،وعلى اكتساب
"وتعمل املناهج بصفة َّ
ي
الرأْي،
السليمة؛ كالتَّفكري املنظَّم ،وال يدقَّة يف التَّعبري ،واالستقالل يف َّ
االجتاهات والعادات العقليَّة َّ
وحل املشكالت باستخدام األُسلوب العلمي.
والقدرة على النَّقد ،ي
أساسا
كما تتَّجه املناهج إىل :تدريب الطُّالب على االعتماد على أنفسهم ،إ ْذ تقوم ال يدراسة ً
على اجلهد َّ
الذايت ،سواءً ما يس يجله ِم ْن مشاهدات ،أو ما يقوم به ِم ْن جتارب ،وما يستقيه ِم ْن بيانات
املصادر األَصليَّة"(.)1
السليم هو :العمل املتكامل لنقل تراث األ َُّمة ،وتصوير حاجاهتا احلاضرة واملستقبلة
"فاملْنهج َّ
يف ٍ
ي جمال ُهتيؤه
قادرا على أداء دوره يف أ ي
شكل يؤيدي يف مجيع مالحمه إىل :إعداد املواطن ً
إعداد جيعله ً
له قدراته ،وإمكاناته ،وفرص احلياة املتكافئة ،وفق االختيار والتَّوجيه الطَّبيعي"(.)2
احدا وهو :حتقيق العبوديَّة هلل ،واالعتزاز بدين
"فعْند وضع املْنهج يْنبغي أ ْن يكون اهلدف و ً
الشريعة ،ألَ َّن املْنهج اإلسالمي
األ َُّمة ،وتارخيها ،ورسالتها العادلة ،ويْنبغي أ ْن يُضبط املْنهج بأحكام َّ
جيب أ ْن يعتمد على اإلسالم يف الوسائل واألَهداف.
نريد للشَّباب والفتياتِ ،ع ْل ًما ينري القلوب ،ويصلح النُّفوس ،ويوقظ األ َُّمة ِم ْن سباهتا العميق،
ِ
حىت نستعيد
الصاحلَّ ،
َّنوذجا أمثل للمسلم َّ
عن تعاليم ديننا ،و ً
ع ْل ًما يعطي شباب َّأمتنا؛ صورة ناصعة ْ
السماويَّة"(.)3
أل َُّمتنا املسلمة تارخيها َّ
الزاهر ،وأداء رسالتها َّ
ويَربز ذلك ِم ْن خالل" :مكانة املناهج التَّعليميَّة يف عنايتها املتميزة ،وفعاليتها املتف يوقة يف بناء
ِ
ي النَّاضج ،وغرس
شخصيَّة
السليم يف تعزيز الوعي الفكر ي
وحسن تكوينه ،وإعداده َّ
اإلنسان َّ
السويَّةُ ،
ِ
القيم والفضائلَّ ،
جماالت احلياة
شىت
السعيدةِ اهلانئة ،والعيش باألَجواء اآلمنة يف َّ
ليتمك َن ِم َن احلياةِ َّ
بقدرات حكيمة ،واستقامة رشيدة ،لبلو رضى املْنعم الكرمي يف احلياة واآلخرة" (.)2

( )1جاد اهلل و دنيا و شفشق و طه ،التَّربية المعاصرة  ،...ط ،1ص.112

السعوديَّة  ،...ط ،2ص.62
( )2عبدالواسع ،التَّعليم في المملكة العربيَّة ُّ
حممد ،تربيةُ المراهق في ِ
بتصرف.
( )3خولة و َّ
رحاب اإلسالم ،ط ،2صُّ ،220-221
مناهج الت ِ
َّعليم اإلسالمي  ،...ط ،1ص.6
()2كرزون،
ُ
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وإذا كان املْنهج يقوم على ِ
أساس حتديد حاجات التَّالميذ املختلفة ،...فإنَّه كذلك "يعمل
()1
ي
يسري
م
ل
املع
جيعل
ا
تيب
ر
هج
ن
امل
يكون
فال
مهنته،
يف
كفاية
أكثر
يكون
حىت
،
على َّن يو املعليم يف املهنة
ْ
ً
َ ُ
وإَّنا جيب أ ْن يكو َن به قدر ِمن املرونة واحليريَِّة الو ِ
بطريقة آليةَّ ،
أحسن
اسعة اليت يستغلُّها املعلي ُم
َ
َ
مادته وطريقته.
استغالل ،فريقى يف مهنته ،ويسعى إىل الكمال يف َّ
ي
أن املْنهج يؤثير يف املعلي ِم ،فنجد َّ
وكما َّ
فكثريا ما توضع مناهج
أن املعلي َم بدوره يؤثر يف املْنهجً ،
هتتز وتفشل يف ِ
يد مد يرسني غري أ ْكفاء( ،)2وبالعكس ،قد يكون يف املْنهج عيب أو
ممتازة ..ولكنَّها ُّ
أكثر ،أو نقص يف ناحية ِمن نواحيه ،ولكن عْندما يوضع يف ٍ
يد قديرةٍ ..تستطيع أ ْن تَ ُس َّد هذا
ْ
ْ
عن طريق االبتكار والتَّفكري والعزم ،فمستوى املعليم ،ومدى الثيقة فيه
النَّقص ،وتتالىف هذا العيبْ ،
ِ
ِ
ومن هنا ِ
العناية مبستوى
دعت احلاجةُ إىل
كفاية يؤثيران يف وضع املنْهج ،ويف صياغته ،ويف تْنفيذهْ ،
ي
فه ًما واعيًا ،ويُنفيذها تْنفي ًذا كامالً.
فهم املناهج تَ ُّ
املعلم ،حىت يستطيع أ ْن يَ َ
فنظرة املعليم إىل املْنهج ،تؤثير يف وظيفته ،ويف نشاطه ،فإذا نظر إليه باعتباره جمموعةً ِم َن املوا يد
ال يدراسيَّة فقط ،كانت وظيفته تلقني الت ِ
ِ
َّالميذ هذه
املعلومات ال يدراسيَّةَّ ،أما إذا نظر إليه باعتباره َّ
مادةً
ُ
ُ
بطرق تفك ٍري سليمة ،وخرب ٍ
وطريقةً ونشاطًا ..استطاع أ ْن جيعل ِمْنه أدا ًة حيَّةً ،تُ يزود التَّالميذ ِ
ات
ُ
َ
الفروق الفرديَّة بني تالميذه ،فال
ستغل البيئةَ يف ربط دروسه ،ويُراعي
َ
متعديدةٍ ،وقيم و ياجتاهات طيبة ،فيَ ُّ
ِ
كل تلميذ إىل ِ
العمل الذي يناسب استعداداتِه
يتَّخذ ِم ْن
ضعف التيلميذ وسيلة للتَّشهري به ،بل يو يجه َّ
تتضمنهُ املناهج ِم ْن ُسبُ ِل النَّشاط وفق ميول التَّالميذ ،ونزعاهتم،
وميوله ،ويَُّتجم املعلي ُم املاهر ما َّ
وحبيهم لالستطالع ،والنَّشاط احلركي)(.)3

ِ
َّ
جيب أ ْن يُ َّ
أشكال
شكل ِم ْن
( )1جاء يف توصيات (المؤتمر العالمي ألَوضاع
ِّ
َّعليم ُ
عد مهنةً؛ إَّنا ٌ
المدرسين سنة 3622م) :الت ُ
العامة .نقالً ِم ْن كتاب (:العالقة بين الطَّ ِ
عمار ،ط،1
اخلدمة َّ
الب والمعلِّ ِمْ ،
رؤية إسالميَّة) ،إعداد د .حممود إمساعيل َّ
ص ،67حاشية.1
الصحيح( :أَ ْك ِفياءُ) ،مجع (كفي) ،اليت تَعِّن :الكفاءة واجلدارة ،مثل( :نَِيب) أنبياء ،و(تَِقي) أتقياء  ،...وال َك ِف ُّي :الذي
( )2و َّ
مادة" :كفأ" .صَّ ،602أما كلمة( :أَ ْك َفاءُ) ،فتعِّن:
الم ْن ِج ُد في اللغة واألَعالم ،طَّ ،33
عن غريه .انظرُ :
يَكفيك ويُغنيك ْ
الشبيهِ ،
ومْنها قول اهلل تعاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ اإلخالص ، 2 :وكلمة (أَكِفَّاءُ) ،مجع كفيف وليست
املثيل والنَّظري و َّ
مجعا لكفء ،انظر :أخطاء لغويَّة ألِفناها ،لسالمة اهلمش و راشد الشَّعالن ،ص.11
ً
( )3زيدان و القاضي ،اتِّجاهات ومفاهيم تربويَّة ونفسيَّة حديثة ،ط ،1ص.136-131
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وبسب ِ
عن ذلك ِم ْن
بني املْنهج واملعليمَ ،
ب هذا التَّأْثري َ
وبني املعليم ونظرته للمْنهج ،وما يْنتج ْ
ِ
وظيفة املعليم ونشاطه ،وانعكاس ذلك على ِ
سلوك التَّالميذ؛ كان وال َّ
بد ِم َن التَّجديد يف
تأث ٍري على
الطَّرح ،والتَّغيري ِم َن األُسلوب ،ذلك أل َّ
َن العا َمل ِم ْن حولنا "واجملتمعات بثقافاهتا ،وأهدافها ،وتطلُّعاهتا،
وآماهلا يف ٍُّ
ويتطور معه ،مبعىن :أ ْن
تغري مستمر ،فوجب على املْنهج أ ْن يَستوعب هذا الت ُّ
َّغري ،ويواكبهَّ ،
يكون فيه ِم َن املرونة ما يستوعب اجلديد واحلديث ِم َن الثَّقافة ،األَمر الذي يستمر معهُ اجملتمع يف
ِ
أهدافه اليت يصبو إليها .)1( "...
َس ْريه حنو حتقيق
أن كل ٍ
ِ
وذلك "أل َّ
ساحات
يتغري ،وينمو ،ممَّا جعل
شيء ِم ْن حولنا َّ
َن الن َّ
ُّمو هو قانو ُن احلياة ،و َّ َّ
ِ
كل يوم حتدييات ،ويأْيت مبشكالت ،كما يُضفي
احلياة مجيعها متوج
باملعطيات اجلديدة ،وهذا يوليد يف ي
ِ
ِ
نوعا ِم َن التَّقادم ،وهو بذلك يستنهضنا لتطويرها وحتسينهاَ ،كْيما حتتفظ
على مناهجنا ووسائلنا ً
املرجوة"(.)2
مبُالءمتِها وفعاليتها َّ
ِ
بني املْنهج واملعليم
ُسس والت ُّ
هات اليت تقوم عليها املناهج ،والعالقة َ
َّوج َ
وبعد أن استعرضنا األ َ
ِ
ٍ
نتطرق
كل جديد
بشكل عامُّ ...
والتَّالميذ ،ومدى مواكبة املناهج للتَّطوير ،والتَّحديث ،والعمل ِوفق ي
الَّتبوي يف احل ْل ِ
ٍ
بشكل خاص.
قة ال ُقرآنيَّة ،ومفهوم وأمهييَّ ِة التَّخطيط لذلك
إىل املْن ِ
هج َّ
ِ
ملدارسة ال ُق ِ
رآن الكرمي
فاملقصود باملْنهج يف احللقات ال ُقرآنيَّة هو" :تفصيل اخلُطَّة املوضوعة
كما ومستوى ،وتوزيع
هما ،وتدبـًُّرا ،ومعرفةً بداللة ألفاظه ،وجممل معانيه ،وأحكامه ًّ
حفظاً َّ
جموًدا ،وفَ ً
ِ
ٍ
ٍ
ناحية
َّارسني ،وقدراهتم ،وتفصيل ذلك ِم ْن
ذلك على فَّتة ال يدراسة مبنهجيَّة متوازنة مع أعمار الد َ
األُسس ،واألَساليب ،واخلُطط ،والوسائل الالزمة لتحقيق املِْنهاج ،يف تناسق ال يـُنَـفير الطَّالب بكثافة
ميل ويهرب ،على أ ْن يكون اهلدف هو :تربية ٍ
جيل
َّ
املقرر وثقله ،وال يطيل عليه مدَّة ال يدراسة ،فيجعله ُّ
جمرُد احلفظ بدون فَه ٍم وال التزام"(.)3
قُـ ْر ِآِّن صحيح ،وليس َّ
املناهج املستخدمة يف ِ
حتفيظ ال ُق ِ
"واملالحظ على ِ
َّوسع لتشمل
أغلب
ِ
رآن الكرمي ميلُها إىل الت ُّ
دروسا يف :التَّفسري ،والعقيدة ،واحلديث ،وال يسرية ،والفقه ،ودراسةً ٍ
لعدد ِم ْن أوجه اإلعجاز يف كتاب
ً

العامة للتَّربية ،ط ،2ص.112
القزاز،
المبادئ َّ
( )1الشيهري و َّ
ُ
(َّ )2
حول التَّربية والتَّعليم ،ط ،1ص.211
بكارَ ،
َّجار ،هذا هو النَّبأ العظيم ،د.ط ،ص.137-136
( )3الن َّ
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اهلل ،وال َقصص ال ُقرآِّنِ ،
وس َِري عدد ِم َن الشَّخصيَّات اإلسالميَّة البارزة ،باإلضافة إىل قواعد اللغة
العربيَّة ،وغريها ِم َن العلوم.
ظ
وهذه القضايا كلُّها ،ميكن استعراضها ِم ْن خالل شرح داللة اآليات ال ُقرآنيَّة الكرمية اليت ُْحت َف ُ
دون احلاجة إىل تصيص ٍ
خاصة هبا"(.)1
دروس َّ
ويبقى للشَّيخ-حفظه اهلل -رأْيه ،حيث َّ
تضم بني جنباهتا العديد
أن أغلب احللقات ال ُقرآنيَّة ُّ
ِمن التَّالميذ الذين تتلف مستويات ِ
حفظهم بني مقل و مستكث ٍر ،وال يتأتَّى شرح آيات احلفظ كليها،
َ
لكل طالب أثناء
وبيان معاِّن كلماهتا ،وما احتوت عليه ِم ْن آداب ،وفضائل ،وأخالق تربويَّة ي
ميكن ذلك ِم ْن خالل إقامة درس تربوي مناسب بني األَذان
التَّسميع ،بسبب عامل الوقت ،و ْ
لكن ُ
واإلقامة مثالً لكل الت ِ
حسب ِ
ِ
الوقت الذي يراه املعلي ُم مناسبًا ،مع إمكانيَّة أ ْن يقوم املعليم
َّالميذ ،أو
ي
رآن الكرمي( )2داخل احل ْلقة ال ُقرآنيَّةِ ،
رآن الكرمي ،وكتاب لتفسري ال ُق ِ
كتاب ملعاِّن كلمات ال ُق ِ
بتوفري ٍ
وم ْن
رشد املعلي ُم التيلمي َذ إىل معرفة ما أُشكل عليه ،ويكون ذلك مبتابعته وإشرافه.
َمثَّ يُ ُ
َّسع ِم َن الوقت – ال مينع أ ْن يقوم املعلي ُم أثناء التَّسميع للتَّلميذ
هذا مع أنَّه – إذا كان هناك مت ٌ
ببيان ٍ
ِ
شيء ِمن معاِّن الك ِ
موج ٍز آلية ،أو بيان ُخلُ ٍق
لمات الغ ِري و ٍ
اضح معناها للتيلميذ ،أو تفس ٍري َ
ْ
اآلخرين ،-وهذا مطلب –وال
تربوي أو ما شابه- ،على أ ْن ال يكون ذلك على حساب وقت َ
الرئيس يف نزول ال ُق ِ
شك ،-أل َّ
رآن الكرمي ،ويف ذلك
السبب َّ
َن فَـ ْه َم اآليات وتدبُّرها ..هو األَساس ،و َّ
()3
ِ
َّم على حفظه.
يقول ُّ
احلق  ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ  ،وفَـ ْه ُم ال ُقرآن الكرمي وتدبُّره مقد ٌ
وقد اختلف أهل املشرق ،وأهل املغرب ،وأهل األَنْدلس ،وأهل أفريقيا ،يف املْنهج والطَّريقة اليت
يُعليمون هبا أوالدهم ال ُقرآ َن الكرمي.

َّجار ،هذا هو النَّبأ العظيم ،د.ط ،ص.129-130
( )1الن َّ
ِ
رآن الكرمي كتاب( :كلمات ال ُق ِ
كلمات ال ُق ِ
حممد خملوف –رمحه اهلل،-
( )2يقَّتح الباحث ملعاِّن
رآن ،تفسير وبيان) ،حلسنني َّ
رآن) ،حمل َّمد بن عبدالعزيز اخلضريي ،ولتفسري ال ُق ِ
السراج في بيان غريب ال ُق ِ
الرحمن
رآن :كتاب( :تيسير الكريم َّ
وكتابِّ ( :
السعدي –رمحه اهلل.-
عبدالرمحن َّ
في تفسير كالَم المنَّان) ،ل َّ

( )3سورة ص ،اآلية .20
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الرمحن بن خلدون(" :)1أنَّه قد اختلفت طرقهم يف تعليم ال ُق ِ
رآن للولدان
فقد ذكر العالَّمة عبد َّ
ُ
عن ذلك التَّعليم ِم َن امللكات.
باختالفهم باعتبار ما ينشأُ ْ
رآن فقط ،و ِ
فأما أهل املغرب :فمذهبهم يف الولدان؛ االقتصار على تعليم ال ُق ِ
أخذهم أثناء
َّ ُ
بالرسم ومسائله ،واختالف محلة ال ُق ِ
رآن فيه ،ال خيلطون ذلك بسواه يف شيء ِم ْن جمالس
املدارسة َّ
تعليمهم ال ِم ْن حديث ،وال ِم ْن فقه ،وال ِم ْن ِشعر ،وال ِم ْن كالم العرب ،إىل أ ْن َحي ُذق فيه أو ينقطع
دونه...وهم بذلك أقْـوم على رسم ال ُق ِ
رآن وحفظه ِم ْن سواهم.
َُ
و َّأما أهل األَنْدلس ،فمذهبهم تعليم ال ُق ِ
رآن والكتَاب ِم ْن حيث هو ،وهذا هو الذي يراعونه
ُ
ُ
ُسه ،ومْنبع الديي ِن والعلوم؛ جعلوه أصالً يف التَّعليم ،فال
أصل ذلك وأ ُّ
يف التَّعليم ،إالَّ أنَّه ملا كان ال ُقرآ ُن ُ
الَّت ُّسل ،وأخ ِذهم
يقتصرون لذلك عليه فقط ،بل خيلطون يف تعليمهم للولدان رواية الشيعر يف الغالب و َّ
بقوانني العربيَّة وحفظها ،وجتويد اخل ي
ط والكتاب...
أهل إفريقيَّة ،فيخلطون يف تعليمهم للولدان ال ُقرآ َن باحلديث يف الغالب ،ومدارسة قوانني
و َّأما ُ
أن عنايتهم بال ُق ِ
العلوم وتلقني بعض مسائلها ،إالَّ َّ
رآن واستْنظار الولدان إيَّاه ،ووقوفِهم على اختالف
ِ
ط تبع لذلك ،وباجلملة فطريقتُهم يف تعليم ال ُق ِ
رآن أقرب
أكثر ممَّا سواه ،وعنايتهم باخل ي ٌ
رواياته وقراءاته َ
إىل طريقة ِ
استقروا بتونس ،وعنهم أخذ ولداَّنم بعد ذلك.
أهل األَنْدلس ،و ُّ
أن عنايتهم بدراسة ال ُق ِ
أهل املشرق ،فيخلطون يف التَّعليم كذلك ،...والذي يُنقل لناَّ ،
رآن
و َّأما ُ
ط ،بل لتعليم اخل ي
وصحف العِلم وقوانينه يف زم ِن الشَّبيبة ،وال خيلطون بتعليم اخل ي
ط عْندهم قانو ٌن
الصنائع...
ومعليمون له على انفراده كما تُ َتعلَّم سائر َّ
رآن ..القصور عن ِ
فأما أهل إفريقيَّة واملغرب فأفادهم االقتصار على ال ُق ِ
ملكة اللسان مجلة،
ُ ْ
ُ
َّ ُ
أن ال ُقرآ َن ال يـْنشأُ عْنه يف الغالب ملَ َكةً ،لِ
َّ
وذلك َّ
البشر مصروفون ع ِن اإلتيان مبثله ،فهم
أن
ما
َ
َ
َ
أهل إفريقيَّة يف ذلك
مصروفون لذلك ع ِن االستعمال على أساليبه ،واالحتذاء هبا ،...ورمبا كان ُ

حممد بن خلدون أبو زيد احلضرمي اإلشبيليِ ،م ْن ولد وائل بن ُحجرُ ،ولد عام ()732هـ ،وهو
( )1هو:
عبدالرمحن بن َّ
َّ
الصورة ،عاقالً،
البحاثة ،أصلُه ِم ْن إشبيلية ،ومولده ومنشأه بتونس ،كان
فصيحا ،مجيل ُّ
الفيلسوف املؤيرخ العامل االجتماعي َّ
ً
صادق اللهجة ،عزوفًا ع ِن الضَّيم ،طاحمًا للمراتب العالية ،اشتهر بكتابه" العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والعجم
والرببر" ،تُ ي
ويف يف القاهرة عام ()191هـ ،انظر :األَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،3ص.339
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أخف ِمن أهل املغرب لِما خيلطون يف تعليمهم ال ُقرآ َن بعبار ِ
ات العلوم يف قوانينها ،إالَّ َّ
أن َملكتهم يف
ُّ ْ
َ
ذلك قاصرة ع ِن البالغة.
الَّت ُّسل ،ومدارسة العربيَّة
أهل األَنْدلس فأفادهم التَّفنُّن يف التَّعليم ،وكثرة رواية الشيعر ،و َّ
و َّأما ُ
ِ
عن
ِم ْن َّأول العمر؛ حصول ملَ َك ٍة صاروا هبا أعرف يف
اللسان العريبَّ ،
وقصروا يف سائر العلوم لبُعدهم ْ
ِ
رآن ،و ِ
مدارسة ال ُق ِ
أساسها.)1("...
هو
الذي
احلديث
أصل العلوم و ُ
ُ
ِ
ِ
" َّ
سائدا يف حلقات
عن مْن ِ
هج َّ
الَّتبية اإلسالميَّة الذي كان ً
إن هذا االختالف سببه :البعد ْ
قائما على أساس تدريس املوا يد املْنفصلة ،بل كانت العلوم اإلسالميَّة،
هج َّ
الَّتبية مل ْ
املساجد ،فمْن ُ
يكن ً
واملو ُّاد ال يدراسيَّة ذات صلة قويَّة بعضها ببعض.
ِ
مئات ِم ْن هذه
َّحويَّة ،و
اإلعالالت َّ
الصرفيَّة ،وتفسريُ اجلَاللني فيه ٌ
فالتَّفسري مملوءٌ باإلعرابات الن ْ
اإلعرابات واإلعالالت ،مع أنَّه ِمن أصغر التَّفاسري حجما ،وُكتب النَّحو :ج ُّل شو ِ
اهدها ِمن ال ُق ِ
رآن
ُ
ْ
َ
ُُ
الشواهد أو يُعزوَّنا إىل قائلها،
اجلاهلي أ ِو
واحلديث والشيع ِر
فسرون تلك َّ
وشَّراحها يُ ي
اإلسالمي األَولُ ،
ي
ي
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ومن األ ِ
َدب العريب.
فيبحثون جانبا م ْن علم التَّفسري ،وم ْن علم احلديثَ ،
()2
اعتماد كبري على املفاهي ِم اللغويَّة ،كالباء يف ِ
َّيمم ﮋﭞﮊ
تب الفقه واألُصول هلا
آية الت ُّ
ٌ
وُك ُ
والعطف الذي بعدها.
وقد ألَّف ابن تيميَّة(ِ )3من أج ِل احلِ ِ
فاظ على العقيدة ..رسالةً يف البالغة (يف اجملاز واحلقيقة)،
ْ ْ
والتَّاريخ ،أخذ بأدلٍَّة ِمن ال ُق ِ
رآن ،وقُ ْل مثل هذا يف مجيع العلوم.
َ
الَّت ِ
طبيعة الث ِ
فانفصال املوا يد ال يدراسيَّة على إطالقه ،ليس ِمن ِ
َّقافة اإلسالميَّة ،وال ِمن ِ
بية
شأن َّ
ْ
ْ
كل العلوم اليت انبثقت عْنه ما تزال وظيفتها
اإلسالميَّ ِة اليت تأْخذ باإلسالم ُكالًّ ال َّ
يتجزأ ،وتَعترب َّ

( )1ابن ُخلدون ،مقدِّمة ابن ُخلدون ،د.ط ،ص.201-202

( )2سورة املائدة ،اآلية .6
احلراِّن ،ولد سنة ()109هـ تقريبا ،تفقَّه على ع يمه
السالم بن عبد اهلل بن اخلضر بن َّ
حممد بن علي َّ
( )3هو :أبو الربكات عبد َّ
طلب العِلم يف بغداد ،وتفقَّه ،وبرع ،واشتغل ،وصنَّف التَّصانيف ،وانتهت إليه اإلمامة يف الفقه ،وكان
فخر الديين اخلطيبَ ،
يدري القراءات ،وصنَّف فيها أُرجوزة ،وقد انبهر علماءُ بغداد لذكائه وفضائله ،تُ ي
حبران يوم الفطر سنة ()612هـ .انظر:
ويف َّ
بتصرف.
ِسيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،23ص ،203-201رقمُّ ،101 :
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الشر ِ
يعة اإلسالميَّة ،واحلِفاظ عليها ،فال َّ
الَّتبية
توضيح َّ
كل هذه العلوم هبدف َّ
بد ِم ْن ربط ي
اإلسالميَّة"(.)1
شك َّ
أن
الَّتبوي يف احللقات ال ُقرآنيَّة ،ويبقى التَّخطيط هلذا املْنهج ،وال َّ
هج َّ
كان هذا هو املْن ُ
ٍ
عمل يقوم به اإلنسا ُن دون ِ
أي ٍ
تطيطَّ ،
فإن الغالب على هذا العمل هو :الفشل.
سابق
َّ
اختط خطًّا ِ
َّ
تعريف التَّخطيط لغةًِ :م َن الفعل َّ
وخطَّةً ،مبعىن :رسم عالمة ،أو جعل هلا
خط أو
ٍ
خطوطاً وحدوداِ ،
مدروسة للنَّواحي االقتصاديَّة والتَّعليميَّة
وض ُع ِخطٍَّة
ومْنه :التَّخطيط (حمدثة) ،مبعىنْ :
ً
()2
واإلنْتاجيَّة وغريها .
اصطالحا :له عدية تعريفات:
تعريف التَّخطيط
ً
للسبُ ِل واإلجراءات التَّدريسيَّة اليت يُسَّتشد هبا يف تْنفيذ وتْن ِ
سيق
 .1التَّخطيطُّ :
املعلي ِم املسبق ُّ
تصوُر َ
فِ ،من أجل إجناز األ ِ
َهداف احملدَّدة(.)3
داخل َّ
الص ي ْ
األَنْشطة َ
 .2التَّخطيط :التَّفكري املسبق ،أ ِو ياتاذ قرارات بشأْن :ماذا يريد املعليم؟ وملاذا يريد ذلك؟ ولِ َم ْن ِم َن
يتم ذلك؟(.)2
ميكن حتقيق ذلك؟ ومىت ُّ
التَّالميذ؟ وكيف ُ
 .3التَّخطيط :عمليَّة حتديد اإلطار العام لألَعمال املطلوبة ،أ ِو األَغراض املْنشودة ،وكذلك الوسائل
الالزمة لتْنفيذها يف سبيل حتقيق أهداف اإلدارة التَّعليميَّة(.)1
إن التَّخطيط للد ِ
" َّ
ئيس ِم ْن مك يونات العمليَّة التَّعليميَّة ،األَمر الذي
َّرس عمليَّةٌ َّ
مهمةٌ ،ومك يو ٌن ر ٌ
يعِّن ضرورة التَّفكري يف وضع اخلُطط املناسبة له ،ويف واقع األَمرَّ ،
ومهم ليس
فإن التَّخطيط
ٌّ
ضروري ٌّ
للتَّدريس أو لغريه ِم َن األَعمال فحسب ،بل حلياتنا اليوميَّة على وجه العموم ،فكلٌّ منَّا خيطيط
لألَعمال اليت سيقوم بإجنازها يف يومه ،فال خيرج ِم ْن منزله دون ُخطٍَّة تكو ُن مبنزلة املرشد والدَّليل الذي
حتركاته وأعماله"."...
يو يجه ُّ

( )1النَّحالوي ،أصول التَّربية اإلسالميَّة وأساليبها ،ط ،22ص.163
ِ
عن( :أنيس وإبراهيم وآخرون1072 ،م ،ص.)222
( )2العامل ،طرق وأساليب تدريس ال ُقرآن الكريم ،ط ،1ص ،110نقالً ْ
(سهيلة الفتالوي2993 ،م ،ص.)102
( )3املرجع َّ
عنُ :
السابق ،ص ،110نقالً ْ
عن( :حممود شفشق و هدى النَّاشف2999 ،م ،ص.)23
( )2املرجع َّ
السابق ،ص ،110نقالً ْ
( )1مطاوع ،قراءات في التَّربية وعلم النَّفس ،ط ،1ص.311
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ِ
لكل معلي ٍم ومعليمة ،و َّ
َّجارب العديدةَّ ،
أن
أن التَّخطيط
ٌّ
ضروري ي
وقد أثبتت ال يدر ُ
اسات ،والت ُ
السيئة ،كما أنَّه ُّ
حيد ِم ْن حتقيق أهداف
إمهال التَّخطيط واإلعداد أ ِو العجلة فيه يـُ َعيرض املعلي َم للمواقف َّ
النيظام التَّعليمي"."...
تتم
مفهوم اخلُطَّة ال يدراسيَّة :هي ُّ
تصور مسبق يضعه املعلي ُم للمواقف (التَّعليميَّة والتَّعلُّمية) اليت ُّ
املرجوة يف سلوك التَّالميذ"(.)1
داخل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة ،لتحقيق األَهداف َّ
تكمن يف َّأَّناِ " :مثْ ُل َر ٍ
جل يريد أ ْن يقوم برحلة ،فيجلس إىل نفسه قبل
أمهييَّة اخلُطَّة ال يدراسيَّة:
ُ
الرحيل ،ويُقدير ظروفه ،ويَ ُّ
السبل وأضمنها ،ويتَّخذ التَّدابري الالزمة،
َّ
عد العُدَّة ،وخيتار أيسر ُّ
واالحتياطات املتوقَّعة ،بعد تفك ٍري و ٍ
وحىت ال يُفاجأُ بعو ٍ
امل مل يُِقم
حىت ال يتخبَّط يف رحلتهَّ ،
متحيصَّ ،
هلا وزنًا أو حسابًا ،فَـتُـ َع يك ُر عليه صفوة رحلته ،ورمبَّا تـُ َؤيدي به إىل الفشل واإلخفاق)"(.)2
أيضا يف َّأَّنا:
وتكمن أمهييَّة اخلُطَّة ال يدراسيَّة ً
ُ
دقيق خلربات الت ِ
الرؤية أمام املعليم ،إ ْذ تساعده على ٍ
حتديد ٍ
َّالميذ.
" .1تؤيدي إىل وضوح ُّ
 .2تُعِني على حتديد األَهداف املراد حتقيقها يف سلوك الت ِ
َّالميذ.
 .3تُساعد على التَّحضري املسبق لدروس احل ْلقة قبل مواجهة الت ِ
َّالميذ.
الَّتكيز على األَنْشطة واألَساليب والوسائل واملعلومات.
 .2تُفيد يف َّ
الصعوبات اليت قد يواجهها املعلي ُم داخل احل ْلقة ،و ياتاذ اإلجراءات الالزمة ملنع حدوثها.
يد ُّ
ُ .1حتد ُ
 .6تُساعد على اختيار ِ
عملييت احلفظ واملراجعة.
أفضل الوسائل واألَساليب اليت تس يهل
ْ
الَّتبويَّة– داخل احل ْلقة وخارجها -والتَّنسيق مع منفيذيها إلقامتها.
 .7تساعد يف إعداد األَنْشطة َّ
يد الوسائل التَّعليميَّة املناسبة للدَّرس ال ُقرآِّن ،والت ُّ
َّأكد ِم ْن صالحيَّتها.
ُ .1حتد ُ
يتم :ضبط احل ْلقة ،والت ُّ
َّحكم فيهاِ ،م ْن بدايتها إىل َّنايتها.
عن طريقها ُّ
ْ .0
 .19تُعني يف عمليَّة اختيار وجلب احمل يفزات املا يديَّة لتوزيعها على الت ِ
َّالميذ املمتازين.
يب اخلُطَّة ال يدراسيَّةُ املعلي َم الوقوع يف املواقف احملرجة أمام التَّالميذ.
ُ .11جتن ُ
 .12كما َّ
يب املعلي َم االرجتال والعشوائيَّة يف إدارة احل ْلقة ال ُقرآنيَّة"(.)3
أن اخلُطَّةَ ال يدراسيَّةُ ،جتن ُ
زاد المعلِّ ِ
مة بالدُّوِر النِّسائيَّ ِة ،ط ،1ص.112
( )1العصيميُ ،

المدرس في المدرسة والمجتمع ،ط ،2ص.110
( )2بدران وآخرونِّ ،
زاد المعلِّ ِ
بتصرف.
مة بالدُّوِر النِّسائيَّ ِة ،ط ،1صُّ ،111
( )3العصيميُ ،
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وإليك أيُّها املعليم الفاضل بعض األَساليب املقَّتحة إلقراء ال ُق ِ
رآن الكرمي يف احللقات ال ُقرآنيَّة
ُ
َّ
وحيسن بالباحث قبل البدء يف ذكر
للعمل هبا ضمن املنهج واخلُطة التَّعليميَّة املرسومة للح ْلقة ال ُقرآنيَّةُ ،
أساليب التَّعليم؛ أن يقديم مبدخل ٍ
بسيط إىل أساليب التَّعليم:
َّ
إن أساليب التَّدريس ليست حمكمة اخلطوات ،كما َّأَّنا ال تسري وف ًقا لشروط أو معايري
حمدَّدة ،فأُسلوب التَّدريس يرتبط بصورة أساسيَّة بشخصيَّة املعليم ومساته وخصائصه ،ومع تسليمنا بأنَّه
عما سواه ِم َن األَساليب ،على اعتبار َّ
أن مسألة تفضيل أُسلوب
ُسلوب حمدَّد ميكن تفضيله َّ
ال يوجد أ ٌ
ضله هو؛ إالَّ أنَّنا جند َّ
أن معظم ال يدراسات
تضل مرهونةً باملعليم نفسه ومبا يف ي
عن غريه ُّ
تدريسي ْ
واألَحباث اليت تناولت موضوع أساليب التَّدريس قد ربطت بني هذه األَساليب وأثرها على التَّحصيل،
وذلك ِم ْن زاوية َّ
أن أُسلوب التَّدريس ال ميكن احلكم عليه إال ِم ْن خالل األَثر الذي يظهر على
التَّحصيل لدى املتعليمني(.)1
جناحا ِم ْن
ميكن أ ْن تكون أكثر ً
كبريا يف أساليب التَّعلُّم ...اليت ُ
وخيتلف الطُّالب اختالفًا ً
أيضا خيارات طرق التَّعلُّم أ ِو األَساليب املعرفيَّة.
غريها يف تعليمهم ،وقد أُطلق على هذه الفروق ً
َّ
َّوصل إىل اخلربات
للسلوك واألَداء يستطيع ِم ْن خالهلا الفرد ِم َن الت ُّ
إن هناك صيغة ثابتةً ُّ
السلوك الفسيولوجي املعريف الوجداِّن املميَّز الذي ميكن أ ْن يُستخدم
التَّعليميَّة؛ َّإَّنا مك يونات ُّ
كمؤ يشرات ٍ
ثابتة نسبيًّا لألُسلوب الذي ميكن أ ْن يفهم به املتعليم ويتفاعل معه ويستجيب للمحيط
التَّعليمي.
تقوم جمموعة ِم َن املؤثيرات الوراثيَّة والبيئيَّة بتحديد أساليب تعلُّم الطُّالب ،إذ يتعلَّم بعض
املادة
عن طريق قراءة َّ
عن طريق َّ
السمع ،بينما يتعلَّم البعض اآلخر بشكل أسرع ْ
النَّاس بسرعة أكرب ْ
املادة ،ويتعلَّم أشخاص آخرون بشكل
املكتوبة ،وحيتاج البعض اآلخر إىل الكثري ِم ْن عمليَّات تنظيم َّ
أفضل عندما يعتمدون على أنفسهم ،ويتَّبعون رغباهتم الشَّخصيَّة ،ويتعلَّم البعض اآلخر بشكل أفضل
ضل آخرون التَّعلُّم يف أجواء مرحية وغري رمسيَّة.
عندما يكونوا يف مواقع تعليم رمسيَّة ،بينما يف ي
حيتاج بعض املتعليمني إىل ٍ
هدوء تام ،كي َّ
ضل آخرون ال يدراسة
الَّتكيز ،بينما يف ي
يتمكنوا ِم َن َّ
ِ
َّ
ضل
والتَّعلُّم يف أجواء مليئة باحليويَّة والضَّوضاء،
عن طريق احلدس ،بينما يف ي
ويتمكن البعض م َن التَّعلُّم ْ
البعض اآلخر التَّعلُّم باتيباع خطوات متسلسلة ومنطقيَّة.
( )1شرب ،وجامل ،وأبو زيد ،أساسيَّات التَّدريس ،ط ،1ص.211
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عن أساليب التَّعلُّم ميكن أ ْن يو يجه املعليمني ويرشدهم فيما
أي واحد
ٌ
"صحيح" ْ
ال يوجد ر ٌ
توجب عليهم ياتاذهاَّ ،
إن االختالفات احلضاريَّة والثَّقافيَّة غري واضحة
خيص القرارات اليوميَّة اليت ي َّ
ُّ
وتتغري أساليب التَّعلُم ِم ْن َّن يو الفرد ونضجه ،باإلضافة إىل ذلك يؤيكد
ومتغرية ويصعب وصفهاَّ ،
متاما ي
ً
النُّقاد على عدم وجود ٍ
صة بأساليب التَّعلُّم
صحة وصالحيَّة عشرات النَّظريَّات اخلا َّ
دليل كايف يدعم َّ
ِ
متاما ما يُقصد بأساليب التَّعلُّم ،وأ ْن تدرك
وما يرافقها م ْن أدوات التَّقييم ،ومع ذلك جيب أ ْن تفهم ً
ومفيدا لفئة معيَّنة ِم َن الطُّالب دون غريهمَّ ،
َّ
إن
معني ميكن أ ْن يكون مؤثـيًرا
أي نشاط صفيي َّ
أن َّ
ً
اخلاصة بك ،واملناسبة لطالبك؛ سيساعدك على أ ْن يكون
إملامك وتشخيصك ألَساليب التَّعلُّم
َّ
تدريسك متميـزا ،وبذلك يعمل على حتفيز طالبك على التَّعلُّم .
ً
()1

َّ
ي طريقة للتَّدريس ،ويأيت تأثري املعليم يف جناح
الرئيس يف جناح أ ي
إن املعليم هو العنصر املهم و َّ
طريقة التَّدريس أو اسَّتاتيجيَّة التَّدريس ِم ْن مصدرين مها :مهارات املعليم ،وشخصيَّته أو مساته
الشَّخصيَّة.
أهم جوانب املوقف التَّدريسي ،و َّ
أن مفاهيم أخرى كطريقة التَّدريس
ألنَّك أيُّها املعليم (تُش يكل َّ
أو اسَّتاتيجيَّة التَّدريس ،أو مدخل التَّدريس ،ال تعِّن شيئًا بدون املعليم عند النَّظر إليها ِم ْن منظور
تطبيقي عملي ،ونقصد باملعليم هنا شخصيَّته أو مساته النَّفسيَّة ،أو خصائصه البدنيَّة ،باإلضافة إىل
يسمى بأُسلوب املعليم اخلاص يف التَّدريس
السمات جمتمعة يف حتديد ما َّ
مهاراته التَّدريسيَّة ،وتؤثير هذه ي
أو أُسلوب التَّدريس اخلاص باملعليم) .
يغري طريقته وأُسلوبه مراعيًا يف ذلك َم ْن أمامه ،وكان ين يوع يف أساليبه
الرسول  ي
وقد كان َّ
وتدر ًجا ،إىل غري ذلك ِم ْن أموٍر وأساليب(.)3
وقسما وتعز ًيزا ُّ
وحتذيرا ً
وتنفريا ودعاءً
تشوي ًقا وهتيئةً وإغراءً ً
ً
()2

وهل هناك فرق بين أُسلوب التَّعليم وطريقة التَّعليم؟

يشيع استخدام مصطلح "أُسلوب" يف هذا اجملال ،األَمر الذي يؤيدي يف الغالب إىل تداخل
ُ
()2
بينه وبني مصطلح "طريقة" ومصطلح "وسيلة" ،ولكن يالحظ َّ
أن هناك تباين بينهم .
( )1عبداهلل ،فن التَّدريس ،ط ،1ص.31،30
( )2قنديل ،التَّدريس وإعداد المعلِّم ،ط.171 ،172 ،3

( )3أبو اهليجا ،طرق تدريس الدِّراسات ال ُقرآنيَّة واإلسالميَّة ،ط ،2ص.19
( )2اللقاِّن ،المناهج بين النَّظريَّة والتَّطبيق ،ط ،2ص.221
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ضله معليم "ما" وميكن تعريفه بالكيفيَّة اليت
فأُسلوب التَّدريس هو (النّمط التَّدريسي الذي يف ي
تناول هبا املعليم طريقة التَّدريس أثناء قيامه لعمليَّة التَّدريس ،أو هو األُسلوب الذي يتَّبعه املعليم يف
توظيف طرق التَّدريس بفعاليَّة متيزه عن غريه ِمن املعليمني الذين يستخدمون نفس الطَّريقةِ ،
وم ْن مثَّ
ْ
َ
()1
َّ
فإن أُسلوب التَّدريس يرتبط بصورة أساسيَّة باخلصائص الشَّخصيَّة للمعليم) .
ومفاد هذا التَّعريف َّ
الرغم ِم ْن
أن أُسلوب التَّدريس قد خيتلف ِم ْن معليم إىل آخر ،على ُّ
أن املعليم (س) يستخدم طريقة احملاضرة ،و َّ
استخدامهم لنفس الطَّريقة ،مثال ذلك :أنَّنا جند َّ
أن املعليم
أيضا طريقة احملاضرة ،ومع ذلك قد جند فروقًا دالَّةً يف مستويات حتصيل تالميذ كل
(ص) يستخدم ً
منهما ،وهذا يعِّن َّ
أن تلك الفروق ميكن أ ْن تُنسب إىل أُسلوب التَّدريس الذي يتَّبعه املعليم ،وال
تُنسب إىل طريقة التَّدريس ،على اعتبار َّ
أن طرق التَّدريس هلا خصائصها وخطواهتا احملدَّدة واملتَّفق
عليها...
كما يُؤَّكد على َّ
عن غريه ِم َن املعليمني،
أن ي
لكل معليم أُسلوب تدريس خاص به ،وهو يتميَّز ْ
ِ
الرغم ِم ْن َّ
وم ْن مثَّ جند َّ
أن طريقة التَّدريس قد
أن أساليب التَّدريس تتلف ِم ْن معليم إىل آخر ،على ُّ
تبعا
تكون واحدة ،وعليه ميكن القول أ َّن طريقة التَّدريس الواحدة ميكن أ ْن تنفَّذ بأساليب خمتلفة ً
الختالف املعليمني ،واختالف مساهتم وخصائصهم الشَّخصيَّة.
وهذا يشري إىل عدم وجود قواعد حمدَّدة ألَساليب التَّدريس ينبغي على املعليم اتيباعها أثناء
قيامه بعمليَّة التَّدريس ،وبالتَّايل َّ
تضل مرهونةً باملعليم الفرد وبشخصيَّته
فإن طبيعة أُسلوب التَّدريس ُّ
الصوت،
وذاتيَّته ،فالتَّعبريات اللغويَّة ،واحلركات اجلسميَّة ،وتعبريات الوجه ،واالنفعاالت ،ونغمة َّ
صفات
وخمارج احلروف ،واإلشارات ،واإلمياءات ،والتَّعبري ع ِن القيم ،وغريها ..متثيل يف جوهرها ال ي
عن غريه ِم َن املعليمني ،ووف ًقا هلا يتميَّز أُسلوب التَّدريس الذي
الشَّخصيَّة الفرديَّة اليت يتميَّز هبا املعليم ْ
يستخدمه ،وتتحدَّد طبيعته وأَّناطه(.)2
عن (اإلجراءات اليت يتَّبعها املعليم ملساعدة تالميذه على حتقيق
َّأما طريقة التَّدريس فهي عبارة ْ
األَهداف ،وقد تكون تلك اإلجراءات مناقشات ،أو توجيه أسئلة ،أو تطيط ملشروع ،أو إثارة

( )1شرب ،وجامل ،وأبو زيد ،أساسيَّات التَّدريس ،ط ،1ص.26، 21
السابق ،ص.211، 217
( )2املرجع َّ
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معني ،يدعو التَّالميذ إىل التَّساؤل ،أو حماولة االكتشاف ،أو فرض الفروض،
ملشكلة ،أو هتيئة موقف َّ
أو غري ذلك ِم َن اإلجراءات)(.)1
أيضا َّ
(بأَّنا األَداة أ ِو الوسيلة أ ِو الكيفيَّة اليت يستخدمها املعليم يف توصيل
وتُ َّ
عرف الطَّريقة ً
حمتوى املنهج للدَّارسني يف أثناء قيامه بالعمليَّة التَّعليميَّة)(.)2
أيضا هي (حلقة الوصل بني املتعليم واملنهج ،ويتوقَّف على الطَّريقة؛ جناح وإخراج
والطَّريقة ً
تتضمن الطَّريقة كيفيَّة إعداد املواقف التَّعليميَّة املناسبة ،وجعلها
املقرر أ ِو املنهج إىل حيز التَّنفيذ ،كما َّ
َّ
غنيَّة باملعلومات ،واملهارات ،والعادات ،و ي
االجتاهات ،والقيم املرغوب فيها)(.)3
ِ
نستنتج ِم ْن ذلك َّ
عن وسيلة
أن الطَّريقة أمشل وأوسع وأعم م َن األُسلوب الذي هو عبارة ْ
خاص باملعليم ،ويرتبط باخلصائص الشَّخصيَّة له
يستخدمها املعليم لتوظيف الطَّريقة بصورة فعَّالة ،وهو ٌّ
أعم وأمشل ِم َن األُسلوب؛ كوَّنا ال تتحدَّد باخلصائص الشَّخصيَّة للمعليم ،وهي
بينما الطَّريقة ُّ
اخلصائص احملديدة ألُسلوب التَّدريس الذي يتَّبعه املعليم بصورة أساسيَّة ،وللطَّريقة خصائصها ومميزاهتا
العامة ،وميكن أ ْن يستخدمها أكثر ِم ْن معليم(.)2
َّ
بعضا ِم ْن أساليب التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة:
وفيما يلي ،يستعرض الباحث ً
أوالً :أُسلوب اإلخالص هلل :

وهو أ ْن يكون مقصدك –أيُّها املعليمِ -م ْن تعليم كتاب اهلل  طلب األَجر واملثوبة ِمنه ،
وجعل العناية هبذا الكتاب وحبفَّاظه ِم ْن أجل اهلل تعاىل ،والفوز جبنَّته واحلصول على مرضاته ،فال أجر
وال ثواب مل ْن قرأ وحفظ وتعلَّم وعلَّم رياءً أو مسعة.
َ
ﮍﮎ
قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ(.)1
وقال تعاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ(.)6
( )1اللقاِّن ،المناهج بين النَّظريَّة والتَّطبيق ،ط ،2ص.221

( )2شرب ،وجامل ،وأبو زيد ،أساسيَّات التَّدريس ،ط ،1ص.26

السابق ،ص.21
( )3املرجع َّ
بتصرف.
السابق ،صُّ 20-27
( )2املرجع َّ
( )1سورة هود ،اآلية.16 ، 11 :
( )6سورة الفرقان ،اآلية.23 :
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وقال رسول اهلل  : قال اهلل تعاىل ( :أنا أغىن الشُّركاء ع ِن الشيركَ ،م ْن عمل عمالً أشرك
معي فيه غريي تركتُه وشركه)(.)1
فأي ٍ ِ
مبتور أقطع ،ال فائدة فيه ،وال مثرة ،وال
ُّ
عمل م ْن أعمال اآلخرة ال يُبتغى به وجه اهلل فهو ٌ
جدوى منه ،بل يكون عليه يوم القيامة حسرة وندامة ،ألَنَّه طلب بذلك العمل غري اهلل ،فليأخذه مم َّْن
حفظت ليُقال حافظ،
صرفه له ،فإ ْن صرفه لبش ٍر ليُقال حافظ أو ليقال عامل؛ فسيُقال له يوم القيامة:
َ
فيجر ويسحب على وجهه يف النَّار ،فلتحرص أيُّها املعليم أ ْن يكون
مت ليقال عامل  ،وقد قيلُّ ،
وعلَّ َ
خالصا لوجه اهلل الكرمي.
تعليمك كتاب اهلل  ألَبناء املسلمني ً

ثانيًا :أُسلوب االستعانة باهلل :

جل يف عاله ،بأ ْن يعينك أيُّها املعليم على
وذلك ِم ْن خالل كثرة الدُّعاء ،وااللتجاء إىل اهلل َّ
مهمتك اجلليلة ِمن خالل غرس نور ال ُق ِ
رآن الكرمي يف قلوب مريديه ِم ْن أبناء املسلمني ،وأ ْن يأخذ
أداء َّ
ْ
بيدك لتخريج حفظة هلذا الكتاب العزيز ،حيملون هذا النَّور وينشرونه بني النَّاس ،فهو سبحانه خري
يسريا.
مسؤول ،وهو القادر على أ ْن جيعل َّ
الصعب سهالً ،والعسري ً
قال اهلل تعاىل :ﮋ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﮊ(.)2
السماء ،ألَنَّه الذي بيده ملكوت كل ٍ
شيء وإليه
فاهلل  ال يعجزه شيءٌ يف األَرض وال يف َّ
ي
َمر كلُّه ،فعلى املعليم أ ْن يستعني باهلل ،ويلتجئ إليه وحده ،ويُظهر االفتقار إليه ،والتَّربؤ ِم َن
يُرجع األ ُ
جل يف عاله ،وعليه أ ْن ال يستعجل الثَّمرة ،وأ ْن جيتهد يف رعايتها ،ويكثر ِم َن
احلول و َّ
القوة إالَّ به َّ
وم ْن أدام قرع الباب؛ يوشك أ ْن يُفتح له،
الدُّعاء ،وال يستعجل اإلجابة ،فذلك ٌّ
منهي عنهَ ،
ثالثًا :أُسلوب ال َفهم طريق الحفظ:
السور اليت حيفظها التَّالميذ،
يقوم معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة بأُسلوبه اخلاص بتفسري بعض اآليات و ُّ
وعليه أ ْن يو يجههم إىل أمهييَّة هذا األَمر ومصاحبته لعملية القراءة واحلفظ؛ ليستطيعوا أ ْن يربطوا بني
اآليات ،ويالحظوا ارتباط املعىن.

باب َم ْن أشرك يف عمله غري اهلل ،ص ،1973رقم-26 :
كتاب ُّ
الزهد و َّ
الرقائقُ ،
( )1أخرجه مسلم يف صحيح مسلمُ ،
(.)2011
( )2سورة يس ،اآلية.12 :
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َّ
إن تدبُّر اآليات وفَهمها؛ ِم ْن أعظم ما يُعني على احلفظ ،ومعرفة وجه االرتباط بعضها
ببعض ،لذلك فإنَّه ينبغي على معليم احللقة ال ُقرآنيَّة أ ْن جيتهد بأُسلوبه يف املداومة على أ ْن يفهم
التَّالميذ املعىن اإلمجايل ِم َن اآليات قبل حفظها.
الَّتديد لآليات
وجيب عدم االعتماد يف احلفظ على ال َفهم وحده لآليات ،بل جيب أ ْن يكون َّ
هن أحيانًا ع ِن املعىن ،و َّأما َم ِن اعتمد
حىت ينطلق اللسان بالقراءة ،وإ ْن َّ
هو األَساس ،وذلك َّ
شت ال يذ ُ
خاصةً عْند القراءة
مبجرد شتات ذهنهَّ ،
كثريا ،وينقطع يف القراءة َّ
على ال َفهم وحده؛ فإنَّه ينسى ً
الطَّويلة.

رابعا :أُسلوب عدم تجاوز سورة حتى يربط أولها بآخرها:
ً
ِمن أساليب تعليم ال ُق ِ
رآن الكرمي واليت جيب على معليم احللقة ال ُقرآنيَّة أ ْن ال يغفلها هي :أنَّه
ْ
بعد متام حفظ سورة ِمن سور ال ُق ِ
رآن ال ينبغي للحافظ أ ْن ينتقل إىل سورة أُخرى إالَّ بعد إمتام حفظها
ْ
متاما ،وربط َّأوهلا بآخرها ،وأ ْن جيري لسانُه هبا بسهو ٍلة ويس ٍر ،ودون عناء فك ٍر وكد يف ُّ
تذك ِر اآليات،
ً
عن متابعة املعاِّن أحيانًا ،فإنَّه
ومتابعة القراءة ،وجيب أ ْن يكون احلفظ كاملاءَّ ،
حىت لو ُشت َ
يت ذهنُه ْ
عن خطأين ،مثَّ
يسَّتسل ِم ْن حفظه ،ويضع لنفسه ضوابط بأ ْن يعيد ُّ
الربع إذا زاد عدد األَخطاء ْ
يتحدَّى بأ ْن يعيد اجلزء إذا أخطأ فيه أكثر ِم ْن خطأين ،مثَّ يتحدَّى أكثر بأ ْن يعيد اجلزء بكامله لو
شك َّ
أن وصول احلافظ إىل
احد ،ليصل بذلك إىل أعلى درجة ممكنة ِم َن احلفظ ،وال َّ
أخطأ فيه خطأً و ً
مثل ذلك االتقان؛ فإنَّه يزيد ِم ْن ثقته بنفسه ،ويصقل موهبة احلفظ لديه ،ويشعر بإجادة تامة حلفظه،
ممَّا يدفعه إىل مواصلة حفظ باقي ال ُق ِ
رآن الكرمي ،لذلك ينبغي على معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة أ ْن جيتهد
املستمرة،
السابق ،وذلك ِم ْن خالل املراجعات
َّ
بأُسلوبه اخلاص يف حماولة ربط التيلميذ حبفظه َّ
واالختبارات الدَّائمة.

خامسا :أُسلوب العناية بالمتشابهات:
ً
بد ِمن قيام معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة بعمل خطَّة بأ ٍ
ُسلوب حمكم ودقيق حلفَّاظ احل ْلقة لديه،
ال َّ ْ
وذلك لعدم تداخل اآليات املتشاهبة يف املعاِّن واألَلفاظ بعضها ببعض ،قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭫ ﭬ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(.)1

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ

الزمر ،اآلية.23 :
( )1سورة ُّ
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وإذا كان ال ُقرآ ُن فيه قرابة ِم ْن ستة اآلف آية ونيفَّ ،
حنوا ِم ْن ألفي آية فيها تشابه
فإن هناك ً
بوجه "ما" قد يصل أحيانًا التَّطابق أ ِو االختالف يف حرف واحد ،أو كلمة واحدة أو اثنتني أو أكثر،
كل
فيجب على معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة أ ْن يعتِّن عنايةً َّ
خاصة باملتشابه اللفظي ِم َن اآليات ،وأ ْن حيرص َّ
احلرص على بيان ذلك لتالميذه ،وعدم التباسهم به.

سادسا :أُسلوب اختيار الوقت المناسب:
ً
الشواغل؛ كلَّما زاد ذلك ِم ْن تَركيزه واهتمامه
وبعيدا ع ِن َّ
كلَّما كان معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة نشيطًا ً
باحل ْلقة ال ُقرآنيَّة واالنتباه لتالميذه ،واحلرص على حفظهم ودرء اخلمول أثناء احلفظ ،كأيَّام العطلة
واإلجازات األُسبوعيَّة.
ِ
اهلمة ،ودفع الكلل وامللل )...( ،واإلقبال على
وم ْن أه يم فوائد توزيع الوقت؛ جتديد النَّشاط و َّ
اجلدي ،والتَّقليل ِم َن اللهو.
فحاول أ ْن تنظيم وقتك ،وويزعه توز ًيعا حسنًا على ساعات الليل والنَّهار.

سابعا :أُسلوب المحافظة على رسم واحد للمصحف:
ً

بالسمع ،حيث تنطبق صور اآليات ومواضعها يف املصحف
اإلنْسا ُن حيفظ بالنَّظر كما حيفظ َّ
غري احلافظ مصحفه الذي حيفظ ِمْنه ،أو حفظ ِم ْن
يف ال يذهن مع القراءة والنَّظر يف املصحف ،فإذا َّ
متغرية مواضع اآليات؛ َّ
فإن حفظه يتشتَّت ويصعب عليه احلفظ(.)1
مصاحف َّ
شىت ي
ثامنًا :أُسلوب التَّلقي ِن:
ِ
عن طريق التَّلقني ،مثَّ
الر ُ
لقد تلقَّى َّ
يل -عليه َّ
السالم -مشافهةً ْ
سول  ال ُقرآ َن الكرمي م ْن جرب َ
َّ
سول  بلَّغه للنَّاس ،امتثاالً ألَمر اهلل حيث قال :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ( ،)2فكا َن كلَّما
الر َ
إن َّ
تلقَّى شيئًا ِمن ال ُق ِ
رآن الكرمي لقَّنه أصحابه ،وعلَّمهم إيَّاه ،قال  :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
َ
()3
ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ  ،وقال تعاىل ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ
ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﮊ(.)2
ﯭ ﯭ ﯭ
( )1القرش ،مجال بن إبراهيم ،طرائق تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم ،ص.72 - 62

( )2سورة املائدة ،اآلية.67 :
( )3سورة البقرة ،اآلية.111 :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.162 :
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ِ
يصا على تبلي ِغ وتعلي ِم وتالوةِ وتلق ِ
كل
مساعا للناس ،يف ي
فكان الن ُّ
ني ال ُقرآن الكرمي ً
َّيب  حر ً
العامة ..وغريها.
الصلوات اجلهريَّة ،واجلُ َمع ،واألَعياد ،واحللقات ال ُقرآنيَّة َّ
مناسبة ِم ْن خالل َّ
اخلاصة و َّ
"فكان يقرأ على النَّاس يف صالة الفجر بنحو ستني إىل مئة آية ،وقرأ يف صالة الفجر أيضا
(الزلزلة) ،و (املعوذتني) ،و (املؤمنون).
(الروم) ،و (التَّكوير) ،و َّ
بسورة (ق) ،و ُّ
(السجدة) ،و (اإلنسان) ،كاملتني.
اجلمعة سوريتَّ :
وكان يقرأ على أصحابه يوم ُ
ِ
اجلمعة؛ بسورة( :ق) ،و (القمر)،
وكان يقرأ ً
أيضا على أصحابه يف اجملامع العظام ،كاألَعياد و ُ
و (األَعلى) ،و (الغاشية).
وقرأ على أصحابه يف صالة املغرب بسورة( :األَعراف) ،و (الطُّور) ،و (املرسالت) ،و
املفصل.
ُّخان) ،و (األَعلى) ،و (التيني) ،و (املع يوذتني) ،وغريها ِم ْن قصار َّ
َّ
(الصافَّات) ،و (الد َ
وقرأ على أصحابه يف صالة العشاء بسورة( :التيني) ،ووقَّت ملعاذ( )1فيها بـ( :األَعلى) ،و
(الليل) ،وحنوها"(.)2
الصحابة الكرام ال ُقرآ َن الكرمي ع ِن َّ ِ
عن طريق التَّلقني،
"ولقد تلقَّى بعض َّ
الرسول  مباشرة ْ
ِ
حايب اجلليل حذيفة بن اليمان( )3قال:
الصلوات اجلهريَّة ،فهذا َّ
وم ْن خالل مساعهم لقراءته يف َّ
الص ُّ
(صلَّيت مع النَّيب ذات ٍ
فقلت :يصليي هبا يف
ليلة
ي َ
فقلت :يركع عند املائة ،مثَّ مضىُ ،
فافتتح البقرَةُ ،
ُ
َ
ٍ
افتتح آل عمران فقرأها ،يقرأُ ُمَّت يسالً ،إِذا
ركعة ،فمضىُ ،
فقلت :ير ُ
كع هبا ،مث افتتح النيساء فقرأها ،مث َ
سأل ،وإذا مَّر بتع ُّوٍ
مَّر ٍ
بآية فيها تسبيح؛ سبَّح ،وإذا مَّر بسؤ ٍ
يقول":
كع،
ر
مث
،
ذ
تعو
؛
ذ
؛
ال
َّ
فجعل ُ
َ
َ
َّ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
سبحا َن ريب العظيم ،فكا َن ركوعه؛ ِ
ِ
قام طويالً ،قريبا
ملن َمح َدهُ" .مثَّ َ
مسع اهللُ ْ
حنوا م ْن قيامه ،مثَّ قالَ " :
ُ ُُ ً
ِ ِ ()2
سجودهُ قريباً ِم ْن قيامه") .
سجد ،فقال" :سبحا َن ريب األَعلى" .فكا َن
كع ،مثَّ َ
ُ
ممَّا ر َ
يب،
( )1هو :معاذ بن جبل ...األَنصاري،
صحايب ،أعلم األ َُّمة باحلالل واحلرام ،وهو أحد ال يستَّة الذين مجعوا ال ُقرآ َن على عهد النَّ ي
ٌ
شهد املشاهد كلَّها مع رسول اهلل ،تُ ي
الصفوة ،ط،1
ويف يف طاعون عمواس ،سنة ()11هـ ،وعمره ( )31سنة ،انظر :صفة َّ
ُس ُد الغابة ،د.ط ،ج ،2ص ،299رقم ،2013 :واألَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،7ص.211
ج ،1ص ،221رقم ،11 :وأ ْ

بتصرف.
( )2اجلوزيَّة ،زاد المعاد  ،...ط ،23ج ،1ص ُّ ،)212-290
الساعة،
( )3هو :حذيفة بن ِحسل بن اليمان،
السابقني ،أعلمه ُ
رسول اهلل مبا كان وما يكون إىل أ ْن تقوم َّ
جليل ِم َن َّ
ٌّ
صحايب ٌ
مات حذيفة يف أول خالفة علي ،سنة ٍ
ست وثالثني ،انظر :تقريب التَّهذيب ،د.ط ،ج ،1ص ،116رقم.113 :

( )2أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين ،باب استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل ،ص ،261رقم:
.)772(-293
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ِ
وهذا عبداهلل بن مسعود( )1قال ( :واللَّ ِه لََق ْد أَخ ْذ ِ
يف رس ِ
ني
ول اللَّ ِه بِ ْ
ض ًعا َو َسْبع َ
َ ُ
ت م ْن ِ ي َ ُ
َ
()2
ول اللَّ ِه ِيف َغا ٍر ،إِ ْذ نَـزلَت علَي ِه والْمرس ِ
ِ
َّ
اها ِم ْن
ن
ـ
ي
ق
ل
ـ
ت
ـ
ف
،
الت
س
ر
ع
م
ن
حن
ا
ن
ـ
ي
ـ
ب
(
أيضا:
وقال
،
ُس َورًة)
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ َ
َ ْ َ ْ َ ُْ َ
َْ ُ َ َ َ ُ
فِ ِيه ،وإِ َّن فَاه لَرطْب ِهبا ،إِ ْذ خرجت حيَّةٌ ،فَـ َق َال رس ُ ِ
اها..
ول اللَّهَ :
وها" ،قَ َال :فَابْـتَ َد ْرنَ َ
"علَْي ُك ُم اقْـتُـلُ َ
َ ُ َ ٌ َ
ََ َ ْ َ
َُ
()3
فَسبـ َقْتـنا ،قَ َال :فَـ َق َالِ :
ت َشَّرُك ْمَ ،ك َما ُوقِيتُ ْم َشَّرَها") .
ََ َ
"وقيَ ْ
ُ
وقال جبري بن مطعم(َِ :)2
ول اهللِ قَـرأَ يف امل ْغ ِر ِ
ب بالطُّوِر)(.)1
ت َر ُس َ
(مس ْع ُ
َ
ِ ()7
()6
ت( :لََق ْد َكا َن تَـنُّورنَا وتَـنُّور رس ِ
ِ
ِ
ِ
ول
ل
ا
ق
ان
م
ع
ـ
ن
ال
ن
ب
ة
ث
ر
ا
ح
ت
ن
ب
الصحابيةُ اجلليلةُ أ ُُّم ِه َشام
َ
َ
و َّ
َ
ْ
َ
ّ
ْ
ُ َ ُ َُ
ُ َ ْ ََ
ِ ِ
ني أَو سنَةً وبـعض سنَ ٍة ،وما أَخ ْذت ﮋ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﮊ( )1إِالّ عن لِس ِ
ان رس ِ
ول اللّ ِه،
اللّه َواحداًَ ،سنَتَ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
َْ َ َُ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
ب النَّاس)(.)0
يَـ ْقَرُؤَها ُك َّل يَـ ْوم ُمجُ َعة َعلَى الْمْن َرب ،إذَا َخطَ َ
ِ
يف املعلي ِم،
كل ذلك ي
ي الن َّ
َّلقني املباشر ِم ْن ي
ُّ
َّبوي يف تعلي ِم ال ُقرآن الكرمي وهو :الت ُ
يبني اهلَْد َ
ويقتضي ِمن ذلك "التزام هذه الطَّريقة "التَّلقي" منهجا لتعليم ال ُق ِ
رآن الكرمي ،إ ْذ َّ
إن توافر َّ
الدواعي
ْ
للطُّرق األُخرى يف إنزال ال ُق ِ
رآن الكرمي وحيًا مع عدم استعماهلا ،وتصيص
بدرا،
الرمحن اهلُذيل امل يكيِ ،..م َن َّ
( )1هو :عبداهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب ...فقيه األ َُّمة ،أبو عبد َّ
السابقني األَولني ،شهد ً
كثريا ،تُ ي
ويف سنة ()32هـ ،باملدينة ،وعمره بضعا وستني سنة ،ودفن بالبقيع ،وصلى عليه عثمان
وهاجر اهلجرتني ،روى ً
علما ً
بتصرف.
بن عفَّان ،انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،1ص ،199-261رقمُّ ،17 :
رآن ،باب َّ ِ
الصحيح ،كتاب فضائل ال ُق ِ
َّيب ،ج ،3ص ،1613رقم:
( )2أخرجه البخاري يف الجامع َّ
القراء م ْن أصحاب الن ي
.1999
الصحيح ،كتاب التَّفسري ،باب سورة املرسالت ،ج ،3ص ،1170رقم.2032 :
( )3أخرجه البخاري يف الجامع َّ

عارف باألَنساب ،مات سنة مثان ،أو تسع
بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي ،النُّوفلي ،صحايبٌّ ٌ
( )2هو :جبري ُ
ومخسني ،انظر :تقريب التَّهذيب ،د.ط ،ج ،1ص ،126رقم.23 :
الصحيح ،كتاب األَذان ،باب اجله ِر يف ِ
املغرب ،ج ،1ص ،231رقم.761 :
( )1أخرجه البخاري يف الجامع َّ
( )6هيُّ :أم هاشم ،وقيلُّ :أم هشام بنت حارثة بن النُّعمان األَنصاريَّة ،راوية ِم ْن راويات احلديث ،بايعت بيعة اليرضوان ،وروى
أخذت ﮋ ﭑﭒ ﭓ
وع ْمَرة ،هي اليت قالت :ما
عنها
َّ
وخبَيب وقيلَ :حبيب بن يساف ،وحيي بن عبداهللَ ،
ُ
عبدالرمحن بن سعدُ ،
ُس ُد الغابة ،د.ط،
ﭔ ﮊ ق ،1:إالَّ ِم ْن لسان رسول اهلل  وكان ُ
رسول اهلل  يقرأُ هبا َّ
كل ُمجُعة إذا خطب النَّاس ،انظر :أ ْ
كحالة ،ط ،2ج ،1ص.291
ج ،6ص ،210رقم ،7619 :وأعالم النِّساء ،..لعمر رضا َّ
بدرا ،واملشاهد ،وكان
َّجار اخلزرجي الن َّ
( )7هو :ابن نفع بن زيد بن عُبيد ...بن الن َّ
َّجاري ،ويقال :ابن رافع ،بدل :ابن نفع ،شهد ً
بتصرف.
ديـنًا خيـًراًّ ،
بارا بأُيمه ،بقي إىل خالفة معاوية ،انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،2ص ،319-371رقمُّ ،11 :
( )1سورة ق ،اآلية.1 :
الصالةِ واخل ِ
طبة ،ص ،203رقم.)173( -12 :
( )0أخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب اجلُ ُم َع ِة ،باب
تفيف َّ
ُ
ُ
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أُسلوب التَّلقني مع عدم احلاجة إليها ،إ ْذ َّ
إن اهلل قد تكفَّل بأ ْن يُلهمه ال ُقرآ َن
()2
()1
بقوله :ﮋ ﯿ ﯭ ﯭ ﯭ ﮊ  ،وبقوله :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ .
()2
()3
وسم
قال الشَّوكاِّن  :أي سنجعلك قارئًا بأ ْن نلهمك القراءة ،فال تنسى ما تقرؤه  ،وهذا ٌ
الستخدام غريها بالبدعيَّةِ ،
وم ْن مثَّ فاستعمال أُسلوب القراءة املباشرة ِم َن املصحف دون تلقني بدعة،
أو أنَّه تعلُّم ِ
الصاوي( )1يف قوله :واحلكمة يف
للقرآن على غري الطَّريقة اليت شرعها ال ُقرآ ُن ،وهو ما َّقرره َّ
ٌ
ِ
ظاهرا أنَّه يكو ُن سنَّةً متَّبعةً أل َُّمته ،فهم مأْمورون بالتَّلقي
عن
تلقيي رسول اهلل ْ
جربيل – عليه السالم – ً
َ
سر آخر(.)6
السطور ،بل التَّلقيي له ٌّ
ِم ْن أفواه املشايخ ،وال يُفلح َم ْن أخذ العِلم ،أ ِو ال ُقرآ َن ِم َن ُّ

عن مدى
أمر مقَّرر يف أذهان املسلمني مل َمتِ ْل دائرة تعليمهم عنه ،وهذا ما يُعطي ُّ
تصوًرا ْ
وهذا ٌ
()1( )7
الواقعيَّة احلقيقيَّة يف قول اهلل تعاىل :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ ،
تعريف التَّلقين لغة.

لََقن :لَ ُقن ل َقانَةًَ :كا َن ذَكِيًّا عاقِالً .لَِقن لَ ْقنًا ولََقانَةً ولََقانِيةً ،وتَـلَقَّن ال َك ِ
ٍ
َ
الم م ْن فُالن :أ َ
َخ َذهُ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ِ
المَ :ح ِفظَهُ بِ َع َجلَ ٍة ،واللَّ ِق ُن:
الم :فَـ َّه َمهُ إيَّاهُ َم َشافَـ َهةً .أَلْ َق َن ال َك َ
َّن لَقَّنَهُ ال َك َ
َعْنهُ ُم َشافَـ َهةً وفَه َمهُ .لَق َ

( )1سورة القيامة ،اآلية.17 :
( )2سورة األَعلى ،اآلية.6 :
حممد بن علي الشَّوكاِّنِ ،م ْن كبار علماء اليمنُ ،ولد هبجرة شوكان ،ونشأ بصنعاءَ ،وُويل قضاءها سنة (1220ه)،
( )3هوَّ :
حاكما هبا سنة (1219هـ) ،له ( )112مؤلًَّفا ،منها :نيل األَوطار ِم ْن أسرار منتقى األَخبار ،وفتح القدير يف التَّفسري،
ومات ً
انظر :األَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،6ص.201
( )2الشَّوكاِّن ،فتح القدير ، ...د.ط ،ج ،1ص ،222تفسري قوله تعاىل :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ .

بالصاوي ،ولد سنة()1171هـ ،فقيه مالكي ،نسبته إىل "صاء احلجر" ،يف إقليم الغربيَّة
حممد اخللويت ،الشَّهري َّ
( )1هو :أمحد بن َّ
مبصرَّ ،
توىف باملدينة سنة()1221هـ ،انظر :األَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،1ص.226
ِ
الصاوي.19/3 ،
عن :حاشية َّ
( )6اجمليدي ،الجامعة ال ُقرآنيَّة في العهد النَّبوي ،ط ،1ص ،79نقالً ْ
( )7سورة احلِ ْجر ،اآلية.0 :
( )1اجمليدي ،مرجع سابق ،ص.79-61
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ِ
ف لَِق ٌن" ،أي :فَ ِه ٌم َح َس ُن التَّـلَ ُّق ِن لِ َما يَ ْس َمعُهُ ،واللَّ َقانَةُُ :س ْر َعةُ ال َف ْه ِم،
يع ال َف ْه ِم ،يـُ َق ُ
َّ
"ه َو ثَق ٌ
الُ :
السر ُ
()1
وتلقَّنه :أخذه لَقانِيَةً ،والتَّلقني كالتَّفهيم. .
تعريف التَّلقين اصطالحا.
َّيخ اآليةَ ،ويتلقَّاها
"هو عبارة ع ِن اهليئة املْنهجيَّة الشَّرعيَّة لتعليم األَلفاظ ال ُقرآنيَّة ،بأ ْن يقرأ الش ُ
ِ
َّلقني ِم َن الشَّيخ،
الب عنه بسمعه وفؤاده ،فالتَّلقيي هبذا هو العمليَّة املك يملة لعمليَّة التَّلقني؛ إذ الت ُ
الطَّ ُ
والتَّلقيي ِم َن الطَّالب"(.)2

أهميَّة وأهداف وفوائد التَّلقين.
ِّ
رب
عن ي
يل -عليه َّ
"تعترب املشافهة األُّسلوب األَمثل الذي تَعلَّم به الن ُّ
السالمْ ،-
َّيب ْ
عن جرب َ
العزةَّ ،
وإن وجود املعليم اجمل يود ،الضَّابط ،الذي يقديم لتالميذه َّنوذجا للتيالوةِ مشافهةً؛ هلو املطلوب يف
َّ
الصورة يف تعلُّم ال ُق ِ
تعلُّم ال ُق ِ
رآن الكرميَّ ،
رآن ،ليس
الصوت و ُّ
وإن ظهور التَّقنيات احلديثة اليت جتمع بني َّ
ِ
بديالً أل ِ
املشافهة"(.)3
ُسلوب
ِ
" َّ
أساسا على التَّلقني ،ليستمر اتيصال
إن درس ال ُقرآن الكرمي يف مجيع املراحل التَّعليميَّة ،يعتمد ً
ِ
تفرد هبا ال ُقرآ ُن دون غريه ِم َن الكتب
لكل قار ٍئ
برسول اهلل ،وهو ِم ْن أه يم اخلصائص اليت َّ
َّ
السند ي
()2
الصحف اليت أنزهلا اهلل على رسله وأنبيائه" .
و ُّ
َن أُسلوب التَّلقني أو أُسلوب التَّلقني يعترب ِمن " أكثر األَساليب شيوعا يف حتفيظ ال ُق ِ
أل َّ
رآن
ْ
ُ
الكرمي ،حيث يستخدمه معليمو ال ُق ِ
كثريا ،وجناح استخدام التَّلقني
رآن الكرمي يف ُّ
الصفوف األَوليَّة ً

مادة" :لَ ِق َن"،
مادة" :لَ َق َن" ،ص ،739وأنيس ،المعجم الوسيط ،طَّ ،2
الم ْن ِج ُد في اللغة واألَعالم ،طَّ ،33
( )1املعلوفُ ،
"ل ِق َن" ،ص.693
الصحاح ،طَّ ،1
الرازي مختار ِّ
مادةَ :
ج ،2ص ،131و َّ
َّبي  ألفاظ ال ُق ِ
( )2اجمليديِّ ،
رآن الكريم ،ط ،1ص.120
تلقي الن َّ
ِ
ُسس نظريَّة،...
عن :تدريس َّ
( )3العامل ،طرق وأساليب تدريس ال ُقرآن الكريم ،ط ،1ص ،17-16نقالً ْ
الَّتبية اإلسالميَّة أ ٌ
الصورة يف تعلُّم ال ُق ِ
رآن الكرمي؛ َّ
فإن
الصوت و ُّ
ملصطفى إمساعيل ،ص ،162-112وبالنيسبة للتَّقنيات احلديثة اليت جتمع بني َّ
مساعد للمعليم -دون االعتماد عليها كلييًّا -يف تلقني الت ِ
ٍ
الباحث يرى أنَّه ال مينع ِم ْن أ ْن يُستفاد منها ٍ
َّالميذ وتعليمهم
كعامل
وحتفيظهم ال ُقرآ َن الكرمي ،وسيأيت احلديث عن هذا املوضوع يف حمور أسلوب التَّلقني اجلماعي ،صِ ،29م ْن هذا املبحث.
الزعبالوي ،طرق تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.23-22
(َّ )2
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يعتمد على تناسب مقاطع اآلية ،حبيث يستطيع التَّالميذ تردادها خلف املعليم بطريقة مجاعيَّة تلقينيَّة،
وصحتها ووضوحها"(.)1
متناغمة مع دقَّة األَلفاظ َّ
ي
الصفوف األَوليَّة يَ ْس ُه ُل تلقينه "املعلومات األَساسيَّة ،حبيث حيفظها كما لُقينَها،
فل يف ُّ
والط ُ
املعلومات بطريقة جيدة؛ َّ
وإذا لُق َ ي
وخاصة
الزمن،
فل
فإَّنا تنطبع يف ذهنه ،وال يكاد ينساها مبرور َّ
َّ
َ
ين الط ُ
ستغل هذه الفَّتة يف تلقني الطيفل ال ُقرآ َن الكرمي،
عند مراجعتها بني احلني واآلخر ،ولذلك ينبغي أ ْن تُ َّ
السور"(.)2
ويبدأ باحلفظ ِم ْن قصار ُّ
ي
فل مييل "إىل تَـ َقبُّ ِل اآلراء واحلقائق ع ِن الكبار ،وتكو ُن لديه قابلية كبرية
حيث إ َّن الط َ
لالستهواء واالنقياد ،كما َّ
اجملرد تكو ُن جيدة ،فيميل إىل االحتكاك بالكبار
أن قدرته على التَّفكري َّ
الصواب"(.)3
قادرا على إدراك اخلطأ و َّ
وأخذ القيم واملعايري عنهم ،كما أنَّه يف هذا الس ين يصبح ً
هاما للغاية ،إ ْذ َّ
إن الولد ال
"هلذا كان منهج التَّلقني املباشر ألَساسيَّات الديي ِن يف هذه الفَّتة ًّ
الصحيحة وسيلة سهلة جيدة يف هذه الفَّتة،
تصرفات الكبار ،فيكو ُن تلقينه املفاهيم َّ
فهم معظم ُّ
يَ ُ
خاصة و َّ
ٌّ
مستعد للتَّـ َقبُّ ِل واالقتناع.
أن الولد
َّ
أن التَّلقني للمفاهيم اإلسالميَّة ال يصلح إالَّ يف الطُّفولة املتأ يخرة ،بل َّ
وال يعِّن هذا َّ
إن التَّلقني
ي
أيضاَّ ،
السنوات املب يكرة ،يَّتك
فل يف َّ
يف الطُّفولة املب يكرة له أمهييَّته ً
فإن التَّعليم الدييِّن الذي يتلقَّاه الط ُ
وضوحا مع تقدُّمه
تتكو ُن عنده مفاهيم تصبح أكثر
بصماته على عقليَّته يف الطُّفولة املتأ يخرة ،حيث َّ
ً
اجملردة على حن ٍو أفضل"(.)2
فهم النَّظريَّات َّ
يف ي
الس ين ،وهبذا يستطيع أ ْن يَ َ
السلف يبدؤون يف تلقني أوالدهم أساسيَّات الديي ِن منذ الطٌّفولة املب يكرة عند ابتداء
"هلذا كان َّ
مر ٍ
ات ،لتكون أول شيء يقولونه ،وكان
نطقهم ،فكانوا يُعليمون األَوالد قول" :ال إله إال اهلل" سبع َّ
رسول اهلل يُعليم الغالم ِم ْن بِّن عبد املطَّلب إذا أفصح قول اهلل تعاىل :ﮋ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ
ُ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﮊ( ،)1سبع َّ ٍ
لي بن احلسن –رمحه اهلل-
مرات ،وكان ع ُّ
( )1العامل ،مرجع سابق ،ص.110

الشريف ،نحو تربية إسالميَّة راشدة  ،...ط ،1ص.32
(َّ )2
ِ
عن :النُّمو النَّفسي ،لعبداملنعم وحلمي املليجي ،ص.263
( )3باحارث ،مسؤوليَّة األَب المسلم ،...ط ،6ص ،330نقالً ْ
عبدالسالم ،ص.219
حملمد منصور وفاروق
عن :النُّمو ِم َن الطُّفولة إىل املراهقةَّ ،
َّ
( )2املرجع َّ
السابق ،ص ،329-330نقالً ْ
( )1سورة اإلسراء ،اآلية.111 :
46

يعليمهم ":قل آمنت باهلل وكفرت بالطَّاغوت"( ،)1وهذا العمل ِمن رسول اهلل ِ 
الصاحل
السلف َّ
وم َن َّ
ُ
ُ
ْ
فيه دليل على َّ ي
وتتشرب هبا نفسه بالتيكرار ،هلذا أمجع
فل خيتزن هذه املعلومات يف حافظته،
َّ
أن الط َ
ٍ
السلف على َّ
كاف ،فال حيتاج إىل جتديد ذلك بعد
الصيب بالشَّهادة قبل البلو
أن نطق َّ
َّ
أئمةُ َّ
البلو "(.)2
السلف
يكن هناك فائدة ِم ْن وراء تلقني َّ
الصغري هذه القضايا ،لكان ِم َن العبث قيام َّ
"ولو مل ْ
الصاحل هبا ،وإضاعة الوقت واجلهد"(.)3
َّ
ِ
َّيب املربيني أ ْن يُلقينوا أوالدهم "ال إله إال اهلل" ..،كما
"بل على النَّقيض م ْن ذلك ،فقد أمر الن ُّ
السابعة ،...وأ ْن يُلقينوهم أحكام احلالل واحلرام،...
أمرهم أ ْن يُلقينوهم ركن َّ
الصالة وهم يف س ين َّ
كذلك أمرهم أ ْن يلقينوهم حمبَّةَ نبيهم ،وحمبَّةَ آل بيته وأصحابه ،وتالوة ال ُق ِ
رآن الكرمي"(.)2
ُ
ِ
فإن للتَّلقني فوائد كثرية ملسها م ِن استفاد ِمْنها يف حفظ ال ُق ِ
وباجلملة َّ
اللسان،...
رآن الكرمي ،وتقومي
َ
بعضا ِم ْن تِْل ُك ُم الفوائد:
ولعليي أسوق ً
َّ " .1
جموًدا"(.)1
للنيب يف تعليمه ال ُقرآ َن الكرمي ألَصحابه ،وتلقينهم إيَّاهُ مرتَّالً َّ
إن يف التَّلقني ات ً
يباعا ي
اجملودة.
" .2التَّدريب على القراءة َّ
الصحيح ،الواضح آليات ال ُق ِ
رآن الكرمي.
 .3تدريب التَّالميذ على النُّطق اجليدَّ ،
لنموذج يسعو َن إىل تقليده ،يضعونه هدفهم.
 .2الوصول إىل القراءة املت َقنة بتقليد التَّالميذ
ٍ
 .1االهتمام بتنمية الشُّعور لدى التَّالميذ بتقديس ال ُق ِ
رآن الكرمي على أنَّه كالم اهلل.
 .6العمل على تثبيت فكرة الغاية ِمن قراءة ال ُق ِ
رآن الكرمي ،وتعلُّم ما فيه ،وحفظه ،وهي :العمل
ْ
بأحكامه ،و تنفيذ أوامره.
اللسان ،بقراءة آيات ال ُق ِ
ِ
رآن ،على َّأَّنا ُحجةٌ يف ضبط اللفظ العريب".)6("...
 .7احلرص على إقامة
الصلوات ،ما
عن :الكتاب املصنَّف يف األَحاديث واآلثار ،البن أيب شيبة ،كتاب َّ
( )1باحارث ،مرجع سابق ،ص ،329نقالً ْ
يب أول ما يتعلَّم.321 /1 ،
يستحب أ ْن يعلَمه َّ
ُّ
الص ُّ
ِ
عن :شرح العقيدة الطَّحاويَّة ،البن أيب العز ،ص.71
( )2باحارث ،مسؤوليَّة األَب المسلم ،...ط ،6ص ،329نقالً ْ
السابق ،ص.329
( )3املرجع َّ

بتصرف.
( )2علوان ،تربية األَوالد في اإلسالم ،ط ،32ج ،2ص ُّ ،191-197
( )1طليمات ،الحلقات ال ُقرآنيَّة ،...ط ،1ص.13
( )6عثمان ،طرق تدريس المواد الدِّينيَّة اإلسالميَّة ،...ط ،1ص.161
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" .1تعريف الطُّالب باملصطلحات والعالمات املوجودة يف املصحف ،كعالمات امل يد والوقف.
 .0تعويد الطُّالب على تدبُِّر اآليات ِم ْن خالل التَّوقف عند بعضها ،ولفت أنظارهم إىل معانيها.
 .19تعريف الطُّالب بأحكام التَّجويد األَساسيَّة ،وكيفيَّة تطبيقها ،عند مرور أمثلتها أثناء القراءة"(.)1
مقدار التَّلقين.

سلوب وطر ٍ
بد ِمن أُ ٍ
يقة مميَّزةٍ يف عمليَّة احلفظ ،وال
حىت نستطيع أَ ْن ُُنيرج ُحفَّاظا متقنني ،ال َّ ْ
ِ
أظن أ َّ
منهجا لتعليم وتلقني
َن هناك طريقة تؤيدي إىل التَّميُّز املنشود ِم َن الطَّريقة َّ
ُّ
احملمديَّة ،فقد اتَّبع ً 
ِ
تلكم احللقات ال ُقرآنيَّة ،يقول
ال ُقرآن الكرمي مع أصحابه الكرام؛ خيربُنا ْ
عن ذلك املنهج أحد تالميذ ُ
()2
ِ
أصح ِ
َّه ْم َكانُوا
التَّابعي اجلليل أبو
َّ
عبدالرمحن ُّ
اب الن ي
َّيب أنـ ُ
السلمي َ " :ح َّدثـَنَا َم ْن َكا َن يـُ ْق ِرئُـنَا م ْن ْ َ
ول اهللِ  ع ْشر آي ٍ
يـ ْق ََِّتُؤو َن ِمن رس ِ
ات ،فَالَ يَأْ ُخ ُذو َن ِيف الْ َع ْش ِر األُخرى َح َّىت يـَ ْعلَ ُموا َما ِيف َه ِذهِ ِم ْن
َ َ َ
َ
ْ َُ
()3
ِ ِ
ِ
الع َم َل" .
الْع ْل ِم َوالْ َع َم ِل .قَالُوا :فَـ َعل ْمنَا الع ْل َم َو َ
قال موسى بن خاقان(:)2
()1
ك بِالتَّح ِق ِيق إِ ْن ُكْن ِ
يد َعلَى َع ْش ِر
َح ٍد أَ ْن ال تَ ِز َ
َ
ْم َ ْ
ت آخذاً َ . . .علَى أ َ
َو ُحك ُ
()6
رغب ِم َن ال ُقَّراء أَ ْن يأْخذ عليه أُستاذُه قراءةَ التَّحقيق( ..)7ليصل بذلك
قال أبو عمرو الدَّاِّن َ :
"م ْن َ
إىل َّناية التَّجويد ،ففي عش ِر ٍ
آيات له كفايةٌ ،ويف ع ِ
رضها لهُ َم ْقنع ،إىل أ ْن يُتق ِن معرفة األُصول َجليها
َ

( )1احلَمد ،التِّبيان لمشرفة معلِّمات ال ُقرآن ،ط ،1ص.23

السلمي ،الكويف ،املقرئ ،أَقرأَ ال ُقرآ َن يف املسجد ( )29سنةِ ،م ْن خالفة عثمان ،إىل
الرمحن ُّ
( )2هو :عبداهلل بن حبيب ،أبو عبد َّ
ت ،وتُ ي
ويف بالكوفة سنة ()191هـ ،وله ( )09سنة ،انظر:
إمرة َّ
احلجاج ،وقدم املدائن يف حياة حذيفة ،ألَبيه صحبة ،ثقة ثـَْب ٌ
الصفوة ،ط ،31/3 ،1رقمِ ،291 :
بتصرف،
صفة َّ
وسيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،2ص ،272-267رقمُّ ،07 :
رآن وفضائله ،باب تعلُّم ال ُق ِ
( )3أخرجه اإلمام أمحد يف المسند ،كتاب مجع ال ُق ِ
رآن والعمل به ،ج ،1ص ،366رقم،109 :
وقال :إسناده حسن ،وانظر :تفسير الطَّبري ،ط ،1ج ،1ص.72
احلجة سنة()321هـ،
السنَّة ،مات يف ذي َّ
( )2هو :أبو مزاحم موسى بن خاقان ،مجع يف التَّجويد وغري ذلك ،كان ثقةً ِم ْن أهل ُّ
بتصرف ،واألَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،7ص.322
انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،11ص ،01-02رقمُّ ،12 :
( )1البيت رقم (ِ )27م ْن قصيدة اخلاقاِّن يف التَّجويد.
( )6هو :اجمل يود املقرئ أبو عمرو الدَّاِّن ،ولد سنة ()371هـ ،بدأ بطلب العِلم سنة ()316هـ ،مات أبو عمرو سنة()222هـ،
بتصرف ،واألَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،2ص.296
انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،11ص ،11-77رقمُّ ،36 :
( )7قراءة التَّحقيق هي :إعطاء كل ٍ
حرف حقَّه ِم ْن إشباع املدي ،وحتقيق اهلمزة ،وإمتام احلركات ،واعتماد اإلظهار والتيشديدات،
ي
الَّتتيل والتـ َُّؤدة ،ومالحظة اجلائز ِم ْن الوقوف بال قص ٍر وال
بالسكت و َّ
وبيان احلروف وتفكيكها وإخراج بعضها ِم ْن بعض َّ
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وخفيهاَِ ،
َّ
ويتحكم على سائ ِر طبعه ،وإذا استوى له ذلك؛
ف بذلك لسانُهُ ،وجتري عليه عادتُهُ،
وخي َّ
َ
ليزده يف العرض ما شاء ،...و َّأما من رغب يف قراءةِ
استأْهل اليزيادة ،فليأْخذ عليه أُستاذُه ما َّ
أحب ،و ْ ُ
َْ
احل ْد ِر( ،)1وقَـنَع هبا  ،..فال بأْس أ ْن يأْخذ عليه األُستاذُ ما يراه أَنَّه ُحم ِ
وقائم به ،على مقدا ِر
،
له
ل
تم
ٌ ُ
ُ
َ
َ
ٌ
ِ ِ ()2
ِ
ِ ِ
ِ
ومبلغ فَهمه. "..
وحس ِن معرفتهَ ،
إتقان حفظه ،وَّناية درايتهُ ،
"وملا كان فَهم ال ُق ِ
الصحابة "يأْخذون حىت
رآن ،وتدبُّر آياته ،هو املقصود األَمسى ،ما كان َّ
ُ
ومخسا
مخسا َّ
اآليات العشر َّ
مرًة واحدة ،بل كانوا ي
بالصباحً ،
يقسموَّنا قسمني ،ويأْخذوَّنا يف فَّتتنيً ،
()1
باملساء ،وقد أخرج ابن عساكر(ِ )3م ْن طريق أيب نضرة العبدي( )2قال " :كان أبو سعيد اخل ْدري
أن جربيل نزل بال ُقر ِ
يُعلي ُمنا ال ُقرآ َن مخس آيات بالغداة ،ومخس آيات بالعشي ،وخيرب َّ
آن مخس آيات
َ
مخس آيات)"(.)6
وكلَّما كان حفظ التيلميذ قليالً ،وتدبُّره وجتويده لآليات قويًّا متينًا؛ كان هذا هو اهلدف
()7
عن
والدَّافع األَول إلقامة احللقات ال ُقرآنيَّة ،فالتَّوازن بني الك يم والكيف مطلوب" ،وأخرج البيهقي
ْ
ِ
حمر ٍك وال إدغامه ،انظر :االتقان لل يسيوطي ،د.ط ،ج ،1ص.121
اختال ٍس وال
إسكان َّ
الح ْد ِر هي :بفتح احلاء وسكون الدَّال املهملتني ،وهو إدراج القراءة وسرعتها وتفيفها بالقصر والتَّسكني واالختالس
( )1قراءة َ

صحت به اليرواية مع مراعاة إقامة اإلعراب ،وتقومي اللفظ ،ومتكني
البدل واإلدغام الكبري وتفيف اهلمزة وحنو ذلك ممَّا َّ
و َ
تصح هبا القراءة ،وال
احلروف بدون بَّت حروف املدي ،واختالس أكثر احلركات ،وذهاب صوت الغُنَّة ،والتَّفريط إىل غاية ال ُّ
توصف هبا التيالوة ،انظر :االتقان لل يسيوطي ،د.ط ،ج ،1ص.122
( )2الد ِ
َّخيل ،إقراء ال ُق ِ
عن :شرح قصيدة اخلاقاِّن للدَّاِّن ،ص.171
رآن الكريم ،...ط ،1صُّ ،326-321
بتصرف ،نقالً ْ
َّيخ اإلمام العامل الفقيه احملديث ،صائن الديين ،أبو احلسني ،هبة اهلل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبداهلل ،الديمشقي
( )3هو :الش ُ
أيضا ،مات يف شعبان سنة163ه ،انظر:
الشَّافعي ابن عساكر ،ولد سنة()211هـ ،تفقَّه وبرع ،وقرأ األُصول والنَّحو ،وحدَّث ً
بتصرف.
ِسيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،29ص ،206-201رقمُّ ،312 :
الع َوقَة بَطْ ٌن ٍم ْن عبد القيس،
الع َوقي البصري ،و َ
( )2هو :املنذر بن مالك بن قُطَعة ،اإلمام احملديث الثيقة ،أبو نضرة العبدي ،مثَّ َ
بتصرف.
مات سنة 191هـ ،انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،2ص ،132-120رقمُّ ،212 :
الَّتمجة له يف صفحة رقم )22( :احلاشية رقم.)2( :
( )1سبقت َّ
ِ
( )6الدُّويش ،الخارطة ِّ
للقرآن الكريم ،..د.ط ،ص .12وقال :أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ،)301/29( ،وذكره
الذهنيَّة
السيوطي يف ُّ
الصلت بن دينار األ َْزدي ،وهو مَّتوك.
الد ير املنثور ،)326/1( ،واإلتقان ،)21/1( ،ويف إسنادهَّ :
ُّ
ِ
( )7هو :شيخ اإلسالم ،أبو بكر أمحد ابن احلسني بن علي بن موسى اخلُراساِّن ،وبـَْيـ َهق عدَّة قرى م ْن أعمال نيسابور على يومني
منهاُ ،ولد سنة ()312هـ ،يف شعبان ،صنَّف التَّصانيف النَّافعة ،تُ ي
ويف يف 211/1/19هـ ،فغُ يسل وُكفين ودفن يف بيهق ،وقد
بتصرف.
عاش ( )72سنة ،انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،11ص ،171-163رقمُّ ،16 :
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فإن جربيل كان ينزل بال ُق ِ
عمر( )1قال ":تعلَّ
َّ
مخسا
َّيب
ن
ال
على
رآن
آيات،
مخس
آيات،
مخس
ن
رآ
ق
ال
ا
و
م
َ
ُ
ي
ً
َ
مخسا"(.)2
ً
ِ
"ِ
أن َّ ٍ
وم َن املعلوم َّ
جمرِد ألفاظه ،فال ُقرآ ُن أ َْوىل بذلك،
هم معانيه ،دون َّ
كل كالم فاملقصود مْنه فَ ُ
ِ
احلساب وال يستشرحوهُ ،فكيف
ب ،و
قوم كتابًا يف فن ِم َن العِلم؛ كالطي ي
و ً
متنع أَ ْن يَقرأَ ٌ
أيضا فالعادةُ ُ
ِ
ودنياهم"(.)3
بكالم اهللِ الذي هو ِعصمتُهم ،وبه جنا ُهتم ،وسعاد ُهتم ،وقيام دينِ ِهم،
ُ
صفةُ أُسلوب التَّلقي ِن.
إن املتتبيع لتحفيظ ال ُق ِ
" َّ
الَّتديد
رآن الكرمي يف حلقاته املختلفة ،يالحظ َّأَّنا تتَّبع أُسلوب التَّلقني و َّ
بأُ ٍ
سلوب فردي أو مجاعي كما يلي:
َّارس خلف َم ْن يقرأُ ِم َن احملفيظني مقاطع اآليات اليت
يف أُسلوب التَّلقني الفردي ،يريد ُد الد ُ
مر ٍ
وتتم هذه
ات ،حىت حيفظها َّ
بالَّتديد والتيكرارُّ ،
يُ ْس ِمعُهُ إيَّاها بصوت واضح ،وتالوةٍ صحيحة عدَّة َّ
كل ٍ
دارس يف احل ْلقة
سهل مراقبة نطق ي
الطَّريقة عادة مع فرد واحد ،أو يف جمموعات صغرية ،حىت يَ ُ
الصحيحة.
نطقا سليما لكل ِم َن احلروف ،والكلمات ،واملقاطع ،واآليات ،بضوابط التَّجويد َّ
الس ين ِمن الدَّارسني ،ومع املبتدئني يف حفظ ال ُق ِ
ِ
رآن
وهذه الطَّريقة تُستخدم بنجاح مع صغار ي َ
املخصصة لذلك ،وقد
ميكن يف هذه احلالة استخدام املس يجالت واحلواسيب اإللكَّتونيَّة
َّ
الكرمي ،و ُ
تطوًرا هائال.
وتطورت ُّ
كثرت يف اآلونة األَخريةَّ ،
معني ِم َن اآليات مع شرح ما فيها ِم ْن
ويف أُسلوب التَّلقني اجلماعي ،يقوم املعلي ُم بتالوة قدر َّ
َّص ،وذلك للدَّارسني يف احل ْلقة مجيعا ،وقد
قواعد التَّجويد وضوابطه ،ومعاِّن الكلمات ،وداللة الن ي
كل دارس
الصوتيَّة ،أو باحلواسيب اإللكَّتونيَّة ،مثَّ
بالسبُّورة ،أو باملس يجالت َّ
يستعني يف ذلك َّ
يطالب َّ
ُ
أي ٍ
ِ
خطأ يف
يتم
على حدة بتالوة ما قد تلي على مسم ٍع ِم َن املعلي ِم
تصويب ُّ
وطالب احل ْلقة ،حىت َّ
ُ
التيالوة ،مثَّ يكلَّف الطَّالب حبفظ اجلزء احملدَّد وتسميعه أمام كل ِمن املعلي ِم وزمالئه ِمن الطُّ ِ
الب يف
َ
َ
ُ
( )1هو :عمر بن اخلطَّاب بن نُفيل بن عبد العَُّزى بن ِرياح بن عبد اهلل بن قُـ ْرط بن َرَزاح بن عدي بن كعب القرشي  ،أمري
احلجة ،سنة ُ ،23ويل اخلالفة عشر سنني ونصف .انظر :تقريب التَّهذيب ،د.ط ،ج ،2ص.12
املؤمنني ،استشهد يف ذي َّ
ِ
( )2الدُّويش ،الخارطة ِّ
للقرآن الكريم ،...د.ط ،ص ،12وقال :رواه اخلطيب يف التَّاريخ ،)217/13( ،وأبو نعيم
الذهنيَّة
السيوطي يف ُّ
الد ير املنثور،
خمتصرا يف احللية ،)310/0( ،والبيهقي يف الشُّعب ،)113-112/2( ،رقمه ،)1197( :وذكره ُّ
ً
أعل األَثر البيهقي.)213/2( ،
( ،)326/1ويف اإلتقان ،)116/1( ،و َّ

( )3ابن تيميَّة ،مجموع الفتاوى ،د.ط ،ج ،13ص.332
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ٍ
وقت آخر ،ليشحذ مهم الدَّارسني ،ويدفعهم إىل التَّنافس يف احلفظ ،وهذه الطَّريقة حتتاج إىل عدد
ِ
ميكن قبول
أكرب م َن احملفيظني واملو يجهني ،كما تتطلَّب االنتظام الدَّقيق يف حضور احللقات ،وفيها ال ُ
طالب جدد يف نفس احل ْلقة ويف نفس الوقت"(.)1
ِ
ميكن تطبيق هذا املستوى ِم ْن
"وهذا يستوجب أ ْن يكو َن مجيع التَّالميذ يف مستوى واحد ،و ُ
خالل اتيباع األَساليب التَّالية:
 .1يقوم املعليم بتحديد مقدا ٍر َّ ٍ
معني جلميع التَّالميذ.
ُ
 .2يقرأ املعلي ُم اآليات قراءة َّنوذجيَّة مراعيا فيها أحكام الوقف واالبتداء.
 .3يبدأ املعلي ُم والتَّالميذ خلفه بَّتديد اآليات.
 .2يطلب املعلي ُم ِم ْن بعض التَّالميذ املميَّزين إعادة قراءة اآليات بنفس األُسلوب.
ليتبني له مدى استيعاهبم و ُّ
متكنهم..
 .1يسمع املعلي ُم لعدد آخر ِم َن التَّالميذَّ ،
 .6يَّتك املعلي ُم للتَّالميذ فرصة للحفظ الفردي.
السورة"(.)2
 .7يستمع املعلي ُم إىل التَّالميذ الذين حفظوا اآليات أو ُّ
الشريف
" َّأما طريقة احلفظ الفردي ،فتُستخدم مع البالغني القادرين على القراءة ِم َن املصحف َّ
بأنفسهم ،مبعىن َّ
كل دارس يقوم بقراءة اجلزء الذي يريد حفظه أمام األُستاذ بعد تالوة األُستاذ
أن َّ
منفردا وحتت إشرافه ومتابعته ،حىت يتم حفظ
لذلك اجلزء أمامه ،مثَّ القيام بتسميعه على األُّستاذ ً
ال ُق ِ
رآن الكرمي بأكمله"(.)3
اخلاصة يف تالميذه الذين يقرؤون بني يديه ،فهو يـَ ْعلَ ُم -حبكم
وللمعلي ِم احلاذق الفطن ،نظرته َّ
ِ
ٍِ
فطن
أنَّه القائم على أمور احل ْلقة -عطاءَ كل تلميذ م ْن تالميذه ،فإ ْن ظهر له م ْن بني تالميذه تلمي ٌذ ٌ
فليكن تلقينه على مقدار ما يظهر له ِم ْن لُبيه ويقظته ،و ُّ
متك ِن ذلك يف صدره ،ورسوخه يف
جنيب " ْ
فإن النَّاس متفاوتون يف ذلك ،فإ ْن رأى أنَّه يقوم ٍ
قلبهَّ ،
خبمس لقَّنه إيَّاه ،وإ ْن َعلِم أنَّه ال يقوم إالَّ بدون
وقصرهن ،وإ ْن رأى أنَّه
ذلك ،فليلقينه ما حيتمل ِم ْن آية ،أو آيتني ،أو ثالثة ،على مقدار طول اآلي
َّ

بتصرف.
( )1الن َّ
َّجار ،هذا هو النَّبأ العظيم ،د.ط ،صُّ ،130-137
زاد المعلِّ ِ
بتصرف.
مة بالدُّوِر النِّسائيَّ ِة ،ط ،1صُّ ،20
( )2العصيميُ ،
َّجار ،مرجع سابق ،ص.130
( )3الن َّ
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حيتمل أزيد ِم ْن ٍ
مخس ،زاده يف التَّلقني إىل أ ْن يبلغ به الع ْشر ،مثَّ ال يزيده على ذلك وإ ْن احتمله وقام
َن ذلك غاية يف التَّلقني ،ومل يبلغنا َّ
به ،أل َّ
أحدا ِم ْن أصحابه فوق ع ْشر آيات""...
َّن ً
أن الن َّ
َّيب  لق َ
والذي أستحسنُه أنا( )1يف التَّلقني؛ أ ْن ال يُز َاد فيه على ٍ
الصدر،
أثبت يف َّ
مخس شيئاً ،ألَنَّه َ
ف على َّ
ض على ذلك"(.)2
َخ َّ
امللق ِن ،مع ورود اآلثار باحل ي
وأ َ
"ِ
مقاطع وأجزاءَِ "..." ،م ْن غري
السورة الكرمية إىل
وم ْن هنا جاز للمعلي ِم أ ْن يـُ َقطي َع النَّص أو ُّ
َ
ٍ
همه"(.)3
إكثار ال حيتمله ذهنُه ،أو بسط ال يضبطه حفظُه ،فذلك يبد ُ
يد ذهنَه ،ويفير ُق فَ َ
يد تصحيح قراءةٍ ،أو نقل رو ٍ
اية ،أو حنو ذلك ،فال حرج على املقرئ أ ْن يُقرئَهُ ما شاء"(.)2
"و َّأما َم ْن ير ُ
َ
إيجابيَّات التَّلقين.

اجلماعي -يف َّ
يتعرف "على أحكام التَّجويد،
ي أو
تكمن إجيابيَّات التَّلقني  -الفرد ي
أن التيلمي َذ َّ
ي
ُ
الشريف ،وكيفيَّات تطبيقها على آداب التيالوة،
وعلى املصطلحات والعالمات املوجودة باملصحف َّ
السكينة،
ومنها :إخالص النيـيَّة هلل ،والطَّهارة البدنيَّة والنَّفسيَّة الكاملة ،واستقبال القبلة ،واخلشوع ،و َّ
الصادقة يف احلصول على األَجر والثَّواب ِم َن اهلل"(.)1
الرغبة َّ
والوقار ،واستحضار َّ
كما َّ
أن للتَّلقني إجيابيَّات أُخرى ،تتَّضح ِم ْن خالل النُّقاط التَّالية:
أن فيه اتيباعا للنَّيب  يف تعليم ال ُق ِ
َّ " .1
جموًدا.
رآن الكرمي ألَصحابه ،وتلقينهم إياه مرتَّالً َّ
ً ي
ِ
فعا ملا
 .2يف مساع الطُّالب
َ
صوت املعليم بتالوة ال ُقرآن الكرمي زيادة يف ثقتهم به ،ويف مت ُّكنه فيهَ ،ور ً
املرجوة.
بينهم وبينه ِم ْن حواجز قد متنع االستفادة َّ
َّص للطَّالب قبل حماولة حفظه"(.)6
 .3التَّلقني مرحلة تسبق عمليَّة التَّسميع ،والغرض منها تصحيح الن ي
ِ
تيسر ِمن ال ُق ِ
رآن الكرمي.
ُ " .2
متكني َم ْن ال يعرف القراءة والكتابة م ْن حفظ ما َّ َ
( )1الكالم مازال لإلمام الدَّاِّن.
( )2الد ِ
َّخيل ،إقراء ال ُق ِ
عن :شرح قصيدة اخلاقاِّن للدَّاِّن ،ص ،171وذكر
رآن الكريم ،ط ،1صُّ ،211-212
بتصرف ،نقالً ْ
أن هذا هو اختيار اآلجيري ،انظر :أخالق محلة ال ُق ِ
الدَّخيلَّ :
الصفاقسي،
رآن ،ص ،67وابن اجلزريُ ،مْن ِج ُد املقرئني ،ص ،13و َّ
السخاوي ،انظر :غيث النَّفع ،ص.11
قال :واختاره َّ
السامع واملتكليم البن ُمجاعة ،ص.11
عن :تذكرة َّ
( )3طليمات ،الحلقات ال ُقرآنيَّة ،..ط ،1ص ،62نقالً ْ
ِ
وم ْر ِش ُد الطَّالبين ،ط ،1ص.76
( )2ابن اجلزريُ ،م ْنج ُد المقرئين ُ
َّجار ،هذا هو النَّبأ العظيم ،د.ط ،ص.131-137
( )1الن َّ
بتصرف.
( )6طليمات ،مرجع سابق ،صُّ ،13
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 .1شحذ مهم بطيئي احلفظ ،ودفعهم إىل مسايرة زمالئهم.
السلوك بصورة جيدة.
 .6قدرة املعليم على متابعة الدَّارسني يف األَداء واحلفظ و ُّ
 .7إمكانيَّة بيان معاِّن الكلمات الغامضة ،وتفسري بعض اآليات ،وتوجيه الدَّارسني إىل التَّطبيق
العملي له"(.)1
سلبيَّات التَّلقين.

َّن له
"مل يعد التَّعليم يعتمد على أُسلوب التَّلقني ،فَـيَ ُش ُّ
تكن إىل ما يُلق ُ
ب التيلمي ُذ متواكالً ،ير ُ
َّ
الربط بواقع احلياة يف اجملتمع،
َّعليم يعتمد على :ال َفه ِم ،واإلدراك ،والت ُّ
َّأمل ،و َّ
فقط ،وإَّنا أصبح الت ُ
بكل الوسائل اليت جتعل
ولكي يتحقيق مثل هذا التَّعليم؛ أصبح ِم َن الضَّروري أ ْن يستعني املد يرس ي
دروسه حيَّة ،مش يوقة للتَّالميذ ،ويف مقديمة هذه الوسائل بالطَّبع ،تأْيت الوسائل التَّعليميَّة"(.)2
ِ
" َّ
ستجيب إليه املتعليم ب ُكلييَّته ،ويتأثَّر به؛ جيب أ ْن تشَّتك فيه مجيع أدوات التَّعلُّم
إن التَّعلُّم ليَ
َ
ِ
اإلنسان ،فالتَّعلُّ ُم بالتَّلقني ،ال يُش ِرك يف املتعليم سوى عقله ،أو بعبارةٍ أدق ،ال يُشرك سوى
واملعرفة يف
اسهُ ،وال جوانب
ناحية واحدةٍ ِم ْن عقلِه ،...وتبقى أدوات املعرفة األُخرى معطَّلة ،فال تشَّتك ...حو ُّ
ِ
جسمه (باملمارسة والعمل مثال) ،فتبقى تلك املعرفة اليت
عقله األُخرى ،وال يشَّتك قلبُه ،وال يشَّتك ُ
ميكن أ ْن يكتسبها إال باشَّتاك هذه األَدوات خارج تعلُّمه ،أي :خارج علمه ومعرفته ،وبالتَّايل
ما كان ُ
السع ِي حنو معرفة اهلل"(.)3
خارج قدرته يف معرفة هذا الوجود يف جوانبه املتعديدة ،أي خارج قدرته يف َّ
"ِ
أيضا واليت تؤخذ على أُسلوب التَّلقني ما يلي:
وم َن ي
السلبيَّات ً
 .1عدم مراعاة الفروق الفرديَّة بني الدَّارسني ،ممَّا يؤيدي إىل كبت مهم املتميزين ،وعدم حفظهم.
نظرا لعدم قدرة املعليم على التَّعامل
 .2عدم إمكانيَّة قبول دارسني ُج ُدد بعد بدء ال يدراسة يف احل ْلقةً ،
مع أكثر ِمن جمموعة يف ٍ
آن واحد.
ْ
ضعاف خلف أصوات زمالئهم ،فال يريددون معهم.
 .3اختفاء أصوات بعض الدَّارسني ال ي

زاد المعلِّ ِ
بتصرف.
مة بالدُّوِر النِّسائيَّ ِة ،ط ،1صُّ ،19-20
( )1العصيميُ ،
صني ،الوسائل التَّعليميَّة ،د.ط ،ص.16
( )2جلنة ِم َن املخت ي
( )3الكلُّوب ،الوسائل التَّعليميَّة التَّعلُّميَّة ،...ط ،2ص.19
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 .2يتأثَّر الدَّارس بالغياب ،فرمبَّا يؤ يخر احل ْلقة ،أو ينتقل الدَّارس إىل حفظ اجلزء الذي وصل إليه
السابق ،فتَّتاكم عليه األَجزاء ،فرَّمبا يصاب باإلحباط ،أو يَّتك
زمالؤه ،مع عدم حفظه للجزء َّ
احل ْلقة لعدم قدرته على مسايرة زمالئه"(.)1
السلبيَّات على التَّلقني وطرقه ،إالَّ أنَّه يبقى هناك الكثري ِم َن
وإ ْن كانت هناك بعض ي
اإلجيابيات والفوائد اليت تَـ ُرُّد على القائلني َّ
يهتم بإثارة تفكري التَّالميذ " ،فهذا " ال
بأن "التَّلقني ال ُّ
يص ُد ُق ..على درس ال ُق ِ
رآن ٍ
حبال ِم َن األَحوال ،ذلك َّ
ي مرحلة تعليميَّة
أن ال ُقرآ َن إ ْذ يـُلَقَّنَهُ التيلمي ُذ يف أ ي
َْ
رآن ،أو ٍ
يثري التَّفكري ،كما يثري الوجدان أو أشد ،فما سورة ِمن ال ُق ِ
ف بالقارئ
آية ِمْنهُ ،إالَّ تُطَيو ُ
َ
السماء،
واملستمع املتدبير يف عوامل مَّتامية األَطرافِ ،مْنها ما هو ما يد ٌّ
ي حمسوس :آيات يف األَرض ويف َّ
نوع ِمنْها أ َُّمة ،ونِعم كثرية يعجز اإلنسا ُن عن حصرها يف ع َددِ ،
ومْنها
كل ٍ
وأنواع ِم َن اخللق ال ُحتصىُّ ،
َ
َْ
ٌ
ف اآليات بالقارئ
ما هو
ٌّ
معنوي :أخالق ووجدان ،ميل ونفور ،حسرة وأمل ،حزن وفرح ،وتُطَيو ُ
ِ
ضهُ عرض
واملستمع إىل ما هو أبعد م َن احلياة ،وكوَُّنا املشاهد واملنظور ،فتنقله إىل عامل اآلخرة ،وتَـ ْع ِر ُ
حق اليقني،
فأي َّ
مادة دراسيَّة يتوفَّر فيها بالتَّبليغ والتَّلقني إثارة العقل والوجدان ُّ
احلضور واملعاينةُّ ،
بالق ْدر الذي يتوفَّر يف تالوة وحفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي؟"(.)2
تاسعا :أُسلوب إشارات المعلِّم.
ً
تعريف اإلشارة لغة.
ليه ،وأ َ ِ ِ
ِ
ِ
إليه :أَومأَ ،أ َ ِ ِ
" ِمن َشور ِ
ص َحهُ َوَدلَّهُ َعلَى
َش َار بِيَده :أ َْوَمأََ ،وبِهَ :عَّرفَهُ َو َعلَْيه :أ ََمَرهُ َونَ َ
َْ
ْ ََ
َش َار إ َ
()2
ِ ()3
ِ
ِ ِ
َش َار َعلَْي ِه
الص َو
َو ْج ِه َّ
َش َار إِلَْي ِه بِالْيَد :أ َْوَمأََ ،وأ َ
يني الشَّيء بِالْيَد َوَْحن ِوَها" َ " ،وأ َ
اب" َ " ،وا ِإل َش َارةُ :تَـ ْع ُ
بِالَْرأْ ِي"(.)1

زاد المعلِّ ِ
بتصرف.
مة بالدُّوِر النِّسائيَّ ِة ،ط ،1صُّ ،19
( )1العصيميُ ،
الزعبالوي ،طرق تدريس ال ُق ِ
بتصرف.
(َّ )2
رآن الكريم ،ط ،1صُّ ،23
"ش َّوَر" ،ص.297
الم ْن ِج ُد في اللغة واألَعالم ،طَّ ،33
مادةَ :
( )3املعلوفُ ،
"ش َار" ،ج ،1ص.200
( )2أنيس و إبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ،طَّ ،2
مادةَ :
"ش َّوَر" ،ص.319
الصحاح ،طَّ ،1
الرازي ،مختار ِّ
(َّ )1
مادةَ :
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ِ
ِ
بالع ِ
ِ
يقال له :الغَ ْم ُز،
ني و
احلاجبُ ،
"وا ِإل َش َارةُ :ا ِإلميَاءُ بِالْيَد أ َْو بِالَّْرأْ ِسَ ،وإِذَا َكانَت ا ِإل َش َارةُ َ
شور إليه بيده ،أومأ كأشار ،و ِ
للسبَّابتني:
يقالَّ :
السبَّابة ،ويقال َّ
املشريةُ :اإلصبع اليت يقال هلاَّ :
ِ
املشريتان ،وهي املسبيحة"(.)1
"وقيل ل ِإلشارة وا ِإل ِ
اللسان و ِ
ني وال َف ِم و ِ
ني والشَّفت ِ
ني واحلاجب ِ
مياء بالعين ِ
اليدَ :رْمًزا"(.)2
َ َ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم فَـتَـغَ َام ُزوا
اآلخ ِر ،يـُ َق ُ
" َرْمَزاً إِل ِيه :أ َ
الَ :د َخ ْل ُ
َش َار َوأ َْوَمأَ ،تَـَر َامَز ال َق ْوُمَ :رَمَز ُكلٌّ مْنـ ُه ْم إِىل َ
ض ُه ْم إِىل بَـ ْع ٍ
الرَم ُز :مجَْ ُع ُرُموٍز :ا ِإل َش َارةُ َوا ِإلمياءُ"(،)3
الرْم ُزَ ،و َّ
ضَ ،و ُّ
َي :أ َ
َش َار بَـ ْع ُ
َوتَـَر َام ُزوا ،أ ْ
الرْم ُزَ ،و َ
ني واحل ِ
ب"( ،)2ورمز إِ ِ
العْيـنَ ِ
ِ
اج ِ
ِ
َ
َ
ني ،أَ ِو
و
أ
،
ني
ت
ف
بالش
ار
َش
أ
و
أ
م
َو
أ
ا:
ز
م
ر
ليه
َّ
الرْم ُز :ا ِإل َش َارةُ َوا ِإلمياءُ َّ
َو َّ
َ
َ
َ
ْ
َ ََ َ
َ
بالش َفتَـ ْ ِ َ
َ ً َْ َ َ
احل ِ
اجبَ ِ
ني"(.)1
َ
اصطالحا.
تعريف اإلشارة
ً
ٍ
فه ُم ِمْنه النُّطق ،فهي تُرادف النُّطق يف فَه ِم املعىن"(.)6
َّلويح بشيء يُ َ
هي" :الت ُ
حباسته النَّظريَّة"(.)7
املخاطب َّ
"أَو إِمياءٌ ،وقص ٌد إىل حاض ٍر ْ
ليعَرفَهُ
ُ
معان كثرية ٍ
واإلشارة يف اصطالح البالغيني تعِّن :أ ْن يكون اللفظ القليل مشارا به إىل ٍ
بإمياء
ً
إليها ،و ٍ
حذف ،وإشارةٌ إىل معانٍ
حملة ُّ
الصفني ،فيه
أيت عليًّا بني َّ
ٌ
تدل عليها ،وذلك كقول النَّاس :لو ر َ
كثرية(.)1
إيجابيَّات وفوائد اإلشارة المستخدمة عند القراءة والتَّعليم.

ِ
ِ
عن :العني للخليل ،232/1 ،والنيهاية يف غريب احلديث واألَثر
( )1الدَّخيل ،إقراء ال ُقرآن الكريم ،ط ،1ص ،211نقالً ْ
للزبيدي.210-217/12 ،
 ،11/1ولسان العرب ،الب ِن منظور ،311/1 ،وتاج العروس َّ
"رَمَز".317-316/1 ،
عن :لسان العرب ،الب ِن منظورَّ ،
( )2املرجع َّ
السابق ،ص ،211نقالً ْ
مادةَ :
"رَمَز" ،ص.270
الم ْن ِج ُد في اللغة واألَعالم ،طَّ ،33
( )3املعلوفُ ،
مادةَ :
"ر َم َز" ،ص.216
الصحاح ،طَّ ،1
الرازي ،مختار ِّ
(َّ )2
مادةَ :
"رَمَز" ،ص.372
( )1أنيس و إبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ،طَّ ،2
مادةَ :
ِ
ِ
عن :التَّعريفات للمناوي.61/1 ،
( )6الدَّخيل ،إقراء ال ُقرآن الكريم ،...ط ،1ص ،211نقالً ْ
ِ
ِ
للحسيِّن.263/1 ،
عن :الكلييَّات ُ
( )7الدَّخيل ،إقراء ال ُقرآن الكريم ،...ط ،1ص ،211ص ،211نقالً ْ
صناعتني؛ الكتابة والشيعر ،للحسن العسكريِ ،321/1 ،
وخزانة
عن :ال ي
( )1املرجع َّ
السابق ،ص ،211حاشية رقم ،2 :نقالً ْ
األَدب وَّناية األَرب ،البن حجة احلموي.211/2 ،
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إن يف استخدام املعليم لإلشارات التَّعليميَّة أثناء قيامه بتعليم الت ِ
َّ
َّالميذ وحتفيظهم كتاب اهلل
وجلي على حرص معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة وتفانيه وتفاعله مع ما يقوم به ِم ْن أداء
اضح ٌّ
دليل و ٌ
؛ لَ ٌ
الَّتبويَّة ،فهو يت َف َّه ُم معىن ما يقوم به ِم ْن عمل" ،فاملعليم النَّاجح ال يلبث أ ْن
لليرسالة اإلميانيَّة ،والوظيفة َّ
يتحول نبض حرصه ،وخمزون فكره ،إىل إشار ٍ
ات ٍ
معربةٍ توصل التيلمي َذ إىل ِ
َّصحيح
طرق الت ِ
بليغة ي
َّ
ُ
ُ
ووضوح"(.)1
بسهو ٍلة
ٍ
كالم اهلل لتالميذه؛ "يشري تارًة إىل أقصى احللق،
فمعليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة أثناء قراءته وتلقينه َ
وتارة إىل كيفيَّة ضغط احلرف لألَعلى ،وتارة إىل الكيفيَّة اليت جيب أَ ْن يتهيَّأَ الفم هبا ِ
لنطق احلرف
ُ
املخفي عنده يف اإلخفاء احلقيقي"( ،)2وهكذا ..فهو يستخدم اإلشارات التَّعليميَّة ويوظيفها لصاحل
ي
التَّعليم كلَّما وجد أ َّ
َن املوقف التَّعليمي حيتاج إىل ذلك.
ِ
إلشارات التَّعليميَّة:
فوائد ا

بقرآن أثناء قراءة ال ُق ِ
" .1عدم إدخال ما ليس ٍ
رآن الكرمي.
 .2مساعدة القارئ على سرعة التَّلقي.

 .3جذب انتباه القارئ ،واحليلولة دون انصرافه مع ارتباطه باملقرئ.
السآمة بتفاعل املقرئ هبذه اإلشارات.
 .2تبعث روح النَّشاط ونبذ َّ
َّأمل الواعي ،وحصر االنتباه.
 .1تن يمي يف القارئ روح املالحظة ،وال يدقَّة ،والت ُّ
 .6تعمل على توفري الوقت واجلهد لكل ِم َن القارئ واملقرئ"(.)3
الرأْس يف صاحل التَّعليم.
" .7توظيف إمياءات اليدين و َّ

 .1اإلشارات تفيد املعلي َم يف االختصار ،أو زيادة تأْكيد على الكالم ،أو ترسيخ وتعميق بعض األُمور
ِ
عن بعض املعاِّن اليت قد َّ
يتعذر على
اهلامة ،أو
َّ
جذب انتباه َّ
السامع ،أو تساعد املعليم يف التَّعبري ْ
ِ
اللسان اإلتيان هبا ،وغريها"(.)2

بتصرف.
( )1األَلباِّن ،الدَّليل إلى كتاب اهلل الجليل ،ط ،2ج ،1صُّ ،219
السابق ،ج ،1ص.219
( )2املرجع َّ
( )3الد ِ
َّخيل ،إقراء ال ُق ِ
رآن الكريم ،...ط ،1ص.261
( )2الشُّلهوب ،المعلِّ ُم األَول ،...ط ،1ص.111

56

املهمة ،واليت تساعد معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة على
 .0تعترب اإلشارات التَّعليميَّة ِم ْن وسائل اإليضاح َّ
ِ
أقل جهد.
إيصال املعلومة للتَّالميذ بأسرع وقت ،و ي
عاشرا :أُسلوب القراءة على المعلِّم.
ً

وجوب أخذ ال ُق ِ
رآن الكريم ع ِن ال ُق َّراء المتقنين.
إن اهلل كما تعبَّدنا ب َفه ِم معاِّن ال ُق ِ
" َّ
رآن ،وإقامة حدوده؛ تعبَّدنا كذلك بتصحيح ألفاظه،
أئمة ال ُقَّراء ،ومشايخ اإلقراء املتَّصلة باحلضرة النَّبويَّة األَفصحيَّة
وإقامة حروفه على ال ي
عن َّ
صفة املتلقَّاة ْ
العربيَّة ،اليت ال جيوز خمالفتها ،وال العدول عنها"(.)1

"قال أبو مزاحم اخلاقاِّن(:)2

ِ ِ
ِ
الس َّْت
ني ذَ ِوي َّ
َوإِ َّن لَنَا أ ْ
لني امل ْق ِرئ َ
َخ َذ القَراءَة ُسنَّةٌ َ . . .ع ِن األَو َ
"قال الدَّاِّنُّ( :)2عرض ال ُق ِ
السنن
رآن على أهل القراءة املشهورين باإلمامة ،املخت ي
صني بال يدراية ،سنَّة ِم َن ُّ
ُ
()1
اليت ال يسع أح ٌد تركها رغبة عنها ،وال َّ
ملن أراد اإلقراء والتَّصدُّر مْنها" .
بد ْ
ـرآن الكــرمي أن جيتهــد منــذ بدايــة الطَّلــب يف اختيــار وانتقــاء معل ـ ٍم حـ ٍ
فعلــى مريــد حفــظ ال ُقـ ِ
ـافظ
ـرآن الكــرمي ،عــا ٍمل بأحكــام ال ـتيالوة والتَّجويــد ،والوقــف واالبتــداء ،وعلــوم ال ُقـ ِ
لل ُقـ ِ
ـرآن األُخــرى أو بعـ ٍ
ـض
ِ
أساسا قويًّا متينًا منذ بداية احلفظ إىل منتهاه.
مْنها ،لكي يبِّن لنفسه ً
ُّ
ويدل على هذا الكالمَّ :
"خ ُذوا ال ُقرآ َن ِم ْن أ َْربَـ َع ٍةِ :م ْن عبداهلل
أن الن َّ
َّيب  قالُ :
()2
()1
ِ ()7
اب ِن مس ٍ
عود(- ،)6فَبدأَ بِِ
ُيب بن َك ْع ٍ
ٍ
ب(.)2( ")3
أ
و
،
ل
ب
ج
بن
اذ
ع
م
و
،
ة
ف
ـ
ي
ذ
ح
َيب
أ
وىل
م
امل
س
و
،
ه
َ
َ
َ
ُّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ََ
َْ
َ
َ ُ
ُ
ِ ()3

ِ
عن :لطائف اإلشارات ،للقسطالِّن ،)290/1( ،وانظر :النَّشر يف القراءات الع ْشر
( )1الدَّخيل ،مرجع سابق ،ص ،126نقالً ْ
البن اجلزري.)276/1( ،
الَّتمجة له يف صفحة رقم )31( :احلاشية رقم.)3( :
( )2سبقت َّ
( )3البيت رقم (ِ )7م ْن قصيدة اخلاقاِّن يف التَّجويد.
الَّتمجة له يف صفحة رقم )31( :احلاشية رقم.)1( :
( )2سبقت َّ
ِ
عن :شرح قصيدة اخلاقاِّن للدَّاِّن ،ص (.(37
( )1الدَّخيل ،مرجع سابق ،ص ،127نقالً ْ
الَّتمجة له يف صفحة رقم )33( :احلاشية رقم.)2( :
( )6سبقت َّ
صغريا ،وتبنَّاه أبو
( )7هو :سامل بن َم ْع ِقل ،موىل أيب حذيفة بن عتبة ،صحايبٌّ،
ُّ
فارسي األَصل ،اعتقته ثـُبَـْيتَة زوج أيب حذيفة ً
يؤم املهاجرين األ ََّولني يف مسجد
وزوجه ابنة ٍ
َّيب ،وكان ُّ
حذيفة َّ
أخ له ،وهو ِم َن َّ
السابقني إىل اإلسالم ،هاجر إىل املدينة قبل الن ي
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يدل على مشروعيَّة حتيري الض ِ
َّابطني ِمن أهل ال ُق ِ
وهذا احلديث ُّ
رآن لألَخذ عنهم ،والتَّلقيي
ْ
ٍ
ِ
ويؤخ ُذ بالتَّلقيي ِم ْن أفواه املقرئني.
عن ي
كل أحدْ ،
مْنهم ،فهذا ال ُقرآ ُن ال ْيؤخذ ْ
عرب
"خ ُذوا ال ُقرآ َن ِم ْن أ َْربَـ َع ٍة"؟ خاطب َّ
أتدري َم ْن خاطب الن ُّ
الصحابة ،وهم ٌ
َّيب  بقولهُ :
أفصح األ َُّمة ،ومع ذلك مل يَ ِك ْل ُه ْم إىل فصاحتهم ،بل أمرهم بالتَّلقيي ،وما ذاك إالَّ
فُصحاءُ ،بل هم
ُ
َن قراءة ال ُق ِ
أل َّ
كل
عرب
رآن هلا هيئة خمصوصة توقيفيَّة ،فلم يُبِ ْح َّ
للصدر األَول– وهم ٌ
ٌ
أقحاح – أ ْن يقرأ ٌ
يتيس ُر على لسانه"(.)1
ِمْنهم حسبما َّ
()6
كﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
" وكذلك قَ ُ
َّيب  أل ي
ُيب بن كعب  " : إِ َّن اهلل أ ََمَرِّن أَ ْن أَقْـَرأَ َعلَْي َ
ول الن ي
ﮊ( ،)7قال :ومسَّاِّن؟! قال" :نعم" ،فبكى(.)1
بدرا ،تُ ي
ُس ُد الغابة ،د.ط ،ج،2
ويف سنة ()12ه ،انظر :أ ْ
=قباء ،وفيهم أبو بكر وعمر ،شهد ً
الصفوة ،ط ،1ج ،1ص ،171رقم ،12 :واألَعالم لليزِرْكلي،
ص ،179رقم ،1102 :وصفة َّ
ط ،2ج ،3ص.73

( )1هو :أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي العبشميُّ ،أمه فاطمة بنت صفوان بن أميَّة بن حميرث،
سهلة بنت ُسهيل بن عمرو ،ولدت له بأرض
صحايب ،هاجر إىل احلبشة ،مثَّ إىل املدينة ،وكانت معه امرأته بأرض احلبشةْ ،
الصحابة ،شهد املشاهد كلَّها ،وقُتل يوم اليمامة سنة ()12هـ،
حممد بن أيب حذيفة ،ال عقب له ،كان ِم ْن فضالء َّ
احلبشة َّ
ُس ُد الغابة ،د.ط ،ج ،1ص ،72-79رقم ،1199 :واألَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،2ص.171
انظر :أ ْ
الَّتمجة له يف صفحة رقم )32( :احلاشية رقم.)3( :
( )2سبقت َّ
أنصاري ،كان قبل اإلسالم ِح ًربا ِم ْن
صحايب
ُيب بن كعب بن قيس بن عبيدِ ،م ْن بِّن النَّجارِ ،م َن اخلزرج ،أبو املنذر
ٌّ
ٌّ
( )3هو :أ ُّ
أحبار اليهود ،يكتب ويقرأ ،وملا أسلم كان ِمن كتَّاب الوحي ،وشهد املشاهد كلَّها مع رسول اهلل ،وأمره عثمان مجع ال ُق ِ
رآن،
ْ
أبيض
فاشَّتك يف مجعه ،وله يف َّ
الصحيحني وغريمها ( )162حديثًا ،ويف احلديث" :أَقرأُ َّأميت أ ُّ
قصرياَ ،
ُيب بن كعب ،وكان حني ًفا ً
الرأْس واللحية ،مات باملدينة سنة()21هـ ،انظر :األَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،1ص.12
َّ

ُيب بن كعب ،ج ،3ص ،1161رقم،3191 :
( )2أخرجه البخاري يف الجامع َّ
الصحيح ،كتاب مناقب األَنصار ،باب مناقب أ ي
وكتاب فضائل ال ُق ِ
رآن ،باب ال ُقَّراء ِم ْن أصحاب النَّيب  ،ج ،3ص ،1613رقم.2000 :
ُّ
َّ
عن :سنن ال ُقَّراء  ،...لعبدالعزيز القارئ ،ص.21
(َّ )1
الراعي ،الطريقة العمليَّة لتعلم وتعليم ال ُقرآن ،...ط ،1ص ،31نقالً ْ
الَّتمجة له يف صفحة رقم )27( :احلاشية رقم.)0( :
( )6سبقت َّ
( )7سورة البينة ،اآلية.1 :

ُيب بن كعب ،ج ،3ص ،1161رقم.3190 :
( )1أخرجه البخاري يف الجامع َّ
الصحيح ،كتاب مناقب األَنصار ،باب مناقب أ ي
وأخرجه مسلم يف صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين ،باب استحباب قراءة ال ُق ِ
رآن على أهل الفضل ،..ص ،271رقم:
(.)226
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()2
()1
ُيب ِمْنه
قال اإلمام ابن حجر -رمحه اهلل :-قال أبو عبيد  :املراد بالعرض على أُيب :ليتعلَّم أ ٌّ
السنَّة"(.)3
القراءة ،ويتثبَّت فيها ،وليكون عرض ال ُقرآن ُّ
"وقال اإلمام النَّووي(- )2رمحه اهلل :-استحباب قراءة ال ُق ِ
رآن على احلُ َّذ ِاق فيه ،وأهل العِلم به
القارئ أفضل ِم َن املقروء عليه(.)1
والفضل ،وإ ْن كان
ُ
عن أهله املتقنني له ،وال يكفيه أ ْن يعتمد على نفسه،
فمن أراد حفظ كتاب اهلل؛ فعليه بتلقييه ْ
ْ
وذلك أل َّ ِ
ِ
رسول اهلل 
عن أهله ،أخذه ُ
َن م ْن أه يم خصائص ال ُقرآن الكرمي؛ أنَّه ال ْيؤخذ إال بالتَّلقيي ْ
الصحابة عن ِ
رسول اهلل ،وهكذا
وهو أفصح العرب مشافهة ِم ْن
جربيل – عليه السالم ،-وأخذه َّ
ْ
َ
كل حتر ٍ
وتبديلٍ ،
ٍ
ونقص.
يف،
وم ْن بعدهم ع ِن َّ
الصحابة ،حىت وصل إلينا حمفوظًا ِم ْن ي
تلقَّاه التَّابعون َ
يصح للشَّخص أَ ْن يعتمد على نفسه يف قراءة ال ُق ِ
ملما بالعربيَّة ،عاملا
رآن َّ
هلذا ال ُّ
حىت لو كان ًّ
وم ْن يفعل ذلك؛ فإنَّه قد حيفظ بعض اآليات حفظًا خاطئًا دون أَ ْن يشعر بذلك ،كما أنَّه
بقواعدهاَ ،
ت على نفسه بركة وفضيلة تلقيي ال ُقرآ َن باإلسناد"(.)6
سوف يف يو ُ
"وهذا منهج ربَّاِّنٌّ قومي ،قال تعاىل خماطبًا نبيَّه :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ( )7أي :يـُْل َقى
ِ
لكن بواسطة
الر ُ
إليك وحيًا ِم َن اهلل تعاىل ،واملتلقيي هنا هو َّ
سول  ،واملتلقَّى مْنه هو اهلل تعاىل ،و ْ
جربيل ،كقوله تعاىل :ﮋ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﮊ( ،)1أي :فإذا قرأه عليك رسولُنا ،وسفري وحينا جربيل،
َ
إشارًة إىل أمهييَّة املقر ِئ الذي ْتؤخذ عنه القراءة.

( )1هو :أمحد بن علي ،...ابن حجر ،مولده ووفاته بالقاهرةُ ،ولد سنة ()773هـ ،أقبل على احلديث ،فقصده النَّاس  ،تصانيفه
كثرية ،منها :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تُ ي
ويف سنة ()112هـ ،انظر :األَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،1ص.171
( )2هو :أبو عبيد القاسم بن سالَّم بن عبداهلل ،ولد يف َهراة ورحل يف طلب العِلم ،وقرأ ال ُقرآ َن ،وأخذ اللغة ،وصنَّف التَّصانيف،
وكان –رمحه اهلل -يـَ ْق ِسم الليل أثالثًا؛ فيصليي ثـُلُثه ،وينام ثـُلُثه ،ويصنيف الكتب ثـُلُثه ،مات سنة(  223وقيل )222هـَّ ،
مبكة،
ُ َ
الصفوة ،ط،1
بتصرف ،وصفة َّ
وعمره ( )67سنة ،انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،19ص ،190-209رقمُّ ،162 :
بتصرف.
ج ،2ص ،360رقمُّ ،603 :
ُيب بن كعب ،ط ،1ج ،7ص.119
( )3ابن حجر ،فتح الباري،...كتاب مناقب األَنصار ،باب مناقب أ ي
الَّتمجة له يف صفحة رقم )21( :احلاشية رقم.)1( :
( )2سبقت َّ
( )1النَّووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم  ،ط ،1ج ،6ص.01
( )6الشَّنقيطي ،المساعد لحفظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.31-32
( )7سورة النَّمل ،اآلية.6 :
( )1سورة القيامة ،اآلية.11 :
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وقال :ﮋ ﯭ ﯭ ﮊ مع َّ
السلسلة؛
أن التَّلقيي ليس ِم َن اهلل مباشرة ،بل بالواسطة ،وهذا أول ي
ِ
السلسلة إىل مقام
كن منتهى ي
سلسلة اليرواية واإلسناد ،فأ َْم ُر هذا ال ُقرآن يف تلقييه ٌّ
مبِّن على ذلك ،ل ْ
رب العاملني،
جربيل -عليه السالم-
سول األَمني
الر ُ
مساعا ِم ْن ي
ي
رب العاملني ،فال ُقرآ ُن الكرمي تلقَّاه َّ
ً
ُ
قوي أمني ،ضابط للوحي ،مثَّ تلقَّاه
السفري بني اهلل وبني رسله وأنبيائهٌّ ،
السالم – هو َّ
يل – عليه َّ
وجرب ُ
سول ِ
وحفظه يف قلبه ،وأتقن قراءته"( .)1
ج
ن
م
الر ُ
َّ
ربيلَ ،
ْ
َ
فكل َم ْن حيفظ ال ُقرآ َن ِم َن املصحف ،أو تَـلَقَّنَهُ ِم ْن معلي ٍم عام ليس له معرفة بالقراءة ،وال
" ُّ
دراية بتجويد األَلفاظ ،إذا مل يـُ ْع ِم ْل نفسه يف طلب ذلك ِم ْن أهله القائمني به ،املشهورين مبعرفته،
ٍ
مقيم له على حديه ،وإ ْن َم َهَر يف حفظ سواده،
املضطلعني بتأْديته ،فهو غري تال له على صوابه ،وال ٌ
ف
يوص ُل إىل ُح ْس ِن األَداء لتالوته ،وهبا يوقَ ُ
ومتشابه قصصه ،ألَنَّه غري عامل باألُصول اليت مبعرفتها َ
على اليقني ِم ْن صواب قراءته.
ِ
تحص ُل ،ومعرفته ال تَت َّ
ملن احتذى ما وصفناه ،واستعمل ما ذكرناه
لم ذلك ال يَ َّ
حقق إالَّ ْ
وع ُ
صني مبعرفة ذلك ،املؤمتنني
ِم َن املواظبة للدَّرس ،وكثرة العرض على َم ْن تقدَّم وصفه ِم َن املقرئني املخت ي
رئ
عن َّ
كل مقر ٍئ متص يد ٍر ،إذا اعتمد فيما يـُ ْق ُ
عن مشيختهم ،و ُّ
أئمتهمً ،
ومساعا ْ
على نقله ،وأدائه تلقييًا ْ
الصحف املبتاعة يف األَسواق ِم ْن غري أ ْن يرويها ،وال يدري حقائق ما فيها ِم ْن
به على ما حيفظه ِم َن ُّ
ِ
ِ ِ
وخ ِفي ِه ،ومل ِ
ين ِم ْن
َجل يي العلم َ
جيالس العلماءَ ،وال ذاكر الفقهاءَ ،وال أكثر العرض على ال ُقَّراء واملتص يدر َ
أهل األ ِ
السؤال عنه ،ممَّا ُّ
ويعزب ِم َن األُصول والفروع ،ممَّا ال َّ
ملن
يدق
َداء ،وال سأَل َّ
عما جيب ُّ
ُ
بد ْ
يكن معه ِم َن اإلعراب
َّ
تعرض للتَّصدُّر ،ورواية احلروفِ ،م َن ُّ
عن حقيقته ،ومل ْ
السؤال عنه ،والكشف ْ
ِ
ٍ
ب اإلقراء جاريًا
ما يقيم به لسانه ،ويعرف به خطأه م ْن صوابه ،فليس مبقرئ يف احلقيقة ،وإ ْن كان لََق ُ
اخلاصة"(.)2
عليه ،واسم التَّصدُّر
العامة ،وأكثر َّ
موسوما به ،لغلبة اجلهل على َّ
ً
"قال اإلمام م يك ُّي بن أيب طالب( )3يف باب صفة َم ْن جيب أ ْن يـُ ْقَرأَ عليه ،ويـُْنـ َقل عْنه :قال أبو
ص ِ
نقله؛ أهل الد ِ
وضبطه ،و ِ
ِ
يتخري لقر ِ
حممد( :)1جيب على طالب ال ُقر ِ
يانة ،وال َف ْه ِم يف
اءته،
آن أ ْن َّ
ييانة ،وال ي
َّ
الراعي ،الطَّريقة العمليَّة لتعلُّم وتعليم ال ُقرآن ،...ط ،1ص.32
(َّ )1
ِ
ِ
عن :شرح قصيدة اخلاقاِّن للدَّاِّن ،ص.21-29
( )2الدَّخيل ،إقراء ال ُقرآن الكريم ،ط ،1ص ،127-126نقالً ْ
حممد م يكي بن أيب طالب ...القرطيب ،صاحب التَّصانيف ،ولد بقريوان سنة()311هـ ،وكان ِم ْن
( )3هو :العالمة املقرئ أبو َّ
مشهورا بإجابة الدَّعوة ،تُ ي
احملرم سنة
السكينة وال َفهم ،له ( )19مصنَّـ ًفا ،وكان خيـًرا متد ـينًا،
ويف يف َّ
أوعية العِلم مع الديين و َّ
ً
بتصرف.
()273هـ ،انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،17ص ،102-101رقمُّ ،301 :
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رآن ،والنَّفاذ يف علم العربيَّة (والتَّجويد حبكاية ألفاظ ال ُق ِ
علوم ال ُق ِ
َئمة
رآن)،
َّ
وصحة النَّقل ع ِن األ َّ
املشهورين بالعِلم ،فإذا اجتمع للمرء ذلك؛ َك ُملَت حاله ،ووجبت أمانته ،فال ُقَّراءُ يتفاضلون يف العِلم
بالتَّجويد...
ِ
ِ
مساعا،
فمْنهم َم ْن يعلَ ْمهُ روايةً،
متييزا ،فذلك احلاذق الفطن ،ومْنهم َم ْن يَـ ْع ِرفُهُ ً
وقياسا ،و ً
ً
ْب على
يف ،والت
الوِه ُن الضَّعيف ،ال يلبث أ ْن يَ ُش َّ
ً
ُ
ويدخلُه التَّحر ُ
َّصحيف ،إ ْذ مل يـُ ْ َ
كُ ،
وتقليدا ،فذلك َ
ٍ
عن فَه ٍم.
أصل ،وال نَـ َق َل ْ
ِ
ِ
مساعا ،وروايةً ،قال :فاليروايةُ هلا نقلُها ،وال يدرايةُ
قال :فَـنَـ ْق ُل ال ُقرآن فطنةٌ ،ودرايةٌ ،أحسن مْنه ً
هلا ضبطها ِ
وعلمها.

ِ
وصحت عليه
َّقل ،والفطنةُ ،وال يدرايةُ ،وجبت له اإلمامة،
َّ
قال :فإذا اجتمع للمقرئ :الن ُ
القراءة ،إ ْن كان له مع ذلك ديانة"(.)2
فهنيئًا مل ْن ُوفيق وتتلمذ على يد أمثال هذا املقرئ؛ فإنَّه يُرجى له األَجر واملثوبة ِم َن اهلل 
الشريف – علم تالوة ال ُق ِ
رآن الكرمي ِ -م ْن أفواه
التيباعه الطَّريقة املثلى يف األَخذ والتَّلقي هلذا العِلم َّ
يتأسى باحلبيب املصطفى  الذي كان أفصح العرب وأبلغهم ،ورغم
املشايخ والعلماء ،وهو بذلك َّ
السالم ،وتبعه يف ذلك أصحابه رضوان اهلل
ذلك فإنَّه  أخذ ال ُقرآ َن الكرمي مشافهةً ِم ْن
جربيل عليه َّ
َ
عليهم ،ومن تبعهم كذلك ،إىل أ ْن وصل إلينا ،فعلى الت ِ
كملت أهليَّته،
يلميذ أالَّ "يتعلَّم إِالَّ مم َّْن تَ َّ
َْ
حممد بن سريين( ،)3ومالك بن أنس(،)2
وظهرت ديانته ،وحتقَّقت معرفته ،واشتهرت صيانته ،فقد قال َّ
ِ
عم ْن تأْخذون دينكم)(.)1
دين ،فانظروا َّ
وغريمها ِم َن َّ
السلف :هذا العلم ٌ
( )1هي كنية م يكي بن أيب طالب.
ِ
القرش 62 ،خطوة عمليَّة في حفظ ال ُق ِ
رآن ،ط ،1ص.20-21
(ْ )2
حممد بن سريين ...موىل أنس بن مالك النُّضري ،ولد لسنتني بقيتا ِم ْن خالفة عثمان ،أدرك ( )39صحابيًّا ،كان يأْيت
( )3هوَّ :
يكن بالبصرة أح ٌد أعلم بالقضاء ِم ْن ابن سريين ،وكان حسن العِلم بالفرائض والقضاء واحلساب،
باحلديث على حروفه ،ومل ْ
فقيها ،تُ ي
بتصرف،
ويف يف 119/19/0هـ ،انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،2ص ،622-696رقمُّ ،226 :
وكان ً

بتصرف.
والبداية والنِّهاية ،ط ،6ج ،0ص  ،272-273أحداث سنة ()119هـُّ ،
ِ
يكن باملدينة
( )2هو :إمام دا ِر اهلجرة ،أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك ، ..ولد سنة()03هـ ،وطلب العلم وهو حدث ،ومل ْ
عامل ِمن بعد التَّابعني يشبه مالكا يف العِلم ،والفقه ،واجلاللة ،واحلفظ ،وكان جملسه جملس وقار ِ
وحلم ،تُ ي
ويف سنة ()170هـ،
ٌ ْ
بتصرف.
وعمره ( )10سنة ،انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،1ص ،131-21رقمُّ ،19 :
( )1النَّووي ،التِّبيان في آداب حملة ال ُقر ِ
آن ،ط ،1ص.21
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()1
لست أمنع الشَّباب املسلم أ ْن يدرسوا ويتعلَّموا،
يقول يوسف ال َقَرضاوي –حفظه اهلل– "و ُ
لكِّن أقولَّ :أَّنم مهما درسوا فسيظلُّون يف
فطلب العِلم فريضة ،وهو
مطلوب ِم َن املهد إىل اللحد ،و ي
ٌ
حاجة إىل أهل االختصاصِ َّ ،
يتمرسوا
ات مل يتوفَّروا على حتصيلها ،وأصوالً مل َّ
فإن للعلم الشَّرعي أدو ٌ
يتفرغوا هلا ،ولكل ِوجهةٌ
وفروعا ومك يمالت ال تُسعفهم أوقاهتم وال أعماهلم أ ْن َّ
مبعرفتها واستيعاهباً ،
ميسٌر ملا ُخلق له"(.)2
هو مولييها ،وكلٌّ َّ

التَّدريب على قراءة ال ُق ِ
رآن الكريم:

ِ
" َّ
تعليمي ال يسع املسلم جهله أو إمهاله،
إسالمي راسخ ،وهدف
أصل
ٌّ
ٌّ
إن تالوة ال ُقرآن الكرمي ٌ
وتقع مسؤوليَّة تعليمه بالدَّرجة األُوىل على معليم ال ُق ِ
ِ
الكرمي ،وهذا يتطلَّب منك عزيزي املعليم
رآن
َّعرف على أساليب تدريسها وتقوميها،
احلرص على إتقان مهارات التيالوة النَّظريَّة والتَّطبيقيَّة ،والت ُّ
مهمة تعليمها وتعلُّمها...
واالستفادة ِم َن النَّظريات والتَّقنيات التَّعليميَّة احلديثة ،لتسهيل َّ

ِ
الرتبة ،تقع على كاهليك مسؤوليَّةٌ
ت بالعِلم ،والفضل ،و ُّ
أنت يا معليم ال ُقرآن الكرمي ،وقد َش ُرفْ َ
و َ
كبرية لتعليم أبناء املسلمني ،وحتفيظهم كتاب اهلل املتني ،وهي رسالة ُمحيْلتَـ َها لتنال هبا درجة ورفعة ال
عن سواعد اجلدي ،واجتهد يف حتقيقها لتَشكر
يدانيك فيهما أحد ،فاستشعر تلك اليرسالة ،ومشير هلا ْ
بعض فضل اهلل عليك"(.)3
ِ
ي
عن أبناء املسلمني ،وبذل النُّصح
اجلهل ْ
ولتعلم – أيَّها املعل ُم القدير -أنَّك م ْن خالل رفعك َ
هلم ،وتعليمهم ،وحتفيظهم ال ُقرآ َن الكرمي ،وشرح معانيه ،وبيان غريبه ،وتفسريه..،؛ أَنَّك تقتدي
يصا ال يتواىن يف إيصال اخلري للغري ،فقد كان  يُطبيق
حببيبك وقدوتك حم َّمد  ،الذي كان حر ً
السالم  -فقد " كان جربيل ينزل بال ُق ِ
رآن العظيم
كل ما يتعلَّمه ِم ْن
جربيل  -عليه َّ
على أرض الواقع َّ
ُ
َ
الصحابة كيفيَّة نطق ال ُق ِ
َّيب  فيتعلَّم ِمْنه كيفيَّة نطقه وجتويده ،مثَّ َّ
رآن العظيم
َّيب  علَّ َم َّ
إن الن َّ
على الن ي
( )1هو :يوسف ال َقرضاوي ِمن مواليد يوم 1026/0/0م ،يف قرية صفت تراب مركز احمللَّة مبصر ،أمتَّ حفظ ال ُق ِ
رآن وهو دون
ْ
َ
العاشرة ،التحق مبعاهد األَزهر ،عمل فَّتةً باخلطابة والتَّدريس يف املساجد ،ولل َقَرضاوي جهوده البارزة يف جمال الفقه والفتوى
الرسمي ليوسف ال َق َرضاوي.
خاصةً ،...انظر :الموقع َّ
ظ ال ُقرآ َن الكريم ،د.ط ،ص ،11نقالً عن" :الدَّعوة قواعد وأصول" جلمعة أمني ،ص.232
كيف تحف ُ
( )2خري الديي ِنَ ،
( )3اجلالَّد ،مهارات تدريس ال ُق ِ
بتصرف.
رآن الكريم ،ط ،1صُّ ،10-11
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الصحابةُ يف تعليم التَّابعني وتدريبهم على كيفيَّة نطق ال ُق ِ
رآن العظيم وجتويده ،وكان
وج ِه َد َّ
وجتويدهَ ،
املهمة اجلليلةِ ،مْنهم :الفاروق عمر( ،)1وعثمان( ،)2وعلي( ،)3وابن
تفرغوا هلذه َّ
عددا منهم قد َّ
ً
()2
جرا.
وهلم َّ
مسعود وغريهم وأخ َذ عنهم التَّابعون وأقرؤوا تابعيهمَّ ،..
()1
ي
َّاس ال ُقرآ َن ،وذلك جبامع دمشق ،فكان
ن
ال
هبا
م
ل
يع
يدة
ر
ف
يقة
ر
ط
له
كانت
وهذا أبو الدَّرداء
َ
َّ
يف،
َّاس للقراءة عليه ،فكان جيعلهم عشرًة عشرًة ،وعلى ي
كل عشرةٍ عر ٌ
إذا صلى الفجر اجتمع الن ُ
أحدهمَ ،ر َج َع على عر ِيفه ،فإذا غلِط عري ُفهمَ ،ر َج َع
يرم ُقهم ببصره ،فإذا غلِط ُ
ويقف هو يف احملراب ُ
عن ذلك.
إىل أيب الدَّرداء فسأله ْ
وكان ِع َّدةُ َم ْن يقرأُ يف املسجد؛ أل ًفا وست مئة ونيـ ًفا ،فإذا أحكم واح ٌد ِمْنهم القراء َة؛ ترك
عري َفه ،وقرأ على أيب الدَّرداء)"(.)6
ومعليم ال ُق ِ
وم ْن
رآن الكرمي هو
السلسلة املباركة ،سلسلة َّ
امتداد لتلك ي
ٌ
الصحابة ،وتابعيهمَ ،
ُ
بكل املهارات يف التَّدريس ،ولكنَّه
تبعهم بإحسان ،فكان لز ًاما على معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة " أ ْن َّ
يهتم ي
يريكز مع الت ِ
يلميذ على مهارة التيالوةِ ،فالتيالوةُ مهارةٌ لسانيَّة ميكانيكيَّة ،تُكتسب بالتَّدريب واملراس.

الَّتمجة له يف صفحة رقم )29( :احلاشية رقم.)1( :
( )1سبقت َّ
( )2هو :عثمان بن عفَّان بن أيب العاص بن أُميَّة بن ِ
عبد ٍ
السابقني األ ََّولني،
مشس األُموي ،أمري املؤمنني ،ذو النُّورين ،أحد َّ
احلجة ،بعد عيد األَضحى سنة ()31هـ ،وكانت خالفته )12( ،سنة،
واخللفاء األَربعة والعشرة املبشَّرة ،استشهد يف ذي َّ
وعمره ( )19سنة ،وقيل أكثر وقيل :أقل ،انظر :تقريب التَّهذيب ،د.ط ،ج ،2ص ،12رقم.07 :
علي بن أيب طالب بن عبد املطَّلب بن هاشم اهلامشي ،ابن ع يم ِ
املرجح
السابقني األ ََّولنيَّ ،
رسول اهلل  وزوج ابنتهِ ،م َن َّ
( )3هوٌّ :
أنَّه أول من أسلم ،وهو أحد العشرة ،مات يف رمضان سنة ()29هـ ،وهو ٍ
يومئذ أفضل األَحياء ِم ْن بِّن آدم باألَرض ،بإمجاع
َْ
السنَّة ،له ( )63سنة .انظر :تقريب التَّهذيب ،د.ط ،ج ،2ص ،30رقم.361 :
أهل ُّ

الَّتمجة له يف صفحة رقم )33( :احلاشية رقم.)2( :
( )2سبقت َّ
سول بينه وبني سلمان الفارسي ،قيل:
( )1هو :أبو الدَّرداء ،عومير بن زيد،
الر ُ
صاحب َ
رسول اهلل  ،روى عدَّة أحاديث ،آخى َّ
َ
يد ِمن ِ
الصفوة ج ،2ص ،29-11رقم:
ألف رجل ،مات قبل عثمان بثالث سنني ،انظر :صفة َّ
الذين كانوا يف حلقته أز َ ْ
ِ ،2136
وسيَر أعالم النُّبالء ط ،3ج ،2ص ،313-331رقم ،61 :واألَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،1ص.01
عن :أثر اإلسالم يف تكوين الشَّخصيَّة اجلهاديَّة،...
(َّ )6
الشريف ،التَّدريب وأمهييَّته يف العمل اإلسالمي ،ط ،2ص ،02-03نقال ْ
حممد نعيم ،ص.193-192
َّ
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ِ
اللسان إلتقان لفظ احلروف وإعطائها حقَّها ومستحقَّها،
والتيالوة مهارة تَعتمد على رياضة
الَّتتيل الذي يأْمر اهلل تعاىل املسلمني أ ْن يقرؤوا ال ُقرآ َن مبوجبه"( ،)1وقال اهلل تعاىل بشأْن
وهذا هو َّ
األَداء األَمثل يف التيالوة :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ(.)3( ،)2
وقال ابن اجلزري(– )2رمحه اهلل :-ولَيس بـيـنَه وبـ ِ ِ
ياضةُ امر ٍئ بَِف يك ِه(.)1
ني تَـ ْركه  . . .إِالَّ َر َ
َ ْ َ َْ ُ َ ْ َ
العجل الذي ال يراعي آداب التيالوة ،وال يعطي احلروف حقَّها ومستحقَّها
لذلك فإن القارئ َ
من أحكام التَّجويد املعروفة؛ فمثل هذا ال يقال عنه أنَّه قرأ ال ُقرآ َن الكرمي كما يريد اهلل  ،وبالتَّايل
كثريا ِم َن اخلشوع والتَّدبُّر الذي هو املقصود األَمسى ِم َن التيالوة.
فإنَّه يفقد ً
هم واحلفظ مهارتان عقليَّتان معقَّدتان؛ إالَّ َّ
وبالرغم ِم ْن َّ
أن التيالوةَ تُقدَّم عليهما ِم ْن
" ُّ
أن ال َف َ
ِ
َن اللحن( )6ال يقع يف العقلَّ ،
حيث أمهييَّة إكساب املهارة ،أل َّ
القارئ
عرف
وإَّنا يقع يف
اللسان ،وبه يُ ُ
ُ
ِم ْن حيث إجادته للتيالوة"(.)7
وحىت يصل معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة بتالميذه إىل مرحلة ضبط التيالوة وإتقاَّنا؛ ال َّ
بد ِم ْن توافر
َّ
صفات أساسيَّة يف التيالوة ،وهي كما يلي:
وخباصة تلك األَحكام اليت سبق للطَّلبة تعلُّمها.
" .1مراعاة أحكام التيالوة والتَّجويد،
َّ
ِ
لعبدالرمحن صاحل
الشريعة،
عن :املرجع يف تدريس علوم َّ
َّ
( )1العامل ،طرق وأساليب تدريس ال ُقرآن الكريم ،ط ،1ص ،21نقالً ْ
عبداهلل ،ص.316
املزيمل ،اآلية.2 :
( )2سورة َّ
( )3العامل ،مرجع سابق ،ص.21
شيخ اإلقراء يف زمانهِ ،م ْن َّ
حفاظ
حممد ،...الديمشقي مثَّ ال يشريازي الشَّافعي ،الشَّهري باب ِن اجلزريُ ،
حممد بن ّ
حممد ،بن ّ
( )2هوّ :
ِ
الروم،
مصر مر ًارا ،ودخل بالد ُّ
احلديثُ ،ولد ونشأ يف دمشق ()711هـ ،وابتىن فيها مدرسة مسَّاها ُ
"دار ال ُقرآن" ،رحل إىل َ
ِ
يل قضاءها ،ومات فيها سنة ()133هـِ ،م ْن أشهر كتبه "النَّشر
وسافر مع تيمور لنك إىل ما وراء النَّهر ،مثَّ رحل إىل شرياز ،فَـ ُو َ
يف القراءات العشر" ،انظر :األَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،7ص.21
حممد ،منظومة المقدِّمة فيما يجب على قار ِئ ال ُق ِ
رآن أ ْن يعلمه ،حتقيق :أمين سويد ،ط ،1ص. 2
( )1ابن اجلزريَّ ،
اجللي هو :خطأٌ يطرأُ على
امليل ع ِن َّ
خفي ،فاللحن ُّ
وحلن ٌّ
حلن ٌّ
جليٌ ،
الصواب ،وهو نوعانٌ :
( )6املقصود باللحن هو :اخلطأُ و ُ
ِ
أخل باملعىن أم مل خيل ،ويكون يف اإلعراب ،أو يف احلروف ،أو يف الكلمات،
بالعرف (أي ُعرف َّ
القراء) ،سواءً َّ
اللفظ فَـيُخ ُّل ُ
خيل
اخلفي هو :خطأٌ يطرأُ على اللفظ ،فَـيُ ِخ ُّل بعرف َّ
خيل باملعىن ،وال ُّ
القراء ،وال ُّ
أو يف اجلُمل ،أو يف الوقف ومقابله ،واللحن ُّ
باللغة ،وال باإلعراب ،وال مييزه إالَّ العاملون بالقراءة ،انظرُّ :
حق التِّالوة ،حلسِّن شيخ عثمان .ص.66-61
( )7العامل ،طرق وأساليب تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.20
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السرعة املناسبة ،فال تكون على عجل تُشتيت انتباه الطَّلبة وتعيقهم ع ِن املتابعة،
 .2أ ْن تتحقَّق فيها ُّ
املخصص للدَّرس.
وال تكون بطيئة حبيث تُسبيب امللل وتضيع الوقت
َّ
 .3حتقيق قدر مناسب ِم َن اخلشوع.
 .2االلتزام بآداب التيالوة.
 .1أ ْن تكون بصوت واضح ومسموع ِم َن الطَّلبة مجيعِهم"(.)1
صفة أُسلوب القراءة على المعلِّم:
الرئيسة يف درس التيالوة ،واليت ُحتقيق اهلدف األَول ِمْنه ،وهو إجادة هذه
"هذه هي اخلطوة َّ
جهرا ،والشَّرح
التيالوة ،وما سبقها ِم ْن خطوات كان ً
متهيدا هلا ،فالتَّمهيد ،وقراءة املد يرس لآليات ً
لكل خطوة هدف
اإلمجايل هلاُّ ..،
ُّ
كل ذلك لضمان سالمة تالوة الطُّالب بقدر اإلمكان ،وإ ْن كان ي
صص هلذه
فرعي هامٌّ كذلك؛ إ ْذ ليس لدرس التيالوة هدف واحد يف احلقيقة ،كذلك ينبغي أ ْن ُخي َّ
ٌّ
حىت تتاح للطُّالب فرصة أوسع للتَّدريب على التيالوة اجليدة.
اخلطوة أكرب الوقت ،وأكثر اجلهدَّ ،
ب آخرون ،وهبذا
وينبغي أ ْن يبدأ التيالوة أجود الطُّالب هلا ،وكلَّما َّ
الوقت َسيُ ِج ُ
مر ُ
يدها طالَّ ٌ
معني ِم َن الطُّالب ،وينبغي
ميكن أ ْن يبدأها عدد أكرب ِم َن الطُّالب ،فال تنحصر يف طالب ،أو عدد َّ
ُ
أ ْن َّ
يتأكد املد يرس ِم ْن َّ
كل طالب معه مصحف ينظر فيه ،ويتابع زميله الذي يتلو ،أو على األَقل
أن َّ
يشارك غريه يف مصحف""...
وإذا الحظ املعليم شيوع ٍ
معني يف التيالوة لدى كث ٍري ِم َن الطُّالب ،فال بأْس ِم ْن أ ْن
خطأ َّ
ُ
السبب هوَّ :
أن رسم املصحف
تتوقَّف التيالوة قليالً لشرح سبب هذا اخلطأ وتصحيحه ،كأ ْن يكون َّ
ٍ
عندئذ يلفت املعلي ُم نظر طالَّبه إىل الطَّريقة
الرسم اإلمالئي املستعمل يف هذه األَيام،
خيتلف قليال ع ِن َّ
اليت ُكتب هبا املصحف ،حىت ميتنع اخلطأُ أو يقل.
ميكن أ ْن يُ َذ َّكَر
وقراءة الطُّالب لآليات ينبغي أ ْن تكون َّ
جمودة ،أو تطبي ًقا لقواعد التَّجويد اليت ُ
الطُّالب هبا إذا كانوا قد درسوها.
وعندما خيطئ طالب فإنَّه ينبغي االنتظار عليه حىت يك ِ
ْم َل اآلية ،مثَّ يطلب ِمْنه املعليم إعادة
ُ
ٌ
ُ
صحح خطأه فبها ونعمت ،وإالَّ فيطلب ِمن و ٍ
احد ِم ْن زمالئه تصحيحه ،بشرط أالَّ
قراءهتا ،فإ ْن َّ
ْ
الشريفة ،وعن تَسق ِ
ُّط األَخطاء بني الطُّالب
بعيدا ع ِن املنافسة غري َّ
يأْخذ ذلك وقتًا طويالً ،وأ ْن َّ
يتم ً
ْ َ
( )1اجلالَّد ،مهارات تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.213
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الَّتبويَّة ،وأوفر للوقت ِمن أ ْن ي ِ
صَّر املعلي ُم على أ ْن
بعضهم البعض ،وهذه الطَّريقة أفضل ِم َن النَّاحية َّ
ْ ُ
ومن أ ْن يص يححه املعليم نفسهِ ،
ِ
وم ْن أ ْن يقول للطُّالب :زميلكم
الب
املخطئ خطأه بنفسهْ ،
ُ
يعرف الطَّ ُ
ضيع
وم ْن يص يححه؟  ..وهكذا  ،فمثل هذه اإلجراءات باإلضافة إىل َّأَّنا تُ َ
أخطأ ،فما هو اخلطأ؟ َ
الَّتبويَّة ،ومع ذلك فاألَمر يف النيهاية مَّتوك للمعليم والطُّالب ،وحلُ ْس ِن
أقل فائدة ِم َن النَّاحية َّ
الوقتُّ ،
تقديرهم للظُّروف اليت يعملون فيها"...
حبجة
وننبه إىل أنَّه ال جيوز التَّساهل يف تصحيح أخطاء الطُّالب يف التيالوة  ،أو التَّسامح فيها َّ
عدم إحراج الطَّالب الذي أخطأ ،أو اخلوف ِمن أ ْن ي ْ ِ
ف إيقافه للتَّصحيح ثقته بنفسه ،أو حبجة
ضع َ
ْ ُ
ِ
وحجج ،وإذا قبلنا هذه
حتقيق االنطالق يف التيالوة ،وعدم املقاطعة الكثرية ،إىل غري ذلك م ْن أسباب ُ
َّص ال ُقرآِّن ،وعلى ذلك
يصح قبوهلا بالنيسبة للن ي
ي نص لُغوي؛ فإنَّه ال ُّ
األَعذار واحلُجج يف قراءة أ ي
ينبغي احلرص على أ ْن تكون تالوة الطَّ ِ
الب سليمة ِم َن األَخطاء.
ميكن أ ْن يشَّتك فيها
كل اآليات
َّ
وليس ِم َن الضَّرور ي
ي أ ْن يتلو الطَّالب َّ
اخلاصة بالدَّرس ،بل ُ
كل الطُّالب يف الدَّرس الواحد ،وإ ْن كان ِم َن
أكثر ِم ْن طالب ،كما أنَّه ليس ِم َن الضَّروري أ ْن يتلو َّ
يكن يف هذا الدَّرس فعلى مدى
الضَّروري أ ْن يأْخ َذ ُّ
كل طالب فرصة كافية للتيالوة أمام املعليم ،إ ْن مل ْ
يقف املعلي ُم على مستواه ،ودرجة إجادته للتيالوة ،ويو يجه إليه العناية واالهتمام
الدُّروس كليها ،حىت َ
املناسبني"(.)1
"ِ
املهمة أثناء القراءة على معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة ،أو غريه ِم َن املعليمني؛ احملافظة على
وم َن األُمور َّ
األَداء( ،)2وهي :الكيفيَّة اليت نزل هبا ال ُقرآ ُنِ ،م ْن حيث النُّطق حبروفه ،وألفاظه ،والوقف على كلماته،
رسول اهلل على أصحابه ،كما قال ابن عبَّاس( :)3فَـ َقَرأَهُ َك َما أَقْـَرأَهُ ( ،)1أي:
ومعانيه ،واليت هبا قرأ ُ
( )1الشَّافعي ،التَّربية اإلسالميَّة وطرق تدريسها ،ط ،2ص.112-112
( )2املقصود باألَداء هو :القراءة حبضرة الشُّيوخ ع ِقب األ ِ
َخذ ِم ْن أفواههم ،انظر :قواعد أساسيَّة في التَّعليم ال ُقرآني ،د .حممد
َ َ
عن :اجلواهر املضيئة على املقديمة اجلزريَّة لسيف الديين الفضايل ،ص(.)111
بو ركاب ،نقالً ْ
مبكـة ،وهــو ابـن عـ يم رس ِ
( )3هـو :عبــداهلل بـن عبَّــاس بـن عبــداملطَّلب بـن هاشم...صــحايبٌّ جليـل ،ولــد َّ
ـول اهلل وابــن خالـة خالــد بــن
بصره يف آخـر عمـره ،فسـكن الطَّـائف ،وت ي
ـويف هبـا سـنة
يسمى بالبحر واحلَْرب؛ لسعة علمهُ ،ك َّ
الوليد ،كنيته أبو العبَّاس ،وكان َّ
ف ُ
الصحيحني وغريمهـا 1669 :حـديثًا ،انظـر :أُسـ ُد الغابـة ،د.ط ،ج ،3ص ،111رقـمِ ،3931 :
وسـيَر أعـالم
()61هـ ،له يف َّ
ْ
النُّبالء ،ط ،3ج ،3ص ،310-331رقم ،11 :وتقريب التَّهذيب ،د.ط ،ج ،1ص ،221رقم ،292 :واألَعالم لليزِرْكلي،
ط ،2ج ،2ص.01
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السالم –" ،"...وهو ما يشَّتطه الشَّيخ اجمليز على من قرأ عليه ختمةً كاملةً باإلتق ِ
ان،
جربيل  -عليه َّ
ُ
َْ
فيقول :فقد أجزتُك على أ ْن تقرأَ أو تُقرئ حيثما حللت وارحتلت ،شريطة احملافظة على األ ِ
َداء املعترب
َ
َ
َ
َن اإلجازة ،شهادة على مطابقة قراءة الت ِ
عند ال ُقَّراء أثناء القراءة واإلقراء ،أل َّ
يلميذ لقراءة الشَّيخ.
علما َّ
وقد شهد اهلل َّ
جربيل
أن
بأن قراءة
جربيل – عليه َّ
السالم – مطابقة لَّتتيله ً ،"..."،
َ
َ
ب القراءة لذاته العليَّة ،للدياللة
– عليه َّ
السالم – هو الذي كان يقرأ ال ُقرآ َن على نبيه ،ومع ذلك نَ َس َ
على التَّطابق املوجود بني القراءتني.
احلروف،
وشهد بذلك لنبيه حني قال :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ( ،)2والنَّكرة يف سياق النَّفي تَـعُ ُّم؛ تَـعُ ُّم
َ
()2
وتَـعُ ُّم األَداء ،ولذلك قال ابن عبَّاس( ( :)3فَِإذَا انطَلَ َق ِج ِْ
َ
يل –
رب
ج
أي:
.
)
َه
أ
ر
ـ
ق
أ
ا
م
ك
َّيب
ن
ال
َه
أ
ر
ـ
ق
يل
رب
ْ
َ
َ
ُّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ َ
ُ
السالم.-
عليه َّ
بد ِم َن احملافظة على األَداء أثناءَ القراءةِ ،ألَنَّنا متعبَّدون بذلك ،وأل َّ
فال َّ
َن احملافظة على األَداء
أثناءَ القراءةِ هو مفتاح التَّدبُّر وال َفه ِم(.)1
تقويم تالوة ال ُق ِ
رآن الكريم:
"التَّقومي مبعناه الواسع هو :عمليَّة حتديد مدى بلو النَّجاح والفشل يف حتقيق األَهداف
املرسومة ،ومدى حتديد املشكالت ،وتشخيص األَوضاع ،ومعرفة العقبات واملع يوقات بقصد حتسني
املساعدة على حتقيق أهدافها.
العمليَّة التَّعليميَّة ،و َ
والتَّقومي يعِّن :عمليَّة إصدار أحكام ،للوصول إىل قرارات ،حول قيمة ِم َن اخلرباتِ ،م ْن خالل
القوة والضَّعف فيها ،على ضوء األَهداف؛ بقصد حتسني عمليَّة التَّعليم
َّعرف على نواحي َّ
الت ُّ
والتَّعلُّم"(.)6

الصحيح ،كتاب التَّوحيد ،باب قوله تعاىل:
( )1أخرجه البخاري يف الجامع َّ

ﮋﯭ

ﯭ ﯭ

ﯭﮊ القيامة ، 16 :ج ،2ص،2319

رقم.)7122( :
( )2سورة األَعلى ،اآلية.6 :
الَّتمجة له يف صفحة رقم )11( :احلاشية رقم.)3( :
( )3سبقت َّ

الصحيح ،كتاب التَّوحيد ،باب قوله تعاىل:
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( )1بُوركاب ،قواعد أساسيَّة في التَّعليم ال ُقرآنِي ،ط ،1ص.61
ِ
عن :املناهج ال يدراسيَّة ،أسسها ،مك يوناهتا ،تنظيماهتا،..
( )6العامل ،طرق وأساليب تدريس ال ُقرآن الكريم ،ط ،1ص ،290نقالً ْ
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ِ
ِ
" َّ
أساسا لالنطالق ِمْنه يف تقومي
إن الطَّبيعة اللفظيَّة والعقليَّة للقرآن الكرمي؛ تُش يكل حم ًورا أو ً
التَّالميذ يف الدُّروس ،وحتديد املهارات واملعارف املطلوب قياسها لديه ،وكذلك اختيار أدوات
وأساليب التَّقومي املناسبة للمواقف التَّعليميَّة ،فكما يستخدم معليمو املوا يد ال يدراسيَّة األُخرى أدو ٍ
ات
حمدَّدة تتناسب مع طبيعة تلك املواد ،كذلك جيب أ ْن يستخدم معليم ال ُق ِ
رآن أدوات تتناسب مع
املعارف واملهارات املطلوب قياسها يف دروس فروع ال ُق ِ
رآن الكرمي"(.)1
" َّ
كل جزئيَّة ِم ْن جزئيَّات درس التيالوة ،وعلى املعليم أ ْن يوظيف التَّقومي
إن التَّقومي يَّتافق مع ي
()3
()2
تنوع أدواته يف املوقف التَّعليمي.
التَّكويِّن  ،واخلِتامي  ،وأ ْن يراعي ُّ
وتنو ِعها ،واختالف األَهداف وتعد ِ
ُّدها ،يتطلَّب
ودرس التيالوة مبا َّ
يتضم ُن ِم ْن تعدُّد اخلربات ُّ
ميكن استخدام األَسئلة الشَّفويَّة والكتابيَّة ،ويف اجملال
أ ْن يكون تقوميه فاعالً ،فعلى صعيد اجملال املعريف ُ
ميكن مالحظة سلوك الطَّلبةَّ ،أما املهارات النَّفس حركيَّة اليت ُمتثيل اجلزء األَكرب ِم ْن درس
الوجداِّن ُ
فيمكن تقوميها ِم ْن خالل األَسئلة الشَّفويَّة ،واختبارات األَداء ،واملالحظة.
التيالوة
ُ
ميكن االستفادة ِمْنها
وهبذا يتَّضح أمهييَّة هذه اخلُطوة وضرورهتا ،وتعدُّد أساليبها ،ووسائلها اليت ُ
عن مدى ُّ
حتقق أهداف التَّدريس ،والوقوف الدَّقيق على مدى حتصيل الطَّلبة مبجاالهتا
يف الكشف ْ
اإلدراكيَّة ،والوجدانيَّة ،والنَّفس حركيَّة"(.)2
" َّ
إن التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة يرتكز على أُسس حمدَّدة ،هي:
 .1تالوة ال ُق ِ
رآن الكرمي.
 .2حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي.
 .3جتويد ال ُقر ِ
آن الكرمي.
حممد العجمي ،ص.107
ملها َّ
السابق ،ص.212
( )1املرجع َّ

ويسمى بالتَّقومي اآلِّن ،ويتم أثناء العمليَّة التَّعليميَّة ،أو أثناء الدَّرس ويف َّنايته ،وهدفه مجع املعلومات
( )2التَّقويم التَّكوينيَّ :
ِ
عن:
لتعديل مسار العمليَّة التَّعليميَّة ،انظر :طرق وأساليب تدريس ال ُقرآن الكريم ،لعثمان العامل ،ط ،1ص ،219نقالً ْ
مناهج التَّعليم يف مواجهة التَّحدييات املعاصرة ،لعبداحلميد اخلطَّايب وآخرون ،ص.109
كل برنامج؛ وهدفه معرفة مدى ما حتقَّق ِم ْن نتائج أو خمرجات ،انظر :طرق وأساليب
( )3التَّقويم الختامي :ويكون يف َّناية ي
ِ
عن :التَّدريس وإعداد املعليم ،لياسني قنديل ،ص.116-111
تدريس ال ُقرآن الكريم ،لعثمان العامل ،ط ،1ص ،219نقالً ْ
( )2اجلالَّد ،مهارات تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.217
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 .2تفسري ال ُق ِ
رآن الكرمي.
وهذه األُسس ينبغي تقوميها حسب اجملاالت التَّعليميَّة التَّالية:
 .1تقويم المجال المعرفي في تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم:
ويستهدف قياس مدى فَه ِم الت ِ
َّص
يلميذ للمفاهيم ،واملعاِّن ،واملعلومات ،وحتديدها يف الن ي
ال ُقرآِّن ،ومدى ُّ
تذكره للقاعدة التَّجويديَّة لألَحكام.
ي أو التَّفسري ،ويستخدمه
وحيتاج معلي ُم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة هذا اجملال أثناء تدريس التَّجويد النَّظر ي
لقياس مدى إتقان التَّالميذ ألَحكام التَّجويدِ ،م ْن خالل األَدوات والوسائل التَّالية:
الشفهيَّة :وهي وسيلةُ ٍ
أ) االختبارات َّ
قياس مشهورة ،تُستخدم لتقومي التَّالميذ وحتصيلهم يف
يسمى بالتَّقومي املستمر.
أهم األَساليب املستخدمة هو ما َّ
لعل َّ
املعلومات واملعارف احملفوظة ،و َّ
عن حتصيل الطُّالب
والتَّقومي املستمر هو :أُسلوب حمدَّد بإجراءات وضوابط جلمع معلومات ْ
رآن ،ويعتمد التَّقومي املستمر على مدى ما يقديمه معليم ال ُق ِ
يف ال ُق ِ
رآن ِم ْن مالحظات وتقديرات.
ِ
كيزا على
وهذا األُسلوب يصلح لقياس أداء التَّالميذ يف تعلُّم ال ُقرآن الكرمي بفروعه املختلفة تر ً
اجلانب الشَّفهي ،ألَنَّه يصلح ألَ ْن يكون جماال للمالحظة الدَّقيقة ِم َن املعليم.
واالختبارات الشَّفهيَّة أ َْوىل باالهتمام ِم َن االختبارات التَّحريريَّة يف قياس احلفظ ،أل َّ
َن املقصود
لكن ينبغي أ ْن ال نُغفل أمهييَّة حتديد درجة مهارة التيالوة ،لذا
أوالً هو حتديد درجة مهارة احلفظ ،و ْ
تُعطى مهارة احلفظ نسبة ِ ٪69م ْن جمموع الدَّرجات الكلييَّة لالختبار ،وتُعطى معارف ومهارات
التيالوة أ ِو األَداء نسبة ِ ٪29م ْن جمموع الدَّرجات الكلييَّة لالختبار.
اخلاصة بال ُق ِ
رآن الكرمي ،وتوزيع الدَّرجات عليها:
واجلدول التَّايل ي
يبني املهارات َّ
املهارات

تـعـريـفـهـا

وخيرج األَحرف
الب
الكلمات بوضوحُ ،
َ
صحة القراءة أ ْن يْنطق الطَّ ُ
َّ
ِم ْن خمارجها.
الب ،أو يستظهر احلفظ بإتقان.
إتقان احلفظ أ ْن يستدعي الطَّ ُ

وح ْسن
َّ
الَّتتيل ُ
األَداء

السورَة ترتيالً جي ًدا.
الب ُّ
أ ْن يرتيل الطَّ ُ
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توزيع
الدَّرجات
21
11
1

االنْطالق يف
القراءة

تردد أو تلعثم.
املقررة دون ُّ
السورَة َّ
الب ُّ
أ ْن يتلو الطَّ ُ
الـمـجـمــوع

1
19

شيوعا يف تقومي تعلُّم التَّالميذ ،وتشمل اختبارات
ب) االختبارات التَّحريريَّة :وهي األَدوات األَكثر ً
املقال ،واالختبارات املوضوعيَّة بأنواعها.
ويف اختبارات املقال يقديم معليم ال ُق ِ
رآن أسئلةً حتريريَّةً مكتوبة ،اهلدف منها قياس قدرة التيلميذ
ُ
آيات حمدَّدة ،أو ِ
تذكر القاعدة التَّجويديَّة ،أو حتديد أسباب نزول ٍ
على ُّ
ملء فراغات آليات ِم ْن
سورة ،أو ِ
الربط بني اآليات.
حتليل نص يف التَّفسري ،هبدف َّ
َّأما يف االختبارات املوضوعيَّة؛ فيقديم املعلي ُم أسئلةً مغلَّفةً حمدَّدةَ اإلجابات ،حبيث يقيس
االختبار معلومات ومعارف حمدَّدة.
ُ
ج) اختبارات الكتاب المفتوح :وهي االختبارات اليت يسمح فيها املعلي ُم للتَّالميذ باصطحاب كتبهم
ومذ يكراهتم واستعماهلا عند احلاجة ،وهدف هذا األُسلوب ِم َن االختبارات هو قياس قدرة التيلميذ على
التَّطبيق ،وليس قدرته على حفظ النُّصوص(.)1
وميكن ملعليم ال ُق ِ
رآن الكرمي استخدام هذا األُسلوب يف تقومي التَّالميذ يف دروس التَّجويد
ُ
مرة يطلب املعلي ُم ِم َن التَّالميذ فتح
كل َّ
العملي والتيالوة املباشرة ،ومدى إتقان الطُّالب للقراءات ،و ُّ
ي
املصحف ،وخيتار سورة حمدَّدة؛ مثالً :يطلب ِمْنهم تالوة سورة احلُ ُجرات ( ،)19-1الواحد تلو
درسها هلم ،مس يجالً بعد ذلك الدَّرجة
اآلخر ،بصدد اختبار َّ
صحة تطبيق األَحكام التَّجويديَّة اليت َّ
كل تلميذ حسب دقَّة أدائه وتطبيقه لألَحكام احملدَّدة ِم ْن قِبَل املعليم يف استمارة التَّقومي.
اليت حيرزها ُّ
 .2تقويم المجال المهاري في تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم:
ويقيس مدى قدرة التيلميذ على األَداء املاهر يف جتويد اآليات ال ُقرآنيَّة ،والوصول إىل املهارة يف
الَّتاكيب ال ُقرآنيَّة ِم ْن بُنية
الصحيحة ،ونطق َّ
السليم للحروف املفردة ،وإخراجها ِم َن املخارج َّ
النُّطق َّ
الكلمة ال ُقرآنيَّة املفردة واملرَّكبة.
ِ
عن :التَّدريس وإعداد املعليم ،لياسني قنديل،
( )1العامل ،طرق وأساليب تدريس ال ُقرآن الكريم ،ط ،1ص ،221نقالً ْ
ص.107-109
71

وحيتاج معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة هذا اجملال أثناء تدريس التيالوة أو التَّجويد العملي ،ويستخدمه
لقياس أداء التَّالميذ يف جتويد اآليات ال ُقرآنيَّة ِم ْن خالل:
معني(.)1
ب فيها املعلي ُم ِم َن التَّالميذ أداء عمل َّ
أ) اختبارات األَداء :وهي االختبارات اليت يَطْلُ ُ
وتصلح هذه االختبارات الختبار التَّالميذ يف دروس التيالوة ،كأ ْن يكليفهم املعليم بكتابة ٍ
مجلة
ُ
ب ِم َن التيلميذ األَداء يف
ومرةً َّ
بالرسم العثماِّنَّ ،
مرةً َّ
ِم َن الكلمات ال ُقرآنيَّةَّ ،
بالرسم اإلمالئي ،أو يَطْلُ ُ
نطق ٍ
حرف ِم َن احلروف ،مراعيًا صفاته وخمرجه مع دقٍَّة يف األَداء ،أو يُكليف املعلي ُم التَّالميذ يف أداء
وجه ِمن ِ
ٍ
الساك ِن ما قبلها ،يف كلمة ﮋ ﮗﮊ( )2بشرط
أوجه القراءات ،مثل :أداء نقل حركة اهلمزة إىل َّ
ْ
ِ
ِ
أيضا؛ أ ْن خيترب املعلي ُم التَّالمي َذ يف دقَّة رمسهم
أ ْن يطابق األَداء النَّموذج امل َقدَّم م َن املعليم ،وم ْن ذلك ً
ملخارج احلروف وحتديدهاِ ،م ْن خالل رسم جهاز النُّطق ،وتوضيح أعضاء النُّطق ،ومواض ِع املخارج
ِ
أيضا أ ْن خيترب املعلي ُم التَّالميذ يف القراءات املتواترة مبقارنة قراءة أكثر ِم ْن قار ٍئ
ي
لكل احلروف ،ومْنه ً
لكلمة واحدة بأكثر ِم ْن رواية.
 93تقويم المجال الوجداني في تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم:

ويستهدف قياس مدى َمتَثُّل التَّالميذ آلداب التيالوة ،فتقومي تدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي ال يقتصر
وخاصة يف
يهتم معلي ُم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة باجملال الوجداِّن،
َّ
على تقومي اجملال املعريف واملهاري ،بل جيب أ ْن َّ
التيالوة.
فالتيالوة هلا عنصران:
لفظي.
 )1عنصر ٌّ
نفسي.
 )2عنصر ٌّ
والعنصر اللفظي َّ ِ
يديْن:
يتكو ُن م ْن حمد َ
ُّ
 )1البيان يف القراءة.
َّؤدة يف القراءة.
 )2التـ ُ
السهل قياسه باألَدوات الشَّفهيَّة ،والتَّحريريَّة ،واختبارات األَداء.
وهو ِم َن َّ
ِ
عن :التَّدريس وإعداد املعليم ،لياسني قنديل ،ص.101
( )1العامل ،طرق وأساليب تدريس ال ُقرآن الكريم ،ط ،1ص ،222نقالً ْ
( )2سورة البقرة ،جزء ِم َن اآلية.11 :
71

َّفسي؛ فهو احلالة النَّفسيَّة للقار ِئ ،وتفاعله مع ما يقرأ ،وخشوعه ،وتدبُّره،
َّأما العنصر الن ي
ي املَّتتيب على التيلميذ بعد مروره باخلربة املطلوبة؛ كتالوة
وتأثُّره بالن ي
َّص ،وهو يعتمد على األَثر املعنو ي
نص ِم َن النُّصوص ،أ ِو االستماع إليه.
لذا َّ
فإن قياس األَثر الوجداِّني ،وتقوميه لدى التيلميذ؛ يَظهر ِم ْن خالل التَّأْثري والتَّأثُّر ،ويظهر يف
شكل خشوع ،أو طاعة ،أ ِو اتيباع ألَمر تعبُّدي ،أو تعبري يف الوجه ،أو كلمات تعظيميَّة للموىل،
وميكن ملعلي ِم ال ُق ِ
رآن أ ْن يستخدم املالحظة لقياس ذلك ،مثَّ حتديد مدى َحتقُّق أهداف التَّقومي(.)1
ُ
رابعا :الطَّريقة الفرديَّة.
ً

 صفة الطَّريقة الفرديَّة."تُ ُّ
الرئيس ِمْنه؛ وهو
الرئيسيَّة يف درس التيالوة ،واليت ُحتقيق اهلدف َّ
عد التيالوة الفرديَّة اخلطوة َّ
إجادة الطَّلبة لتالوة ال ُق ِ
رآن الكرمي"(.)2
ِ
كل
وعلى املعليم "أ ْن يقوم بفتح اجملال أمام طلبته للتَّنافس واالنطالق يف تالوة ال ُقرآن الكرمي وحفظهٌ ،
حسب إمكاناته اليت وهبه اهلل إيَّاها ،وما يبذله ِم ْن وقت وجهد لتحقيق ذلك ،حتت إشراف املد يرس

ومتابعته"(.)3
َّص أو بعضه ،ويص يحح هلم ما يقعون فيه
احدا بعد اآلخر تالوة الن ي
الب و ً
س الطُّ َ
"ويكليف املد ير ُ
ٍ
وحتقُّق ضبطها.
ِم ْن
أغالط يف التيالوة ،ويذ يكرهم بقواعد التَّجويد أ ِو النَّحو اليت تتَّصل بتصحيح التيالوة َ
صص املد يرس بني ح ٍ
ني وآخر –حسب احلاجة -جزءًا ِم َن الدَّرس لشرح قاعدة
وال بأْس أ ْن خي ي
ُ
ِ
الزم ِن
كل حال -أ ْن يكون معظم َّ
تذكريا هلم وتثبيتا ،ويالحظ –على ي
م ْن قواعد التيالوة والتَّجويدً ،
صا للتيالوة الفرديَّة"(.)2
َّ
خمص ً
"وجيب على املعليم أثناء التيالوة الفرديَّة مراعاة األُمور التَّالية:
فمن دوَّنم يف مستوى التَّحصيل واألَداء.
 -1البدء بالطَّلبة اجمليدين فاملتو يسطني ْ

( )1العامل ،طرق وأساليب تدريس ال ُق ِ
بتصرف.
رآن الكريم ،ط ،1صُّ ،223-211
( )2اجلالَّد ،مهارات تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.211
( )3املنتدى اإلسالمي ،المدارس والكتاتيب ال ُقرآنِيَّة ،..د.ط ،ص.26
( )2عثمان ،طرق تدريس المواد الدِّينيَّة اإلسالميَّة ،..ط ،1ص.179
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 -2توزيع التيالوة على الطَّلبة كافَّة ،ويف حالة ُّ
نصب عينيه تالوة أكرب عدد
تعذر ذلك جيعل املعلي ُم ْ
لكل طالب"."...
ممك ٍن ِم َن الطَّلبة ،مراعيًا الكيف ال الكم ،وحتديد مقدار اآليات املناسبة ي
الصفيي عند اختيار الطَّلبة ،أل َّ
َن ذلك يدفع الطَّالب
 -3عدم االعتماد على َّ
الَّتتيب اهلجائي أ ِو َّ
الَّتتيب
ضل أ ْن يعتمد املعلي ُم َّ
إلمهال متابعة تالوة زمالئه ،وتقدير اآليات اليت سيقوم بتالوهتا ،وهنا نف ي
العشوائي يف اختيار الطَّلبة ،أل َّ
َن ذلك يُسهم يف حتقيق ُح ْسن املتابعة ،وإثارة الدَّافعيَّة ،وتركيز االنتباه.
 -2عدم حصر التيالوة على الطَّلبة الذين يرغبون هبا فقط.
 -1يف حالة شيوع خطأٍ ما؛ فإنَّه ينبغي التَّوقُّف عند هذا ِ
عن
اخلطأ ،وتدوينه على َّ
السبُّورة ،والكشف ْ
سبب ِ
اخلطأ وتوضيحه ،والت ُّ
الصحيح له.
َّأكد ِم ْن فَه ِم الطَّلبة َّ
الب يف ِ
اخلطأ؛ فإنَّه ينبغي إعطاء الطَّ ِ
 -6ويف حالة وقوع الطَّ ِ
الب الفرصة الكافية لتصويب خطئه
ذاتيًّا ،فإ ْن ع ِجز؛ أَح ْلنا تصحيح ِ
تدخل املعلي ُم يف عمليَّة التَّقومي ،مع
اخلطأ ألَحد زمالئه ،فإ ْن َع ِجَز؛ َّ
َ َ َ
الزم ِن ،وضرورة إشاعة أجواء املوضوعيَّة والتَّسامح بني الطَّلبة.
مراعاة عامل َّ
 -7متابعة املعليم لتالوة الطَّلبة بدقٍَّة متناهية ،واملبادرة إىل تصويب األَخطاء وتقوميها فور وقوعها.
 -1عدم التَّهاون ،أو التَّساهل يف الوقوف مع أخطاء الطَّلبة وتصويبها ،شريطة أ ْن يتوافق مع األُصول
الراجعة الفوريَّة ،والتَّعزيز املناسب.
َّ
الَّتبويَّة املراعية لنفسيَّة املتعليمني ،وتزويدهم بالتَّغذية َّ
الَّتكيز والتَّقومي على تلك األَحكام
 -0عدم تصويب أخطاء التيالوة اليت مل يدرسها الطَّالب ،بل يتم َّ
اليت سبق تعلُّمها"(.)1
" إيجابيَّات الطَّريقة الفرديَّة.

 -1مراعاة الفروق الفرديَّة بني الطُّالب ،وإفساح اجملال أمام ذوي القدرات اجليدة للتَّقدُّم.
الدوافع َّ
 -2زيادة دور رغبة الطَّالب يف احلفظ ،وحتريك َّ
الذاتيَّة لديه ،ممَّا يؤيدي إىل زيادة ك يميَّة
ي طريقة
احملفوظ ،وحيثُّه على مواصلة احلفظ ،يف حال االعتماد على هذه الطَّريقة أكثر ِمْنه يف أ ي
وبث روح التَّنافس بني الطُّالب.
نظرا ملراعاهتا الفروق الفرديَّة ،ي
أُخرىً ،
نظرا لعدم احلاجة يف هذه الطَّريقة إالَّ
 -3االقتصاد يف استخدام اإلمكانات املاليَّة ،واإلداريَّة املتاحةً ،
الصاحلة للتَّدريس.
إىل عدد أقل ِم َن املد يرسني واملو يجهني ،مع توفريها يف عدد األَمكنة َّ
( )1اجلالَّد ،مهارات تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.216
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 -2إمكانيَّة االستفادة ِم َن الطُّالب البارزين يف تدريسهم زمالئهم ذوي املستويات الضَّعيفة يف زم ِن
مطلوب ِمْنهم ،ممَّا يعِّن تدريبًا مب يكًرا هلم على التَّدريس.
احل ْلقة ،بعد أدائهم ملا هو
ٌ
 -1إمكانيَّة استقبال الطُّ ِ
الراغبني يف االنضمام إىل احل ْلقة مىت جاؤوا ،دو َن أ ْن َّ
يعكر سري
الب اجلدد َّ
احل ْلقة وانتظامها.
سلبيَّات الطَّريقة الفرديَّة.

صرين يف ُس َوِرهم اليت مضى عليها مدَّة طويلة ومل يتم حفظها
 -1إمكانيَّة استمرار بعض الطَّلبة املق ي
يف حال كثرة الطُّالب؛ نظرا لعدم وجود وقت فائض ِم ْن زم ِن احل ْلقة لدى املد يرس غالبًا ،فال َّ
يتمكن
ً
ِ
كل َم ْن مل يقرأْ عليه ِم َن الطَّلبة نتيجة انشغاله باآلخرين ،وإحساسه بوجود تقدُّم يف
عن ي
م َن البحث ْ
املستوى نتيجة كثرة َم ْن يتقدَّم ِمْنهم يف احلفظ على يديه.
()1
نظرا لتعامل املد يرس
لديهم،
بنوعيه
 -2ضعف مستوى األَداء لدى الطُّالب ،وكثرة تواجد اللحن
ً
كل طالب ِم ْن تالوة زمالئه اآلخرين يف تصحيح النُّطق ،ومعرفة
معهم كالًّ على ِحده ،وعدم استفادة ي
ِ
اخلطأ.
 -3ضعف مستوى متابعة املد يرس للطُّالب ،سواء كان ذلك فيما يتعلَّق باحلفظ ،واألَداء ،أ ِو
السلوك.
االنتظام ،و ُّ
أقل ممَّا
 -2عدم معرفة بعض الطَّلبة لقدراهتم وإمكاناهتم ،ممَّا جيعلهم يلتزمون حبفظ أكثر أو َّ
يستطيعون حفظه بإتقان.
 -1اإلحساس باإلحباط لدى الطُّالب الذين ال يستطيعون اللحاق ببقيَّة زمالئهم املتف يوقني ،أو حىت
انضموا إىل ال يدراسة يف احل ْلقة بعدهم؛ ممَّا يسبب عبثهم داخل احل ْلقة ،أو انقطاعهم ع ِن
جماراة الذين ُّ
ال يدراسة فيها"(.)2
اخلاصة بتعليم ال ُق ِ
عامة
بعضا ِم َن األَساليب
َّ
رآن الكرمي ،وهناك أساليب تعليم َّ
كانت هذه ً
حيسن مبعليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة االطيالع عليها واالستفادة ِمْنها وهي:
جلميع املوادُ ،
أوالً :أسلوب التَّدريس المباشر وغير المباشر:

( )1سبق تعريف اللح ِن وأنو ِ
اعه يف صفحة رقم ،)12( :احلاشية رقمِ ،)1( :م ْن هذا املبحث.
( )2املنتدى اإلسالمي ،المدارس والكتاتيب ال ُقرآنِيَّة ،..د.ط ،ص.21-26
74

يتكون ِم ْن آراء
عرف أُسلوب التَّدريس املباشر بأنَّه ذلك النَّوع ِم ْن أساليب التَّدريس الذي َّ
يُ َّ
وأفكار املعليم َّ
(اخلاصة) ،وهو يقوم على توجيه عمل املتعليم ونقد سلوكهُّ ،
ويعد هذا األُسلوب
الذاتيَّة
َّ
للسلطة داخل الفصل ال يدراسي.
ِم َن األَساليب اليت تُ يربر استخدام املعليم ُّ
حيث جند َّ
أن املعليم يف هذا األُسلوب يسعى إىل تزويد املتعليمني باخلربات واملهارات التَّعليميَّة
اليت يرى هو َّأَّنا مناسبة ،كما يقوم بتقومي مستويات حتصيلهم وف ًقا الختبارات حمدَّدة يستهدف مْنها
َّعرف على مدى ُّ
تذكر املتعليمني للمعلومات اليت قدَّمها هلم ،ويبدو َّ
أن هذا األُسلوب يتالءم مع
الت ُّ
خاصة طريقة احملاضرة واملناقشة املقيَّدةَّ ،أما أسلوب التَّدريس غري
اجملموعة األُوىل ِم ْن طرق التَّدريسَّ ،
املباشر :فيُعرف بأنَّه األُسلوب الذي يتمثَّل يف امتصاص آراء وأفكار املتعليمني ،مع تشجيع واضح ِم ْن
قِبَل املعليم ،إلشراكهم يف العمليَّة التَّعليميَّة ،وكذلك يف قبول مشاعرهم.
َّأما يف هذا األُسلوب؛ َّ
َّعرف على آراء ومشكالت املتعليمني ،وحياول
فإن املعليم يسعى إىل الت ُّ
متثُّلها ،مثَّ يدعو املتعليمني إىل املشاركة يف دراسة هذه اآلراء واملشكالت ،ووضع احللول املناسبة هلا،
ِ
املوجه.
وم َن الطُّرق اليت يستخدم معها هذا األُسلوب؛ طريقة حل املشكالت ،وطريقة االكتشاف َّ
وقد الحظ (فالندوز) َّ
أن املعليمني مييلون إىل استخدام األُسلوب املباشر أكثر ِم َن األُسلوب
فسره على النَّحو
غري املباشر داخل َّ
تبعا لذلك قانونه املعروف بقانون (الثُّلثني) الذي َّ
الصف ،وافَّتض ً
خيصص للحديث ،وثلثي هذا احلديث يشغله املعليم ،وثلثي حديث
صف َّ
اآليت :ثلثي الوقت يف ال َّ
أن أحد الباحثني قد وجد َّ
يتكون ِم ْن تأثري مباشر ،إالَّ َّ
ُّمو اللغوي والتَّحصيل العام يكون
أن الن َّ
املعليم َّ
عاليًا لدى املتعليمني الذين يقعون حتت تأثري األُسلوب غري املباشر ،مقارنة بزمالئهم الذين يقعون
حتت تأثري األُسلوب املباشر يف التَّدريس.
كما أوضحت إحدى ال يدراسات اليت عُنيت بسلوك املعليم وتأثريه على تقدُّم التَّحصيل لدى
املتعليمني،
لكل مهام التَّعليم ،و َّ
َّ
أن املستوى
إن أسلوب التَّدريس الواحد ليس كافيًا ،وليس
مالئما ي
ً
ٍ
ومهمة التَّعلُّم.
لكل
أسلوب خيتلف باختالف طبيعة َّ
األَمثل ي
ثانيًا :أسلوب التَّدريس القائم على المدح والنَّقد.
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أيَّدت بعض ال يدراسات وجهة النَّظر القائلةَّ :
أن أسلوب التَّدريس الذي يراعي املدح املعتدل؛
يكون له تأثري موجب على التَّحصيل لدى املتعليمني ،حيث وجدت َّ
شكرا
أن كلمة (صح ،ممتازً ،
لك) ترتبط بنم يو حتصيل املتعليمني يف العلوم يف املدرسة االبتدائيَّة.
تبني َّ
كما أوضحت بعض ال يدراسات َّ
أن
تأثريا لنقد املعليم على حتصيل طالبه ،فلقد َّ
أن هناك ً
اإلفراط يف النَّقد ِم ْن قِبَل املعليم يؤيدي إىل اُنفاض يف التَّحصيل لدى املتعليمني ،كما تُقيرر دراسة
أُخرى َّ
بأَّنا ال توجد حىت اآلن دراسة واحدة تشري إىل َّ
أن اإلفراط يف النَّقد يُسرع يف َّن يو التَّعلُّم.
اضح يَّتابط باسَّتاتيجيَّة استخدام الثَّواب والعقاب .
وهذا األُسلوب كما هو و ٌ
ثالثًا :أسلوب التَّدريس القائم على التَّغذية ا َّلراجعة.

الراجعة على التَّحصيل ال يدراسي للتَّعلُّم ،وقد َّ
أكدت
تناولت دراسات عديدة تأثري التَّغذية َّ
الراجعة له تأثريٌ ٌّ
هذه ال يدراسات يف جمملهاَّ :
دال موجب على
أن أسلوب التَّدريس القائم على التَّغذية َّ
حتصيل املتعليمِ ،
توصلت إىل َّ
أن املتعليمني الذين تعلَّموا
وم ْن بني هذه ال يدراسات دراسة (سَّتاويتز) اليت َّ
َّذكر إذا ما قورنوا بزمالئهم الذين يدرسون بأ ٍ
قدر ٌّ
دال ِم َن الت ُّ
ُسلوب
هبذا األُسلوب يكون لديهم ٌ
الراجعة للمعلومات املقدَّمة.
تدريسي ال يعتمد على التَّغذية َّ
ِ
ضح للمتعليم مستويات تقد ُِّم ِه ،وَّن يوهِ التَّحصيلي بصورة
وم ْن مميزات هذا األُسلوب أنَّه يو ي
القوة يف ذلك التَّحصيل ،وبيان الكيفيَّة اليت يستطيع هبا
متتابعة وذلك ِم ْن خالل حتديده جلوانب َّ
عد ِم ْن أبرز األَساليب اليت تُـتَّبع يف طرق التَّعلُّم َّ
تنمية مستويات حتصيليَّة ،وهذا األُسلوب يُ َّ
الذايت
والفردي.
رابعا :أسلوب التَّدريس القائم على استعمال أفكار المتعلِّم.
ً

قسم (فالندوز) أُسلوب التَّدريس القائم على استكمال أفكار املتعليم إىل مخسة مستويات
َّ
فرعيَّة نوجزها فيما يلي:
عرب عْنها املتعليم.
 .1التَّنويه بتكرار جمموعة ِم َن األَمساء أ ِو العالقات املنطقيَّة الستخراج الفكرة كما يُ ي
 .2إعادة أو تعديل صياغة اجلُمل ِم ْن قِبَل املعليم ،واليت تساعد املتعليم على وضع الفكرة اليت
يفهمها.
 .3استخدام فكرةٍ (ما) ِم ْن قِبَل املعليم للوصول إىل اخلطوة التَّالية يف التَّحليل املنطقي للمعلومات
املعطاة.
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عن طريق مقارنة فكرة كل منهما .
 .2إجياد العالقة بني فكرة املعليم وفكرة املتعليمْ ،
 .1تلخيص األَفكار اليت ُسردت بواسطة املتعليم أو جمموعة املتعليمني.
ولقد أشار (فالندوز) إىل َّ
أن استعمال أفكار املتعليمني يُن يمي لديه ياجتاه موجب حنو املعليم،
حىت الثَّامن.
الرابع َّ
وذلك يف ُّ
الصفوف ال يدراسيَّة ِم َن َّ
ويالحظ على هذا األُسلوب أنَّه يُعطي فرصة أكرب للمتعليمني لكي يصلوا إىل اكتشاف أفكار
َ
معيَّنة ،أو حقائق ومعلومات معيَّنةِ ،م ْن خالل حتليل وإعادة تنظيم تلك اجلُمل ووضعها يف إطار
فكري جديد ،وهو األَمر الذي يساعد املتعليمني على إعادة تنظيم خرباهتم وتوظيفها يف حياهتم
اليوميَّة ،كما يساعد على مقارنة أفكارهم بأفكار املعليم ممَّا يؤيدي إىل َّن يو التَّفاعل بني املعليم واملتعليمني
أثناء املوقف التَّعليميِ ،
املوجه،
وم َن الطُّرق املناسبة الستخدام هذا األُسلوب؛ طريقة االكتشاف َّ
والطَّريقة االستقرائيَّة.

تنوع وتكرار األَسئلة.
خامسا :أسلوب التَّدريس القائم على ُّ
ً

ضح العالقة بني أُسلوب التيدريس القائم على نوع َّ ٍ
معني ِم َن
حاولت بعض ال يدراسات أ ْن تو ي
األَسئلة وحتصيل املتعليمني ،حيث أيَّدت نتائج هذه ال يدراسات وجهة النَّظر القائلةَّ :
أن تكرار إعطاء
توصلت إحدى ال يدراسات إىل َّ
أن تكرار
األَسئلة للمتعليمني يرتبط بنم يو التَّحصيل لديهم ،فقد َّ
الصحيحة يرتبط ارتباطًا موجبًا بتحصيل املتعليم.
اإلجابة َّ
اهتمت بعض ال يدراسات مبحاوالت إجياد العالقة بني َّنط تقدمي األَسئلة والتَّحصيل
ولقد َّ
ال يدراسي لدى املتعليم؛ مثل دراسة (هيوز) اليت أُجريت على ثالث جمموعات ِم َن املتعليمني هبدف بيان
تلك العالقة ،حيث اتَّبع اآليت:
يتم تقدمي أسئلة عشوائيَّة ِم ْن قِبَل املعليم ،ويف اجملموعة الثَّانية يقديم املعليم
يف اجملموعة األُوىل ُّ
األَسئلة بناءً على َّنط سبق حتديدهَّ ،أما اجملموعة الثَّالثة يو يجه املعليم فيها أسئلة للمتعليمني الذين
يرغبون يف اإلجابة فقط.
توصلت تلك ال يدراسة إىل أنَّه ال توجد فروق دالَّة بني حتصيل املتعليمني يف
ويف ضوء ذلك َّ
اجملموعات الثَّالث ،وقد ُّ
تدل هذه النَّتيجة على َّ
السؤال ال يؤثير على حتصيل
أن اختالف َّنط تقدمي ُ
املتعليمني.
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وهذا يعِّن َّ
دورا مؤثـيًرا يف َّن يو حتصيل املتعليمني،
أن أُسلوب التَّدريس القائم على التَّساؤل يلعب ً
بغض النَّظر ع ِن الكيفيَّة اليت متَّ هبا تقدمي هذه األَسئلة ،وإ ْن كنَّا نرى َّ
أن صياغة األَسئلة وتقدميها وف ًقا
ي
عن طريقة األَسئلة واستجواب يف التَّدريس ،ستزيد ِم ْن فعاليَّة هذا
للمعايري اليت حدَّدناها أثناء احلديث ْ
األُسلوبِ ،
وم ْن مثَّ تزيد ِم ْن حتصيل املتعليمني وتقدُّمهم يف عمليَّة التَّعلُّم.
سادسا :أسلوب التَّدريس القائم على وضوح العرض أو التَّقديم.
ً

ملادته العلميَّة بشكل واضح مي يك ُن طالَّبه ِم ْن
املقصود هنا بالعرض هو عرض املد يرس َّ
استيعاهبا ،حيث أوضحت بعض ال يدراسات َّ
فعال يف تقدُّم حتصيل
أن وضوح العرض ذي تأثري َّ
املتعليمني ،فقد أظهرت إحدى ال يدراسات اليت أُجريت على جمموعة ِم ْن طالب يدرسون العلوم
املتغريات ،وذلك بعد انتهاء املعليم
االجتماعيَّة؛ طُلب منهم ترتيب فاعليَّة معليميهم على جمموعة ِم َن ي
ِم َن الدَّرس على مدى عدَّة أيَّام متتالية.
وقد أوضحت ال يدراسة َّ
أن الطُّالب الذين أعطوا معليميهم درجات عالية يف وضوح أهداف
املادة وتقدميها؛ يكون حتصيلهم أكثر ِم ْن أُولئك الذين أعطوا معليميهم درجات أقل يف هذه
َّ
املتغريات.
ي
سابعا :أسلوب التَّدريس الحماسي للمعلِّم.
ً
لقد حاول العديد ِم َن الباحثني دراسة أثر محاس املعليم باعتباره أُسلوب ِم ْن أساليب التَّدريس
على مستوى حتصيل طالَّبه ،حيث بيَّنت معظم ال يدراسات؛ َّ
أن محاس املعليم يرتبط ارتباطًا ذا أمهييَّة
وداللة بتحصيل املتعليمني.
تصص اليرياضيَّات ،
توصلت إحدى ال يدراسات اليت أجريت على الطُّالب املعليمني يف ُّ
فلقد َّ
الصفوف
واملواد االجتماعيَّة ،واللغة اإلجنليزيَّة ،أثناء تدريسهم جمموعة ِم َن الدُّروس القصرية لطالَّب ُّ
السادس؛ َّ
أن تالميذ الطَّالب املعليم ذي األُسلوب احلماسي يف التَّدريس وف ًقا
َّ
الرابع واخلامس و َّ
أقل
لتقديرات مشرفيهم؛ فقد حصلوا على درجات أعلى ِم ْن نظرائهم الذين يدرسون مع معليم آخر ُّ
محاسا يف تدريسه.
ً
ويف دراسة جتريبيّة قام هبا أحد الباحثني باختيار عشرين معلَّ ًما ،حيث أُعطيت هلم التَّعليمات
تبني ِم ْن
السابع ،وقد َّ
بإلقاء درس واحد حبماس ،ودرس آخر بفتور لطالَّهبم ِم َن َّ
السادس و َّ
الصفني َّ
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نتائج دراسته؛ َّ
أن متو يسط درجات املتعليمني يف الدُّروس املعطاة حبماس كانت أكرب بدرجة جوهريَّة
الدروس املعطاة بفتور ،يف تسعة عشر ص ًفا ِم َن العدد الكليي وهو عشرون ص ًفا.
ِم ْن درجاهتم يف ُ
وممَّا تقدَّم يتَّضحَّ :
دورا مؤثـيًرا يف َّن يو حتصيل
أن مستوى محاس املعليم أثناء التَّدريس؛ يلعب ً
طالَّبه ،مع مالحظة َّ
محاسا متَّزنًا.
تأثريا إذا كان ً
أن هذا احلماس يكون أبعد ً
ثامنًا :أسلوب التَّدريس القائم على التَّنافس الفردي.
أوضحت بعض ال يدراسات َّ
تأثريا الستخدام املعليم للتَّنافس الفردي كلييًا لألَداء النيسيب
أن هناك ً
بني املتعليمني وحتصيلهم ال يدراسي ،حيث أوضحت إحدى هذه ال يدراسات َّ
أن استخدام املعليم لبنية
التَّنافس الفردي يكون له تأثري ٌّ
السادس ،كما وجدت دراسة
الص ي
دال على حتصيل تالميذ َّ
ف اخلامس و َّ

أُخرى َّ
الصفوف اخلامس
أن التَّنافس الفردي ُحيدث حتصيالً أكرب يف َّ
مادة اليرياضيَّات لدى تالميذ ُّ
وحىت الثَّامن ،وذلك إذا ما قورن بالتَّنافس االجتماعي.
ِ
ومن الطُّرق املناسبة الستخدام هذا األُسلوب؛ طرق التَّعلُّم َّ
الذايت واإلفرادي.
َ
ويف ضوء ما سبق يتَّضح لنا َّ
عن غريها
أن هناك مدلوالت واضحة ألَساليب التَّدريس ُمتيزها ْ
ِم َن املفاهيم األُخرى ،فقد تناولت ال يدراسة مدلول أُسلوب التَّدريس على أنَّه له عدية صور وأشكال.
أسلوب التَّدريس املباشر وغري املباشر ،وأساليب التَّدريس القائمة على كل ِم َن املدح أ ِو النَّقد،
الراجعة ،استعمال أفكار املتعلَّم ،واستخدام وتكرار األَسئلة ،ووضوح العرض أ ِو التَّقدمي،
التَّغذية َّ
احلماس ،التَّنافس الفردي بني املتعليمني.
ويف الغالب فإنَّنا جند َّ
للسري وف ًقا هلا أثناء
حتديدا مسب ًقا َّ
أن املعليم ال حيديد هذه األَساليب ً
التَّدريس ،ولكنَّها تكاد تصل إىل درجات خمتلفة ِم َن النَّمطيَّة يف األَداء التَّدريسي ،وذلك باختالف
اخلصائص الشَّخصيَّة للمعليمني.
كما أنَّنا يف الغالب جند املعليمني يستخدمون أُسلوبًا أو عدَّة أساليب ِم ْن األَساليب التَّدريسيَّة
حتديدا مسب ًقا ،واليت يرغب
َّ
السابق اإلشارة إليها ،وذلك أثناء سريهم يف تنفيذ طريقة التَّدريس احملدَّدة ً
يف اتيباعها(.)1

( )1شرب ،وجامل ،وأبو زيد ،أساسيَّات التَّدريس ،ط ،1ص.262 - 211
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الرابع :أهداف ووظائف الحلقات ال ُقرآنيَّة.
المبحث َّ
" َّ
إن الوظيفة األَساسيَّة للمسجد وللحلقات ال ُقرآنيَّة هي :صنع املسلم املتكامل البِنَاء يف
لكل
مجيعا ،و ي
ُخلقه ،وسلوكه ،وعمله ،وعبادته ،ويف عالقته بربيه ونفسه ،وبأخيه املسلم ،وبالنَّاس ً
املسجد ،ومراكز دوِر ال ُق ِ
ٍ
رآن
خاص جيب أ ْن يقوم به
اهتمام
جانب ِم ْن جوانب شخصيَّة املسلم
ٌّ
ُ
ٌ
ُ
الكرمي"(.)1
السلوك ،والقيم ،و ي
االجتاهات ،وحنن نتعلَّ ُم
كثريا ِم ْن عادات ُّ
"فنحن نتعلَّ ُم يف البيت الكالم ،و ً
لكن الغرض األَساسي ِم َن احللقات ال ُقرآنيَّة هو :أ ْن نتعلَّ َم
ِم ِن احتكاكِنا بظروف احلياة َّ
أيضا ،و َّ
العامة ً
أشياء حمدَّدة وف ًقا خلِ ٍ
طط موضوعة ،مبعىن :أنَّه لوال وجود احللقات ال ُقرآنيَّة لكان تعلُّمنا لكتاب اهلل
ي اجتاه ،فوظيفة احللقات ال ُقرآنيَّة األَساسيَّة هي :تنظيم عمليَّة التَّعلُّم ،وحتديد أَّناط
يذهب إىل أ ي
السلوك اليت نريد ِم َن التَّالميذ أ ْن يكتسبوها ،مثَّ العمل على َّن يو هذه األََّناط حتت إشرافها وتوجيهها،
ُّ
السلوك غري املرغوبة ،واليت
ليس هذا فقط ،بل تضع احللقات ال ُقرآنيَّة يف اعتبارها أيضا ،أَّناط ُّ
وعن طريق
عن طريق التَّعلُّم كذلكْ ،
اكتسبها التَّالمي ُذ نتيجة ظروف أُخرى ،وتعمل على تعديلها ْ
إحالل ٍ
السلوك يكتسبها التَّالمي ُذ لتَ ُح َّل حملَّها ،فاحللقات ال ُقرآنيَّة–ِم ْن هذه النَّاحية-
أَّناط أُخرى ِم َن ُّ
صلة بالت ِ
مسؤولة عن تربية الت ِ
يلميذ؛ للعمل
املؤسسات األُخرى ذات ال ي
يلميذ وتوجيه َّن يوه ،والتَّعاون مع َّ
ْ
()2
كل هذه األَغراض هي :التَّعلُّم" .
على استمرار هذا النُّم يو يف الطَّريق َّ
السليم ،ووسيلتها لتحقيق ي
"ِ
لوك احلسن ،ويبتعد ع ِن
الس َ
فم ْن خالل احللقات ال ُقرآنيَّة يستطيع التيلمي ُذ أ ْن يكتسب ُّ
جوا ِمن العالقات بني األَفراد ،فنالحظ العالقةَ بني الت ِ
الس ِ
يلميذ وِرفاقه،
السيئ ،وتُوفيـ ُر
لوك َّ
ُّ
ُ
احللقات ًّ َ
يلميذ واملعلي ِم ،والعالقةَ بني الت ِ
والعالقةَ بني الت ِ
يلميذ واإلدارةِ؛ َّأما األُوىل فميدا ٌن واسع أل ٍ
َشكال ِم َن
كل األَحوال ،ميدا ٌن واسع أل ٍ
َشكال ِم َن
التَّعاون و َّ
الصداقات ،وميدا ٌن للمنافسة واملنازعات ،وهي يف ي
ِ
التَّكيُّ ِ
َّجاح
االجتماعي اليت تعمل
ف
ُ
ي
مثمرا ،وال تُالقي فيه دائما الن َ
احللقات ال ُقرآنيَّة م ْن أجل جعله ً
الذي تنتظره ،و َّأما الثَّانية والثَّالثة فعالقات بني ر ٍ
وموج ٍه ،بني صاحب قدرةٍ
ٍ
اشد
وناشئ ،وبني مو يج ٍه َّ
ٌ
ٍ
موضوع ٍ
ورعاية"(.)3
عناية
وأهليَّ ٍة ،وبني
ِ
العمري  ،أساليب تدريس َّ
بتصرف.
الشريعة اإلسالميَّة  ،...ط ،1صُّ .61
( )1موسى و عبيدات و العكور و ُ
سه ونظريَّاته  ،..د.ط ،ص.19-0
( )2حممود ،التَّعلُّم ُ
أس َ
الص َّحة النَّفسيَّة ،ط ،7ص.292
( )3اليرفاعيِّ ،
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واملعليم عندما خيطيط ،ويضع لنفسه أهدافًا يسري يف إدارة حلقته عليهاَّ ،
فإَّنا هو بذلك يرنو
ُ
إىل النَّجاح ،وإىل نبذ العشوائيَّة جانبًا.
ِ
وم ْن فوائد وضع األَهداف التَّربويَّة للحلقات ال ُقرآنيَّة ما يلي:
َهداف ُحتديد ياجتاهنا ،أل َّ
َن عمليَّة التَّحديد ستفيدنا يف عمليَّة تركيز اجلهود يف مضما ٍر واحد.
 " -1األ ُ
ٍ
مؤسسةَّ ،
فإن أمامك
فردا أو َّ
كنت ً
أنت ترغب يف إنشاء نشاط قرآِّن يف مسجد ما ،سواءً َ
مثالَ :
ثالثةُ خيار ٍ
ات:
ٍ
يقة عشوائيَّ ٍة غري خمطَّ ٍ
أ .اتيباع طر ٍ
أهداف.
طة ،وليست بذات
ُ
ٍ
أهداف و ٍ
ٍ
يقة خمطَّ ٍ
ب .اتَّباع طر ٍ
اضحة.
حمكمة ،وذات
طة
ُ
جتاوزا.-
َمل ،والدُّعاءُ ،والربكةُ ،كما حيلو للبعض أ ْن يسميها – ً
ج .األ ُ
أن العقالء ُجيمعون على َّ
شك َّ
أن اخليار الثَّاِّن هو خيار العمل الذي يُتوقَّع له النَّجاح،
فال َّ
وعلى استبعاد اخليار األَول والثَّالث واستهجاَّنما.
ملن املؤسف أنَّنا ال زلنا نرى يف كثري ِم ْن أعمال اإلسالميني اتيباع اخليارين ،األَول والثَّالث،
وإنَّه َ
كثريا ِم َن النَّتائج!.
ولذلك ال تعجب ً
َهداف على معرفة املسافة اليت قطعتَها؛ فهي أشبه ما تكون بعالمات على جوانب
 -2تساعدك األ ُ
الرْؤية ،وتبني لك كم ِم َن الكيلومَّتات بقي عليك لتصل إىل هدفك...
الطَّريق ،تساعدك يف توضيح ُّ
العامة للعمل يف إطا ٍر ٍ
ميكن
الرْؤية َّ
َهداف على وضع ُّ
 -3كما تساعدك األ ُ
قابل للتَّحقيق ،فال ُ
الوصول إىل النَّتيجة خبطوة واحدة مهما كانت ضخمة ،وال َّ
الصغرية لتصل
بد ِم ْن أ ْن تطو اخلطوات َّ
إىل املراد بأمان.
وخاصة إذا ُحديدت باالشَّتاك مع مجيع العاملني
كل فرد،
َّ
 -2تُسهم األ ُ
َهداف يف توضيح مسؤوليَّة ي
معكَّ ،
كل فرد
ضح هلم ماهيَّة املهام اليت سيقومون هبا ،واملسؤوليَّات اليت
فإن ذلك يو ي
ُّ
سيختص هبا ُّ
جدا.
ِمْنهم ،ويو ي
كل فرد ِم ْن عمل ،وهذه نقطة َّ
مهمة ً
ضح أيضا ما تنتظره ِم ْن ي
َهداف العاملني معك شيئا يكافِحون ِم ْن أجله"(.)1
 -1تُعطي األ ُ

فن اإلشراف على الحلقات ،ط ،1ص.11-17
( )1الغوثاِّنُّ ،
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العامة لتدريس ال ُق ِ
رآن الكريم فهي كما يلي:
وأما األَهداف َّ
َّ
الصحيحة ،ولفظها بصفاهتا
 -1إتقان التيالوة ،مبراعاة أحكام التَّجويد ،وإخراج احلروف ِم ْن خمارجها َّ
املعروفة هبا.
هم اآليات ال ُقرآنيَّة ،ومعاِّن الكلمات الواردة هبا ،ومعرفة أسباب نزوهلا.
 -2فَ ُ
 -3حفظ اآليات ال ُقرآنيَّة بإتقان ،مع جودة التيالوة.
 -2محل القلب إىل اخلشوع والطُّمأْنينة ،بالتيالوة واالستماع لآليات ال ُقرآنيَّة.
 -1التَّقرب إىل اهلل بتالوة ال ُق ِ
رآن الكرمي ،باعتباره كالم اهلل.
حث الت ِ
َّالميذ على تطبيق القيم واآلداب املأْخوذة ِمن ال ُق ِ
رآن الكرمي– ،املصدر األَول للتَّشريع
ُّ -6
َ
اإلسالمي -واملداومة على العمل بتعاليمه.
ي
عن ظهر قلب.
 -7تعليم الطُّالب ال ُقرآ َن الكرمي؛ تالوًة،
وجتويدا ،وتدبـًُّرا ،و َّ
ً
السعي إىل حفظهم له ْ
حب ال ُق ِ
رآن الكرمي يف نفوس الطُّالب ،وتعريفهم بعظمته ،وتربيتهم على تعاليمه وآدابه.
غرس ي
ُ -1
 -0حفظ أوقات الطُّالب ،والعمل على صرفهم هلا فيما يعود عليهم بالنَّفع دينًا ودنيا.
 -19تزويد الطُّالب ٍ
املسلم جهله ،والقيام
وخباص ٍة ماال يسع
جبملة ِم ْن أحكام اإلسالم وآدابه،
َّ
ُ
الصحابة والعلماء ،وذلك حسب
بتعليمهم بعض جوانب الثَّقافة اإلسالميَّة ،وشيئًا ِم ْن ِس َِري األَنبياء و َّ
ما يتناسب مع أعمارهم وثقافتهم.
ِ
ِ
ِ
َّرعي ،وإحياء رسالة املسجد ،وإعادة
 -11عمارة املساجد بتالوة ال ُقرآن الكرمي ،وتعليم العلم الش ي
ٍ
بعض ِم ْن مكانته ودوره.
ٍ
مؤهلةً لتدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي ،ي
وتويل إمامة املصليني يف املساجد.
 -12تريج
دفعات ِم َن الطُّالب َّ
السليم للغة العربيَّة ،وإثرائهم ٍ
ِِ
جبملة وافرةٍ ِم ْن
ُّطق َّ
 -13تقومي ألسنَة الطُّالب ،والعمل على إجادهت ُم الن َ
مفرداهتا وأساليبها"(.)1
َّأدب عند تالوة آياته ،أو مساعها"(.)2
" -12تعظيم كالم اهلل تعاىل ،والت ُّ

( )1املنتدى اإلسالمي ،نحو أداء متميِّز لحلقات تحفيظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،2ص.1
ِ
لعبدالرمحن صاحل
لشريعة،
عن :املرجع يف تدريس علوم ا َّ
َّ
( )2العامل ،طرق وأساليب تدريس ال ُقرآن الكريم ،ط ،1ص ،22نقالً ْ
عبداهلل ،ص.321
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العامة لتدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي يف احللقات ال ُقرآنيَّة "نشعر َّ
َهداف َّ
أن تساؤالً
وبعد أ ْن ذكرنا األ َ
أهل عل ٍم ،يستنبطو َن،
يفرض نفسه ،ويقفز إىل أذهاننا :هل حنن نـُ ْع َىن بتعليم النَّاس وهتيئتهم ليكونوا َ
ويبدعو َن ،ويبتكرو َن؟ أم أنَّنا نربييهم على تلقيي أقوال أساتذهتم بالتَّسليم دون مر ٍ
اجعة ،ورمبَّا دون فَه ٍم
ِ
ملضمون القول؟.
هل نرى َّ
اإلبداع لدى طالبِنا ،وأ ْن نع يودهم
نريب َملكةَ التَّفك ِري و ِ
أن ِم ْن أهدافنا يف التَّعليم :أ ْن ي
متعارضا؟.
على استنباط األَحكام الشَّرعيَّة ِم َن النُّصوص ،وعلى اجلمع بني ما يبدوا
ً
وهل ِم ْن أهدافنا تربيتهم على تنزيل األَحكام الشَّرعيَّة على الوقائع اليت يروَّنا؟"(.)1
ِ
كيزهم على حفظ
هذا َّ
املؤمل يف معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة ،فنحن ال نريد مْنهم أ ْن يكو َن تر ُ
ِ
يد ِمْنهم أ ْن ُخيرجوا للدُّنيا،
هم والتَّدبُّر والتَّطبيق ،نر ُ
ال ُقرآن الكرمي فقط ،بل جبانب احلفظ ،نريد ال َف َ
جيالً قرآنيًّا يُقتدى به ،وهذا ال يتأتَّى إالَّ إذا كانت أهدافُنا قد صيغت من ُذ البداية على مبدأ ال َفهم
السلف ،فإذا سرنا عليه نستطيع –بإذن اهلل -أ ْن ُُنرج للدُّنيا
والتَّدبُّر قبل احلفظ ،وهذا هو َمْنهج َّ
ُحفَّاظا ،علماء ،أتقياء ...كأولئك اليرجال ،وإالَّ فال.
ِ
وما فائدة هذه اجلهود اليت بُذلت وتبذل ِم ْن أجل إخراج ِ
حفظة كتاب اهلل أقاموا
بعض
احلروف ،وضيَّعوا احلدود؟
"ِ
وم ْن أه يم وظائف احللقات ال ُقرآنيَّة ،ما يلي:
 .1الوظيفة الديينيَّة التَّعبُّديَّة :جيب أ ْن يُدرك املعلي ُم والتيلمي ُذ َّ
أمر
أن االنضمام إىل احللقات ال ُقرآنيَّة ٌ
املهمة ،أي َّأَّنا :مكا ٌن للعبادة ،باعتبار َّ
دي ،و َّ
أن الغاية
أن احللقات ال ُقرآنيَّة تنطلق ِم ْن هذه َّ
تعبُّ ٌّ
ِ
اإلنسان هي :عبادة اهلل  ،قال تعاىل :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ( ،)2لذا فاملقصود
األَساسيَّة ِم ْن خلق
بالوظيفة التَّعبُّديَّة للحلقات ال ُقرآنيَّة هي :قراءة وحفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي.
الَّتبويَّة األَساسيَّة ،حيث جتعل ِ
املنتسب
الَّتبويَّة :تعترب احللقات ال ُقرآنيَّة إحدى احملاض ِن َّ
 .2الوظيفة َّ
للح ْلقة ال ُقرآنيَّة شخصيَّةً متميزًة منتجةً ،نظرا لعناية احل ْلقة مبق يومات شخصيَّة الت ِ
يلميذ املتمثيلة يف
ً
ِ
اجلسمي.
العقلي ،و
ي
اجلانب اإلمياِّني ،و ي

المدرس ومهارات التَّوجيه ،ط ،2ص.31-39
( )1الدُّويشِّ ،
( )2سورة َّ
الذاريات ،اآلية.16:
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ٍ
االجتماعي،
وحباجة إىل إشباع اجلوع
اجتماعي بطبعه،
 .3الوظيفة االجتماعيَّة :ملا كان اإلنسا ُن
ٌّ
ي
أصبح أمراً ضروريًّا يف بناء شخصيَّته ،جاء اجتماع الت ِ
َّالميذ يف احللقات ال ُقرآنيَّة حم يق ًقا هلذه الوظيفة،
ُ
ِم ْن خالل قيام املعلي ِم بالتَّوجيه ،وبناء العالقات بينهم ،سواءً عالقات باملعليمني أو اآلباء ،أو عالقة
التَّالميذ بعضهم ببعض.
 .2الوظيفة العقليَّةِ :م ْن خالل العقل ،يقوم التيلمي ُذ يف احللقات ال ُقرآنيَّة مبختلف عمليَّاته العقليَّة،
َّذكر ،والتَّحليل ،واالسَّتجاع ،وعمليَّات مقاومة الن ِ
مثل :عمليَّة اإلدراك ،واحلفظ ،والت ُّ
يسيان.
إن للت ِ
 .1الوظيفة النَّفسيَّةَّ :
احتياجات نفسيَّة ،يْنبغي على القائمني على
يلميذ يف احللقات ال ُقرآنيَّة
ٌ
احللقات ال ُقرآنيَّة مراعاهتا ،والعمل على إشباعها ،وعدم مصادمتها ،ملا لذلك ِم ْن أث ٍر إجيايب على
ٍ
مشروعة فقد تُشبع بطر ٍ
ٍ
أن هذه احلاجات إذا مل تُشبع بطر ٍ
دراسته ،إضافةً إىل َّ
خاطئة ،األَمر
يقة
يقة
ْ
ُ
الذي يؤيدي إىل احنراف الت ِ
يلميذ.
 .6الوظيفة التَّعليميَّة :تقوم احللقات ال ُقرآنيَّة مبه يمة كبرية ،وجهد متواصل ،يف تعليم الت ِ
َّالميذ ال ُقرآ َن
بالضوابط الثَّابتة يف املصحف ،اليت يْنبغي
الصحيحة ،وتعريفهم َّ
يتم تعليمهم التيالوة َّ
الكرمي ،حيث ُّ
مراعاهتا عند القراءة ،إضافة إىل تقدمي املعلومات الالزمة ِم ْن أحكام التَّجويد املختلفة"(.)1

زاد المعلِّ ِ
بتصرف.
مة بالدُّوِر النِّسائيَّ ِة ،ط ،1صُّ ،127-126
( )1العصيميُ ،
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المبحث الخامس :تقويم الحلقات ال ُقرآنيَّة.
ي جهد لتحقيق ٍ
هدف ما ،غالبا ما يَسأل
ي
ٍ
مشروع ،أو بذل أ ي
"بعد االنتهاء ِم ْن تنفيذ أ ي
الفرد نفسه عدَّة أسئلة تدور حول كيفيَّة قيامه بالعمل ،ومدى حتقُّق األَهداف ،وكيفيَّة التَّغلب على
ُ
الصعوبات اليت تواجهه.
ُّ
ويساعد التَّقومي التَّشخيصي على حتديد املستوى املبدئي ،أي حتديد ما يتقنه التَّالمي ُذ ِم َن
الرغم ممَّا يتطلَّبه هذا النَّوع ِمن التَّقومي ِمن ٍ
جهد شاقَّ ،
فإن العائد النَّاتج عنه ي يربر
احملفوظات ،وعلى ُّ
ْ
َ
ذلك اجلهد ،إ ْذ َّ
الراجعة
كثريا على حتسني املستوى ،وتقدمي التَّغذية َّ
إن التَّقومي التَّشخيصي يساعد ً
لعمل املعليم ِمن ٍ
آن آلخر"(.)1
ْ
"واملد يرس النَّاجح هو الذي يسأل نفسه قبل ِ
البدء يف تنفيذ الدَّرس وبعد تنفيذه ،فهو يسأل
ُ
أتوصل إىل األَهداف املنشودة لذلك الدَّرس؟ وكيف أستطيع
نفسه قبل الدَّرس :كيف ميكنِّن أ ْن َّ
ذلك؟ ،وهذان السؤ ِ
االن عليه أ ْن يُ َّ
إعدادا دقيقا ،مثَّ بعد ذلك يبدأُ تنفيذه داخل الفصل
عد درسه ً
لت
يتوجه إىل نفسه بسؤالني آخرين ومها :كيف أعرف أنَِّّن َّ
(احل ْلقة) تنفي ًذا صحيحا ،مثَّ بعد ذلك َّ
وص ُ
َهداف توصيال ناجحا؟ وما األَساليب والوسائل الدَّقيقة اليت أستطيع هبا أ ْن أقيس ما متَّ
هذه األ َ
توصيله إىل الطُّالب ِمن أهداف؟ ِ
يسمى بعمليَّة (التَّقومي) ،وإ ْن كان هنا
وم ْن هنا فإنَّه يلجأُ إىل ما َّ
ْ
تقوميا ذاتيًّا"(.)2

َّربوي في الحلقات ال ُقرآنيَّة:
تعريف التَّقويم الت ِّ
بوي يف احللقات ال ُقرآنيَّة بأنَّه :عمليَّةٌ تشخيصيَّةٌ عالجيَّةٌ ،هتدف إىل حتديد
ف التَّقومي َّ
الَّت ُّ
يُ َّ
عر ُ
الب يف حفظه لكتاب اهلل ،وإتقانه للتيالوة ،وانضباطه يف احل ْلقة ،وتقيُّده
مدى التَّقدُّم الذي أحرزه الطَّ ُ
بآداب اإلسالم ،ومدى حرصه على احلضور إىل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة(.)3
الَّتبويَّة؛
بوي أيضا على أنَّه" :إحدى العمليَّات احليويَّة الضَّروريَّة يف العمليَّة َّ
عرف التَّقومي َّ
الَّت ُّ
ويُ َّ
ِ
الصعوبات ،واملع يوقات اليت حتول دون حتقيق التَّقدُّم حنو حتقيق أهداف العمليَّة
يتم حتديد ُّ
فم ْن خالهلا ُّ
الَّتبويَّة ،وال تقتصر عمليَّة التَّقومي على تقومي تعلُّم الت ِ
َّالميذَّ ،
وإَّنا هي تشمل مجيع جوانب العمليَّة
َّ
زاد المعلِّ ِ
بتصرف.
مة بالدُّوِر النِّسائيَّ ِة ،ط ،1صُّ ،129
( )1العصيميُ ،
( )2مرزوق ،دليل المعلِّم إلى صياغة األَهداف التَّعليميَّة  ،...ط ،3ص.121
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص.203
(َّ )3
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الَّتبويَّة ِم ْن :معليمني ،ومديرين ،ومو يجهني ،ومناهج ،وإدارة ،وتسهيالت ،وأوجه
الَّتبويَّة وعناصرها َّ
َّ
النَّشاط املختلفة"(.)2( )1

بوي في الحلقات ال ُقرآنيَّة:
ِّ
أهميَّة التَّقويم التَّر ِّ
عني
"وتأْيت أمهييَّة التَّقومي َّ
ي ألَنَّه :وسيلة َّ
فعالة يف اكتشاف جوانب َّ
الَّتبو ي
القوة والضَّعف ،فهو ٌ
بوي يف احللقات ال ُقرآنيَّة
ثالثةٌ للعاملني داخل احللقات ال ُقرآنيَّة ،ولذلك فاملفروض أ ْن يقيس التَّقومي َّ
الَّت ُّ
مستوى الت ِ
السلوكيَّة،
يلميذ املعريف ،ومدى إتقانه للحفظ ،وإجادة التيالوة ،والتزامه باآلداب األَخالقيَّة و ُّ
ِ
إالَّ َّ
وإتقان التيالوة ،أي:
جمرد رصد درجات احلفظ،
أن التَّقومي يف بعض احللقات قد ينحصر يف َّ
االقتصار على اجلانب املعريف ،وإبالغها لويل أمر الت ِ
يلميذ ،واجلهة املشرفة على إدارة احللقات ال ُقرآنيَّة،
ي
بوي املأْمول؛
يتم بصورة شفويَّة يف الغالب ،وهو وإ ْن كان ضروريًّا ،إالَّ أنَّه ليس التَّقومي َّ
الَّت ُّ
وهذا التَّقومي ُّ
ِ
وويل أمر الطَّالب ،مع َّ
أل َّ
أن
َن هذا التَّقومي هبذه ُّ
الصورة؛ يصبح غايةً يف ذاته لكل ِم َن املعلي ِم ،والتيلميذ ،ي
ضح مدى َّن يو الت ِ
السلوكيَّة،
املطلوب أ ْن يكو َن التَّقومي وسيلةً تو ي
يلميذ ِم ْن مجيع اجلوانب املعرفيَّة و ُّ
واالجتماعيَّة ،والوجدانيَّة.
بوي يف بعض احللقات مقتصرا على بيان حتصيل الت ِ
العلمي فقط،
يلميذ
وملا كان التَّقومي َّ
الَّت ُّ
ي
ً
وعدم االلتفات إىل جوانب شخصيَّة الت ِ
القوة والضَّعف
يلميذ األُخرى ،وحماو ِلة التَّعرف على مواط ِن َّ
عن أخالقه وانضباطه داخل احل ْلقة ،وتفاعله مع املعليم؟ كانت النَّتيجة بروز بعض
عنده ،وماذا ْ
السلبيَّة لدى التَّالميذ"(.)3
ُّ
السلوكيَّات ي
أساسي يف العمليَّة التَّعليميَّة والتَّعلُّميَّة ،حيث أنَّه يهدف
عنصر
ٌّ
"وترجع أمهييَّة التَّقومي إىل أنَّهٌ :
عامة إىل حتسني العمليَّة التَّعليميَّة والتَّعلُّميَّة ،وحتسني أداء التَّالميذ واملعليمني...
بصفة َّ
أن عمليَّة التَّقومي َهت ُّم كالًّ ِمن الت ِ
وجند َّ
الَّتبية
َّالميذ ،واملعليمني ،واملشرفني ،واملسؤولني يف َّ
َ
والتَّعليم ،واآلباء.

( )1أبو غزالة و جرادات و عبد اللطيف ،مدخل إلى التَّربية ،ط ،2ص.119
( )2انظر إىل تعريف تقومي ال ُق ِ
رآن الكرمي مبفهومه الواسع صِ 17م ْن هذا املبحث.
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص.202
(َّ )3
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أهميَّة التَّقويم وأهدافه فيما يلي:
ويمكن أ ْن نُلخِّص ِّ
ُ
 -1معرفة ما َحتقَّق للت ِ
معلومات ،ومهار ٍ
ٍ
وحقائق ،ومدى استيعاهبم هلا خالل الفصل
ات،
َّالميذ ِم ْن
َ
ال يدراسي.
 -2تزويد الت ِ
الراجعة.
َّالميذ بالتَّغذية َّ
السليم.
 -3توجيه العمليَّة التَّعليميَّة والتَّعلُّميَّة التَّوجيه َّ
 -2اختبار مدى جناح طرق التَّدريس املستخدمة ،واختيار أفضل الطُّرق اليت تؤيدي إىل حتسني عمليَّة
التَّعليم والتَّعلُّم.
السليمة.
الوجهة َّ
 -1تَـتَبُّع َّن يو التَّالميذ يف اجلوانب املختلفة ،وتوجيهها ُ
 -6تُن يمي املهارات املختلفة للت ِ
َّالميذ.
 -7احلصول على البيانات واملعلومات؛ لكتابة التَّقارير ألَولياء األُمور؛ ملتابعة أبنائهم يف احل ْلقة
واملنزل"(.)1
خصائص التَّقويم:
" -1التَّقومي وسيلة ترمي إىل حتسني وسائل العمل وأساليبه.
لكل أجزاء عمليَّة التَّعليمِ ،م ْن أهداف ،ووسائل" ،"...ومعليم ،وطالب...
 -2هذه الوسيلة شاملة ي
مستمرة ،تصاحب التَّعليم تطيطا ،وتنفيذا ،ومتابعة.
 -3وهي
َّ
ِ
عن قناعة وج يديَّة؛ َّ
فإن العمل قد ال
يسع بنفسه ويبادر إليها ْ
 -2ومنوطة باإلنسان ذاته ،فما مل َ
يتقدَّم ،مصداقا لقوله تعاىل :ﮋ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ(.)2
تصور واضح
 -1وأخريا ،فهي تكشف جوانب اإلبداع ،وجوانب القصور يف العمل ،مبا تعطيه ِم ْن ُّ
عن سري العمل يف املاضي سلبا وإجيابا"(.)3
ْ

بتصرف.
( )1املنويف و عايل ،المدخل إلى التَّدريس الفعَّال ،ط ،3صُّ ،227
الرعد ،اآلية.11:
( )2سورة َّ
( )3طليمات ،الحلقات ال ُقرآنيَّة ،...ط ،1ص.221-222
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بوي في الحلقات ال ُقرآنيَّة:
الهدف ِم َن التَّقويم التَّر ِّ
"يهدف التَّقومي يف حلقات حتفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي إىل :قياس مستوى التَّقدُّم الذي حقَّقه
الطَّالب يف قراءة ال ُق ِ
الرديفة"(.)1
رآن الكرمي حفظا وأداء ،وإىل قياس مدى استيعابه ملْنهج املوا يد العلميَّة َّ
ُ
َّربوي في الحلقات ال ُقرآنيَّة:
أدوات التَّقويم الت ِّ
الَّتبويَّةِ ،
" ِمن ِ
احملزن َّ
ومْنها احللقات ال ُقرآنيَّة يف جمتمعاتنا اإلسالميَّة،
أن التَّقومي يف أوساطنا َّ
َ
ِ
الرغم م ْن كثرة الكتابات والبحوث اليت أثبتت سلبيَّة
الزالت وسيلته الوحيدة :االمتحانات ،على ُّ
وحيد لتقومي الت ِ
االعتماد على االمتحانات كمصد ٍر ٍ
السلبيَّة العديدة اليت
َّالميذ ،وعلى ُّ
الرغم ِم َن اآلثار ي
لوحظت على هذا األُسلوب ...واليت انعكست على نوعيَّات اخليرجيني أنفسهم واجملتمع ،وتركت
بصمات سلبيَّة واضحة على نفسيَّات التَّالميذ"(.)2
شك َّ
شىت اجلوانب ،وفيما يلي بعض
وال َّ
َّنوع يف أساليب التَّقومي ،يفيد التَّالمي َذ يف َّ
أن الت ُّ
أدوات التَّقومي املختلفة:
" -1االختبارات املتن يوعة ،سواءً الشَّفهيَّة ،أ ِو التَّحريريَّة ،أ ِو التَّسميعيَّة.
 -2املقابلة الشَّخصيَّة.
 -3إمام املسجد.
ويل أم ِر الت ِ
يلميذ.
ُّ -2
س فيها التيلمي ُذ.
 -1احل ْلقة اليت يَ ْد ُر ُ
 -6رائد احل ْلقة اليت يتعلُّ ُم هبا التيلمي ُذ.
 -7دفَّت التَّقومي واملتابعة اليومي.
الَّتبويَّة.
 -1األَنشطة والربامج َّ
 -0مدى التَّفاعل مع املد يرس داخل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة.
 -19العالقات االجتماعيَّة بينه وبني الت ِ
َّالميذ يف احل ْلقة ال ُقرآنيَّة.
 -11املقابلة واحملادثات الشَّخصيَّة مع الت ِ
َّالميذ.

( )1املنتدى اإلسالمي ،نحو أداء متميِّز لحلقات تحفيظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،2ص.10
حملمد عبدالعليم مرسي ،ص.399
(َّ )2
عن :العِلم واملناهج وطرق التَّدريسَّ ،
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس ،..ط ،1ص ،206نقالً ْ
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وتصرفاته يف املواقف املختلفة اليت حتصل للت ِ
 -12املالحظة :وهي مراقبة سلوك الت ِ
يلميذ داخل
يلميذ ُّ
احل ْلقة ال ُقرآنيَّة ،يف مكان الدَّرس ،املسجد ،خارج احل ْلقة ،أثناء اليرحالت...
عددا ِم َن األَسئلة احملدَّدة لإلجابة عليها"(.)1
 -13طريقة االستفتاء :حيث يُعطى ً

بوي في الحلقات ال ُقرآنيَّة:
ما قبل عمليَّة التَّقويم التَّر ِّ
إن جناح عمليَّة التَّقومي َّ ِ
" َّ
امل أساسيَّة سابقة ،هي:
الَّتبوي مرتبطة بثالثة عو َ
ِ
ميكن ِم ْن خالهلا معرفة مواطن اإلبداع ،وأماكن اخللل
 -1وجود املق يوم الكفء ،وصاحب اخلربة اليت ُ
بسهولة.
ٍ
ويتم
وخطَّةُ عمل واضحة ومكتوبة للتَّحفيظ يف احل ْلقة ،يسري عليها املعلي ُمُّ ،
 -2وجود أهداف حمدَّدةُ ،
على أساسها إجراء التَّقومي.
صدق مع النَّفس ،واملوضوعيَّة ،يف تسجيل النَّتائج احلاصلة كما هي دون إفر ٍ
اط وال تفريط"(.)2
 -3ال ي
ِ
ب عمليَّة التَّدريس ،فعمليَّة
"والتَّقومي ال يقتصر على زم ٍن َّ
معني ،أو وقت حمدَّد" ،فهو يأْيت َعق َ
تستمر طوال الوقت الذي يتَّصل فيه
الَّتبية
التَّقومي
مستمرة ،ومال ِزمة لعمليَّة التَّعليم ،وعمليَّة التَّقومي يف َّ
ُّ
َّ
املد يرس بالت ِ
يلميذ ،وليس لعمليَّة التَّقومي فَّتة حمدودة دون غريها"(.)3
"ألَ ََّّنا يف الواقع عمليَّة هلا أمهييَّة تشخيصيَّة ،أي أنَّه جيب أ ْن تَـْتبَع عمليَّة التَّشخيص عمليَّة
حىت تقَّتب العمليَّة ِم َن اهلدف املقصود""...
عالج ،وبذلك يتَّصف التَّقومي باالستمراريَّةَّ ،
عن طريق أوجه
واستمراريَّة التَّقومي تؤيدي إىل ربط املعلومات واملعارف النَّظريَّة للتَّطبيق العملي ْ
النَّشاط املختلفة ،كما تتَّضح أمهييَّة التَّقومي املستمر يف إبراز توضيح أوجه النَّقص حىت يعمل املعلي ُم على
اكتشافها وعالجها.
ِ
حتركهم أو تقدُّمهم
فالتَّقومي املستمر هو :مساعدة كل ِم َن املعليم والتيلميذ على معرفتهم لدى ُّ
ليغريوا املسار للوصول إىل
كل ُخطوة ،أو مرحلة حيقيقوَّنا ،ليدركوا جوانب الضَّعف ،و ي
فيما يُنجزون مع ي
اهلدف"(.)2
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص.207-206
(َّ )1
( )2طليمات ،الحلقات ال ُقرآنيَّة ،...ط ،1ص.226

العامة ،ط ،1ص.126
( )3باقارش و السبحي ،أصول التَّربية اإلسالميَّة َّ
( )2إبراهيم و الكلزة ،المناهج المعاصرة ،د.ط ،ص.121
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"ويعتقد كثريٌ ِم ْن معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة َّ
أن تقومي َّنو التيلميذ ِم ْن اختصاصه وعمله وحده،
كل ٍ
لكن االجتاه احلديث يؤيكد أمهييَّة اشَّتاك الت ِ
تلميذ
و َّ
يلميذ يف عمليَّة تقومي نفسه ،إ ْذ جيب أ ْن يـُ َع َّود ُّ
لقوة والضَّعف فيه"(ِ ،)1م ْن خالل األَسئلة
عن مواط ِن ا َّ
على أ ْن يـُ َق يوم عمله ،وأ ْن يكشف لنفسه ْ
التَّالية:
عن طريق التَّعلُّم يف احل ْلقة ال ُقرآنيَّة؟
" -1ما األ ُ
َهداف اليت أسعى لبلوغها ْ
 -2هل أحفظ اآليات احملدَّدة باستمرار؟
َوقات املناسبة للمراجعة؟
 -3هل أقوم باملراجعة يوميًّا؟ وما األ ُ
 -2هل أتعاو ُن مع زمالئي يف احل ْلقة ال ُقرآنيَّة؟
 -1هل أستفيد ِم ْن نصائح أستاذي وتوجيهاته وأحرص عليها؟
 -6هل أتَّبع األَوامر الشَّرعيَّة؟
الدي على مالحظات املد يرس باستمرار؟
 -7هل يـُ َوقي ُع و َّ
 -1هل واجهتِّن مشكالت يف احل ْلقة ال ُقرآنيَّة؟
مِّن"()2؟
مِّن خمالفات لتعليمات اإلدارة املشرفة على احللقات ال ُقرآنيَّة جهالً ي
 -0هل صدرت ي
فإذا قام كلٌّ ِمن املعلي ِم والت ِ
ي داخل احللقات ال ُقرآنيَّة-كما هو
يلميذ بتحقيق التَّقومي َّ
الَّتبو ي
َ
املؤمل ِم ْن ذلك-؛ فسوف جيِّن اجلميع مثرات هذا التَّقومي ،وهي:
َّ
الَّتبويَّة للح ْلقة ال ُقرآنيَّة.
ف على مدى َحتقُّق األَهداف َّ
" -1الت ُّ
َّعر ُ
 -2معرفة مستوى الت ِ
يلميذ بصورة مشوليَّة.
السلوكيَّات اخلاطئة ،واحلاالت املر ِضيَّة عند الت ِ
َّالميذ ،يف النَّواحي النَّفسيَّة وعالجها يف
 -3اكتشاف ُّ
َ
وقتها ،قبل أ ْن تؤثير على الت ِ
َّالميذ.
 -2مساعدة أو ِ
لياء أمور الت ِ
القوة والضَّعف عند أبنائهم.
َّالميذ على معرفة جوانب َّ
الَّتبويَّة يف احللقات ال ُقرآنيَّة،
عني املعلي َم على ياتاذ القرارات الالزمة عند مواجهة املشكالت َّ
 -1يُ ُ
الصعوبات بصورة واضحة.
حيث يُش يخص املشكالت ،و ُّ
بتصرف.
( )1بدران وآخرونِّ ،
المدرس في المدرسة والمجتمع ،ط ،2صُّ ،209
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص.393
(َّ )2
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ي ،سواءً للطُّالب أ ِو املعليمني
 -6يساعد املشرفني على احللقات ال ُقرآنيَّة على تقومي األَداء َّ
الَّتبو ي
داخل احللقات ال ُقرآنيَّة..
 -7يساعد املعليم على توجيه الت ِ
َّالميذ داخل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة مبا يناسب قدراهتم ،حسب الفروق
َ
الفرديَّة بينهم.
املعريف عند الت ِ
السلوكيَّات اخلاطئة ِم ْن حياهتم)"(.)1
َّالميذ ،واختفاء ُّ
 -1زيادة التَّحصيل ي

الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص.396-391
(َّ )1
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ثانيًا :معلِّم الحلْقة ال ُقرآنيَّة
قي بمستوى الحلْقة ال ُقرآنيَّة.
الرئيس في ُّ
المبحث األَول :المعلِّم ودوره َّ
الر ِّ
المبحث الثَّاني :كفايات التَّعليم لمعلِّم الحلْقة ال ُقرآنيَّة.

المبحث الثَّالث :تقويم معلِّم الحلْقة ال ُقرآنيَّة.
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قي بمستوى الحلْقة ال ُقرآنيَّة.
الرئيس في ُّ
المبحث األَول :المعلِّم ودوره َّ
الر ِّ
ملعلي ِم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة دور رئيس يف رفع مستوى احل ْلقة ،واأل ِ
َخذ هبا إىل أعايل مستويات
ٌ
اإلميان" ،أل َّ
كل أمور احل ْلقة ،فهو يستطيع أ ْن يقديم احل ْلقة أو يؤ يخرها،
َن املعلي َم بيده –بإذن اهللُّ -
ويستطيع أ ْن يَرقى هبا أو ُميِْتها...
قي مبستوى احل ْلقة ال ُقرآنيَّة يتمثَّل فيما يلي:
ودور املعلي ِم يف ُّ
الر ي
ُ
" .1استشعاره وإحساسه باملسؤوليَّة ،فهذه إ ْن كانت متواجدة يف املعلي ِم ،فال تسأل عن ٍ
شيء بعدها،
ْ
سر جناحهم ،ونعرف آخرين دون
هم احل ْلقة حيثما كان ،وهذا ُّ
وحنن نعرف ِم َن املعليمني َم ْن حيمل َّ
ذلك بكثري ،وال يتعدَّى دورهم ع ِن احلضور واالنصراف.
ٍ
مدرس يصليي املغرب والعشاء يف ح ْلقته ،ورمبا زاد
الصالة يف احل ْلقة ،وذلك أ ْن تقا ِرن بني
 .2حضور َّ
ومدرس آخر يصليي املغرب قريبًا ِم ْن بيته مثَّ يتَّجه إىل احل ْلقة ،ك ِم الفرق
بعد العشاء ما شاء اهلل،
ٌ
بني وقت احل ْلقتني؟
 .3هيبةُ املعلي ِم هلا أثر كبري على تقدُّم الطُّالب ،وهذه اهليبة هلا أسباب منها( :ترك املزاح ،..الوقار
سب الطُّالب).
وعدم اخلوض يف سفاسف األُمور ،..وعدم ي
 .2إتقا ُن ال ُق ِ
رده صحيحا.
رآن ،والعِلم بأحكام التَّجويد ،حىت يكو َن ُّ
 .1عمل ُخطَّة للتَّسميع ،تستوعب مجيع الطُّالب يوميًّا ،ويُراعى فيها املتقديمون يف احلفظ بصفة
خاصة ،دون ٍ
إمهال لبقيَّة الطُّالب ،أل َّ
َن العدل مطلوب.
َّ
صغار ع ِن
 .6تنظيم احل ْلقة حبيث ال يكون هناك ٌ
أيضا يراعى فصل ال ي
جمال للحديث بني الطُّالب ،و ً
الرؤية جلميع الطُّالب ،وعدم التَّشويش ،وأيضا تنظيم َّ
الذهاب إىل دورة املياه.
الكبار ،ويراعى ُّ
اهتمام املعلي ِم بالتَّلقني يوميًّا؛ ِم ْن أسباب تقدُّم الطُّالب يف األَداء"(.)1
ُ .7

( )1عامر ،حلقات تحفيظ ال ُق ِ
رؤية منهجيَّة ،ط ،1ص.61-62
رآن ْ
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كفايات الت ِ
َّعليم لمعلِّ ِم الحلْقة ال ُقرآنيَّة.
المبحث الثَّاني:
ُ
" َّ
خاصا ،يتيح للعامل فيه درجةً ِم َن
إن العمل يف اجملال َّ
ب تأْهيالً ثقافيًّا ومسلكيًّا ًّ
الَّتبو ي
ي يتطلَّ ُ
الكفاية مت يكنه ِم ْن أدائه على أكمل وجه.
ي جانب معريف ،وجانب مهِّن ،وكِال اجلانبني ذو عالقة مبختلف العلوم،
وللعمل َّ
الَّتبو ي
صلة املباشرة مبوضوع
فاجلانب املعريف :يقتضي اإلملام اجليد بعِل ٍم أو أكثر ِم َن العلوم املعروفة ذات ال ي
تصص املعلي ِم ،واجلانب املهِّن يقتضي معرفةً جيدة بالعلوم املتَّصلة باملمارسة الفعليَّة لعمليَّة التَّدريس،
ُّ
االجتاهات إىل أذهان الت ِ
وإيصال املعارف واملهارات و ي
َّالميذ(.)1
"وتنطوي أهليَّة املعلي ِم على ٍ
اخلاصة ،ومسات
العامة ،وقدراته َّ
عدد ِم َن العناصر ،نذ ُكر ِم ْن بينها :قدراته َّ
من هبا"(.)2
الشَّخصيَّة ،وميوله ،ومستوى حتصيله ،ومستوى تدريبه ،والقيم اليت ْيؤ ُ
مهمةٌ إنسانيَّة ،ال يَصلح مجيع األَفراد للقيام بأعبائها ،بل هناك صفات جيب
"و َّ
الَّتبية هيَّ :
قادرا على املسامهة اإلجيابيَّة يف بناء األ َُّمة وتوجيه
توفُّرها يف الفرد حىت تؤيهله ليكون معلي ًما
ً
ناجحا ً
صفات األَساسيَّة اليت جيب أ ْن يتحلَّى هبا املعلي ُم هي:
أجياهلا ،...وهذه ال ي
 .1أ ْن يكو َن دافئ الشَّخصيَّة ،أمينا يف معاملته للت ِ
َّالميذ غري متكليف.
ً
َ
كل ٍ
 .2أ ْن يكو َن إنسانا يف ميوله واهتماماته ،يرعى مصاحل الت ِ
ٍ
كإنسان
تلميذ
َّالميذ ويُن يميها ،وحيَّتم َّ
قادر على توجيه رغباته وسلوكه حنو األَفضل.
تصصه ،متعيرفا على خباياه وطرق االستفادة منه يف احلياة اليوميَّة حىت
 .3أ ْن يكو َن متع يمقا مبوضوع ُّ
إقناع بفائدة ما يد يرسه للت ِ
َّالميذ.
يتوفَّر لديه وسيلة ٍ
ُ
يتم له توظيفها
مؤهال
 .2أ ْن يكو َن َّ
وماهرا باستعمال طرق التَّدريس ،والوسائل التَّعليميَّة ،حىت َّ
ً
بأساليب مناسبة لصاحل تعلُّ ِم الت ِ
َّالميذ وتشويقهم.
ي ،وأمهُّها نظريَّات التَّعلُّ ِم والتَّقييم والفروق الفرديَّة يف
 .1أ ْن يكو َن متع يمقا مبباد ِئ ِعلم النَّفس َّ
الَّتبو ي
خصائص الشَّخصيَّة و َّ
َّعم ُق يف التَّحكم باستخدام وسائل
الذكاء واالستعداد واحلوافز ،يؤيهله هذا الت ُّ
العقاب واملكافأة التَّحفيزيَّة وتوجيهها مبا يتالءم مع خصائص املتعليمني وخلفيَّاهتم(.)3
( )1خضر و موسى و نرباي ،المدخل إلى أصول التَّربية ،د.ط ،ص.23
الص َّحة النَّفسيَّة ،ط ،7ص.211
( )2اليرفاعيِّ ،
تحفيزه وإدارتُه ،ط ،1ص.62-63
الص ِّف ُّي
( )3محدان ،التَّعلُّ ُم َّ
ُ
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تعريف الكفاية.
المطلب األَول:
ُ
عد حركة تربية املعلي ِم القائمة على الكفايات التَّعليميَّة ِمن ي
"تُ ُّ
االجتاهات احلديثة والشَّائعة يف
َ
برامج إعداد املعليمني ،وهي تعتمد على أساس تزويد (الطَّ ِ
الب/املعلي ِم) حبد أدىن ِم َن القدرة ،والفاعليَّة
ٍ
ألَداء األَدوار املطلوبة منه ،وهتدف إىل تزويد (الطَّ ِ
اخلاصة
الب/املعلي ِم)
العامة و َّ
مبجموعة ِم َن الكفايات َّ
لوجي املعاصر"(.)1
اليت تؤيهله للقيام بدوره بفاعليَّة وكفاءة ،ومت يكنه ِم ْن متابعة التَّطور ي
املعريف والتيكنو ي
ِ
بوي حديثُّ ،
تتكون
يدل على
جمموعة َّ
والكفايات التَّعليميَّة مصطلح تر ٌّ
املهمات التَّعليميَّة اليت َّ
ِمن :املعارف ،والقدرات ،واملهارات ،و ي
االجتاهات اليت ينبغي على املعلي ِم اكتساهبا نظريًّا ،وممارستها
ْ
()2
بإتقان وقدرةٍ ٍ
عمليًّا ٍ
عالية أثناء سلوكه التَّعليمي" .
"ِ
وم ْن هنا يتَّضح َّ
صفات الشَّخصيَّة ،واملعارف ،والقدرة على
أن مفهوم الكفاية يُريكز على :ال ي
السلوك واألَداء يف العمل"(.)3
حتديد أساليب ُّ
"والكفايات التَّعليميَّة ،سلوكيَّات وأداءات مكتسبة ،مبعىنَّ :أَّنا ال تعتمد على املوهبة فقط،
ميكن تطويرها ،وتنميتها ،وتعلُّمها ِم ْن خالل الربامج التَّعليميَّة والتَّدريبيَّة"(.)2
بل ُ
"والكفاية التَّعليميَّة األَدائيَّة هي :املقدرة على ٍ
شيء بكفاءة وفعاليَّة ،ومبستوى َّ ٍ
معني ِم َن
األَداء"(.)1
الكفايات التَّعليميَّة األَساسيَّة الالزمة لمعلِّ ِم الحلْقة ال ُقرآنيَّة.
المطلب الثَّاني:
ُ
أوالً :الكفايةُ اللغويَّةُ التَّجويديَّة.
ِ
قادرا على إخراج احلروف ِم ْن خمارجها
"جيب أ ْن خيلو املعلي ُم م ْن عيوب النُّطق ،وأ ْن يكو َن ً
الصحيحة؛ أل َّ
َن اختالف خمارج احلروف قد يتسبَّب يف سوء ال َفه ِم ،واختالف تفسري املعىن ،ففر ٌق
َّ

ِ
عن :برنامج قسم املناهج والتَّدريس ،...لعبد احلميد اخلطَّايب،
( )1اجلالَّد ،مهارات تدريس ال ُقرآن الكريم ،ط ،1ص ،61نقالً ْ
2992م ،ص.162-02
العمري2991 ،م ،ص-131
( )2املرجع َّ
عن :درجة اكتساب طلبة دبلوم أساليب تدريس ،...للجالد و ُ
السابق ،ص ،61نقالً ْ
.162
عن :دور اإلدارة باألَهداف يف تطوير الكفاية ،...لعابدين شريف2993 ،م ،ص.221-111
( )3املرجع َّ
السابق ،ص ،61نقالً ْ
السابق ،ص.61
( )2املرجع َّ
الكفايات التَّعليميَّة في ضوء النُّظم ،ط ،1ص.21
( )1مرعي،
ُ

95

ني ومس ٍ
ني ،وبني مث ٍ
ني والطي ِ
َّالني ،وبني التي ِ
ني ،وبني القارعةُ والقارئةُ.)1("...
َّالني والض َ
كبري بني :الد َ
رآن؛ ال تقتصر إجادته على ألفاظ ال ُق ِ
"فمن جييد تالوة ال ُق ِ
رآن وأصواته وكلماته ،بل تتعدَّاها
ْ
َن كلمات ال ُق ِ
إىل اللغة العربيَّة كليها ،وذاك أل َّ
تتضمنه ِم ْن أصوات تكاد تشمل أصوات اللغة
رآن ،وما َّ
بأن مجيع أصوات هذه اللغة موجود يف ال ُق ِ
العربيَّة ،بل نستطيع القولَّ :
رآن"(.)2
وما ِم ْن شك يف َّ
ضروري للمعلي ِم بصفة
هامة ،وشرط
وح ْسن البيان ،صفة َّ
ٌّ
أن سالمة النُّطقُ ،
عامة ،ومعليم ال ُق ِ
رآن على وجه اخلصوص ،أل َّ
َّعليم ال ُقرآِّنَّ يقوم على :التَّلقني ،واملشافهة ،وفقدان
َّ
َن الت َ
ُ
الَّتبويَّة والتَّعليميَّة داخل احللقات ال ُقرآنيَّة" ،وهلذا كان ِم ْن بني الشُّروط اليت
خيل بالعمليَّة َّ
هذه ال ي
صفة؛ ُّ
كل
وحسن البيان ،واإلملام بالقواعد اليت مت يكنه ِم ْن ي
اشَّتطها املربُّون املسلمون يف املعلي ِم؛ سالمة اللغةُ ،
صغار ،ومقر ِئ ال ُق ِ
رآن ،مل يعفوه ِم ْن شرط سالمة اللغة ،واإلملام
صبيان ال ي
ذلك ،حىت بالنيسبة ملعلي ِم ال ي
بالقواعد ،واألَحكام األَساسيَّة ،لتجويد ِ
القرآن الكرمي ،وقراءته ،ورمسه"(.)3
السمة ،ال يستطيع معليم ال ُق ِ
الَّتبويَّة والتَّعليميَّة ،كما ينبغي،
رآن أداء رسالته َّ
"وبدون هذه ي
ُ
فاملعليم الذي ال يعرف اإلظهار ،واإلدغام ... ،وغري ذلك ِمن أحكام تالوة ال ُق ِ
رآن؛ ال جيوز له
ْ
ُ
التَّصديي للتَّعلي ِم ال ُقرآِّني يف احللقات ال ُقرآنيَّة.
ِ
َّ
اللسان ،وغريها ِم ْن عيوب النُّطق؛ تضع املعلي َم يف مواقف حمرجة
إن التَّأْتأَة ،واللثغة ،وحبسة
ِ
أمام الت ِ
الب يف اخلطأ عْند النُّطق.
َّالميذ ،ورمبَّا َّ
عرضتهُ االستهزاء و ُّ
عن كوَّنا توقع الطُّ َ
السخرية ،فضال ْ
السليم ِم ْن مثل هذه املع يوقات اللفظيَّة،
فالواجب أالَّ يتصدَّر للتَّعلي ِم ال ُقرآِّني يف احللقات ال ُقرآنيَّة؛ إالَّ َّ
الصوت وخمارجه،
قادرا على التَّنويع يف نربات َّ
وكلَّما كان املعلي ُم فصيحا يف نطقه ،مجيال يف تعبريهً ،
والت ُّ
َّحكم يف ذلك ،حسب املوقف التَّعليمي؛ كلَّما َحتقَّق املطلوب"(.)2

( )1جان ،المرشد النَّفيس إلى أسلمة طرق التَّدريس ،ط ،1ص.22

( )2الشَّافعي ،التَّربية اإلسالميَّة وطرق تدريسها ،ط ،2ص.131
ِ
حممد الشَّيباِّن،
عن :أُسس َّ
(َّ )3
الَّتبية اإلسالميَّة ،لعمر َّ
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنيَّة ،ط ،1ص ،192نقالً ْ
ص.170
السابق ،ص.191
( )2املرجع َّ
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ثانيًا :الكفايةُ التَّعليميَّةُ المنهجيَّة.
الزم ِن الذي تضاعفت فيه املعرفة،
"يعترب املعلي ُم
يسا للمعلومات ،خصوصا يف هذا َّ
ً
مصدرا رئ ً
يزود الطَّلبةَ خبالصة ما
وتراكمت فيه املعلومات ،حىت أُطلق عليه اسم :عصر االنفجار املعريف ،فاملعلي ُم ي
توصل إليه اإلنسا ُن ِم ْن معارف وخربات ،وينتقي هلم أحسن ما قرأ أو مسع"."...
َّ
إن ُّ
َّ
املادة العلميَّة يعترب ِم َن البديهيَّات اليت ال َّ
بد أ ْن يتحلَّى هبا ،فاملعلي ُم لكي
متك َن املعلي ِم ِم َن َّ
بد أ ْن يكو َن متم يكنًا ِم َن املوضوع الذي يُعليمه ،أل َّ
يُعلي َم ال َّ
َن فاقد الشَّيء ال يعطيه ،كما جيب على
َّوسع يف موضوع الدَّرس ،وذلك باالطيالع على املصادر ،والكتب ،واملراجع ذات العالقة
املعلي ِم الت ُّ

توصل إليه العلماءُ يف املوضوع الذي يُد يرسه"."...
َّعرف على آخر ما َّ
باملوضوع ،والت ُّ
مادته،
...واملعلي ُم القدير هو الذي يتمتَّع بثقافة علميَّة واسعة ،جتعله أقدر على فَه ِم وتعليم َّ
الَّتابط بني أجزائها وبينها ،وبني املوا يد ذات العالقة هبا ِم ْن جهة ،وبيان مدى
وإظهار العالقة و َّ
ارتباطها باحلياة الواقعيَّة ِم ْن جهة أُخرى ،كما َّ
أن ثقافة املعلي ِم جتعله أقدر على املناقشة ،وعلى اإلجابة
على أسئلة الطَّ ِ
الرد على استفساراهتم"."...
لبة ،و َّ
ِ
وم َن األُمور اليت ال َّ
الَّتبية اإلسالميَّة،
ملما هبا ،أ ْن يكو َن عارفا بأصول َّ
بد أ ْن يكو َن املعلي ُم ًّ
ريب الطَّلبةَ على
ومبادئها ،وأهدافها ،وأ ْن يكو َن عارفا باحلالل واحلرام ،مدركا لفضائل األَخالق ،حىت يُ ي
ملما ببعض األَحاديث النَّبويَّة املتعليقة
أصوهلا ،ويعليمهم مبقتضاها ،كما جيب أ ْن يكو َن املعلي ُم ًّ
الصحابة ،خصوصا املشهورين منهم،
ملما بسرية بعض َّ
َّيب ًّ
باملوضوعات اليت يد يرسها ،عارفا بسرية الن ي
خصوصا ما يتعلَّق بشعر احلكمة،
ستحسن أ ْن يكو َن املعلي ُم حافظا لبعض األَبيات الشيعريَّة،
ً
كما يُ
ُ
ِ
بالعلماء املسلمني وإجنازاهتم ،وإسهاماهتم العلميَّة يف
ملما ببعض املعلومات املتعليقة
وأ ْن يكو َن ًّ
احلضارة اإلنسانيَّة ،وأ ْن يكو َن عارفا بشؤون وطنه ،ومشكالته ،وأهدافه بشكل خاص ،وأ ْن يكو َن
ٍ
بشكل عام"(.)1
شىت أحناء العا َِمل
مهتما بشؤون املسلمني ومشكالهتم يف َّ
ًّ
ثالثًا :الكفايةُ المهنيَّةُ المهاريَّة.
لكل َم ْن سيتَّخذ التَّدريس مهنةً( )2له؛ أ ْن يعي ماهيَّة التَّدريس ،وطبيعته ،واملعارف
" ِم َن امله يم ي
فن التَّدر ِ
يس ،و َّ
يس عمليَّة إنسانيَّة تتطلَّب أكثر ِم ْن نقل املعرفة ِم ْن ذهن
اليت يرتكز عليها ُّ
أن التَّدر َ

بتصرف.
( )1جان ،المرشد النَّفيس إلى أسلمة طرق التَّدريس ،ط ،1صُّ ،31-21
( )2وهل يُ ُّ
مشكورا ص ،21حاشية رقمِ )2( :م ْن هذا املبحث.
يس مهنةً؟ راجع
ً
عد التَّدر ُ
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املعلي ِم ،إىل ذهن الت ِ
املادة ال يدراسيَّة ،اليت يقوم
يلميذ ،فهي عمليَّةٌ تتطلَّب معرفة طبيعة املتعلي ِم ،وطبيعة َّ
بتدريسها ،كما تتطلَّب أيضا عمليَّة التَّدر ِ
يس العطف األَبوي"(.)1
أن مهنة التَّدر ِ
"ويعتقد كثريٌ ِم َن املعليمني املبتدئنيَّ ،
يس ،مهنة رقيقة ،ولطيفة ،وغري مرهقة،
أن معظم املعليمني اجلدد مل يأْ ِ
باإلضافة إىل َّأَّنا تفي باملتطلَّبات االقتصاديَّة بالنيسبة هلم ،كما َّ
ت إىل
املدرسة (احل ْلقة) ويف ذهنه؛ اخلشونة واخلداع بني الطُّ ِ
الب ،والعنف الذي حيدث بني فَّتة وأُخرى ،إىل
كل هذه األُمور اليت متثيل مالمح احلياة املدرسيَّة.
ي
ِ
الصدر وأ ْن يعرف كلٌّ منهم
َّحمل ،وسعة َّ
وم ْن أجل ذلك على املعليمني أ ْن يط يوروا قدراهتم على الت ُّ
صفاته وكفاياته"(.)2
" كما أنَّه ينبغي أ ْن تتوفَّر بعض املق يومات املهنيَّة لدى معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة ،ليقوموا مبهنة
التَّدريس ،ومنها:
 .1إجادة تالوة ِ
َقل حفظ جزء كبري منه.
القرآن الكرمي ،وحفظه كامال ،أو على األ ي
 .2أ ْن تكو َن لدى املد يرس رغبة ذاتيَّة يف مهنة التَّدر ِ
يس.
 .3أ ْن يكو َن لدى املد يرس استعداداً فطريًّا ملزاولة مهنة التَّدر ِ
يس.
يتعرف املد يرس على بيئة احل ْلقة ،لكي َّ
يتمك َن ِم ِن اختيار األَلفاظ املناسبة أثناء التَّخاطب مع
 .2أ ْن َّ
ُ
ِ
ٍ
جمتمع احل ْلقة سيئةً.
التَّالميذ ،وليتحاشى القيام بسلوكيَّات يراها ُ
س على تالميذه ِم ْن ناحية القدرة على احلفظ ،والتَّعلُّ ِم ،ومصادر التَّلقي املقبولة
 .1أ ْن َّ
يتعرف املد ير ُ
لديهم واملؤثيرة يف تكوين شخصيَّاهتم ،حىت َّ
يتمك َن ِم ْن حتديد املقدار املناسب للحفظ.
قادرا على إدارة احل ْلقة ،وحفظ نظامها.
س ً
 .6أ ْن يكو َن املد ير ُ
ملما بطرق التَّدريس ،ووسائل اإليضاح املعينة.
س ًّ
 .7أ ْن يكو َن املد ير ُ
س بشروط اإللقاء اجليد ،سواء يف حال التَّوجيه ،أم يف حال طرح املوضوع على
 .1أ ْن يلتزم املد ير ُ
الطَّلبة.
س منتظما يف مواعيد احل ْلقة.
 .0أ ْن يكو َن املد ير ُ
َّ
س للح ْلقة قبل أ ْن يأْتيها نفسيًّا.
 .19أ ْن
يستعد املد ير ُ
( )1املنويف و عايل ،المدخل إلى التَّدريس الفعَّال ،ط ،3ص.21
السابق ،ص.262
( )2املرجع َّ

98

الصادرة ِمن ِ
اجلهة املشرفة
 .11أ ْن يكو َن لدى املد ير ِس االستعداد لاللتزام والتَّفاعل مع التَّوجيهات َّ
َ
على احل ْلقة"(.)1
رابعا :الكفايةُ الوظيفيَّةُ التَّربويَّة.
ً
يظن
"مل تع ْد وظيفة املعليم اليوم مقصورة على التَّعلي ِم ،أي :توصيل العِل ِم إىل املتعلي ِم ،كما ُّ
كل
لكن وظيفته تعدَّت هذه الدَّائرة احملدودة إىل دائرة َّ
بعض النَّاس ،و َّ
الَّتبية ،فاملعلي ُم مرب أوالً وقبل ي
شيء.
فوظيفة املعلي ِم على هذا هي :متكني الت ِ
الصاحلة،
َّالميذ ِم َن احلصول على املعارف ،والعادات َّ
ُ
السلوك االجتماعي.
واملثل العليا ،وإتقان املهاراتُّ ،
دهم ُّ
وتعو ُ
املريب -هي :مساعدة الت ِ
يلميذ على أ ْن يوفيق بني نفسه – حاجاته وَّن يوه -وبني
ووظيفة املعلي ِم– ي
كل ما يعمله املعلي ُم ينحصر يف هذه الوظيفة.
البيئة ،بوضعه يف الوضع املناسب هلذا التَّوفيق ،و ُّ
وميكن تلخيص وظيفة املعلي ِم يف :أنَّه يقوم مقام الوالدين واجملتمع يف تربية الت ِ
يلميذ  ،بتوجيهه وإرشاده
ُ
()2
يف مجيع نواحي تربيته ،حبيث َّ
يتمك ُن ِم َن املالءمة والتَّوفيق بني نفسه وبني بيئته" .
الَّتبيةِ ،
" َّ
ي ،ومعرفة حاجات َم ْن يد يرسهم،
وعلم النَّفس َّ
إن معرفة املعلي ِم ألُصول َّ
الَّتبو ي
وخصائص َّن يوهم؛ اجلسميَّة ،والعقليَّة ،واالنفعاليَّة ،ومعرفة قدراهتم ،واستعداداهتم ،وميوهلم،
وأَوالعهم( ،)3ومعرفة طرق التَّدريس املختلفة ،جتعله أقدر على حس ِن التَّعامل مع الطَّ ِ
لبة ،وعلى ُحس ِن
ُ
ِ
وتوجيه الطَّلبة
ف (احل ْلقة) ،وتسيري أموره ،واحملافظة على النيظام ،وإدارةِ النيقاش،
الص ي
ضبط وإدارة َّ
وإرشادهم ،ومعرفة طرق حتفيزهم ،وشحذ مهَّتهم ،وسبل إثارة اهتماماهتم ،للوصول بالعمليَّة التَّعليميَّة
إىل أقصى حد ممك ٍن ِمن الكمال ،وهذا ما يوفير للمعلي ِم والطَّ ِ
لبة الكثري ِم َن الوقت واجلهد(.)2
َ

( )1املنتدى اإلسالمي ،نحو أداء متميِّز لحلقات تحفيظ ال ُق ِ
بتصرف.
رآن الكريم ،ط ،2صُّ ،11-13
بتصرف.
( )2عبدالعزيز و عبداجمليد ،التَّربية وطرق التَّدريس ،ط ،11ج ،1صُّ ،169-110
(ِ )3من :ولِع يولَع ويـلَع ولَعا وولُوعا ،تَـولَّع بِِه ،أَحبَّه وعلِق بِ ِـه ش ِـديدا ،وولِـع بِ ِـه وأُولِـع بِ ِـه وتَـولَّـع بِ ِـه والولُـوع َّ ِ
َّعلُّـق ،انظـر:
الشـد ُ
ُ ُ
يد التـ َ
ْ َ َ ُ ُ ََ ُ َ ً
َ َََ
َُ ََ َ ً َ َ
ً ََ
مادةَ " :ولَ َع" ،ص.011
مادةَ " :ولَ َع" ،ج ،2ص ،1916والم ْن ِج ُد في اللغة واألَعالم ،طَّ ،33
المعجم الوسيط ،طَّ ،2
( )2جان ،المرشد النَّفيس إلى أسلمة طرق التَّدريس ،ط ،1ص.33-32
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المبحث الثَّالث :تقويم معلِّم الحلْقة ال ُقرآنيَّة.
ي ٍ
جهد لتحقيق ٍ
هدف ما  ،غالبا ما يسأل
ي
ٍ
مشروع ،أو بذل أ ي
"بعد االنتهاء ِم ْن تنفيذ أ ي
نفسه عدَّة أسئلة تدور حول كيفيَّة قيامه بالعمل ،ومدى َحتقُّق األَهداف ،وكيفيَّة التَّغلب على
ُ
الفرد َ
ي
مهم ٍة تُعرف بالتَّقومي.
ُّ
إطارا لعمليَّ ٍة َّ
الصعوبات اليت واجهته ،وتُشكل هذه األَسئلة يف جمموعها ً
خاصة ،سواء يف املدرسة التَّقليديَّة أ ِو
وحيظى موضوع التَّقومي يف العمليَّة التَّعليميَّة بأمهييَّ ٍة َّ
خاصة ،لدرجة َّ
احلديثة ،بل َّ
أن عمليَّةَ التَّعلي ِم تبدو كما
إن بعض املربيني يبالغون يف إعطاء التَّقومي أمهييَّة َّ
ِ
أهداف التَّقومي"(.)1
لو كانت وسيلة خلدمة
ِ
" َّ
حياته
ي عمل ،حيث أصبح ميارسها اإلنسا ُن يف
إن عمليَّةَ التَّقومي أصبحت ضروريَّةً ألَ ي
اليوميَّة ِعدَّة َّ ٍ
الَّتبية كعمليَّة فنيـيَّة حديثا ،واحلقيقة َّ
أن
لكن هذا املفهوم دخل جمال َّ
مرات يف اليوم ،و ْ
صناعة والتيجارة ،مثَّ انتقلت هذه الوسيلة املوضوعيَّة ِم ْن عا َِمل
وتطور يف جمال ال ي
مفهوم التَّقومي نشأ وَّنا َّ
الَّتبية.)2("...
صناعة إىل عا َِمل َّ
ال ي
يتم تقييم أغلب املد يرسني وفق أ ٍ
ُسس اعتياديَّة ،لتحديد ما إذا كان أداؤهم يرقى إىل
" ُّ
مستويات مقبولة ،وفيما إذا كانوا قادرين على َخلق بيئة تعليميَّة فعَّالة لطالَّهبم واحملافظة عليها ،تتلف
معايري األَداء املستخدمة يف تقييم املعليمني ،ويقوم بتحديدها عاد ًة مدير املدرسة ،أو املنطقة التَّعليميَّة،
الَّتبية احلكوميَّة ،ويف أغلب املدارس يقوم مدير املدرسة ،أو أحد
أو جملس املدرسة ،أو إحدى دوائر َّ
أعضاء اجملموعة اليت تدير املدرسة بتقييم املعليمني.
َّ
إن لعمليَّة تقييم املعليمني أهدافا عديدة :ياتاذ القرار بشأْ ِن استمرا ِر املعليمني يف عملهم ،أو
ِ
أجورا ومنحا جمزية ،كما َّ
أن التَّقييم يساعد املعليمني
تثبيتهم يف الوظيفة بعد فَّتة االختبار ،أو منحهم ً
أيضا على تقدير مستوى كفاءاهتم ،وفعاليَّاهتم ،ويساعدهم يف وضع اسَّتاتيجيَّات لتطوير َّ
الذات،
وحتسني األَداء.
تشري ال يدراسات الوطنيَّة إىل َّ
أن "املعليمني يرغبون يف أ ْن خيضع أداؤهم للمزيد ِم َن املشاهدة،
وحيتاجون للمزيد ِم َن النَّقد ،والتَّوجيه ،ويرغبون بإتاحة املزيد ِم َن الفرص للتَّحدُّث مع غريهم ِم َن
( )1وزارة املعارف ،دليل المعلِّم ،ط ،1ص.111

العامة ،ط ،1ص.122
السبحي ،أصول التَّربية اإلسالميَّة َّ
( )2باقارش و ّ
111

صني حول حتسني طرق تعليم طالَّهبم"(.)1
املخت ي
"وما ذاك إالَّ أل َّ
َن املعليمني قد شعروا بأمهييَّة التَّقومي ،و َّأَّنم حباجة إىل َم ْن يق يومهم ،بل وحباجة
إىل أ ْن يق يوموا هم أنفسهم بذاهتم.
َّ
الب أ ِو املعلي ُم بتقومي نفسه ،وهو
والتَّقومي الذايت يُقصد به :تقومي الفرد ذاتيًّا ،كأ ْن يقوم الطَّ ُ
يتم ذلك باالشَّتاك مع
مبدأٌ تتَّجه إليه َّ
الَّتبية احلديثة ،وتعمل على األَخذ به وتشجيعه ،على أ ْن َّ
األَساليب األُخرى للتَّقومي.
ِ َّ
ويعد التَّقومي َّ
ُّ
الب بتعليم نفسه بنفسه
الذايت
ً
امتدادا للتَّعلُّم الذايت ومك يمال له ،فإذا ما قام الطَّ ُ
موضوع دراسيَّ ،
فإن عليه أ ْن يعرف مدى ُّ
تقدمه حنو بلو أهداف تلك الوحدة
يف وحدةٍ دراسيَّة ،أو
ٍ
أ ِو املوضوع ،ومدى صالحيَّة ِخططه وجهوده التَّعليميَّة ،كما َّ
أن عليه أ ْن يبحث ع ِن األَخطاء اليت
وقع فيها على وجه التَّحديد"(.)2
لعل
"وحىت يكو َن التَّقومي شامال ،ومتميزا ،وفاعال ،فينبغي أ ْن حيتوي على عناصر وأمور عدَّةَّ ،
أمهَّها العناصر العشرة التَّالية:
 .1جودة وسائل اإليضاح املقدَّمة للت ِ
َّالميذ.
املادة العلميَّة.
 .2مقدار معلومات املعلي ِم ع ِن املوضوع أو َّ
 .3قدرة املعلي ِم على إيصال املعلومات للت ِ
َّالميذ.
 .2قدرة املعلي ِم على إثارة احلوار ،والتَّفاعل ،واملشاركة.
صة (احل ْلقة).
 .1فائدة حمتويات احلِ َّ
صة (احل ْلقة) ،وإمكانيَّة تطبيقها.
 .6واقعيَّةُ املوضوعات اليت طُرحت يف احلِ َّ
ِ
 .7فاعليَّةُ األ ِ
صة (احل ْلقة).
َساليب التَّدريبيَّة اليت
استخدمت يف احلِ َّ
ِ
صة (احل ْلقة).
 .1فاعليَّةُ الت
َّفاعالت املرئيَّة ،والوسائل التَّدريبيَّة ،اليت متَّ استعماهلا يف احلِ َّ
 .0موقف الربنامج ومدى كفايته.
صة (احل ْلقة)"(.)3
 .19املع يوقات اليت صادفت احلِ َّ
ك في ِ
مهنة الت ِ
فن الت ِ
،كتاب مَّتجم.
( )1عبداهللُّ ،
َّدريس مستقبلُ َ
َّدريس ،ط ،1صٌ 329
( )2وزارة املعارف ،دليل المعلِّم ،ط ،1ص.116
واإلبداع ،...ط ،3ص.236-231
( )3حاووط ،صنعةُ التَّميُّ ِز
ِ
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أخريا أيُّها املعلي ُم؛ َّ
املرجوة ،وبركته ،إذا كان عفويًّا ارجتاليًّا ،ال
فإن التَّقومي ال حيقيق "فوائده َّ
"و ً
اجلد والعزمية ،وال النَّهج والتَّخطيط ،ولذلك ال َّ
يصاحبه ُّ
كل ميدان ُخطَّة،
بد أ ْن يكو َن للتَّقومي يف ي
أهم مالمح النَّهج واخلُطَّة:
ميكن أ ْن نوجز هنا َّ
و ٌ
ميكن أ ْن ينمو مع املمارسة والتَّطبيق ،و ُ
َّنج حمدَّدُ ،
يذهب كثريٌ ِم ْن خريه
مستمرا ،على َّنجه احملدَّد ،فإذا تعطَّل أو تقطَّع؛
 .1أ ْن يكو َن التَّقومي دوريًّا،
ًّ
ُ
وبركته ،وميكن أ ْن تكو َن دورته يوميَّة بالنيسبة للفرد ،وأسبوعيَّة ،وشهريَّة ،وسنويَّة ،وعلى ٍ
عدد ِم َن
ُ
السنوات ،ذلك على حسب العمل واإلدارة ،يف حياة الفرد ،واجلماعة ،واأل َُّمة.
َّ
ويهمنا هنا أ ْن نؤيكد بعض هذه
 .2حيتاج التَّقومي إىل توافر بعض اخلصائص يف رجاله والقائمني بهُّ ،
لكن ألَ ََّّنا أكثر تعطُّال واضطرابا يف حياة املسلمني ،فباإلضافة
اخلصائص ،ال على سبيل احلصر ،و ْ
ثالث خصائص نعتقد بأمهييَّتها:
لإلميان ،والتَّقوى ،والعِل ِم ،واخلربة ،واملران ،نورد َ
أساس ِم ْن منهاج اهلل ،وعلى ِ
أ .معرفة املسلم حلدوده على ٍ
املقررة اليت تويزع املسؤوليَّات،
أساس اخلُطَّة َّ
وحتديد الواجبات.
ِ
َّ
افزها وانطالقَتها.
لم ِ
مبنهاج اهلل والواق ِع؛ حو َ
ب .املبادرة الذاتيَّة اليت يوفير اإلميا ُن والع ُ
ج .القدرة على ُحس ِن املوازنة بني خمتلف الظُّروف واألَحوال ،والنَّاس ،واألَشخاص ،والتَّكاليف،
واملسؤوليَّات ،والقو ِ
اعد اإلميانيَّة"(.)1

وخطَّة التَّربية والبناء ،ط ،1ص.131-137
( )1النَّحوي ،نهج الدَّعوة ُ
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المحور الثَّالث :طرق تعليم وحفظ ال ُق ِ
رآن الكريم.
المبحث األَول :طريقة حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم بالتِّكرار والمراجعة.
المبحث الثَّاني :طريقة حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم بالت ُّ
َّذكر.

المبحث الثَّالث :طريقة حفظ ال ُق ِ
بالصفحة.
رآن الكريم َّ
الرابع :طريقة حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم باآلية أو اآليات.
المبحث َّ

ِ
السماع.
عن طريق َّ
المبحث الخامس :طريقة حفظ ال ُقرآن الكريم ْ
السادس :حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم بطريقة الحفظ الجماعي.
المبحث َّ

السابع :حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم بطريقة الحفظ الفردي.
المبحث َّ
المبحث الثَّامن :حفظ ال ُق ِ
حفظت.
رآن الكريم بطريقة كتابة ما
َ

المبحث التَّاسع :حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم بطريقة التَّفسير وفَ ِ
هم المعنى اإلجمالي لآليات ال ُقرآنيَّة.
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المبحث األَول :طريقة حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم بالتِّكرار والمراجعة:
يد ِ
نظرا قراءة
احلفظ َّ
"وهي أفضل الطُّرق على اإلطالق ،وتكو ُن بأ ْن يقرأ مر ُ
الصفحة كاملة ً
مر ٍ
ات ،مع استحضار القلب ،وتركيز ال يذهن.
متأنيية ،صحيحة ،أكثر ِم ْن عش ِر َّ
مر ٍ
نظرا،
ات أُخرىَّ ،
مثَّ يبدأُ يف حماولة تسميع الدَّرس على نفسه ،فيقرأُه أكثر ِم ْن عش ِر َّ
مرًة ً
الصحيح على نفسه
فتح املصحف عند الش ي
تسميعا على نفسه غيبًا ،مع ِ
َّك ،مثَّ يكيرُر التَّسميع َّ
ومرةً
َّ
ً
مر ِ
مر ٍ
ات التيكرار ،وبذلك سوف
ات ،وإذا مل حيصل ذلك ،فعليه أ ْن يزيد عدد َّ
غيبًا أكثر ِم ْن عش ِر َّ
الصفحةُ حمفوظة حفظًا جي ًدا ،متينًا ،إ ْن شاء اهلل تعاىل"(.)1
تكو ُن َّ
ظ ِم َن التَّفلُّت والفرار ،وهو نوعان:
"والتيكر ُار هو :عمليَّةٌ حتمي احلف َ
ِ
سرا.
 .1مبعىن إمر ُار
احملفوظ على القلب ًّ
الصويتُّ ،وبطريقة مرتفعة يوميًّا.
 .2التيكر ُار َّ
َّرس
وصى أ ْن يُ َّ
وهناك طريقة أُخرى للتيكرار وهي :أ ْن يكو َن عشرين َّ
مرًة على األ ي
َقل ،ويُ َ
كرَر الد ُ
مرًة ،وقد يُكيرُر اإلنسا ُن مع نفسه أو زميله ،أو أحد أفراد بيتهَّ ،
الَّتكيز،
والبد مع التيكرار ِم َن َّ
مخسني َّ
وخصوصا يف بداية اآلية وخامتتها ،فهذا ِم ْن مثبيتات احلفظ"(.)2
ً
ِ
"ويُ ُّ
استيعاب الدَّارسني هلا،
املهمة لتثبيت املعلومات ،وزيادة
عد التيكر ُّار ِم َن األَساليب َّ
الَّتبويَّة َّ
وهو ِمن الطُّ ِ
َّيب  يف تربية أصحابه"(.)3
املهمة يف العمليَّة َّ
رق َّ
الَّتبويَّة ،وقد مارسه الن ُّ
َ
" َّ
الَّتداد للوحدة احملفوظة؛ يؤيدي عادةً إىل حفظها وتثبيتها يف ال يذهن ،فلو
إن كثرة التيكرار و ي
كان التيلمي ُذ حيفظ بعد عش ِر تِكرار ٍ
ات ،وجب عليه أ ْن يكيرَر ضعف هذا العدد ،ليكو َن حفظُه قويًّا،
()2
َّ
َّعليم املفيد حيصل بالتيكرار(.)1
ت
ال
أن
:
وقد ذكر ابن خلدون
َ
"وقد َّ ِ
اسات التَّجريبيَّة احلديثة العالقة الوثيقة بني مستوى الت ُّ
مرات
َّذكر ،وبني عدد َّ
أكدت ال يدر ُ
التيكرار ،فهو ممَّا يـُثَبيت املعلومات ،واملهارات ،ويساعد على جودة الت ُّ
َّذكر"(.)1
( )1الشَّنقيطي ،المساعد لحفظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.31
زاد المعلِّ ِ
بتصرف.
مة بالدُّوِر النِّسائيَّ ِة ،ط ،1صُّ ،27
( )2العصيميُ ،
( )3األَهدل ،معالم تربويَّة وتعليميَّة في المصحف َّ
الشريف ،د.ط ،ص.116

الَّتمجة له يف صفحة رقم )21( :احلاشية رقم.)1( :
( )2سبقت َّ
ِ
عن :مقديمة ابن خلدون ،البن خلدون ،ص.132
(َّ )1
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنيَّة ،ط ،1ص ،102نقالً ْ
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()2
"وهذا ما َّ
نظاما
أكده علماءُ املسلمني يف هذا امليدان ،فقد اقَّتح َّ
الزرنوجي التيكر َار ليكو َن ً
مر ٍ
ِ
ات،
مخس َّ
يساعد التيلمي َذ يف احللقات ال ُقرآنيَّة على احلفظ فقال :وينبغي أ ْن يكيرَر َسْب َق األَمس َ
مر ٍ
وسبق اليوم الذي قبله أربع َّ ٍ
ات ،والذي قبله اثنني ،والذي قبله
ثالث َّ
السْب َق الذي قبله َ
َْ َ
َ
مرات ،و َ
ِ ()3
ظ َّإَّنا حيصل بالتيكرا ِر ،ويرتبط به ارتباطًا طرديًّا"(.)2
داع إىل احل
واحد ،فهذا ٍ
فظ  ،فاحلف ُ
مر ٍ
فينبغي على ِ
جداَّ ،
ظ ال
فإن احلف َ
طالب احل ْلقة ال ُقرآنيَّة أ ْن يكيرَر الن َّ
َّص ال ُقرآِّنَّ َّ
ات كثرية ً
ِ
فم ْن أراد أ ْن يبقى حفظَه مدةً طويلةً فليُكثر ِم ْن إعادته وتكراره.
يثبُ ُ
ت إالَّ بالتيكرارَ ،
ِ
َّ َّ
ت
َّاس يتفاوتون يف ذلك :فمْنهم َم ْن يَثبُ ُ
إن "الطريق يف إحكام احملفوظ..كثرةُ اإلعادة ،والن ُ
ظ مع قلَّة التيكرا ِرِ ،
ِ
لإلنسان أ ْن يعيد بعد
ومْنهم َم ْن ال حيفظ إالَّ بعد التيكرا ِر الكثري ،فينبغي
معه احملفو ُ
ِ
ظ)"(.)1
ت معه احملفو ُ
احلفظ ليَثْبُ َ
ت؛ ألَنَّه مل
"واحملفو ُ
كرُر – َّ
ظ الذي ال يُ َّ
وخاصة يف املرحلة األُوىل -يُس ِرعُ إليه النيسيا ُن ويتفلَّ ُ
يقيَّد بالتيكرا ِر.
وحيكى َّ
عجوز يف بيته :قد واللَّه حفظتُه
ُ
َّرس يف بيته مر ًارا كثريةً ،فقالت له ٌ
أن ً
فقيها أعاد الد َ
ٍ
َّرس ،فقالت :ما
أنا ،فقال :أعيديه ،فأعادتهَّ ،
فلما كان بعد أيَّام ،قال يا عجوز :أعيدي ذلك الد َ
أحفظُه ،قال  :أنا أكيرُر َّ
عد احلفظ لئالَّ يصيبِّن ما أصابك"(.)6
"وإنَّنا لنالحظ َّ
السجدة وأواخر البقرة وغريها،
كثريا ِم َن العوام حيفظون سورة يس وسورة َّ
أن ً
تكررت على مسامعهم ،ومسعوها يف املناسبات"(.)7
وما ذلك إالَّ لكثرةِ ما َّ

ِ
حملمد عثمان
(َّ )1
عن :احلديث النَّبوي وعِ ْل ُم النَّفسَّ .
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنيَّة ،ط ،1ص،102نقالً ْ
جنايت ،ص.112
الزرنوجي ،تاج الديين ،أديب ِم ْن أهل خبارى ،أصله ِم ْن زرنوجِ ،م ْن بالد ما وراء النَّهر ،له
( )2هو :النُّعمان بن إبراهيم بن اخلليل َّ
"املوضَّح" يف شرح املقامات احلريريَّة ،توىف سنة ()629هـ ،انظر :األَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،1ص.31
الَّتبية اإلسالميَّة ،حملمود قمرب ،ص.211
عن :دراسات تراثيَّة يف َّ
(َّ )3
الزهراِّن ،مرجع سابق ،ص،102نقالً ْ
السابق ،ص.102
( )2املرجع َّ
احلث على حفظ العِْل ِم ،البن اجلوزي ،ص.21
عنُّ :
السحيباِّن ،الحف ُ
ظ؛ ِّ
(ُّ )1
أهميَّته ،عجائبه ،...ط ،1ص ،16نقالً ْ
احلث على حفظ العِْل ِم ،البن اجلوزي ،ص.212
عنُّ :
كيف تحف ُ
( )6الغوثاِّنَ ،
ظ القرآ َن الكريم ،ط ،2ص ،16نقالً ْ
السابق ،ص.16
( )7املرجع َّ
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ٍ
ت غالباً" ،وبعض اإلخوة واألَخوات يقرأُ املقطع
" َّأما احلف ُ
ظ بدون تكرا ٍر ومراجعة فإنَّه ال يَـثْبُ ُ
السرعة ،بسبب ضيق وقته،
مرتني أو ثالثًاُّ ،
َّ
حرصا على ُّ
فيظن أنَّه قد حفظه ،وينتقل إىل مقطع آخر ً
أو تنافسه مع زميله ،أو إحلاح مد يرسه ،وهذا ال يُثمر ،فالقليل الدَّائم خريٌ ِم َن الكثري املْنقطع ،واحلفظ
السريع ،وسبب هذه الظَّاهرة :أحيانًا اليرضا ع ِن النَّفس والغرور ،فيكتفي
السريع يؤيدي إىل النيسيان َّ
َّ
مر ٍ
ظ أنَّه قد َعلِ َق يف ذاكرته؛ انتقل إىل غريه ،ظنًّا ِمْنه َّ
أن هذا
ات قليلة ،فإ ْن الح َ
الب بقراءةِ املقطع َّ
الطَّ ُ
مبجرد شعوره أنَّه حفظ هذه
الب ع ِن احلفظ والتيكرار َّ
املستوى يكفي ،واملطلوب أ ْن ال يتوقَّف الطَّ ُ
ٍ
مرًة بعد أُخرى ،أل َّ
جديد
كل تكرا ٍر
تقن احلفظ بزيادة تكرار تلك اآليات َّ
َن َّ
اآليات ،بل عليه أ ْن يُ َ
يـر يسخ احلفظ أكثر ،وخيفيف اجلهد أثناء املراجعة ،وقد ذكر ُ ِ
نني للحفظ أنَّه أثناء حفظه كان
ُ
َُ ُ
أحد املْتق َ
()1
مثانني ،فأصبح بعد ذلك ال حيتاج إىل املصحف" .
يكيرُر املقطع ستني َّ
مرةً ،وأحيانًا َ

الع َمر ،أفال يتدبَّرون ال ُقرآ َن ،ط ،1ص.02
(ُ )1
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المبحث الثَّاني :طريقةُ حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم بالت ُّ
َّذكر:
ِ
إن ُّ
"للت ُّ
اإلنسان ،إ ْذ َّ
السابق ،وملعلوماتنا،
الشأْ ِن يف حياة
َّذك ِر أمهييَّةٌ عظيمةُ َّ
تذكَرنا لتعلُّ ِمنا َّ
ٍ
مشكالت جديدةٍ يف املستقبل ،كما أنَّه يساعدنا
حل ما يواجهنا ِم ْن
وخرباتنا َّ
السابقة؛ مي يكنُنا ِم ْن ي
أمر هامٌّ يف
على مواصلة التَّقدُّم يف اكتساب معلومات جديدة ،ويف اكتشاف
َ
حقائق جديدة ،وهو ٌ
ِ
لإلنسان.
ي
تطوِر التَّقدُِّم
العلمي احلضار ي
ُّ
ي
ِ ِ
ٍ
عما للت ُّ ِ
الع َمليَّةَّ ،
وفضالً َّ
أيضا أمهييَّة عظيمةُ
فإن له ً
َّذك ِر م ْن أمهييَّة يف حياة اإلنسان الع ْلميَّة و َ
ِ
الشأْ ِن ِم َن النَّاحية الديينيَّةُّ ،
اإلنسان الدَّائم هلل  ،ولفضله ،ونعمه الكثرية عليه يف احلياة،
فتذك ُر
َّ
ِ
اب أو ٍ
واآلخرة ،ويوم احلساب ،وما ينتظره ِمن ثو ٍ
إن ُّ
عقاب؛ َّ
لإلنسان؛ ألَنَّه
جدا
تذكَر ذلك كلَّه ٌّ
مهم ً
ْ
بفضائل األَخالق ،فالت ُّ
ِ
َّذك ُر إذ ْن مفي ٌد لتحقيق اخلري
الصاحل ،والتَّحليي
يدفعه إىل التَّقوى ،والعمل َّ
ِ
لإلنسان؛ سواءً يف الدُّنيا أو يف اآلخرة"(.)1
ِ
فالسفة اإلسالم القدرَة على الت ُّ
َّذك ِر إىل عوامل نفسيَّة وما يديَّة؛ كاالستمرار يف
"وقد عزا بعض
َّفر للعمل
املذاكرة ،واإلعادة واملراجعة ،وبذل اجلهد يف الدَّرس ،والبعد ع ِن املشاغل واآلالم ،والت ُّ
وال يدراسة ،يف جو ِمن اهلدوء ،و ِ
اإلميان"(.)2
َ
ِ
تاج لعوامل خمتلفة تُسهم يف تنمية وتقوية َّ
"والت ُّ
الذاكرة ،وهذا يعِّن َّ
أن إمهال
َّذك ُر اجلي ُد هو ن ٌ
هذه العوامل يؤيدي إىل الن ِ
يسيان"(.)3

( )1جنايت ،ال ُقرآ ُن ِ
وع ْل ُم النَّفس ،ط ،0ص.290

( )2اإلبراشي ،التَّربية اإلسالميَّة وفلسفاتها ،ط ،2ص.291
( )3العامل ،طرق وأساليب تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.131
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المبحث الثَّالث :طريقةُ حفظ ال ُق ِ
بالصفحة:
رآن الكريم َّ
يد ِ
الصفحة كاملة ِم ْن َّأوهلا إىل آخرها قراءة متأنيية ،صحيحة،
احلفظ َّ
نعِّن بذلك أ ْن يقرأ مر ُ
مر ٍ
ِ
املرات الثَّالث أو
ات ،حبسب ذاكرة
اإلنسان ،وقدرته على احلفظ ،فإذا قرأها هذه َّ
ثالث أو مخس َّ

اخلمس قراء ًة فيها استحضار ٍ
كيز ذه ٍن ٍ
وعقل؛ أغلق مصحفه ،وبدأ يُ َس يم ُع صفحته ،وقد
قلب ،وتر ُ
ُ
يتم أو لن يستطيع حفظها بقراءة الث ِ
ِ
بعضكم َّ
اخلمس ،أقول :نعم سيكو ُن قد
َّالث أو
يرى ُ
لن َّ ْ
أن هذا ْ
ويفتح مصحفه وينظر حيث وقف فيستعني ،وميضي ُمغل ًقا
سيقف وقفةً،
حفظ ِم ْن َّأوهلا ومضى مثَّ
ُ
ُ
الصفحة ،ما الذي سيحصل؟ املوضع
مصحفه ،مث
سيقف رمبَّا وقفةً ثانيةً ،أو ثالثةً ،مثَّ لِيُعِد تسميع َّ
ُ
ِ
وحفر يف عقله ،فَ َستَ ِق ُّل
لن يقف فيه ثانيةً ،ألَنَّه سيكو ُن قد نُق َ
ش يف ذاكرتهُ ،
الذي وقف به أوالً ْ
املرة األُوىل مثَّ الثَّانية ،ويف الغالب أنَّه يف الثَّالثة يأْيت
الوقفات ،وغالبًا ِم ْن خالل التَّجربةَ ،سيُ َس يم ُع َّ
ُ
ات؛ ٍ
مر ٍ
بالصفحة حمفوظة كاملة ،بعد أ ْن يقوم مبجموع ما قرأه ِ
ثالث أو ٍ
مخس يف القراءة األَوليَّة
َّ
مثان َّ
ِ
الوقفات يف ِ
مرة،
قلت بعض
املرَّكزة ،مثَّ يبدأُ باخلطوة الثَّانية بتسميع هذه َّ
أول َّ
الصفحة ،وسيقف كما ُ
املرة الثَّانية ،ويف الغالب أنَّه يف الثَّالثة ال يقف.
ويف َّ
املرة األَخرية ثالث
َّسميع َّ
الصحيح الذي أمتَّه يف َّ
ماذا يصنع يف اخلطوة الثَّالثة؟ أ ْن يكيرَر الت َ
ٍ
مر ٍ
ات ،أو أحد عشرة
مرات تقريبًا،
فحينئذ يكو ُن جمموع ما قرأ به هذه َّ
تسع َّ
َّ
الصفحة يف ذلك الوقت ُ
مرة.
مر ٍ
ات مثَّ يُ َس يمعُها يف ثالث جتارب ،أو
إذ ْن يقرأُ َّ
الصفحة قراءةً مرَّكزةً صحيحة ثالث أو مخس َّ
ضبِطُها يف ِ
الصفحة حمفوظة حفظا جي ًدا متينا
ثالث تسميعات ،وبذلك تكو ُن َّ
ثالث حماوالت ،مثَّ يَ ْ
َمكينا –إ ْن شاء اهلل.)1(-
ِ
ومن إيجابيَّات طريقة حفظ ال ُق ِ
بالصفحة ما يلي:
رآن الكريم َّ
ْ
َّ " .1
مؤتلفة،
املقرِر حفظها ،تَ ِرُد كاملة إىل احلافظة ،غري َّ
أن الوحدة أو َّ
الصفحة َّ
جمزأةٍ ،بل كاملة ْ
وبتكرارها ُحتفظ ِم ْن أوهلا إىل آخرها.
ِ
َّ
َّ .2
نظرا لك يميَّة اإلجناز ِم َن احلفظ ِم َن اآليات ال ُقرآنيَّة.
إن هذه الطريقة تثري دافعيَّة التيلميذ يف احلفظ ً
 .3تَـثْبِيت ِ
احلفظ ،حيث َّ
كل آية تأْخذ نصيبها ِم َن القراءة واحلفظ مع سائر اآليات احملدَّدة بنسبة
أن َّ
ُ
متساوية.
بتصرف.
( )1الشَّعراوي ،كيف تقرأ ال ُقرآ َن الكريم وتحفظه ،د.ط ،صُّ ،09-11
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ِ
َّعا على الوحدة احملدَّدة ِم َن اآليات الكرمية ،بدرجة واحدة،
 .2يكو ُن انتباه التيلميذ هبذه الطَّريقة موز ً
ِ
استجابة
فيبدو معناها ِم ْن أوهلا إىل َّنايتها دفعة واحدة ،وهذا ِم َن العوامل املساعدة على احلفظ ،و
ال يذه ِن لربط أجزائها يف الغالب"(.)1
أيضا ِمن إجيابيَّات ومميزات طريقة حفظ ال ُق ِ
بالصفحة "أنَّك ال تتتعتع أو تتوقَّف
رآن الكرمي َّ
و ً ْ
الصفحات بعضها ببعض بعد ذلك ،...أل َّ
الصفحة كاللَّوح أو كالقالب حيفظها يف
َن َّ
تصل َّ
عندما ُ
ويتصورها أمامه ِم ْن مبدئها إىل منتهاها ،ويَع ِرف –غالبا -عدد آياهتا ،آية
قلبه ،ويرمسها يف خميلته،
َّ
الصفحات؛ آيتني ،وبعضها ثالث ،وبعضها آيات كثرية ليس بالضَّرورة
كاملة ،صفحة كاملة ،بعض َّ
الصفحة كاملة بال توقُّ ٍ
تصوًرا ،فيعينه
لكن هذه الطَّريقة جتعله أوالً يأْخذ َّ
ف ،يستحضرها ُّ
ُّ
تصورها ،و ْ
ي ٍ
ي
شيء
يتصورها ..هل هي يف َّ
تبتدئ ،وبأ ي
الصفحة اليمىن أو اليسرى ،بأ ي
ذلك على حفظها ،مثَّ َّ
ُ
ٍ
إحكاما جي ًدا"(.)2
الصفحة –بإذن اهلل -
شيء تنتهيُ ،
وحت َك ُم َّ
ً

بتصرف.
(َّ )1
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1صُّ ،112-111
( )2الشَّعراوي ،كيف تقرأ ال ُقرآ َن الكريم وتحفظه ،د.ط ،ص.09
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الرابع :طريقةُ ِ
رآن الكريم ِ
حفظ ال ُق ِ
ِ
اآليات:
باآلية أ ِو
المبحث َّ
مر ٍ
ات حىت حتفظها ،مثَّ متضي
وهذه الطَّريقةُ تكو ُن "بأ ْن تقرأ اآلية مفردة قراءة صحيحة عدَّة َّ
إىل اآلية الثَّانية فتصنع هبا صنيعك باألُوىل ،وبعد ذلك تُ َس يم ُع األُوىل والثَّانية ،مثَّ حتفظ الثَّالثة بالطَّريقة
َّالث ِم ْن َّأوهلا؛ األُوىل مثَّ الثَّانية مثَّ الثَّالثة ،مثَّ متضي إىل
نفسها ،تقرأُها مثَّ تُس يمعُها منفردة ،مثَّ تُس يم ُع الث َ
الرابعة ،وهكذا إىل آخر الد ِ
َّرس.
َّ
وحذا ِر يف هذه الطَّريقة ِم ْن أ ْن تعتقد َّ
كثريا فال حاجة
أن اآلية األُوىل قد أعيدت قراءهتا ً
لتكرارها ،أل َّ
ظ ،فال
الصفحة حمفو ٌ
يصف األ ُ
َول ِم َن َّ
َن البعض إذا بلغ نصف َّ
الصفحة قال يف نفسه :الن ُ
حاجة لتكراره مع النيصف الثَّاِّن ِمْنها ،وهذا خطأٌ يؤيدي لضعف احلفظ.
مر ٍ
ات حىت َّ
تتأكد ِم ْن حفظه جي ًدا"(.)1
وبعد االنتهاء كيرِر َّ
َّرس عدَّة َّ
الصفحةَ أو الد َ
كانت اآليات ال تتعدَّى سطرا أو سطرا ونصف سط ٍر ،أ َّما إذا ِ
"هذا إذا ِ
اآليات طويلة
كانت
ُ
ُ
ً
ً
الربط بني
ويتم َّ
السابقة مع اآلياتُّ ،
كل سط ٍر على ِحدة ،وتُنفَّذ الطَّريقة َّ
فيمكن تقسيمها إىل سطورُّ ،
ُ
ط بني اآليات ،مثَّ تكو ُن اآلية الطَّويلة أو اآليتان كمقطع يتم حفظه
الرب ُ
السطور ،كما متَّ َّ
ُّ
وتسميعه"(.)2
ابط ،وستجد نفسك ٍ
"وعدم اتيباع هذه الطَّريقة سيجعل حفظَك غري مَّت ٍ
حباجة إىل َم ْن يذ يك ُرَك
ُ
()3
كل ٍ
آية عند تسميع احلفظ ،كما جيعلك تعاِّن صعوبةً كبريةً أثناء املراجعة" .
ببداية ي

( )1الشَّنقيطي ،المساعد لحفظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.30-31
ظ ال ُقرآ َن الكريم ،د.ط ،ص.112
كيف تحف ُ
( )2خري الديي ِنَ ،
الع َمر ،أفال يتدبَّرون ال ُقرآ َن ،ط ،1ص.01
(ُ )3
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ِ
ِ
ماع:
الس ِ
عن طر ِيق َّ
المبحث الخامس :طريقةُ حفظ ال ُقرآن الكر ِيم ْ
" َّ
بكل مسل ٍم يُقبل على حفظ كتاب
إن َّ
حلاسة َّ
سن ي
السمع ٌ
أثر كبريٌ يف عمليَّة احلفظ ،ولذا َحي ُ
نعيشه وسائل مبتكرة ِم َن
ربيه أ ْن يستغلَّها
َ
االستغالل األَمثل ،وقد َّ
يسر اهلل يف هذا العصر الذي ُ
األَشرطة واألَقراص املمغنطة اليت حوت كتاب اهلل مرتَّالً بأصو ِ
أئم ِة اإلقراء يف العامل اإلسالمي"(.)1
ات َّ

املهمة يف تبادل املعرفة ،واكتساب القيم
"وتعترب مهارة االستماع ِم َن املهارات اللغويَّة َّ
صصون يف لغة ال ُق ِ
رآن َّ
هم مهارتان متكاملتان ِم ْن مهارات
والعادات ،بل يَعترب املتخ ي
أن االستماع وال َف َ
يتدرب عليها املتعليمون منذ ِ
تعرفهم على حروفها.
اللغة اليت ينبغي أ ْن َّ
بدء اكتساهبم للغة ،ومنذ بداية ُّ
حاسة بشريَّة موجودةٌ لدى اجلميع ،إالَّ َّ
ومع َّ
أن آليَّة االستماع متباينة بينهم ،ومع
السمع َّ
أن َّ
ِ
ميكن تنميتُها عرب املر ِ
احل ال يدراسيَّ ِة املختلفة ،بل تُ ُّ
عد ِم َن املهارات
ذلك فهي م َن املهارات اليت ُ
الضَّروريَّة يف تدبُّر ال ُق ِ
رآن الكرمي جلميع املراحل""...
أثر يف
واالستماع َّ
بوي هو الذي َّ
الَّت ُّ
يتضم ُن االلتزام بآداب االستماع حىت يكو َن هلذه املهارة ٌ
تعديل سلوك املتعلي ِم ،سواءً يف أخالقه ،أو عباداته ،ولذلك ينبغي أ ْن حيرص عليه املربُّون يف تربية
طالَّهبم ،وكذلك اآلباءُ يف التَّعامل مع أوالدهم.
ِ
السامع ،وتُـ َؤثير يف
واالستماع َّ
الَّت ُّ
ث تفاعالً بني املتكليم و َّ
بوي عمليَّةٌ اتيصاليَّة ِم ْن طرفنيُ ،حتد ُ
ب فقط أ ْن يكو َن لدى املتكليم شيء
العمليَّة التَّعليميَّة و َّ
الَّتبويَّة[ ،واالتيصال اللغوي الشَّفهي ال يتطلَّ ُ
ٍ
ٍ
ما يقوله ،بل إنَّه جيب أ ْن يقوله بطر ٍ
السامعني ،فاملتكلي ُم جيب أ ْن
استجابات
يقة تستدعي
مالئمة ِم ْن َّ
يكو َن واعيا ِ
املستمع كذلك ،جيب أ ْن
اسا فيما يتعلَّق حباجاهتم وميوهلم ورغباهتم ،و
بسامعيهَّ ،
ً
ُ
حس ً
()2
جادا للمتحديث ،وأ ْن يستجيب إىل ما يقوله بطريقة مقبولة]" .
انتباها ًّ
يقديم ً
َن "االستماع لآلخرين له أصول وآداب ،وكذلك االستماع لل ُق ِ
وذلك أل َّ
رآن له آداب ينبغي أ ْن
املريب أ ْن يطلب ِمْنهم صراحةً ،وليس باإلشارة أ ِو
يتحلَّى هبا املَّتبُّون ،..و َّ
للَّتبية على االستماع على ي
التَّلميح ،أ ْن يستمعوا ويُنصتوا لآليات اليت سوف تُقرأُ عليهم ...فاستماع ال ُقرآ ِن ِم ْن فضائل األَعمال،
ِ
ِ
ومن ُش ْك ِر نعمة األ ِ
ُذن؛ أ ْن يستمع اإلنسا ُن هبا إىل ما أباح
وهو م َن العبادات اليت تباشرها األُذُ ُنْ ،
ِ
تمع إليه.
أفضل م ْن كالم اهلل يُ ْس ُ
اهلل ،وليس هناك ُ
( )1الطَّهطاوي ،مرشد الحيران إلى طرق حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،د.ط ،ص.110-111
ِ
حملمد صالح الديين ،ص.212
عن :تدريس اللُّغة العربيَّةَّ ،
تعليم تدبُّر ال ُقرآن ،..ط ،2ص ،67-61وما بني املعكوفتني ،نقالً ْ
( )2األَهدلُ ،
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كما َّ
أحسن االستماع إىل كالم اهلل  ،وهذه
أن هلذا االستماع فوائد كثرية ُجينيها َم ْن
َ
الفوائد ممَّا تُصلِح الديين والدُّنيا واآلخرة ،يقول ابن القيم( :)1مساع ال ُق ِ
رآن باالعتبارات الثَّالثة :إدرا ًكا،
َ
السماع إرشادا حل َّج ٍة ،وتبصرًة لعربةٍ ،وتذكرًة ٍ
ملعرفة،
لن يُعدم َم ِن اختار هذا َّ َ ً ُ
هما ،وتدبـًُّرا ،وإجابةًْ ...
وفَ ً
آلية ،وداللةً على ٍ
وفكرًة ٍ
رشد ،...وحيا ًة ٍ
كشف
لقلب ،وغذاءً ودواءً وشفاءً ،وعصمةً وجنا ًة ،و َ
ٍ
شبهة"(.)2
عنصري االستماع واإلنصات ،حتقَّقت له النَّتائج العظيمة ،وانتفع ِم َن
للمَّتيب
"فإذا اجتمع
ي
ْ
القراءة املسموعة.
()3
َّ
بالسامع إىل النَّظر
اهر بن عاشور  :فاالستماع واإلنصات املأْمور هبما مها املؤيديان َّ
يقول الط ُ
الر ِ
سول  املفضي إىل اإلميان
واالستدالل ،واالهتداء مبا حيتوي عليه ال ُقرآ ُن ِم َن األَدلَّة على صدق َّ
مقصود به التَّبليغ واستدعاء النَّظر والعمل مبا
به ،ولِ َما جاء به ِم ْن إصالح النُّفوس ،فاألَمر باالستماع
ٌ
فيه"(.)2
َئمة و ِ
اآلباء واأل َُّم ِ
الَّتبوي القائم على
هات أ ْن ينتبهوا إىل هذا املنهج َّ
"فجدير باملربيني واأل َّ
السماع واإلنصات إىل آيات ال ُق ِ
وح ْس ِن إدراك
رآن الكرمي ،حىت َّ
يتدربوا على ُّ
َّ
تذوق مجال مبانيهُ ،
معانيه ،وبالتَّايل جيعلونه هو غناءهم وسلواهم ومتعتهم"(.)1
ِ
السماع ،فعليه اتيباع اخلطوات التَّالية:
عن طريق َّ
وم ْن أراد حفظ ال ُقرآن الكرمي ْ
َ
حتول إىل
حممد بن أيب بكرَّ ...
( )1هوَّ :
الزرعي الديمشقي املشهور بـ :ابن قي ِم اجلوزيَّة ،ولد يف 601/2/7هـ ،يف قرية حورانَّ ،
تامة،
شيخ اإلسالم ابن تيميَّة مالزمة َّ
دمشق ،وتتلمذ على علمائها يف :الفرائض واحلديث والعربيَّة واألُصول والفقه ،وقد الزم َ

تُ ي
بتصرف ،والبداية والنِّهاية ،ج ،12ص-212
ويف يف711/7/23 :هـ ،انظر :زاد المعاد ،ط ،23ج ،1صُّ ،22-11
بتصرف ،واألَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،6ص.16
 ،213أحداث سنة711 :هـُّ ،

ِ
السالكني ،الب ِن القيم ،ج ،1ص.212
عن :مدارِج َّ
تعليم تدبُّر ال ُقرآن الكريم ،...ط ،2ص ،70نقالً ْ
( )2األَهدلُ ،
الزيتونــة
حممــد الطَّــاهر بــن عاشــور التُّونســي ،رئــيس املفتــني املــالكيني بتــونس ،وشــيخ جــامع َّ
حممــد بــن َّ
حممــد الطَّــاهر بــن َّ
( )3هــوَّ :
وفروعـهُ ،ولـد باملرسـى ِم ْـن ضـواحي تـونس سـنة 1206هــ ،وهــو ِم ْـن أعضـاء اجملمعـني العـربيني يف دمشـق والقـاهرة ،لـه قرابــة 29
مؤلًَّفــا ،أشــهرها" :التَّحريــر والتَّنــوير ِمـ َـن التَّفســري" ،تـ َّ
والمفســرون فــي
ـوىف بتــونس يــوم األَحــد 1303/7/13هــ ،انظــر :التَّفســير
ِّ
غرب أفريقيا ،ج ،1ص ،321-327رقم ،222 :واألَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،6ص.173
بن عاشور.63/6 ،
عن :التَّحرير والتَّنوير تفسري ابن عاشورَّ ،
حملمد الطَّاهر ْ
( )2األَهدل ،مرجع سابق ،ص ،70نقالً ْ
الع َمر ،أفال يتدبَّرون ال ُقرآ َن ،ط ،1ص.70
(ُ )1
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الخطوة األُولى:
ُ
" .1اش َِّت ختمةً كاملةً لل ُق ِ
مسجلةً مرتَّلةً بصوت قار ٍئ متقن.
رآن الكرمي َّ
للمرة األُوىل ِم ْن َّأوله إىل آخره.
 .2أحض ِر َّ
السيَّارة ،وامسعه َّ
الشريط األَول معك يف َّ
 .3أعد مساعه مرًة ثانية.
للمرة الثَّالثة ،وحاول أ ْن تريدد معه اآليات ،تبدأ حيث يبدأ ،وتقف عندما يقف.
 .2أعد مساعه َّ
الرابعة؛ إذا بدأ اآلية األُوىل فريدد معه ،فإذا ِ
انتهت اآليةُ أوقف آلة التَّسجيل ،وكيرر
للمرة َّ
 .1يف مساعك َّ
اآلية غيبا ،فإذا أخطأت هبا ِ
مرات غيبًا،
مرة أُخرى ،وإ ْن قرأهتا صحيحة؛ فكيررها ثالث َّ
أعد احملاولة َّ
َ
ً
رسوخا جي ًدا –بإذن اهلل تعاىل.-
لَّتسخ يف ذهنك ً
متاما.
 .6انتقل إىل اآلية الثَّانية ،واصنع كما
َ
صنعت يف األُوىل ً
تنس عمليَّة ا َّلربط.
 .7مثَّ ال َ
أردت أ ْن حتفظ هبا يف
وهذه الطَّريقة كما َّأَّنا تصلُ ُح يف َّ
لكن إذا َ
السيَّارة ،تصلُ ُح يف البيت ،و ْ
البيت؛ فال َّ
بد ِم ْن بعض املالحظات:
أنت تفتح املصحف تتابع الوقف واالبتداء.
أ .امس ِع ُّ
السورة و َ
يد املقطع على ِ
مخس آيات.
قسم ُّ
ب .ي
السورة إىل مقاطع على حسب املشاهد واملعاِّن ،على أالَّ يز َ
ِ
فاكتف بنصفه.
كبريا ويث ُق ُل حفظُه عليك؛
ج .امسع املقطع األَول ،مثَّ كيرره غيبًا ،فإ ْن ر َ
أيت املقطع ً
ِ
ُناس كثريون ًّ
كثريا.
وقد حفظ هبذه الطَّريقة أ ٌ
جدا ،وهي تصلُ ُح للمكفوفني ً
الخطوة الثَّانية :تشغيل العقل الباطن:
ُ

وهي شبيهةٌ بأُختها "اخلُطوة األُوىل" مع اختالف يسري يف األُسلوب.
اءهتم
 .1اخَّت شريطًا ُّ
للسورة اليت ترغب يف حفظها ،بصوت أحد ال ُقَّراء املتقنني الذين تر ُ
تاح لقر ُ
َّفس.
الن ُ
ِ
ك على ال ِوسادة قبل النَّوم ،واألَنوار مطْفأةٌ ،واهلدوء كامل ،وسكو ُن
أس َ
 .2امسعه م ْن آلة التَّسجيل ،ور ُ
الليل ٍ
ضاف.
رآن وهو ينساب ِمن حنجرةٍ ٍ
ك إىل صوت ال ُق ِ
مؤمنة.
اص ِغ بِ ُكلييَّتِ َ
ْ .3
ُ ْ
منخفضا قدر اإلمكان.
وت
 .2حاول أ ْن يكو َن َّ
ً
الص ُ
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استمعت
السورة اليت
فجرا ،وحذا ِر ِم َن النَّوم بعد َّ
الصالة ،وحاول أ ْن تقرأ ِم َن املصحف ُّ
َ
 .1استيقظ ً
ٍ
ٍ
عجيبة.
بسرعة
ك حتفظها
إليها قبل النَّوم ،ستجد أنَّ َ
الشر ِ
أسبوع:
الخطوة الثَّالثة :تكر ُار َّ
يط ملدَّةِ ٍ
ُ
مسجلةً على شر ٍ
يط لقار ٍئ متق ٍن.
السورة اليت ُّ
تود حفظها َّ
 .1اخَّت ُّ
تك،
 .2امسعه بشكل دائ ٍم ملدَّة أسبوع ،كلَّما انتهى أع ْدهُ َّ
ميكن أ ْن يكو َن ذلك بسيَّار َ
مرةً أُخرى ،و ُ
ك وقتًا.
حبيث ال يأْخذ ِمْن َ
السورة
 .3يف َّناية األُسبوع؛ اجلس بني املغرب والعشاء يف املسجد ،ولْيَ ُك ْن يوم اجلُ ُمعة مثالً ،واقرإِ ُّ
استمعت إليها طيلة األُسبوع حماوالً حفظها.
اليت
َ
ٍ
الَّتكيز ،وتثبيت هذا
السورة
َّك قد
قليل ِم َن َّ
حفظت هذه ُّ
بشكل جيَّد ،وما َ
 .2ستفاجأْ بأن َ
َ
عليك إالَّ ٌ
احلفظ باملراجعة والتيكرا ِر.
 .1ابدأْ ِمن ِ
السبت بسورةٍ ثانية ،وباألُسلوب نفسه ،ستصل إىل نتائج طيبة –بإذن اهلل تعاىل،-
يوم َّ
ْ
ك الوقت الكثري.
وسَّتى َّأَّنا ال تأْخذ ِمْن َ
وهذه الطَّريقة تصلُ ُح ألَصحاب األَعمال الكثرية املزدمحة عليهم"(.)1
أيضا "عن طريق إذاعة ال ُق ِ
ِ
رآن الكرمي ،وأشرطة
عن طريق َّ
السماع يكو ُن ً ْ
وحفظ ال ُقرآن الكرمي ْ
املسجلة خلرية ال ُقَّر ِاء الذين حباهم اهلل  بنعمة البيان ،واصطفاهم أهالً لل ُق ِ
ال ُق ِ
ويسر عليهم
رآن َّ
رآنَّ ،
همه ،مصداقًا لقوله  :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮊ "(.)3( )2
حفظه ،ونُطْ َقه ،وفَ َ
"ِ
رآن ،وبيانه ،وفَ ِ
يسر اهلل هلم حفظ ال ُق ِ
أئمةُ املساجد ،املتقنني
هم ِه؛ َّ
وم ْن بني هؤالء الذين َّ
رآن ،فعلى مر ِ
يد ِ
حفظ ال ُق ِ
لقراءة ال ُق ِ
متقن
رآن الكرمي "أ ْن خيتار
مسجدا يَـ ُؤُّم َّ
ً
الصالة فيه ٌ
إمام حافظٌ ،
الصوت ،فامها ملا يقرأُ ...فاإلمام احلافظ سينتقل مبر ِ
لقواعد التَّجويدَّ ،
يد
وبالذات لو كان َح َس َن َّ
ً
ِ
احلفظ بني صفحات ال ُق ِ
السابق،
رآن املختلفة ،فرياجع معه ما حفظه باألَمس ،وما حفظه يف الشَّهر َّ
السابقة ،ويسمع ِمْنه اآليات اليت مل حيفظْها بعد ،فيسهل عليه حفظُها"(.)2
السنة َّ
ويف َّ
بتصرف.
كيف تحف ُ
( )1الغوثاِّنَ ،
ظ القرآ َن الكريم ،ط ،2صُّ ،00-06
( )2سورة القمر ،اآلية.17 :

ظ ال ُقرآ َن الكريم ،حتقيق وتعليق :أسامة بن عبدالفتَّاح البطَّة ،د.ط ،ص.21-27
كيف تحف ُ
( )3عبداهللَ ،
ظ ال ُقرآ َن ،د.ط ،ص.26
كيف تحف ُ
( )2ال يسرجاِّنَ ،
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ِ
ِ
السادس :حفظ ال ُق ِ
الحفظ الجماعي:
بطريقة
رآن الكريم
المبحث َّ
إن ِمن األُمور املعينة على حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي أ ْن جيد املرءُ رفقةً صاحلةً يتدارس معها كتاب
َّ َ
()1
عظيم األَثر على استمرارنا يف حفظ
ا؛
جد
م
امله
َمر
أل
ا
هذا
ويف
"
:
اهلل  ،يقول جمدي فاروق عبيد
ي
ً
ُ
إن االلتزام حب ْل ٍ
ال ُق ِ
رآن كامالًَّ ،
بالسوء وعلى الشَّيطان.
قة للحفظ ِم ْن أه يم املعينات على النَّفس األ ََّمارة ُّ
فإذا مل يكن لنا صاحب حيفظ معنا ،أو ح ْل ٍ
قة نُس يمع فيها؛ َّ
فإن نسبة جناحنا يف حفظ كتاب
ْ
ٌ
اهلل نسبة ضئيلة.
رأيت القليلني ً ِ
متكنوا ِمن حفظ ال ُق ِ
رآن كامالً لوحدهم ،ففي معظم األَوقات
ُ
جدا م َن الذين َّ ْ
نلبث أ ْن نَـ ْفتُـر ونَّتك احلفظ وننشغل حبياتنا ،لذلك كان لزاما االلتزام يف ح ْل ٍ
قة
نبدأُ باحلفظ مثَّ ما ُ
ُ
ً
َ
يشد بعضنا أزر ٍ
مرة أسبوعيَّة ،نتنافس فيها على احلفظُّ ،
بعض ،يأْخذ كلٌّ ِمنَّا بِيَ ِد
للحفظ ،جنتمع ولو َّ
ٍ
أخيه إذا فَـتُـر ،حيدَّد فيها ِ
وإِّن
ويتم مراجعة احلفظ فيها لدى ٍ
أمكن ،ي
بنسب احلفظُّ ،
شيخ حافظ إ ْن َ
َ
ٍ
ِ
عيت إليها ملا كان عمري ()16
حفظت ال ُقرآ َن كامالً –بعد توفيق اهلل-
بسبب ح ْلقة للحفظُ ،د ُ
ُ
سنة ،ورأيت الشَّباب والشُّيوخ حيفظون هبم ٍة ٍ
وعزم ،وكنت قبلها مل أف يكر يوما يف حفظ ال ُق ِ
رآن كامالً،
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ً
ٍ
أتصور
فقد
لكن مل َّ
حفظت ( )2أجزاء يف سن مب يكرةٍ ،و ُ
ُ
كنت أ َُم يِّن نفسي حبفظ املزيد حني ُ
أكرب ،و ْ
يوما أ ْن أحفظ ال ُقرآ َن كامالً ،إىل ِ
أيت اهلمم العالية تلك -واحلمد
أن
انضممت إىل تلك احل ْلقة ،ور ُ
ُ
ً
()2
فإِّن إىل اليوم مدين لتلك احل ْلقة–بعد فضل اهلل وتوفيقه -حبفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي" .
هلل -ي
ٌ

آداب يجب مراعاتها ،والتَّأدُّب بها وهي:
وللقراءة والحفظ الجماعي ٌ
 .1إذا كان عدد الت ِ
َّالميذ مناسبًاَّ :
كبريا
فإن املعلي َم يقرأُ ،ويريد ُد التَّالمي ُذ خلفهَّ ،أما إذا كان عددهم ً
فيمكن تقسيمهم إىل
حبيث ال يستطيع املعلي ُم متييز أصواهتم ،ومعرفة األَخطاء اليت يقع فيها بعضهم-
ُ
حيث يقرأُ املعليم أوالً مثَّ اجملموعة األُوىل بعده ،والثَّانية بعدها وهكذاِ ،
وم َن املمك ِن اختيار
جمموعاتُ ،
ُ
َّالميذ املميَّزين أو ِمن أكرب الت ِ
اجملموعة األُوىل ِمن الت ِ
َّالميذ سنًّا ،وذلك يف حال عدم وجود متيُّ ٍز واضح،
ْ
َ
ملن يلوَّنم ...وهكذا.
واجملموعة الثَّانية ْ

الرئيس التَّنفيذي وأحد مؤ يسسي شركة استثمار للتَّدريب والتَّطوير يف البحرين ،مد يرب إداري ،واستشاري معتمد.
(َّ )1
( )2عبيد 6 ،أسرار لحفظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،2ص.122
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كل جمموعة على
ميكن للمعلي ِم إذا رأى هناك فائدةً ،وكان الوقت كافيًا ،أ ْن يقوم بإقراء ي
كما ُ
حدة ،يف الوقت الذي يتابع بقيَّةُ الت ِ
َّالميذ القراءة ِم ْن مصاحفهم ،وعند استخدام املعلي ِم للطَّريقة
املذكورة ،عليه القيام بالتَّايل:
عن طريق ذكر اجملموعة األَفضل يف النيهاية.
أُّ .
بث روح التَّنافس يف األَداء اجليد بني اجملموعات ْ
ب .ويف حالة عدم تقسيمهم حسب األَجود أو األَكرب سنًّا؛ فعليه عدم االلتزام مبجموعة واحدة تريدد
خلفه أوالًِ ،
كل مقطع ،أو عدَّة مقاطع ،أ ْن جيعل إحدى اجملموعات هي اليت
فم َن املمك ِن بعد ي
الَّتديد ...وهكذا.
تبدأُ بعده يف َّ
 .2على املعلي ِم أثناء القراءة اجلماعيَّة أ ْن يراعي الوقوف على رؤوس اآلي ،وااللتزام مبواضع الوقف
السكنات ،وإعطاء احلروف حقَّها ومستحقَّها ِم ْن أحكام
املوجودة يف املصحف ،وضبط احلركات و َّ
التَّجويد.
 .3على املعلي ِم أ ْن يو يجه تالمي َذه إىل املتابعة باملصحف ،وإمرار أيديهم على الكلمات املقروءة ،وأ ْن
السمع والبصر.
يقوم مبالحظتهم يف ذلك ،ليجمع التَّالمي ُذ يف املتابعة بني َّ
حاسيت َّ
الَّتتيل ،يساعد ذلك يف حتسني مستوى األَداء لدى الت ِ
 .2أ ْن تكو َن قراءة املعلي ِم والت ِ
َّالميذ،
َّالميذ مبرتبة َّ
وتفهمها.
ويدفعهم إىل تدبُّر معاِّن اآليات ُّ
حىت يتم
 .1ينبغي أ ْن تكو َن املقاطع اليت يقرؤها املعلي ُم ويريددها خلفه التَّالمي ُذ قصرية نسبيًّا؛ وذلك َّ
س بعض الت ِ
االعتناء باألَداء ،وتاليف انقطاع نـَ َف ِ
السري مع زمالئهم ،أو عدم قراءة
َّالميذ ُّ
وتأخرهم ع ِن َّ
بعضهم لكامل كلمات املقطع نتيجة استعجاهلم وحرصهم على مسايرة زمالئهم.
حىت ال يؤذي بقيَّة الت ِ
 .6ينبغي أ ْن يكو َن صوت الت ِ
َّالميذ،
َّالميذ أثناء القراءة اجلماعيَّة معتدالً ،وذلك َّ
ْ
ُ
َّافع لديهم أيُّهم أعلى صوتًا بدالً ِم ْن ضبط األَداء ومراعات أحكام
َّ
وحىت ال ينهكهم ،أو يكو َن الد ُ
التَّجويد.
 .7ينبغي للمعلي ِم أ ْن يكو َن حافظًا للمقط ِع الذي يق ِرئه للت ِ
َّالميذُ ،معِدًّا لألَحكام التَّجويديَّة اليت يريد
ُ ُ
تعريف الت ِ
َّالميذ هبا ،وتفسري الكلمات ال ُقرآنيَّة اليت يريد سؤاهلم عنها ،ومناقشتهم يف معانيها.
يستمر املعلي ُم فيها
مرة واحدة ،بل
ُّ
 .1القراءة اجلماعيَّة تُ َكَّرُر حبسب احلاجة إليها ،وال يقتصر فيها على َّ
حىت يشعر َّ
بأَّنا قد حقَّقت أهدافها"(.)1
َّ
َ
( )1العنزي ،إضاءات تربويَّة لمعلِّ ِم ال ُق ِ
رآن ،ط ،1ص.21-31
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ِ
الحفظ الجماعي:
ات طريقة
ات وسلبيَّ ُ
إيجابيَّ ُ
ِ
الحفظ الجماعي:
ات طريقة
أوالً :إيجابيَّ ُ

 .1رفع مستوى األَداء ،واحملافظة على أحكام التَّجويد ،نظرا إلنصات بقيَّ ِة الطُّ ِ
الب عند قراءة املد ير ِس
ً
أو أحدهم.
 .2تقليل نسبة اللحن( )1بنوعيه (اجللي واخلفي) لدى الطُّ ِ
الب؛ لسهولة اكتشاف اخلطأ يف التيالوة ِم ْن
قِبل املد ير ِس والطَّ ِ
الب على حد سواء.
 .3شح ُذ مه ِم بطيئي احلفظ واملهملني ،ودفعهم إىل مسايرة املتف يوقني ِم ْن زمالئهم يف احلفظ واملراجعة.
َّ
كرره عليهم بعددهم.
نظرا لتَ ُّ
 .2سهولةُ حفظ الطلبة للمقطع ً
(السبُّورة) لتوضيح بعض األَحكام ،والتَّنبيه على بعض األَخطاء.
 .1سهولةُ استخدام لوح الكتابة َّ
ي طريقة
 .6قدرة املد ير ِس على متابعة طالَّبه أداءً وحفظًا وسلوًكا يف هذه الطَّريقة أفضل ِمْنه يف أ ي
أُخرى.
 .7إمكانيَّة بيان معاِّن الكلمات الغامضة ،أو إلقاء بعض التَّوجيهات حول اآليات املْتـلَُّوة.
ِ
ات ِ
الحفظ الجماعي:
طريقة
ثانيًا :سلبيَّ ُ
الب؛ لعدم إفساح اجملال أمام الطَّ ِ
 .1عدم مراعاة الفروق الفرديَّة بني الطُّ ِ
لبة املتف يوقني لالنطالق يف
التيالوة واحلفظ وجتاوز َم ْن دوَّنم.
 .2عدم إمكانيَّة قبول من يأْيت ِمن الطَّ ِ
لبة اجلدد بعد البدء يف احل ْلقة؛ لعدم قدرة املد ير ِس على التَّعامل
َْ
َ
ٍ
جمموعة يف الوقت نفسه.
مع أكثر ِم ْن
 .3احلاجة إىل إمكانات بشريَّة وما يديَّة أكثر ،مثل :تعد ِ
ُّد املد يرسني واملو يجهني ،واألَمكنة املناسبة ِم ْن
ِ
ِ
فوج.
فوجا بعد ٍ
أجل استيعاب األَفواج املتقديمة م َن الطُّالب لل يدراسة ً
 .2تأثُّر هذه الطَّريقة بغياب الطُّ ِ
وإما أ ْن ينتقل
الب ،ألَنَّهَّ :إما أ ْن َّ
تتأخر احل ْلقة ليدركها َم ْن غابَّ ،
السابق"(.)2
الب الغائب إىل حفظ املقطع الذي وصل إليه بقيَّة الطَّلبة مع حفظه للمقطع َّ
الطَّ ُ

( )1سبق تعريف اللح ِن وأنو ِ
اعه يف صفحة رقم ،12 :احلاشية رقمِ 1 :م ْن هذا املبحث.
( )2املنتدى اإلسالمي ،نحو أداء متميِّز لحلقات تحفيظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،2ص.10-17
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ِ
ِ
ظ ال ُق ِ
الحفظ الفردي:
بطريقة
رآن الكريم
السابع :حف ُ
المبحث َّ
الشريف بأنفسهم،
تُستخدم هذه الطَّريقة "مع البالغني القادرين على القراءة ِم َن املصحف َّ
ُستاذ بعد تالوة األ ِ
دارس يقوم بقراءةِ اجلزء الذي يريد حفظه أمام األ ِ
كل ٍ
مبعىن َّ
ُستاذ لذلك اجلزء
أن َّ
ِ
يتم حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي
منفردا ،وحتت إشرافه ومتابعتهَّ ،
حىت َّ
أمامه ،مثَّ القيام بتسميعه على األُستاذ ً
بأكمله"(.)1
ويف هذا فتح اجملال أمام الدَّارسني للتَّنافس واالنطالق يف التيالوة واحلفظ كلٌّ حسب إمكاناته
ٍ
تيسر له ِمن بذل ٍ
وجهد لتحقيق ذلك حتت إشراف املعلي ِم
وقت
اليت وهبها اهلل  إيَّاه ،وحسبما َّ
ْ
ومتابعته ،وهذا األُسلوب يكو ُن يف احللقات ذات املستويات املتعديدة ،ويكو ُن للدَّارسني الذين تقدَّموا
يف احلفظ ،والذين أجادوا القراءة يف املصحف(.)2
إيجابيَّات وسلبيَّات حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم بطريقة الحفظ الفردي:
ِ
ات طر ِ
الحفظ الفردي:
يقة
أوالً :إيجابيَّ ُ

وإفساح اجملال أمام ذوي القدرات اجليدة للتَّقدُّم يف احلفظ.
" .1مراعاةُ الفروق الفرديَّة بني الدَّارسني،
ُ
الدوافع َّ
 .2حتريك َّ
وبث روح التَّنافس بينهم ،ممَّا حيثُّهم على مواصلة احلفظ وزيادة
الذاتيَّة للدَّارسنيُّ ،
ك يميَّته.
 .3إمكانيَّة االستفادة ِم َن الدَّارسني البارزين يف التَّدريس لزمالئهم ذوي املستويات الضَّعيفة يف احل ْلقة،
مطلوب ِمْنهم.
وذلك بعد أدائهم ما هو
ٌ
ي وقت دون أ ْن يؤثير ذلك على َس ْري احل ْلقة وانتظامها"(.)3
َّارسني اجلدد يف أ ي
 .2إمكانيَّة استقبال الد َ
ٍ
ِ " .1
ٍ
مستويات خمتلفة يف نفس
طالب يف
وم ْن مميزات هذه الطَّريقة الفرديَّة؛ قدرهتا على استيعاب
الوقت ،مع مراعاة الفروق الفرديَّة بني الدَّارسني ،وإفساح اجملال أمام املتميزين ِمْنهم دون اإلساءة
إىل اآلخرين"(.)2

َّجار ،هذا هو النَّبأ العظيم ،د.ط ،ص.130
( )1الن َّ
زاد المعلِّ ِ
بتصرف.
مة بالدُّوِر النِّسائيَّ ِة ،ط ،1صُّ ،22
( )2العصيميُ ،
بتصرف.
السابق ،صُّ ،22
( )3املرجع َّ
َّجار ،مرجع سابق ،ص.130
( )2الن َّ
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ِ
ات ِ
الحفظ الفردي:
طريقة
ثانيًا :سلبيَّ ُ

السورة الواحدة َّ
مدةً طويلة.
َّارسني املق ي
صرين يف ُّ
" .1استغراق الد َ
 .2إرهاق املعلي ِم حبيث ال يستطيع استيعاب مجيع الدَّارسني.
َّارسني ،وكثرة األَخطاء اجلليَّة واخلفيَّة.
 .3ضعف مستوى األَداء عند الد َ
َّارسني.
 .2صعوبة متابعة املعلي ِم للد َ
َّارسني الذين ال يستطيعون اللحاق بزمالئهم.
 .1إحباط اهلم ِم عند بعض الد َ
 .6عدم معرفة كث ٍري ِمن الدَّارسني إلمكاناهتم؛ ممَّا جيعلهم يلزموا أنفسهم ٍ
أقل ِم ْن
حبفظ أكثر أو َّ
َ
ُ
َ
قدراهتم"(.)1
ِ
ِ
قليل اجلدوى؛ "أل َّ
اإلنسان التَّسويف ،فكلَّما خطر له أ ْن
َن عادةَ
 .7وم ْن سلبيَّات احلفظ الفردي :أنَّه ُ
نفسه إىل التَّأْجيل ،وسرعان ما تفتُـ ُر عزميتُهَُّ ،أما احلفظ مبشاركة
يبادر للحفظ جاءته املشاغل ،ودعته ُ
ٍ
اصون على ذلك ،ويضعون ُخطَّةً يتَّفقون عليها ،ويُق يوي بعضهم عزمية بعض ،وحيصل
ٍ
أخ أو إخوة يتو َ
الشريف بينهم ،والعتاب على التَّقصري ،فهذا هو الطَّريق املوصل للهدف –بإذن اهلل.-
َّنافس َّ
الت ُ
أخ حفظ ِع َّدةَ أجز ٍاء يف ُدور التَّحفيظ ،مثَّ ُشغِ َل ع ِن احلضور إىل هذه احللقات،
وكم ِم ْن ٍ
َّ ِ
ِ
ف ع ِن احلفظ ،واألَدهى
ف مهَّتُهُ ،مثَّ يتوقَّ ُ
وظن أنَّه م َن املمك ِن أ ْن يُكمل املسري بنفسه ،وإذا به تَضعُ ُ
ِم ْن ذلك َّ
السابق ،ومتضي
أن أمثال هؤالء يُشغَلون أحيانًا بأُمورهم وأعماهلم ،فيََّتكون مراجعة احلفظ َّ
كل ما َجنَـ ْوهُ.
كل ما حفظوه ،وضيَّعوا َّ
َيام وإذا هبم قد نَسوا َّ
األ ُ
مثَّ َّ
إن احلفظ االنفرادي يُعيرض اإلنسا َن للوقوع يف اخلطأ أثناء نطق بعض الكلمات ،وقد
لكن عند التَّسميع آلخرين متقنني َّ
فإن اخلطأَ سيظهر.
ُّ
يستمر هذا اخلطأُ مدَّة طويلة ،دون انتباه ،و ْ
تيسر ِم ْن كتاب اهلل ،
إخ َوًة حتبُّهم يف اهلل  ،يعينونك وتعينهم على حفظ ما َّ
فاخَّت لنفسك ْ
وهذا أفضل ما جيتمع عليه اإلخوةُ املتحابُّون يف اهلل.
شيخ حمفيظ ،يتابع معك ،ويص يوب
أقل ِم َن االرتباط مع مقر ٍئ أو ٍ
فإ ْن َّ
تعسر ذلك ،فال َّ
قراءتك ،وهذا الش ُ
َّيخ قد يكو ُن أبًا أو ً
أخا ،وقد تكو ُن الشَّيخةُ أ ًُّما أو أُختًا فاضلة ،ويف البيوت كثريٌ
ِم َن الفاضالت احلافظات لكتاب اهلل ،وللغيب مبا حفظ اهلل(.)2
بتصرف.
( )1العصيمي ،مرجع سابق ،صُّ ،21
الع َمر ،أفال يتدبَّرون ال ُقرآ َن ،ط ،1ص.03،02
(ُ )2
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بطريقة ِ
ِ
ظ ال ُق ِ
ِ
حفظت:
كتابة ما
الكريم
رآن
المبحث الثَّامن :حف ُ
َ
"تعترب كتابة اآليات املرغوب حفظها ِم ْن عوامل تيسري احلفظ واالستظهار ،وهذه الوسيلة
جمربة ،وقد قال ابن كث ٍري( -)1رمحه اهلل – عند تفسري قوله تعاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ( :)2والعِ
لم تارًة يكو ُن
َّ
ُ
ِ ِ
ِ
مسي
لفظي
ورمسي ،و َّ
الر ُّ
ٌّ
هِّن و ٌّ
يف األَذهان ،وتارةً يكو ُن يف اللسان ،وتارًة يكو ُن يف الكتابة بالبنان ،ذ ٌّ
()3
ِ
يتبني أ َّن الكتابة ِم ْن وسائل
يستلزمهما غري عكس ،ويف األَثر" :قيدوا العلم بالكتابة" " ،وهبذا َّ ُ
بَّ ":
خاصةٌ هبا غري ذاكرةِ ال يذه ِن املعروفة إ ْذ تذ ُكر ما
إن لليد ذاكرةٌ َّ
احلفظ ،وقد قال أهل الطي ي
إن اإلنسا َن إذا مسع نسي ،وإذا رأى َّ
كتبْته"(" ،)2وقد قيلَّ :
تذكر ،وإذا عمل بيده َعَرف وتعلَّ َم ،أي:
رآن ،وال زالت كتابة ما يراد حفظه ِمن ال ُق ِ
كتب بيده ما يريد تعلُّمه ِمن ال ُق ِ
رآن ،هي الطَّريقةُ املثلى يف
ُ
َ
َ َ
"()1
الكتاتيب ال ُقرآنيَّة يف بعض البالد اإلسالميَّة .
اختص هبا كتبةُ الوحي ،وكان
وقمة اإلحكام لكتاب اهلل ،و َّ
"وتُعترب هذه الكيفيَّة ،ذروة التَّلقييَّ ،
ٍ ()6
السالم-
رب
ج
عن
َّى
تلق
الم
الس
و
الة
الص
عليه
سول
فالر
"،"...
يد بن ثابت
ُ
َّ
َّ
يل -عليه َّ
َّ
إمامهم ز ُ
ْ
َ
فمْنهم م ِن اقتصر على ذلكِ ،
بالسماع ِمْنه مثَّ العرض عليه ألَنَّه مل يكن يكتب ،و َّأما أصحابه ِ
ومْنهم
َّ
َ
ْ

ضو بن درع القرشي البصراوي مثَّ الديمشقي ،أبو الفداء ،عماد الديين ،حافظ مؤيرخ فقيه،
( )1هو :إمساعيل بن عمر بن كثري بن َ
أخ له إىل دمشق سنة 796هـ ،ورحل يف طلب العِلمِ ،م ْن أشهر
ُولد يف قرية ِم ْن أعمال بصرى الشَّام سنة 791هـ ،وانتقل مع ٍ
كتبه ،تفسري ال ُق ِ
رآن الكرمي ،والبداية والنيهاية ،تُ ي
ويف بدمشق سنة 772هـ ،انظر :األَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،1ص.329
( )2سورة العلق ،اآلية.2 :

الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص ،103نقالً عن :تفسري ال ُق ِ
رآن ،..البن كثري ،ج ،1ص.201
(َّ )3
ْ
عن :كيف حنفظ ال ُقرآ َن ،إلبراهيم عبد املنعم ال يشربيِّن ،ص.63
( )2املرجع َّ
السابق ،ص ،103نقالً ْ
احلسان فيما يعني على حفظ ال ُق ِ
ِ
حملمد شعيب ص.112
الكلمات
عن:
رآنَّ ،
( )1املرجع َّ
ُ
السابق ،ص ،103نقالً ْ

َّحاك ...صحايبٌّ مشهور ،ولد يف املدينة ،ونشأ َّ
َّيب  وهو ابن  11سنة ،أمره
( )6هو :زيد بن ثابت بن الض َّ
مبكة ،هاجر مع الن ي
ُ
خط اليهود ،كان يكتب الوحي ِ
َّيب  أن يتعلَّم َّ
حج ،وكان ابن
لرسول اهلل  ، وكان ُع َمر  يستخلفه على املدينة إذا َّ
الن ُّ
ِ
ٍ
َّيب  ،وكتبه ألَيب بك ٍر ،مثَّ عثمان  ،تُ ي
ويف  سنة
عباس  يأْخ ُذ مْنه ،وكان زي ٌد أحد الذين مجعوا ال ُقرآ َن يف عهد الن ي
الصفوة ،ط ،1ج ،1ص ،321رقم ،191 :وأُس ُد الغابة ،د.ط ،ج ،2ص ،137رقمِ ،1122 :
وسيَر
21هـ ،انظر :صفة َّ
ْ
أعالم النُّبالء ،ط ،3ج ،2ص ،226رقم ،11 :وتقريب التَّهذيب ،د.ط ،ج ،1ص ،272رقم ،161 :واألَعالم لليزِرْكلي،
ط ،2ج ،3ص.17
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الذروة ،وما دمنا نَـْن ُشد مرجعيَّ ٍ
َم ْن زاد الكتابة فبلغ ُّ
ات عامليَّ ٍة يف اإلحكام؛ فينبغي احملافظة على طريقة
سي ِدنا ز ٍ
يد  وهي متَّبعةٌ يف بالد املغرب وبعض الدُّول اإلسالميَّة(.)1
()3
()2
نسخ بيده صحيح مسلم
شيخ اإلسالم ابن تيميَّة –رمحه اهللَّ -
عم ْن َ
وقد ُسئل ُ
فإن كتابة ال ُق ِ
والبخاري( )2وال ُقرآ َن ،فأجاب –رمحه اهلل-بقولهَّ " :
الصحيحة والتَّفاسري
رآن واألَحاديث َّ
املوجودة الثَّابتة ِم ْن أعظم القربات والطَّاعات"( ،)1وقال يف موض ٍع آخر" :فالكتابةُ كذلك لينتفع به،
أو لينفع به غريه ،كالمها يثاب عليه"(.)6
وتعترب كتابة اآليات ِمن الطُّرق املعينة على حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي ،حيث يقوم َم ْن يريد أ ْن حيفظ
َ
ِ
ٍ
ٍ
ميكن
ال ُقرآ َن بكتابة ما حيفظه " ِم َن اآليات يف ٍ
لوح أو ورق أو سبُّورة وحنو ذلك م َن األَشياء اليت ُ
أن ِ
الكتابةُ عليهاِ ،
لليد ذاكرةً كما َّ
وم َن املعروف علميًّا َّ
أثر كبري يف نقش ما يكتبه املرءُ بيده يف
أن هلا ٌ
وصوله إىل عقله وقلبه.
وقدميا كانوا يف الكتاتيب يعطون ال ي ِ
ِ
اخلشب أ ِو
احا ِم َن
ً
صغار مم َّْن حيفظون ال ُقرآ َن الكرمي ألو ً
اضح مياثل رسم املصحف
َّيخ
اآليات اليت جيب عليهم حفظها خبط و ٍ
َّ
الصفيح حيث يكتب هلم الش ُ
َ
َّ
ب يف األَلواح ،ويأْ ُم ُرهم حبفظه حفظًا جي ًدا ،مثَّ
الشريف –وهو َّ
الرسم العثماِّن -مثَّ يُق ِرئُهم ما َكتَ َ
ب خبَطيه بقطعة ٍ
قماش أو حنو ذلك ،ويطلب ِمْنهم أ ْن يكتبوا ِم ْن حافظتهم مثل
يأْ ُم ُرهم مبسح ما َكتَ َ
ما كان مكتوبا يف اللوح ِمن اآليات الكرمية عدَّة َّ ٍ
َّيخ بتصحيح الكتابة واحلفظ
مرات ،مثَّ يقوم الش ُ
ً
َ
هلؤالء الطُّ ِ
الب.
السورة املراد حفظها بنح ِو هذه الكيفيَّة.
الب بعد ذلك إىل مقط ٍع آخر ِم َن ُّ
نقل الطَّ ُ
مثَّ يُ ُ
وهذه الطَّريقة ِمن طرق احلفظ يكثر استخدامها إىل اآلن يف ٍ
كالسودان ،وال يسنغال،
دول كثريةٍ ُّ
ْ
وموريتانيا ،وكث ٍري ِم ْن دول املغرب العريب.
( )1بُوركاب ،قواعد أساسيَّة في التَّعليم ال ُقرآنِي ،ط ،1ص.73
الَّتمجة له يف صفحة رقم )20( :احلاشية رقم.)3( :
( )2سبقت َّ
الَّتمجة له يف صفحة رقم )17( :احلاشية رقم.)2( :
( )3سبقت َّ
الَّتمجة له يف صفحة رقم )10( :احلاشية رقم.)1( :
( )2سبقت َّ
( )1ابن تيميَّة ،مجموع الفتاوى ،د.ط ،ج ،13ص.311
السابق ،ج ،11ص.71
( )6املرجع َّ
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جناحا منقطع النَّظريَّ ،
فإن ما ُحفظ ِم ْن
وقد ثبت جناح هذه الطَّريقة يف هذه الدُّول وغريها ً
خالهلا ال ميكن أ ْن يـُْنسى ،حىت كأنَّه يُنقش يف َّ
نقشا.
الذاكرة ً
ُ
ِ
صغار على حتسني خطوطهم ،وتُعليمهم قواعد الكتابة
ب ال ي
وم ْن فوائد هذه الطَّريقة َّأَّنا تُد ير ُ
واإلمالء ،وتُعيرفهم رسم املصحف وضبطه"(.)1
َّدرج خطوةٌ منهجيَّة ،وأساس ِع ْل ِمي له أثره يف استيعاب املتعلي ِم للعِْل ِم ،وتعلي ِم ال ُق ِ
رآن يف
"والت ُّ
ٌّ
ٌ
املتعلي ِم ،ألَنَّه يأْخ ُذ قسطًا ِم َن
الكتاتيب يراعي هذا،
ُ
فاستعمال اللوح يف احلفظ يساعد على ُّ
تدرج َ
ال ُق ِ
رآن حيث يبدأُ حبفظ آيتني إىل ربع ٍ
حزب يوميًّا.
قدرا مثَّ حيفظه ،مثَّ ال ينتقل ِمْنه ،أيِ :م َن البالية إىل اجلديدة حىت يُ ِتقنَه
وهكذا ،فيكتب ً
حفظًا"(.)2
رآن الكرميِ ،
املهمة يف حفظ ال ُق ِ
وم ْن
وتُعترب طريقة كتابة اآليات املراد حفظها ِم َن اخلطوات َّ
طرق الكتابة ما يلي:
 .1حفظ اآليات أوالً.
 .2التَّسميع لنفسك أو لغريك ثانيًا.
كراسة معدَّة لذلك.
 .3كتابة ما متَّ حفظه يف َّ
 .2إذا التبس عليك كلمة أثناء الكتابة ،فال تنظر يف املصحفِ ،بل اترك مكان الكلمة فارغا ،وإ ْن
لست واث ًقا ِمْنها ،اتركها هكذا حىت تنتهي ِم ْن كتابة اآليات كلِها.
كتبت كلمة َ
َ
 .1مراجعة اآليات ومطابقتها باملصحف.
اكتشفت َّ
كت مكاَّنا فار ًغا ،فص يححها بقل ٍم
أن هناك كلمات خطأ ،أو
 .6إذا
نسيت كلمات وتر َ
َ
َ
عن لون القل ِم األَساسي...
خيتلف لونُه ْ
فلن
الَّتكيز يف الكلمات
الكراسة ودقي ِق النَّظر و َّ
َّ
 .7بعد عمليَّة التَّصحيح ،احفظ ِم َن َّ
املصححةْ ،
مرًة أُخرى- ،إ ْن شاء اهلل تعاىل.-
تنساها َّ

( )1الطَّهطاوي ،مرشد الحيران إلى طرق حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،د.ط ،ص.121-129
الدرييب ،تعليم ال ُق ِ
(ُّ )2
المؤسسات ال ُقرآنِيَّة ،د .ط ،ص.200
رآن في
َّ
122

 .1تنبيهٌ أخري :وهو أ ْن تكو َن الكتابة حسب مكان اآليات يف املصحف ،فإذا كانت اآليات يف الورقة
الكراسة يف نفس املكان ونفس مواضع الكلمات ،حىت
الشيمال يف املصحف ،فيجب أ ْن تكو َن يف َّ
تكو َن أثبت للحفظ(.)1
ِ
ظ ال ُق ِ
ِ
بطريقة التَّفسي ِر وفَ ِ
ِ
لآليات ال ُقرآنيَّ ِة:
هم المعنى اإلجمالي
الكريم
رآن
المبحث التَّاسع :حف ُ
َّ
متيسرة ،وال رائعة
عن جتربة ،وال سهلة ي
ميكن أ ْن تكو َن صحيحة ْ
إن "َّنضة األَفراد واألُمم ال ُ
مدهشة ،إال عن طريق االسَّتشاد بتعاليم ال ُق ِ
رآن ونظمه احلكيمة اليت روعيت فيها مجيع عناصر
ْ
السعادة للنَّوع البشري على ما أحاط به ِع ْلم خالقه احلكيمِ ،
وبده ٌّي َّ
أن العمل هبذه التَّعاليم ال يكو ُن
َّ
ُ
ٍ
إالَّ بعد فَه ِم ال ُق ِ
عن طريق تلك
رآن وتدبُّره ،والوقوف على ما حوى ِم ْن ٍ
نصح ورشد ،واإلملام مببادئه ْ
عن طريق الكشف والبيان ملا ُّ
تدل
َّ
القوة اهلائلة اليت حيملها أُسلوبه البارع املعجز ،وهذا ال يتحقَّق إالَّ ْ
عليه ألفاظ ال ُق ِ
رآن ""...
الزم ِن على رغم وفرة املصاحف يف أيديهم ووجود
لسَّر يف ُّ
تأخر ُم ْسلِ َم ِة هذا َّ
تلمح ا ي
وهنا ُ
ماليني احلفَّاظ بني ظهرانيهم ،وعلى رغم كثرة عددهم ،واتيساع بالدهم ،يف حني َّ
الصاحل
أن سلفنا َّ
ِ
ِ
إعجاب التَّاريخ واملؤيرخني ،يف حني َّ
أن أسالفنا
مدهشا كان وما زال موضع
جناحا
ً
جنحوا هبذا ال ُقرآن ً
ٍ
ٍ ِ
ٍِ ِ
أن نُسخ ال ُق ِ
رآن
من العيش ،ومع َّ َ َ
أولئك كانوا يف قلَّة م َن العدد ،وضيق م َن األَرض ،وخشونة َ
ميسرًة هلم ،ومع َّ
أن ُحفَّاظه مل يكونوا هبذه الكثرة الغامرة.
تكن َّ
ومصاح َفه مل ْ
السَّر يف ذلك هو َّأَّنم توفَّروا على در ِ
اسة ال ُق ِ
أجل َّ
رآن واستخراج كنوز ِهداياته ،يستعينون
إن ي
رسول اهلل
السليمة العربيَّة ِم ْن ناحية ،ومبا يشر ُح ُ
على هذه الثَّقافة العليا مبواهبهم الفطريَّة ،وملكاهتم َّ
 ويبينه هلم بأقواله وأعماله وأخالقه ،وسائر أحواله ،كما قال سبحانه :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﮊ(.)2
هم األَول ال ُقرآ َن الكرمي؛ حيفظونه ،ويفهمونه ،قبل أ ْن حيفظوه ،مثَّ يعملون
وعلى ذلك كان مهُّ ُ
بتعاليمه بدقَّة ،ويهتدون هبديه يف يقظة ""...
ٍ
َّأما غالب مسلِم ِة اليوم ،فقد اكتفوا ِمن ال ُق ِ
بألفاظ يريددوَّنا ،و ٍ
أنغام يُل يحنوَّنا يف املآمت
رآن
ُ
ُ ُْ َ
َ
ِ
أن بركة ال ُق ِ
ِ
ونسوا َّ
رآن العظمى إََّّنا
واملقابر والدُّور ،ومبصاحف حيملوَّنا ،أو يودعوَّنا تَرَكةً يف البيوتُ ،

ظ ال ُقرآ َن الكريم ،د.ط ،ص.119-190
كيف تحف ُ
( )1خري الديي ِنَ ،
( )2سورة النَّحل ،اآلية.22 :
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هي يف تدبُّره ،وت َف ُّه ِم ِه ،ويف اجللوس إليه ،واالستفادة ِم ْن هديه وآدابه ،مثَّ يف الوقوف عند أوامره
عن مساخطه ونواهيه)"(.)1
ومراضيه ،والبعد ْ
حممد إقبال(َّ )2
أن املدرسة احلديثة قد َجنَت على هذا اجليل جنايةً عظيمة ،حيث
ويرى َّ
اهتمت بالعلوم العلميَّة الدُّنيويَّة ،وأعطتها الكثري ِم َن االهتمام ،ويف املقابل أغفلت العلوم الديينيَّة ،ومل
َّ
تعطها حقَّها ِم َن االهتمام الواجب ،ويف ذلك يقولَّ " :
َّعليم احلديث قد جىن على هذا اجليل
إن الت َ
جناية عظيمةِ ،إذ اعتنت بَّتبية عقله ،وتثقيف لسانه ،ومل تع ِ
نت شيئًا بتغذية قلبه ،وإشعال عاطفته،
وتقومي أخالقه ،وهتذيب نفسه ،فنشأ جيل غري متو ِ
ِ
تضخم وكرب
ازن القوى ،غري
متناسب النَّشأة ،قد َّ
ٌ
بعض نواحي إنسانيَّته وحياته على حساب بعض ،وأصبح ِ
ت املسافةُ بني ظاهره وباطنه ،وعقله وقلبه،
ِِ
ضخم كبريٌ،
َول ٌ
كبريا ،فاأل ُ
وع ْلمه وعقيدته ،مسافةً شاسعةً ،بل أصبح الت ُ
َّفاوت بني عقله وجسمه ً
ناعم"(.)3
والثَّاِّن
ٌ
ضعيف ٌ
س كالكتاب املعجز اخلالد
ويقول يف موض ٍع آخر -رمحه اهللَّ " :-أما ال ُقرآ ُن فيجب أ ْن يُ َّ
در َ
()2
الب خبلود هذا
من هبا الطَّ ُ
الذي ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ  ،بطريقة ْيؤ ُ
الرئيسي أل ِ
ن عقيدته وهتافه :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ
َقفال احلياة ،وتكو ُ
الكتاب العظيم وإعجازه ،وبكونه املفتاح َّ
()1
وتفكريه ،فهو
ه
مشاعر
ذلك
عليه
ميلك
حىت
ه
ب
حب
ميتلئ
و
قه
يتذو
بل
إميان،
د
جمر
به
من
يؤ
وال
،
ﭾ ﭿﮊ
ي
َّ
َّ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
كل ٍ
كل
وحيل به َّ
قفلُّ ،
الكتاب الوحيد الذي يرافقه يف رحلته الطَّويلة املعقَّدة ،وهو الذي يفتح به َّ
ٍ
تذوقه ،والتَّضلُّع ِمْنه ،والنُّزول يف أعماقه ،ومبقدار
كل معارضة ،ومبقدار ُّ
مشكلة ،وينتصر به على ي
الصعوبات...
مهمته ،ويتغلَّب على ُّ
إميانه به ،وثقته واستحضاره له؛ يستطيع أ ْن يؤيدي َّ

الزرقاِّن ،مناهل العرفان في علوم ال ُق ِ
رآن ،ط ،3ج ،2ص.12-19
(َّ )1
ُ
رآن وحفظته ،كان سببا يف افتتاح قسم حتفيظ ال ُق ِ
حممد إقبال ،ولد عام (1331هـ)ِ ،من علماء ال ُق ِ
رآن بدا ِر العلوم ،وكان
( )2هوَّ :
ً
ْ
ُ
ٍ ِ
كثري ِم ْن طالب
صاحلًا ً
ورعا ،وجنح يف تريج أجيال م ْن حفظة كتاب اهلل وجتويده ،وقد طارت شهرته يف اآلفاق ،وتتلمذ عليه ٌ
آسيا وإفريقيا وبريطانيا ،ماعدا اهلند ،تُ ي
حملمد خري رمضان يوسف،
ويف يوم األَربعاء 1220/7/26هـ ،انظر :تَتِ َّمةُ األَعالم َّ
ط ،3ج ،7ص.219
( )3النَّدوي ،نحو التَّربية اإلسالميَّة  ،...ط ،3ص.22
صلت ،اآلية.22 :
( )2سورة فُ ي
( )1سورة هود ،اآلية.16 :
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فيجب على األ ِ
ُستاذ أ ْن جيعل ال ُقرآ َن أساسا وقاعدةً لشرح العقيدة اإلسالميَّةِ ،
فمْنه يستقي،
ً
تذوق ال ُقرآ َن ،وأصبح له
وإليه يرجع ،وأُسلوبه يـُ َقلَّ ُد ،وال يستطيع أ ْن يقوم هلذا العمل إالَّ أستاذ قد َّ
ودثارا ،وكانت له هبذا الكتاب صلة قويَّة عميقة؛ صلة شخصيَّة ال تعتمد على الكتاب
شعارا ً
ً
وال يدراسات وحدها ،وليست صلة دارس للكتاب؛ بل صلة رجل يعيش هبذا الكتاب ،ويف هذا
الكتاب"(.)1
وهذا بال شك ال يتأتَّى إالَّ ِمن خالل فَه ِم ال ُق ِ
الصحيحة
َّوصل إىل الطَّريقة َّ
رآن الكرمي ،والت ُّ
ْ
ل َف ِ
هم ِه مثَّ حفظه؛ حيث " َّ
إن عمليَّة احلفظ إحدى عمليَّات العقل العليا ،يقوم فيها املتعلي ُم مبحاوالت
للمادة العلميَّة
َّص ،فإذا توفَّر عامل ال َفه ِم َّ
كبريا حىت يصل إىل استظهار الن ي
عدَّة ،ويبذل فيها ً
جهدا ً
هامني؛ سهولة عمليَّة احلفظ أمر َّأول ،ثبات َّ ٍ
أمر
املراد حفظها؛ َّأدى ذلك إىل أمرين َّ
املادة ملدَّة أطول ٌ
ٌ
ثاِّنِ ،
وم ْن هنا يظهر أمهييَّة ما تُنادي به املدرسة ال ُقرآنيَّة احلديثة؛ أال وهو ضرورة أ ْن تُسبق عمليَّات
احلفظ بعمليَّة ال َفه ِم آليات ال ُق ِ
استمرت
السورة ،وذلك خالفًا ملا َّ
رآن الكرمي ،وتتبُّع سياق موضوعات ُّ
عليه املدرسة ال ُقرآنيَّة (الكتَّاب) يف العصور املتأ يخرة ،حيث كان احملفيظون يُعنون حبفظ اآليات فقط
املادة احملفوظة ِ
لعامل النيسيان بصورة أسرع ،واملدرسة ال ُقرآنيَّة
دون العناية مبعانيها وأهدافها ،ممَّا يعيرض َّ
احلديثة إ ْذ تُعىن ب َفه ِم اآليات لَتُؤيكد ضرورة العودة إىل ما كانت عليه املدرسة ال ُقرآنيَّة يف العصور
الَّتبيةِ ،
مؤدى احلفظ القائم
األُوىل ،وقد أجرى علماء َّ
َّعرف على َّ
وع ْل ِم النَّفس جتارب ميدانيَّةً بقصد الت ُّ
على ٍ
ص)(.)2
أساس ِم ْن فَه ِم النَّ ي
تصوٍر وال فَه ٍم ،حىت يصري حافظًا ألَلفاظ املعاِّن ،قي ًما
"ورمبَّا اعتىن املتعليم باحلفظِ ،م ْن غري ُّ
عن غري ِخربة ،فهو كالكتاب
فهم ما َّ
بتالوهتا وهو ال َّ
تضمنته ،يروي بغري رويَّة ،وخيرب ْ
يتصورها ،وال يَ ُ
الذي ال يدفع شبهة ،وال يؤيد ُح َّجةً...
صور اجليد للمعىن ما يلي:
وممَّا مينع ِم َن التَّ ُّ
عن
ُ .1شبهة تعَّتض املعىن ،فتمنع ِم ْن ُّ
عن إدراك حقيقته ،فينبغي أ ْن يُزيل تلك الشُّبهة ْ
تصوره ،وتدفع ْ
تصور املعىن ،وإدراك حقيقته...
بالسؤال والنَّظر ،ليصل إىل ُّ
نفسه ُّ

بتصرف.
( )1النَّدوي ،نحو التَّربية اإلسالميَّة  ،...مرجع سابق ،ط ،3صُّ ،10-17
الزعبالوي ،طرق تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.112
(َّ )2
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سبب قلَّما يَـ ْعَرى ِمْنه أح ٌد ،ال سيَّما
عن ُّ
 .2والثَّاِّنٌ :
أفكار تعارض اخلاطر ،فتذهل ْ
تصور املعىن ،وهذا ٌ
يكن له يف غري العِلم أرب ،وال فيما سواه
َم ِن انبسطت آمالُه ،واتَّسعت أمانيه ،وقد ُّ
فيمن مل ْ
يقل ْ
ِ
َّصور،
يقدر على مكابرة نفسه على ال َفه ِم ،وغلبة قلبه على الت ُّ
مهَّة ،فإ ْن طَرأت على اإلنسان ،مل ْ
نفورا ،وأبعد قبوالً ،وقد جاء يف األَثرَّ :
أل َّ
القلب مع اإلكراه ُّ
بأن القلب إذا أُكره َع ِمي،
َن
أشد ً
َ
ِ
ِ
القلب ُمطيعا...
و ْ
لكن يعمل على دفع ما طرأ عليه م ْن هم ُمذه ٍل ،أو مكر قاطع ،ليستجيب له ُ
وقال بعض احلكماءَّ :
تنافرا كتنافر الوحش ،فتألَّفوها باالقتصاد يف التَّعلي ِم،
إن هلذه القلوب ً
ويدوم نشاطها.
َّوسط يف التَّقدمي،
والت ُّ
لتحسن طاعتهاَ ،
َ
تعليل ما يف املستمع ِم َن األَسباب املانعة ِم ْن فَه ِم املعاِّن"(.)1
فهذا ُ
واآليات اليت تكو ُن مصاحبة للمعىن تكو ُن أسهل يف احلفظ ِم ْن غريها أل َّ
َن "وضوح معىن
الب يؤيدي إىل تسهيل احلفظ وإىل تسهيل عمليَّة التَّعلُّم بشكل عام ،إ ْذ َّ
إن
احملتوى الذي يتعلَّمه الطَّ ُ
العامة ،أسهل يف حفظها ِم َن التَّفاصيل املنعزلة
املفاهيم واضحةُ املعىن
َّ
وخباصة تلك اليت ترتبط باملبادئ َّ
الب استظهارها"(.)2
أو غري املفهومة ،واليت حياول الطُّ ُ
"ولقد َّ
أكدت هذه احلقيقة كثريٌ ِم َن ال يدراسات اليت أجريت على التَّعلُّم يف املدرسة ،إ ْذ تَ َّبني
السهل ُّ
اضحا ،وكان حمتواها منظَّ ًماَّ ،أما إذا
املادة ال يدراسيَّة إذا كان معناها
تذكر َّ
أنَّه ِم َن َّ
مفهوما وو ً
ً
املادة ال يدراسيَّة َّ ِ
عن بعضها البعضَّ ،
فإن نسياَّنا يكو ُن
كانت َّ
تتكون م ْن حقائق أو تفاصيل ُمْنعزلة ْ
سر ًيعا)"(.)3
ويعترب فَهم الت ِ
يلميذ لآليات اليت يرغب حفظها ،ممَّا يق يوي احلفظ؛ أل َّ
َن احلفظ األَعمى –أي
ُ
ُ
كل الت ِ
َّالميذ؛ أل َّ
َن اجلهد املبذول يكو ُن أكثر ،ومدَّة بقاء
بدون فَه ٍم-وإ ْن كان ممكنًا ،-ال يناسب َّ
ظ
اجلهد أقل ،ويبقى احملفو ُ
هم قد سبق احلف َ
َّ
احملفوظ أقلَّ ،أما إذا كانت املراجعةُ
ظ؛ كان ُ
مستمرة ،وال َف ُ
يف ال يذهن َّ
مدةً أطول.

( )1املاوردي ،أدب ُّ
بتصرف.
الدنيا والدِّين ،ط ،1صُّ ،199-01
ُّ
عنDriscoll, M.P. 2003. Psychology of (:
( )2أبو عالَّم ،التَّعلم أسسه وتطبيقاته ،ط ،1ص ،133نقالً ْ
) learning for instruction

السابق ،ص.133
( )3املرجع َّ
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املقرِر حفظها للت ِ
َّالميذ ،وقد كان منهج
لذلك ينبغي للمعلي ِم أ ْن يو ي
ضح املعىن اإلمجايل لآليات َّ
ِ ِ
النَّيب  يف تعليم ال ُق ِ
العمل ،والفقه،
رآن أنَّه ي
ي
يقسمه إىل مقاطع ،ومقارئ ،ويعلي ُم ما فيها م َن العل ِم ،و َ
()1
َّص .
فهذا أقوى حلفظ الن ي
الذاتيَّة مع حفظ ال ُق ِ
الغزايل(–)2رمحه اهلل -جتربته َّ
حفظت ال ُقرآ َن
رآن فيقول" :
حممد َّ
ويروي لنا َّ
ُ
أِّن وأنا أحفظ
كنت أعي ِمْنه شيئًا ..بل ِم َن اللطائف اليت أذكرها ،ي
وعمري َع ْش ُر سنني ..وبداهةً ما ُ
()3
ٍ
أفهم مثالً َّ
كحمامة أو
أن هناك شيئًا
كنت
سورة اإلسراء ،وأقرأُ قوله تعاىل :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮊ
ُ ُ
ِ
ِ
غر ٍ
اإلنسان ...والغريب َّ
عن
ابُ ،جيعل يف عنق
أن هذه الطَّريقة يف احلفظ ألَلفاظ ال ُقرآن ،صرفتِّن ْ
ٍ ٍ
أكرهت نفسي على أ ْن أعود فأُدقي َق
ت أف يكر حىت
كنت ُّ
أمر هبا وال أعرفها" ،"...وما بدأْ ُ
ُ
معان كثرية ُ
إيل َّ
أن
كل ما أقرأُ ،وأمحل نفسي على ترك هذه العادة اليت ورثتُها مع احلفظ ،بل قد ُخييَّل َّ
النَّظر يف ي
ومن ٍ
ِ
ِِ
خرجت أشرطةً َّ
ناحية َّأَّنا َّ
مسجلةً
بعض الكتاتيب أساءت إىل ال ُقرآن م ْن حيث تريد اإلحسانْ ،
ومل ترج كيانات حيَّة للنَّاس.)2(..
همها يساعد على سهولة
ممَّا سبق َّ
تبني لنا أمهييَّة فَه ِم اآليات ال ُقرآنيَّة قبل حفظها ،وأ َّن فَ َ
وقوة التَّمكنيِ ،
وم ْن مثَّ سهولة االسَّتجاع.
احلفظَّ ،
ي آخر يرى أنَّه ال بأْس باحلفظ قبل ال َفه ِم ،و َّ
أن احلفظ
و ْ
لكن يف املقابل يوجد هناك رأْ ٌ
الرأْي على القاعدة املستنتَجة ِم ْن قوله تعاىل:
َّم على استلهام املعىن وبيانه ،ويستند هذا َّ
لألَلفاظ مقد ٌ
ﮋ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﮊ(.)1

ِ
عن :سن ِن ال ُقَّراء ،لعبدالعزيز قارئ ،ص.20
(َّ )1
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنيَّة ،ط ،1ص ،101نقالً ْ
السقَّا املِصريِ ،م ْن مف يكري اإلسالم ودعاته وكتَّابهُ ،ولد بقرية نكال العنب مركز إيتاي
حممد َّ
( )2هوَّ :
الغزايل بن أمحد مرسي َّ
بالغزايل أل َّ
بالغزايل مؤليف اإلحياء ،تعلَّم
َن والده كان شديد اإلعجاب َّ
البارود مبحافظة البحرية مبصر سنة 1336هـ ،اشتهر َّ
وترج فيه ،له حنو ستني مؤلًَّفا ،تُ ي
املنورة ،انظر :التَّفسير
ويف باليرياض سنة 1216هـ ،ودفن بالبقيع يف املدينة َّ
باألَزهر َّ
حملمد خري رمضان يوسف،
والمفسرون في غرب أفريقيا للطَّرهوِّن ،ط ،1ج ،1ص ،230-231رقم ،63 :وتَتِ َّمةُ األَعالم َّ
ِّ
ط ،1ج ،1ص.220-226
( )3سورة اإلسراء ،اآلية.13 :

ِ
بتصرف.
الغزايل ،كيف نتعامل مع
(َّ )2
القرآن ،ط ،1صُّ ،32
( )1سورة القيامة ،اآلية.10 :
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السالم اجمليدي( ":)1فليس املعىن ساب ًقا للحفظ ،واملراد ليس إجياد املعىن إ ْذ هو قبل
يقول عبد َّ
يدل ِمن ٍ
جهة أُخرى على أمهييَّة
اللفظ يف حي ِز العدم واخلفاء ،وليس املراد استحضاره يف ال يذهن ،وهو ُّ ْ
ضبط اللفظ ،ال على ما ُز ِع َم ِم ْن َّ
عن قالبها ،وهي ما
أن املعاِّن األَوليَّة هي املقصودة بقطع النَّظر ْ
ُمسيي أصوليًّا؛ باملعاِّن الثَّانويَّة ،مثَّ كانت هذه التَّسمية ،وذا التَّقسيم سببًا يف التَّهوين ِم َن اجلانب
اللفظي للكلمات ...وبِذا استبان غرور َم ِن َّادعى سبق االهتمام باملعىن ،وقد يُ َسلَّم يف َّ
أن املعىن
ي
ٍ
موجود يف اخلارج عُيرب عنه
عن معىن
يسبق اللفظ ِم ْن حيث الوجود النَّفسي ،و َّ
لكن الكالم هنا ْ
فأىن له أ ْن يعرف دون عبور مميره املوصل إليه وهو اللفظ؟ وهذا هو حال ألفاظ ال ُق ِ
رآن
بلفظَّ ...
الكرمي ،إ ْذ ال يعرف املعىن الذي يريده اهلل  يف كالمه إالَّ مبعرفة ِ
ظ غريه،
لفظه ،ولفظُه هو  ال لف َ
ُ
()3
()2
وهذا على القول َّ
الزمِّنَّ ،أما على
بأن ﮋ ﯭ ﮊ يف قوله  :ﮋ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﮊ َّ
للَّتاخي َّ
القول َّ
الرتيب  ...فال تنخرم القاعدة كلييًّا لكنَّها تُعدَّل حبيث يُقيَّد بيان املعىن مبالزمة
بأَّنا َّ
للَّتاخي ُّ
بيان ألفاظ ال ُق ِ
ص ِ
ِ
رآن ،وحتفيظهم
لعل هذا املعىن هو الذي يسو تعليم ال ي
إتقان اللفظ إ ْذ هو طريقه ،و َّ
()2
عن ابن عبَّاس( )1رضي اهلل
إيَّاها ،وإ ْن مل يتقنوا معناها ،كما ال ينايف هذا التَّأْويل ما أورده ابن جرير ْ
عنهما ،كان ال يفتُـر من ال ُق ِ
رآن خمافة أ ْن ينساه ،فقال اهلل :ﮋ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﯭ ﯭ
َ ُ ََ
)
1
(
)
7
(
ﮊ( )6أ ْن جنمعه لك ،ﮋ ﯭ ﮊ أ ْن نُقرئك فال تنسى َّ
فإَّنا مؤيدة ملا سبق ،مك يملة له ،ففيها التَّأكيد
عبدالسالم مقبل عبده غالب اجمليديِ ،م ْن مواليد اليمن ،حمافظة تعز ،سنة (1301ه) ،حفظ ال ُقرآ َن وعمره ()12
( )1هو:
َّ
سنةَ ،شغَل العديد ِمن الوظائف األَكادمييَّة ،يف اليمن وقطر والبحرين ،وناقش العديد ِم ْن رسائل املاجستري و ُّ
الدكتوراة ،يتحدَّث
َ
َ
ِ
ِ
َّ
ويكتب باللغة اإلجنليزيَّة ،لديه العديد م َن الكتب املطبوعة ،واألَحباث احملكمة ،حاصل على العديد م َن اإلجازات العلميَّة يف
بتصرف.
إيل عرب الربيد اإللكَّتوِّنُّ ،
خمتلف الفنون ،إ.ه -سرية اجمليدي اليت بعثها َّ
من اآلية.10 :
( )2سورة القيامة ،جزء َ
( )3سورة القيامة ،اآلية.10 :
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطَّربي ،عاملُ العص ِر ،أبو جعفر ،املؤيرخ املف يسر اإلمامُ ،ولد يف آمل طَِْرب ْستان ،سنة
( )2هوَّ :
222هـ ،واستوطن بغداد ،وتُ ي
الرسل وامللوك" يُعرف بتاريخ الطَّربي ،و "جامع البيان يف تفسري
ويف هبا ،سنة 319هـ ،له" :أخبار ُّ
ال ُقرآن" ... ،وهو ِم ْن ثقات املؤيرخني ،ويف تفسريه ما ُّ
يدل على عِل ٍم غزير وحتقيق ،انظرِ :سيَر أعالم النُّبالء ،ط ،3ج،12
بتصرف ،واألَعالم لليزِرْكلي ،ط ،2ج ،6ص.60
ص ،212-267رقمُّ ،171 :
الَّتمجة له يف صفحة رقم )16( :احلاشية رقم.)3( :
( )1سبقت َّ
( )6سورة القيامة ،اآلية.17-16 :
( )7سورة القيامة ،اآلية.17 :
ِ
عن :تفسري الطَّربي (.)109/20
( )1اجمليدي ،تلقي الن ُّ
َّبي  ألفاظ ال ُقرآن الكريم ،ص ،123-122نقالً ْ
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ِ
ايات األُوىل يف
على تكفُّل اهلل  حبفظ كتابه م ْن حيث العموم ،باإلضافة إىل ما نبَّأت به اليرو ُ
مرة)(.)1
هيئات حفظ كتابه ِم ْن حيث اخلصوص
كل َّ
(خصوص التَّلقي يف ي
ُ
وبعد ِ
الباحث آراء العلماء حول مسألة أمهييَّة ال َفه ِم قبل احلفظ ،أو احلفظ قبل
أن استعرض
ُ
ِ
الباحث يرى ِمن خالل معايشته حللق حتفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي؛ َّ
ال َفه ِمَّ ،
َّم على
فإن
َ
هم ال ُقرآن مقد ٌ
ْ
أن فَ َ
َّص احملفوظِ ،م ْن خالل الشَّرح
حفظه ،وبعبارة أدق؛ جيب أ ْن يصاحب احلفظ شيءٌ ِم َن الفه ِم للن ي
ِ
كثريا يف انعكاس معىن اآليات
والتَّفسري وبيان املعىن اإلمجايل لآليات املراد حفظها ،وهذا يساعد ً
ودالالهتا على التيال ِ
ميذ ،.فنحن نريد أ ْن نرى أثر احلفظ ترمجةً حرفيَّةً ،وسلوًكا عمليًّا على أخالقهم
وأفعاهلم ،ويف جهرهم وصمتهم ،وعلى حميَّاهم ،..وإال ما فائدة أ ْن حيفظ التيلمي ُذ ما ُكتب له أ ْن
الباحث أ ْن يصاحب حفظ ال ُق ِ
رآن
حرم اهلل عليه؟ ،لذلك يرى
حيفظ وهو ال يصليي ،ويرتكب ما َّ
ُ
كل مرحلة.
ميسًرا لآليات املراد حفظها،
تفسريا َّ
ودروسا تربويَّة تناسب َّ
ً
الكرمي ً

السابق ،ص.123
( )1املرجع َّ
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ِّ
السابقة
الدراسات َّ
محمد رياض طليمات ،عام 3431هـ.
 .3دراسةُ عبدالمعطي َّ
 .6كتاب المنتدى اإلسالمي ،عام 3431هـ.
الزهراني ،عام 3438هـ.
 .1بحث علي بن إبراهيم َّ
 .4بحث إبراهيم بن سليمان الهويمل ،عام 3463هـ.
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السابقة
ثانيًا :الدِّراسات َّ
ِ
ِ
ِ
َّثت ع ِن ال ُق ِ
رآن الكرمي وطرق
تيسر
ِم ْن خالل ما َّ
للباحث االطيالع عليه م َن البحوث اليت حتد ْ
ِ
الباحث وجد َّ
تدريسه وحفظهَّ ،
البحوث،
أن اجلانب العِلمي النَّظري يشغل مساحة كبرية يف تلك
فإن
َ

يف حني َّ
احلديث
العملي َّ
الَّتبوي املهاري –وهو األَهم– مل جي ْد إالَّ مساحة قليلة جدًّا َمتَّ
ُ
أن اجلانب َ
عنه فيها.
ِ
كتب عنها بإسهاب ،وإ ْن كانت هناك بعض
وموضوع احللقات ال ُقرآنيَّة م َن املواضيع اليت مل يُ ْ
()1
لكن يبقى َّأَّنا
و
ة،
ي
رآن
ق
ال
احللقات
هتم
اليت
ة
ي
بو
الَّت
اضيع
و
امل
بعض
حوت
قد
اليت
املواقع اإللكَّتونيَّة
َّ
َّ
َّ
ُّ
ُ
ْ
مع بني دفيت ٍ
كتاب واحد.
مواضيع وأحباث متفيرقة مل ُجت ْ
السابقة:
الدِّراسات َّ

َّثت ع ِن احللقات ال ُقرآنيَّة ،وبعض املواضيع
وتوجد هناك بعض األَحباث وال يدراسات اليت حتد ْ
التَّابعة هلا ،وهي كاآليت:

محمد رياض طليمات ،عام 1217هـ ،وهي بعنوان :الحلقات ال ُقرآنيَّة
( )1دراسةُ عبدالمعطي َّ
(دراسةٌ منهجيَّة شاملة).
صل أُسلوب التَّعليم ،...وقواعد تو يحد اهلدف
وقد حرصت هذه ال يدراسة على إجياد ضوابط َتؤ ي
فيه ،وخطوط عريضة يسري ويتَّفق عليها مجيع املعليمني(،)2
فصل صاحب هذه ال يدراسة يف نقاط ،وأمجل وأوجز يف أُخرى ،واعتمد طريقة التيعداد
وقد َّ
الرئيسيَّة والفرعيَّة ،العتبارات ِم ْن
املتسلسل للفوائد يف بعض األَحيان ،كما قصد إىل إبراز العناوين َّ
موجها.)3( ...
منهجا تعليميًّا َّ
أبرزها :كون الكتاب ً
وقد خرج صاحب الدراسة ببعض النتائج واليت كان منها :منزلة وفضل االجتماع على تالوة
الراشدة إىل ال ُق ِ
ال ُق ِ
املؤمنة وشباب
رآن الكرمي يف احللقات ال ُقرآنيَّة ،والعودة َّ
رآن الكرمي متمثيلةً يف الرباع ِم ْ
احللقات ال ُقرآنيَّة ،وفضل انتشار حلقات وخالوي حتفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي ملعليمي احللقات ال ُقرآنيَّة ،وأ َّن
ٍ
الَّتكيز على التيالوة
معا ،و َّ
وظيفة املعلي ِم يف احل ْلقة ال ُقرآنيَّة؛ وظيفة مزدوجة ،فهي تعليميَّة تربويَّة يف آن ً
( )1مثل :موقع موسوعة حلقات حتفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي ،و صيد الفوائد ..وغريمها.
( )2طليمات ،الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص.1
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص.0
(َّ )3
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السلوكي؛ َيؤيدي إىل آثار سلبيَّة ،فهو مثل فصل القول ع ِن العمل ،ومن
واحلفظ دون اجلانب َّ
الَّتبوي ُّ
أيضا :احتياج املعلي ِم ملعرفة أساليب التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة.
النتائج ً
وقد كان من وصايا طليمات :احلرص على تقوية اإلميان ،والتَّطوير الدَّائم للكفاءة العلميَّة
واملقدرة التَّعليميَّة ،والقيام حبق ال ُق ِ
رآن الكرمي تعلُّما وتعليما ،وأداء ما جيب جتاه الطَّ ِ
الب ِم َن التَّعليم
ً
ً
ُ
الَّتكيز.
و َّ

( )2كتاب المنتدى اإلسالمي :عام 1217هـ ،وهو بعنوان( :المدارس والكتاتيب ال ُقرآنيَّة
كل ما حيتاجه املشرف واملعليم
وقفات تربويَّة وإداريَّة) ،وهو كتاب جي ٌد يف بابه ،قد حوى تقريبًا َّ
خيص املد يرسني يف
والتيلميذ ،وقد رغب العديد ِم َن املد يرسني واملشرفني واإلداريني إىل املنتدى بطبع ما ُّ
هذا الكتاب بعد هتذيبه وتنقيحه يف كتي ٍ
نفعا ،وأكثر فائدة ،فكان هلم
ب مستقل؛ ليكون ذلك أعظم ً
ذلك.
الَّتبوي يف احللقات ال ُقرآنِيَّة،
وكان ِم ْن ضمن أهداف هذا الكتاب حتسني املستوى العِلمي و َّ
ِ
وحتقيق األَهداف اليت أُنْشئت ِم ْن أجلها ،وكذلك لقلَّة
املؤمل ِمْنهاُ ،
تضطَلع بالدَّور َّ
وم ْن أجل أ ْن ْ
الكتب وال يدراسات املعينة ملد يرسي ومشريف حلقات حتفيظ ال ُق ِ
بالصورة
رآن الكرمي على أدائهم لدورهم ُّ
املتدِّن يف اجلوانب اإلداريَّة والفنيـيَّة لكث ٍري ِم َن احللقات ،وضعف كث ٍري ِم َن
املطلوبة ،إضافة إىل املستوى ي
الَّتبويَّة،
ظاهرا يف النَّواحي العلميَّة و َّ
املد يرسني ضع ًفا ً
الَّتبوي للحلقات ال ُقرآنيَّة
ويهدف كتاب املنتدى بالدَّرجة األُوىل إىل حتسني املستوى العلمي و َّ
اليت قام بإنشائها املنتدى اإلسالمي يف عدد ِم ْن دول العامل ،وقد قام املنتدى اإلسالمي فيه بوضع
كل ما ِم ْن شأنه أ ْن يُسهم يف بنائها ورفعتها
األُسس واألَهداف للحلقات ال ُقرآنيَّةَّ ،
وتطرق إىل ي
وتقدُّمها.
َّ
توصل إليها املنتدى اإلسالمي هي :ضعف كث ٍري ِم َن املعليمني يف النَّواحي
وإن ِم َن النَّتائج اليت َّ
الَّتبويَّة،
العِلميَّة و َّ
املتدِّن يف اجلوانب اإلداريَّة والفنيـيَّة والتَّعليميَّة لكث ٍري ِم َن احللقات ،وضعف اإلنتاجيَّة،
واملستوى ي
السيئة بني الطُّالب ،وضعف
السلوكيَّات واألَخالق َّ
وعدم استمرار الطَّلبة يف ال يدراسة ،وانتقال بعض ُّ
بالَّتبيةِ ..م ْن مشكالت احللقات ال ُقرآنيَّة ،وبقدر إتقان وإجادة املعليم إلدارة احل ْلقة ال ُقرآنيَّة؛
العناية َّ
يكون جناح احل ْلقة وتتحقَّق أهدافها.
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ٍ
ٍ
ِ
ملتزما
وقد كان م ْن توصيات املنتدى اإلسالمي :على املعلي ِم أ ْن يكون ذا عقيدة سلفيَّةً ،
احملرمات ،مراقبًا لربيه يف سيره وعالنيَّته ،طالبا للعِل ِم ،متَّصفا باألَخالق
بالفرائض والواجبات ،جمتنبًا َّ
احلميدة ،و َّ
كراسة املتابعة اليوميَّة للتَّالميذ؛ ملعرفة َم ْن حفظ مم َّْن مل حيفظ،
البد للمعليم ِم ِن استخدام َّ
وم ْن راجع مم َّْن مل يراجعَ ،م ْن حضر مم َّْن مل حيضر ،وينبغي للمعلي ِم اجلا يد أ ْن يتقن إدارة احل ْلقة ال ُقرآنيَّة
َ
إتقانًا جي ًدا ،فبقدر إتقانه وإجادته ..يكون جناح احل ْلقة ،وتتحقَّق أهدافها.
ِ
بغياب ابنه بانتظام ،كما ينبغي تكرمي أولياءُ األُمور
وِم َن األَمهييَّة مبكان إشعار ويل األَمر
البارزين يف متابعة أبنائهم ،وينبغي عدم اخلُلطة بني الطُّالب والطَّالبات يف احللقات ال ُقرآنيَّة،

الزهراني ،عام 1211هـ ،وهو بعنوان( :مهارات التَّدريس في
( )3بحث علي بن إبراهيم َّ
جهدا يشكر عليه ،وفيه الكثري ِم َن العناوين
الحلقات ال ُقرآنيَّة) ،وهو ٌ
حبث قيم ،بذل فيه صاحبه ً
البحث حيتوي على اجلانب النَّظري واجلانب التَّطبيقي العملي.
املتشاهبة لدراسة طليمات َّ
السابقة ،و ُ
الَّتبويَّة داخل احللقات واملدارس
والبحث مقدم للمعليمني ليكون عونًا هلم يف مسريهتم َّ
ال ُقرآنيَّة.)1( ...
وقد جاءت ِصياغة البحث بأ ٍ
بوي عملي ،ومل تدخل النَّظريَّات فيه إالَّ إليضاح خربة
ُسلوب تر ًّ

س ال ُقرآ َن
مهنيَّة ،أو تفسري موقف تربوي عملي ،فهو يُعىن أول ما يُعىن بأُسلوب األَداء ،أو بـكيف أ َُد ير ُ
الَّتبوي داخل احل ْلقة
س ال ُقرآ َن الكرمي ،وما ينبغي أ ْن أعمل أثناء املوقف َّ
الكرمي ،و ْ
ملن أ َُد ير ُ
ال ُقرآنيَّة.)2(...
امتداد
وقد كان ِم ْن نتائج البحث أ َّن إقامة احللقات ال ُقرآنيَّة يف اجملتمع ضرورةٌ شرعيَّة؛ ألَ ََّّنا
ٌ
الرسول  ، ومدى حاجة املعليمني يف احللقات ال ُقرآنيَّة إىل
لتاريخ األ َُّمة اإلسالميَّة وإحياءٌ ألُسوة َّ
اتَّباع األُسلوب النَّبوي يف جمال التَّعليم ال ُقرآِّن املتمثيل يف التيالوة والتَّأْديب والتَّعليم ،وعناية أصحاب
ِ
ِ
املعد
َّيب وسلف هذه األ َُّمة َّ
الن ي
احملمديَّة بال ُقرآن ،وحاجة اجملتمع اإلسالمي إىل معلي ِم ال ُقرآن الفعَّالَ ،
إعداد شرعيًّا وتربويًّا،
ً
إن املعليم الكفء يف تعليم ال ُق ِ
َّ
رآن الكرمي يف احللقات ال ُقرآنِيَّة؛ هو املعلي ُم الذي يتَّسم
َ
صفات األَخالقية ،واملعرفيَّة ،واملهنيَّةِ َّ ،
مبهمة التَّعليم
بال ي
لم املعلي ِم بأحكام التيالوة ال يكفي للقيام َّ
َ
إن ع َ

الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1ص.3
(َّ )1
السابق ،ص.3
( )2املرجع َّ
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ِ
َّ
يف احللقات ال ُقرآنيَّة ،بل َّ
ليتمكن املعلي ُم ِم ْن دراسة طبيعة
الَّتبية،
لم َّ
البد أ ْن يضاف إىل ذلك ع ُ
وفن ،ينبغي ملعلي ِم ال ُق ِ
التيلميذ ،عند تعليمه وتأْديبهَّ ،...
رآن أ ْن يتعلَّمه
علم ٌّ
إن إدارة احل ْلقة ال ُقرآنيَّة؛ ٌ
ويتقنه جي ًدا و َّ
إن إقامة احللقات ال ُقرآنيَّة يف اجملتمع ،والعناية هبا؛ ِم َن النَّصيحة لكتاب اهلل تعاىل(.)1
وقد كان ِم ْن توصيات الزهراِّن ما يلي :إبراز املنهج النَّبوي يف التَّعليم ال ُقرآِّن ،والدَّعوة إىل
()2
الرجل منَّا إذا
السلفي يف التَّعليم الذي رمسه عبداهلل بن مسعود بقوله :كان َّ
ضرورة إحياء املنهج َّ
تعلَّم عشر ٍ
هبن( ،)3إقامة دورات تربويَّة للقائمني على
جياوزهن حىت يعرف
آيات مل
معانيهن والعمل َّ
َّ
َّ
تعليم ال ُق ِ
رآن يف احللقات ال ُقرآنيَّة حاليًّا وهم على رأْس العمل ،هبدف االرتقاء مبستواهم املعريف
الَّتبويَّة ،واطالعهم على اجلديد يف طرق
والتَّعليمي ،وإكساهبم بعض مهارات التَّدريس وقواعده َّ
الَّتبويّة ،اإلفادة ِم َن املنجزات التَّقنيَّة احلديثة يف التَّعليم
التَّدريس ،والوسائل التَّعليميَّة ،واجلوانب َّ
ال ُقرآِّن؛ كم ِ
الصوتيَّات ،وخمتربات تعليم اللغات ،وأجهزة احلاسوب ،أ ْن يتم تقومي معلي ِم ال ُق ِ
رآن
عامل َّ
َ
الكرمي يف احللقات ال ُقرآنيَّة ِم ْن قِبَل املشرفني على هذه احللقات يف ضوء معايري تربويَّة وعلميَّة بصفة
مستمرة ،إغناء معلي ِم ال ُق ِ
رآن ماليًّا مبا ُّ
الَّتبوي يف احل ْلقة
يتفر للعمل التَّعليمي و َّ
يسد حاجته ،حىت َّ
َّ
ِ
ال ُقرآنيَّةَّ ،
عن عمل آخر إىل
فإن األُجرة اليت تُقدَّم له إذا مل تف مبتطلَّبات حياته فسوف يبحث ْ
جانب عمله ،مما جيعله ينشغل به رمبَّا أكثر ِم ْن عمله يف احللقات ال ُقرآنيَّة.
( )2بحث إبراهيم بن سليمان الهويمل ،عام 1221هـ ،وهو بعنوان( :تقويم تعلُّم حفظ ال ُق ِ
رآن
الكريم وتعليمه في حلقات جمعيَّات تحفيظ ال ُق ِ
رآن الكريم).
َّعرف على األَساليب املتَّبعة يف تعليم ال ُق ِ
رآن الكرمي ِم ْن خالل احللقات
وهو يهدف إىل الت ُّ
ال ُقرآنيَّة املنتشرة يف هذه البالد املباركة –اململكة العربيَّة السعوديَّة -وذلك بالوقوف عليها أحيانًا،
بالسؤال عنها ،ك ُّل ذلك بأُسلوب خمتصر ومرَّكز
وباملشاركة فيها حينًا آخر ،أ ِو اإلشراف عليها ،أو ُّ
وتطرق إىل
على التَّعلُّم والتَّعليم بشكل خاص ِم ْن حيث الفضل واألَساليب واألَخطاء اليت تقع فيهاَّ ،
األُسلوب األَمثل يف تعليم ال ُق ِ
مبسط خمتصر راعى فيه املؤليف
كل ذلك كان بأُسلوب َّ
رآن الكرمي ،و ُّ
الرسائل والبحوث.
القوانني املتَّبعة يف كتابة َّ
بتصرف.
(َّ )1
الزهراِّن ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنِيَّة ،ط ،1صُّ ،369-311
الَّتمجة له يف صفحة رقم )33( :احلاشية رقم.)2( :
( )2سبقت َّ
( )3الطَّربي ،جامع البيان عن تأويل آي ال ُق ِ
رآن (تفسير الطَّبري) ،ط ،1ج ،1ص.13+72
ْ
134

توصل إليها اهلوميل هيَّ :
إن تعلُّ َم ال ُقرآن الكرمي وتعليمه ِم ْن أفضل ال ُقربات،
ِم َن النَّتائج اليت َّ
غلبة األَساليب التَّقليديَّة وهيمنتُها على احللقات ال ُقرآنيَّةَّ ،
أقل ِم َن
معظم مد يرسي احللقات ال ُقرآنيَّة ُّ
إن َ
ِ
احللقات ،ضرورة اختيار وانتقاء األَساتذة األَ ْك َفاء(.)1ضرورة التَّطوير
املستوى املطلوب للتَّعليم يف
املستمر للتَّعليم يف احللقات ،واألَخذ بتقنيات العِل ِم احلديث.
الصحابة يف تعلُّ ِم ال ُق ِ
رآن الكرمي املتمثيل
وقد أوصى اهلوميل مبا يلي :احلرص على االلتزام مبنهج َّ
()2
الرجل منَّا إذا تعلَّم عشر ٍ
معانيهن
جياوزهن حىت يعرف
آيات مل
َّ
َّ
يف قول عبداهلل بن مسعود  :كان َّ
()3
أئمةً للمساجد بدالً مم َّْن مل حيف ْظ ،عقد
السعي احلثيث لتعيني املتقنني يف احلفظَّ ..
والعمل َّ
هبن َّ ،
دورات تدريبيَّة تربويَّة ملعليمي احللقات ،هبدف االرتفاع مبستواهم ،ضرورة عقد لقاءات شهريَّة أو
فصليَّة على األَقل ألَولياء أمور الطُّالب يف احلل ْقة الطالعهم على سري أبنائهم ،إقامة مثل هذه
رآن الكرمي واألَساليب املتَّبعة يف ذلك وتقوميها بني ٍ
صصت يف تعلي ِم ال ُق ِ
وقت
النَّدوات ،وحبَّذا لو ُخ ي
وآخر ،أخ ُذ ٍ
َن ذلك يعطي مفهوماً َّ
رسوم ِم ْن أولياء أمور الطُّالب –ولو كان قليالً -أل َّ
بأن االنتساب
اختيارا دقي ًقا حبيث
هلذه احل ْلقة بثمن ومقابل ،فينظر األَب نتيجة ذلك ،االهتمام باختيار املد يرسني
ً
خلق رفي ٍع ،وديانة متينة ،و ٍ
بقوة الشَّخصيَّة ذا ٍ
أدب جم ،صرف مكافآت جمزية
َّسما َّ
يكون املد يرس مت ً
تكن املكافأة
للمد يرس ،حىت َّ
يتسىن للمشرف واملو يجه وإدارة املدرسة متابعته متابعةً دقيقةً ،وإذا مل ْ
عمل آخر ،اإلفادة ِمن التَّقنية احلديثة يف التَّعليم كم ِ
عن ٍ
عامل
مناسبة
ُّ
فسيضطر إىل البحث ْ
َ
َ
الصوتيَّات ،وأجهزة تايل الليزر واحلاسوب وغريها(.)2
َّ

( )1انظر ما كتبه الباحث حول كلمة (األَ ْك َفاء) ص ،21حاشية رقمِ )3( :م ْن هذا املبحث.
الَّتمجة له يف صفحة رقم )33( :احلاشية رقم.)2( :
( )2سبقت َّ
( )3الطَّربي ،جامع البيان عن تأويل آي ال ُق ِ
رآن (تفسير الطَّبري) ،ط ،1ج ،1ص.13+72
ْ
رآن الكريم وتعليمه في حلقات جمعيَّات تحفيظ ال ُق ِ
( )2اهلوميل ،تقويم تعلُّم حفظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط ،1ص.111-116
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السابقة:
التَّعليق على الدِّراسات َّ
ِ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة؛ وجد
السابقة ،واليت حتدَّثت ع ِن
ِم ْن خالل استعراض
الباحث لل يدراسات َّ
السابقة وال يدراسة احلاليَّة ،وهي كما يلي:
الباحث أوجه اتيفاق وأوجه اختالف بني ال يدراسات َّ
ُ
السابقة والدِّراسة الحاليَّة.
أوالً :أوجه التَّشابه بين الدِّراسات َّ
السابقة وال يدراسة احلاليَّة ِ
مبا َّ
موضوع واحد
قد اشَّتكت يف دراسة وحبث
ٍ
أن مجيع ال يدراسات َّ
ِ
الرؤى ولو يف بعض حماور هذه ال يدراسات،
(احللقات ال ُقرآنيَّة) ،فإنَّه ِم َن البديهي أ ْن تتقارب األَفكار و ُّ
ِ
وم ْن ذلك:
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة ِم ْن حيث :الفضل ،واملكانة ،واملْنزلة ،والتَّعريف ،وتاريخ
ُّث ع ِن
التَّحد ُ
النَّشأة ،واألَهداف...
رق تدريس وتعليم وحفظ ال ُق ِ
وتطرقت إىل طُ ِ
رآن الكرمي ،مع
اسات مجيعُها َّ
ً
أيضا اتَّفقت ال يدر ُ
التَّباين الواضح بني ال يدراسات ما بني مقل ومستكثر.
ِ
عن معليم احل ْلقة
كذلك اتَّفقت دراسة طليمات و َّ
الزهراِّن مع دراسة الباحث على التَّحدُّث ْ
ال ُقرآنيَّة ِم ْن حيث :عالقاته ،وصفاته ،وكفاياته...
ِ
ِ
احللقات) ،والتَّعريف به،
الباحث ِم ْن ناحية (تقومي
أيضا تشاهبت دراسة طليمات مع دراسة
ً
وحكمه ،وخصائصه...
السابقة ِّ
والدراسة الحاليَّة.
ثانيًا :أوجه االختالف بين الدِّراسات َّ
انفردت بعض ال يدراسات ع ِن ال يدراسات األُخرى مبحوٍر أو أكثر على النَّح ِو التَّايل:

الزهراِّن؛ انفردتا بذكر (عوامل التَّحفيز) ،وحكمها ،وأمهييَّتها ،وأنْواعها،
ففي دراسة طليمات و َّ
ِ
السابقة األُخرى إىل هذا املوضوع.
بينما مل َّ
الباحث وال ال يدراسات َّ
تتطر ْق دراسةُ
ِ
السابقة مبحور:
عن دراسة
الباحث وال يدراسات َّ
كما انفردت دراسة طليمات واختلفت ْ
(اخلطأ املنهجي) يف احل ْلقة ال ُقرآنيَّة ،وما يتبعه ِم ْن تعريف ،وخصائص ،وآثار مَّتتيبة عليه.
ِ
الباحث وال يدراسات األُخرى باحلديث عن:
عن دراسة
أيضا اختلفت دراسة َّ
ً
الزهراِّن ْ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة) وذكر ِمْنها:
الَّتبويَّة يف
(املهارات َّ
 .1وسائل مهارة إدارة احل ْلقة ال ُقرآنيَّة.
 .2مهارة املتابعة املْنزليَّة.
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الَّتبوي يف احللقات.
 .3مهارة التَّقومي َّ
الَّتبوي.
 .2مهارة التأْديب َّ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة.
حل املشكالت يف
 .1مهارة ي
السابقة بالمميِّ ِ
وقد تميَّـ َزت ِّ
زات التَّالية:
الدراسة الحاليَّة ع ِن الدِّراسات َّ
ِ
باحللقات ال ُقرآنيَّة ،وأمهييَّتها ،وأهدافها ،ومق يوماهتا...
َّوس ُع يف التَّعريف
 الت ُّط معلي ِم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة بالعديد ِمن طرق حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي وتعليمه.
 رب ُْ
ُّث عن كفايات املعلي ِم؛ معرفته ،قدراته ،مهاراته ،ياجتاهاته اليت ينبغي ِ
عليه اكتساهبا نظريًّا،
 التَّحد ُ ْوممارستها عمليًّا.
 التَّحدُّث عن تقومي املعلي ِم املصاحب َِّهج والتَّخطيط.
للج يد والعزمية ،والن ِ
ُ ْ
ِ
مسح ميداِّن ،متَّ ِم ْن خالله توزيع استبانة على العديد ِم َن املعليمني ،وكذلك
 وانفردالباحث بعمل ٍ
تطبيق بطاقة مالحظة على املعليمني داخل احللقات ال ُقرآنيَّة.
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الفصل الثَّالث
منهجيَّة الدِّراسة
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الفصل الثَّالث
منهجيَّة الدِّراسة

 مق يدمة.
 منهج ال يدراسة.
 جمتمع ال يدراسة.
 عينة ال يدراسة.
 أدوات ال يدراسة.



إجراءات ال يدراسة.
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الفصل الثَّالث
منهجيَّة الدِّراسة

ِّ
مقدمة:

عن أسئلة ال يدراسة ،ويشمل املنهج
يتناول هذا الفصل وصفاً لإلجراءات
َ
املستخدمة لإلجابة ْ
املناسب لل يدراسة ،ووصف جمتمع ال يدراسة وعينته وطريقة اختيارها ،وتوضيح األَدوات اليت متَّ
استخدامها لتحقيق هدف ال يدراسة ،واخلطوات اإلجرائية اليت متَّت يف تصميم أدوات ال يدراسة
السعوديَّة ،كما متَّ التَّ ُّ
السيكومَّتيَّة ألَدوات ال يدراسة ِم ْن
وتطويرها ومناسبتها للبيئة ُّ
حقق ِم َن اخلصائص ي
صدق والثَّبات ،كما متَّ توضيح اإلجراءات اليت متَّت لتطبيق أدوات ال يدراسة وحتديد
خالل حساب ال ي
األَساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة البيانات وحتليلها.

منهج الدِّراسة:

الباحث أحد تصميمات املنهج الوصفي التَّحليلي وهو
نظرا لطبيعة ال يدراسة احلاليَّة؛ استخدم
ُ
ً
الراهنة للظَّاهرة ِم ْن حيث طبيعة الظُّروف واملمارسات
التَّصميم القائم على وصف الظَّاهرة للحالة َّ
السائدة.
َّ
مجتمع ِّ
الدراسة:
اجملمعات ال ُقرآنيَّة املسائية يف
تكون جمتمع ال يدراسة ِم ْن بعض معليمي احللقات ال ُقرآنِيَّة يف َّ
َّ
حمافظة ُج َّدة ،للعام  1237 / 1236هـ.
عيِّنة الدِّراسة:
تكونت عينة ال يدراسة ِمن ( )119معليماً لتحفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي مبحافظة ُج َّدة ،وقد متَّ اختيار
َّ
ْ
عينة ال يدراسة بشكل قصدي للمعليمني الذين يعملون يف حلقات حتفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي ،حيث متَّ
جممعا مسائيًّا لتحفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي.
اختيار (ً َّ )11
ضح ذلك
واجلدول التَّايل يو ي
يوضح توزيع عيِّنة ِّ
الجدول رقم (ِّ :)3
الدراسة

اجملمعات ال ُقرآنيَّة االستبانة بطاقة املالحظة العينة العدد الكليي
عدد َّ
11

1

1
141

19

119

أدوات الدِّراسة:
حيث متَّ استخدام أدوات ال يدراسة (استبانة وبطاقة مالحظة) بعد انتقاء افراد العيَّنة البالغ
عددهم ( )119معليما ِمن بني الذين يعملون يف حلقات حتفيظ ال ُق ِ
اجملمعات ال ُقرآنيَّة
رآن الكرمي يف َّ
ً ْ
جممع )1( ،معليمني لإلجابة على أسئلة االستبانة ،و
كل َّ
املسائيَّة ،وقد متَّ اختيار ( )19معليمني ِم ْن ي
( )1معليمني لتطبيق بطاقة املالحظة عليهم ،وبذلك متَّ توزيع ( )09استبانة على ( )09معلي ًما،
الصورة النيهائيَّة ألَدوات
وتطبيق ( )09بطاقة مالحظة على ( )09معلي ًما ،بعد االنتهاء ِم ْن إعداد ُّ
املستخدمة.
ال يدراسة
َ
إجراءات ِّ
الدراسة:
أوالً :استبانة تقويم طرق التَّعليم في الحلقات ال ُقرآنيَّة:
خطوات إعداد استبانة تقومي طرق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة:
متَّ إعداد استبانة تقومي طرق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة ِم ْن خالل اخلطوات التَّالية:
الصلة مبوضوع ال يدراسة ،وقراءة َّ
عدة مقاييس ،واليت حت يقق
السابقة ذات َّ
أ -متَّ االطيالع على ال يدراسات َّ
الغرض نفسه.
الَّتبوي على
ب -حتديد اهلدف ِم َن االستبانة وهو :تقومي طرق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة وأثرها َّ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة مبحافظة ُج َّدة.
معليمي
ج -حتديد املقصود بتقومي طرق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة يف هذه ال يدراسة ( وقد متَّ عرض هذا
املفهوم عْند احلديث َع ْن مصطلحات ال يدراسة واإلطار النَّظري اخلاص بذلك).
تيسر له ِم َن ال يدراسات والكتب العربيَّة اليت تتعلَّق بتقومي
دِ -م ْن مثَّ قام
الباحث باالطيالع على ما َّ
ُ
طرق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة وحتديد احملاور املستهدفة وحصرها مبحورين ومها( :طرق تدريس
ال ُق ِ
رآن الكرمي ،واستخدام املعليم للوسائل التَّعليميَّة).
موزعة
ه -قام
الصورة األَوليَّة ِم ْن ( )22عبارة َّ
تكونت ُّ
الباحث بإعداد صورة أوليَّة لالستبانة ،وقد َّ
ُ
على حمورين.
عد ِمن هذه احملاور ،وحتديد التَّعريف اإلجرائي لكل ب ٍ
ٍ
عد ،وحتديد
و -قام
الباحث بتعريف ي
ُ
ي ُ
كل بُ ْ
كل حمور ِم َن احملاور ،وتوضيح طريقة االستجابة ،وكذلك طريقة التَّصحيح حيث
العبارات يف ي
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الباحث تدريج (ليكرت) الثُّالثي ،حيث يُتاح للمستجيب ثالث خيارات هي( :ممتاز –
استخدم
ُ
جدا – ضعيف ) ،وبذلك تكون َّ
جيد ًّ
الدرجات للعبارات اإلجيابيَّة كالتَّايل:
( ثالث درجات للخيار ممتاز -درجتان للخيار جيد ًّ
جدا  -درجة واحدة للخيار ضعيف).
زَّ -
الباحث ( )33عبارة للمحور األَول.
حدد
ُ
السادة
ح -قام
الباحث بعرض ُّ
الصورة األَوليَّة الستبانة تقومي طرق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة على َّ
ُ
تفضل
تصص (مناهج وطرق التَّدريس) ،وقد َّ
احمل يكمني )7( ،حم يكمني ِم ْن أعضاء اهليئة التَّدريسيَّة ُّ
السادة احمل يكمون بإبداء آرائهم ،حيث متَّ تعديل صياغة عبارات احملور األَول ِم َن االستبانة وهي:
َّ
( ،)31 ،20 ،21 ،29 ،17 ،16 ،12 ،12 ،0 ،6 ،2ومتَّ تقسيم الفقرة ( )17إىل فقرتني،
وكذلك متَّ تعديل صياغة عبارات احملور الثَّاِّن ِم َن االستبانة وهي.)6 ،1 ،2 ،3 ،2 ،1( :
مكونة ِم ْن ( )3معليمني يف احللقات
طِ -م ْن مثَّ قام
الباحث بتطبيق االستبانة على عينة جتريبيَّة أوليَّة َّ
ُ
ال ُقرآنيَّة ،وذلك للتَّأَ ُّكد ِم ْن صياغة الفقرات ووضوحها.
الباحث بإعداد االستبانة يف صورهتا النيهائيَّة.
ي -بعد ذلك قام
ُ
الباحث بتوزيع االستبانة على عينة ال يدراسة (املعليمني) يف احللقات ال ُقرآنيَّة.
ك -مثَّ قام
ُ
الجدول رقم ( :)6يبيِّن عبارات االستبانة (المحور األَول) قبل وبعد التَّعديل

رقم

قبل التَّعديل

العبارة

بعد التَّعديل

2

لكل
حيرص املعلي ُم على قراءة الدَّرس اجلديد ي
ُ

لكل
حيرص املعلي ُم على قراءة الدَّرس اجلديد ي
ُ
ٍ
تلميذ على حدة.

6

يتَّبع املعلي ُم أُسلوب التَّحفيز مع مجيع التَّالميذ مبا

َّبع املعلي ُم أُسلوب التَّحفيز مع مجيع التَّالميذ مبا
يت ُ

0

حيرص املعلي ُم على َّقوة ومتانة حفظ التَّالميذ
ُ

الَّتتيل
حيرص املعلي ُم على اتيباع التَّالميذ لقواعد َّ
ُ

12

حيرص املعلي ُم على أخذ التَّالميذ يف األَنشطة
ُ

حيرص املعلي ُم على أخذ التَّالميذ يف األَنشطة
ُ

تلميذ.

ضعاف.
فيهم التَّالميذ ال ي
وترتيلهم وجتويدهم.

اخلارجيَّة.
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فيهم التَّالميذ ضعيفي احلفظ.

والتَّجويد.

اخلارجيَّة املختلفة.

12
16
17
17

29

حيرص املعلي ُم على الدَّورات ال ُقرآنيَّة اليت تقيمها
ُ
اجلمعيَّة.

حيرص املعلي ُم على حضور الدَّورات ال ُقرآنيَّة اليت
ُ
تقيمها اجلمعيَّة.

يستضيف املعلي ُم بعض التَّالميذ املتميزين يف
يستضيف املعلي ُم بعض التَّالميذ املمتازين يف
ُ
احللقات ال ُقرآنيَّة ِم َن املساجد األُخرى.
احللقات ال ُقرآنيَّة ِم َن املساجد األُخرى.
يش يجع املعلي ُم التيلميذ املمتاز ويعمل على تقدُّمه ،يش يج ُع املعلي ُم التيلميذ املمتاز ويعمل على
ويأْخذ ِ
بيد التيلميذ الضَّعيف ُّ
تقدُّمه.
ويشد ِم ْن أزره.
يش يجع املعليم التيلميذ املمتاز ويعمل على تقدُّمه ،يأْخ ُذ املعليم ِ
بيد التيلميذ ضعيف احلفظ ُّ
ويشد
ُ
ُ
ويأْخذ ِ
بيد التيلميذ الضَّعيف ُّ
ِم ْن أزره.
ويشد ِم ْن أزره.
املستمرة مع
حيرص املعلي ُم على العالقة
َّ
حيرص املعلي ُم على أهايل التَّالميذ ِم ْن خالل
ُ
ُ
الشريط والكتيب اإلسالمي إىل املنزل
إدخال َّ
خيتص بتعليم
أولياء أُمور التَّالميذ فيما ُّ
بواسطة التَّالميذ.

أبنائهم لكتاب اهلل تعاىل.
يعني املعليم التَّالميذ على حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي
ُ ُ

21

يعني املعليم التَّالميذ على حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي
ُ

ومراجعته ُّ
الصحيحة لذلك.
ويدهلم على الطُّرق َّ

ومراجعته ُّ
الصحيحة لذلك
ويدهلم على الطُّرق َّ
ِم ْن خالل استخدامهم لوسائط التَّقنية احلديثة
املختلفة.

20

ضعاف إىل التَّالميذ
يدفع املعلي ُم بالتَّالميذ ال ي

يستخدم املعلي ُم أُسلوب التَّعليم التَّعاوِّن ملساعدة
ُ

يتعامل املعلي ُم مع التيلميذ املشاغب يف احل ْلقة

يتعامل املعلي ُم مع التيلميذ املشاغب يف احل ْلقة
ُ

31

رقم
العبارة
1

التَّالميذ ضعيفي احلفظ.

املمتازين ملساعدهتم على احلفظ.

َّعهد ،استدعاء
بأُسلوب تربوي؛ (النَّصيحة ،الت ُّ

َّعهد ،استدعاء
بأُسلوب تربوي؛ (النَّصيحة ،الت ُّ

ويل األَمر ،الفصل).

ويل األَمر).

الجدول رقم ( :)1يبيِّن عبارات االستبانة (المحور الثَّاني) قبل وبعد التَّعديل
بعد التَّعديل

قبل التَّعديل

لكل تلميذ،
يقرأ املعلي ُم الدَّرس اجلديد ي

لكل تلميذ ،بعد
يقرأ الدَّرس اجلديد ي
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2

3

2

1

6

االنتهاء ِم ْن حفظ الدَّرس القدمي.

بعد االنتهاء ِم ْن حفظ الدَّرس القدمي.

الصعبة ،أو لشرح وتفسري آية ،أو لبيان
َّ

الصعبة ،أو لشرح وتفسري آية،
الكلمات َّ

معني...
موقف َّ

معني...
أو لبيان موقف َّ

يستخدم األَلوان أثناء كتابته على

يستخدم املعلي ُم األَلوان أثناء كتابته على

السبُّورة لكتابة معاِّن
السبُّورة لكتابة معاِّن الكلمات يستخدم املعلي ُم َّ
يستخدم َّ

السبُّورة؛ لتسهيل عمليَّة ال َفه ِم على
َّ

السبُّورة؛ لتسهيل عمليَّة ال َفه ِم على
َّ

التَّالميذ.

التَّالميذ.

يستخدم الفيديو لعرض بعض ال َقصص

يستخدم املعلي ُم الفيديو لعرض بعض

هادفة ع ِن الطَّبيعة.

برامج هادفة ع ِن الطَّبيعة.

ال ُقرآِّن ،أو دروس التَّجويد ،أو برامج

ال َقصص ال ُقرآِّن ،أو دروس التَّجويد ،أو

رآن الكرمي املوجود يف يستخدم املعليم تطبيق ال ٌق ِ
يستخدم تطبيق ال ٌق ِ
رآن الكرمي
ُ

اجلوال؛ ملساعدة التَّالميذ على احلفظ
َّ

اجلوال؛ ملساعدة التَّالميذ على
املوجود يف َّ

واملراجعة.

احلفظ واملراجعة.

يقوم بتوفري آلة التَّسجيل (املس يجل)

يقوم املعلي ُم بتوفري آلة التَّسجيل (املس يجل)
اجملودة للتَّالميذ
واألَشرطة ال ُقرآنيَّة َّ
َّ
ليتمكنوا ِم َن احلفظ واملراجعة.

اجملودة للتَّالميذ
واألَشرطة ال ُقرآنيَّة َّ
َّ
ليتمكنوا ِم َن احلفظ واملراجعة.

صدق االستبانة:
للتَّ ُّ
الباحث
حقق ِم ْن صدق أداة ال يدراسة (استبانة تقومي طرق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة) قام
ُ
عدة طرق للتَّ ُّ
باستخدام َّ
حقق ِم ْن ذلك وهي:
صدق الظَّاهري لالستبانة ،صدق املفهوم).
سمى ال ي
(صدق احمل يكمني ،أو ما يُ َّ
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الصدق الظَّاهري:
(أ)ِّ -
ِ
للتَّ ُّ
احللقات ال ُقرآنيَّة) ومناسبة ما
صدق الظَّاهري (الستبانة تقومي طرق التَّعليم يف
أكد ِم َن ال ي
موزعة على
ُوضعت لقياسه ،قام
املكونة ِم ْن ( )22عبارةَّ ،
الباحث بعرض ُّ
الصورة األَوليَّة لالستبانة و َّ
ُ
تصص (املناهج وطرق التَّدريس)،
تكونت ِم ْن ( )7حم يكمني يف ُّ
حمورين على جلنة حتكيم متخ ي
صصةَّ ،
وذلك للتَّ ُّ
أكد ِم ْن سالمة صياغة عبارات االستبانة ومناسبتها لقياس بُعدي االستبانة.
عن بقاء عبارات االستبانة ( )22فقرة ،مع تعديل صياغة بعض
وقد أسفرت نتيجة التَّحكيم ْ
العبارات.
(ب) -صدق المفهوم:

الباحث بالتَّ ُّ
حقق ِم ْن (صدق املفهوم) (الستبانة تقومي طرق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة)
قام
ُ
الباحث حبساب
يف ال يدراسة احلاليَّة ِم ْن خالل تطبيق االستبانة على عي ٍنة قوامها ( )09معلي ًما ،مثَّ قام
ُ
كل ِمن :م ِ
كل فقرة بدرجة احملور الذي تنتمي إليه العبارة َّ
وبالدرجة الكلييَّة لالستبانة.
عامالت ارتباط ي
ْ ُ
يبني اجلدول التَّايل قيم م ِ
عامالت االرتباط:
وي
ُ
أ .م ِ
عامل ارتباط الفقرة َّ
بالدرجة الكلِّيَّة لالستبانة:
ُ
جدول رقم ( :)4م ِ
عامل ارتباط الفقرة َّ
بالدرجة الكلِّيَّة (الستبانة تقويم طرق التَّعليم في الحلقات
ُ
ال ُقرآنيَّة) (ن)61:

الفقرة

االرتباط َّ
بالدرجة مستوى

الفقرة

االرتباط َّ
بالدرجة

مستوى

الكلييَّة

ال يداللة

**.650

9،91
9،91

الكلييَّة

ال يداللة

1

**.408

9،91

22

2

**.381

9،91

23

**.518

3

**.554

9،91

22

**.563

9،91

2

**.448

9،91

21

**.488

9،91

1

**.369

9،91

26

**.461

9،91

6

**.466

9،91

27

**.494

9،91
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7

**.519

9،91

21

**.624

9،91

1

**.399

9،91

20

**.478

9،91

0

**.461

9،91

39

**.516

9،91

19

**.563

9،91

31

**.457

9،91

11

**.418

9،91

32

**.528

9،91

12

**.290

9،91

33

**.460

9،91

13

**.486

9،91

32

**.412

9،91

12

**.508

9،91

31

**.414

9،91

11

**.615

9،91

36

**.356

9،91

16

**.327

9،91

37

**.439

9،91

17

**.342

9،91

31

**.552

9،91

11

**.580

9،91

30

**.462

9،91

10

**.675

9،91

29

**.315

9،91

29

**.614

9،91

21

**.371

9،91

21

**.548

9،91

22

**.294

9،91

**دالَّة إحصائيًّا عند مستوى داللة 9091 =α
السابق َّ
أن مجيع فقرات االختبار هلا ارتباط مع َّ
الدرجة الكلييَّة ،وهلا
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
عامالت ارتباط ذات داللة إحصائيَّة عْند مستوى داللة  ،)9091( = αوتراوحت م ِ
م ِ
عامالت
ُ
ُ
االرتباط بني ( ،)90671 – 90209وهذا ُّ
يدل على أ َّن االستبانة تتمتَّع بدالالت صدق املفهوم
(االتيساق َّ
الداخلي).
ب .م ِ
عامل ارتباط الفقرة بالمحور الذي تنتمي إليه:
ُ
جدول رقم ( :)2م ِ
عامل ارتباط الفقرات ببعد طرق تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم (ن)61:
ُ
ُ
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طرق تدريس
طرق تدريس
طرق تدريس
الفقرة
الفقرة
الفقرة
ِ
ِ
ِ
ال ُقرآن الكرمي
ال ُقرآن الكرمي
ال ُقرآن الكرمي
1

**.397

12

**.330

23

**.517

2

**.400

13

**.496

22

**.601

3

**.539

12

**.471

21

**.499

2

**.435

11

**.591

26

**.452

1

**.384

16

**.279

27

**.499

6

**.484

17

**.345

21

**.686

7

**.532

11

**.611

20

**.519

1

**.394

10

**.691

39

**.519

0

**.490

29

**.604

31

**.463

19

**.556

21

**.566

32

**.546

11

**.429

22

**.679

33

**.490

**دالَّة إحصائيًّا عند مستوى داللة 9091 =α
أن مجيع الفقرات لبعد طرق تدريس ال ُق ِ
السابق َّ
رآن الكرمي كانت ذات
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
ُ
ارتباط دالَّة إحصائيًّا ،ودرجة البُعد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة  ، )9091( =αوتراوحت
م ِ
عامالت ارتباط البُعد األَول.)601 -90270 ( :
ُ
جدول رقم ( :)2م ِ
عامل ارتباط الفقرات ببُعد استخدام الوسائل التَّعليميَّة (ن)61:
ُ
مستوى
االرتباط
الفقرة
ي
َّ
بالدرجة الكليَّة ال يداللة
1

**.506

147

9،91

2

**.648

9،91

3

**.596

9،91

2

**.548

9،91

1

**.670

9،91

6

**.642

9،91

7

**.337

9،91

1

**.494

9،91

0

**.517

9،91

19

**.506

9،91

11

**.648

9،91

السابق َّ
أن مجيع الفقرات لبُعد استخدام الوسائل التَّعليميَّة كانت ذات
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
ارتباط دالَّة إحصائيًّا ،ودرجة البُعد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة  ،)9091( =αوتراوحت
م ِ
عامالت ارتباط البُعد.)90679 -90337 ( :
ُ
ثبات استبانة (تقويم طرق التَّعليم في الحلقات ال ُقرآنيَّة):

الباحث باستخدام طرق خمتلفة حلساب ثبات االستبانة ،حيث متَّ استخدام طريقة( :ألفا
قام
ُ
كرونباخ) ،وطريقة :التَّجزئة النيصفيَّة( :سبريمان براون).
الباحث م ِ
عامل الثَّبات (ألفا كرونباخ) إلجياد االتيساق
حلساب ثبات االستبانة؛ استخدم
ُ ُ
َّ
الداخلي للفقرات ،وذلك على عينة عددها ( )09معلي ًما.
أ .م ِ
عامل الثَّبات (ألفا كرونباخ):
ُ
جدول رقم ( :)1م ِ
عامل (ألفا كرونباخ) (الستبانة تقويم طرق التَّعليم في الحلقات ال ُقرآنيَّة)
ُ
َّ
والدرجة الكلِّيَّة (ن)61:
م ِ
عامل ثبات
عدد
ُ
البُعد
م
الفقرات ألفا كرونباخ
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 1طرق تدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي

33

9001

 2استخدام الوسائل التَّعليميَّة

11

9071

22

9002

3

َّ
الدرجة الكلييَّة

أن قيمة م ِ
السابق َّ
عامل الثَّبات لألَبعاد تراوحت بني ( -9071
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
ُ
عامالت ثبات مرتفعة ،كما بلغ م ِ
 ،)9001وهي قيم م ِ
عامل الثَّبات َّ
للدرجة الكلييَّة لالستبانة
ُ
ُ
( ،)9،02وهي قيمة مرتفعةُّ ،
وتدل على ثبات االستبانة بأبعادها و َّ
الدرجة الكلييَّة.
ب–م ِ
عامل الثَّبات بطريقة التَّجزئة النِّصفيَّة:
ُ
جدول رقم ( :)8م ِ
عامالت ثبات التَّجزئة النِّصفيَّة (ن)61:
ُ
م ِ
عامل التَّجزئة النيصفيَّة
البُعد
ُ
طرق تدريس ال ُق ِ
9002
رآن الكرمي
استخدام الوسائل التَّعليميَّة

9071

َّ
الدرجة الكلييَّة

9001

أن م ِ
عامل الثَّبات لبُعد (طرق تدريس ال ُقرآن) بلغ9002 :
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
السابق َّ ُ
،كما بلغ م ِ
للدرجة الكلييَّة ،)9001( :ممَّا ُّ
عامل الثَّبات للبُعد الثَّاِّن )9071( :و َّ
يدل على ثبات
ُ
االستبانة بطريقة التَّجزئة النيصفيَّة.
ثانياً :بطاقة المالحظة:

خطوات إعداد بطاقة المالحظة:
متَّ إعداد بطاقة املالحظة ِم ْن خالل اخلطوات التَّالية:
صلة مبوضوع ال يدراسة ،وقراءة َّ
عدة مواضيع واليت حت يقق
السابقة ذات ال ي
أ .متَّ االطيالع على ال يدراسات َّ
الغرض نفسه.
ب .حتديد اهلدف ِمن بطاقة املالحظة؛ وهو معرفة مدى إعداد وتنفيذ وتقومي (طرق تدريس ال ُق ِ
رآن
ْ
الكرمي يف احللقات ال ُقرآنيَّة مبحافظة ُج َّدة).
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ج.

د.
ه.

و.

تيسر له ِم َن ال يدراسات والكتب العربيَّة اليت تتعلَّق مبواد
ِم ْن مثَّ قام
الباحث باالطيالع على ما َّ
ُ
تتعلَّق بكيفيَّة إعداد وتنفيذ وتقومي (طرق تدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي) ،وحتديد احملاور املستهدفة
وحصرها بثالثة حماور وهم( :اإلعداد ،والتَّنفيذ ،والتَّقومي).
الصورة األَوليَّة ِم ْن ( )33عبارة
قام
تكونت ُّ
الباحث بإعداد صورة أوليَّة لبطاقة املالحظة ،وقد َّ
ُ
موزعة على ثالثة حماور ( :اإلعداد ،والتَّنفيذ ،والتَّقومي).
َّ
عد ِمن هذه احملاور ،وحتديد التَّعريف اإلجرائي لكل ب ٍ
قام الباحث بتعريف َّ ٍ
عد ،وحتديد
ُ
ي ُ
كل بُ ْ
كل حمور ِم ْن احملاور ،وتوضيح طريقة اإلجابة ،وكذلك طريقة التَّصحيح؛ حيث
العبارات يف ي
الباحث تدريج (ليكرت) اخلماسي ،حيث يُتاح للمستجيب مخس خيارات هي( :
استخدم
ُ
جدا – جيَّد -مقبول -ضعيف) ،وبذلك تكون َّ
ممتاز – جيد ًّ
الدرجات للعبارات اإلجيابيَّة
كالتَّايل( :مخس درجات للخيار ممتاز ،أربع درجات للخيار جيد ًّ
جدا ،ثالث درجات للخيار
جيَّد ،درجتان للخيار مقبول ،درجة واحدة للخيار ضعيف).
َّ
الباحث ( )0عبارات للمحور األَول ،و( )17عبارة للمحور الثَّاِّن ،و( )7عبارات للمحور
حدد
ُ

الثَّالث.
السادة احمل يكمني )7( ،حم يكمني ِم ْن
ز .قام
الباحث بعرض ُّ
الصورة األَوليَّة لبطاقة املالحظة على َّ
ُ
السادة احمل يكمون بإبداء
تصص( :مناهج وطرق التَّدريس) ،وقد َّ
أعضاء اهليئة التَّدريسيَّة ُّ
تفضل َّ
آرائهم حيث متَّ تعديل صياغة بعض مهارات بطاقة املالحظة.
مكونة ِم ْن ( )3معليمني
ث بعد التَّعديل بتطبيق االستبانة على عينة جتريبيَّة أوليَّة َّ
حِ .م ْن مثَّ قام الباح ُ
ِم ْن نفس العينة املستهدفة ،وذلك للتَّ ُّ
أكد ِم ْن صياغة الفقرات ووضوحها.
الصورة النيهائيَّة لبطاقة املالحظة.
ط .قام
الباحث بإعداد ُّ
ُ
الباحث بتطبيق بطاقة املالحظة على العينة النيهائيَّة داخل احللقات ال ُقرآنيَّة.
ي .بعد ذلك قام
ُ
جدول رقم ( :)6يبيِّن مهارات بطاقة المالحظة قبل وبعد التَّعديل
مهارات بطاقة المالحظة قبل وبعد التَّعديل

المهارة بعد التَّعديل

المهارة قبل التَّعديل

ض ُر املعلي ُم إىل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة مب يكًرا.
َْحي ُ

حضور املعلي ِم إىل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة مب يكًرا.
ُ
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املعلي ُم يسريُ وفق ُخطَّةً لتدريس التَّالميذ ،وال

وخطَّةٌ يسريُ عليها يف تدريس
هج ُ
املعلي ُم لديه مْن ٌ

يتَّخذ العشوائيَّة.

التَّالميذ ،وال يتَّخذ العشوائيَّة.

يقوم املعلي ُم بعمليَّة تنظي ٍم للح ْلقة ال ُقرآنيَّة قبل البدء يُنظي ُم املعلي ُم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة قبل البدء يف
التَّدريس.

يف التَّدريس.

عن معاِّن كلمات
عن معاِّن كلمات
املعلي ُم لديه يف مكتبه ٌ
يُوفيـ ُر املعلي ُم يف مكتبه كتابًا ْ
كتاب ْ
ِ
ِ
وآخر يف التَّفسري ،وأسباب
وآخر يف التَّفسري ،وأسباب النُّزول ،ال ُقرآن الكرميَ ،
ال ُقرآن الكرميَ ،
النُّزول ،وال َقصص ال ُقرآِّن.
وال َقصص ال ُقرآِّن.
تابع املعلي ُم -قبل بداية الدَّرس -إحضار
حرص املعلي ِم على متابعة التَّالميذ ِم ْن خالل
يُ ُ
الت ِ
اخلاصة هبم ِم َن املنزل.
اخلاصة هبم ِم َن املنزل.
َّالميذ مصاحفهم َّ
إحضارهم مصاحفهم َّ
قوم املعلي ُم بتحض ِري بعض األَسئلة املفاجئة؛
يَ ُ
يقوم املعلي ُم بتنشيط احل ْلقة بني فَّتةٍ وأُخرى؛ وذلك
إللقائها على التَّالميذ بني فَّتة وأُخرى؛ لتْنشيط
بإلقاء سؤال مفاجئ على التَّالميذ.
احل ْلقة.
هتم املعلي ُم بالتَّالميذ ضعيفي احلفظ؛ وذلك وفق
صرين ،ووضع ُخطٍَّة
اهتمام املعلي ِم بالتَّالميذ املق ي
يَ ُّ
ُخطٍَّة عالجيَّ ٍة قد أعدَّها هلم.
عالجيَّة هلم.
يقوم املعلي ُم بإلقاء بعض الدُّروس ال ُقرآنيَّة ،أ ِو

الَّتبويَّة،
ض ُر املعلي ُم بعض الدُّروس ال ُقرآنيَّة ،أ ِو َّ
ُحي ي
أ ِو الفقهيَّة إللقائها على التَّالميذ.

استخدام املعلي ِم اللغة العربيَّة الفصحى املناسبة

ستخدم املعلي ُم اللغةَ العربيَّة الفصحى املناسبة
ُ
يَ

ين يوع املعلي ُم يف توظيف طرق وأساليب تدريس
ال ُق ِ
رآن الكرمي بني التَّالميذ.

املعليم لديه إملام شامل بطرق تدريس ال ُق ِ
رآن
ٌ ٌ
ُ

الَّتبويَّة ،أ ِو الفقهيَّة على التَّالميذ.
َّ

لس ين التَّالميذ.

لس ين التَّالميذ.

الكرمي املختلفة.

يعطي املعلي ُم فرصةً للتيلميذ لتصحيح خطئه بنفسه .يُعطي املعلي ُم فرصةً للتيلميذ املخط ِئ لتصحيح
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خطئه بنفسه.
يقوم املعلي ُم بعمليَّة التَّعزيز للتَّالميذ املمتازين؛

قوم املعلي ُم بعمليَّة التَّعزيز للتَّالميذ املتميزين؛
يَ ُ

قوم املعلي ُم بتوجيه التيلميذ -بعد االنتهاء ِم َن
يَ ُ
التَّسميع -إىل ُح ْس ِن استغالل وقته ،وال يَّتكه

قوم املعلي ُم بتوجيه التيلميذ -بعد االنتهاء ِم َن
يَ ُ
التَّسميع -إىل ُح ْس ِن استغالل وقته ،وال يَّتكه

تطبيق املعلي ِم لتالوة ال ُق ِ
رآن الكرمي وجتويده أثناء

يطبَّق املعليم تالوةَ ال ُق ِ
رآن الكرمي وجتويده أثناء
ُ ُ ُ

شفهيًّا أو ما يديًّا.

شفهيًّا أو ما يديًّا.

فار ًغا.

هكذا.

الفتح على التَّالميذ.
املعلي ُم متم يك ٌن ِم ْن إدارة احل ْلقة ال ُقرآنيَّة اليت يقوم
بتدريسها.
ِ
ي
َّعامل معه باحلسىن
ُحيس ُن املعل ُم تقوميَ التيلميذ والت َ
أثناء عمليَّة التَّسميع.

الفتح على التَّالميذ.
ُّ
متكن املعلي ِم ِم ْن إدارة احل ْلقة ال ُقرآنيَّة اليت يقوم
بتدريسها.
ُحي ِس ُن املعلي ُم التَّعامل مع التيلميذ أثناء عمليَّة
التَّسميع.

الصعبة ويشرحها
ي
الصعبة ويشرحها يُص يح ُح املعلي ُم بعض الكلمات َّ
يبني املعلي ُم معاِّن بعض الكلمات َّ
للتَّالميذ.

للتالميذ.

يراقب املعلي ُم بقيَّة التَّالميذ أثناء تسميعه ألَحدهم.
يو يجه املعلي ُم التيلمي َذ الغري حافظ إىل أحد التيالميذ
املمتازين لتحفيظه.

يقوم املعلي ُم بإجراء اختبارات دوريَّة دائمة للتَّالميذ

يف احلفظ واملراجعة.
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اقب املعلي ُم التَّالمي َذ ويُق يوُم سلوكهم أثناء
يُر ُ
تسميعه ألَحدهم.

يُق يوُم املعلي ُم قراء َة التيلميذ الغ ِري حافظ ،مثَّ يو يجههُ
إىل أحد التيالميذ املتميزين لتحفيظه.
يقوم املعلي ُم بتقومي التَّالميذ ِم ْن خالل عمل
ُ
اختبار ٍ
ات دوريَّة هلم يف احلفظ واملراجعة.

صدق بطاقة المالحظة:
عدة طرق للتَّ ُّ
للتَّ ُّ
الباحث باستخدام َّ
حقق ِم ْن ذلك وهي:
حقق ِم ْن صدق بطاقة املالحظة قام
ُ
صدق الظَّاهري لبطاقة املالحظة  ،صدق املفهوم).
سمى ال ي
(صدق احمل يكمني ،أو ما يُ َّ
الصدق الظَّاهري:
(أ)ِّ -
للتَّ ُّ
الباحث
صدق الظَّاهري لبطاقة املالحظة ،ومناسبتها ملا وضعت لقياسه؛ قام
أكد ِم ْن ال ي
ُ
موزعة على ثالث حماور على جلنة
املكونة ِم ْن ( )33عبارة َّ
بعرض ُّ
الصورة األَوليَّة لبطاقة املالحظة و َّ
تصص (مناهج وطرق التَّدريس) ،وذلك للتَّ ُّ
أكد ِم ْن
تكونت ِم ْن ( )7حم يكمني يف ُّ
حتكيم متخ ي
صصة َّ
سالمة صياغة عبارات بطاقة املالحظة ومناسبتها لقياس أبعاد البطاقة املختلفة.
عن بقاء عبارات بطاقة املالحظة ( )33فقرة مع تعديل صياغة
وقد أسفرت نتيجة التَّحكيم ْ
بعض العبارات.

(ب) -صدق المفهوم:

الباحث بالتَّ ُّ
حقق ِم ْن (صدق املفهوم) لبطاقة املالحظة يف ال يدراسة احلاليَّة ِم ْن خالل
قام
ُ
تطبيق بطاقة املالحظة على عي ٍنة قوامها ( )09معلي ًما هلم خصائص مماثلة خلصائص أفراد العينة
الباحث حبساب كل ِمن :م ِ
كل فقرة بدرجة احملور
األَساسيَّة لل يدراسة احلاليَّة ،مثَّ قام
عامالت ارتباط ي
ُ
ْ ُ
الذي تنتمي إليه العبارةَّ ،
وبالدرجة الكلييَّة لبطاقة املالحظة.
ويبني اجلدول التَّايل قيم م ِ
عامالت االرتباط:
ي
ُ
م ِ
عامل ارتباط الفقرة َّ
بالدرجة الكلييَّة لبطاقة املالحظة:
ُ
جدول رقم ( :)31م ِ
عامل ارتباط الفقرة َّ
بالدرجة الكلِّيَّة لبطاقة المالحظة (ن)61:
ُ
الفقرة

االرتباط

مستوى

َّ
بالدرجة الكلييَّة ال يداللة

الفقرة

االرتباط

مستوى

َّ
بالدرجة الكلييَّة ال يداللة

1

**.464

11 9،91

**.576

9،91

2

**.697

10 9،91

**.704

9،91

3

**.629

29 9،91

**.579

9،91

2

**.511

21 9،91

**.310

9،91
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1

**.462

22 9،91

**.591

9،91

6

**.552

23 9،91

**.627

9،91

7

**.736

22 9،91

**.680

9،91

1

**.664

21 9،91

**.746

9،91

0

**.660

26 9،91

**.566

9،91

19

**.617

27 9،91

**.513

9،91

11

**.543

21 9،91

**.612

9،91

12

**.416

20 9،91

**.615

9،91

13

**.656

39 9،91

**.604

9،91

12

**.730

31 9،91

**.697

9،91

11

**.568

32 9،91

**.421

9،91

16

**.472

33 9،91

**.629

9،91

17

**.529

9،91

**دالَّة إحصائيًّا عند مستوى داللة 9091 =α
*دالَّة إحصائيًّا عند مستوى داللة 9091 = α
السابق َّ
أن مجيع فقرات االختبار هلا ارتباط مع َّ
الدرجة الكلييَّة ،وهي
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
عامالت ارتباط ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى داللة  ،)9091( = αوتراوحت م ِ
م ِ
عامالت
ُ
ُ
االرتباط بني (  )90726 – 90319وهذا ُّ
يدل على أ َّن بطاقة املالحظة تتمتَّع بدالالت صدق
املفهوم.
م ِ
عامل ارتباط الفقرة باحملور الذي تنتمي إليه:
ُ
جدول رقم ( :)33م ِ
كل عبارة ببُعد (اإلعداد) (ن)61:
عامل ارتباط ِّ
ُ
الفقرة اإلعداد مستوى
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ال يداللة
1

**.518

9،91

2

**.637

9،91

3

**.554

9،91

2

**.713

9،91

1

**.569

9،91

6

**.705

9،91

7

**.781

9،91

1

**.716

9،91

0

**.671

9،91

**دالَّة إحصائيَّا عند مستوى داللة 9091 =α
السابق َّ
أن مجيع فقرات بُعد (اإلعداد) كانت ذات ارتباط دالَّة
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
إحصائيًّا ،ودرجة البعد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة  ،)9091( =αوتراوحت م ِ
عامالت
ُ
ُ
ارتباط البُعد ( .)90711 -90111
جدول رقم ( :)36م ِ
كل عبارة ببُعد (التَّنفيذ) (ن)61:
عامل ارتباط ِّ
ُ
مستوى
الفقرة التَّنفيذ الفقرة التَّنفيذ
ال يداللة
9،91 .736** 10 .625** 19
9،91 .584** 29 .636** 11
9،91 .394** 21 .457** 12
9،91 .597** 22 .673** 13
9،91 .710** 23 .719** 12
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9،91 .720** 22 .583** 11
9،91 .801** 21 .440** 16
9،91 .573** 26 .643** 17
.618** 11
**دالَّة إحصائيًّا عند مستوى داللة 9091 =α
السابق َّ
أن مجيع فقرات بُعد (التَّنفيذ) كانت ذات ارتباط دالَّة
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
إحصائيًّا ،ودرجة البعد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة  ،)9091( =αوتراوحت م ِ
عامالت
ُ
ُ
ارتباط البُعد ( .)90191 -90302
جدول رقم ( :)31م ِ
كل عبارة ببُعد (التَّقويم) (ن)61:
عامل ارتباط ِّ
ُ
مستوى
الفقرة التَّنفيذ
ال ّداللة
9،91 .645** 27
9،91 .659** 21
9،91 .677** 20
9،91 .709** 39
9،91 .758** 31
9،91 .569** 32
9،91 .628** 33
السابق َّ
أن مجيع فقرات بُعد (التَّقومي) كانت ذات ارتباط دالَّة
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
احصائيًّا ،ودرجة البعد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة  ،)9091( =αوتراوحت م ِ
عامالت ارتباط
ُ
ُ
البُعد ( .)90711 -90160
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ثبات بطاقة المالحظة:
الباحث باستخدام طرق خمتلفة حلساب ثبات بطاقة املالحظة؛ حيث متَّ استخدام طريقة:
قام
ُ
ألفا كرونباخ ،وطريقة :التَّجزئة النيصفيَّة (سبريمان براون) .
الباحث م ِ
عامل الثَّبات ألفا كرونباخ إلجياد االتيساق
حلساب ثبات بطاقة املالحظة؛ استخدم
ُ ُ
َّ
الداخلي للفقرات ،وذلك على عي ٍنة عددها ( )09معلي ًما.
م ِ
عامل الثَّبات ألفا كرونباخ:
ُ
جدول رقم ( :)34م ِ
عامل ألفا كرونباخ لبطاقة المالحظة َّ
والدرجة الكلِّيَّة (ن)61:
ُ
عدد م ِ
عامل ثبات
ُ
م األَبعاد
الفقرات ألفا كرونباخ
1

اإلعداد

0

9012

2

التَّنفيذ

17

9009

3

التَّقومي

7

9077

َّ
الدرجة الكلييَّة

33

9002

أن قيمة م ِ
السابق َّ
عامل الثَّبات لألَبعاد تراوحت بني ( -9077
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
ُ
عامالت ثبات مرتفعة ،كما بلغ م ِ
 ،)9009وهي قيم م ِ
عامل الثَّبات َّ
للدرجة الكلييَّة لبطاقة املالحظة
ُ
ُ
( )9،02وهي قيمة مرتفعة ُّ
وتدل على ثبات بطاقة املالحظة بأبعادها و َّ
الدرجة الكلييَّة.
م ِ
عامل الثَّبات بطريقة التَّجزئة النِّصفيَّة:
ُ
جدول رقم ( :)32م ِ
عامالت ثبات التَّجزئة النِّصفيَّة
ُ
م ِ
عامل ثبات
عدد
ُ
البُعد
الفقرات التَّجزئة النيصفيَّة
اإلعداد

0

9013

التَّنفيذ

17

9002
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التَّقومي

7

9071

َّ
الدرجة الكلييَّة

33

9002

أن قيمة م ِ
السابق َّ
عامل الثَّبات لألَبعاد تراوحت بني ( -9071
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
ُ
عامالت ثبات مرتفعة ،كما بلغ م ِ
 ،)9002وهي قيم م ِ
عامل الثَّبات َّ
للدرجة الكلييَّة لبطاقة املالحظة
ُ
ُ
( ،)9002وهي قيمة مرتفعة ُّ
وتدل على ثبات بطاقة املالحظة بأبعادها و َّ
الدرجة الكلييَّة.
أساليب المعالجة اإلحصائيَّة:
الباحث األَساليب اإلحصائية التَّالية:
عن فرضيات ال يدراسة ..استخدم
ُ
لإلجابة ْ
الباحث يف معاجلة بيانات ال يدراسة األَساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة هذه
استخدم
ُ
ال يدراسة وذلك على النَّحو التَّايل:
الداخلي لالستبانة وبطاقة املالحظة؛ متَّ استخراج م ِ
أوالً :للتَّ ُّ
أكد ِم َن االتيساق َّ
عامالت الثَّبات بطريقة
ُ
ألفا كرونباخ لالتيساق َّ
الداخلي.
أكد ِمن صدق االستبانة وبطاقة املالحظة؛ متَّ استخراج م ِ
عامل ارتباط بريسون بني الفقرة
ُ
ثانيًا :للتَّ ُّ ْ
و َّ
الدرجة الكلييَّة.
عن فرضيات ال يدراسة؛ متَّ استخراج املتو يسطات احلسابيَّة ،واالحنرافات املعياريَّة،
ثالثًا :لإلجابة ْ
واستخراج التيكرارات والنيسب املئويَّة.
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الرابع
الفصل َّ
نتائج الدِّراسة وتفسيراتها
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الرابع
الفصل َّ
نتائج الدِّراسة وتفسيراتها
يتناول هذا الفصل نتائج ال يدراسة وتفسرياهتا ،وذلك ِم ْن خالل التَّ ُّ
حقق ِم ْن فروض ال يدراسة
باستخدام األَساليب اإلحصائيَّة املناسبة ،وصوالً إىل النَّتائج وحتليلها ومناقشتها يف ضوء األُطر النَّظرية
للبحثِ ،
السابقة املتعليقة مبوضوع ال يدراسة وهو( :تقومي طرق التَّعليم يف
وم ْن خالل ال يدراسات َّ
الَّتبوي على معليمي احللقات يف حمافظة ُج َّدة.
احللقات ال ُقرآنيَّة وأثرها َّ
سؤال ِّ
الدراسة األَول :ما أساليب التَّعليم المالئم استخدامها في الحلقات ال ُقرآنيَّة؟
َ
سؤال ال يدراسة األَول؛ متَّ استخراج املتو يسطات احلسابيَّة ،واالحنرافات املعياريَّة
عن َ
لإلجابة ْ
يبني ذلك:
الستبانة تقومي طرق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة ،واجلدول ( )16ي
المتوسطات الحسابيَّة ،واالنحرافات المعياريَّة الستبانة تقويم طرق
جدول رقم ( :)32يبيِّن
ِّ
ِ
الحلقات ال ُقرآنيَّة
التَّعليم في
املتو يسط االحنراف

الفقرة

احلسايب املعياري

حيرص املعلي ُم على التَّحدُّث باللغة العربيَّة ،ويتجنَّب العاميَّة.
ُ

الَّتبوي أُسلوبًا له يف التَّعامل مع التَّالميذ.
يتَّخ ُذ املعلي ُم املنهج َّ
َّبع املعلي ُم طرائق تدريس عدَّة أثناء تعليمه داخل احل ْلقة.
يت ُ

لكل تلميذ على حدة.
حيرص املعلي ُم على قراءة الدَّرس اجلديد ي
ُ
عم ْن غاب منهم.
يهتم املعلي ُم بأُمور التَّالميذ ،ويسأل َّ
ُّ

الَّتتيب
َّ

1.77

0.64

34

2.38

0.59

18

2.48

0.64

13

2.09

0.79

27

2.71

0.52

4

َّبع املعلي ُم أُسلوب التَّحفيز مع مجيع التَّالميذ مبا فيهم التَّالميذ
يت ُ

2.61

0.59

9

يقوم املعلي ُم بعمل دروس تربويَّة وعلميَّة داخل احل ْلقة.
ُ

2.38

0.74

17

1.19

0.49

42

2.18

0.66

26

ضعيفي احلفظ.

يستخدم املعلي ُم الضَّرب أُسلوبًا له يف معاقبة التَّالميذ.
ُ

الَّتتيل والتَّجويد.
حيرص املعلي ُم على اتيباع التَّالميذ لقواعد َّ
ُ
161

يقوم املعلي ُم بعمل اختبارات دوريَّة للتَّالميذ.
ُ

2.37

0.73

20

لكن بعد
يسمح املعلي ُم للتيلميذ باالنتقال إىل جزء جديد و ْ
ُ

2.68

0.60

5

حيرص املعلي ُم على أخذ التَّالميذ يف األَنشطة اخلارجيَّة املختلفة.
ُ

2.62

0.61

8

مراجعة اجلزء القدمي واالختبار فيه.

يستوقف املعلي ُم التيلميذ أثناء التَّسميع لبيان معىن كلمة أو سبب
ُ

2.00

0.73

29

حيرص املعلي ُم على حضور الدَّورات ال ُقرآنيَّة اليت تقيمها اجلمعيَّة2.33 .
ُ
يستضيف املعلي ُم أحد طالب العِلم إىل احل ْلقة إللقاء كلمة
ُ
1.91
تربويَّة.

0.78

23

0.86

32

معني.
نزول أو شرح موقف َّ

يستضيف املعلي ُم بعض التَّالميذ املتميزين يف احللقات ال ُقرآنيَّة
ُ
ِم َن املساجد األُخرى.
يش يج ُع املعلي ُم التيلميذ املمتاز ويعمل على تقدُّمه.
يأْخ ُذ املعليم ِ
بيد التيلميذ ضعيف احلفظ ُّ
ويشد ِم ْن أزره.
ُ
الَّتبويَّة
يد املعلي ُم ِم ْن ثقافته باالطيالع على الكتب التَّعليميَّة و َّ
يز ُ

1.32

0.65

41

2.81

0.47

2

2.52

0.60

12

2.35

0.71

22

يقوم املعلي ُم خبلق روح التَّنافس بني التَّالميذ ِم ْن خالل إقامة
ُ

2.41

خصوصا.
عموما ،وال ُقرآنيَّة
ً
ً

املسابقات الشَّفهيَّة والتَّحريريَّة بينهم ،ويرصد اجلوائز القيمة هلا.
املستمرة مع أولياء أُمور التَّالميذ فيما
حيرص املعلي ُم على العالقة
َّ
ُ
خيتص بتعليم أبنائهم لكتاب اهلل –تعاىل.-
ُّ
يعني املعليم التَّالميذ على حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي ومراجعته ُّ
ويدهلم
ُ ُ
الصحيحة لذلك ِم ْن خالل استخدامهم لوسائط
على الطُّرق َّ
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0.72

16

2.38

0.70

19

2.47

0.68

14

التَّقنية احلديثة املختلفة.

حيرص املعليم على أ ْن تكون بينه وبني كل ٍ
تلميذ ُخطَّة مدروسة
ي
ُ ُ

2.67

حيرص املعليم على تعليم التَّالميذ آداب تالوة ال ُق ِ
رآن الكرمي،
ُ ُ

2.57

يقوم املعلي ُم باختيار بعض التَّالميذ للقراءة أمام زمالئهم إلبعاد
ُ

1.76

يقديم املعليم َّناذج من التَّالميذ احلفَّاظ لقراءة ال ُق ِ
رآن على مجاعة
َ
ُ ُ

للوصول إىل اهلدف املنشود.
دائما.
ويذ يكرهم هبا ً

الرهاب االجتماعي عنهم.
ُّ

0.58
0.58
0.80

6
11
35

1.73

0.84

37

يستخدم املعلي ُم أُسلوب التَّلقني للتَّالميذ الذين ال يعرفون القراءة2.44 .
ُ

0.72

15

0.69

24

املسجد.

حيث املعلي ُم التَّالميذ ويو يجههم إىل تدبُّر كالم اهلل --
ُّ

2.32

حيرص املعلي ُم على مشاركة التَّالميذ يف املسابقات ال ُقرآنيَّة اليت
ُ

2.36

يستخدم املعلي ُم أُسلوب التَّعليم التَّعاوِّن ملساعدة التَّالميذ
ُ

2.06

حيرص املعليم أ ْن يكون قدوًة حسنةً لتالميذه؛ يف ِ
منط ِق ِه وشكله
ُ ُ

2.84

يتعامل املعلي ُم مع التيلميذ املشاغب يف احل ْلقة بأُسلوب تربوي؛
ُ

2.73

يقف املعلي ُم جبانب التيلميذ الذي لديه مشاكل اُ ْسريَّة وحياول
ُ

2.58

تقيمها اجلمعيَّة.
ضعيفي احلفظ.

وهندامه.

َّعهد ،استدعاء ويل األَمر).
(النَّصيحة ،الت ُّ

مساعدته.
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0.76
0.70
0.37
0.45
0.64

21
28
1
3
10

السابق وجود فروق بني متو يسطات درجات املعليمني يف اإلجابة على
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة بني ( -1010
االستبانة ،حيث تراوحت املتو يسطات احلسابيَّة لتقومي طرق التَّعليم يف
 ،)2012وتراوحت االحنرافات املعياريَّة بني (  ،)9002 -9037وكان ترتيب الفقرات كما يلي:
يف املرتبة األُوىل( :حيرص املعليم أ ْن يكون قدوًة حسنةً لتالميذه يف ِ
منط ِق ِه وشكله وهندامه)،
ُ ُ
(يستخدم املعلي ُم الضَّرب أُسلوبًا له يف معاقبة التَّالميذ ).يف املرتبة األَخرية.
وكانت الفقرة:
ُ
جدول رقم ( :)31يبيِّن األَساليب التَّربويَّة األَكثر واألَقل استخداماً لدى معلِّمي الحلقات

استخداما
األَساليب األَكثر
ً

ال ُقرآنيَّة

استخداما
قل
األَساليب األَ ُّ
ً

حيرص املعلي ُم على حضور الدَّورات ال ُقرآنيَّة اليت
ُ
يش يج ُع املعلي ُم التيلميذ املمتاز ويعمل على تقدُّمه.
تقيمها اجلمعيَّة.
يتعامل املعلي ُم مع التيلميذ املشاغب يف احل ْلقة
ُ
حيث املعلي ُم التَّالميذ ويو يجههم إىل تدبُّر كالم
ُّ
َّعهد ،استدعاء
بأُسلوب تربوي؛ (النَّصيحة ،الت ُّ
اهلل --
ويل األَمر).
الَّتتيل
عم ْن غاب
حيرص املعلي ُم على اتيباع التَّالميذ لقواعد َّ
يهتم املعلي ُم بأُمور التَّالميذ ،ويسأل َّ
ُّ
ُ
والتَّجويد.
منهم.
لكل
يسمح املعلي ُم للتيلميذ باالنتقال إىل جزء جديد
حيرص املعلي ُم على قراءة الدَّرس اجلديد ي
ُ
ُ
ولكن بعد مراجعة اجلزء القدمي واالختبار فيه .تلميذ على حدة.
حيرص املعليم على أ ْن تكون بينه وبني كل ٍ
يستخدم املعلي ُم أُسلوب التَّعليم التَّعاوِّن
تلميذ
ي
ُ
ُ ُ
ملساعدة التَّالميذ ضعيفي احلفظ.
ُخطَّةٌ مدروسة للوصول إىل اهلدف املنشود.

يستوقف املعلي ُم التيلمي َذ أثناء التَّسميع لبيان
ُ
حيرص املعلي ُم على أخذ التَّالميذ يف األَنشطة
ُ
معىن كلمة أو سبب نزول أو شرح موقف
اخلارجيَّة املختلفة.
معني.
َّ
يستضيف املعلي ُم أحد طالب العِلم إىل احل ْلقة
َّبع املعلي ُم أُسلوب التَّحفيز مع مجيع التَّالميذ مبا
ُ
يت ُ
إللقاء كلمة تربويَّة.
فيهم التَّالميذ ضعيفي احلفظ.
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يقوم املعلي ُم باختيار بعض التَّالميذ للقراءة أمام
ُ
الرهاب االجتماعي عنهم.
زمالئهم إلبعاد ُّ

يقف املعلي ُم جبانب التيلميذ الذي لديه مشاكل
ُ
اُ ْسريَّة وحياول مساعدته.
سؤال ِّ
الدراسة الثَّاني :ما مدى استخدام معلِّمي الحلقات ال ُقرآنيَّة للوسائل التَّعليميَّة؟.
َ
سؤال ال يدراسة الثَّاِّن؛ متَّ استخراج املتو يسطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة
عن َ
لإلجابة ْ
يبني ذلك:
الستبانة تقومي طرق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة ،واجلدول ( )11ي
المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة الستخدام الوسائل التَّعليميَّة
جدول رقم ( :)38يبيِّن
ِّ

الفقرة
لكل تلميذ ،بعد االنتهاء ِم ْن
َّرس اجلديد ي
يقرأُ املعلي ُم الد َ
حفظ الدَّرس القدمي.
الصعبة ،أو
السبُّورَة لكتابة معاِّن الكلمات َّ
يستخدم املعلي ُم َّ
ُ

معني...
لشرح وتفسري آية ،أو لبيان موقف َّ

السبُّورة؛
يستخدم املعلي ُم األَقالم َّ
امللونة أثناء كتابته على َّ
ُ
لتسهيل عمليَّة ال َفه ِم على التَّالميذ.

املتو يسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

2.21
1.36
1.58

يستخدم املعلي ُم الفيديو لعرض بعض ال َقصص ال ُقرآِّن ،أو
ُ

1.80

ِ
عن طريق
ُ
يستخدم املعلي ُم بعض تطبيقات ال ٌقرآن الكرمي ْ

1.91

دروس التَّجويد ،أو برامج هادفة ع ِن الطَّبيعة.

اجلوال؛ ملساعدة التَّالميذ على احلفظ واملراجعة.
َّ

يقوم املعلي ُم بتوفري آلة التَّسجيل (املس يجل) واألَشرطة
ُ
اجملودة للتَّالميذ َّ
ليتمكنوا ِم َن احلفظ واملراجعة.
ال ُقرآنيَّة َّ
يستعني املعلي ُم بالتَّالميذ املتميزين يف احل ْلقة ليساعدوه يف
ُ

عمليَّة احلفظ واملراجعة لبقيَّة التَّالميذ ،وذلك حتت إشرافه.
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.71
.61
.80
.82
.77

الَّتتيب
َّ

2
9
8
5
4

1.67

.76

7

2.63

.55

1

يكتب املعليم للت ِ
السبُّورة أو
يلميذ املقطع املراد حفظه على َّ
ُ ُ

1.99

.94

3

املصحف املعليم أثناء التَّسميع للتَّالميذ.
يستخدم املعلي ُم
َ
ُ

1.73

.85

6

يف دفَّته اخلاص.

السابق وجود فروق بني متو يسطات درجات املعليمني يف اإلجابة على
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة بني ( -1036
االستبانة ،حيث تراوحت املتو يسطات احلسابيَّة لطرق التَّعليم يف
 ،)2063وتراوحت االحنرافات املعياريَّة بني (  ،)9002 -9011وكان ترتيب الفقرات باملرتبة األُوىل:
(يستعني املعلي ُم بالتَّالميذ املتميزين يف احل ْلقة ليساعدوه يف عمليَّة احلفظ واملراجعة لبقيَّة التَّالميذ ،وذلك
ُ
الصعبة ،أو لشرح
حتت إشرافه ،).وكانت الفقرة:
السبُّورَة لكتابة معاِّن الكلمات َّ
(يستخدم املعلي ُم َّ
ُ
وتفسري آية ،أو لبيان ٍ
معني )....يف املرتبة األَخرية.
موقف َّ
ِ
يتبني َّ
احللقات
ميكن ِم ْن خالهلا التَّعليم يف
ممَّا سبق َّ
أن الوسائل التَّعليميَّة املستخدمة اليت ُ
استخداما جاءت كالتَّايل:
قل
ال ُقرآنيَّة األَكثر واألَ ُّ
ً
استخداما لدى معلِّمي
جدول رقم ( :)36يبيِّن الوسائل التَّعليميَّة األَكثر واألَقل
ً
الرقم
َّ
1

2
3

الحلقات ال ُقرآنيَّة
استخداما
قل
الرقم
الوسائل التَّعليميَّة األَكثر
استخداما َّ
الوسائل التَّعليميَّة األَ ُّ
ً
ً
يستعني املعلي ُم بالتَّالميذ املتميزين يف
ُ
يقوم املعلي ُم بتوفري آلة التَّسجيل (املس يجل)
ُ
احل ْلقة ليساعدوه يف عمليَّة احلفظ
اجملودة للتَّالميذ َّ
ليتمكنوا ِم َن
ة
ي
رآن
ق
ال
َشرطة
أل
ا
و
7
ُ َّ َّ
واملراجعة لبقيَّة التَّالميذ ،وذلك حتت
احلفظ واملراجعة.
إشرافه.
امللونة أثناء كتابته على
لكل تلميذ،
يقرأُ املعلي ُم الد
يستخدم املعلي ُم األَقالم َّ
َّرس اجلديد ي
ُ
َ
1
السبُّورة؛ لتسهيل عمليَّة ال َفه ِم على التَّالميذ.
بعد االنتهاء ِم ْن حفظ الدَّرس القدمي.
َّ
يكتب املعليم للت ِ
السبُّورةَ لكتابة معاِّن الكلمات
يلميذ املقطع املراد
يستخدم املعلي ُم َّ
ُ
ُ
ُ
الصعبة ،أو لشرح وتفسري آية ،أو لبيان موقف
السبُّورة أو يف دفَّته 0
َّ
حفظه على َّ
معني...
اخلاص.
َّ
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الدراسة الثَّالث :ما هي آليَّة (اإلعداد) لدى معلِّمي الحلقات ال ُقرآنيَّة لتدريس ال ُق ِ
سؤال ِّ
رآن الكريم؟
َ

سؤال ال يدراسة الثَّالث؛ متَّ استخراج املتو يسطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة
عن َ
لإلجابة ْ
آلليَّة اإلعداد لتدريس ال ُق ِ
يبني ذلك:
رآن الكرمي ،واجلدول ( )29ي
المتوسطات الحسابيَّة ،واالنحرافات المعياريَّة آلليَّة (اإلعداد)
جدول رقم ( :)61يبيِّن
ِّ
لدروس الحلقات ال ُقرآنيَّة

الفقرة ( اإلعداد)
ض ُر املعلي ُم إىل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة مب يكًرا.
َْحي ُ
املعليم يسري وفق خطَّة لتدريس التَّالميذ ،وال يتَّخذ
العشوائيَّة.
يُنظي ُم املعلي ُم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة قبل البدء يف التَّدريس.

يوفيـر املعليم يف مكتبه كتابا عن معاِّن كلمات ال ُق ِ
رآن
ً ْ
ُ ُ ُ

وآخر يف التَّفسري ،وأسباب النُّزول ،وال َقصص
الكرميَ ،

املتو يسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

4.61

0.80

1

4.38

0.84

2

4.61

0.68

1مكرر

3.09

1.58

الَّتتيب
َّ

7

ال ُقرآِّن.

يتابع املعليم -قبل بداية الدَّرس -إحضار الت ِ
َّالميذ
ُ ُ ُ
اخلاصة هبم ِم َن املنزل.
مصاحفهم َّ
قوم املعلي ُم -قبل بداية الدَّرس -بتزويد احل ْلقة بالوسائل
يَ ُ
اخلاصة بال ُق ِ
رآن الكرمي.
التَّعليميَّة َّ

قوم املعلي ُم بتحض ِري بعض األَسئلة املفاجئة إللقائها على
يَ ُ

التَّالميذ بني فَّتة وأُخرى لتْنشيط احل ْلقة.

هتم املعلي ُم بالتَّالميذ ضعيفي احلفظ؛ وذلك وفق ُخطٍَّة
يَ ُّ
عالجيَّ ٍة قد أعدَّها هلم.
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3.89

1.38

2

3.03

1.39

1

3.19
3.78

1.37
1.12

6
1

الَّتبويَّة ،أ ِو الفقهيَّة
ض ُر املعلي ُم بعض الدُّروس ال ُقرآنيَّة ،أ ِو َّ
ُحي ي

إللقائها على التَّالميذ.

3.91

1.08

3

السابق وجود فروق بني متو يسطات درجات املعليمني يف اإلجابة على
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
ِ
احللقات
بطاقة املالحظة لبُعد (اإلعداد) ،حيث تراوحت املتو يسطات احلسابيَّة لتقومي طرق التَّعليم يف
ال ُقرآنيَّة بني (  ،)2061 -3093وتراوحت االحنرافات املعياريَّة بني (  ،)1011 -9061وكان ترتيب
ض ُر املعلي ُم إىل
الفقرات باملرتبة األُوىل( :يُنظي ُم املعلي ُم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة قبل البدء يف التَّدريس) ،والفقرةَْ ( :حي ُ
قوم املعلي ُم -قبل بداية الدَّرس -بتزويد احل ْلقة بالوسائل
احل ْلقة ال ُقرآنيَّة مب يكًرا) ،وكانت الفقرة( :يَ ُ
اخلاصة بال ُق ِ
رآن الكرمي) يف املرتبة األَخرية.
التَّعليميَّة َّ
أن (اإلعداد) لتدريس ال ُق ِ
يتبني َّ
رآن الكرمي يف احللقات ال ُقرآنيَّة األَكثر واألَقل
ممَّا سبق َّ
استخداما جاء كالتَّايل:
ً
استخداما في بُعد (اإلعداد) لدى معلِّمي
جدول رقم ( :)63يبيِّن األَساليب األَكثر واألَقل
ً
الحلقات ال ُقرآنيَّة
استخداما يف بُعد اإلعداد
قل
استخداما يف بُعد اإلعداد
األَكثر
األَ ُّ
ً
ً

يُنظي ُم املعلي ُم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة قبل البدء يف
التَّدريس.

ض ُر املعلي ُم إىل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة مب يكًرا.
َْحي ُ
وخطَّةً يسريُ عليها يف
ُحي ي
هجا ُ
ض ُر املعلي ُم مْن ً
تدريس التَّالميذ ،وال يتَّخذ العشوائيَّة.

قوم املعلي ُم بتحض ِري بعض األَسئلة املفاجئة؛
يَ ُ

إللقائها على التَّالميذ بني فَّتة وأُخرى؛ لتْنشيط
احل ْلقة.
عن معاِّن كلمات
يُوفيـ ُر املعلي ُم يف مكتبه كتابًا ْ
ِ
وآخر يف التَّفسري ،وأسباب النُّزول،
ال ُقرآن الكرميَ ،
وال َقصص ال ُقرآِّن.
قوم املعلي ُم -قبل بداية الدَّرس -بتزويد احل ْلقة
يَ ُ
اخلاصة بال ُق ِ
رآن الكرمي.
بالوسائل التَّعليميَّة َّ
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الرابع :ماهي آليَّة (تنفيد) معلِّمي الحلقات ال ُقرآنيَّة لدروس تعليم ال ُق ِ
سؤال ِّ
رآن الكريم؟
الدراسة َّ
َ

الرابع؛ متَّ استخراج املتو يسطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة آلليَّة
سؤال ال يدراسة َّ
عن َ
لإلجابة ْ
(التَّنفيذ) لتدريس ال ُق ِ
يبني ذلك:
رآن الكرمي ،واجلدول ( )22ي
المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة آلليَّة (التَّنفيذ) لدروس
جدول رقم ( :)66يبيِّن
ِّ
الحلقات ال ُقرآنيَّة

الفقرة (التَّنفيذ)

املتو يسط االحنراف
احلسايب املعياري

ستخدم املعلي ُم اللغةَ العربيَّة الفصحى املناسبة لس ين التَّالميذ.
ُ
يَ
تالوةُ املعلي ِم لل ُق ِ
0.80 4.51
الَّتتيل والتَّجويد.
رآن الكرمي متقنةٌ؛ ِم ْن حيث َّ
قوم املعلي ُم بتنظيم التيالميذ حال االستئذان للتَّسميع عليه،
يَ ُ
1.04 4.39
وذلك برفع اليد فقط ،وعدم االصطفاف خلف بعضهم.
1.42 3.07

يد املعلي ُم التَّنويع يف اختيار التَّالميذ للحضور لديه للتَّسميع.
ُجي ُ
املعليم لديه إملام شامل بطرق تدريس ال ُق ِ
1.06 4.02
رآن الكرمي املختلفة.
ٌ ٌ
ُ
سجل اجلمعيَّة وورقة
ت املعلي ُم حفظ التيلميذ ومراجعته يف
ي
يـُثْبِ ُ
1.05 4.32
متابعة التيلميذ.
0.82 4.31

ِ
املخطئ لتصحيح خطئه بنفسه.
يُعطي املعلي ُم فرصةً للتيلميذ

الَّتتيب
َّ
17
2
5
10
14
9

0.78 4.53

1

0.84 4.49

3

قوم املعلي ُم بعمليَّة التَّعزيز للتَّالميذ املتميزين شفهيًّا أو ما يديًّا.
يَ ُ
قوم املعلي ُم بتوجيه التيلميذ -بعد االنتهاء ِم َن التَّسميع -إىل
يَ ُ
0.84 4.33
ُح ْس ِن استغالل وقته ،وال يَّتكه فار ًغا.

8

سن املعلي ُم استغالل وقت احل ْلقة ،وتوزيع زمنها على مجيع
ُحي
ُ
0.96 4.19
التَّالميذ.

13

يطبَّق املعليم تالوَة ال ُق ِ
رآن الكرمي وجتويده أثناء الفتح على 1.06 4.26
ُ ُ
ُ

12
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التَّالميذ.
من
يَ ُ
قوم املعلي ُم برفع احلضور والغياب بعد مضي ( )11دقيقة ْ
1.17 3.93
زم ِن احل ْلقة.
ف املعلي ُم وسائل التَّعليم احلديثة ملساعدة التَّالميذ على
يُوظي ُ
1.22 3.64
احلفظ واملراجعة.
0.84 4.38
املعلي ُم متم يك ٌن ِم ْن إدارة احل ْلقة ال ُقرآنيَّة اليت يقوم بتدريسها.
0.86 4.38
يُراعي املعلي ُم الفروق الفرديَّة بني التَّالميذ.
يد املعلي ُم أُسلوب التَّخاطب واإلقناع مع التَّالميذ.
ُجي ُ

0.94 4.28

15
16
7
6
11

استعداد للتَّحسني والتَّطوير.
َّوجيهات ويُبدي
يَتقبَّ ُل املعلي ُم الت
ً
َ
السابق وجود فروق بني متو يسطات درجات املعليمني يف اإلجابة
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
على بطاقة املالحظة لبُعد (التَّنفيذ) حيث تراوحت املتو يسطات احلسابيَّة لتقومي طرق التَّعليم يف
احللقات ال ُقرآنيَّة بني ( ،)2013 -3097وتراوحت االحنرافات املعياريَّة بني ( ،)1071 -9062وكان
ترتيب الفقرات باملرتبة األُوىل( :يُعطي املعلي ُم فرصةً للتيلميذ املخط ِئ لتصحيح خطئه بنفسه) ،وكانت
ستخدم املعلي ُم اللغةَ العربيَّة الفصحى املناسبة لس ين التَّالميذ) يف املرتبة األَخرية.
ُ
الفقرة( :يَ
أن آليَّة (التَّنفيذ) لتدريس ال ُق ِ
يتبني َّ
رآن الكرمي يف احللقات ال ُقرآنيَّة األَكثر واألَقل
ممَّا سبق َّ
استخداما جاءت وفق التَّايل:
ً
استخداما في بُعد التَّنفيذ لدى معلِّمي
جدول رقم ( :)61يبيِّن األَساليب األَكثر واألَقل
ً
الحلقات ال ُقرآنيَّة
استخداما يف بُعد التَّنفيذ
األَكثر
ً
ِ
املخطئ
يُعطي املعلي ُم فرصةً للتيلميذ

لتصحيح خطئه بنفسه.
تالوةُ املعلي ِم لل ُق ِ
رآن الكرمي متقنةٌ؛ ِم ْن
الَّتتيل والتَّجويد.
حيث َّ

0.64 4.47

4

استخداما يف بُعد التَّنفيذ
قل
األَ ُّ
ً

ف املعلي ُم وسائل التَّعليم احلديثة ملساعدة التَّالميذ
يُوظي ُ

على احلفظ واملراجعة.

ستخدم املعلي ُم اللغةَ العربيَّة الفصحى املناسبة لس ين
ُ
يَ

التَّالميذ.
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املعليم لديه إملام شامل بطرق تدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي
ٌ ٌ
ُ

قوم املعلي ُم بعمليَّة التَّعزيز للتَّالميذ
يَ ُ

املختلفة.

املتميزين؛ شفهيًّا أو ما يديًّا.

سؤال ِّ
الدراسة الخامس :ما أساليب التقومي املستخدمة يف احللقات القرآنية؟
َ

سؤال ال يدراسة اخلامس؛ متَّ استخراج املتو يسطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة ألَساليب
عن َ
لإلجابة ْ
(التَّقومي) املستخدمة يف تدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي ،واجلدول ( )22يبني ذلك:
المتوسطات الحسابيَّة ،واالنحرافات المعياريَّة ألَساليب التَّقويم
جدول رقم ( :)64يبيِّن
ِّ
لدروس الحلقات ال ُقرآنيَّة

الفقرة ( التَّقومي)

املتو يسط االحنراف
احلسايب املعياري

الَّتتيل والتَّجويد.
يُق يوُم املعلي ُم قراءةَ التَّالميذ ،ويريك ُز على َّ

الَّتتيب
َّ

4.07

0.99

يُص يح ُح املعلي ُم أخطاء التيالميذ يف احلفظ واملراجعة ،وال
4.70
يتساهل يف ذلك.

0.69

َّعامل معه باحلسىن أثناء عمليَّة
سن املعلي ُم تقوميَ التيلميذ والت
ُحي
ُ
َ
4.51
التَّسميع.

0.77

2

4.33

0.89

4

4.44

0.84

3

الصعبة ويشرحها للتَّالميذ.
يُص يح ُح املعلي ُم بعض الكلمات َّ

اقب املعلي ُم التَّالمي َذ ويُق يوُم سلوكهم أثناء تسميعه ألَحدهم.
يُر ُ

5
1

يُق يوُم املعلي ُم قراء َة التيلميذ غ ِري احلافظ ،مثَّ يو يجههُ إىل أحد
7
1.18 3.89
التيالميذ املتميزين لتحفيظه.
يقوم املعليم بتقومي التَّالميذ ِمن خالل عمل اختبار ٍ
ات دوريَّة هلم
ْ
ُ ُ
6
1.08 3.90
يف احلفظ واملراجعة.
السابق وجود فروق بني متو يسطات درجات املعليمني يف اإلجابة على
َّ
تبني ِم ْن خالل اجلدول َّ
بطاقة املالحظة لبُعد (التَّقومي) ،حيث تراوحت املتو يسطات احلسابيَّة لتقومي طرق التَّعليم يف احللقات
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ال ُقرآنيَّة بني (  ،)2079 -3010وتراوحت االحنرافات املعياريَّة بني (  ،)1011 -9060وكان ترتيب
الفقرات باملرتبة األُوىل( :يُص يح ُح املعلي ُم أخطاء التيالميذ يف احلفظ واملراجعة وال يتساهل يف ذلك)،
وجاءت الفقرة( :يُق يوُم املعلي ُم قراء َة التيلميذ غ ِري احلافظ مثَّ يو يجههُ إىل أحد التيالميذ املتميزين لتحفيظه)
يف املرتبة األَخرية.
أن أساليب (التَّقومي) يف تدريس ال ُق ِ
يتبني َّ
رآن الكرمي يف احللقات ال ُقرآنيَّة األَكثر
ممَّا سبق َّ
استخداما كالتَّايل:
واألَقل
ً
استخداما في بُعد التَّقويم لدى معلِّمي
جدول رقم ( :)62يبيِّن األَساليب األَكثر واألَقل
ً
الحلقات ال ُقرآنيَّة
استخداما يف بُعد
األَساليب األَقل
استخداما يف بُعد
األَساليب األَكثر
ً
ً
(التَّقومي)

(التَّقومي)

يقوم املعلي ُم بتقومي التَّالميذ ِم ْن خالل
يُص يح ُح املعلي ُم أخطاء التيالميذ يف احلفظ
ُ
عمل اختبار ٍ
ات دوريَّة هلم يف احلفظ
واملراجعة ،وال يتساهل يف ذلك.
واملراجعة.
ُحي ُ ي
َّعامل معه
سن املعل ُم تقوميَ التيلميذ والت َ
باحلسىن أثناء عمليَّة التَّسميع.

يُق يوُم املعلي ُم قراء َة التيلميذ غ ِري احلافظ ،مثَّ
يو يجههُ إىل أحد التيالميذ املتميزين

لتحفيظه.
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مناقشة نتائج ِّ
الدراسة:
يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج ال يدراسة ،واليت هدفت إىل حبث تقومي طرق التَّعليم يف
الَّتبوي على معليمي احللقات يف حمافظة ُج َّدة ،حيث متَّ استخدام املنهج
احللقات ال ُقرآنيَّة وأثرها َّ
الوصفي ،ومتَّ استخدام أدايت ال يدراسة ومها :االستبانة وبطاقة املالحظة ،ومتَّ توزيع االستبانة على عينة
اجملمعات ال ُقرآنيَّة املسائيَّة مبدينة
املؤلَّفة ِم ْن ( )09معلي ًما ِم ْن معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة يف َّ
ال يدراسة َ
اجملمعات ال ُقرآنيَّة
ُج َّدة ،وكذلك متَّ تطبيق ومالحظة ( )09معلي ًما ِم ْن معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة يف َّ
املسائيَّة مبحافظة ُج َّدة ِم ْن خالل أداة ال يدراسة الثَّانية وهي :بطاقة املالحظة ،ومتَّ حتليل البيانات وفق
الرزم اإلحصائيَّة للعلوم االجتماعيَّة(.)1
برنامج ُّ
وفيما يلي مناقشة لنتائج ال يدراسة:
بالس َؤال األَول وهو :ما أساليب التَّعليم المالئم استخدامها في
أوالً :مناقشة النَّتائج املتعليقة ُّ
الحلقات ال ُقرآنيَّة؟

استخداما يف تعليم احللقات ال ُقرآنيَّة هي:
الَّتبويَّة
حيث بيَّنت النَّتائج أ َّن أكثر األَساليب َّ
ً
(يش يج ُع املعلي ُم التيلميذ املمتاز ويعمل على تقدُّمه) ،فاملعليم احلصيف هو َم ْن يعمل على توجيه
ِ
شجعهم وبارك عملهم ،ليبقى هذا احلماس وتلك
ُّما؛ َّ
تالمذته حنو األَفضل ،فكلَّما رأى مْنهم تقد ً
ليستمر املعليم يف دعمه وتشجيعه على َّ
الدوام،
الطَّاقة يف نفوسهم موقدة ،تزيدهم َّقوةً إىل َّقوهتم ،و َّ
حىت التَّالميذ ضعيفي احلفظ؛ ينبغي على املعليم أالَّ ينساهم ِم َن التَّشجيع ،حىت يأخذهم احلماس
َّ
املؤمل يف معليمي احللقات ال ُقرآنيَّةِ ،
فم ْن خالل نتائج االستبانة؛
ويلحقوا بركب َّ
الصاحلني ،وهذا هو َّ
تبني َّ
أن أكثر املعليمني يستخدمون أُسلوب التَّشجيع للتَّالميذ املتميزين.
َّ
(حيرص املعلي ُم على حضور الدَّورات ال ُقرآنيَّة
استخداما هي:
الَّتبويَّة
أقل األَساليب َّ
وكانت ُّ
ً
ُ
اليت تقيمها اجلمعيَّة)َّ ،
عن حضور الدَّورات التَّدريبيَّة ال ُقرآنيَّة
إن عزوف بعض معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة ْ
أمرا مؤس ًفا ،أل َّ
اليت تعقدها اجلمعيَّة؛ ُّ
َن تأهيل وتدريب معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة ألَداء هذه اليرسالة
يعد ً
عن حزم حاسوبيَّة متكاملة إلدخـال البيانـات وحتليلهـا ،ويُسـتخدم عـادة يف مجيـع البحـوث العلميَّـة الـيت تشـتمل
( )1الربنامج عبارة ْ
الرقميَّة ،وال يقتصر على البحوث االجتماعيَّة فقط ِ ُّ -
ولكن
على العديد ِم َن البيانات َّ
بالرغم م ْن أنَّه أُنْشيء أصالً هلذا الغرضْ -
اشتماله على معظم االختبارات اإلحصائيَّة (تقريبًا) ،وقدرته الفائقة يف معاجلة البيانات ،وتوافقه مع معظم الربجميَّات املشهورة؛
ـدالوهاب جـودة علــى اإلنَّتنـت ،بتصـ ُّـرف
جعـل ِمْنــه أداةً فاعلـة لتحليــل ش َّـىت أنـواع البحـوث العلميَّــة .انظـر :موقــع ومنتـديات عبـ َّ
يسري.
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العظيمة ُّ
الرفع ِم ْن مستوى املتعليمني ،واملعليم كلَّما
يعد خطوة َّ
مهمة ِم ْن خطوات املضي حنو املعايل ،و َّ
تصصه -كلَّما كان هبذا العمل يع يوض
اجتهد على نفسه وطلب املزيد ِم َن العِلم –
خصوصا يف جمال ُّ
ً
النَّقص املوجود لديه ،وكانت خمرجات التَّعليم ِم ْن حتت يديه؛ قويَّة يف إمياَّنا ،صلبة متم يكنة يف
الزهد يف الدَّورات التَّدريبيَّة اليت تعقدها اجلمعيَّة ،واحلرص
حفظها ،فعلى معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة عدم ُّ
عليها الكتساب وسائل جديدة لطرق التَّعليم املختلفة ،تعينهم بعد اهلل  --على القيام بواجبهم
الَّتبوي جتاه أبنائهم تالميذ احللقات ال ُقرآنيَّة.
التَّعليمي و َّ
بالس َؤال الثَّاني وهو :ما مدى استخدام معلِّمي الحلقات ال ُقرآنيَّة
ثانيًا :مناقشة النَّتائج املتعليقة ُّ
للوسائل التَّعليميَّة؟ حيث بيَّ ِ
نت النَّتائج َّ
أن أكثر الوسائل التَّعليميَّة استخدا ًما ِم ْن قبل معليمي
(يستعني املعلي ُم بالتَّالميذ املتميزين يف احل ْلقة ليساعدوه يف عمليَّة احلفظ
احللقات ال ُقرآنيَّة هي:
ُ
واملراجعة لبقيَّة التَّالميذ ،وذلك حتت إشرافه) ،أل َّ
َن األَصل يف القيام بعمليَّة احلفظ واملراجعة للتَّالميذ
بقوة
لكن البأس بأ ْن يستعني املعليم بتالميذه النُّجباء املتميزين يف احل ْلقة َّ
أ ْن يقوم هبا املعليم فقط ،و ْ
احلفظ ،واألَدب اجل يم ،ليساعدوه يف التَّسميع واملراجعة لبقيَّة التَّالميذ يف احل ْلقة ،وذلك ُّ
أمرا
يعد ً
حممودا ،حيث َّ
إن هذا األَمر يساعد التَّالميذ يف األَخذ ِم ْن بعضهم ،ويزيد األُلفة واحملبَّة بينهم،
ً

لكن ينبغي التَّنبيه على أ ْن يكون
ويساعد يف متكني احلفظ للتيلميذ احلافظ ،وهو مبثابة املراجعة له ،و ْ
هذا األَمر يف حدود ضيقة ،وحتت إشراف املعليم مباشرة ،واملالحظ ِم ْن نتيجة االستبانة َّ
كبريا
أن ً
عددا ً
ِم َن املعليمني يستخدمون هذا األُسلوب داخل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة.
السبُّورةَ لكتابة معاِّن الكلمات
استخداما هي:
أقل الوسائل التَّعليميَّة
(يستخدم املعلي ُم َّ
وكانت ُّ
ُ
ً
معنيَّ ،)...
إن الوسائل التَّعليميَّة ِم َن الوسائل املعينة
الصعبة ،أو لشرح وتفسري آية ،أو لبيان موقف َّ
َّ
على تقريب املعلومة وإيصاهلا إىل التيلميذ وترسيخها يف ذهنهِ ،
تبني َّ
أن
وم ْن خالل نتائج االستبانة َّ
جدا ،يف حني أنَّه كان على
استخدام معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة لوسيلة التَّعليم َّ
(السبُّورة) كان قليالً ً
(السبُّورة) اليت ميكن ِم ْن
معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة إعطاء الوسائل التَّعليميَّة شيئًا ِم َن األَمهييَّة
خصوصا َّ
ً
خصوصا إذا ما ُكتبت الكلمة بألو ٍان خمتلفة،
خالهلا إيضاح بعض الكلمات املبهمة على التَّالميذ،
ً
(السبُّورة)َّ ،
أبدا ،فيستطيع املعليم
وكانت يف مكان بارز على َّ
فإَّنا تنطبع يف ذاكرة التيلميذ وال ينساها ً
أقل جهد ،فليحرص
عن طريق هذه الوسيلة إيصال ما يريد إيصاله إىل التَّالميذ يف أسرع وقت ،و ي
ْ
املعليم على هذه الوسيلة وغريها ِم َن الوسائل التَّعليميَّة بُغية إيصال العِلم والفائدة إىل التَّالميذ.
173

بالس َؤال الثَّالث وهو :ما هي آليَّة اإلعداد لدى معلِّمي الحلقات
ثالثًا :مناقشة النَّتائج املتعليقة ُّ
رآن الكريم؟ حيث بيَّ ِ
ال ُقرآنيَّة لتدريس ال ُق ِ
نت النَّتائج َّ
أن معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة يقومون باإلعداد
لتعليم ال ُق ِ
رآن الكرمي ِم ْن خالل َّ
استخداما يف اإلعداد
عدة وسائل وأساليب ،وكانت أكثر األَساليب
ً
كل ما يقوم به،
ض ُر املعلي ُم إىل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة مب يكًرا ) ،املعليم قدوة ..قدوة للتَّالميذ يف ي
(حي ُ
هيَْ :
وحضور املعليم إىل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة مب يكًرا؛ يعكس للتَّالميذ إميان وأمانة معليمهم ،وجيعلهم يقتدون به
الصالة ،وقد كان حضور املعليم إىل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة مب يكًرا ِم ْن
يف تبكريهم إىل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة ،وإىل َّ
استخداما يف مهارة اإلعداد.
أكثر األَساليب
ً
قوم املعلي ُم -قبل بداية الدَّرس -بتزويد احل ْلقة
أقل أساليب اإلعداد
وكانت ُّ
استخداما هي( :يَ ُ
ً
اخلاصة بال ُق ِ
السؤال
رآن الكرمي ،)...وقد حتدَّث
بالوسائل التَّعليميَّة َّ
الباحث آن ًفا -عند مناقشة نتائج ُّ
ُ
عن قلَّة
استخداما -...حتدَّث
أقل الوسائل التَّعليميَّة
الثَّاِّن وبالتَّحديد عند مناقشة نتيجة ُّ
ُ
الباحث ْ
ً
الباحث أمهييَّة هذه الوسيلة وغريها
وبني
(السبُورة)َّ ،
استخدام معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة لوسيلة التَّعليم َّ
ُ
الباحث توصيته إلخوته معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة بأمهييَّة تزويد
ِم َن الوسائل التَّعليميَّة ،وهنا يكيرر
ُ
احللقات ال ُقرآنيَّة مبا يناسبها ِم َن الوسائل التَّعليميَّة اليت تساعد التَّالميذ على االستيعاب وال َفه ِم أكثر
ممَّا لو مل تكن متواجدة ومصاحبة للدَّرس ال ُقرآِّن.
الرابع وهو :ما هي آليَّة تنفيذ معلِّمي الحلقات ال ُقرآنيَّة
بالس َؤال َّ
رابعا :مناقشة النَّتائج املتعليقة ُّ
ً
لدروس تعليم ال ُق ِ
رآن الكريم؟
حيث بيَّ ِ
أن معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة ين يفذون دروس تعليم ال ُق ِ
نت النَّتائج َّ
رآن الكرمي يف
عدة ٍ
احللقات ال ُقرآنيَّة ِم ْن خالل َّ
آليات وطرق.
استخداما هي( :يُعطي املعلي ُم فرصةً للتيلميذ املخط ِئ
وكانت أكثر اآلليات والطُّرق يف التَّنفيذ
ً
لتصحيح خطئه بنفسه) ،وهذه املهارة كما بيَّنت نتيجة بطاقة املالحظة يستخدمها أكثر املعليمني،
وهي ُحتمد هلم ،حيث َّ
أن املعليم يستخدم أساليب وطرق عدَّة قبل أ ْن يفتح على التيلميذ ،فعندما
خيطئ التيلمي ُذَّ ..
يرد عليه مباشرة ،بل يعطيه فرصة ليص يحح خطأه بنفسه ،وذلك ِم ْن
فإن املعلي َم ال ُّ
خالل الطَّرق على املكتب ،أ ِو اإلشارة باليد َّ
بأن هناك خطأ ،...فيَّتاجع التيلمي ُذ ،وهكذا...
ستخدم املعلي ُم اللغةَ العربيَّة الفصحى
أقل اآلليات والطُّرق يف التَّنفيذ
وكانت ُّ
ُ
استخداما هي( :يَ
ً
املناسبة لس ين التَّالميذ)َّ ،
إن ممَّا يؤسف له حقًّا؛ بُعد كثري ِم ْن معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة ع ِن التَّحدُّت
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باللغة العربيَّة ،لغة ال ُق ِ
رآن الكرمي ،ولغة سيد املرسلني َّ ،
كثريا ِم ْن معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة
وإن ً
حيفظون ال ُقرآ َن الكرمي يف قلوهبم ،وحيملونه بني جنوهبم ،فكان األَوىل هبم أ ْن يتمثَّلوه يف سيرهم
عن طريق ألسنتهم ،طاملا َّأَّنم قد أُشربوا هذا الكالم
وعالنيَّتهم ،يف صمتهم وجهرهم ،ويف كالمهم ْ
العريب الفصيح يف داخلهم ،فكان لز ًاما أ ْن يظهر يف حديثهم ،وعلى مداد أقالمهم ،وبني تالميذهم،
وقد أظهرت نتيجة آليَّة وطرق التَّنفيذ يف بطاقة املالحظة قصور وبُعد كث ٍري ِم ْن معليمي احللقات
السامية اليت كان ِم َن املفَّتض تأديتها باللغة
عن إقامة هذا األَمر أثناء تأدية هذه اليرسالة َّ
ال ُقرآنيَّة ْ
العربيَّة الفصحى.
بالس َؤال الخامس وهو :ما أساليب التقويم المستخدمة في
خامسا :مناقشة النَّتائج املتعليقة ُّ
ً

الحلقات القرآنية؟
حيث بيَّ ِ
ِ
نت النَّتائج َّ
استخداما ِم ْن قبل معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة هي:
أساليب التَّقومي
أن أكثر
ً
(يُص يح ُح املعلي ُم أخطاء التيالميذ يف احلفظ واملراجعة ،وال يتساهل يف ذلك) ،أل َّ
َن اإلخالص يف العمل
الباحث َّ
الرجل الذي
وحسن أدائه ،وحيسب
أن معليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة هو ذلك َّ
ُ
يؤيدي باملرء إىل إتقانه ُ
جعل اهلل  --نصب عينيه ،وال َّ
أدل على ذلك ِم ْن نتيجة بطاقة املالحظة اليت بيَّنت َّ
كثريا ِم ْن
أن ً
معليمي احل ْلقات ال ُقرآنيَّة يستخدمون تصحيح التيالوة للتَّالميذ بصورة ممتازة وال يتساهلون يف مترير
األَخطاء دون الوقوف عليها وتصحيحها.
أقل أساليب التَّقومي
وكانت ُّ
استخداما هي( :يُق يوُم املعلي ُم قراء َة التيلميذ غ ِري احلافظ ،مثَّ يو يجههُ
ً
إن تقومي قراءة التَّالميذ مبثابة املرآة ملعليم احل ْلقة ال ُقرآنيَّةِ ،
إىل أحد التيالميذ املتميزين لتحفيظه)َّ ،
فم ْن
الرفع ِم ْن شأَّنا ،وتريج حفظة لكتاب اهلل --
خالل هذا التَّقومي يستطيع املعليم النُّهوض حبلقته ،و َّ
أقوياء متم يكنني ِم ْن حفظهم ،تستطيع األ َُّمة االتيكاء عليهم يف أداء شعائر دينهم ،فعلى معليمي
احللقات ال ُقرآنيّة ،بالتَّعاون مع التَّالميذ النُّجباء املتميزين يف حفظهم وأدائهم ..القيام على تقومي َم ْن
بقوة.
حيتاج إىل ذلكِ ،م ْن أجل أخذ هذا الكتاب العزيز َّ
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بعد هذه اليرحلة العلميَّة املمتعة ،وهذا الوقت اجلميل الذي قضاه الباحث مع العلماء وطالب
العِل ِم واملعليمنيِ - ،م ْن خالل املناقشات واحلوارات العلميَّة اهلادفة والتيجوال يف بطون الكتب ،ينهل
كل ما يعينه يف كتابة رسالته هذه ،وما يتَّصل هبا ِم ْن فوائد ومعلومات
الباحث ِم ْن معينها َّ
الصايف َّ
ينقلها إىل إخوته معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة-؛ ها هو ذا يقف ليضع قلمه ،ويُلملم أوراقه ،وكلُّه شوق
السطور لعلَّه جيد معلومةً فيقتنصها،
وحنني لتلك األَيام اخلوايل اليت قضاها وهو يطالع ويبحث بني ُّ
وفائد ًة يظفر هبا ويسطيرها.
الباحث أنَّه قد وصل يف رسالته هذه إىل الكمال؛ فالكمال املطلق هلل وحده ،ويف
وال يدَّعي
ُ
كتابه  دون سائر الكتب ،يقول احلق  :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ( ،)1ولكن عزاه
لعل اهلل أ ْن ينفع هبا إخوته معليمي
أنَّه قد بذل يف هذه اليرسالة قصارى جهده ،وأعطاها ُج َّل وقتهَّ ،
وم ْن خلفهمِ ،م ْن خالل تطبيق اخلربات اليت ُسطيرت فيها؛ لتتحقَّق بعد ذلك
احللقات ال ُقرآنيَّة َ
رجوة.
األَهداف املرسومة ،والنَّتائج املطلوبة ،واآلثار امل َّ
يشد على يدي إخوانه معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة؛ ويوصيهم بأ ْن ُّ
الباحث ُّ
يشدوا املئزر،
و ُ
ويواصلوا املسري حنو ٍ
غد أفضل ،وأ ْن يكونوا كاملاء ال يقف يف وجوههم ما يعرقل مسريهم ،ويثِّن
عزميتهم ،وأ ْن حيرصوا على العِلم ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً ،وأ ْن حيافظوا على هذه الكوكبة اليت بني
ٍ
فلئن يهدي اهلل بكم -أيها املعليمون -ثـُلَّة ِم ْن
أيديهم ،وأ ْن ال يبخلوا عليهم بشيء ممَّا آهتم اهللْ ،
هؤالء التَّالميذ ،خريٌ لكم ِم َن الدُّنيا وما فيها.
ملخ ٍ
امللخص؛ اهلدف ِم َن ال يدراسة،
ص لل يدراسة يتناول هذا َّ
والباحث خيتم رسالته هذه بذكر َّ
ومنهج ال يدراسة ،واألَدوات املستخدمة يف ال يدراسة ،وأهم وأبرز النَّتائج اليت توصل إليها الباحث ِم ْن
أيضا ِم ْن خالل البحث امليداِّن العملي بزياراته امليدانيَّة
خالل البحث النَّظري يف بطون الكتب ،و ً
إلخوته معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة داخل املساجد ،مثَّ أتبع الباحث ذلك كلَّه بالتَّوصيات واملقَّتحات.

( )1سورة النيساء ،جزء ِم َن اآلية.12 :
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ملخَّص الدِّراسة:

اف ِّ
الدراسة:
أوالً :أ َْه َد ُ

 .1حتديد أساليب التَّعليم املالئم استخدامها يف احللقات القرآنية.
 .2مدى استخدام معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة للوسائل التَّعليميَّة.
 .3بيان وحتديد آليَّة اإلعداد لدى معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة لتدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي.
 .2بيان وحتديد آليَّة تنفيذ معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة لدروس تعليم ال ُق ِ
رآن الكرمي.
 .1حتديد أساليب التَّقومي املستخدمة يف احللقات ال ُقرآنيَّة.

ثانيًاَ :م ْنـ َه ُج الدِّراسة

الباحث يف هذه اليرسالة املنهج الوصفي ،وكان وفق ما يلي:
استخدم
ُ
 .1االعتماد يف االستدالل على ال ُق ِ
املطهرة.
السنَّة النَّبويَّة َّ
رآن الكرمي و ُّ
الباحث إىل الكتب
يكن احلديث فيهما ،انتقل
 .2تريج األَحاديث النَّبويَّة ِم َن َّ
ُ
الصحيحني ،فإ ْن مل ْ
كل
احلديثيَّة األُخرى ،مع ذكر حكم العلماء على احلديث ،واالعتماد على كتب األَلباِّن أوالً ،و ُّ
الرجوع إليه.
ذلك سيكون يف احلاشية لسهولة ُّ
 .3بيان معاِّن الكلمات الغريبة ِم ْن مصادرها اللغويَّة.
ِ
العلَ ُم ثانيةً.
للعلَ ِم عند أول موض ٍع يُذكر فيه ،مثَّ ُحيال على هذا املوضع إذا ذُكر َ
 .2ترمجة موجزة َ
 .1عند توثيق املرجع يف احلاشيةَّ ،
خمتصرا
ذكر اسم الشُّهرة للمؤليف ،مثَّ عنوان املرجع
فإن
َ
ً
الباحث يَ ُ
خبط عريض ،مثَّ رقم الطَّبعة مسبوقًا حبرف (ط) ،مثَّ رقم اجلزء مسبوقًا حبرف (ج) ،مثَّ رقم
الصفحة مسبوقًا حبرف (ص).
َّ
مرة أُخرى يوثَّق بنفس الطَّريقة ،وليس بعبارة مرجع سابق ،إالَّ إذا كان ورود
 .6وعند ورود املرجع َّ
الصفحة.
املرجع يف نفس َّ
 .7وعند توثيق املرجع يف قائمة املصادر واملراجعَّ ،
ذكر اسم الشُّهرة للمؤليف ،مثَّ االسم
فإن
َ
الباحث يَ ُ
الكامل دون اسم الشُّهرة ،مثَّ عنوان املرجع كامالً خبط عريض ،مثَّ رقم الطَّبعة مسبوقًا حبرف
(ط) ،مثَّ (مكان النَّشر ،جهة النَّشر ،تاريخ النَّشر).
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ثالثًا :أدوات الدِّراسة:
حيث متَّ استخدام أدوات ال يدراسة (استبانة وبطاقة مالحظة) بعد انتقاء افراد العيَّنة البالغ
عددهم ( )119معليما ِمن بني الذين يعملون يف حلقات حتفيظ ال ُق ِ
اجملمعات ال ُقرآنيَّة
رآن الكرمي يف َّ
ً ْ
جممع )1( ،معليمني لإلجابة على أسئلة االستبانة ،و
كل َّ
املسائيَّة ،وقد متَّ اختيار ( )19معليمني ِم ْن ي
( )1معليمني لتطبيق بطاقة املالحظة عليهم ،وبذلك متَّ توزيع ( )09استبانة على ( )09معلي ًما،
الصورة النيهائيَّة ألَدوات
وتطبيق ( )09بطاقة مالحظة على ( )09معلي ًما ،بعد االنتهاء ِم ْن إعداد ُّ
املستخدمة.
ال يدراسة
َ
رابعا :أبرز نتائج ِّ
الدراسة:
ً
ِ
دما حنو
حرص معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة على جودة وإتقان حفظ ومراجعة التَّالميذ ،و ي
املضي هبم قُ ً
ُ .1
املعايل.
ِ
َّ .2
احللقات ال ُقرآنيَّة َّ
عموما؛
خصوصا والثَّقافيَّة والعلميَّة
للدورات ال ُقرآنيَّة
إن قلَّة حضور معليمي
ً
ً
الَّتبوي واإلداري.
يضعف لديهم اجلانب العلمي و َّ
ِ
ِ
َّ .3
احللقات ال ُقرآنيَّة
احللقات ال ُقرآنيَّة والتَّالميذ النُّجباء املتميزين داخل
إن التَّعاون البنَّاء بني معليمي
للقيام بعمليَّة التّعليم التّعاوِّن للتَّالميذ ضعيفي احلفظ؛ ِم َن األُمور اإلجيابيَّة ذات العواقب احلسنة.
ِ
ِ
َّ .2
احللقات ال ُقرآنيَّة ،وعدم
احللقات ال ُقرآنيَّة للوسائل التَّعليميَّة داخل
إن قلَّة أو عدم استخدام معليمي
تأخر حفظ التَّالميذ ،أ ِو احلفظ بال
توظيفها ملساعدة التَّالميذ على احلفظ واملراجعة؛ يؤيدي إىل ُّ
فَه ٍم للمعىن.
 .1انضباط التَّالميذ داخل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة ،وحضورهم إليها مب يكرين؛ مؤشير ُّ
يدل على َّ
أن هناك معلي ٌم
ٌ
قدوة.
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة.
صفات اإلجيابيَّة ملعليمي
َّ .6
وحتمل أعباء التَّعليم ِم َن ال ي
الصرب ُّ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة للغة العاميَّة وبعدهم ع ِن الفصحى داخل احللقات ال ُقرآنيَّة؛ يُبعد
 .7استخدام معليمي
الروحاِّن حلفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي.
التَّالميذ ع ِن اجل يو َّ
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة على التَّالميذ املتميزين دون غريهم؛ يضعف إنتاجيَّة احل ْلقة،
 .1تركيز بعض معليمي
وخيلق سلوكيَّات سيئة عند بعض التَّالميذ.
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة أُسلوبًا تربويًّا غري الضَّرب ملعاقبة التَّالميذ.
 .0يستخدم معليمي
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.19
.11
.12
.13
.12

ِ
الصاحلة لتالميذهم.
حرص معليمي
احللقات ال ُقرآنيَّة على متثُّل القدوة َّ
احللقات ال ُقرآنيَّة بتنظيم وترتيب ونظافة احل ْلقة؛ ِ
ِ
يوجد بيئةً مناسبةً للحفظ
اهتمام معليمي
واملراجعة.
يق مسدود ال يوصل إىل اخلشوع
َّ
الَّتكيز على الك يم دون الكيف ،وكثرة احلفظ دون ال َفه ِم؛ طر ٌ
والتَّدبُّر واستشعار عظمة اهلل .--
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة بطرق تدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي املختلفة ،والتزامهم بطريقة
عدم إملام معليمي
واحدة؛ يؤ يخر حفظ التَّالميذ ،ويضعف إنتاجيَّة احل ْلقة.
احللقات ال ُقرآنيَّة بالتَّقومي املستمر للتَّالميذ ِمن خالل عمل اختبار ٍ
ِ
ات دوريٍَّة
عدم قيام معليمي
ْ
هلم؛ يُسهم يف عدم حتقيق األَهداف املرسومة للح ْلقة.
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التَّوصيات:
َّ
إن الباحث بعد هذا املشوار وهذا التيجوال النَّظري والعملي؛ يُهدي إخوانه معليمي احللقات
ِ
نورا فوق نورهم.
ال ُقرآنيَّة شيئًا م َن الوصايا ال ُقرآنيَّة ،تزيدهم ً
ِ
احللقات ال ُقرآنيَّة بطرق تدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي املختلفة ،فذلك يسهم يف
 .1وجوب معرفة معليمي
تدريس وحتفيظ كل ٍ
تلميذ بالطَّريقة اليت تناسبه.
ي
 .2يوصي الباحث بعقد دورات ( قرآنيَّة وتربويَّة ) ملعليمي احللقات ال ُقرآنيَّة؛ على أ ْن تكون دوريَّة
للرفع ِم ْن مستواهم املعريف.
لكل املعليمني ،وذلك َّ
وإجباريَّة ي
ِ
معا،
 .3جيب على املعليمني أثناء تعليمهم للتَّالميذ يف احللقات ال ُقرآنيَّة َّ
الَّتكيز على الك يم والكيف ً
وعدم االكتفاء بالك يم فقط ،حيث َّ
الَّتكيز على احلفظ فقط دون ال َفه ِم ملعىن اآليات والقيام
إن َّ
ملموسا؛ ُخيرج لنا جيالً تنظرييًّا ينطبق عليه قول احل يق  --ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
اقعا
بتطبيقها و ً
ً
ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮊ(.)1
الَّتتيل
 .2جيب االنتباه ِم ْن قِبل املعليمني واحلرص على تطبيق التَّالميذ لقواعد وأحكام التَّجويد و َّ
أثناء التيالوة واحلفظ واملراجعة.
ِ
َّ .1
احللقات ال ُقرآنيَّة ألُسلوب التَّعليم التَّعاوِّن؛ يفيد كالً ِم ْن :املعلي ِم ،والتيلميذ
إن استخدام معليمي
املتميز ،والتيلميذ ضعيف احلفظ.
َّ
السبُّورة ،واألَقالم
.6
يتأكد على معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة استخدام الوسائل التَّعليميَّة ،مثلَّ (:
امللونة ،واملس يجل ،والفديو ،وتطبيقات ال ُق ِ
اجلوال)...؛ يف تعليم التَّالميذ
رآن الكرمي يف َّ
َّ
وحتفيظهم كتاب اهلل  ،داخل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة ،فهي تعينهم بعد اهلل  على احلفظ وتس يهله
السآمة وامللل عنهم ،ويف هذا جتديد للطَّرح واألُسلوب.
عليهم ،وتبعد َّ
 .7يوصي الباحث بإنشاء معمل لتعليم وحتفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي ،شبيه مبعامل تعليم اللغات األَجنبيَّة،
وهذا -بال شك -ال يكون داخل املسجد َّ
وإَّنا يكون يف امللحق أو دور التَّحفيظ.

الصف ،اآلية.3،2 :
( )1سورة َّ
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المقترحات:

الحظ الباحث ِمن خالل هذه ال يدراسةِ ،
وم ْن خالل ما توصل إليه ِم ْن نتائج؛ َّ
أن هناك بعض
ْ
املشكالت اليت هلا عالقة مبوضوع ال يدراسة وهي حباجة إىل من يقوم ببحثها ودراستهاِ ،
وم ْن أهم تلك
َْ
املواضيع ما يلي:
 .1تقومي تعليم حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي وتعلُّمه يف احللقات ال ُقرآنيَّة.
الَّتبوي على تالميذ احللقات ال ُقرآنيَّة.
الَّتبويَّة الفعَّالة ،ومدى أثرها َّ
 .2تقومي األَساليب َّ
الَّتبوي على حفظ الدَّارسني.
 .3طرائق التَّعليم يف احللقات ال ُقرآنيَّة وأثرها َّ
 .2طرائق التَّعليم وأثرها الفعَّال على معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة.
الرقي مبستوى تعليم حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي.
 .1معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة ومهارات ُّ
الَّتبويَّة لتالميذ اخلالوي واحللقات.
 .6مدى اهتمام وعناية معليمي احللقات ال ُقرآنيَّة باملعامل َّ
الَّتبوي على تالميذ احللقات.
 .7معامل التَّأديب يف احللقات ال ُقرآنيَّة وأثرها َّ
الَّتبوي على معليمي احللقات.
 .8مشكالت التَّدريس يف احللقات ال ُقرآنيَّة وأثرها َّ
 .6عوائق تدريس ال ُق ِ
الَّتبوي على خمرجات التَّعليم.
رآن الكرمي يف احللقات ال ُقرآنيَّة وأثرها َّ
خالصا لوجهه الكرمي ،وأ ْن ينفع به
فإِّن أسأل اهلل تعاىل أ ْن جيعل هذا العمل
وختاما ،ي
ً
ً
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وآخر دعوانا ِ
أن
عموم املسلمني ،وصلى اهلل وسلَّم على نبينا َّ

رب العاملني.
احلمد هلل ي
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فِهرس اآليات ال ُقرآنيَّة
اآلي ــة

ت
1

ﮋﮗ ﮊ

2

ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

3

ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ
ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﮊ
ﯭ

 2ﮋﭿ ﮀ
1

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ
ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ

ﯭ ﯭ

السورة
ُّ

اآليـة

الصفحة
َّ

البقرة

11

69

البقرة

111

22

162

22

النساء

12

111

املائدة

2

17

املائدة

6

20

املائدة

67

21

292

29
21

آل
عمران

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ

ﮋ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ

اسم

رقم

رقم

ﯭﮊ

6

ﮋﭞ

7

ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ

1

ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﮊ

األَعراف

0

ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ

األَعراف
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ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮌ
 11ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ

هود

16 ، 11

31

هود

16

191

 12ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ

هود

112

11

الرعد
َّ
احلِجر

11

71

0

32+13

النَّحل

11

ج

النَّحل

22

192

 17ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ

اإلسراء

22

ج

 11ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ

اإلسراء

0

11

ﮋﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
10
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﮊ
 29ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮊ

اإلسراء

111

36

اإلسراء

13
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 21ﮋ ﯦ ﯧ ﯭ ﮊ

الكهف

12

162

الفرقان

23

31

ﮊ

 13ﮋ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ

 12ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ
 11ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
 16ﮋ ﭥ ﭦ

ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

 22ﮋ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ
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اسم

رقم

رقم

السورة
ُّ

اآليـة

الصفحة
َّ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ

الفرقان

39

11

ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ

النَّمل

6

20

األَحزاب

21

11

يس

12

30

 27ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ

ص

20

27

ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
21
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ

الزمر
ُّ

23

21

صلت
في

33

11

صلت
في

22

191

األَحقاف

11

ج

ق

91

33

َّ
الذاريات

16

67

القمر

17

02

الصف
َّ

3،2

161

 36ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ

املزيمل
َّ

2

13

 37ﮋ ﯿ ﯭ ﯭ ﯭ ﮊ

القيامة

17

32

 31ﮋ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﮊ

القيامة

11

20

ﮊ

القيامة

10

191

القيامة

16،17

190

 21ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ

األَعلى

6

16+32

 22ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ

الشمس
َّ

19،0

11

 23ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ

العلق

2

191

 22ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ

البينة

1

21

اآلي ــة

ت
 23ﮋ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ

 22ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

21

ﮋﯭ ﯭﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ
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ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ
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 33ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ
 32ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﭨ ﭩ ﮤ ﮊ

 31ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

 30ﮋ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ

ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮊ

 29ﮋ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﯭ ﯭﯭ ﮊ
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فِهرس األَحاديث النَّبويَّة
طرف الحديث
َّ
إن الدَّال على اخلري كفاعله.

الصفحة
َّ
6

خريكم َم ْن تعلَّم ال ُقرآ َن وعلَّمه.

12-6

عِّن ولو آية...
بليغوا ي

إذا مات اإلنْسا ُن انقطع عمله إال ِمن ٍ
ثالث...
ْ
 ...ما اجتمع قوم يف ٍ
بيت ِم ْن بيوت اهلل ...
ٌ
َم ْن قرأَ حرفًا ِم ْن كتاب اهلل كان له به حسنة...
كل ٍ
َّ ...
سنة...
إن
جربيل كان يعارضِّن ال ُقرآ َن َّ
َ
كل ٍ
مرة...
عام َّ
َّيب ال ُقرآ َن َّ
كان يعرض على الن ي
يقال لصاحب ال ُق ِ
رآن اقرأ وارتق ورتيل...
ُ
إن هلل تعاىل أهلني ِم َن الن ِ
َّ
َّاس...

11-12
11
29-17-16
17
10
10
21
21

ما أجلسكم؟ قالوا :جلسنا نذكر اهلل وحنمده...

22

يت مع النَّيب ذات ليلة ،فافتتح البقرة...
صلَّ ُ
بضعا ...
واهلل لقد
أخذت ِم ْن ي
ُ
يف رسول اهلل ً

32

186

33

بينا حنن مع رسول اهلل يف غار؛ إذ نزلت عليه...

33

مسعت رسول اهلل قرأ يف املغرب بالطُّور
ُ

33

احدا
لقد كان تنُّورنا وتنُّور رسول اهلل و ً
ِ
َّيب...
حدَّثنا َم ْن كان يقرئنا م ْن أصحاب الن ي
أنا أغىن الشُّركاء ع ِن الشيركَ ،م ْن عمل عمالً...
خذوا ال ُقرآ َن ِمن أر ٍ
بعة...
ْ
َّ
ن أقرأ عليك :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ
إن اهلل أمرِّن أ ْ

21

فقرأه كما أقرأه

16

َّيب كما أقرأه
فإذا انطلق جربيل قرأه الن ُّ

16

187

33
31
30
27

فِهرس األَعالم

188

فِهرس األَعالم
ت

الصفحة
َّ

األَعالم

حممد بن أمحد بن األَزهر األَزهري
 1األَزهري ،أبو منصور َّ

21

 2األَصمعي ،أبو سعيد عبدامللك بن قريب بن عبدامللك

11

حممد
 3إقبالَّ ،

192

 2ابن أنس ،مالك بن أنس بن مالك

11

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم
 1البخاريَّ ،

191 ، 10

 6البيهقي ،أبو بكر بن احلسني بن علي اخلُراساِّن

30

عبدالسالم بن عبداهلل
 7ابن تيميَّة ،أبو الربكات
َّ

192 ، 20
191

 1ابن ثابت ،زيد
 0ابن جبل ،معاذ بن جبل األَنصاري

27 ، 32

حممد
حممد بن َّ
 19ابن اجلزريَّ ،

13

حممد بن أيب بكر
 11ابن قيم اجلوزيَّةَّ ،

03

 12ابن حجر أمحد بن علي

21

189

ت

الصفحة
َّ

األَعالم

 13ابن خاقان ،أبو مزاحم موسى بن عبيداهلل

27 ، 31

 12اخلدري ،أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان

30 ، 22

 11ابن اخلطَّاب ،عمر

12 ، 29

حممد
 16ابن خلدون،
عبدالرمحن بن َّ
َّ

17 ، 21

 17الدَّاِّن ،أبو عمرو عثمان

27 ، 31

 11أبو الدَّرداء ،عومير بن زيد بن قيس
عبدالرمحن بن صخر (أبو هريرة).
 10الدُّوسي،
َّ

13
10 ، 17

 29ربيعة ،حذيفة بن عتبة

27

الزرنوجي ،النُّعمان بن إبراهيم بن اخلليل
َّ 21

11

عبدالرمحن بن ناصر
السعدي،
َّ
َّ 22

29

 23بن أيب سفيان ،معاوية

22

 22ابن سالَّم ،أبو عُبيد القاسم بن سالَّم بن عبداهلل

21

عبدالرمحن عبداهلل بن حبيب بن ربيعة
السلمي ،أبو
َّ
ُّ 21

31

حممد
 26ابن سريينَّ ،

11

حممد بن علي
 27الشَّوكاِّنَّ ،

32

 21الشَّيباِّن ،سعد بن إياس

12

حممد اخللويت
َّ 20
الصاوي ،أمحد بن َّ

32

َّيب البصري
َّيب ،أبو
َّ
عبدالرمحن يونس بن حبيب الض ي
 39الض ي

12

 31بن أيب طالب ،علي بن أيب طالب بن عبداملطَّلب

12

 32بن أيب طالب ،م يكي بن أيب طالب  ...القرطيب

19

191

ت

الصفحة
َّ

األَعالم

حممد بن جرير بن يزيد
 33الطَّربيَّ ،

190

حممد
حممد الطَّاهر بن َّ
 32ابن عاشورَّ ،
 31ابن عبَّاس ،أبو العبَّاس عبداهلل

03
190 ، 16

 36العبدي ،أبو نضرة املنذر بن مالك بن قُطَعة البصري

30

 37ابن عُبيد ،ابن نفع بن زيد بن عُبيد بن ثعلبة اخلزرجي

33

حممد بن صاحل
 31العثيمنيَّ ،

11

 30ابن عساكر ،أبو احلسني هبة اهلل بن احلسن الديمشقي

30

 29ابن عفَّان ،عثمان بن عفَّان بن العاص

12

السقَّا
َّ 21
الغزايلَّ ،
حممد بن أمحد مرسي َّ

197

 22ال َقَرضاوي ،يوسف

11
192 ،17

احلجاج
 23القشريي ،مسلم بن َّ
 22ابن كعب ،أُيب بن كعب قيس بن عُبيد
 21ابن كثري ،إمساعيل بن عمر

191

عبدالسالم مقبل عبده غالب
 26اجمليدي،
َّ

191

 27ابن مسعود ،عبداهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب

27

،12 ،27 ،33
117 ،116

 21ابن مطعم ،جبري بن مطعم بن عدي

33

الصنعاِّن
 20ابن منبيه ،مهَّام بن منبيه َّ

10

 19موىل أيب حذيفة ،سامل بن معقل

27

 11النَّووي ،حيي بن شرف بن مري

21 ، 21

191

ت

الصفحة
َّ

األَعالم

 12بنت حارثةُّ ،أم هشام بنت حارثة بن النُّعمان
 13ابن اليمان ،حذيفة بن ِحسل

فِهرس المصادر والمراجع

192

33
32

فِهرس المصادر والمراجع
حممد ،التَّربية اإلسالميَّة وفلسفاتها ،ط( ،2مصر ،مطبعة عيسى احلليب1011 ،م).
 .1اإلبراشيَّ ،

 .2إبراهيم فوزي طه و الكلزة رجب أمحد ،المناهج المعاصرة ،د.ط( ،اإلسكندريَّة ،منشأة
املعارف1009،م).

دار الفكر،
ُس ُد الغابة في معرفة َّ
 .3ابن األَثري ،علي بن َّ
حممد اجلزري ،أ ْ
الصحابة ،د.ط( ،بريوتُ ،
1231هـ 2919 /م).
حسانة وسكينةَّ ،
الدليل إلى تعليم كتاب اهلل الجليل ،ط( ،2بريوت ،دار ابن حزم،
 .2األَلباِّنَّ ،
1221هـ 2997 /م).

حممد ناصر الديين ،صحيح الجامع الصغير وزيادته ،ط( ،3بريوت ،املكتب اإلسالمي،
 .1األَلباِّنَّ ،
1291هـ 1011 /م).

حممد ناصر الديين ،ضعيف الجامع الصغير وزيادته ،ط( ،3بريوت ،املكتب اإلسالمي،
 .6األَلباِّنَّ ،
1219هـ 1009 /م).

الصحيحة وشيء ِم ْن فقهها ،د.ط( ،الرياض،
حممد ناصر الديين ،سلسلة األَحاديث َّ
 .7األَلباِّنَّ ،
دار املعارف1211 ،هـ 1001 /م).

193

الس ِّيء على األ َُّمة،
حممد ناصر الديين ،سلسلة األَحاديث الضَّعيفة والموضوعة وأثرها َّ
 .1األَلباِّنَّ ،

ط( ،2الرياض ،دار املعارف1229 ،هـ 2999 /م).
ِ
(جدَّة،
تعليم تدبُّر ال ُقرآن الكريم أساليب عمليَّة ومراحل منهجيَّة ،طُ ،2
 .0األَهدل ،هاشم عليُ ،
مركز ال يدراسات مبعهد الشَّاطيب1233 ،هـ 2912 /م).
 .19األَهدل ،هاشم علي ،معالم تربويَّة وتعليميَّة في المصحف َّ
(جدَّة ،د.ن،
الشريف ،د.طُ ،
1232هـ 2913 /م).

دار املعارف1302 ،هـ /
 .11أنيس ،إبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ،ط( ،2القاهرةُ ،
1072م).
 .12باحارث ،عدنان حسن ،مسؤوليَّة األَ ِ
ب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطُّفولة ،ط،6
دار اجملتمع1211 ،هـ 1007 /م).
ُ
(جدَّةُ ،

َّ
دار الثيقة،
 .13باقارش صاحل و السبحي عبد اهلل ،أصول التَّربية اإلسالميَّة َّ
العامة ،ط( ،1مكةُ ،
1219هـ 1009 /م).

الصحيح المسند ِم ْن حديث رسول اهلل وسننه وأيَّامه،
حممد بن إمساعيل ،الجامع َّ
 .12البُخاريَّ ،

.11
.16
.17
.11
.10

حممد علي القطب وهشام البُخاري ،د.ط ( ،بريوت ،املكتبة
مراجعة وضبط وفهرسةَّ :
العصريَّة1220 ،هـ 2991 /م).

المدرس في المدرسة والمجتمع ،ط( ،2القاهرة ،مكتبة األَجنلو
بدران مصطفى وآخرون،
ِّ
املصريَّة1071 ،م).
َّ
دار القلم1222 ،هـ 2991 /م).
بكار ،عبدالكرميَ ،
حول التَّربية والتَّعليم ،ط( ،1دمشقُ ،
محمد ،قواعد أساسيَّة في التَّعليم ال ُقرآنِي ،طُ ( ،1جدَّة ،اهليئة العاملية لتحفيظ
بُوركابَّ ،
ال ُقرآن1239 ،هـ).
حممد ناصر الديين األَلباِّن ،ط( ،3
حممد بن عبداهلل ،مشكاة المصابيح ،حتقيقَّ :
التَّربيزيَّ ،
بريوت ،املكتب اإلسالمي1291 ،هـ 1011 /م).
دار
حممد بن عيسى بن َسورة ،سنن ي
ي
الَّتمذيَّ ،
الَّتمذي ،حتقيق :ناصر النَّجار ،ط ( ،1دمياطُ ،
احلسن واحلسني1236 ،هـ 2911 /م).
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حممد بن قاسم،
 .29ابن تيميَّة ،أمحد بن عبداحلليم ،مجموع الفتاوى ،مجع وترتيب،
عبدالرمحن بن َّ
َّ
دار عامل الكتب1212 ،هـ 1001 /م).
د.ط( ،اليرياضُ ،
عبدالرزَّاق و طه حسني مجيل،
 .21جاد اهلل جنوى طارق و دنيا حممود طنطاوي و شفشق حممود
َّ
دار القلم1219 ،هـ /
التَّربية المعاصرة طبيعتها وأبعادها األَساسيَّة ،ط( ،1الكويتُ ،
1010م).
دار الطَّرفني،
 .22جانَّ ،
حممد صاحل ،المرشد النَّفيس إلى أسلمة طرق التَّدريس ،ط( ،1الطَّائفُ ،
.23
.22
.21
.26

1210هـ1001 /م).
ُّ
دار العلم للماليني1001 ،م).
ُجربان مسعود ،رائد الطالب ،ط( ،19بريوتُ ،
حممد ،منظومة المقدِّمة فيما يجب على قارئ ال ُق ِ
رآن أ ْن يعلمه،
حممد بن َّ
ابن اجلزريَّ ،
دار نور املكتبات1239،هـ 2990 -م
حتقيق :أمين رشدي سويد ،طُ ( ،1جدَّةُ ،
ِ
حممد
حممدي َّ
وم ْر ِش ُد الطَّالبين ،حتقيق ناصر َّ
حممد بن َّ
ابن اجلزريَّ ،
حممدُ ،م ْنج ُد المقرئين ُ
دار امليمان1231 ،ه 2912 /م).
جاد ،ط( ،1اليرياضُ ،
ِ
دار املسرية1227 ،هـ /
اجلالَّد ،ماجد زكي ،مهارات تدريس ال ُقرآن الكريم ،ط( ،1عمانُ ،
2997م).

دار املعرفة1211 ،هـ /
 .27ابن اجلوزي ،مجال الديين أيب الفرج ،صفة َّ
الصفوة ،ط ( ،1بريوتُ ،
1001م).
 .21اجلوزيَّة ،ابن قيم ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،حتقيق وتريج وتعليق :شعيب األَرنؤوط،
مؤسسة اليرسالة1290 ،هـ 1010 /م).
وعبدالقادر األَرنؤوط ،ط ( ،23بريوتَّ ،
واإلبداع رسالة إلى معلِّم ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط( ،3األُردن،
حممد ،صنعةُ التَّميُّ ِز
ِ
 .20حاووط ،مسر َّ
مجعيَّة احملافظة على ال ُق ِ
رآن1226 ،هـ 2991 /م).
ِ
ِّ
مدار الوطن،
 .39احلَمد ،مها بنت َّ
حممد ،التِّبيان لمشرفة معلمات ال ُقرآن ،ط( ،1اليرياضُ ،
1233هـ 2912 /م).
(جدَّة ،هتامة1292 ،هـ /
الص ِّف ُّي
حممد زياد ،التَّعلُّ ُم َّ
 .31محدانَّ ،
ُ
تحفيزه وإدارتُه ،طُ ،1
1012م).
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حممد ،مسند اإلمام أحمد ابن حنبل ،إعداد :صاحل أمحد الشَّامي ،ط،1
 .32ابن حنبل ،أمحد بن َّ
دار القلم1232 ،هـ 2913 /م).
(بريوتُ ،

 .33خضر فخري رشيد و موسى حممود أمحد و نرباي يوسف إبراهيم ،المدخل إلى أصول
.32
.31
.36
.37
.31

.30
.29

التَّربية ،د.ط ( ،الكويت ،مكتبةُ الفالح1016 ،م).

دار الكتاب العريب،
ابن ُخلدون،
عبدالرمحن بن َّ
َّ
حممد ،مقدِّمة ابن ُخلدون ،د.ط( ،بريوتُ ،
1221هـ 2992 /م).
دار اإلميان2992 ،م ).
كيف تحف ُ
خري الديي ِنَّ ،
حممدَ ،
ظ ال ُقرآ َن ،د.ط( ،اإلسكندريَّةُ ،
الد ِ
َّخيل ،دخيل بن عبداهلل ،إقراء ال ُق ِ
رآن الكريم منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه ،ط،1
ُ
الشاطيب1220 ،هـ 2991 /م ).
(جدَّة ،مركز ال يدراسات مبعهد اإلمام َّ
ُ
ِ
دار
درويش خولة و النَّاصر َّ
حممد حامد ،تربيةُ المراهق في رحاب اإلسالم ،ط( ،2األُردنُ ،
املعايل1210 ،هـ 1001 /م.
الدرييب ،عيسى" ،تعليم ال ُق ِ
ُّ
المؤسسات ال ُقرآنِيَّة" ،جملَّة معهد اإلمام الشَّاطيب
رآن في
َّ
السابعة ،العددُ ( ،13جدَّة ،مركز ال يدراسات مبعهد اإلمام
السنة َّ
لل يدراسات ال ُقرآنِيَّةَّ ،
الشَّاطيب1233 ،هـ 2912 /م).
للَّتبية1226 ،هـ).
الصولتيَّة َّ
َّار َّ
الدُّويش ،إبراهيم بن عبداهللُ ،
حنين المنب ِر ،د.ط( ،اليرياض ،الد ُ
ِ
الدُّويش ،إبراهيم بن عبداهلل ،الخارطة ِّ
أنموذجا ،د.ط،
للقرآن الكريم سورة البقرة
الذهنيَّة
ً
(القصيم ،د.ن1231 ،هـ).

دار الوطن،
حممد بن عبداهلل،
ِّ
 .21الدُّويشَّ ،
المدرس ومهارات التَّوجيه ،ط( ،2اليرياضُ ،
1216هـ).
َّ .22
مؤسسة اليرسالة،
حممد بن أمحد بن عثمانِ ،سيَـ ُر أعالم النُّبالء ،ط ( ،3بريوتَّ ،
الذهيبَّ ،
1296هـ 1016 /م).

دار الكتاب العريب1067 ،م ).
حممد بن أيب بكر ،مختار ِّ
الرازيَّ ،
َّ .23
الصحاح ،ط ( ،1بريوتُ ،
حممد فاروق ،الطَّريقة العمليَّة لتعلُّم وتعليم ال ُق ِ
رآن حفظًا وتالوة بالتَّجويد واالتقان،
الراعيَّ ،
َّ .22
دار األَندلس اخلضراء1229 ،هـ ).
طُ (،1جدَّةُ ،

الص َّحة النَّفسيَّة ،ط( ،7دمشق ،جامعة دمشق1017 ،م).
 .21اليرفاعي ،نعيمِّ ،
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حممد عبدالعظيم ،مناهل العرفان في علوم ال ُق ِ
رآن ،ط( ،3بريوت ،املكتبة
َّ .26
الزرقاِّنَّ ،
ُ
العصريَّة1222،هـ 2991 /م).
الرجال والنِّساء ِم َن العرب والمستعربين
 .27اليزِرْكلي ،خري الديين ،األَعالم قاموس تراجم ألَشهر ِّ
دار العِلم للماليني1300 ،ه 1070 /م).
والمستشرقين ،ط ( ،2بريوتُ ،
السيد ،طرق تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط( ،1اليرياض ،مكتبة التَّوبة،
َّ .21
الزعبالويَّ ،
حممد َّ
1217هـ 1007 /م).

هم وتحليل البيانات
ُّ .20
الزعيب بالل و الطالفحة عبَّاس ،النِّظام اإلحصائي  SPSSفَ ُ
دار وائل 2912 ،م ).
اإلحصائيَّة ،طَّ ،3
(عمانُ ،
ِ
دار ابن
َّ .19
الزهراِّن ،علي بن إبراهيم ،مهارات التَّدريس في الحلقات ال ُقرآنيَّة ،ط( ،1اخلُربُ ،
عفَّان للنَّشر والتَّوزيع1211 ،هـ 1007 /م.
حممد مصطفى و القاضي يوسف مصطفى ،اتِّجاهات ومفاهيم تربويَّة ونفسيَّة حديثة،
 .11زيدان َّ
دار الشُّروق1299 ،هـ 1019 /م).
طُ ،1
(جدَّةُ ،

دار
حممد ،الحف ُ
ظ؛ ِّ
السحيباِّن ،عبدالقيُّوم َّ
ُّ .12
أهميَّته ،عجائبه ،طريقته ،أسبابه ،ط( ،1اليرياضُ ،
القاسم1222 ،هـ 2993 /م).
مؤسسة اقرأ1222 ،هـ 2993 -م).
كيف تحف ُ
ظ ال ُقرآ َن ،د.ط( ،د.مَّ ،
السرجاِّن ،راغبَ ،
 .13ي

 .12سرحان ،الديمرداش عبد اجمليد ،المناهج المعاصرة ،د.ط ( ،الكويت ،د.ن1077 ،م ).
عبدالرمحن بن الكمال أيب بكر ،اإلتقان في علوم ال ُق ِ
( بريوت،
رآن ،د.ط،
السيوطي،
َّ
ُّ .11
دار الفكر1221 ،هـ 2991 /م).
ُ

حممد ،التَّربية اإلسالميَّة وطرق تدريسها ،ط( ،2الكويت ،مكتبةُ الفالح،
 .16الشَّافعي ،إبراهيم َّ
1292ه 1012 /م).
عبدالرمحن و أبو زيد عبدالباقي ،أساسيَّات التَّدريس ،ط( ،1األُردن ،دار
 .17شرب خليل و جامل
َّ
املناهج1231 ،هـ 2912 /م).

حممد بن شاكر ،نحو تربية إسالميَّة راشدة ِم َن الطُّفولة حتى البلوغ ،ط،1
َّ .11
الشريفَّ ،
(اليرياض ،جملَّة البيان1227 ،هـ 2996 /م).
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دار األَندلس
َّ .10
حممد موسى ،التَّدريب ِّ
الشريفَّ ،
وأهميَّته في العمل اإلسالمي ،طُ ،2
(جدَّةُ ،
اخلضراء1222 ،هـ 2991 /م).
حممد ي
متويل ،كيف تقرأ ال ُقرآ َن الكريم وتحفظه ،د.ط( ،بريوت ،املكتبة العصريَّة،
 .69الشَّعراويَّ ،
1221هـ 2991 /م).

 .61الشَّعالن ،راشد ،و اهلمش ،سالمة ،أخطاء لغويَّة ألِفناها ،د.ط( ،اليرياض ،د.ن ،د.ت).
ِّ
 .62الشُّلهوب ،فؤاد ،المعلِّم األَول قدوة ِّ ِّ
دار القاسم،
ُ
لكل معلم ومعلمة ،ط( ،1اليرياضُ ،
1217هـ).
ِ
دار
 .63الشَّنقيطيَّ ،
حممد حبيب اهلل ،المساعد لحفظ ال ُقرآن الكريم ،ط( ،1املدينة املنورةُ ،
خضر1227 ،هـ).
دار
حممد سعد،
المبادئ َّ
عراد و َّ
القزاز َّ
 .62الشيهري صاحل أبو َّ
ُ
العامة للتَّربية ،ط( ،2اليرياضُ ،
املعر ِاج ُّ
الدوليَّة1229 ،هـ 1000 /م).
والدراية ِم ْن ِع ِ
الرواية ِّ
لم التَّفسير،
حممد بن علي ،فتح القدير الجامع بين فنَّي ِّ
 .61الشَّوكاِّنَّ ،
د.ط( ،د.م ،عامل الكتب ،د.ت).
حممد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي ال ُق ِ
رآن (تفسير الطَّبري) ،حتقيق د.
 .66الطَّربيَّ ،
ْ
دار هجر1222،هـ 2991 /م).
عبداهلل بن عبداحملسن ُّ
الَّتكي ،ط( ،1القاهرةُ ،
دار ابن
حممد بن رزق ،التَّفسير
والمفسرون في غرب أفريقيا ،ط ( ،1الد َّ
ِّ
 .67طرهوِّنَّ ،
َّمامُ ،
اجلوزي1226 ،هـ).
(جدَّة،
 .61طليمات ،عبداملعطي َّ
حممد رياض ،الحلقات ال ُقرآنيَّة ،دراسة منهجيَّة شاملة ،طُ ،1
دار نور املكتبات1217 ،هـ 1007 /م).
ُ
الحيران إلى طرق حفظ ال ُق ِ
ِ
رآن الكريم ،د.ط ( ،القاهرة،
 .60الطَّهطاوي ،أمحد مصطفى ،مرشد
دار الفضيلة2991 ،م).
ُ

حممد ،طرق وأساليب تدريس ال ُق ِ
الرشد،
 .79العامل ،عثمان َّ
رآن الكريم ،ط( ،1اليرياض ،مكتبة ُّ
1227هـ 2996 /م).
 .71عامر ،أسامة ،حلقات تحفيظ ال ُق ِ
رآن؛ ْرؤية منهجيَّة ،ط( ،1مصر ،مركز اإلعالم العريب،
1221ه 2997 /م).
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دار
 .72عبدالعزيز صاحل و عبداجمليد عبدالعزيز ،التَّربية وطرق التَّدريس ،ج ،1ط( ،11القاهرةُ ،
املعارف1012،م).
ظ ال ُقرآ َن الكريم ،حتقيق وتعليق :أسامة بن عبدالفتَّاح
كيف تحف ُ
 .73عبداهللَّ ،
حممد حممودَ ،
دار التَّقوى ،د.ت).
البطَّة ،د.ط( ،مصرُ ،
ك في ِ
مهنة التَّدر ِ
فن الت ِ
دار
 .72عبداهلل ،ميسون يونسُّ ،
َّدريس مستقبلُ َ
يس ،ط( ،1فلسطنيُ ،
الكتاب1221 ،هـ 2992 /م).

السعوديَّة بين واقع حاضره
 .71عبدالواسع،
َّ
عبدالوهاب أمحد ،التَّعليم في المملكة العربيَّة ُّ
(جدَّة ،هتامة1293 ،هـ 1013 /م).
واستشراف مستقبله ،طُ ،2
 .76عبيد ،جمدي 6 ،أسرار لحفظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط( ،2البحرين ،املكتبة الوطنيَّة1233 ،هـ /
2911م).

المتوسطة
 .77عثمان ،حسن ُمالَّ ،طرق تدريس المواد الدِّينيَّة اإلسالميَّة في المدارس
ِّ
دار عامل الكتب1217 ،هـ 1006 /م ).
والثَّانويَّة ،ط ( ،1اليرياضُ ،
 .71عثمان ،حسِّن شيخُّ ،
دار جهينة1222 ،هـ 2992/م).
حق التِّالوة ،طَّ ،19
(عمانُ ،
حممد ،كتاب ِ
الع ِ
دار الثُّريَّا للنَّشر1223 ،هـ 2992 /م).
 .70العثيمنيَّ ،
ُ
لم ،ط( ،1اليرياضُ ،
عبدالوهاب عبداللطيف،
 .19العسقالِّن ،أمحد بن علي بن حجر ،تقريب التَّهذيب ،حتقيق:
َّ
دار املعرفة ،د.ت).
د.ط ( ،بريوتُ ،

اد المعلِّ ِ
مة ُّ
بالدوِر النِّسائيَّ ِة ،ط( ،1اليرياض ،مدار الوطن
 .11العصيمي ،عبدالعزيز بن أمحد ،ز ُ
للنَّشر1233 ،هـ 2912 /م).
ُّ
دار املسرية1221،هـ /
 .12أبو عالَّم ،رجاء حممود ،التَّعلم أسسه وتطبيقاته ،ط( ،1عمانُ ،
2992م).

مؤسسة ديوان املسلم،
 .13العُ َمر ،ناصر بن سليمان ،أفال يتدبَّرون ال ُقرآ َن ،ط( ،1اليرياضَّ ،
1232هـ 2911 /م).
َّ
ِّ
دار
َّ .12
عمار ،حممود إمساعيل ،العالقة بين الطالب والمعلم  ..رؤية إسالميَّة ،ط ( ،1اليرياضُ ،
مسلم1211 ،هـ 1002 /م).
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ِ
ِّ
دار القاسم،
 .11العنزي ،عبداهلل بن زعل ،إضاءات تربويَّة لمعل ِم ال ُقرآن ،ط( ،1اليرياضُ ،
1227هـ 2996 /م).
السالم1210 ،ه /
دار َّ
 .16علوان ،عبداهلل ناصح ،تربية األَوالد في اإلسالم ،ط( ،32القاهرةُ ،
1000م).

عزت و عبد اللطيف فخري ،مدخل إلى التَّربية ،ط( ،2األُردن،
 .17أبو غزالة هيفاء و جرادات َّ
الَّتبويَّة املعاصرة1292 ،هـ 1012 /م).
املكتبة َّ
ِ
دار الوفاء1213 ،ه ـ 1002/م).
َّ .11
الغزايلَّ ،
حممد ،كيف نتعامل مع القرآن ،ط( ،1القاهرةُ ،
دار نور املكتبات،
 .10الغوثاِّن ،حيي
كيف تحف ُ
عبدالرزَّاقَ ،
َّ
ظ القرآ َن الكريم ،طُ ،2
(جدَّةُ ،
1211هـ 1002 /م).

ِ
(جدَّة،
فن اإلشراف على الحلقات
 .09الغوثاِّن ،حيي
َّ
عبدالرزَّاقُّ ،
َّ
والمؤسسات ال ُقرآنيَّة ،طُ ،1

دار الغوثاِّن1221 ،هـ 2999 /م).
ُ
ِ .01
ِ
دار اهلجرة،
الق ْرش ،أيب عبد َّ
الرمحن مجال 62 ،خطوة عمليَّة في حفظ ال ُقرآن ،ط( ،1اخلُربُ ،
1231هـ .)2919 /
حممد فؤاد عبدالباقي ،د.ط،
احلجاج ،الجامع المسند َّ
 .02ال ُقشريي ،مسلم بن َّ
الصحيح ،ترقيمَّ :
( املنصورة ،مكتبة فيَّاض ،د.ت).

دار احلديث1223 ،هـ /
 .03ابن كثري ،إمساعيل بن عمر ،البداية والنِّهاية  ،ط ( ،6القاهرةُ ،
2992م).
مؤسسة اليرسالة،
َّ .02
كحالة ،عمر رضا ،أعالم النيساء يف عاملي العرب واإلسالم ،ط ( ،2بريوتَّ ،
د.ت).
مناهج الت ِ
دار نوِر املكتبات،
 .01كرزون ،أمحد حسن،
ُ
َّعليم اإلسالمي إيما ٌن وأمان ،طُ ،1
(جدَّةُ ،
1221هـ 2992 /م).
ُّ
دار إحياء
 .06الكلُّوب ،الوسائل التَّعليميَّة التَّعلميَّة إعدادها وطرق استخدامها ،ط( ،2بريوتُ ،
العلوم1296 ،هـ 1016 /م).

 .07الكيالِّن عبداهلل و الشريفني نضال ،مدخل إلى البحث في العلوم التَّربويَّة واالجتماعيَّة،
دار املسرية2916 ،م ).
طَّ ،1
(عمانُ ،
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صني ،الوسائل التَّعليميَّة ،د.ط ( ،اليرياض ،مكتبة اليرياض احلديثة ،د.ت).
 .01جلنة ِم َن املخت ي
حممد ،أدب َّ
دار
 .00املاوردي ،علي بن َّ
الدنيا والدِّين ،حتقيق :مصطفى َّ
السقَّا ،ط( ،1بريوتُ ،
إحياء العلوم1291 ،هـ 1011 /م).
َّبي  ألفاظ ال ُق ِ
عبدالسالم مقبلِّ ،
مؤسسة
 .199اجمليدي،
رآن الكريم ،ط( ،1بريوتَّ ،
َّ
تلقي الن َّ
اليرسالة1221 ،هـ 2999 /م).

ِ
(جدَّة ،اهليئة العامليَّة
 .191اجمليدي،
َّ
عبدالسالم مقبل ،الجامعة ال ُقرآنيَّة في العهد النَّبوي ،طُ ،1
لتحفيظ ال ُق ِ
رآن الكرمي1232 ،هـ 2913 /م).
ِّ
عمار ،العالقة بين الطَّ ِ
دار
 .192حممود ،إمساعيل َّ
الب والمعل ِمْ ،رؤية إسالميَّة) ،ط( ،1اليرياضُ ،
املسلم1211 ،هـ 1002 /م).
دار املعرفة اجلامعيَّة،
 .193حممود ،وجيه ،التَّعلُّم ُ
أس َ
سه ونظريَّاته وتطبيقاته ،د.ط( ،اإلسكندريَّةُ ،
1223هـ 2993 /م).
السلوكيَّة
حممد ،دليل المعلِّم إلى صياغة األَهداف التَّعليميَّة ُّ
السيد َّ
 .192مرزوقَّ ،
حممد َّ
دار ابن اجلوزي1216 ،هـ 1006 /م).
والمهارات التَّدريسيَّة ،ط( ،3الدَّمامُ ،

دار الفرقان1293 ،هـ
 .191مرعي ،توفيق،
ُ
الكفايات التَّعليميَّة في ضوء النُّظم ،ط ( ،1األُردنُ ،
1013 /م).

 .196مطاوع ،إبراهيم عصمت ،قراءات في التَّربية ِ
لم النَّفس ،طَّ ،1
وع ِ
(مكة ،مكتبة الطَّالب
اجلامعي1297 ،ه 1016 /م).

دار املشرق،
 .197املعلوف ،لويس نقوالُ ،
الم ْنجد في اللغة واألَعالم ،ط ( ،33بريوتُ ،
1002م).
 .191املنتدى اإلسالمي ،المدارس والكتاتيب ال ُقرآنِيَّة وقفات تربويَّة وإداريَّة ،د.ط( ،اليرياض،
مؤسسة املنتدى اإلسالمي1217 ،هـ).
َّ

 .190املنتدى اإلسالمي ،نحو أداء متميِّز لحلقات تحفيظ ال ُق ِ
رآن الكريم ،ط( ،2اليرياض ،م/
السليم1229 ،هـ 1000 /م).
صالح َّ
ِ
دار احلديث1223 ،هـ 2993 /م).
 .119ابن منظور ،لسا ُن العرب ،د.ط( ،القاهرةُ ،
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َّار
 .111املنويف سعيد جابر و حيي حسن عايل ،المدخل إلى التَّدريس الفعَّال ،ط( ،3اليرياض ،الد ُ
للَّتبية1210 ،هـ).
الصولتيَّة َّ
َّ
 .112موسى عبداملعطي َّنر و عبيدات فوزي سلطان و العكور سعيد يوسف و العُمري إمساعيل
حممود ،أساليب تدريس َّ
دار الكندي،
الشريعة اإلسالميَّة م ْن ٌ
هج وتطبيق ،ط( ،1األُردنُ ،
1212هـ 1002 /م).

دار الشُّروق1227 ،هـ /
 .113جنايتَّ ،
حممد عثمان ،ال ُقرآ ُن َ
وع ُ
لم النَّفس ،ط( ،0القاهرةُ ،
2996م).
دار الفنار2919 ،م).
 .112الن َّ
َّجار ،زغلول راغب َّ
حممد ،هذا هو النَّبأُ العظيم ،د.ط( ،القاهرةُ ،

دار الفكر،
 .111النَّحالوي،
َّ
عبدالرمحن ،أصول التَّربية اإلسالميَّة وأساليبها ،ط( ،22دمشقُ ،
1227ه 2996 /م).
الدعوة ُ َّ
 .116النَّحوي ،عدنان علي رضا ،نهج َّ
دار النَّحوي
وخطة التَّربية والبناء ،ط( ،1اليرياضُ ،
للنَّشر والتَّوزيع1213 ،هـ 1002 /م).

الح َّرة في الحكومات والبالد اإلسالميَّة،
 .117النَّدوي ،أبو احلسن علي ،نحو التَّربية اإلسالميَّة ُ

ط( ،3القاهرة ،املختار اإلسالمي1306 ،هـ 1076 /م).
ِ
(جدَّة ،د.م1232 ،هـ
 .111النَّدويَّ ،
حممد علي شفيق ،المدارس ال ُقرآنيَّة واألَمن العالمي ،طُ ،1
2913 /م).
المنهاج شرح صحيح مسلم ،ضبط وحتقيق :رضوان جامع رضوان،
 .110النَّووي ،حيي بن شرف،
ُ
مؤسسة املختار2991 ،م).
ط( ،1القاهرةَّ ،

ِ
الشريعة،
دار َّ
 .129النَّووي ،حيي بن شرف ،التِّبيان في آداب حملة ال ُقرآن ،ط( ،1القاهرةُ ،
1239هـ 2919 /م).
ِ
دار التَّوزيع والنَّشر
 .121اهلاليل ،جمديَ ،
العودةُ إلى ال ُقرآن؛ لماذا وكيف؟ ،ط( ،1القاهرةُ ،
اإلسالميَّة1222 ،هـ 2993 /م).
 .122أبو اهليجا ،فؤاد حسن ،طرق تدريس الدِّراسات ال ُقرآنيَّة واإلسالميَّة وإعداد دروسها
السلوكيَّة ،ط( ،2األُردن ،دار املناهج1223 ،ه 2992 /م).
اليوميَّة باألَهداف ُّ
 .123وزارة املعارف ،دليل المعلِّم ،ط ( ،1د.م ،مطابع العصر1211 ،ه).
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دار الوفاق1236 ،هـ /
حممد خري رمضانَّ ،
 .122يوسفَّ ،
تتمة األَعالم ،ط ( ،3عدنُ ،
2911م).

َّ
الشبكة العنكبوتيَّة
الرزم اإلحصائيَّة للعلوم
 -1موقع ومنتديات
َّ
عبدالوهاب جودة ،على اإلنَّتنت ،تعريف برنامج ُّ
االجتماعيَّة،
السيرة َّ
الذاتيَّة.
الرمسي البن عثيمني – رمحه اهلل  -على اإلنَّتنتِّ ،
 -2املوقع َّ
السيرة َّ
الذاتيَّة..
الرمسي ليوسف ال َقَرضاوي – حفظه اهلل  -على اإلنَّتنتِّ ،
 -3املوقع َّ
الرابع جلمعيَّات حتفيظ ال ُق ِ
السعوديَّة ،حنفي ،العالقات
 -2موقع امللتقى َّ
رآن الكرمي باململكة العربيَّة ُّ
التَّكامليَّة بين جمعيَّات الت ِ
والمؤسسات األَمنيَّة1239( ،هـ).
َّحفيظ
َّ
http: www.quran-er.org/papers.php

رآن الكرمي ،اهلوميل ،تقويم تعلُّم حفظ ال ُق ِ
الرمسي ملوسوعة حلقات حتفيظ ال ُق ِ
رآن الكريم
 -1املوقع َّ
وتعليمه في حلقات جمعيَّات تحفيظ ال ُق ِ
جممع امللك فهد
املنورةَّ ،
رآن الكريم ،ط ( ،1املدينة َّ
الشريف1221 ،هـ) ،كتاب إلكَّتوِّن على اإلنَّتنت.
لطباعة املصحف َّ
المجالت العلميَّة
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 -1جملَّة معهد اإلمام الشَّاطيب لل يدراسات ال ُقرآنِيَّة ،ج ،13مجادى اآلخرة 1233هـ.

المالحق
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الملحق رقم ( :)3االستبانة في صورتها األَوليَّة
ُ
المحور األَول :طريقة تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم
ت

العبارات

درجات التَّحقُّق
ممتاز

1

حيرص املعلي ُم على التَّحدُّث باللغة العربيَّة ،ويتجنَّب العاميَّة.

3

يتَّبع املعلي ُم طرائق تدريس عدَّة أثناء تعليمه داخل احللْقة.

1

عمن غاب منهم.
يهتم املعلي ُم بأُمور التَّالميذ،
ُ
ويسأل َّ
ُّ

7

يقوم املعلي ُم بعمل دروس تربويَّة وعلميَّة داخل احللْقة.

2

الَّتبوي أُسلوبًا له يف التَّعامل مع التَّالميذ.
يتَّخذ املعلي ُم املنهج َّ

2

لكل تلميذ.
حيرص املعلي ُم على قراءة الدَّرس اجلديد ي

6

ضعاف.
يتَّبع املعلي ُم أُسلوب التَّحفيز مع مجيع التَّالميذ مبا فيهم التَّالميذ ال ي
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جيد
جدًّا

ضعيف

درجات التَّحقُّق
العبارات

ت
1

يستخدم املعلي ُم الضَّرب أُسلوبًا له يف معاقبة التَّالميذ.

19

يقوم املعلي ُم بعمل اختبارات دوريَّة للتَّالميذ.

0

ممتاز

حيرص املعلي ُم على َّقوة ومتانة حفظ التَّالميذ وترتيلهم وجتويدهم.

11

يسمح املعلي ُم للتيلميذ باالنتقال إىل جزء جديد؛ ولكن بعد مراجعة اجلزء القدمي

12

حيرص املعلي ُم على أخذ التَّالميذ يف األَنشطة اخلارجيَّة.

13
12
11
16
17
11

واالختبار فيه.

يستوقف املعلي ُم التيلميذ أثناء التَّسميع لبيان معىن كلمة أو سبب نزول أو شرح موقف

معني.
َّ

حيرص املعلي ُم على الدَّورات ال ُقرآنيَّة اليت تقيمها اجلمعيَّة.
يستضيف املعلي ُم أحد طالب العِلم إىل احللْقة إللقاء كلمة تربويَّة.
يستضيف املعلي ُم بعض التَّالميذ املمتازين يف احللقات ال ُقرآنيَّة ِم َن املساجد األُخرى.

يش يجع املعليم التيلميذ املمتاز ويعمل على تقدُّمه ،ويأْخذ ِ
بيد التيلميذ الضَّعيف ُّ
ويشد
ُ
ِم ْن أزره.
عموما ،وال ُقرآنيَّة
يزيد املعلي ُم ِم ْن ثقافته باالطيالع على الكتب التَّعليميَّة و َّ
الَّتبويَّة ً

خصوصا.
ً

10

يقوم املعلي ُم خبلق روح التَّنافس بني التَّالميذ ِم ْن خالل إقامة املسابقات الشَّفهيَّة

29

الشريط والكتيب اإلسالمي إىل
حيرص املعلي ُم على أهايل التَّالميذ ِم ْن خالل إدخال َّ

21

يعني املعليم التَّالميذ على حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي ومراجعته ُّ
ويدهلم على الطُّرق
ُ

22

حيرص املعليم على أ ْن تكون بينه وبني كل ٍ
تلميذ ُخطَّةٌ مدروسة للوصول إىل اهلدف
ي
ُ

23

ِ
دائما.
حيرص املعلي ُم على تعليم التَّالميذ آداب تالوة ال ُقرآن الكرمي ،ويذ يكرهم هبا ً

والتَّحريريَّة بينهم ،ويرصد اجلوائز القيمة هلا.
املنزل بواسطة التَّالميذ.
الصحيحة لذلك.
َّ
املنشود.
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جيد
جدًّا

ضعيف

درجات التَّحقُّق
العبارات

ت

ممتاز

22

الرهاب االجتماعي
يقوم املعلي ُم باختيار بعض التَّالميذ للقراءة أمام زمالئهم إلبعاد ُّ

21

يقديم املعليم َّناذج من التَّالميذ احلفَّاظ لقراءة ال ُق ِ
رآن على مجاعة املسجد.
َ
ُ

27

حيث املعلي ُم التَّالميذ ويو يجههم إىل تدبُّر كالم اهلل --
ُّ

20

ضعاف إىل التَّالميذ املمتازين ملساعدهتم على احلفظ.
يدفع املعلي ُم بالتَّالميذ ال ي

31

َّعهد،
يتعامل املعلي ُم مع التيلميذ املشاغب يف احللْقة بأُسلوب تربوي؛ (النَّصيحة ،الت ُّ

32

يقف املعلي ُم جبانب التيلميذ الذي لديه مشاكل اُ ْسريَّة؛ وحياول مساعدته.

26
21

حيرص املعلي ُم على مشاركة التَّالميذ يف املسابقات ال ُقرآنيَّة اليت تقيمها اجلمعيَّة.

39

حيرص املعلي ُم أ ْن يكون قدوةً حسنةً لتالميذه؛ يف منطقه وشكله وهندامه.
استدعاء ويل األَمر ،الفصل).

الملحق رقم ( :)3االستبانة في صورتها األَوليَّة
تابع ُ
المحور الثَّاني :استخدام المعلِّ ِم للوسائل التَّعليميَّة
ت

2
3

جدًّا

عنهم.

يستخدم املعلي ُم أُسلوب التَّلقني للتَّالميذ الذين ال يعرفون القراءة.

1

جيد

ضعيف

العبارات
لكل تلميذ ،بعد االنتهاء ِم ْن حفظ الدَّرس القدمي.
يقرأ الدَّرس اجلديد ي

الصعبة ،أو لشرح وتفسري آية،
السبُّورة لكتابة معاِّن الكلمات َّ
يستخدم َّ
معني...
أو لبيان موقف َّ
السبورة؛ لتسهيل عمليَّة ال َفه ِم على
يستخدم األَلوان أثناء كتابته على َّ
التَّالميذ.
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درجات الت ُّ
َّحقق

دائما
ً

أحيانًا

أب ًدا

2
1
6
7
1
0

يستخدم الفيديو( )1لعرض بعض ال َقصص ال ُقرآِّن ،أو دروس التَّجويد ،أو

برامج هادفة ع ِن الطَّبيعة.

يستخدم تطبيق ال ٌق ِ
اجلوال()2؛ ملساعدة التَّالميذ على
رآن الكرمي املوجود يف َّ
احلفظ واملراجعة.
()3
اجملودة للتَّالميذ
يقوم بتوفري آلة التَّسجيل (املس يجل) واألَشرطة ال ُقرآنيَّة َّ
َّ
ليتمكنوا ِم َن احلفظ واملراجعة.
يستعني املعلي ُم بالتَّالميذ املمتازين يف احل ْلقة ليساعدوه يف عمليَّة احلفظ

واملراجعة لبقية التَّالميذ ،وذلك حتت إشرافه.
يكتب املعليم للت ِ
السبورة أو يف دفَّته اخلاص.
يلميذ املقطع املراد حفظه على َّ
ُ
املصحف أثناء التَّسميع للتَّالميذ.
يستخدم املعلي ُم
َ

ُملحق رقم ( :)6االستبانة في صورتها النِّهائيَّة
المحور األَول :طريقة تدريس ال ُق ِ
رآن الكريم

ت

العبارات

درجات الت ُّ
َّحقق
ممتاز

1

حيرص املعلي ُم على التَّحدُّث باللغة العربيَّة ،ويتجنَّب العاميَّة.
ُ

3

َّبع املعلي ُم طرائق تدريس عدَّة أثناء تعليمه داخل احل ْلقة.
يت ُ

2

الَّتبوي أُسلوبًا له يف التَّعامل مع التَّالميذ.
يتَّخ ُذ املعلي ُم املنهج َّ

2

لكل تلميذ على حدة.
حيرص املعلي ُم على قراءة الدَّرس اجلديد ي
ُ

جيِّد
ًّ
جدا

ضعيف

( )1إذا كانــت ح ْلقــة التَّحفــيظ داخــل املســجد؛ فإنـَّـه يتعـ َّـذر –بالتَّأْكيــد -اســتخدام جهــاز الفيــديوَّ ،أمــا إذا كانــت احل ْلقــة خــارج
وخصوصـا األَشـرطة ال ُقرآنيَّـة اجمل َّـودة
املسجد يف امللحق مـثالً -فعلـى املعليـ ِم تـوفري هـذه الوسـيلة ،وانتقـاء األَشـرطة النَّافعـة واهلادفـة
ً
ملساعدة التَّالميذ على احلفظ واملراجعة.
للجوال؛ فإنَّه ميكن الت ُّ
َّحكم فيه داخل احل ْلقة ِم ْن قِبَ ِل املعليم ،وهتيئته للتيلميذ على املقطع املراد حفظه أو مراجعته ،مع
( )2بالنيسبة َّ
ُ
ياتاذ مسَّاعة األُذن لذلك.
أيضا.
( )3وبالنيسبة للمس يجل؛ فما قيل يف َّ
اجلوال ،يقال فيه ً
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َّحقق
ت
1

العبارات

ممتاز

عمن غاب منهم.
يهتم املعلي ُم بأُمور التَّالميذ ،ويسأل َّ
ُّ

6

َّبع املعلي ُم أُسلوب التَّحفيز مع مجيع التَّالميذ مبا فيهم التَّالميذ ضعيفي
يت ُ
احلفظ.

7

يقوم املعلي ُم بعمل دروس تربويَّة وعلميَّة داخل احل ْلقة.
ُ

0

الَّتتيل والتَّجويد.
حيرص املعلي ُم على اتيباع التَّالميذ لقواعد َّ
ُ

1

يستخدم املعلي ُم الضَّرب أُسلوبًا له يف معاقبة التَّالميذ.
ُ

يقوم املعلي ُم بعمل اختبارات دوريَّة للتَّالميذ.
19
ُ

يسمح املعلي ُم للتيلميذ باالنتقال إىل جزء جديد؛ ولكن بعد مراجعة اجلزء
ُ
11
القدمي واالختبار فيه.
حيرص املعلي ُم على أخذ التَّالميذ يف األَنشطة اخلارجيَّة املختلفة.
12
ُ

يستوقف املعلي ُم التيلميذ أثناء التَّسميع لبيان معىن كلمة أو سبب نزول أو
ُ
13
معني.
شرح موقف َّ
حيرص املعلي ُم على حضور الدَّورات ال ُقرآنيَّة اليت تقيمها اجلمعيَّة.
12
ُ
يستضيف املعلي ُم أحد طالب العِلم إىل احل ْلقة إللقاء كلمة تربويَّة.
11
ُ
يستضيف املعلي ُم بعض التَّالميذ املتميزين يف احللقات ال ُقرآنيَّة ِم َن املساجد
ُ
16
األُخرى.
 17يش يج ُع املعلي ُم التيلميذ املمتاز ويعمل على تقدُّمه.

 11يأْخ ُذ املعليم ِ
بيد التيلميذ ضعيف احلفظ ُّ
ويشد ِم ْن أزره.
ُ

عموما،
يد املعلي ُم ِم ْن ثقافته باالطيالع على الكتب التَّعليميَّة و َّ
يز ُ
الَّتبويَّة ً
10
خصوصا.
ة
ي
رآن
ق
ال
و
ُ َّ
ً
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جيِّد
ًّ
جدا

ضعيف

درجات الت ُّ
َّحقق
ت

العبارات

ممتاز

يقوم املعلي ُم خبلق روح التَّنافس بني التَّالميذ ِم ْن خالل إقامة املسابقات
ُ
29
الشَّفهيَّة والتَّحريريَّة بينهم ،ويرصد اجلوائز القيمة هلا.
خيتص
املستمرة مع أولياء أُمور التَّالميذ فيما
حيرص املعلي ُم على العالقة
ُّ
َّ
ُ
21
بتعليم أبنائهم لكتاب اهلل تعاىل.
يعني املعليم التَّالميذ على حفظ ال ُق ِ
رآن الكرمي ومراجعته ُّ
ويدهلم على الطُّرق
ُ ُ
22
ِ
الصحيحة لذلك م ْن خالل استخدامهم لوسائط التَّقنية احلديثة املختلفة.
َّ
حيرص املعليم على أ ْن تكون بينه وبني كل ٍ
تلميذ ُخطَّةٌ مدروسة للوصول
ي
ُ ُ
23
إىل اهلدف املنشود.
حيرص املعليم على تعليم التَّالميذ آداب تالوة ال ُق ِ
رآن الكرمي ،ويذ يكرهم هبا
ُ ُ
22
دائما.
ً
الرهاب
يقوم املعلي ُم باختيار بعض التَّالميذ للقراءة أمام زمالئهم إلبعاد ُّ
ُ
21
االجتماعي عنهم.
 26يقديم املعليم َّناذج من التَّالميذ احلفَّاظ لقراءة ال ُق ِ
رآن على مجاعة املسجد.
َ
ُ ُ
يستخدم املعلي ُم أُسلوب التَّلقني للتَّالميذ الذين ال يعرفون القراءة.
27
ُ
حيث املعلي ُم التَّالميذ ويو يجههم إىل تدبُّر كالم اهلل --
ُّ
21

حيرص املعلي ُم على مشاركة التَّالميذ يف املسابقات ال ُقرآنيَّة اليت تقيمها
ُ
20
اجلمعيَّة.
يستخدم املعلي ُم أُسلوب التَّعليم التَّعاوِّن ملساعدة التَّالميذ ضعيفي احلفظ.
39
ُ
 31حيرص املعليم أ ْن يكون قدوًة حسنةً لتالميذه؛ يف ِ
منط ِق ِه وشكله وهندامه.
ُ ُ

يتعامل املعلي ُم مع التيلميذ املشاغب يف احل ْلقة بأُسلوب تربوي؛ (النَّصيحة،
32
ُ

211

جيِّد
ًّ
جدا

ضعيف

درجات الت ُّ
َّحقق
العبارات

ت

ممتاز

جيِّد
ًّ
جدا

ضعيف

َّعهد ،استدعاء ويل األَمر).
الت ُّ
يقف املعلي ُم جبانب التيلميذ الذي لديه مشاكل اُ ْسريَّة؛ وحياول مساعدته.
33
ُ
























تابع ُملحق رقم ( :)6االستبانة في صورتها النِّهائيَّة 
المحور الثَّاني :استخدام المعلِّ ِم للوسائل التَّعليميَّة
ت

العبارات

ي
لكل تلميذ ،بعد االنتهاء ِم ْن حفظ الدَّرس القدمي.
َّرس اجلديد ي
 1يقرأُ املعل ُم الد َ

الصعبة ،أو لشرح وتفسري آية،
2
السبُّورةَ لكتابة معاِّن الكلمات َّ
يستخدم املعلي ُم َّ
ُ
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دائما أحيانًا أب ًدا
ً

ت

درجات الت ُّ
َّحقق

العبارات

دائما أحيانًا أب ًدا
ً

معني...
أو لبيان موقف َّ
السبورة؛ لتسهيل عمليَّة ال َفه ِم
يستخدم املعلي ُم األَقالم َّ
امللونة أثناء كتابته على َّ
ُ
3
على التَّالميذ.
2

يستخدم املعلي ُم الفيديو( )1لعرض بعض ال َقصص ال ُقرآِّن ،أو دروس التَّجويد ،أو
ُ

برامج هادفة ع ِن الطَّبيعة.

ِ
اجلوال()2؛ ملساعدة
عن طريق َّ
ُ
يستخدم املعلي ُم بعض تطبيقات ال ٌقرآن الكرمي ْ
1
التَّالميذ على احلفظ واملراجعة.
()3
اجملودة للتَّالميذ
يقوم املعلي ُم بتوفري آلة التَّسجيل (املس يجل) واألَشرطة ال ُقرآنيَّة َّ
ُ
6
ِ
َّ
ليتمكنوا م َن احلفظ واملراجعة.
يستعني املعلي ُم بالتَّالميذ املتميزين يف احل ْلقة ليساعدوه يف عمليَّة احلفظ واملراجعة
ُ
7
لبقية التَّالميذ ،وذلك حتت إشرافه.

 1يكتب املعليم للت ِ
السبورة أو يف دفَّته اخلاص.
يلميذ املقطع املراد حفظه على َّ
ُ ُ
املصحف املعلي َم أثناء التَّسميع للتَّالميذ.
يستخدم املعلي ُم
0
َ
ُ

ملحق رقم ( :)1بطاقة المالحظة في صورتها األَوليَّة
المعايير

المحاور

المهارات

ممتاز

جيِّد
جدًّا

جيِّد مقبول

ضعيف

( )1إذا كانــت ح ْلقــة التَّحفــيظ داخــل املســجد؛ فإنـَّـه يتعـ َّـذر –بالتَّأْكيــد -اســتخدام جهــاز الفيــديوَّ ،أمــا إذا كانــت احل ْلقــة خــارج
وخصوصـا األَشـرطة ال ُقرآنيَّـة اجمل َّـودة
املسجد –يف امللحق مثالً -فعلى املعليم توفري هذه الوسيلة ،وانتقاء األَشرطة النَّافعة واهلادفـة
ً
ملساعدة التَّالميذ على احلفظ واملراجعة.
ميكن التَّحكم فيه داخل احل ْلقة ِم ْن قِبَ ِل املعليم ،وهتيئته للتيلميذ على املقطع املراد حفظه أو مراجعته ،مع
( )2بالنيسبة َّ
للجوال؛ فإنَّه ُ
ياتاذ مسَّاعة األُذن لذلك.
أيضا.
( )3وبالنيسبة للمس يجل؛ فما قيل يف َّ
اجلوال ،يقال فيه ً
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المعايير
المهارات

المحاور

ممتاز

حضور املعلي ِم إىل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة مب يكًرا.
ُ
هج ُ َّ
يسري عليها يف تدريس التَّالميذ،
املعلي ُم لديه مْن ٌ
وخطةٌ ُ
وال يتَّخذ العشوائيَّة.

يقوم املعلي ُم بعمليَّة تنظي ٍم للح ْلقة ال ُقرآنيَّة قبل البدء يف
التَّدريس.
املعليم لديه يف مكتبه كتاب عن معاِّن كلمات ال ُق ِ
رآن
ٌ ْ
ُ
وآخر يف التَّفسري ،وأسباب النُّزول ،وال َقصص
الكرميَ ،

ال ُقرآِّن.

حرص املعلي ِم على متابعة التَّالميذ ِم ْن خالل إحضارهم
اإلعداد
اخلاصة هبم ِم َن املنزل.
مصاحفهم
َّ
اخلاصة
يقوم املعلي ُم بتزويد احل ْلقة بالوسائل التَّعليميَّة
َّ
بال ُق ِ
رآن الكرمي.

يقوم املعليم بتنشيط احل ْلقة بني ٍ
فَّتة وأُخرى؛ وذلك بإلقاء
ُ
سؤال مفاجئ على التَّالميذ.
صرين ،ووضع ُخطَّة عالجيَّة
اهتمام املعلي ِم بالتَّالميذ املق ي

هلم.

الَّتبويَّة ،أ ِو
يقوم املعلي ُم بإلقاء بعض الدُّروس ال ُقرآنيَّة ،أ ِو َّ
الفقهيَّة على التَّالميذ.
استخدام املعلي ِم اللغة العربيَّة الفصحى املناسبة لس ين
التَّنفيذ التَّالميذ.

تالوةُ املعلي ِم لل ُق ِ
الَّتتيل
رآن الكرمي متقنةٌ؛ ِم ْن حيث َّ
213

جيِّد
جدًّا

جيِّد مقبول

ضعيف

المعايير
المهارات

المحاور

ممتاز

والتَّجويد.
قوم املعلي ُم بتنظيم التيالميذ حال االستئذان للتَّسميع عليه،
يَ ُ
وذلك برفع اليد فقط ،وعدم االصطفاف خلف بعضهم.

يد املعلي ُم التَّنويع يف اختيار التَّالميذ للحضور لديه
ُجي ُ
للتَّسميع.
ين يوع املعليم يف توظيف طرق وأساليب تدريس ال ُق ِ
رآن
ُ
الكرمي بني التَّالميذ.
سجل اجلمعيَّة
ت املعلي ُم حفظ التيلميذ ومراجعته يف
ي
يـُثْبِ ُ
وورقة متابعة التيلميذ.
يعطي املعلي ُم فرصةً للتيلميذ لتصحيح خطئه بنفسه.

يقوم املعلي ُم بعمليَّة التَّعزيز للتَّالميذ املمتازين؛ شفهيًّا أو
ما يديًّا.

قوم املعلي ُم بتوجيه التيلميذ -بعد االنتهاء ِم َن التَّسميع-
يَ ُ
إىل ُح ْس ِن استغالل وقته ،وال يَّتكه هكذا.

سن املعلي ُم استغالل وقت احل ْلقة ،وتوزيع زمنها على
ُحي ُ
مجيع التَّالميذ.
تطبيق املعلي ِم لتالوة ال ُق ِ
رآن الكرمي وجتويده أثناء الفتح على
التَّالميذ.

قوم املعلي ُم برفع احلضور والغياب بعد مضي ( )11دقيقة
يَ ُ

من زم ِن احل ْلقة.
ْ

ف املعلي ُم وسائل التَّعليم احلديثة ملساعدة التَّالميذ على
يُوظي ُ
214

جيِّد
جدًّا

جيِّد مقبول

ضعيف

المعايير
المهارات

المحاور

ممتاز

جيِّد
جدًّا

احلفظ واملراجعة.
ُّ
متكن املعلي ِم ِم ْن إدارة احل ْلقة ال ُقرآنيَّة اليت يقوم بتدريسها.

يُراعي املعلي ُم الفروق الفرديَّة بني التَّالميذ.

يد املعلي ُم أُسلوب التَّخاطب واإلقناع مع التَّالميذ.
ُجي ُ

استعدادا للتَّحسني
َّوجيهات ويُبدي
يَتقبَّ ُل املعلي ُم الت
ً
َ
والتَّطوير.
الَّتتيل والتَّجويد.
يُق يوُم املعلي ُم قراء َة التَّالميذ ،ويريك ُز على َّ

يُص يح ُح املعلي ُم أخطاء التيالميذ يف احلفظ واملراجعة ،وال
يتساهل يف ذلك.
حيسن املعلي ُم التَّعامل مع التيلميذ أثناء عمليَّة التَّسميع.

الصعبة ويشرحها
يبني املعلي ُم معاِّن بعض الكلمات َّ
ي
التَّقويم للتَّالميذ.
يراقب املعلي ُم بقيَّة التَّالميذ أثناء تسميعه ألَحدهم.

يو يجه املعلي ُم التيلمي َذ الغري حافظ إىل أحد التيالميذ املمتازين

لتحفيظه.

يقوم املعلي ُم بإجراء اختبارات دوريَّة دائمة للتَّالميذ يف
احلفظ واملراجعة.

ملحق رقم ( :)4بطاقة المالحظة في صورتها النِّهائيَّة
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ضُر املعلي ُم إىل احل ْلقة ال ُقرآنيَّة مب يكًرا.
َْحي ُ
املعلي ُم يسريُ وفق ُخطَّةً لتدريس التَّالميذ ،وال يتَّخذ العشوائيَّة.
يُنظي ُم املعلي ُم احل ْلقة ال ُقرآنيَّة قبل البدء يف التَّدريس.

يوفـير املعليم يف مكتبه كتابا عن معاِّن كلمات ال ُق ِ
رآن الكرمي ،وآخر يف
ً ْ
ُ
ُ ُ
التَّفسري ،وأسباب النُّزول ،وال َقصص ال ُقرآِّن.

يتابع املعليم -قبل بداية الدَّرس -إحضار الت ِ
اخلاصة هبم
َّالميذ مصاحفهم َّ
ُ ُ ُ
ِم َن املنزل.
اخلاصة
قوم املعلي ُم -قبل بداية الدَّرس -بتزويد احل ْلقة بالوسائل التَّعليميَّة
َّ
اإلعداد يَ ُ
بال ُق ِ
رآن الكرمي.
قوم املعلي ُم بتحض ِري بعض األَسئلة املفاجئة؛ إللقائها على التَّالميذ بني فَّتة
يَ ُ

وأُخرى؛ لتْنشيط احللْقة.

هتم املعلي ُم بالتَّالميذ ضعيفي احلفظ؛ وذلك وفق ُخطٍَّة عالجيَّ ٍة قد أعدَّها
يَ ُّ

هلم.

الَّتبويَّة ،أ ِو الفقهيَّة إللقائها على
ضُر املعلي ُم بعض الدُّروس ال ُقرآنيَّة ،أ ِو َّ
ُحي ي
التَّالميذ.
ستخدم املعلي ُم اللغةَ العربيَّة الفصحى املناسبة لس ين التَّالميذ.
ُ
يَ

تالوةُ املعلي ِم لل ُق ِ
الَّتتيل والتَّجويد.
رآن الكرمي متقنةٌ؛ ِم ْن حيث َّ

قوم املعلي ُم بتنظيم التيالميذ حال االستئذان للتَّسميع عليه ،وذلك برفع
يَ ُ
اليد فقط ،وعدم االصطفاف خلف بعضهم.
التَّنفيذ

يد املعلي ُم التَّنويع يف اختيار التَّالميذ للحضور لديه للتَّسميع.
ُجي ُ

املعليم لديه إملام شامل بطرق تدريس ال ُق ِ
رآن الكرمي املختلفة.
ٌ ٌ
ُ

سجل اجلمعيَّة وورقة متابعة
ت املعلي ُم حفظ التيلميذ ومراجعته يف
ي
يـُثْبِ ُ
التيلميذ.
يُعطي املعلي ُم فرصةً للتيلميذ املخط ِئ لتصحيح خطئه بنفسه.
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قوم املعلي ُم بعمليَّة التَّعزيز للتَّالميذ املتميزين؛ شفهيًّا أو ما يديًّا.
يَ ُ
قوم املعلي ُم بتوجيه التيلميذ -بعد االنتهاء ِم َن التَّسميع -إىل ُح ْس ِن
يَ ُ
استغالل وقته ،وال يَّتكه فار ًغا.
سن املعلي ُم استغالل وقت احل ْلقة ،وتوزيع زمنها على مجيع التَّالميذ.
ُحي ُ
يطبَّق املعليم تالوةَ ال ُق ِ
رآن الكرمي وجتويده أثناء الفتح على التَّالميذ.
ُ ُ ُ

من زم ِن احل ْلقة.
يَ ُ
قوم املعلي ُم برفع احلضور والغياب بعد مضي ( )11دقيقة ْ

ف املعلي ُم وسائل التَّعليم احلديثة ملساعدة التَّالميذ على احلفظ
يُوظي ُ
واملراجعة.
املعلي ُم متم يك ٌن ِم ْن إدارة احل ْلقة ال ُقرآنيَّة اليت يقوم بتدريسها.
يُراعي املعلي ُم الفروق الفرديَّة بني التَّالميذ.

يد املعلي ُم أُسلوب التَّخاطب واإلقناع مع التَّالميذ.
ُجي ُ

استعدادا للتَّحسني والتَّطوير.
َّوجيهات ويُبدي
يَتقبَّ ُل املعلي ُم الت
ً
َ
الَّتتيل والتَّجويد.
يُق يوُم املعلي ُم قراءةَ التَّالميذ ،ويريكُز على َّ

يُص يح ُح املعلي ُم أخطاء التيالميذ يف احلفظ واملراجعة ،وال يتساهل يف ذلك.

ُحي ُ ي
َّعامل معه باحلسىن أثناء عمليَّة التَّسميع.
سن املعل ُم تقوميَ التيلميذ والت َ
التَّقويم

الصعبة ويشرحها للتَّالميذ.
يُص يح ُح املعلي ُم بعض الكلمات َّ

اقب املعلي ُم التَّالمي َذ ويُق يوُم سلوكهم أثناء تسميعه ألَحدهم.
يُر ُ

يُق يوُم املعلي ُم قراء َة التيلميذ الغ ِري حافظ ،مثَّ يو يجههُ إىل أحد التيالميذ املتميزين
لتحفيظه.

يقوم املعليم بتقومي التَّالميذ ِمن خالل عمل اختبار ٍ
ات دوريَّة هلم يف احلفظ
ْ
ُ ُ

واملراجعة.

ِّ
المحكمين
السادة
الملحق رقم ( :)2أسماء َّ
ُ
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