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 الشكر

، للعاملنيوصالة وسالما على املبعوث رمحة ، وعظيم سلطانكاللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك 
مث لكل من كان له الفضل من بعده ، فلله احلمد واملنة أوال، مبلغا ألعظم الكتب بالغة وأكملها تشريعا

 يف بلوغي هذه املرحلة املتواضعة من العلم .-تعاىل -
 .عين خريا  أيب الغايل رمحه  هللا وجزاه

 على خري .  هباالصحة ومجعين أمي احلبيبة ابرك هللا فيها وأدام عليها
 ، أبنائي، خويتإ

 زوجي الذي وقف جيانيب وشجعين .
 دار التحفيظ والقائمني على شؤوهنا .

 املشرف:جامعيت و أساتذيت من الدكاترة األفاضل وأخص منهم 
 األستاذ املساعد الدكتور عبد العايل ابي زكوب

 ذين صربا عليال العواضيساعد املشرف : األستاذ املشارك الدكتور يوسف حممد عبده حممد امل
 وجدت فيهما العون والتواضع األخوي الذي يرفع من قدرمها . و

هلؤالء مجيعا ، الدكتور الطيب املربوكيالدكتور عبد الصمد ذكوري و وكذلك الرعاية والعناية من 
 ،  أقول جزاكم هللا خريا
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 امللخص
تبلورت فكرة احلاجة إىل فهم أفضل للقرآن الكرمي عند األطفال نتيجة للعمل على مدار سنوات يف دار 

وجود حتدايت تواجه املعلمات؛ من أمهها  مشكلة حفظ وترديد الصغريات حيث تبني ، التحفيظ 
فهم ملعانيها، وكذلك صعوبة تثبيت احلفظ لبعض اآلايت والسور اليت  دون -تعاىل–آايت كتاب هللا 

و هدف هذا البحث هو أمهية إجياد منهج يرافق احلفظ لدى الصغار يف فيها كلمات غريبة غري مفهومة
الطرق  وكذلك إجياد، دور التحفيظ وذلك هبدف جعل القرآن الكرمي أقرب إىل عقول وقلوب الصغار

بيان خطوات تفسري القرآن لألطفال يف مراكز حتفيظ مع ، القرآن الكرمي لألطفالاملعينة على تفسري 
كز حتفيظ القرآن الكرمي ا بيان أمهية ربط حفظ القرآن الكرمي ابلتفسري لدى األطفال يف مر مث ، القرآن

استند البحث إىل التجربة من وجهة نظر اآلابء واملعلمني. ولتحقيق هدف البحث وحل إشكاليته 
بتصميم استبانه و كذلك ، دانية املتضمنة خوض جتربة التفسري للصغار وبيان النتائج املرتتبة عليهااملي

الفراد العينة، وأما الثاين فقد  املميزات والصفات قسمني: القسم األول منها يوضح  على  مشتملة
على حسب موضوعاهتا يف مخسة حماور جامعة، هي: أمهية  مرتبةاحتوى على ستة وثالثني سؤاال، 

أسئلة(، الطرق املعينة على تفسري القرآن سبعة إدخال التفسري كمنهج دراسي يف مراكز حتفيظ القرآن )
 سبعةأسئلة(، رأيك يف واجبات معلم القرآن )انية مثأسئلة(، طفلي مع القرآن ) سبعةالكرمي لألطفال )

واستفادت الباحثةمن ،نعماإلجاابت بال أو حيث كانت أسئلة(، سبعةأسئلة(، متابعة طفلي يف املنزل )
العناية وجوب بعض الكتاابت والدراسات املهتمة ابلقرآن وتدريسه ودراسته .وخلص البحث إىل 

، و ستخدام التقنيات احلديثةاب تفسريالملعلمني القادرين على إعداد او ابلتفسري وجعله مرافقا للحفظ 
ن أكثر يف مسألة و يوصى أن يهتم الباحثو وضع منهج مبسط كمرجع لألطفال للدراسة واالمتحان . 

هو موالان فنعم املوىل ونعم ، وهللا ويل التوفيق  وإعطائها حقها ، االهتمام بتدريس التفسري للصغار
 النصري .
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ABSTRACT  
 

This research highlights the problem of weakness of most of the Muslim Do'at in linking the 

Quranic approach to the da'wah reality. The aim of the research is to explain the Quranic 

approach in inviting the Christians in the Holy Quran and to explain the important methods and 

means in calling the Christians، without excess or negligence. The researcher used the 

inductive، descriptive، analytical and deductive method، to extrapolate، describe and analyze 

the Qur'anic approach in the call of the Christians، also the researcher used the field survey 

approach، In order to understand the extent of the Muslim Doa’at understanding of the Qur'anic 

approach and its implementation in their reality in the state of Burundi. The researcher ottained 

several results، the most important of which are: The weakness of most of the Doa’as in their 

inability to link the Qoranic approach to the reality of the Islamic Daw’ah (45.45%). In addition، 

their weakness in the knowledge and use of methods and Daw’ah means (50.75%). This is due 

to the lack of adequate qualification for Muslim Doa’at before joining the field of Daw’ah. 

Another important finding is that، there are means that must be taken care of and developed، 

which are the debates because of their great impact on the message of the religion of Almighty 

God (83.33%) As well as interest in linking Doa’at to the Holy Quran through the conduction  

of specialized courses and trainings on how to benefit from the methodology of the Qoran in 

the presentation of the Da’wah on Christians and others.  
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 ملقدمة:ا
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وبعد: 

فإن خري ما تبذل فيه اجلهود هو تعلم كتاب هللا عز وجل، ومعرفة معانيه والعمل به، وقد حث اإلسالم 
كتاب هللا حفظا وفهما وختلقا هو من على ذلك يف كثري من النصوص، وال شك أن تعليم األطفال  

 أكرب القرابت عند هللا إذ به نربط الطفل بدينه وربه.
وال يغيب عن املراقب جملرايت األحداث احلرب الفكرية اليت تواجه املسلمني جبميع الفئات  

سموعة العمرية، وجند ذلك مبختلف الوسائل اليت توصل إليها العلم احلديث من وسائل إعالم مرئية أو م
وما امتألت به ما يعرف مبواقع التواصل االجتماعي، فتأثر هبا كثري من املسلمني سلبا، وما يهم الباحثة 
هنا هو تلك الرباعم الغضة اليت تتفتح لتجد أمامها برامج ما يعرف ابلرسوم املتحركة  وغريها من الربامج 

تمعاتنا مبا حتتويه من أفكار مسمومة يف واليت كان هلا الدور األكرب يف إدخال ثقافات غريبة على جم
لقد أصبح اخلطر حمدقا بنا ويف متناول يد أطفالنا مبا زخرت به األسواق من أجهزة لوحية ، طياهتا

وهواتف نقالة وحواسيب وقنوات فضائية مرئية ومسموعة وغريها مع سوء استخدامها وعدم االستفادة 
 منها ابلشكل الصحيح.

مشكورة حاولت استغالل هذه املنتجات يف الدعوة إىل اإلسالم وبيان وابملقابل هناك جهود 
 وبعض األحكام أبسلوب بسيط، وإقامة بعض الربامج التعليمية واهلادفة لألطفال. الكرميقصص القرآن 

إال أن برامج تفسري القرآن لألطفال، أو برامج حتفيظ األطفال للقرآن الكرمي وربطه ابلواقع مل 
 .حيظى ابالهتمام

ومن خالل عمل الباحثة الطويل يف دور حتفيظ القرآن لوحظ  أن األسلوب املتبع يف تعليم 
القرآن الكرمي  يقتصر على احلث على احلفظ فقط، ابلتلقني والتكرار، دون االهتمام مبعاين القرآن 

 وربط ذلك ابلواقع عند الطفل.، وفهمها
فقط من خالل حفالت صغرية وتكرمي  كما أن هذه الدور تقتصر على  تشجيع الصغار ماداي

 وهدااي تشكل لتحفيز الصغار، دون السعي إلجياد وسائل حتفيزية أخرى معنوية أو حسية .
إن اهلدف الذي ينبغي أن تسعى إلية مؤسسات القرآن هو ترسيخ حب القرآن لدى الطفل، 

 فيدرسه 
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كله  ابستخدام أساليب مبسطة   رغبة يف حفظه، ومعرفة معانيه، ومقاصده، والتخلق أبخالقه، وذلك
ومتنوعة وُمر غ ِّبة، تساعد على توصيل كنه اآلايت إىل مداركهم وعقوهلم، ومما الشك فيه أن لألطفال 

والكل يرى من فرتة ألخرى عرب وسائل اإلعالم املتنوعة  من ، مقدرة كبرية على الفهم واالستيعاب،
 هم. مواهب األطفال يف احلفظ املتقن، واإلبداع، والف

وقد الحظت الباحثة أثناء تدريسها للقرآن الكرمي: أن اآلايت اليت توضح وتشرح وتفسر تصبح 
أحب وأقرب إىل األطفال املتعلمني، وت سُهل عليهم حفظها. وهذا ما أيدته بعض  أمهات األطفال 

يضا أن الصغار اللوايت عرض عليهن بعض األسئلة يف طريقة إيصال املعىن القرآين لصغارهن وتبني منهن أ
هم أنفسهم يسألون عن معاين بعض املفردات، ويستوضحون عن بعض الشخصيات الوارد ذكرها يف 

 اآلايت الكرميات.
 إشكالية البحث:

يف تثبيت حفظ  من خالل العمل يف دار التحفيظ الحظت الباحثة وجود حتدايت تواجه املعلمات
دون فهم ملعانيها، -تعاىل -مشكلة ترديد الصغريات آايت كتاب هللا  وذلك لوجود؛ الطالبات 

وتكوين مفهوم مغاير للمراد من اآلايت يف أذهان فيها كلمات غريبة غري مفهومة،  وابألخص اليت
  .الصغريت وهو أمر غاية يف األمهية ميس العقيدة وشرائع الدين لديهن يف املستقبل 

ى دراسة جد ي ة ملعاجلة هذا اإلشكال املتمثل يف فهم معاين اآلايت ومبا أن  الباحثة مل تعثر عل 
احملفوظة مع تثبيت حفظها؛ فإن  هذه الدراسة سعت إىل إجياد طرق  معينة لألطفال تساعدهم على 

 فهم معاين القرآن الكرمي  وحتفيظه  هلم بطريقة بسيطة ومشوقة. .
 أسئلة البحث:

 سي يف مراكز حتفيظ القرآن؟ ما أمهية إدخال التفسري كمنهج درا
 ما الطرق الناجعة لربط حفظ القرآن الكرمي ابلتفسري يف مراكز حتفيظ القرآن؟ 

 ما اخلطوات املتبعة لتفسري القرآن لألطفال يف مراكز حتفيظ القرآن؟  
 ما أمهية ربط حفظ القرآن الكرمي ابلتفسري لدى األطفال يف مركز حتفيظ القرآن الكرمي  يف الرايض

 ابلسعودية من وجهة نظر اآلابء واملعلمني؟
 أهداف البحث:

 بيان أمهية إدخال التفسري كمنهج دراسي لألطفال يف مراكز التحفيظ
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 بيان الطرق املعينة على تفسري القرآن الكرمي لألطفال .
 الكرمي لألطفال يف مراكز حتفيظ القرآن الكرمي بيان خطوات تفسري القرآن

الرايض     يان أمهية ربط حفظ القرآن الكرمي ابلتفسري لدى األطفال يف مركز حتفيظ القرآن الكرمي  يف ب
 ابلسعودية من وجهة نظر اآلابء واملعلمني.

 أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف أنه يقدم طرق مساعدة ومعينة لفهم األطفال لتفسري القرآن الكرمي بصورة  -1

اخلطوات اليت تساعدهم على فهم اآلايت جنبا إىل جنب مع احلفظ والطرق بسيطة ومشوقة، وبيان 
 الناجعة لتحقيق ذلك من خالل ربط احلفظ ابلتفسري .

 مصطلحات البحث: 
اآلية  -يوسف ] ﴾...قل هذه سبيلى﴿: -تعاىل–سبل : الس بيُل: الطريق، يذكر ويؤنث. قال هللا -

 [146اآلية  -األعراف ]  ﴾َيَرْوا َسبيلَ الُرْشدِ ال َيتَِّخُذوُه َسبياًلوإنْ ......... . فأنث. وقال: ﴿[108
  (1)فذك ر

 .(2)وكذلك يف لسان العرب السبيل: الطريق وما وضح منه، يذكر ويؤنث 
التفسري لغة: الف ْسُر والبياُن وفسره: أابنه وكشف معناه. و الفسر: كشف املغطى، والتفسري فسر : 

 .(3)ظ املشكلكشف املراد عن اللف

وبيان  -صلى هللا عليه وسلم-به كتاب هللا املنزل على نبيه حممد  عرفالتفسري يف االصطالح : علم ي
 معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 

 .(4)والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، وحيتاج ملعرفة أسباب النزول والناسخ واملنسوخ" 

                                  
 724ص– 5ج – الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ااجلوهري، انظر: (1)
 319ص -11ج، 3ط ، لسان العربانظر: ابن منظور:  (2)
أمحد  و 781ص – 2ج الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، واجلوهري، 55ص-5جلسان العرب ، ابن منظور انظر:  (3)

 .410ص -4ج منت اللغةمعجم  رضا،
 13ص-1ج– يف علوم القرآن الربهاناالزركشي،  (4)
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 القرآن : -
ومعىن القرآن معىن اجلمع، ومسي قرآان ألنه جيمع ، يقرأ قراءة  فهو مقروء و قرآانً -من قرأ -القرآن لغة: 

 71 اآلية -القيامة (1) ﴾ْمَعُه َوُقْرآَنُهنَّ َعَلْيَنا َجإ﴿: -تعاىل–السور، فيضمها، ومنه قوله 
املكتوب يف املصاحف املنقول -صلى هللا عليه وسلم -ويف االصطالح: كالم هللا املعجز املنزل على النيب 

 .(2)ابلتواتر املتعبد بتالوته
 ، (3)احلفظ : ]حفظ[ حفظت الشئ حفظا، أي ح ر ْسُته. وح فِّْظُتُه أيضاً مبعىن استظهرته-
حفِّظ القرآن / القصيدة " حفِّظ ه عن ظهر .وحفِّظ الكتاب  وحنو ه: استظهره عن ظهر قلب " -حفظ -

 . (4)قلب: نصًّا دون تغيري، طُبع يف ذاكرته
وولد كل وحشية أيضا، والطفل، ابلكسر: الصغري من كل شيء، أو املولود، -من طفل  - فل :الطِّ  -

(5)بني الطفل والطفالة والطفولة والطفولية...، واملطفل، كمحسن: ذات الطفل من اإلنس والوحش.

                                  
 281ص، 1، ج3ط  لسان العرب،ابن منظور،  (1)

 .19، ص1، ج3،طمناهل العرفانالزرقاين،  (2)
 441ص -7، ج 3ط، لسان العرب، وابن منظور، 1172ص 3ج الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري (3)
 522ص  -1 ج معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبد احلميد عمرمبساعدة فريق عمل (4)
                                                 025ص-1ج- القاموس احمليطانظر: الفريوزآابدى،  (5)
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 منهج البحث: 

تستخدم الباحثة يف هذه الد راسة املنهج االستقرائي : الذي يعتمد على معلوماتنا السابقة وقياساتنا 
 .اء ما كتبه السابقون حول املوضوعيف استقر (1)جتاهاهتا.  للظروف واملالبسات وتتبع خط سري الظاهرة وا

والوصفي املنهج الوصفي وهو طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة، 
من أجل . التحليلي، (2)وتصوير النتائج اليت يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معربة ميكن تفسريها

 ؛ حيث ستخدام األسلوب املسحي امليداينعلومات اليت مت احلصول عليها ابوصف النتائج وحتليل امل
يعترب املسح أكثر طرق البحث الرتبوي واالجتماعي استعماال، ذلك ألننا بوساطته جنمع وقائع "

ومعلومات موضوعية عن ظاهرة معينة أو حادثة خمصصة، أو مجاعة من اجلماعات، أو انحية من 
 (3)."تربوية، اجتماعية" إخلالنواحي "صحية، 

 أدوات البحث:

استخدمت الباحثة املنهج املسحي املناسب لالستبانه، ومن األساليب اليت مت استخدامها بواسطة هذا 
 املنهج: 

أسلوب حساب النسب املئوية لتحليل اخلصائص الدميغرافية ألفراد العينة، وحتليل حماور االستبانه 
لقرآن الكرمي ابلتفسري لدى األطفال يف مركز حتفيظ القرآن الكرمي  يف ملعرفة مدى أمهية ربط حفظ ا

الرايض ابلسعودية، وقد مت التأكد من صدق احملتوى الستبانة البحث، من خالل عرض األداة على 
أربعة حمكمني من ذوي االختصاص يف جمال الرتبية، وعليه فقد مت تقسيم االستبانه اىل قسمني: القسم 

وضح  اخلصائص الدميغرافية الفراد العينة، وأما الثاين فقد احتوى على ستة وثالثني سؤاال، األول منها ي
لكشف مدى أمهية ربط حفظ القرآن الكرمي ابلتفسري لدى األطفال يف مركز حتفيظ القرآن الكرمي  يف 

 .ابلسعوديةالرايض 
ي: أمهية إدخال مث رتبت األسئلة على حسب موضوعاهتا لتوزع يف مخسة حماور جامعة، ه 

أسئلة(، الطرق املعينة على تفسري القرآن الكرمي سبعةالتفسري كمنهج دراسي يف مراكز حتفيظ القرآن )

                                  
 94ص -1. ج البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية دويدري، رجاء وحيد - (1)

 83ص -1جاملصدر السابق،   (2)
 300ص  -1ج، املصدر السابق (3)
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أسئلة(، سبعةأسئلة(، رأيك يف واجبات معلم القرآن ) مثانيةأسئلة(، طفلي مع القرآن )سبعةلألطفال )
 تكون اإلجاابت بال أو نعم.أسئلة(، وقد اختار الباحث أن  سبعةمتابعة طفلي يف املنزل )

 جمتمع البحث:
مائة وإحدى واملعلمات وعددهن و أخواهتن ومن يهتم حبفظهن من أسرهن الكرمية ،أمهات األطفال 

 ، واألطفال يف بعض دور التحفيظ من سن مثانية أعوام إىل سن اثين عشر عاما .وعشرون
 أدوات البحث:

تثبيت احلفظ وتشجيع األطفال على تدارس القرآن الكرمي، توزع استبيان حول أمهية التفسري ودوره يف -
 على بعض معلمي حلق الصغار املتميزين، وعلى بعض أولياء األمور.

عقد جلسة مقابلة مع أولياء األمور ومناقشتهم حول آرائهم يف دعم احلفظ ابلتفسري، وتدوين -
 مالحظاهتم.

 حدود البحث :
حتفيظ من خالل مراكز  ابحلفظ لألطفالتفسري القرآن الكرمي وربطها  أوال: احلدود املوضوعية: هي طرق

 .الكرمي اخلاصة ابألطفال من سن مثانية أعوام إىل سن اثين عشر عاما القرآن
احلدود املكانية: حلق حفظ القرآن املخصصة لألطفال يف دور ومراكز حتفيظ القرآن يف منطقة 

 الرايض. 
الصيفة ملدة شهرين من بداية الشهر السادس إىل هناية الشهر احلدود الزمانية :خالل الدورة 

 مسبعة عشر وألفني السابع من عام 
أمهات األطفال طالبات دار التحفيظ من سن اخلامسة إىل سن الثانية عشرة ، و  البشرية:اثنيا: احلدود 

 .مائةوإحدى وعشرون واملعلمات وعددهن 
 إجراءات البحث : 

 بة التفسري للحفظ يف دور التحفيظ ودراستها دراسة وافية.تفحص مشكلة عدم مصاح -1
 حتديد املشكلة و دراستها. -2
بناء على املالحظات وتدوينها وتقرير احلقائق واملسلمات  معينة للمشكلةصياغة فرضية  -3

 .الدراسةاليت تستند إليها 
 اختيار عينة من طالبات التحفيظ وتعيني مواضيع فحصهم. -4
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 ئق مجع البياانت اليت ينبغي احلصول عليها.حتديد طرا -5
تصنيف البياانت اليت يراد الوصول إليها وذلك بغرض املقارنة والتوصل إىل وجوه الشبه  -6

 واالختالف.
 اختيار أدوات البحث املستخدمة يف مجع البياانت، كاالستبيان و املقابلة. -7
 دقيقة.القيام مبالحظات ومجع البياانت بطريقة موضوعية و  -8
حتديد النتائج اليت توصلت إليها الباحثة وتصنيفها مث حتليلها وتفسريها بدقة وبساطة، ومن  -9

 مث وضع توصيات لتحسني الواقع الذي يدرس.
 كتابة اآلايت القرآنية ابخلط العثماين وعزو اآلايت إىل سورها مع بيان رقم اآلية   -10
 وبيان درجتها من الصحة والضعف ، عزو األحاديث إىل مظاهنا األصلية-11
 ترمجة األعالم غري املشهورين.-12
 نسبة األقوال إىل قائلها .-13

 
 الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة حول موضوع التفسري لألطفال :
يكاد اهتام القائمني على شؤون الطفال ودور التحفيظ ينصب على احلفظ واالتقان وهذا األمر من 

ولكنهم مل يغفلوا جانب التفسري وجعلوه  معينا ، وجزى هللا القائمني عليه كل خري، عظيماألمهية مبكان 
وحيث ان هذه الدراسة املنصبة على أمهية التفسري ، على احلفظ ووسيلة من وسائل متكني حفظ الطالب

املهتمة  وطرق تعليمه للصغار مل جتد الباحثة من درسها بعناية من قبل فقد مت الرجوع إىل بعض الكتب
 مبجال التفسري والقرآن وطرق تدريسه، ومن هذه الكتب  :

، أستاذ مشارك 1التيسري يف أصول واجتاهات التفسري الكتاب: للمؤلف: عماد علي عبد السميع-1
 بقسم الدراسات االسالمية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية جبامعة طيبة ابملدينة املنورة 

                                  
 -1عدد األجزاء: - 2006اإلسكندرية اتريخ النشر:  –ر، الناشر: دار اإلميان التيسري يف أصول واجتاهات التفسيعماد علي عبد السميع )معاصر(،  - 1

 13ص
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 لف بتدريس مادة أصول التفسري بكلية العلوم اإلسالمية حيث وضع الدكتور كتابه عندما ك
معظم الكتب ال تتناسب مع قدرات الطالب ألن أكثر املطروح من كتب أصول التفسري وجد أن 

يالحظ عليه ضخامة احلجم، وهذا ال يساعد الدارس يف مرحلة الطلب على جتميع معلومة مرتبة. فكان 
 طالب.كتابه لتيسري تلك املادة على ال

القرآنية، احللقات  وتعليمه، وأهدافحيث كان منهجه فيه يقوم على ذكر فضل تعلم القرآن الكرمي 
واألسلوب ، يف أساليب التعليم يف احللقات القرآنية. القرآنية واألخطاءالتعليم يف احللقات  وأساليب

 األمثل يف تعليم القرآن يف احللقات القرآنية.
 وبني ان من أهدافها: ، أهداف احللقات  ويبني يف  املبحث الثاين:

حفظ القرآن وذلك إبعداد حافظ متقن للقرآن الكرمي حفظه بسنده عن شيخه إىل رسولنا  -1
 .-صلى هللا عليه وسلم-

 التأدب آبداب القرآن الكرمي والتخلق أبخالقه. - 2
وحده فالرتبية ليس هو اهلدف  -وإن كان مطلواًب  -الرتبية احلسنة :إن إتقان احلفظ  - 3

احلسنة، وغرس القيم اإلسالمية، وهتذيب األخالق أمر مطلوب يف هذه احللقات، ليتحقق حلامل القرآن 
اهلدف األمسى والغاية النبيلة، وليتميز طالب احللقة عن غريه من الشباب هبذه الرتبية. وهذا يؤيد متاما 

فهم  إال إذاهلدف املرجو ال يتحقق اليت يتضمنها هذا البحث حيث أن هذا ا هذه الدراسةأهداف 
بيان األساليب الصحيحة  الباحثة يفأطفالنا هذه القيم اليت نزل هبا كتابنا العزيز، وساعد هذا الكتاب 

يف تعليم القرآن وأساليب الفهم الصحيح وطرق إيصاهلا لطالب العلم واليت تعني املعلم والطالب على 
 عامة منهنا ان الكتاب يتطرق إىل أمهية التفسري  االختالفبه. ن الكرمي وحفظه والعمل آفهم القر 

خالل توجيهات حلفظ القرآن واالهتمام به بينما تركز الدراسة على األطفال وكيفية فهمهم للقرآن يف 
 مبكرة.سن 

 كتاب: تقومي طرق تعليم القرآن الكرمي يف مراحل التعليم العام والتعليم اجلامعي -2
راهيم اخلطيب ألستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية املعلمني ابلقنفذة إعداد د. حممود بن إب

. دراسة معدة للمسامهة يف ندوة عناية اململكة العربية السعودية 1رئيس مركز البحوث والدراسات الرتبوية

                                  
 .دط 1، عدد األجزاء: القرآن الكرمي يف مراحل التعليم العام والتعليم اجلامعيتقومي طرق تعليم اخلطيب، حممود بن إبراهيم،  1
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كرمي، وإمكان ابلقرآن الكرمي وعلومه حتقيًقا ألهداف عديدة، ومن ذلك التعريف أبساليب تعليم القرآن ال
 االستفادة من التقانة احلديثة يف ذلك.

أتيت أمهية الدراسة كما ذكر كاتبها ؛من احلاجة املاس ة إىل إجراء حبوث ودراسات للوقوف على 
طرق تدريس القرآن الكرمي، وتقوميها، بتشخيص الواقع وقياس ما مت حتقيقه لتسديد نواحي الضعف 

للوصول إىل  ، الوسائل اليت جيب أتمينها لتحسني طرق التعليم والتعرف على ، وتعزيز جوانب القوة
الطرق املثلى لتعليم القرآن الكرمي مع إمكان اإلفادة من التقانة احلديثة اليت تناسب كل مرحلة من مراحل 

 حيث يتطرق يف مشكلة حبثه إىل األمور التالية :، التعليم
 عام؟ وما إجيابياهتا وما سلبياهتا؟طرق تعليم القرآن الكرمي السائدة يف التعليم ال

 طرق تعليم القرآن الكرمي السائدة يف التعليم اجلامعي؟ وما إجيابياهتا وما سلبياهتا؟ 
 الفروق بني الطرق املختلفة لتعليم القرآن الكرمي يف املراحل املختلفة للتعليم؟ 

والتعليم اجلامعي ملعرفة فاعليتها احلاجة لتقومي طرق تعليم القرآن الكرمي السائدة يف التعليم العام 
و يرى  أن كثريًا من الذين يتولون تعليم القرآن الكرمي من غري املؤهلني تربواًي، وال دراية هلم ، وجدواها

ابألساليب الرتبوية احلديثة للتعليم بصورة عامة، مع عدم استفادهتم من التقنيات احلديثة يف التعليم فوجد 
رق املتبعة يف تعليم القرآن الكرمي حىت تكون النتائج تتناسب مع اجلهد املبذول، انه ال بد من تقومي الط

حيث إن تعليم القرآن الكرمي ينجم عنه آاثر إجيابية تعني املتلقي يف حياته العلمية والعملي ة، فضاًل عما 
 يناله من األجر والثواب العظيم وما تتغذى به روحه من اإلميان.

 املناسبةهذا البحث من حيث ضرورة استخدام الوسائل التعليمية  وتتفق هذه الدراسة مع
القرآن يف بناء الشخصية  وذلك ألمهيةوالتقانة احلديثة واعداد املدرس لتطوير مهاراته ورفع مستوى قدراته 

 الصاحل. بينمااملسلمة الس وية اليت ستؤدي ابملسلم إىل احتالل مكان الصدارة كما كان عليه السلف 
أن تطرق إىل أمهية التفسري وفهم  القرآن دونمع البحث يف تركيزها على احلفظ وطرق تعليم ختتلف 

القرآن يف بناء هذه الشخصية املسلمة منذ سن مبكرة حيث تربز هنا الضرورة لتدبر اآلايت وفهمها 
 هبا.للعمل 
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م وحتفيظ القرآن الكرمي إدراك املعلم لألساليب الرتبوية الفاعلة يف حلقات اجلمعيات اخلريية لتعلي -3
أحباث ندوة عناية اململكة ابلقران الكرمي  ، من1احلريبدراسة أعدها د حامد بن سامل بن عايض اللقماين 

 مالفني عام  وعلومه
تكمن أمهية الدراسة كما يوضح الكاتب أهنا  هتدف إىل اإلسهام ببعض ما يتعلق هبذا القرآن 

 العظيم وببعض املباحث املهمة واليت تعني على فهم القرآن الكرمي وتدبره والعمل مبا جاء فيه. 
وهي: وتركز مشكلة البحث يف هذه الدراسة على أربعة أساليب حدودًا هلا يف جماهلا البحثي 

  به.تالوة القرآن الكرمي، وفهمه، وحفظه، والعمل  تعليم
حول األسلوب الفعال يف فهم القرآن الكرمي ما يهم الباحثة يف حبثها ويؤيد وجهة  ذكره البحثولعل ما 

 العلم،النية من املعلم وطالب  أمور: إخالصيف عدة  الكرمي يتمثلنظرها حيث وجد أن فهم القرآن 
وال يتواىن عن سؤال أهل اخلربة  والتالوة التأمليةوأن يع ِّود املعلم تالميذه على التالوة اليومية املستمرة 

القرآن الكرمي ابلواقع املعاصر،  الكرمي. وربطوالعلماء واملتخصصني يف التفسري عن معاين آايت القرآن 
ة اإلنسان املؤمن.. وإن تزكية تلك النفس القرآن العظيم هو منهج حيا حياته "ألنوما يعيشه املسلم يف 

من متطلبات فهم القرآن الكرمي حيث يرشد القرآن الكرمي إىل استقامة هذه النفس اإلنسانية وصالحها، 
." وجند أن هذه الدراسة بينت أمهية التفسري  (2)حيث بصالح هذه النفس اإلنسانية يصلح الكون كله 

والذي بدوره يبين الشخصية التقية ، ال يف حياة الفرد واجملتمع ككلودوره الفع -تعاىل–وفهم كتاب هللا 
يف كل جمرايت حياته  فلو تعود املرء هذا منذ نعومة أظفاره ألصبح لبنة األساس -تعاىل–املراقبة هلل 
وختتلف مع دراسة الباحثة يف نقطة الرتكيز على مرحلة الطفولة فالكتاب يبني ضرورة التدبر ، املستقبلية

ولكن استفادت الباحثة من وجهة نظر الكاتب فيما ذكر يف دراسته عن األسلوب الرتبوي ، ل عامبشك
 الفعال يف تعليم فهم القرآن الكرمي.

 طرق تدريس الرتبية اإلسالمية مناذج إلعداد دروسها  -4

                                  
، الناشر: إدراك املعلم لألساليب الرتبوية الفاعلة يف حلقات اجلمعيات اخلريية لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي-احلريب، د حامد بن سامل بن عايض اللقماين  1

 .1عدد األجزاء: -الطبعة: األوىل -ملدينة املنورةجممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف اب

 15دراسة ص -املصدر السابق  – (2)
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دالعزيز من الكتب املهتمة بتدريس القرآن الكرمي، للمؤلف: دكتور/ عبد الرشيد عبد العزيز سامل، عب
 سامل

للشئون اإلسالمية ورئيس قسم اللغة العربية بكلية  األعلى)وكيل أول وزارة االوقاف سابقا وعضو اجمللس 
وفيه يبني الغاية املرجوة من تعليم القرآن الكرمي  ،الفني وسبعةالرتبية جامعة اكتوبر حاليا تويف عام 

 1وحفظه.
اإلسالمية مبينا كيفية إيصاهلا إىل األجيال ومنهجه فيه أنه يعرض بعضا من جوانب الرتبية 

،وقد عرض يف كتابه ألواان من السلوك واألفعال ، املتعاقبة أبيسر طريق، وخاصة لتالميذ املرحلة االبتدائية
اليت حتقق هذا التوازن يف الرتبية عند اإلنسان. وبدأ ابلطفولة ألهنا مصدر األمم، ومنبع األجيال ليكون 

 الرتبية اإلسالمية .عوان ملدرسي 
وكان تناوله لطرق تدريس القرآن الكرمي والعبادات يقوم على أساس من الدراسة النفسية واالجتماعية 
واألخالقية والعلمية هلذه الفرائض ومصدرها األول كتاب هللا احملكم. وبني أن تدريس هذه األشياء 

إىل املدرسة كمؤسسة اجتماعية أتخذ من يستند أول ما يستند إىل املعلم املؤمن أبهداف الدين مث 
أن طريقة التدريس جيب أن تؤدي إىل: إاثرة امليل: بروز اهلدف والبد من وضع  فيه وبنياجملتمع وتصب 

مث مراجعة النفس وحماسبتها ونقد اخلطة  وتنفيذ هذهاملعلم تالميذه يف وضعها  للدرس يشركخطة 
من هذا هو معىن التقومي املؤدي إىل جناح العملية وحماولة التعرف هل حققت أغراضها؟ والتحقق 

طريقة صحيحة للتدريس واضحة املعامل، حمددة األهداف فمن دوهنا ال ميكن أن  والبد من التعليمية،
أمثلة على  املتعلم، وضربتنتقل األفكار واملعارف واملهارات واالجتاهات والقيم واخلربات من املعلم إىل 

أوضح ضرورة أن حترص الرتبية احلديثة على استخدام الوسائل املعينة يف  . كمااملرجوةطريقة التدريس 
هذه الوسائل يف تدريس الدين، وأثرها يف الفهم والتطبيق، جاعال لإلمساع ووسائله  وذكر أهمالتدريس، 

 عليهما.درجة أكرب من االهتمام والعناية. ويف النهاية أشار إىل القيم واالجتاهات وأمهية تركيز املعلم 
 اد الباحثة يف إغناء طرق التدريسوهذا كله يدعم فكرة ضرورة إعداد املعلم وزايدة مهارته حبيث أف

 وشرح معاين اآلايت.

                                  
 1ج-م 1982-هـ1402، الناشر: وكالة املطبوعات الطبعة: الثالثة طرق تدريس الرتبية اإلسالمية مناذج إلعداد دروسهاسامل، عبد الرشيد عبد العزيز،  - 1
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حيث جعلها قسمني: الطفولة األوىل والطفولة ، وما يهم الباحثة هنا والشك هي مرحلة الطفولة
و املرحلة ، ج العوامل احلاضنة واحمليطة بهواليت يرى أهنا تبدأ من الوالدة وأن شخصية الطفل هو نتا 

الثانية : " هي املرحلة اليت ميكنه أن يتذكر ما حيدث أمام بصره ومسعه نتيجة لقوة ذاكرته وقدرته على 
احلفظ وتعلم اللغات فيها،  وهذه املرحلة اليت هتم البحث حيث تؤيد متاما ما يسعى هذا البحث 

رافق التفسري والفهم الصحيح للقرآن الكرمي الذي هو املرجع األساس لتحقيقه فهو يؤيد بقوة ضرورة ان ي
 حلياة املسلم .

 كتاب أدب الطفولة بني القرآن الكرمي والسنة الشريفة    -5
األستاذ يف كلية اللغة العربية ابلقاهرة رئيس قسم األدب والنقد والعميد األسبق جامعة  صبح،لعلي علي 

 .طبع( اتريخيذكر له  الشريف، )ملاألزهر 
 1، وتفسريه للصغار الكرمي  من الكتب اليت تدعم فكرة االهتمام ببيان القرآن

تلخيص فكرة الكتاب : بني الكاتب يف كتابه أن أدب اإلسالم للطفل فطرة وعبادة، وسلط الضوء 
د هللا لعب  -صلى هللا عليه وسلم-الرتبية يف القرآن الكرمي حيث أشار إىل   وصية الرسول  نعلى مواط

ووصية لقمان البنه وما حتمله  -تعاىل–بن عباس وهو حدث أبن يراقب هللا يف نفسه وال يستعني إال به 
أبمرهم  ابالستئذان وحتدث عن أدب  تمن اخالق وعقيدة وكيف أدب اإلسالم األطفال يف البيو 

ثر القرآن والسنة يف أتديب القصة القرآنية والنبوية لألطفال، مراحل الطفولة يف األدب القرآين والنبوي أ
و الذي ، الطفل شعرا ونثرا: حيث اعتمد فيه على بيان أثر القرآن الكرمي وفهمه يف بناء شخصية الطفل

بلغ املثل األعلى يف البالغة واإلعجاز يف تصوير منهج اإلسالم وتعاليم الشريعة ومكارم األخالق 
وكيف عملت ، اعتىن بتكوينه تكوينا صحيحا وهو منهج اهتم ببناء الطفل بناء كامال و، السامية

وذلك من خالل جمتمعه الصغري "األسرة" وجمتمعه ، احلضارة اإلسالمية على هتذيبه هتذيبا أخالقيا ساميا
 الكبري ".

و أشار الكتاب مبا يتفق مع فكرة البحث إىل القصص القرآين وكيف "ضربت القصة القرآنية 
ق، وجالل التعبري، ومثالية القيم اخللقية، فانبهرت هبا عقول األطفال املثل األعلى يف اإلاثرة والتشوي

                                  
 1عدد األجزاء: -د ط  –د ن  -الناشر:  القرآن الكرمي والسنة الشريفةأدب الطفولة بني علي علي صبح،  - 1



13 
 

وأخذت بتالبيب عواطفهم، واستجابت هلا وجداانهتم أتثرا واقتناعا، وخاصة القصص اليت تثري فيهم 
 مراحل طفولتهم املبكرة، 

 مثل قصة طفولة موسى 1وقد وصلت أحداث مراحلها إىل اإلعجاز، الذي فوق طاقة البشر" 
عليه السالم وإلقائه يف اليم، وكذلك قصة يوسف وإخوته مع أبيهم يعقوب عليهم السالم، قصة صراع 

وكذلك قصة مرمي وابنها عيسى عليهما ، األبناء مع اآلابء واألخوة مع بعضهم، صراع بني احلق والباطل
لسالم، وقصة إمساعيل السالم يف سورة مرمي ويف غريها من السور الكثرية، وقصة زكراي وحيىي عليهما ا

والرؤاي، وغريها من القصص الكثرية اليت جاءت يف القرآن الكرمي  -عليهما السالم-مع أبيه إبراهيم 
واليت تعمل على تنمية القيم اخللقية لدى األطفال كالتمسك ابلعقيدة الصحيحة وهي اإلميان ابهلل عز 

هللا احلق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون،  وانتصار العقيدة الصحيحة، ليحقق، وجل وحده ال شريك له
، التحلي أبخالق الصدق و التحذير من الشر والتنفري من الباطل والرتغيب يف اخلري واحلث على احلق

وغري ذلك ، واإلميان الصادق أبن هللا عز وجل يؤيد عباده الصاحلني، وحث األطفال على التعليم النافع
م والقيم ميكن غرسها يف أطفالنا مبرافقة التفسري للحفظ حبيث تثمر دور من املثل والقيم .وهذه املفاهي

فهذا ، من تعاليم تشرهبا الصغار منذ حداثة السن هفي التحفيظ مستقبال الشخصية املؤمنة بكتاهبا وما
الكتاب بدوره يؤكد فعال على ضرورة أن يرافق التفسري احلفظ وإال كيف لألطفال أن يفهموا كل تلك 

 ومن مث يتمثلوهنا يف حياهتم لتصبح رفيقا هلم ومصباحا ينري مسالك دروهبم . القيم 
 التفصيليةيقوم على العروض عن طريق اللوحات ( 2)قصيبايت للدكتورة ران  هنالك ملفوكذلك 

مم يتألف ، الكرمي القرآنفضل  أُنزل،القرآن الكرمي وملاذا  ما هو" أوراق عمل تشرح للصغار:املناسبة 
والقص واللصق األدب مع كتاب هللا وهذه األوراق معدة للطباعة من أجل التلوين ، الكرمي القرآن

 بدءاً من عمر ست سنوات فما فوق.  والكتابة

معلومات هامة جداً  الكرمي وهييشمل موضوعنا األول إيضاحات كثرية حول ماهية القرآن 
 وملاذا حيفظحيفظ  وقدر ماأمهية   ليعرفالكرميينبغي تلقينها للطفل عند البدء بتحفيظه سور القرآن 

                                  
 د ط-26ص – أدب الطفولة بني القرآن الكرمي والسنة الشريفة، علي علي صبح(1)

 2017-8-( ران قصيبايت https://riadaljanna.com) موقع  - (2)
 

https://riadaljanna.com/
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 ما هندف إلجنازه وهذاأصاًل إن العامل األهم دائمًا يف إجناز أي عمل هو وجود دافع قوي ومستمر 
 للقرآن.إليه مع األطفال أثناء حفظهم 

إذ ال ينبغي حلفظ كتاب هللا أن يكون مرتبطًا فقط ابلتنافس بني األصحاب  أو إرضاء لرغبة 
الوالدين بل ينبغي أن ينشأ الطفل على أن النية خالصة لوجه هللا وحده  وأنه يثيبنا على ذلك جزيل 

 الثواب 
 جتدون يف امللف املرفق أوراق عمل ممتعة تتضمن شرح املفاهيم التالية :

يف حياتنا/ الكرمي ملاذا حنتاج القرآن  /الكرمي  القرآن-تعاىل -القرآن الكرمي /ملاذا أنزل هللا  وما ه 
أسرار ألتفوق يف احلفظ/ مم يتألف القرآن ، خطيت حلفظ كتاب هللا /الكرمي  ملاذا جيب أن أحفظ القرآن

 الكرمي.
سن أصغر عند بدئهم  علماً أنه ابإلمكان شرح بعض هذه املفاهيم بشكل مبسط لألطفال يف

 " الكرمي حلفظ سور القرآن
 ، اجليدة لتقريب التفسري ألذهان الصغار " واحملاولةويتضح من جمهودها جزاها هللا خري التبسط 

ُولد يف مدينة ، امللقب أبيب الرباعم، وكذلك هناك مؤلفات للدكتور الشيخ األديب حممد موفق سليمة
مث  حصل على إجازة يف اللغة العربية ، أمت  دراسته األولية فيهاو ، م1950هـ املوافق 1370دمشق عام 

جتاوز ، وهو اآلن إماٌم أبحد مساجد الرايض، من جامعة دمشق. عمل مدرِّ ساً ألكثر من عشرين عاماً 
إنتاجه أربعمائة عمل ما بني حكاية ومسرحية وديوان شعر، كل ها لألطفال، أبرزها " تفسري الرباعم 

صص األنبياء"، كما أهنى أكثر من ست   وثالثني حكاية مصوَّرة ابلفيديو .وقد كتب على املؤمنة "، و"ق
مغلف الكتاب :أان أقرأ وأفهم كتاب هللا... والرباعم املؤمنة تستطيع أيضاً أن تتمثل حديث رسولنا حممد 

  وعمالً " . : "خريكم من تعلم القرآن وعلمه"، وذلك : تالوًة وحفظاً وفهماً -صلى هللا عليه وسلم -
أبسلوب مجيل وكتيبات ، كما وجد للشيخ حممود املصري حفظه هللا تفسري جزء عم للصغار

 يروم حفظ ودراسة القرآن الكرمي .ملونه تضمنت اآلداب اليت جيب أن يتحلى هبا من 
حملة خمتصرة عنها ، ومشكلتها وهدفها ومنهجها وأهم النتائج فيها، أمهية هذه الكتب والدراسات-

 بشكل نقدي )إجيابيا وسلبيات (
كمنهج تربوي وضرورة حث األطفال على الكرمي  سلطت هذه الدراسات الضوء على أمهية القرآن 

حفظه و وطرق حتبيب الصغار بذلك وكذلك اعتنت ابملعلم ودوره يف تشجيع الصغار وطرق التدريس 
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دامها ؛ وقد أشار البعض إىل أمهية وكذلك بني بعضها والسائل التعليمية اليت ميكن استخ، هبا املوصي
ومدلوالت آايته يف تركيز حفظ الطالب وبينوا ذلك بشكل الكرمي التدبر وفهم معاين ألفاظ القرآن 

فما داموا ، ولكنهم مل يتطرقوا إىل ضرورة جعل التفسري منهجا مرافقا للحفظ، مفصل وسهل ومجيل
وميسر له ومثبتا ملكارم األخالق وحسن السرية  متفقني على أن التفسري وفهم اآلايت هو رافد للحفظ

 لدى الطالب ؛فلماذا ال يكون التفسري يف دور التحفيظ أساسا للتدريس يسبق كل آية يراد حفظها ؟
وهذا ما سلط البحث الضوء عليه وهو أن التفسري ضرورة ملحة كمنهج دراسة وتيسري ذلك 

 لوقت الالزم .إبعداد الربامج الالزمة وهتيئة املعلم الكفؤ وا
 بيان مدى استفاديت من هذه الدراسة :-

يف نفوس الكرمي كانت هذه الدراسات عوان يل يف تدعيم فكريت حول ضرورة غرس حب القرآن 
 .وتعرفت من خالهلا على الطبيعة النفسية للطفل ومراحل منوه وما يناسب كل مرحلة ، الناشئة

العمر املناسب للبدء بتعليم التفسري كمنهج تكوين فكرة حول  -تعاىل -فاستطعت بفضل هللا
، وتذوق معانيه ليعمل به ال أن يكون اتليا أللفاظه غري عامل بتعاليمهالكرمي  آنيتيح للطفل فهم القر 

وأما دون ذلك السن فيبقى التفسري على شكل قصص مشوقة ، وهي سن التكليف يف السابعة من عمره
الغريبة على الطفل واليت قد خيطئ يف لفظها أحياان إن مل يفهم مبسطة تبني بشكل رمزي معاين األلفاظ 

 ا .معناه
كما لفتت انتباهي الطريقة اليت وضعها الدكتور : حامد بن سامل بن عايض اللقماين احلريب يف 

 كتابه 
إدراك املعلم لألساليب الرتبوية الفاعلة يف حلقات اجلمعيات اخلريية لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي. 

 التحفيظ . فهي وسائل ميكن البناء عليها وتطويرها واالستفادة من نصائحه يف دور
وكذلك وجدت يف أتكيد اجلميع على كون التفسري مهم لتثبيت حمفوظ الطالب املشجع على 
أتكيد فكرة ضرورة كون التفسري جزء من منهاج دور التحفيظ جيب االهتمام به كاهتمامهم ابحلفظ 

 والتالوة.
 

 
 



16 
 

 
 الفصل األول :  أمهية إدخال التفسري كمنهج دراسة يف دور التحفيظ

كذلك أمهيته و ، اآلايت لتثبيت احلفظ ورسوخه أشار كثري من الباحثني إىل أمهية فهم معاين
وبلغ ببعض أهل العلم أن جعل" العلم ابلتفسري من فروض الكفاية ، لغرس األخالق والسلوك القومي

إال بوجود ولو طائفة منها على مر الزمان تتعلمه وتتقن أصوله وتدل الناس عليه الذي ال تربأ ذمة األمة 
(1 ) 

 فمثال:يقول، الكرمي إىل أمهية التفسري عند ما دعا إيل تدبر القرآن -تعاىل–لقد أشار هللا 
ص 29]﴾ وُلوا اْلَأْلباِبكتاٌب َأْنَزْلناُه ِإَلْيك ُمباَرك ِلَيدَّبَُّروا آياِتِه وِلَيَتَذكَر ُأ: ﴿-تعاىل-سبحانه و

] 
 [.24﴾ ]حممد:  َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعلي ُقُلوٍب َأْقفاُلها: ﴿ -تعاىل–وقال 
وَأْنَزْلنا ِإَلْيك ابلقيام مبهمة التفسري: ﴿ -ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  -آمرا نبيه  -أيضا -تعاىل -وقال 

 [.44﴾ ]النحل: الذِّكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس ما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم وَلَعلَُّهْم َيَتَفكُروَن 
ابملهمة خري قيام فكان أصحابه إذا أشكل عليهم شيء -ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  -وقد قام النيب 

 فيوضح ويبني هلم.-م  ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ و س لَّ  -من القرآن سألوه
أن  -رمحكم هللا  -وهو يبني أمهية التفسري: "اعلموا عباد هللا  -رمحه هللا  -قال اإلمام الطربي 

أحق ما صرفت إيل علمه العناية، وبلغت يف معرفته الغاية ما كان هلل يف العلم به رضي وللعامل إيل سبيل 
 ال ريب فيه، وتنزيله الذي ال مرية فيه،الفائزجبزيل الرشاد هدي، وإن امجع ذلك لباغيه كتاب هللا الذي

 ".(2) الذخر وسين األجر اتليه، الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد

                                  
اإلسكندرية اتريخ النشر:  –،الناشر: دار اإلميان  التيسري يف أصول واجتاهات التفسريعماد علي عبد السميع )معاصر( ، - (1)

 13ص -) .(عدد األجزاء:- 2006
 الكتاب: تفسري الطربي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن ا    -(2)

حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد ، جامع البيان عن أتويل آي القرآن حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي،  ، الطربي
الناشر: دار هجر ،  ابلتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة،  احملسن الرتكي

  جملد وجملدان فهارس 24جملد  26عدد األجزاء:  م 2001 -هـ  1422، 1،ط نللطباعة والنشر والتوزيع واإلعال
 



17 
 

وصدق الطربي فيما قال، فقد كان العلماء من قبله يرحلون إيل بالد بعيدة من أجل الوقوف 
 . (1)على معىن آية وتفسريها

 يف بناء شخصية الطفل اإلسالميةالكرمي املبحث األول : أمهية فهم القرآن 

يساهم التفسري يف زرع املثل األخالقية العليا لديننا اإلسالمي يف فئة تعد هي أساس اجملتمعات 
وذلك من خالل إبراز هذه املثل اليت ال تكاد ختلو منها سورة من سور القرآن الكرمي ؛ ، ومستقبلها
 بطرق ذكية تشد انتباه األطفال . الكرمي خالل توضيح وتفسري القرآن وذلك من

، ومن هنا يتبني معنا مدى أمهية إدخال التفسري كمنهج دراسي مرافق للحفظ يف دور التحفيظ
حيث لوحظ اهتمام األطفال ببعض املفاهيم اليت متر معهم ضمن منهج حفظهم ؛كاالستفسار على 

حبل من مسد ( -تبت  –الغسق –وعن معىن )الصمد ، ااثت يف العقدسبيل املثال :عن اجلن والنف
أو سؤاهلم عن أصحاب الفيل وكيف أهلكوا وما السجيل ! ؛ومن هم ، وغريها من مفردات غريبة

وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على حب املعرفة لدى ، واألمثلة ابلتأكيد كثرية، أصحاب األخدود
 لقرآن الكرمي .قهم لتبني معاين ااألطفال وشو 

وتردد آايته دون الكرمي وجيب أال تكون الغاية من دور التحفيظ أن خترج أجياال حتفظ القرآن 
"ومن أهم احلاجات الرتبوية يف هذه املرحلة غرس اإلميان ابهلل يف ، ومن مث تعمل به، أن تفهم معناه

سه أبن هللا مطلع عليه مراقب نفس الطفل وتبسيط مبادئ العقيدة وتنشئته على اخلوف من هللا وإحسا
وابلتأكيد فإننا ، "(2)ألعماله وأن عليه أن يستعني ابهلل ويلجأ إليه ويدعوه ويطلب منه اهلداية للخري 

أنخذ هذه العقيدة من كتاب هللا العزيز بتبسيط هذه القضااي مبا يتماشى مع فهم األطفال يف هذه 
 املرحلة العمرية 

  حتبيب األطفال ابلقرآن الكرمي وشدهم إليه حبيث يصري منهجا إذن ميكننا من خالل التفسري
   حلياهتم

                                  
اإلسكندرية اتريخ النشر:  –،الناشر: دار اإلميان  التيسري يف أصول واجتاهات التفسريعماد علي عبد السميع )معاصر( ، - (1)

 11ص،  2006
 (20)ص-الرتبية اإلسالمية ومراحل النمو -انظر:  عباس حمجوب. - (2)
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 . الكرمي املطلب األول  : حرص السلف رضوان هللا عليهم على حتفيظ أطفاهلم القرآن-

ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر : ﴿-تعاىل–ابلتكفل حبفظ كتابه العزيز كما قال  -تعاىل–لقد صدق وعد هللا 

وعلومه  الكرمي ( وذلك بتهيئة العلماء الذين يقومون بتعليم القرآن 9﴾  )سورة احلجر: َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن
 عرب األجيال اإلسالمية.

و مع انتشار اإلسالم وذيوعه انتشرت املدرسة القرآنية، وعال شأهنا وبعد أن كانت يف املساجد متأل 
د تستقبل الناشئة من أطفال املسلمني، ليكون القرآن الكرمي حلقاهتا، أصبحت غرفًا ملحقة ابملساج

أول ما يقرع آذاهنم، وتتفتح عليه قلوهبم من أنواع الدراسات املختلفة قبل أن ينتقلوا إىل مراحل العلوم 
 بعد ذلك.

وقد انتشرت تلك املدارس حيث ينتشر اإلسالم. فأينما وجدت اجلماعة اإلسالمية وجدت املدرسة 
 ، ال فرق بني بالد تنطق ابلعربية، وبالد ال تنطق هبا.القرآنية

وتدريسه الكرمي وقراءاته وقف جنبًا إىل جنب مع تعليم القرآن  الكرمي التأليف يف جمال القرآن
 وقراءاته. الكرمي فظهرت املؤلفات الباهية الواضعة ألسس القرآن 

ان هذا فاالهتمام به مستمر حىت من العصر النبوي إىل عصر الكرمي مدى اهتمام األمة ابلقرآن 
 اآلن.

 وهذه بعض التوصيات املهمة اليت يعرضها مؤلف كتاب العناية ابلقرآن الكرمي :
أواًل: ينبغي للمسلمني أن يلقنوا أوالدهم منذ الصغر، وأن يعودوهم العناية به؛ ألنه املصدر األول، الذي 

من أفواه الكرمي من أبناء املسلمني أن يتلقوا القرآن به تعرف الشريعة اإلسالمية، اخلالدة، وعلى الناشئة 
 ، والتقيد هبا واجب شرعاً.-صلى هللا عليه وسلم-القراء؛ ألنه طريقة مأثورة عن رسول هللا 

بقراءته غيباً، تلقيناً عمن قبلهم الكرمي وجيب احلرص على وجود فئة من كل جيل حتفظ القرآن 
 ( .1)إىل أن يرث هللا األرض ومن عليهاالكرمي ظ القرآن من القراء؛ لتتصل سلسلة السند يف حف

واملالحظ العاقل البد أن جيد الفرق بني طفل نشأ يف ربوع القرآن الكرمي فهما وحفظا وتالوة 
، وبني طفل أمهل أمام برامج األطفال اليت يف معظمها تعرض مشاهد القتل والتدمري وبث الشر والعنف

                                  
، الناشر: العناية ابلقرآن الكرمي وعلومه من بداية القرن الرابع اهلجري إىل عصران احلاضرآل إمساعيل، نبيل بن حممد ، - (1)

 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة
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وها حنن ، ليوم هو رجل املستقبل وفتاة اليوم هي أم ومعلمة املستقبلأو الفساد األخالقي .فطفل ا
 ناية به .وعدم الع -تعاىل–حنصد هذه األايم نتاج بعدان عن كتاب هللا 

و املتتبع ألحوال األمة يلمس جداي تلك اللهفة البالغة للمسلمني منذ فجر اإلسالم وكيف كان 
عليه -الصحابة رضوان هللا عليهم ينتظرون تنزل اآلايت ليضيفوا إىل صدورهم جديد ما بثه جربيل 

ويعلمونه أهلهم ، فيتلقفونه نداي حيفظونه ويتدبرونه ويعملون به -صلى هللا عليه وسلم -لرسوهلم -السالم
وبنيهم ؛ "وبلغ األمر هبم يف االعتناء به أهنم كانوا يقفون عند أوامره فيمتثلون أوامره وجيتنبون نواهيه، 
وشواهد ذلك كثرية يف كتب السنة والسرية والتفسري، فهذه القصة تبني لنا كيفية رجوع أيب بكر الصديق 

ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِباْلِأْفِك ُعْصَبٌة ﴿ك ا نزلت آايت اإلفوالوقوف عند أحكامه فعندم -تعاىل–إىل كتاب هللا 

ملسطح بن -رضي هللا عنه -﴾  العشر اآلايت يف براءة عائشة قال أبو بكر الصديق ِمْنُكْم ال َتْحَسُبوُه
ة أاثثة وكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره، قال وهللا ال أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائش

 -تعاىل–، فأنزل هللا -وكان معه احلق يف ذلك ألن مسطح تكلم يف عائشة وقال فيها قوال -ما قال، 
يِل اللَِّه َوْلَيْعُفوا َوال َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكنَي َواْلُمَهاِجِريَن ِفي َسِب: ﴿

-رضي هللا عنه -( فامتثل أبو بكر 22﴾  )النور: ُحوا َأَلا ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌمَوْلَيْصَف
هلذه اآلايت وقال: بلى وهللا إين أحب أن يغفر هللا يل فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه 

 (.1)وقال وهللا ال أنزعها منه أبدا 
ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن : ﴿-تعاىل–وف عمر بن اخلطاب عند قوله وكذلك وق

قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة  -رضي هللا عنهما-( فعن ابن عباس 199﴾  )األعراف:اْلَجاِهِلنَي
فنزل على ابن أخيه احلر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب جمالس عمر 
ومشاورته كهوال كانوا أو شباان فقال عيينة البن أخيه اي ابن أخي هل لك وجه عند هذا األمري فاستأذن 

فاستأذن احلر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال يل عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس 
هي اي ابن اخلطاب فوهللا ما تعطينا اجلزل وال حتكم بيننا ابلعدل فغضب عمر حىت هم أن يوقع به فقال 

ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف ﴿: -م صلى هللا عليه وسل-قال لنبيه -تعاىل -له احلر اي أمري املؤمنني إن هللا 

                                  
 ، حديث رقم )واملؤمنات أبنفسهم خرياً ، ابب لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون كتاب التفسريأخرجه البخاري يف صحيحه، - (1)

 .101،ص 6،ج  (4750
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﴾   وإن هذا من اجلاهلني وهللا ما جاوزها عمر حني تالها عليه وكان وقافا عند َأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلنَيَو
َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ : ﴿-تعاىل–عندما نزل قوله -رضي هللا عنه -وكذلك ما فعله أبو طلحة ] (1) كتاب هللا

قال كان أبو طلحة -رضي هللا عنه -فعن أنس بن مالك  ( 92﴾  )آل عمران:َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن
أكثر األنصار ابملدينة ماال من خنل وكان أحب أمواله إليه برحياء وكانت مستقبلة املسجد وكان رسول 

َلْن يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه اآلية: ﴿-صلى هللا عليه وسلم -هللا 

صلى هللا عليه -( قام أبو طلحة إىل رسول هللا 92﴾  )آل عمران:ى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَنَتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّ
﴾  وإن َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَنيقول: ﴿ -تبارك وتعاىل-فقال اي رسول هللا إن هللا  - وسلم 

ها وذخرها عند هللا فضعها اي رسول هللا حيث أراك هللا وإهنا صدقة هلل أرجو بر  بربحاءأحب أموايل إيل 
"بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد مسعت ما قلت  _ :صلى هللا عليه وسلم-قال فقال رسول هللا 

وإين أرى أن جتعلها يف األقربني" فقال أبو طلحة أفعل اي رسول هللا فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين 
 (3)[ ( 2)عمه 

وكيف كان ، وقافني عند أحكام اآلايت-رضوان هللا عليهم -وهذا يدلنا كيف كان الصحابة 
 اآلمر الناهي يف حياهتم ؛ وهذا والشك راجع لعمق فهمهم حملتواه .الكرمي القرآن 

، وتنوعت أشكال تلك العناية على مر العصور، وعلى هنجهم سار التابعني ومن تبعهم إىل يومنا هذا
وكثري من العلوم وكثري من املؤلفات إن ، القراءات أو التفسري واملعاين أو البالغة واإلعراب من أتليف يف

 دلت على شيء فإمنا تدل على العناية الفائقة من قبل املسلمني بكتاهبم العزيز. 
 

 للصغار الكرمي املطلب الثاين : السن املناسب الذي ميكن فيه البدء يف شرح وتفسري القرآن 

 ؛-تعاىل -اختلف العلماء يف السن املناسب لتعلم وحفظ كتاب هللا 

                                  
 60،ص 6،ج4642 ،حديث رقم، ابب خذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلاهلني ، كتاب التفسريأخرجه البخاري-  (1)
 (1461) حديث رقم، ،2،ج  119أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب الزكاة على األقارب.ص  (2)
،الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف - صلى هللا عليه وسلم-نزول القرآن والعناية به يف عهد النيب ، عبد الودود مقبول، حنيفبتصرف من كتاب  )3(

  - 74(ص:1عدد األجزاء:) -الشريف ابملدينة املنورة 
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وانقسموا بني من يرى ضرورة االكتفاء حبفظه دون الفهم حبجة أن الذاكرة تكون أقوى والذهن أصفى  
مل تشغله مهوم احلياة بعد يقول العالمة ابن اجلوزي: " ... أما تدبري العلم فينبغي أن حيمل الصيب من 

مخس سنني على التشاغل ابلقرآن والفقه ومساع احلديث، وليحصل له احملفوظات أكثر من حني يبلغ 
املسموعات ألن زمان احلفظ إىل مخس عشرة سنة، فإذا بلغ تشتت مهته ... وأول ما ينبغي أن يكلف 

 " .(1)حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت وخيتلط ابللحم والدم!
 

 -رضي هللا عنه-ابب تعليم الصبيان جند ابن عباس  يف كتاب فضائل القرآن:، ويف البخاري
 يعتز حبفظه للقرآن وهو صغري السن : 

 وأان ابن عشر سنني، وقد قرأت احملكم -صلى هللا عليه وسلم-تويف رسول هللا »قال ابن عباس: 
  «املفصل»فقلت له: وما احملكم؟ قال: 

واملقرر يف واضع املشاهدة والتجربة أن احلفظ يف  ، 3(حزب املفصل من "ق" حىت خنتم)« (2)
 .وقتا و األدومعهد الصبا هو األكثر دقة واألسرع تذكرا واألعمق انطباعا 

                                  
هـ 1425، 1دمشق، ط، الناشر: دار القلم، اخلاطرصيد ، ابن اجلوزي /مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد  (1)

 م2004 -
  ( 5035رقم )، 193ص 6ج، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة ،ابب الزكاة على األقارب – (2)

، ت: حممد أبو الفضل إبراهيم ، ن : اهليئة املصرية  اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي ، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ،(  3
 219،ص  1م ، ج 1974هـ/ 1394العامة للكتاب ا،ط: 
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 املطلب الثالث :  وجود خنبة من األطفال احلفظة املتميزين -

وهو جتارة راحبة مع هللا عز وجل إن ، ال شك أن الطفل املتميز مصدر فخر واعتزاز لوالديه
 إبذن مسرية حياتهواألهل هم الذين يوجهون دفة ، أحسنا استغالل هذه املوهبة فهو يولد على الفطرة

فإن نشأ على الصالح يكون خري ما ترك املرء ، -صلى هللا عليه وسلم-كما أخرب النيب -تعاىل -هللا 
 . –يدعوا له  اصاحل اولد –بعد مماته 
وقد ظهر ، يف قدرة الناس على حفظه ومراجعته-تعاىل -ال خيفى على أحد متيز كتاب هللا و 

بل ، واستظهروا آايته الكرمي كثري من األطفال الذين مل تتجاوز أعمارهم سن املدرسة وقد حفظوا القرآن
 وأبدعوا يف حفظ أرقام اآلايت والصفحات .

يف دروب  بل هو شرط لكل من سار، واترخينا ينصع بعلماء كان كتاب هللا العزيز أول علومهم
العلم ديين أو دنوي " البد لطالب العلم أن يبدأ ابلقرآن، فهذا هو دأب الصاحلني ودأب علماء 
السلف... ما من فقيه أو حمدث أو عامل تقرأ يف ترمجته يف سري أعالم النبالء أو غريه إال ويقول: حفظ 

 (1) القرآن صغرياً، حفظ القرآن حداثً، فكانوا يهتمون أوالً ابلقرآن
مث يتطور مع ، فكيف هبؤالء  الصغار لو وجدوا العناية بتفسري معانيه تفسريا يناسب أعمارهم

أساسا ألي منهج الكرمي تطور مداركهم ؛ال شك أبن األمة ستحظى مستقبال بعلماء أصبح القرآن 
 مهها ومنهج حياهتا ؟! الكرمي علمي ديين أو دنوي حيصلون عليه .وما ظنكم بفئة أصبح القرآن 

 

 املطلب الرابع : قدرة األطفال  على احملاكمة العقلية منذ سن مبكرة .-

َوَلا َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن من متام اإلعجاز يف هذه اآلية ﴿

اءت مرتبة هكذا: اخلرب الصادق )السمع( مث التجربة [. ).أهنا ج36﴾ ]سورة اإلسراء، اآلية: َعْنُه َمْسُئوًلا
)البصر( مث احملاكمة العقلية )الفؤاد( على أهنا هي )العناصر( الثالثة اليت ينشأ عنها كل علم، ولن جتد 

                                  
 5ص - 1ج-د ط  – شرح الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد -عبد الغفار، حممد حسن  - (1)
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فاحملاكمة العقلية أحد العناصر اهلامة لتحصيل العلم ، رال ينشأ من عنصر هذه العناص« ماً عل»يف احلياة 
 .الذي شهد تطورا أدى بدوره إىل تطور اإلدراك عند األطفال 

وقد أصبح كل هذا يسريا متوفرا بني أيدي ، االطالعذلك أن املدارك تتسع ابلعلم واملعرفة وسعة 
فرتى الطفل ، نهل األوحداجلميع وأصبحت املدرسة جزءا من مصادر املعرفة لدى الطفل وليست امل

، يبدأ ابستخدام األجهزة االلكرتونية منذ سن مبكرة واليت يطلع على كثري من املعلومات من خالهلا
فالطفل منذ حداثة سنه يستطيع التمييز ، ويربز هنا دور املريب يف توجيه هذه الرغبة ودفعها حنو النافع

والضار وتزداد هذه القدرة ابالهتمام والعناية وحسن بني النافع ، والصاحل والطاحل، بني اخلري والشر
الذي  -تعاىل–ومن هنا ملاذا ال نوجه هذه القدرة املبكرة على التعلم والفهم إىل فهم كتاب هللا ، التوجيه

يضم بني حناايه العرب والقصص والتوجيه النافع حبيث نعلق قلوب الصغار به فيصبح مرجعهم ودستور 
 حياهتم .
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 .لطرق املعينة على تفسري القرآن الكرمي لألطفال الفصل الثاين :ا
 :السري يف التفسري مع حفظ األطفال والذي يبدأ بقصار السور .ول املبحث األ

وهو ما يعرف ابلتدرج وهو منهج حكيم وسنة يف ديننا بل يف الكون واخللق إمجاال فالكون 
يف عدة أايم وكذلك الكائنات احلية وكان وجود اإلنسان مرحلة من مراحل هذا التدرج يف خلقه هللا 

وهو منهج الكتاب الذي أنزل إليه -صلى هللا عليه وسلم -اخللق مث بعث األنبياء انتهاء بسيدان حممد 
الكرمي منجما  :"   القرآنيف التشريع ويبني  صاحب مناهل العرفان ان التدرج حكمة من حكم   نزول 

 ينضوي حتت هذا اإلمجال أمور مخسة أيضا:
على األمة العربية وهي كما علمت كانت أمة أمية. وأدوات الكرمي أوهلا: تيسري حفظ القرآن 

الكتابة مل تكن ميسورة لدى الكاتبني منهم على ندرهتم وكانت مشتغلة مبصاحلها املعاشية وابلدفاع عن 
مجلة واحدة لعجزوا عن حفظه فاقتضت احلكمة الكرمي دينها اجلديد ابحلديد والدم فلو نزل القرآن 

 إليهم مفرقا ليسهل عليهم حفظه ويتهيأ هلم استظهاره. العليا أن ينزله هللا
 اثنيها: تسهيل فهمه عليهم كذلك مثل ما سبق يف توجيه التيسري يف حفظه.

اثلثها: التمهيد لكمال ختليهم عن عقائدهم الباطلة وعباداهتم الفاسدة وعاداهتم 
وفهمه وحفظه فقد كان التدرج متبع القرآن الكرمي  تدارس(".وقد راعى العلماء هذه السنة يف 1املرذولة)

، فهو يشتمل على قصار السور، منذ القدم يف احلفظ حيث ووجدوا يف ترتيب اجلزء الثالثني بغيتهم
وقد ، ولكن هذا اجلزء ال خيلو من املفردات الغريبة اليت حتتاج إىل شرح، واليت جتعل احلفظ يسريا هينا

الكرمي من ال يعرف هذه املفردات مع أهنا ترد معهم يف  وجد بني الكبار ممن أقبلوا على حفظ القرآن
القارعة ...( ، إيالف، سجيل، وقب، الفلق، غاسق، سور قد يرددوهنا يوميا يف أذكارهم مثل ) الصمد

 وغريها.

                                  
 56ص 1ج -3الطبعة: الطبعة  -مناهل العرفان يف علوم القرآن -حممد عبد العظيم  -الزُّْرقاين  - (1)
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فمن املفيد إذن أن يتم شرح مثل هذه املفردات أبسلوب مبسط قريب إىل أذهان الصغار، وأن يرافق 
مما جيعل األطفال يرغبون كلما كربوا وزاد نضجهم العقلي يف زايدة علمهم مبعاين ، احلفظ تفسري املعاين

 . .الكرمي جزءا ال يتجزأ من منهج حافظ القرآنالكرمي حبيث يصبح حب فهم القرآن ، الكرمي القرآن
 
 وأمهيته لتيسري احلفظ والتفسري:املطلب األول : التدبر -

القرآن ابب منزلة التفسري : " تدبر اآلايت مطلوب شرعي، قد جاء يف كتاب األصالن يف علوم 
[ 52- إبراهيم﴾ ]َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اْلَأْلَباِبوال يكون التدبر بغري فهم وال فهم إال بعد تفسري.. وقوله: ﴿

ة للفطرة اإلنسانية، وما هو مركوز فيها قبل أن تشوهها أخطار البيئالكرمي فيه حملة إىل موافقة القرآن 
وخملفات الوراثة، وتركات األجيال املريضة يف منكر أصبح يف صورة املعروف. وعلى مقدار ما يُعطى 

 املفسر من توفيق هللا يكون أتثريه يف نفس قرائه وسامعيه.
وما أقبح حلامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب، وهو ال يفهم ما يتلو! فكيف 

﴾    ]التوبة َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن: ﴿-تعاىل–ل يعمل مبا ال يفهم معناه؟ قا
من هذه حالته إال كمثل احلمار حيمل  فقه ما يتلوه فال يدريه، فما مثل[وما أقبح أن ُيسأل عن 105-

 (1)أسفارًا."
وحظ أن األطفال الذين تلقوا ومن خالل جتربة إرفاق التفسري للحفظ يف إحدى احللقات ل

أو رواية األحداث التارخيية ، وشرحا ملضمون اآلايت و مناقشة الفضائل املستقاة منها، تفسري املعاين
بينما وجد ، وأسباب النزول إن وجدت جعلت الصغار حيفظون اآلايت ويرددوهنا بثقة أكرب وثبات أشد

لفظ بعض املفردات بطريقة غري سليمة  كقوهلم: من بني الصغار الذين مل يتلقوا شرحا لآلايت من ي
 وكالعهن املفنوش .. وغريها" بينما ختلص الصغار الفامهون للمعاين من هذه املسألة. ، تبت يبا أيب هلب

                                  
 128ص- (1) عدد األجزاء: -م 1996-هـ1417، 4الطبعة: -  األصالن يف علوم القرآن -القيعي حممد عبد املنعم  (1) 
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 املطلب الثاين  : احلرص على اجلانب الرتبوي الوارد يف اآلايت وتوظيفه يف زرع تعاليم الدين القومي 

عد هي أساس حياة يساهم يف زرع املثل األخالقية العليا لديننا اإلسالمي يف فئة تالقرآن الكرمي منهج 
 .اجملتمعات ومستقبلها 

املباشر  إما ابألمروذلك من خالل إبراز هذه املثل اليت ال تكاد ختلو منها سورة من سور القرآن الكرمي 
ث مييل الصغار إىل حب االستماع أو النهي أو بسرد القصص للعربة والعظة ؛والقصة صديقة الطفولة حي

إىل القصص بفطرهتم "ويف القصص القرآين تربة خصبة تساعد املربني على النجاح يف مهمتهم، ومتدهم 
بزاد هتذييب، من سرية النبيني، وأخبار املاضني وُسنة هللا يف حياة اجملتمعات، وأحوال األمم. وال تقول يف 

 ذلك إال حقًّا وصدقًا.
 أن يصوغ القصة القرآنية ابألسلوب الذي يالئم املستوى الفكري للمتعلمني، ويستطيع املريب

يف كل مرحلة من مراحل التعليم. وقد جنحت جمموعة القصص الديين لألستاذين "سيد قطب، والسحار" 
يف تقدمي زاد مفيد انفع لصغاران جناًحا معدوم النظري، كما قدم "اجلارم" القصص القرآين يف أسلوب 

بليغ أعلى مستوى، وأكثر حتلياًل وعمًقا، وحبذا لو هنج آخرون هذا النهج الرتبوي السديد. وذلك أديب 
 (".1) من خالل توضيح وتفسري القرآن بطرق ذكية تشد انتباه األطفال

 

املطلب الثالث : دور املريب يف جعل القرآن الكرمي بتعاليمه اجلليلة مرجعه يف توجيه األطفال  وبناء -

 م :شخصياهت

، جيب أال تكون الغاية من دور التحفيظ أن خترج أجياال حتفظ القرآن وتردد آايته دون أن تفهم معناه
 ، ومن مث تعمل به

                                  
 -هـ -421) .(-3الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الطبعة: ، مباحث يف علوم القرآن، القطان ،مناع بن خليل  - (1)

 321م ص 2000
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ومن أهم احلاجات الرتبوية يف هذه املرحلة غرس اإلميان ابهلل يف نفس الطفل وتبسيط مبادئ العقيدة 
يه مراقب ألعماله وأن عليه أن يستعني ابهلل وتنشئته على اخلوف من هللا وإحساسه أبن هللا مطلع عل

 . (1)ويلجأ إليه ويدعوه ويطلب منه اهلداية للخري 
وابلتأكيد فإننا أنخذ هذه العقيدة من كتاب هللا العزيز بتبسيط هذه القضااي مبا يتماشى مع 

هلما الدور األول وهذا الشك مسؤولية املعلم واألهل معا اللذان ، فهم األطفال يف هذه املرحلة العمرية
 يف غرس هذه القيم يف بناء شخصية األطفال .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 20ص، ه 1401 - 52/ العدد  13السنة ط: -الرتبية اإلسالمية ومراحل النمو -انظر : عباس حمجوب. - (1)
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 :  طرق  دعم احلفظ ابلتفسري يف حلق الصغار. لثالفصل الثا
 املبحث األول : اخلطوات الواجب اختاذها قبل البدء إبدخال التفسري مع احلفظ:

 -تعاىل–إبحلاقه بدورات تقوية للمعلمني يف تدبر كتاب هللا ، املطلب األول : إعداد املعلم املؤهل

فمعلم القرآن وال شك من ، -تعاىل–فقد يكون املعلم نفسه غري متمكن من فهم كتاب هللا 
 .حيث قال : "خريكم من تعلم القرآن وعلمه "  -صلى هللا عليه وسلم -خرية الناس كما وصفه النيب 

وة يف اطالعهم على علوم القرآن املختلفة ولو كفكرة عامة فالبد خلرية البشر أن يكونوا قد
والرتكيز على ما يهمهم و" املعلم هو حمور التعليم والدرس والرتبية، فمهما وضعت من مناهج متقنة، 
وهيئت من ظروف مالئمة، ووفرت من وسائل معينة، كل ذلك ال يغين عن األداة الفاعلة يف العملية 

الكفء يف املوقع املناسب، ألن عناصر التعليم قد تكون يف غاية املواصفات التعليمية، وهو املدرس 
املتقنة، لكنها تنحدر وهتبط على يد املدرس غري املؤهل، أو توجَّه من قبله توجيهًا انفراً، أو هتمل وال 

 ".(1)يفاد منها 
التدين الصادق: وقد ذكر املؤلف عدة أمور مهمة ملعلم القرآن جيدر ذكرها منها إخالص النية و 

 وكذلك حسن اخللق ويتأكد هذا اخللق يف حقه من جانبني:
 أنه من محلة كتاب هللا، فهو حائز هلذا اإلرث الشرعي، وأنه متصدر لتعليم الناس وخمالطتهم، 

 
كما ذكر العلماء عدة علوم يلزم املقرئ أو معلم القرآن أن يتخلَّق ويتحقق هبا قبل أن يتصدر، 

 وهي:
 العقيدة:علم -" 

وهو أول العلوم اليت ينبغي أن يتحقق هبا، ليعبد ربه على بصرية، وينال السعادة يف الدنيا 
 واآلخرة. )ب( علم التفسري: وهذا العلم هو قلب علوم القرآن

                                  
الطبعة: ، حازم سعيد حيدر، املقومات الشخصية ملعلم القرآن الكرمي ،الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  - (1)

 2ص2د ط ،عدد األجزاء: 
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علم الفقه: وهو من العلوم األساسية اليت حيتاجها معلم القرآن؛ ليصلح به أمر دينه، من - 
 اج إليه من معامالت طهارة وعبادات، وما حيت

احلديث وعلم السنن: ينبغي لقارئ القرآن ومقرئه أن ال خيلي صدره من حفظ شيء من -
 حديث النيب عليه الصالة والسالم 

النظر يف تراجم الصاحلني: وهو علم مفيد يرتسم به املرء سري أولئك القوم ويتشبه هبم، اإلملام -
عرفة اجليدة ابلعلوم اليت يتخصص هبا املدرس، تعدُّ مطلباً وامل-الدراية الكافية،  التخصص: إنبعلوم 

مهماً من مطالب التأهل للتعليم؛ ألن إيصال العلم أبمانة لآلخرين متوقف على التأسيس املتني، والفهم 
 السليم ألسس ومبادئ العلم املتخصص فيه. 

ا يف تالوة كالم ربنا، ويعترب إتقان علم التجويد: وهذا العلم هو الصفة الشرعية اليت يـُتـ ع بَّد هب-
البنية التحتية لعلم القراءات؛ ألن كثريًا من قواعده وأصوله مشرتكة بني  -إن صحَّ تعبريي  -كذلك 

 ."(1)القراء، فإتقانه على املستوى العلمي النظري، واملستوى العملي التطبيقي وسيلة ضرورية للمعلم
من حيث ثقافته الدينية وجتعله أكثر قدرة على  وهذه وال شك حصيلة علمية تقوي قدرة املعلم

قهي -تعاىل -وهي ضرورة وال شك لكل من يتصدر لتعليم كتاب هللا ، التواصل العلمي مع طالبه
 ليست ابملسؤولية اهلينة .

قال احلافط ابن حجر يف بيان وجه خريية معلم القرآن ومتعلمه: "وال شك أن اجلامع بني تعلم 
 ل لنفسه ولغريه، جامع بني النفع القاصر والنفع املتعدى، القرآن وتعليمه مكم

َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا ِممَّْن َدَعا بقوله: ﴿-تعاىل -وهلذا كان أفضل، وهو من مجلة من عىن سبحانه و

 .فصلت [33﴾.]ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمنَي
مور شىت من مجلتها تعليم القرآن، وهذا أشرف اجلميع". هذا كالم ابن والدعاء إىل هللا يقع أب

حجر، مث أفاد أن ليس املراد هبذا احلديث من كان قارائ أو مقرائ حمضا ال يفهم شيئا من معاين ما يقرأه 

                                  
،الناشر: جممع امللك فهد لطباعة -بتصرف -  املقومات الشخصية ملعلم القرآن الكرميمن كتاب حازم سعيد حيدر،  - (1)

 2عدد األجزاء: ، الطبعة: د ط، املصحف الشريف 
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يتأتى "من هذا القول يتضح أن ابن حجر يدعو املقرئني أن يكونوا فامهني ملا يقرأون وهذا إمنا (1)أو يقرئه
 هلم من معرفة التفسري واالطالع عليه مع واتقان التالوة .

ويف هذا اإلطار لوحظ أن بعض دور التحفيظ النسائية قد تنبهت هلذا األمر، فحرصت على 
وبدأت على نطاق ضيق ، ومراجعة احلفظ، دروس التقوية للتجويد واالهتمام أبحكام التالوة املختلفة

وإنشاء معهد  يرفد دار التحفيظ وميده ابملعلمات ، ؛ كالنحو والصرف والبالغة هتتم بعلوم القرآن املختلفة
و قد خترجت منه ، أن يوفقهم ويبارك يف علمهن -تعاىل–وهي خطوة رائعة نسأل هللا ، ذوات اخلربة

 أن يبارك هبن وينفع بعلمهن . -تعاىل–أول دفعة نسأل هللا 
 نزل مع دار التحفيظ : املطلب الثاين : الدعوة إىل تعاون امل    -

املنزل هو املكان األكثر أماان للطفل فمن املفيد له فعال أن يكون الشعلة األوىل اليت تضيء 
 .-تعاىل -دروبه حنو الفهم الصحيح لكتاب هللا 

وقد وجد أن  التنسيق بني دار التحفيظ واملنزل يف شرح وفهم اآلايت مهم جدا إلمتام العملية  
الل التجربة كان يتضح مدى أتثري زايرة األم لدار التحفيظ واجتماعها ابملعلمة على التعليمية ومن خ

كما ،  األطفال فهم بذلك يشعرون ابألمان اكثر عندما جيدون أن هنالك تقاراب بني معلمتهم وأهلهم
يصبحون أكثر انضباطا وجتاواب مع معلمتهم مما يعطي مردودا إجيابيا على مقدار حفظهم والتزامهم 

 .ابحلضور إىل دار التحفيظ 
تعتين فعال ابلتواصل -تعاىل -و البيوت املسلمة املهتمة برتبية صغارها على حفظ كتاب هللا 

 ، وتبذل اجملهود الصادق الذي يعني األبناء على احلفظ، مع الدار والسؤال عن مستوى أطفاهلم
ابهتمام ابلغ يف احلفظ فقد وجد أن األهل متجاوبون متاما مع املعلمني يتابعون الصغار 

والقيام بتجربتها وجد أن األهل ينتظرون دروس التفسري وامللخص ، وعند طرح فكرة التفسري، واملراجعة
 ، الذي مت توزيعه بل ويراجعون كتب التفسري لعمل الواجبات املطلوبة من أطفاهلم

، ولقد -تعاىل -هللا طبعا حنن هنا حديثنا عن األهل املهتمني أن يكون أوالدهم من محلة كتاب
فهم ينشؤون جيال ، كانوا جد متعاونني يف حضور جلسات أولياء األمور ومبثل هؤالء نعتز ونفخر

                                  
،الناشر: مطبوعات وزارة الشؤون الدينية  جمالس التذكري من حديث البشري النذير -الصنهاجي ،عبد احلميد حممد بن ابديس  (1)

 202ص-1م ،عدد األجزاء:983) .(-هـ 403،) .( 1الطبعة: -
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، وهكذا جند ان التنسيق اإلجيايب بني مركز التحفيظ والبيت -تعاىل–جديدا من علماء األمة إبذن هللا 
 الفهم مع احلفظ لديهم .   لتدعيم احلفظ ابلتفسري أمر ضروري ويشد الصغار و ينمي مهارة
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 املبحث الثاين : مراعاة الفروق الفردية بني األطفال :        -
نظرا لألمهية اليت يوليها العلماء للتفسري كعنصر داعم للحفظ فقد جعلوه من أهم الوسائل املعينة 

 على احلفظ :
اآلايت  األسلوب الفعال لفهم القرآن الكرمي من أهم األمور اليت تساعد على حفظ

وهلذا على املعلم أن يوضح لطالبه تفسري اآلايت ومعاين الكلمات اليت يريدون حفظها حسب 
مستواهم العلمي ويربط تلك املعاين حبياهتم وكالمهم اليومي وأن القرآن الكرمي خطاب هلم من 

 . (1)بلغتهم ولكي يعملوا به -تعاىل -هللا 
أن يشخص طبيعة املتعلم من الذكاء والغباء يقول املربون املسلمون: جيب على املعلم 

على مقدار وسعه، وال يكلفه مبا ال يطيق، فإن ُكلف يئس عن حتصيل العلم، فاتبع اهلوى 
 .( 2)وأشكل تعليمه، ويف هذا جيب على املعلم أن يقتصر ابملتعلم على قدر فهمه"

رك الصغار تنمو فمن املؤكد أن مدا، كما يراعى التفاوت العمري يف احللقة والواحدة
 ، مع العمر والتجربة وكمية املعلومات املتلقاة

وهنا يربز دور املعلم الناجح يف إدارة احللقة والتنسيق بني طالبه مراعيا فارق السن 
، واإلدراك والذكاء وسرعة التلقي واحلفظ فهنالك طالب يفهم مبجرد إيضاح معاين املفردات

كذلك هناك الطفل النشيط ،  سائل لإليضاح مناسبةبينما حيتاج آخر لشرح أطول وإرفاق و 
املتجاوب وهناك الطفل اخلمول أو الذي ينشغل عن االنتباه ؛ فهذا حيتاج حملفزات تشده 

 لآلايت وجتعله يرغب يف معرفة معانيها أبسلوب مجيل .
 املطلب األول: الطفل املقبل على القرآن طوعا بفتح من هللا :

 ناية والتشجيع: للع حاجتهوطريقة تعليمه  
، هذا النوع من طالبنا الصغار مريح قريب إىل قلب معلميه ؛وجتده بدوره حمبا ملعلمه وللدرس

وهنا تتضاعف مسؤولية املعلم فهو يعترب القدوة احلسنة لطالبه وكل كلمة منه تعترب منهجا موثوقا لذلك 

                                  
 4ص، 1،ج3ط، طرق تدريس الرتبية اإلسالمية مناذج إلعداد دروسهاسامل ،عبد الرشيد عبد العزيز ،  - (1)
 18ص:، التعليم العام والتعليم اجلامعي تقومي طرق تعليم القرآن الكرمي يف مراحل، حممود بن إبراهيم، اخلطيب - (2)
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اآلايت وما يرتبط هبا من أحكام  على املعلم أن حيضر للدرس بتمكن مع حماولة لإلملام بكافة جوانب
 جاهزا ما استطاع ألي استفسار  . أو أسباب نزول أو أحداث اترخيية وغريه ؛حبيث يكون

، حبيث يصبح تفوق الطالب لديه أمرا عاداي، وال يغفل املعلم عامل التحفيز ابستمرار
حيحة يقوهلا يف فكثريا ما حياول املعلم تشجيع الطالب األقل نشاطا ويثين على أي عبارة ص

ولرمبا تعمد البعض التغافل عن الطالب الذكي هبدف تشجيع  ، حماولة لدفعهم للمواظبة والدراسة
من هم دونه ذكاء حبجة أن املعلم مطمئن أنه يعلم ويدرك املعلومة ؛ فهذا ابلتجربة يؤدي إىل 

ببا يف بعده عن انكسار يف نفسية الطالب ورمبا عدم الرغبة يف احلضور إىل احللقة ويكون س
 .فهو قبل كل شيء طفل حباجة إىل الدعم املعنوي ، رايض القرآن ودار التحفيظ

قد يكون هذا الدعم املعنوي ابلكلمة والتقدير واهلدااي وذكر امسه يف لوحة الشرف وبيان 
وكذلك الأبس من إرسال رسالة شكر وتقدير للوالدين فهي ، تفوقه أمام زمالئه يف حفل تكرميي

وقد وجد ان الصغار يفرحون ألقل أنواع التقدير ، مجيلة من املعلم لألسرة املهتمة ابلقرآن لفتة
وكذلك بكتابة الكلمات ، ؛كتعليق جنمة أو وضع إشارة أمام امسه يف لوحة التفوق يف الفصل

ولوحظ ان ، ومن اجلميل كذلك تعليق وسام تفوق على صدره، التشجيعية على دفرت واجباته
 ل تؤيت فعال أكلها وجتعل الصغار يزدادون حبا وتعلقا واجتهادا .هذه الوسائ

 املطلب الثاين : الطفل الذي رضخ ألمر والديه :

 وطريقة تعليمه:، ولكنه لديه الرغبة يف الفهم واحلفظ
هذا النوع من الصغار متعب قليال لكنه متجاوب إن وجد العناية الالزمة والطريقة 

فال شك انه حضر من بيئة حمبة للقرآن ترغب بصدق أن ينال ، ظالصحيحة جلذبه للفهم واحلف
 فهو على خري وال شك . ، عز وجل صغريهم شرف محل كتاب هللا

 والثناء على ما أجنز:، وهنا ميكن استخدام الطرق اليت تشد انتباه الطفل 
ُ " فـ و اَّللَِّّ أل  نْ -صلى هللا عليه وسلم  - فعندما يستشعر املعلم قول رسول هللا  يـ ْهدِّي  اَّللَّ

ًدا خ رْيٌ ل ك  مِّْن أن يكون لك محر النعم"   .( 1)بِّك  ر ُجاًل و احِّ

                                  
 (.3701، رقم احلديث )8، ص5، ج ابب مناقب علي بن أيب طالب الصحيح،أخرجه البخاري يف  - (1)
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ينتظره فيتبع كل السبل املمكنة ليجعل طالبه يرغب يف  -تعاىل–يعلم كم من األجر إبذن هللا 
اآلخرين ؛كالنظر أبن جيعل له نصيبا وافرا من اهتمامه مع عدم إمهال ، تدبر القرآن وفهم معاين اآلايت

، وتوجيه السؤال ومساعدته على أخذ اإلجابة منه مث تشجيعه والبشاشة يف وجهه، إليه  أثناء الشرح
وإظهار احملبة والود بعبارات مجيلة جتعل الطالب حيب معلمه ، كذلك التقرب إليه بسؤاله عن حاله

اي صديقي اان احبك وأتوقع منك ولومه حبب عند التقصري : كقوله  هكذا ، ويتقبل عنه العلم مسرورا
وكذلك ختصيص هدااي ولو بسيطة ملن  ، فال ختيب أملي فيك ... وغري ذلك، معرفة معىن هذه اآلية

 ينتظم منهم ويبدي متيزا ولو بسيطا 
وطريقة تعليمه ، املطلب الثالث :الطفل الغضوب الذي ال يتقبل أن يستجيب وحضر مرغما-

 : 
فنراه أيخذ موقف العداء من احللقة ، وكثريا ما يشكو املعلم منه، اهذا النوع وال شك متعب جد

  .واملعلم 
أو ميله إىل اللعب واللهو ويرى ان احللقة عائق ، قد يكون لعدم رغبته يف الدراسة أصال

فهو مشاكس قد يتعمد ، حيال ذلك، وهذا حيتاج من املعلم الصرب واحلكمة والتعامل معه بذكاء
ويبدي عدم اهتمام ابلشرح ، حللقة ويستغل أي شيء لينشغل عن االستماعإاثرة الفوضى يف ا

بل يزداد نفورا ، ومن التجارب تبني أنه ال يصح معه التعنيف وال يستجيب به، والتفسري
الصرب والرتوي واحتساب األجر يف ذلك والعمل على دعم الروح  ال بدمنوهنا ، وإحجاما

 املعنوية عند هذا الصغري . 
أن اختاذ هؤالء الصغار كأصدقاء والتقرب إليهم أشد نفعا من توبيخهم أو  وقد وجد

كاملشي معهم يف ساحة املركز وتبادل ،  ويفضل احلديث إليهم على انفراد، تعمد إمهاهلم
 األحاديث ومن ضمنها املوضوع الذي نود احلديث فيه مظهرين مدى حبنا هلم .
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 دعم احلفظ ابلتفسري:: أهم الوسائل املستخدمة ل املبحث الثالث-
العناية ابلقرآن الكرمي هم هذه األمة  واليت تقرب تفسري آايت القرآن وحتببها إىل قلوب الصغار :

منذ عصورها األوىل وما التنقيط واشارات االستدالل وضبط حركات الكلمات ابلشكل إال نوع من 
 أنواع وسائل التعليم واملساعدة على التالوة الصحيحة .

وال يغفل أحد عن دور الوسيلة التعليمية يف تقريب أي معلومة إىل الذهن وال شك  
يذكر الدكتور حممود ، اهنا طريقة تيسر على املعلم واملتعلم معا بلوغ الغابة املرجوة من العلم النافع

هذه ين إبراهيم يف كتابه طرق تقومي القرآن الكرمي حتت فقرة أمهية املعىن وطريقة مناقشته بعض 
 الوسائل :

 اللوحات ووسائل اإليضاح :، السبورة، املطلب األول : الوسائل التقليدية : الشرح
وهي وسائل ذات أمهية عظيمة فاملعلم املتمكن القادر على إيصال املعلومة بيسر إىل أذهان 

 .طالبه الصغار ال شك أنه على خري عظيم 
يث يصيب امللل الصغار بل وجيب أال يقتصر الشرح على سرد للمعلومات فقط حب

والسؤال هو أسلوب من أساليب القرآن ، وضرب األمثال، وحوار، جيب أن يتنوع بني سؤال
﴾ ] ُموَنَناِئ َوُهْم َبَياًتا َبْأُسَنا َيْأِتَيُهم َأن ٰ  َأَفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى : ﴿ -تعاىل–الكرمي وكثريا ما ورد فيه : قال 

َيا   ﴿، [ 33اآلية  -﴾ ] النحل َهْل َينُظُروَن ِإلَّا َأن َتْأِتَيُهُم اْلَمَلاِئَكُة َأْو َيْأِتَي َأْمُر َربَِّك ﴿، [97اآلية  -ألعراف 

فاطر ﴾]  َأْرِضَواْل السََّماِء مَِّن َيْرُزُقُكم اللَِّه َغْيُر َخاِلٍق ِمْن َهْل ٰ  َأيَُّها النَّاُس اْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم 
وابملقابل ، حبيث يعمل على شد انتباه السامع وإعمال فكره، [ويف مواضع كثرية غريها3اآلية -

 االستجابة ملا هو مطلوب منه معرفته .
ينقل  -تعاىل–غاة كقوله وكذلك أسلوب احلوار الذي ينتج عنه الوصول إىل الفكرة املبت

والذي يثبت يف هنايته يف حوار طويل حقيقة  - صلى هللا عليه وسلم -كالم  الكفار مع النيب 
 نبوة الرسول عليه الصالة والسالم ويعلمه كيف يرد عليهم : 

 
َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجَِّر (َأْو ﴾90﴿  َينُبوًعا اْلَأْرِض ِمَن َلَنا َتْفُجَر ٰ  َوَقاُلوا َلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّى﴿

َ(ْو (﴾92﴿(َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْيَنا ِكَسًفا َأْو َتْأِتَي ِباللَِّه َواْلَمَلاِئَكِة َقِبيًلاأ)﴾91﴿اْلَأْنَهاَر ِخَلاَلَها َتْفِجرًيا)

 َربِّي ُسْبَحاَن ُقْل  نَّْقَرُؤُه ِكَتاًبا َعَلْيَنا ُتَنزَِّل َحتَّى ِلُرِقيَِّك نُّْؤِمَن َوَلن السََّماِء ِفيْرَقى َيُكوَن َلَك َبْيٌت مِّن ُزْخُرٍف َأْو َت

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


35 
 

[ نرى كيف يوجه العليم القدير نبيه صلى هللا عليه وسلم 93-90﴾]اإلسراء ُسوًلارَّ َبَشًرا ِإلَّا ُكنُت َهْل
 ، عليهمويعلمه كيف حياور الكفار ويرد 

فقد كان النيب صلى هللا عليه  -،صلى هللا عليه وسلم -والسؤال أسلوب اتبعه النيب 
 أ يبِّ  :ع نْ وسلم ينوع بني هذه األساليب فهو يعلم عن طريق السؤال اترة ؛كما يف احلديث 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  -، أ ن  ر ُسول  اَّللَِّّ  ُهر يـْر ة   ق ال  و يفِّ ح دِّيثِّ ب ْكر  : أ نَّهُ مس ِّع  ر ُسول  اَّللَِّّ ص لَّى ، -ص لَّى اَّللَّ
ُل    " :يـ ُقولُ ، اَّللَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم   ْرًا بِّب ابِّ أ ح دُِّكْم يـ ْغت سِّ ْنُه ُكلَّ يـ ْوم  مخ ْس  م رَّات  أ ر أ يـُْتْم ل ْو أ نَّ هن  ، مِّ

، ق ال  : ف ذ لِّك  م ث ُل الصَّل و اتِّ اخلْ ْمسِّ ، ه ْل يـ بـْق ى مِّْن د ر نِّهِّ ش ْيءٌ ؟ ق اُلوا :ال  يـ بـْق ى مِّْن د ر نِّهِّ ش ْيءٌ 
ضي هللا ر -ويسأل للرتغيب أبقوى األساليب الصادقة "فعن أيب هريرة (1)مي ُْحو اَّللَُّ هبِِّّنَّ اخلْ ط ااي  

أحتب أن »على أيب بن كعب ... قال: -صل ى هللا عليه وسل م -قال: خرج رسول هللا -عنه 
قلت: « أعلمك سورة مل ينزل ال يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها؟

هذا  من جأخر  إين ألرجو أال»: -صل ى هللا عليه وسل م-نعم أي رسول هللا! قال رسول هللا 
أسلوب اإلاثرة والتشويق ؛ أبن  - صلى هللا عليه وسلم-وقد يتبع  النيب (2) «الباب حىت تعلمها

يكلمهم ببعض ما ال يعرفون أو يفهم ويقرب املعىن ابإلشارة أحياانً، وابحلركة أحياانً، قال: )أان 
صلى هللا -وكافل اليتيم كهاتني(، وقال: )التقوى هاهنا وأشار إىل صدره( ومن أبرز أساليبه 

حري مبعلم القرآن أن ".(3) ابخلطاب  يف دعوته بشكل عام اللني والرفق والتلطف-عليه وسلم 
لرباعم يف طور  -تعاىل–يف توضيح كتاب هللا -صلى هللا عليه وسلم  -يكون قدوته رسول هللا

 منوها 
وأما السبورة فهي وسيلة علمت الكثري من األجيال تعني املعلم على مجع شتات أفكار الصغار 

ر ابلنسبة للوحات ووسائل اإليضاح " ومن الوسائل وتركيزها على املعىن الذي يريد إيضاحه وكذلك األم

                                  
 )حديث مرفوع(( ،077) .()احلديث: قمر  ابب فضل الصلوات اخلمس لصحيحيف امسلم أخرجه - (1)
القاهرة عدد  -الطبعة: د ط، الناشر: دار اإلميان ، الصدر السقيمإذهاب احلزن وشفاء ، جمربى ،عبد السالم مقبل - (2)

 136-ص  ) .(األجزاء:
م رابط املوقع:  2010هـ = ديسمرب  432) .(مت حتميله يف: احملرم2 -عن أرشيف ملتقى أهل احلديث  )بتصرف( - (3)

http://www.ahlalhdeeth.com  
 85) .(ص-29ج

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.ahlalhdeeth.com/
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اليت تفيد يف إدراك مفاهيم القرآن الكرمي، السبورة وما تتضمنه من توضيح وشرح، وكذلك الوسائل 
التعليمية املختلفة، ومتثيل األدوار وضرب األمثال، كما هو واضح يف قصص األنبياء واألشخاص، وال 

صور واخلرائط من آاثر يف تقريب املدركات وتوضيحها وإعطائها صورة نغفل دور األفالم التسجيلية وال
 حية. 

واألفالم التسجيلية ميكن أن تفيد يف توضيح اآلايت القرآنية املتعلقة مبناسك احلج 
وشعائره وأماكنه، وميكن أن تفيد أيًضا يف نقل صورة حية ألداء الفريضة نفسها، وما وعد هللا 

َأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتوَك ِرَجاًلا َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َو﴿ به يف القرآن الكرمي:

ومن املفيد أن نذكر هنا أن اخلرائط اليت تصور خطط الغزوات اليت ، [27]احلج:  ﴾َعِميٍق
ا أيًضا يف وردت يف القرآن الكرمي، ورحالت اجملاهدين املسلمني هنا وهناك تؤدي دورًا مهمً 

 ( 1)توضيح اآلايت اليت تتناول هذه املعركة أو تلك، وفق املفاهيم املختلفة
 أجهزة عرض .، املطلب الثاين :الوسائل احلديثة : أجهزة لوحية-

فيمكننا استخدام أجهزة العرض واحلواسيب ، كلما تطور الزمن تطورت معه هذه الوسائل  
فالقرآن الكرمي قد يعرض ملظاهر الطبيعة ، يتناسب مع كل فئة عمريةاللوحية لعرض املقاطع املصورة مبا 

كذلك ورد ذكر بعض احليواانت واحلشرات ميكن أن تكون مادة توضيح ،  من غيوم وأمطار وجنوم وجبال
 بعرضها وبيان قدرة اخلالق العظيم يف تنوع خلقه وبديع صنعه .

لى عمق الفهم واتساع دائرة "ال شك أن الوسائل التعليمية تنمي اخلربة وتساعد ع
التفكري، وخاصة عند األطفال الذين هم يف الغالب يستقبلون األشياء بصورة كلية غري واضحة 
 األبعاد يف أذهاهنم، فإذا استطاع املعلم أن حيللها هلم ويربطها بعضها ببعض عن طريق الوسيلة، 

ألشياء واألحداث يف بيئتهم فإنه بذلك يساعدهم على بناء خربة واقعية قائمة على إدراك ا
اخلارجية، وهذه اخلربة هي أساس التفكري والنشاط العقلي، وأثرها يف عملية التعلم متصل ودائم يف مجيع 

 مراحل التعلم.

                                  
) ، عدد األجزاء:تقومي طرق تعليم القرآن الكرمي يف مراحل التعليم العام والتعليم اجلامعياخلطيب ،حممود بن إبراهيم  ، - (1)

 21ص-.(
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واستخدام الوسائل مبهارة يساعد يف توفري خربات غنية وخصبة تدفع التعلم وجتعله 
املتعلم وتتالءم مع ميوله واجتاهاته. وهي تساعد مثمرا. كما أهنا تقوي جوانب الدافعية عند 

على الرتكيز واالنتباه، وتثري النشاط العقلي الذي حيول دون تشتت أذهان التالميذ وانصرافهم 
 ".(1)إىل أحالم اليقظة أو العبث وإاثرة الشغب

"كما ميكن استخدام وسائل العرض احلديثة، واللوحات أبنواعها املختلفة، كالسبورة 
غناطيسية، ولوحات اجليوب، واللوحات الوبرية ولوحات مصورة مكربة عليها آايت القرآن امل

.وكذلك األلواح الكفية والكمبيوتر وأجهزة العرض والتلفاز كل ذلك ميكن تسخريه  (2)الكرمي "
فقد انتج املهتمون ، واستغالل تعلق األطفال هبذه الوسائل احلديثة-تعاىل -خلدمة كتاب هللا 

بتفسري القرآن الكثري من املقاطع اليت تشرح املفردات وتوضح اآلايت بشكل مبسط ميكن ملعلم 
 القرآن االستفادة منها وتوظيفها يف شرح القرآن لطالبه .

 املطلب الثالث:  استخدام الوسائل الرتفيهية :-

 .ار ..(الثناء عليه ابستمر ، اإلنشاد، واليت جتعله حيب املعلم واحللقة :) اللعب معه
فكم هو مجيل ترك مساحة من الوقت للمرح ابلقيام أبلعاب ، الطفل حمب للعب بطبيعته

متنوعه ضمن الدرس تفيد التفسري ؛كجعل املعاين يف سلة واأللفاظ املراد شرحها يف سلة ويقوم 
أو القيام إبنشاد هذه املعاين وتنسيقها ، الصغار بسحب املعىن مث ربطه ابللفظ املناسب له

  ، وكذلك ميكن تشجيعهم مبكافأهتم ابللعب ألعااب خفيفة، نشودة لطيفة ينشدها اجلميعكأ
والتعبري املشوق ابلصوت وطريقة الكالم ، وكذلك لوحظ أنه شد انتباههم  املشهد التمثيلي

وتعابري الوجه و اجلسد حبيث يصبح املعلم ممثال ابرعا ينقل املشهد معربا عن اخلوف والدهشة والفرح 
ولوحظ أن الصغار هبذه الطريقة يزداد انتباههم  مبختلف مستوايهتم بل ، حلزن الذي تتضمنه اآلايتوا

 ل عن نفس اآلايت سؤاال اختباراي ويقلدون املعلم عند السؤا

                                  
-3: ط،الناشر: وكالة املطبوعات  طرق تدريس الرتبية اإلسالمية مناذج إلعداد دروسهاعبد الرشيد عبد العزيز ،، سامل - (1)

 218ص ،1ج،م 1982

 218ص ،1ج،املصدر السابق   - (2)
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 : منوذج ملعرفة أثر التفسري على تثبيت احلفظ :رابعاملبحث ال

الشهر السادس إىل هناية الشهر  وملدة شهرين من بداية، م 2017أقيمت هذه الدورة يف صيف 
 ، السابع تقريبا، يف أحدى دور منطقة الرايض

يف جتربة  كان عمادها إرفاق التفسري كمنهج يصاحب احلفظ لطالبات الصفوف العليا 
وكان أمجل ما فيها هو احلماس والتجاوب الرائع من قبل الصغريات ، من املرحلة االبتدائية

فقد خصصت دار التحفيظ يومني للتفسري أسبوعيا ، وحرصهن على حضور درس التفسري
وقد مت استخدام كافة ، حبيث كان نصيب حصة التفسري نصف الوقت املخصص للحلقة

 ها من هذا البحث .األساليب اآلنف ذكرها يف موضع
 املطلب األول :سري خطة الدورة عامة -

فيها من الصعوابت  كانت فكرة ختصيص وقت للتفسري يف دار التحفيظ جديدة لذلك كان
 اليت أثرت فعال على سري خطة الدراسة واليت كان خمطط هلا أن تسري  كالتايل :

 الناس . –الفلق  –اإلخالص  –الدرس األول : الفاحتة 
 املسد . –النصر  –الكافرون –الكوثر  –املاعون  –الدرس الثاين :قريش 

 الفيل . –اهلمزة  –العصر –التكاثر  –الدرس الثالث : لقارعة 
 العادايت . –الزلزلة  -البينة –الدرس الرابع : القدر 

 العلق . -التني  -الشرح –الدرس اخلامس : الضحى 
 الليل  -الشمس-الشرح -الدرس السادس : الضحى 

 البلد .–الدرس السابع : الفجر 
 األعلى .  -الدرس الثامن : الغاشية 

 خطة الدرس :
 وسبب نزوهلا إن وجد .، بيان أمهية كل سورة -املدخل :

 السماع من الصغريات لبيان تصورهم للمعاين .-
 تالوة السورة  من قبل املعلة مع مراعاة التجويد واملخارج . -سري احلصة : 
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السماع من بعض الطالبات وال أبس من تصحيح التجويد واملخارج ألمهية ذلك  -
 يف احلفاظ على جودة التالوة .

 وتدوينها . شرح املفردات الصعبة-
 بيان معاين اآلايت وربطها ببعض قدر اإلمكان .-
االستفسار عن اآلايت اليت أثرت يف نفوسهن واستشفاف أثرها يف قلوب الصغريات -

. 
عبادات  –إعجاز علمي  –استخراج األغراض الرئيسة اليت وردت يف السورة ) توحيد 

. )... 
 –عروض  –لوحات  –ات استخدام الوسائل التوضيحية املناسبة ) بطاق -

 مقاطع يوتيوب ..
خامتة الدرس : استبيان ما استفادت الصغريات من الدرس ومعرفة مدى استيعاهبن من 

واهلدف منه تقوية قدرهتن على الشرح واإللقاء لرتبية روح الدعوة من ، خالل بعض األسئلة
 خالل التفسري .

ث عن شرح لآلايت وتفسريها الواجب : يطلب من الطالبات ابلتعاون مع االهل البح
واختيار شيخ لتذكر يف الدرس املقبل ما حفظته منه او القراءة من تفسري ، من خالل  االستماع

 . املعرفةختتاره . لتعويدهن على حسن االستماع وطلب 
 ، حبيث نصل تقريبا نصف جزء عم حفظا وتفسريا

 : املطلب الثاين الصعوابت اليت واجهت الباحثة خالل الدورة
حيث كان قد خصص حلصة التفسري نصف ، فرض ضيق الوقت اختصار الدروس 

 وهذا جعلنا أمام صعوابت منها:، ساعة خالل يومي دوام يف األسبوع
 وقت قصري ال يفي ابلغرض . -
عدد الطالبات الكبري الذي كان جيتمع يف حصة التفسري وهذا وال شك يؤثر على  -2

 الب على حد سواء .سري احلصة ابلنسبة للمعلم والط
 عدم وجود مكان خمصص للعروض حبيث يتنسى الشرح بيسر ووضوح . -3
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وابلرغم من كل تلك املعوقات فقد متكنت معظم الطالبات من اجتياز االختبار وبتفاوت يف 
الطيب واملستوى ، فقد كانت جتربة انجحة وفق تقييم الدار واألهايل، مستوايت االستيعاب لديهن

 ليه الطالبات .الذي وصلت إ
 املطلب الثاين :االستفادة من الطرق الناجحة والرتكيز علها .

لوحظ أن أكثر وسيلة شدت انتباه الطالبات وساعدت على ترسيخ املعلومات يف أذهاهنن ؛هي 
، وسيلة العروض و ومقاطع الفيديو وخباصة اليت تدور حول احليواانت و واإلبداع يف خلقها وسلوكها

كما ،  رض واألفالك وعوامل الطبيعة من مطر ورايح وغريها من آايت عظيم خلق هللاوكذلك خلق األ
وعظيم األمواج وغريها وربطها ، أبدت الطالبات أتثرا واضحا مبشاهد الزالزل والرباكني وقوة الرايح

 وقوة هللا سبحانه وعظمته .، مبشاهد القيامة
شرحها شرحا مبسطا لآلايت وضع  والعامل الثاين هو استخدام طريقة طباعة اآلايت مث

مث طرح أسئلة تقييميه تقوم الطالبات مبناقشتها يف احلصة املقبلة ، املفردات الغريبة حتت اآلايت
مع معلمتها  فيرتك هلا فرصة البحث والتفسري بطريقتها يف املنزل ورمبا حتتاج مساعدة األهل 

وهي على سبيل املثال كالتايل ،  املنزلحبيث ننقل حب التفسري والبحث عن املعاين القرآنية إىل
:  

 املطلب الثالث : منوذج من الدروس املعطاة خالل الدورة الصيفية :-

وحروفها مائة وثالثة عشر ، الدرس األول :تفسري سورة الفاحتة : كلماهتا مخس وعشرون كلمة
 .حرفا 

 متهيد : 
ال تصح الصالة ، القرآن الكرميمكانة سورة الفاحتة : نزلت مبكة، وهي أعظم السور يف 

 من غريها.
 من أمساء سورة الفاحتة :

 الفاحتة ؛ ألهنا تفتتح هبا القراءة.  
احلمد هلل: أم  القرآن، وأم  »: -صل ى هللا عليه وسلم -أم القرآن و أم الكتاب لقوله

 ، «الكتاب، والسبع املثاين
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 ركعة .فتقرأ يف كل ، السبع املثاين : ألهنا تثىن يف الصالة
 ، «قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني»الصالة للحديث القدسي: 

 والقرآن العظيم : لتضمنها مجيع علوم القرآن ومقاصده األساسية، 
 ، «فاحتة الكتاب شفاء من كل سم»: -صل ى هللا عليه وسلم-والشفاء : لقوله 

 «ما أدراك أهنا رقية»: ملن رقى هبا سيد احلي-صل ى هللا عليه وسل م -والر قية :لقوله 
 معاين اآلايت  :

 ألتجئ إىل هللا وأحتصن به.« : أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم»معىن 
يمِّ : أبدأ بتسمية هللا وذكره وتسبيحه قبل كل شيء، مستعينا به  بِّْسمِّ اَّللَِّّ الرَّمْحنِّ الرَّحِّ

 يف مجيع أموري . و البسملة آية من الفاحتة .
 ابجلميل وهو أعم من الشكر احلْ ْمُد الثناء 

 الرب: املالك والسيد و فيه معىن الربوبية والرتبية والعناية ابملخلوقات.
 . -تعاىل–اْلعال مِّني  مجع عامل، وهو كل موجود سوى هللا 

يمِّ صفتان هلل مشتقتان من الرمحة  ، الرَّمْحنِّ الرَّحِّ
 لق .الرمحن مبعىن الرزاق يف الدنيا وهو على العموم لكافة اخل

 الرحيم مبعىن املعايف يف اآلخرة والعفو يف اآلخرة للمؤمنني على اخلصوص . 
 مالِّكِّ يـ ْومِّ الد ِّينِّ أي مالك يوم احلساب واملكافأة واجلزاء على األعمال.

ك  نـ ْعُبُد خنصك ابلعبادة وال نعبد غريك  والعبادة: الطاعة.، إِّايَّ
ك  ن ْست عِّنُي أي نطلب العون والت وال ميلك القدرة على عوننا أحد  ، أييد والتوفيقو إِّايَّ

 غريك .
راط  اْلُمْست قِّيم  عرفنا ووفقنا ودلنا على الطريق املوصل إىل احلق، وأرشدان إليه  اْهدِّان  الص ِّ

. 
 الصراط املستقيم: الطريق املعتدل: طريق اإلسالم الذي بعثت به أنبياءك ورسلك.

راط  الَّذِّين  أ نـْع ْمت  ع ل ْيهِّْم أي طريق من أنعمت عليهم، من النبيني والصديقني  صِّ
 والشهداء والصاحلني 
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املغضوب عليهم: هم الذين بلغهم الدين احلق الذي شرعه هللا لعباده، فرفضوه ونبذوه 
. 

 والضالون: هم الذين مل يعرفوا احلق، أو مل يعرفوه على الوجه الصحيح .
 دعاء، أي تقبل منا واستجب دعاءان، وهي ليست من القرآن .« آمني»

إىل أن نبدأ كل أعمالنا وأقوالنا ابلبسملة، فهي مطلوبة لذاهتا، حمققة -تعاىل–أرشدان هللا 
 لالستعانة ابمسه العظيم. وعلمنا سبحانه كيف حنمده على إحسانه ونعمه، 

نه مالك امللك ورب العوامل واملوجودات فهو صاحب الثناء حبق، فاحلمد كله هلل دون سواه، أل
كلها، أوجدها ورابها وعين هبا، وهو صاحب الرمحة الشاملة الدائمة، ومالك يوم اجلزاء واحلساب ليقيم 
العدل املطلق بني العباد، وحيقق للمحسن ثوابه، وللمسيء عقابه. فهذه الصفات جتعلنا خنص هللا 

له، فال نستعني إال به، وال نتوكل إال عليه، وال نعبد إال إايه،  ابلعبادة وطلب املعونة، واخلضوع التام
 خملصني له الدين، ألنه املستحق لكل تعظيم، واملستقل إبجياد النفع ودفع الضر.

وللتغلب على مصاعب الدنيا  أرشدان هللا سبحانه إىل طلب اهلداية والتوفيق منه، حىت 
الستقامة والنجاة، وهو طريق اإلسالم القدمي نسري على منهج احلق والعدل، ونلتزم طريق ا

املستمر الذي أنعم هللا به على النبيني والصديقني والصاحلني. وهذا شأن العبد العابد العاقل 
العارف حقيقة نفسه ومصريه يف املستقبل، ال شأن الكافر اجلاحد الضال املنحرف، الذي 

ء، أو جهال وضالال، وما أكثر الضالني أعرض عن طريق االستقامة عنادا، أو ميال مع األهوا
عن طريق اهلداية، التاركني ملنهج االستقامة، الذين استحقوا الغضب والسخط اإلهلي! فاللهم 

 أدم علينا البقاء يف طريق اهلداية، وتقبل ثناءان ودعاءان واحفظنا من الغواية والضالل.
 املثاين ( ؟السبع ، ملاذا مسيت سورة الفاحتة ب : ) الفاحتة-1
الصراط املستقيم ، مالك يوم الدين، احلمد هلل، يين معاين العبارات  التالية :بسم هللا-2

 ؟
 ماهي الصفات اليت جتعلنا خنص هللا ابلعبادة وطلب املعونة ؟-3

ومن الوسائل اليت كان هلا دورا فعاال أيضا أسلوب التمثيل للمشهد القرآين أن كان 
فعال تفاعل الصغريات مع املشهد وحسن اصغائهن ؛ كما لوحظ فقد لوحظ ، ذلك مستطاعا

 أهنن حفظن العبارات جيدا وكانت من أكثر األشياء اليت علقت أبذهاهنن .
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كانت انجحة لكن هذه   - تعاىل–وإمجاال كل الوسائل اليت سبق ذكرها وبفضل هللا 
 كانت فعال األكثر نفعا .

 

 الفصل الرابع :
 ة ربط حفظ القرآن الكرمي ابلتفسري لدى األطفالعرض نتائج استبانة أمهي

 يف الرايض ابلسعودية وحتليلها   يف مركز حتفيظ القرآن الكرمي
مراكز التحفيظ هي دور أنشئت برعاية اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف اململكة 

وحيدها من  ، قارة آسيا العربية السعودية تقع اململكة العربية السعودية يف أقصى اجلنوب الغريب من
ومن الشمال: ، ومملكة البحرين، ودولة قطر، الشرق: اخلليج العريب، ودولة اإلمارات العربية املتحدة

واجلمهورية العراقية واململكة األردنية اهلامشية  ومن الغرب: البحر األمحر، ومن ، دولة الكويت . 
اململكة العربية السعودية أربعة أمخاس شبه جزيرة تشغل ، اجلنوب: اجلمهورية اليمنية، وسلطنة عمان

.العرب مبساحة تقدر بـ عدد السكان، كيلومرت مربع و  2,149,790  : مليون نسمة حسب  
"نسمة 32,552,336م( 2017) احصاء  

كل مجعية خريية أنشئت على مستوى ،  " يقصد ابجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي  
ئحة األساسية للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي هبدف تعليم املنطقة طبقا ألحكام الال
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؛ من أهدافها  تالوة وحفظا وجتويدا وما يتصل بذلك أو يتفرع عنه من أغراض، القرآن الكرمي
: 

 . علماً وعمالً -تعاىل -ربط املسلم بكتاب هللا  -

 - التذكرة مبنزلة القرآن الكرمي العلمية .، حتقيق اخلريية

، ربط الناشئة بكتاب هللا  ة النشء يف التخلق أبخالق القرآن الكرمي وتطبيقه.مساعد
 -وحثهم على تعليمه لتستقيم األلسن

 ونطقه نطقاً صحيحاً حسب قواعد التالوة .، إتقان تالوة كتاب هللا- 

هـ  يف منطقة مكة املكرمة 1382يف شهر رمضان املبارك سنة ، أول مجعية أسست يف اململكة 
 ".(1)هـ 1383والثانية يف منطقة املدينة املنورة سنة 

تضم بني جنباهتا الكثري من الطلبة املقبلني على حفظ كتاب هللا الكرمي ومراجعته ودراسة 
اجلنسني ومبختلف  وقد خرجت الدور الكثري من احلفظة محلة كتاب هللا الكرمي من كال، أحكامه

بينما ، األعمار من التمهيدي إىل الشيخوخة، تستقبل الطالب من بعد العصر إىل املغرب تقريبا
، خيصص الوقت من بعد املغرب إىل العشاء للمعلمني للحفظ واملراجعة ودراسة األحكام أيضا

ة يف تدبر القرآن وكثريا ما كان يرد على لسان املعلمات والطالبات واألهايل ما يدل على الرغب
لذا عملت الباحثة على دراسة هذا املوضوع لبيان أمهيته وضرورة تعميمه على ، فهما وتفسريا
 وقامت ابستشفاف هذه اآلراء من خالل ثالثة أمور ، دور التحفيظ

                                  
 مجعيات حتفيظ القرآن واملستقبل املستشرف  -حبوث متفرقة « الرئيسة  -مو قع حبوث -الشربمي ،عبد العزيز بن عبد الرمحن  - (1)
 http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-  2010 نوفمرب 27 املوافق 431) .(ذو احلجة 21 السبت 

  htm.111235    -23-5-2018 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-111235.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-111235.htm
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 املبحث األول : عرض نتائج اخلصائص الدميغرافية للعينة ومناقشتها

 ميغرافية للعينة: نتائج اخلصائص الد -املطلب األول   

كانت الفئة املستهدفة  جمتمع األمهات الفاضالت املهتمات بتنشئة أطفاهلن على حب القرآن 
تعلما وحفظا وبعض معلمات دور ومراكز التحفيظ يف السعودية وكواالملبور وبعد األخذ مبالحظات 

موزعات  121 عن االستبياناحملكمني جزاهم هللا خريا . حيث كانت عدد العينة  املشاركة يف اإلجابة 
 حسب اجلدول التايل :

 

 :مناقشة نتائج اخلصائص الدميغرافية للعينةعرض و : الفرع األول 
بياانت 

 أساسية 
 

الشهادة 
 واملستوى العلمي 

 
 83جامعة

6
8.6% 

 
 5أكثر

4.
1% 

  أقل
33  

2
7,3% 

  الوظيفة:
يف جمال 

 التعليم
4

2  

3
4.1% 

  
معلم 
 قرآن 

2
9 

2
3.6% 

  غري
 ذلك 

52 

4
2.3% 

 
ربة 
 منزل

عالقتك 
 ابلقرآن الكرمي 

 
أحفظه 

25 

1
9.2% 

 
أحفظ 

5
7.7% 

 
أتلوه 

2
3.1% 

 
أتلوه 
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منه 
75 

3ابستمرار
0  

حسب 
 -وقيت

  العمر:
أقل من 

30 
3

1 

2
5.6% 

 
30-
40 

4
4 

3
6.4% 

  أكثر من
40 

46 

3
8% 

االهتمام 
 ابلتفسري  

  
يهمين 

 74جدا 

6
1.8% 

 
يهمين 

يف 
بعض 

اآلايت 
39 

3
1.7% 

  يف بعض
 8املفردات 

6.
5% 

لغتك اليت 
 تتكلمني هبا 

 
9العربية

8 

8
1% 

 
 أجنبية

  العربية
 23واألجنبية 

1
9% 

اهتمام أفراد 
 أسرتك ابلقرآن 

 
مجيعهم 

66 

5
5% 

 
بعضه

 54م 

4
5% 

 فقط أان 

 
 :املشاركات قد تنوعن أن وبناء على اجلدول السابق تبني 

يعملن يف جماالت أخرى  52و، معلمة للقرآن 29معلمة منهن  71وبلغ عددهن  بني معلمات
بينما ، فوق جامعيات %4.1جامعيات  %68.6حافظة لكتاب هللا العزيز وكان بينهن  25بينهن 
- 30بني  %36.4و 30أقل من  %25.6:  كالتايلوترتاوح أعمارهن  ، أقل من ذلك 27.3كان 

منهن يهتممن  31.7و، اهتماما شديدا بتفسري القرآن 61.8أبدت ، سنة 40فوق  %38و 40
منهن على تفسري املفردات فقط . وتبني ان بعضهن يتحدث  %6.5بينما تقتصر ، بتفسري بعض اآلايت
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، كذلك أظهرت %19ولغة أجنبية جبانب اللغة العربية بنسبة ، %81اللغة العربية وحدها  بنسبة 
و منهن يهتم بعض أفراد األسرة ، د أسرهتن ابلقرآن الكرميمنهن يهتم مجيع أفرا %55الدراسة أن 

على تزايد االهتمام بكتاب -تعاىل  -.وهذه النسب تدل بفضل هللا %54بكتاب هللا العزيز بنسبة  
 بني أفراد األسر املسلمة . - تعاىل –هللا 
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 الثاين عرض نتائج حماور االستبانة ومناقشتها.املبحث 
األول : أمهية إدخال التفسري كمنهج دراسي يف مراكز حتفيظ املطلب األول: احملور 

 القرآن.
يتبني يف هذا احملور حرص املشرتكات على تدارس القرآن مع أطفاهلن والقيام بشرح وتفسري 

ايت احملفوظة ورغبتهن الفعلية أن يفهم أطفاهلن القرآن الكرمي يف سن مبكرة حيث اتفقن مجيعهن أن اآل
 :فهم القرآن يف سن مبكرة يقوم لغة الطفل ويساهم أيضا يف تقومي أخالقه من خالل اجلدول التايل 

 نهج دراسي يف مراكز حتفيظ القرآن( يبني نتائج أمهية إدخال التفسري كم2اجلدول )

 العبارات
  

النسبة  نعم
النسبة  ال املئوية

 املئوية
التحاق 

الطفل مبركز 
لتحفيظ القرآن 
ضروري لشغل 
وقت فراغه مبا 

 ينفعه 

121 

100% 

 

 

حفظ 
القرآن قوى لغة 

 طفلي /طفليت 
121 

100% 
 

 

أقوم 
شخصيا مبتابعة 
حفظ  طفلي 

 طفليت/

121 

100% 

 

 

أحب 
   %100 121أن أقرأ تفسري 
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اآلايت كي 
 يأوضحها لطفل

 طفليت/
أرغب 

أن يرافق التفسري 
املبسط احلفظ 

 لطفلي /طفليت

121 

100% 

 

 

يساهم 
التفسري والتدبر 
 يف تقومي خلق 

  طفلي /طفليت 

121 

100% 

 

 

أحب 
طفلي  أن يفهم 

طفليت القرآن /
 يف سن مبكرة

120 

99.2% 

1 

08% 

 
 نتائج أمهية إدخال التفسري كمنهج دراسي يف مراكز حتفيظ القرآن األول: عرض الفرع 

عدا األخري حيث بينت إحداهن عدم رغبتها يف فهم  %100فقد كانت نسبة اإلجاابت بنعم 
 طفلها للقرآن يف سن مبكرة  قد يكون هلا وجهة نظر معينة يف ذلك .

 سي يف مراكز حتفيظ القرآنالثاين: حتليل نتائج أمهية إدخال التفسري كمنهج دراالفرع 

 ك. %100قد أظهرت نتائج االستبيان واللقاءات اليت متت مع األمهات اتفاق اجلميع بنسبة 
مبركز لتحفيظ القرآن ضروري لشغل وقت  األطفالما بني احملور األول أن التحاق 

فراغهم مبا ينفعهم  وأن حفظ القرآن قوى لغتهم،  كما تبني لنا حرص األمهات وعنايتهن 
األمهات حبهن  لقراءة تفسري اآلايت كي يقمن  أظهرتشخصيا مبتابعة حفظ  أطفاهلن   كما 
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ق التفسري املبسط احلفظ لذلك كان طبيعيا أن جند إمجاعا على أن يراف، بتوضيحها لألطفال
األطفال القرآن يف  أن يفهم األطفال ابتفاق اجلميع وأهنن يرغنب  يساهم  يف تقومي خلق فهو  

سن مبكرة فلم خبالف ذلك إال مشرتكة واحدة من بني املشرتكات إال أن اجلميع أمجع أن فهم 
حيث نقلن حبهن  القرآن وتفسريه كان له دور يف هتذيب شخصية األطفال وتقومي أخالقهم

وعنايتهن بكتاب هللا الكرمي لصغارهن فخصصن جلسات للشرح والتدبر والفهم ووجدهنا طريقة 
بل كان التفسري بوابة لفتح آفاق للتفكر فيما حوهلم من ، للرتبية ومعينا للصغار على احلفظ

 يف سن مبكرة وهبذا نرى أن ادخال التفسري، عوامل وخملوقات ومنت مداركهم يف الفهم واالستنتاج
 ال يقل أمهية عنه يف سن الشباب وما بعده .

 احملور الثاين : الطرق املعينة على تفسري القرآن الكرمي لألطفال:-املطلب الثاين 

مشاركة من األمهات واملعلمات  121والبالغ عدد املشاركات فيه  االستبيانيتضح من هذا 
 أهنن يكدن جيمعن أغلبهن على معظم ما هو موجه إليهم يف االستبيان ضمن اجلدول التايل : 

 
   العبارات

 نعم 
النسبة 

 ال   املئوية
النسبة 

 املئوية
تعاون  .1

األسرة واملدرسة 
ومركز التحفيظ 
مهم لرتغيب 
األطفال ابلقرآن 

 الكرمي  

121 

100% 

 

 

ضرورة  .2
ان يكون املعلمون 

 ملمني ابلتفسري 
121 

100% 
 

 

ألسلوب  .3
املعلم دور مهم يف 
إقبال  طفلي 

121 
100% 
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طفليت لالهتمام /
 مبعاين اآلايت

جيب أن  .4
يهتم املعلمون 

الفردية ابلفروق 
 عند ا ألطفال

121 

100% 

 

 

التشجيع  .5
ابلكلمة أو اهلدية 

مهم جلذب  
 طفلي /طفليت

121 

100% 

 

 

استخدام  .6
الوسائل املناسبة 
اليت  تساعد على 
الفهم  ك )اللعب 

واإلنشاد 
 والعروض (

113 

93,4% 

8 

6.6% 

الوسائل   .7
التقنية احلديثة 
وسيلة ضرورية من 

 وسائل التعليم 

107 

88.4% 

14 

11.6% 

 
 الفرع األول :عرض نتائج الطرق املعينة على تفسري القرآن الكرمي لألطفال:

، فقد أمجعن أن تعاون األسرة واملدرسة ومركز التحفيظ مهم لرتغيب األطفال ابلقرآن الكرمي 
 ، مني ابلتفسريوأن هناك ضرورة ان يكون املعلمون مل
ر مهم يف إقبال  األطفال على  االهتمام ن ألسلوب املعلم دو أوكذلك اتفقن على 

وهو امر ضروري ، أنه على املعلم أن يهتم ابلفروق الفردية عند ا ألطفالو ، اآلايتمبعاين 
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وكذلك جيب تشجيع ابلكلمة أو اهلدية مهم جلذب  ، -تعاىل–لتحبيب الطفل بكتاب هللا 
 100ات على أتييدهن بنسبة فقد  بينت الدراسة هلذه االستفسارات امجاع املشارك، األطفال
  . % 

بينما كانت نسبة من أيد استخدام الوسائل املناسبة اليت  تساعد على الفهم  ك )اللعب 
،وهي نسبة تدل على إدراك املشاركات ألمهية هذه الوسيلة %93,4واإلنشاد والعروض ( 

، %6.6غري املوافقات ونسبة ، التعليمية إلشباع رغبة األطفال الفطرية وإبعاد امللل عن نفوسهم
 %88.4املوافقات على كون الوسائل التقنية احلديثة وسيلة ضرورية من وسائل التعليم  أما نسبة

.وهذه نسبة جيدة من املؤيدات إلدخال التقنية كوسيلة تعليم %11,6اما غري املوافقات فبلغت 
. 

  لألطفال:الفرع الثاين حتليل نتائج الطرق املعينة على تفسري القرآن الكرمي-

كان اهلدف من هذا احملور هو معرفة رأي أمهات الطالبات اللوايت شاركن يف الدورة الصيفية 
 ، تعلما وتعليما بشكل عامالكرمي بشكل خاص واملهتمات حبفظ القرآن 

وكان التجاوب فعاال فقد كان هناك امجاع اتم على ضرورة تعاون األسرة واملدرسة ومركز 
وبدا واضحا رغبتهن يف أن  يكون املعلمون ملمني ، طفال ابلقرآن الكرميالتحفيظ لرتغيب األ

ما ملسته الباحثة خالل العمل امليداين حيث أثنت األمهات على اتباع منهج  ابلتفسري وهذا
واتفقن مجيعا ، التفسري مع احلفظ يف تلك الدورة وبني  مدى التغيري امللحوظ على حفظ أطفاهلن

 ، ر مهم يف إقبال  األطفال على االهتمام مبعاين اآلايتأبن ألسلوب املعلم دو 
فاملعلم هو الذي يدير دفة احللقة ويوجه اهتمام األطفال بطريقة حتببهم أو تنفرهم من حضور  

وجعلهم يهتمون مبعرفة معاين املفردات و  أوامر ونواهي اآلايت فعلى عاتقه تقع ، حلقة التحفيظ
ال هلا،كما أمجعن على  وجوب اهتمام املعلمني ابلفروق الفردية مسؤولية عظيمة جيب أن يكون مؤه

 عند األطفال وهو أمر يعمل على جذب الطفل ملتابعة حفظه وتنمية رغبته يف فهم وحفظ كتاب 
وال يشعر أبنه مهمل لضعف يف مستواه مما جيعله يرفض االستمرار يف  - تعاىل–هللا 

 . إجياابرها سلبا أو و هي مشكلة أدركت األمهات مدى أث، احلفظ
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استخدام الوسائل املناسبة اليت   منهن أن  %93,4ومن جتارب األمهات وجدت   
وهو أسلوب لطيف متبع يف دور التحفيظ ، تساعد على الفهم  ك )اللعب واإلنشاد والعروض (

للمتعة تلمس أثره اإلجيايب يف دعم الروح املعنوية لألطفال وتدعيم رغبتهم للمشاركة و فهو فرصة 
 هذه  نأ مل جتد %6.6ابملقابل فإن نسبة ، والفائدة معا

تساعد على الفهم فبعض اآلابء فعال يرون أن مثل هذه األمور تضيع وقت  الوسائل ال
لكن علينا عدم إغفال حاجة الطفولة الفطرية للحركة واللعب واملرح ونعمل ، الطفل وال داعي هلا

 . على استغالهلا وتوجيهها ملا ينفعهم
وسيلة ضرورية من املشاركات أهنا  %88.4ويف جمال الوسائل التقنية احلديثة وجدت 

فنحن يف عصر تكاد األجهزة تكون رفيق اإلنسان الذي مل يعد يستغين ، من وسائل التعليم
لذا ، يستمتعون فعال هبا، وكذلك ميضي األطفال ساعات طوال ابستخدامها يف اللعب، عنه

وظهرت كثري ، دمة كتاب هللا حفظا وفهما أمر وارد وهو حمبب للصغارجند ان استخدامها خل
القصص القرآين أبسلوب  ما يرويمن الربامج التعليمية املعينة على احلفظ والتفسري ومنها 

 يتناسب مع أذهان األطفال وفهمهم.
من املشاركات رأي خمالف حيث رفضن فكرة استخدام الوسائل  %11.6بينما كان ل

وهذا ، عض اآلابء يرفض أن يضع هذه التقنيات بني يدي أطفاله ملا جتلبه من مفسدةالتقنية ب
حتويلها  نولكن عندما تستخدم إبشراف الوالدين أو املعلم ميك، فهي سالح ذو حدينأمر وارد 

 من عنصر هدم إىل عنصر بناء وفائدة. 
 املطلب الثالث، احملور الثالث    :طفلي /طفليت مع القرآن : 

برغبة  الكرميذا احملور حتاول الباحثة معرفة نسبة الطالب الراغبني يف حفظ وفهم القرآن يف ه
ومن حيضر برغبة األهل ومدى متابعة األهل لطفلهم فلهذا األمر أثر على طريقة التدريس وابلتايل ، منهم

 121إلجابة عليه النتائج املرجوة لتدبر وحفظ القرآن الكرمي من خالل اجلدول التايل والذي شارك يف ا
 مشاركة :

 ( يبني نتائج احملور الثالث    :طفلي /طفليت مع القرآن4اجلدول رقم )
   م
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ا
لعبارا

 ت

ن
 عم

ا
لنسبة 
 املئوية

ل
 ا  

ا
لنسبة 
 املئوية

1
. 

ا
لتحق  
طفلي 

طفليت /
يف مركز 
التحفي

ظ رغبة 
 منه 

7
9 

6
5.3% 

4
2 

3
4.7 

2
. 

ا
لتحق   

طفلي 
طفليت /

يف مركز 
التحفي

ظ 
مرغما 
بتشج

 يع مين 

7
4 

6
2.2% 

4
7 

3
8.8% 

3
. 

ل
دى  

طفلي 
طفليت /

9
6 

7
9.3% 2

5 

2
0.7% 
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رغبة 
حقيقية 
حلفظ 
 القرآن 

4
. 

ي
سألين  
طفلي 

طفليت /
عن 

بعض 
املفردا

ت عند 
 احلفظ

1
15 

9
5% 

6 

0
.5% 

5
. 

ي
نطق  
طفلي 

طفليت /
بعض 
املفردا

ت اليت 
ال 

يفهمها 
بطريقة 

غري 

1
01 

8
3.5% 

2
0 

1
6.5% 
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صحيح
 ة 

6
. 

ي
بدي  
طفلي 

طفليت /
اهتماما 
واضحا 
عندما 
اقص 
عليه 
من 

قصص 
 القرآن 

1
19 

9
8.3% 

2 

1
.7% 

7
. 

ي
بدي  
طفلي 

طفليت /
اهتماما 
واضحا 
عندما 
اقص 
عليه  

أسباب 
 النزول  

1
08 

8
9.3% 

1
3 

1
0.7% 
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8
. 

  
يساعد 

التفسري  
طفلي 

طفليت /
يف 

تثبيت 
 احلفظ

1
20 

9
9.2% 

1 

0
.8% 

 عرض نتائج طفلي /طفليت مع القرآن:، الفرع األول

 تبني للباحثة من خالل طرح األسئلة املبينة أعاله النتائج التالية :
من األطفال  %65.3التحقوا يف مركز التحفيظ رغبة منهم بلغ :  ينأن نسبة األطفال الذ

لكنها تبني مدى حاجة ، وهي نسبة جيدة، مبركز التحفيظ االلتحاقكانت لديهم الرغبة الشخصية يف 
 البيوت املسلمة إىل الوصول ابلطفل إىل االختيار احلر بتوجيهه إىل كتاب هللا حبا به ورغبة منه 

 نسبتهطفال الذين ارغموا على احلضور بدفع من والدته  يلغ  بينما بلغت نسبة األ
كان بتشجيع من والدته، وهذه الفئة حتتاج عناية خاصة من املعلمني لتعميق حب   62.2%
ابملقابل تبني أن نسبة األطفال الذين أكرمهم هللا من الراغبني ، يف قلوب األطفال الكرميالقرآن 

وهي نسبة تبشر ، منهم%20,7بينما ال يرغب ، %79,3يف احلفظ بدافع من أنفسهم بلغ 
وعلى املعلم تقع مسؤولية -تعاىل -ابخلري فهؤالء قد يكونون علماء وقراء املستقبل حبول هللا 

 بنائهم وفهمهم لكتاب هللا الكرمي .
من األطفال يسألون عن بعض املفردات عند احلفظ  %95كما تبني الدراسة ان 

، ابحلفظ دون الفهم %0.5معاين املفردات عند احلفظ بينما يكتفي  ويهتمون ابالستفسار عن
 وحيتاجون للفت انتباههم مبعاين ما حيفظون .

من أطفاهلن  ينطقون بعض الكلمات اليت ال يفهموهنا  %83,5وبينت األمهات ان نسبة 
حاجة  وهذه النسبة تبني فعليا مدى، من األمهات ذلك %16.5بطريقة غري صحيحة ينما مل تؤيد
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ومعلوم أن حفظ بعض الكلمات بطريقة غري صحيحة ستبقى مع الطفل ، الطفال لفهم ما حيفظون
 صغريا   كما حفظهافالطفل يستعيد الكلمة  ، حىت يكرب وابلتجربة تبني أتثري ذلك عند زايدة كم احملفوظ

وكذلك أيدت املشاركات بنسبة عالية اهتمام أطفاهلن ابلقصص القرآين فقد بلغت 
ويتبني هنا حب الطفل لسماع ، ال جيدن ذلك يف صغارهن %1.7بينما  %98.3نسبة ال

ومن إجاابت املشاركات أن ، القصة والتفسري وتفاعله معها وحاجته لتوضيح هذه القصص
، بينما وجدت %88.4االهتمام أبسباب النزول كان أقل ولكنه نسبة طيبة حيث بلغت 

 تمام .أن اطفاهلن ال يبدون هذا االه 10.75
ويف أهم استفسار مؤيد لفكرة البحث وهو حول مساعد التفسري  لألطفال يف تثبيت 

 احلفظ 
حيث مل خيالف هذا  %99.2كاد مجيع املشاركات جيمعن على ذلك و بلغت  النسبة 

وهذا يدل على وعي األمهات لدور التفسري ، الرأي إال مشاركة واحدة من ضمن املشاركات
 الفعلية ملرافقة التفسري للحفظ .ورغبتهن ، حفظ األطفالاملهم يف عملية سري 

 طفلي /طفليت مع القرآن: نتائجحتليل ، الفرع الثاين 

وضع هذا احملور لبيان نسبة األطفال الذين حيضرون إىل دور التحفيظ برغبة منهم مع وجود  
الرغبة حلفظ القرآن الكرمي فبعض األطفال يالحظ أهنم حيضرون للعب مع أصدقائهم مساء أو ملرافقة 

خصية من األمهات بني  أن أطفاهلن حضروا برغبة ش %65.3ولوحظ أن ، األم امللتحقة بدار التحفيظ
 منهن قمن بتشجيع األطفال على احلضور وترغيبهم يف القرآن وحفظه،  %62.2وأن ، منهم

أن تشجيع ، من األطفال لديهم رغبة حقيقية حلفظ القرآن %79.3 وتدل نسبة 
األمهات يثمر مع صغارهم عندما يوجه التوجيه السليم القائم على الدعم والتشجيع بال ضغط 

تنامي اهتمام األمة منذ الصغر بكتاب هللا احلكيم، ساند ذلك أن  وهذا يدل على، أو إكراه
، يسألون عن بعض املفردات عند احلفظمن األمهات واملعلمات بني أن اطفاهلن  %95نسبة 

 مما يدل على زايدة وعي األطفال وحرصهم على فهم ما حيفظون وابملقابل يدل على أمهية وجود 
وال يصبح احلفظ عندهم جمرد كلمات ، لفهم واالستيعابمنهج مبسط يليب حاجة الصغار يف ا

تتكرر دون فهم ملعانيها حيث وجد أن بعض األطفال ينطق الكلمات بصورة غري صحيحة عندما ال 
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من املشاركات  أبن  %83.5يفهمها وهي نسبة مرتفعة كما تبني من االستبيان حيث يوضح أن 
ومما ال شك فيه أن اإلنسان ، هنا بطريقة غري صحيحةينطقون  بعض املفردات اليت ال يفهمو أطفاهلن 

 فالبد أن يكون مهمة ، بطبيعته أيلف األمور اليت يتبينها ويفهمها بينما جيايف ما أشكل عليه فهمه
 دور التحفيظ ترغيب األطفال بكتاب هللا الكرمي وتقريبه من أفهامهم .

القرآين وتشدهم  األحداث  وابلتجربة تبني أن األطفال حيبون أن  يعيشوا جو القصص
وتبني من االستبيان أن األطفال يبدون اهتماما واضحا ، إذا رويت أبسلوب يراعي مداركهم

، وأبسباب %98.3بنسبة عالية بلغت   الكرميعندما تقص عليهم أمهاهتم من  قصص القرآن 
تخصيص وهي نسب حتتم فعال استغالل هذه امليول يف دور التحفيظ ب %89.3النزول بلغت 

من املشاركات %99.2الزمن املناسب هلا وجعلها من ضمن خطة التدريس فيها، خاصة أن 
 يساعد  األطفال يف تثبيت احلفظ. أيدن أن التفسري

 املطلب الرابع  :احملور الرابع: رأيك يف واجبات معلم القرآن :

مشاركة يف 121هن يف هذا احملور يتضح رأي املشاركات من األمهات واملعلمات  والبالغ عدد 
 وفق اجلدول اآليت : الكرمي معلم القرآن

 ( يبني نتائج  رأيك يف واجبات معلم القرآن :5اجلدول رقم )
 

معلم 
القرآن قدوة 
يقلده  طفلي 

طفليت  ويردد /
 عباراته 

117 

96.7% 

3 

2.5% 

على 
معلم القرآن أن 
يكون حافظا 
لكتاب هللا 

111 

91.7% 

10 

8.3 
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تعاىل أو لقدر 
 كاف منه   

معلم 
القرآن املتقن 
للتالوة أفضل 
 من غري املتقن  

119 

98.3% 

2 

1.7% 

املعلم 
املطلع على 
التفسري أكثر 
قدرة على 
توضيح املعاين 
وشد انتباه 

 الصغار

120 

99.2 

1 

0.8% 

املعاملة 
الطيبة من قبل 

املعلم حتبب  
طفلي /طفليت 

 ابلقرآن

121 

100% 

- 

- 

على 
معلم القرآن أن 
يلتحق بدورات 
تدريبة يف جمال 

 التفسري 

111 

91.7 

10 

8.3% 

على   
 %4.1 5 95.9 116معلم القرآن أن 
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يتواصل مع 
األهل 

 ابستمرار 
 

 :الكرميالفرع األول :عرض نتائج رأيك يف واجبات معلم القرآن 

به الصغار ويقومون بتقليده من املشاركات أن معلم القرآن قدوة حيتذي  %96.7حيث اعتربت 
 ذلك صحيحا . %2.5يف أقواله وأعماله  بينما ال جيد 

من املشاركات أن على معلم القرآن ضرورة أن يكون حافظا لكتاب  %91.7رأت نسبة  كما
،  و يف مسألة %8.3بينما كانت نسبة من مل تر ذلك ضروري ، أو لقدر كاف منه  -تعاىل -هللا 

من املشاركات  اثنتانبينما رأت ، من املشاركات أمهية ذلك ملعلم القرآن %98.3اتقان التالوة وجدت 
ويف ضوء التجربة والواقع وجد أنه كلما أتقن املعلم للتالوة وكان أكثر ، عدم أمهية االتقان ملعلم القرآن

 رسوخا يف حفظه أجاد طالبه التالوة وبرعوا فيها .
ن املعلم املطلع على التفسري أكثر قدرة أ %99.2و أيدت  اغلب املشاركات بنسبة  

 ، على توضيح املعاين وشد انتباه الصغار، وهذا االستفسار حيث مل يعارضه إال مشاركة واحدة
وتبني أن املشاركات يؤيدن كون املعاملة الطيبة من قبل املعلم حتبب  الطفل ابلقرآن. و 

 . %100حظي بتأييد اتم من املشاركات حيث كانت النسبة 
من املشاركات وجوب التحاق معلم القرآن بدورات تدريبة يف  %91.7وقد أيدت 

جمال التفسري ويالحظ هنا أيضا املوافقة بشدة على هذا االستفسار مما يدل على أمهية أن يلم 
وهب  %8.3املعلم بقسط مناسب من التفسري .حيث كانت نسبة من ال يرين ضرورة ذلك 

 . نسبة قليلة مقارنة ابملؤيدات
نسبة عالية من التأييد  ابستمرار علىوحصلت فكرة تواصل معلم القرآن أن مع األهل  

ألمهية هذا األمر يف مشاركة العناية ابألطفال للوصول إىل أفضل النتائج يف  %95.9بلغت 
 احلفظ والتدبر .



62 
 

 :الكرميالفرع الثاين حتليل نتائج رأيك يف واجبات معلم القرآن -

هذا احملور هو استشفاف لرأي املشاركات من أمهات ومعلمات حول شخص معلم القرآن  
 ، عليه من مسؤولية جتاه كتاب هللا الكرمي وجتاه طالبه ومدى أتثريه يف طالبه وما

فاملعلم يشكل القدوة اليت يتمثلها الطفل وحياول تقليدها بعد والديه ويف بعض األحيان 
 %96.7نفسهم وهذا واقع ملموس أيدته املشاركات بنسبة أن الوالدين م أتثرياجند املعلم أشد 

وهي نسبة مرتفعة تدل على أمهية دور املعلم وأتثريه على طالبه فهم يرددون عباراته اليت يقوهلا 
 وتكاد تكون ثوابت راسخة لديهم .

و مسؤوليته - تعاىل-وهذا والشك يضعه أمام مسؤولية ال يستهان هبا مسؤوليته جتاه كتاب هللا  
 %91.7حظي بنسبة  جتاه الطالب فال أقل من أن يكون حافظا لكتاب هللا أو لقدر كاف منه وهذا ما

ولعل مسألة اتقان التالوة أشد حساسية من احلفظ نفسه فالطالب سيأخذون عن ، من املشاركات
 الكرمييعد معلم القرآن فيتحتم هنا أن ، معلمهم التالوة  وترسخ يف أذهاهنم سواء أكانت صحيحة ام ال

إعدادا يليق مبكانته اليت انل شرفها  من مكانة وشرف ما يقوم بتدريسه وهذا يعيدان ملا طرحته الباحثة 
 .من ضرورة إعداد املعلم ابلتحاقه بدورات تدريبية للحفظ والتجويد والتفسري 

لم أن مع %98.3كما  أثبت االستبيان بنسبة ،  من املشاركات 91.7أيدت ذلك 
وأن املعلم املطلع على التفسري أكثر قدرة ، املتقن للتالوة أفضل من غري املتقن الكرميالقرآن 

نسبة عالية تبني رغبة األهل واملعلمني  %99.2على توضيح املعاين وشد انتباه الصغار بنسبة
حرصا منهم ابحلفظ واخلربة يف جمال التجويد والتفسري  الكرميعلى السواء أبن يتميز معلم القرآن 

 أن ينقل علمه ألطفاهلم .
أن يكون من أحسن  الكرميأما يف جمال األخالقيات واملعاملة فيفرتض يف معلم القرآن 

يتثمل القيم اليت يعلمها ويتلوها يف كتاب هللا من حسن املعاملة وطالقة الوجه ، الناس أخالقا
ليقرهبم إليه ويشدهم للتمسك بتعاليمه  -تعاىل–فيكون حمببا لألطفال بكتاب هللا ، واإلخالص

وهو أمر غاية يف األمهية ، %100وهلذا نرى أن نتيجة االستبيان يف هذا الشأن امجاع اتم عليه 
ألن بعض املعلمني بسوء معاملتهم كانوا سببا يف ترك بعض األطفال لدور التحفيظ وعدم الرغبة 

 يف العودة إليها .
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أال يغفل عن متابعة طالبه والتواصل مع األهل  رميالك كما  جيب على معلم القرآن
ابستمرار ملا هلذا من دور يف شعور الطالب ابملتابعة واالهتمام حيث يعلم أن الدار واألهل يد 

واستقرار النفس يعينه ابلتأكيد على التفوق واحلفظ اجليد كما ، واحدة متعاونة  فيشعر ابألمان
ن عدم احلفظ أو الفهم عند الطالب وهذه الرغبة دعمتها ع أن من شأنه سد الثغرات اليت تنشأ

مما يدلل على اهتمام األمهات ابلتواصل مع املعلمة %95.9املشاركات يف االستبيان بنسبة
 ملتابعة طفلها .

 طفلي /طفليت يف املنزل :  -املطلب اخلامس : احملور اخلامس :املتابعة البيتية 

ور مدى متابعة األهل ألطفاهلم يف املنزل وعنايتهم بتوضيح حيث تتبني الباحثة من خالل هذا احمل
 وتفسري ما حيفظه أطفاهلم من خالل االستفسارات التالية:

 طفلي /طفليت يف املنزل : -( يبني نتائج املتابعة البيتية 6اجلدول رقم )

 
ا

لعبارا
 ت

ن
 عم

ا
لنسبة 
 املئوية

ل
 ا  

ا
لنسبة 
 املئوية

1
. 

أ
اتبع 

حفظ  
وفهم 

طفلي 
طفليت  /

للقرآن 
يف 

البيت  
 دائما 

8
0 

6
6.1% 

4
1 

3
3.9% 
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2
. 

أ
اتبع 

حفظ  
وفهم 

طفلي 
طفليت /

للقرآن 
يف 

البيت  
حسب 

 وقيت 

9
4 

7
7.7% 

2
7 

2
2.3% 

3
. 

أ
تواصل 

مع 
مركز 

التحفي
ظ 

ملعرفة 
مستوى 

تقدم 
حفظ 
وفهم  
طفلي 

 طفليت   /

1
04 

8
6%. 

1
7 

1
4% 
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4
. 

أ
حضر 
جملس 
أولياء 
األمور 
لالطال

على  ع
مالح

ظات 
 املركز 

9
2 

7
6% 

2
9 

2
4% 

5
. 

أ
انقش 

مع  
طفلي 

طفليت /
معاين 

 اآلايت 

1
04 

8
6% 

1
7 

1
4% 

6
. 

أ
حب 

أن 
يكون 
للمركز 

منهاجا  
مبسطا 
لتفسري 

1
20 

9
9.2% 

1 

0
.8% 
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ما 
حيفظ 
طفلي 

 طفليت/
7

. 
  

أقوم 
على 

تشجيع  
طفلي 

طفليت /
على 
فهم 

القرآن 
والعمل 

 به

1
18 

9
7.5% 

3 

2
.5% 

 
 طفلي /طفليت يف املنزل : -الفرع األول :عرض نتائج املتابعة البيتية 

بينما ، من املشاركات حيرصن على متابعة حفظ أطفاهلن بشكل يومي %66.1فقد وجد أن 
ومعلوم ما للمتابعة اليومية من دور فعال يف رفع مهة ، منهن أطفاهلن حسب وقتهن %77.7تتابع 

 ومساعدته على املواظبة .الطفل 
 لالطالعمن املشاركات يعملن على التواصل مع مركز التحفيظ  %86وتبني أن نسبة 

وهي نسبة تدل على حرص األمهات ، على مستوى أطفاهلن ومتابعة سري تقدمهم يف احلفظ
 وفهمه ألطفاهلن، الكرميفعال على حفظ القرآن 
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من املشاركات  %76مركز التحفيظ . ورأت منهن ال يتواصلن مع  %14بينما كانت نسبة 
ضرورة تلبية دعوة مركز التحفيظ حلضور جملس أولياء األمور ألمهية ذلك يف معرفة تطورات برانمج املركز 

 لذلك ضرورة.  %24بينما مل جتد ، وأثر ذلك على تقدم األطفال أو تبادل اآلراء لعموم املصلحة
من املشرتكات  %86عليها البحث  لوحظ أن  ويف نقطة هي  من أهم النقاط اليت يقوم

إذا ما قورنت مع ، يناقشن معاين اآلايت مع أطفاهلن قبل احلفظ وهي نسبة ال يستهان هبا
 ممن ال يقمن مبناقشة معاين اآلايت مع أطفاهلن. 14%

وحظيت فكرة أن يكون للمركز منهاجا  مبسطا لتفسري ما حيفظ األطفال بنسبة 
فهن يرغنب أبن يوضع ملراكز التحفيظ منهج للتفسري يدرسه األطفال  من املشاركات 99.2%

 ومل يؤيد الفكرة إال واحة من بني املشاركات .، إىل جانب حفظهم
من املشاركات يشجعن أطفاهلن على العمل مبا ميليه القرآن الكرمي  %97.5وتبني أن 

 وة لآلايت وعمل هبا.وهذا هو املنهج الصحيح فالقرآن الكرمي  تال، بعد فهم تعاليمه
 طفلي /طفليت يف املنزل : -الفرع الثاين حتليل نتائج املتابعة البيتية -

 .حفيظ يتابع هذا احملور العناية املنزلية من قبل األمهات ألطفاهلن ومدى تفاعلهن مع دار الت
ومن الواقع امللموس جند أن كثريا من األمهات احلريصات على مستقبل أطفاهلن يقمن  

األم احلريصة على دين أطفاهلا وتوجيههم ملا ينفعهم  هتفعل وهذا ما، بدور املعلم يف البيت
مشاركة تعمل  42مشاركة   121ويف جمال هذا البحث جند أن من بني، فيدينهم قبل دنياهم

 %66.1منهن معلمات للقرآن، فنحن هنا يف جو علمي قرآين بينت فيه  29 يف جمال التعليم
ونسبة ، من املشاركات أهنن يتابعن حفظ وفهم أطفاهلن للقرآن الكرمي يف البيت بشكل يومي

على مناقشة معاين اآلايت قبل احلفظ فقد %86وحيرصن بنسبة ، حسب وقتهن 77.7%
فاق مفاهيم األطفال وتفتح مداركهم على أمور اخللق بينت أغلبهن أن املناقشة للمعاين توسع آ

ولذلك جند ، و ما يدور حوهلم الكرمي والكون من حوهلم من خالل املقارنة بني معاين القرآن
منهن يرغنب أن يكون للمركز منهاج  مبسط لتفسري ما حيفظ أطفاهلن فهذا  %99.2أن 

 ، والشك يسهل عليهن مهمة املراجعة مع أطفاهلن



68 
 

يطمعن أن حيفظ األطفال القرآن  %97.5كما بني االستبيان بنسبة عالية جدا بلغت   ألهنن
فهذه لعناية املنزلية تربز بشكل جلي ، مع الفهم  والذي يقودهم للعمل مستقبال مبقتضى أحكامه الكرمي

واليت تتضح أكثر من خالل حرص األمهات على  -تعاىل–واضح لنيل شرف حفظ وفهم كتاب هللا 
التواصل مع مركز التحفيظ ملعرفة مستوى تقدم حفظ وفهم األطفال وهذا دليل على اهتمامهن البالغ 

 %76كما حيضر ،  منهن يتواصلن مع مركز التحفيظ ملتابعة أطفاهلن %86حيث بني االستبيان أن  
من األمهات عندما  هذا النوعال عجب أن ، ات املركزعلى مالحظ لالطالعمنهن جملس أولياء األمور 

واألثر ، يطالنب مركز التحفيظ مبنهاج مبسط للتفسري يعني متاما حاجة أطفاهلن للتفسري مع احلفظ
 اإلجيايب املرتتب على ذلك .

 املطلب السادس: االستفادة من آراء األهل : -

سري ضمن جدول الدورة الصيفية على أثنت كثري من األمهات بعد القيام بتجربة ادخال التف
هذه التجربة، واوضحن كيف أن الصغريات كن ينقلن ما تلقينه من معلومات ومعان لبعض اآلايت هلن 
وأن بعضهن استفدن شخصيا من الدروس املطبوعة اليت وزعت لشرح بعض السور من جزء النبأ واطلعن 

 ، لألطفالعلى بعض القصص القرآين الذي اعد على شكل عروض وقصص 
كما أوضحن كيف ختلص بعض الصغريات من صعوبة نطق بعض املفردات بعد أن 

) كالعهن املنفوش () يدا أيب هلب ( فكانت تقرأ من قبل ، عرفت معانيها  كقراءة )إليالف (
) يبا أيب هلب ( وغريها من هذا القبيل ، بعض الصغريات) إيل الف (،    و) كالعنه املفنوش (

هات كيف أعان التفسري أطفاهلن على سرعة احلفظ وثباته وهذا حديث روته .وبينت األم
 ، تقول -تعاىل–حافظتني لكتاب هللا إحدى األمهات اليت اكرمها هللا اببنتني 

"كنت حريصة على تقسيم آايت احلفظ اليومية مع شرح وتفسري لآلايت مع أسباب 
ال ابنيت  على احلفظ بكل حب وشغف النزول إن وجدت كل هذا كان له األثر الواضح يف إقب

وتالوهتا بكل خشوع وتدبر مما زاد يف تعلقهن بكتاب ، وساعدهن الفهم على تثبيت اآلايت
حفظه كامال فله احلمد واملنة  -عاىلت–هللا حبا ومتسكا به ومل ميض عامان حىت أمتمن بفضل هللا 

. 
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بعمر  لطفلنيم أتقول ، ل املفيدومن جتارب األمهات اللطيفة مع أطفاهلن هذا احلديث اجلمي
وتفسري  آايته وجدت قدرة أكرب على  الكرميوالثامنة :"عن جتربيت مع أطفايل يف حفظ القرآن  السابعة

عن  وفيدي احلفظ مع فهم وترسيخ اآلية يف خميلة الطفل عندما أجلس معهم ونشاهد قصة مصورة او
بل وختيلوا ، الفيل حفظ أطفايل السورة ويف قصة أصحاب، أصحاب الكهف وعن قصة صاحب اجلنتني

 أحداثها وترتيبها أكثر بعد ان عرضت عليهم فيديو قصة أصحاب الفيل.
ويف سورة التكوير عندما شرحت هلم ابلصور الشمس واجملموعة الشمسية وكيف خلق 

وا كلما فأصبح ، ربنا الكون الكبري، وهذا التوازن الكوين وكيف ستتغري املوازين يوم القيامة أيضا
مروا على آية  كونية تلفت انتباههم وتدفعهم إىل التفكر يف بديع خلق هللا ومجال صنعه من 
حوهلم وفهموا معىن أمم أمثالكم عند توضيحها مبثال خالاي النحل وبيوت النمل وغريها من 

إىل  مما جعلهم مييلون، وهذا يبني كيف ان التفسري فتح هلم آفاقا للتفكر والتدبر، احليواانت
 ". -تعاىل–التالوة بفهم وساعدهم هذا على تثبيت حفظهم بفضل هللا 

وهذا ما أضافته  أخت اثلثة شاركت فيه برأيها حول جتربة االستعانة ابلتفسري على 
احلكيم  الكرميتيسري احلفظ لصغارها ؛ تقول : "كنا يف جهاد مع أطفالنا يف حفظ آي القرآن 

 اجيابياهتإمثلى التباعها يف حتفيظهم وكل طريقة كان هلا وتعدد األسلوب يف اجياد طريقة 
كان من أعظمها تقنينا   للنشءإال أن تفسري آايت القرآن الكرمي  الكرمي يف حفظ القرآن  الفعالة

للجهد املبذول وختفيفا لعبئه بل جىن مثارا عظيمة مل تكن ابحلسبان ؛حيث ابتدأت بتفسري آي 
ات الصعبة واملتوسطة الفهم ابلنسبة هلم أبسلوب مجيل يفهمه مع توضيح الكلم الكرميالقرآن 

طفلي وتفسري آايت القرآن املبني وسرد قصصه بتوضيح وتفسري مجيل لعناصر القصص 
مما سهل احلفظ كثريا واختصر وقتا عظيما علينا   كقصة أبو هلب وغريهاالكرمي  القرآن   يف

 وعليهم .
واإلقبال العظيم على حفظ كتاب  ولنا مجيعا التفسري عنصر تشويق رائع له ويل وأصبح

يزيد األجر  الكرميوخاصة إذا ربطنا أن أجر تفسري القرآن  وحب األطفال له-تعاىل -هللا 
 ".ربيع قلوبنا الكرمي، اللهم اجعل القرآن اىل ترسيخ اآلايت وعدم نسياهنا ابإلضافة ويضاعفه،
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حول جتربتهن مع التفسري كمساعد على احلفظ وغريها من التجارب اليت روهتا أمهات األطفال 
وأبدين رغبتهن أبن يكون هناك ، كلهن حيبنب فكرة أن يرافق حفظ صغارهن تفسري لآلايت  ، ألطفاهلن

 ري يتدارسه األطفال مع معلمتهم .منهج مبسط للتفس
 املطلب السابع : االستفادة من آراء املعلمني : -

تبني أن فكرة إدخال التفسري مع احلفظ مرحب  الكرميآن يف نقاش مت مع عينة من معلمات القر 
هبا وأن البعض منهن فعال يقمن بشرح بعض املفردات اليت يرينها ضرورية وأن بعض طالباهتن يبدين 

 .اآلية ومنهن من يسألن عن بعض الكلمات الغريبة اليت متر معهن  معىناهتماما شديدا مبعرفة 
، صص يوم للتفسري و التدبر وبعض قواعد العربيةوقد أبدت بعضهن الرغبة يف أن خي

ولكن ابملقابل هناك أطفال يتنافسون يف احلفظ مههم اجناز العدد األكرب من األوجه دون 
 االلتفات إىل املعاين والفهم .

كما وجد من املعلمات من تعاين من مشكلة العدد الكبري يف احللقة فاليسعفها الوقت 
بسماع حفظ الطالبات اليومي ولعل االستبيان الذي شاركت به لشرح املعاين خبيث تكتفي 

بعض املعلمات اللوايت هلن أطفال يف دارالتحفيظ يثبت مدى احلرص على مرافقة التفسري 
 للحفظ اليومي من قل معلمات املركز .

وهذه جتربة إلحدى املشاركات من املعلمات تقول : "كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
 اآلايتفاتبعت أسلوب تفسري  ألطفايلروضة لألطفال وكنت احب التميز  رعيته . كنت أدير

وحكايتها عليهم عن طريق قصص بسيطة مع االشارة والتوضيح لبعض املفردات اجلديدة على 
اىل ذلك اهنم كانوا يقصون ألهلهم قصص السور  وابإلضافةمسامعهم فوجدت سرعة ابحلفظ 

القرآنية فوجدان ترحيبا ابلفكرة واتبعناها بكل السنوات واشتهرت الروضة ألن أطفاهلا حيفظون 
بسرعة سور القرآن الكرمي ويتعلمون تفسري مفردات اآلايت ومل جيدوا صعوبة يف لفظها أو فهمها 

فأحب أن أنوه أن التفسري والشرح لألطفال عن سنوات . 5اىل 4علما أن أعمارهم كانت بني 
 طريق مبسط مثل القصص أسرع للحفظ ويثبت ابلعقل" .
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وهنا مشاركة أخرى من إحدى املعلمات واليت كان هلا جتربة يف إعطاء دروس التفسري للصغار 
 تقول :

  "جتربة تعليم الطالبات تفسري قصار السور
  طالبات 10كان عدد الطالبات املستفيدات 

الكتاب املعتمد هو السراج يف غريب القرآن للخضريي مع بعض االضافات من تفسري 
  السعدي

  البداية كانت بسورة الفاحتة
  مت شرح معاين الكلمات وتفسري السور بشكل مبسط قريب إىل عقل الطالبات

يقات أعجبت الطالبات الطريقة وحتمسن بشدة للتفسري وكن يشاركن املعلمة ببعض التعل
  أثناء الشرح

من خالل هذه التعليقات ظهر أن املادة سهلة وليست صعبة بسبب صغر سن  
ومت تصحيح املفهوم اخلاطيء بشكل ، الطالبات وتبني أن بعض الكلمات كن  يفهمنها خطأ

 . مبسط
تقوم املعلمة بوضع أسئلة شفوية وحتريرية كواجب للطالبات للتأكد من فهم الطالبات 

  للتفسري.
 انت الفائدة ظاهرة عليهن رغم قصر الفرتة اليت درسن فيها".ك

 حتليل رأي األمهات واملعلمات : ، الفرع األول

من مطالعة ما بينت األمهات واملعلمات جند أهنن أكدن نقطة مساعدة التفسري للصغار على 
قد فهموا  وكذلك تصحيح بعض املفردات اليت كان الصغار، تيسري احلفظ وتثبيته  رغم صغر سنهم

 الكرميفالفهم اخلاطئ ملفردات القرآن ، معناها خطأ، وهذا أمر غاية يف األمهية جتاه كتاب هللا الكرمي
 يبين يف ذهن الصغار معاين مغايرة ملا تقتضيه اآلايت .

ومن يهتم بتعليم  الكرميهذا كان رأي أغلب من مت اللقاء هبن من معلمات القرآن 
 هللا وأمثاهلن وتقبل عنهن خري أعماهلن.حفظهن -تعاىل -كتاب هللا 
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 النتائج واملقرتحات 
 بيان أهم النتائج والفوائد  امللموسة . أوال : 

ويعد هذا التطواف بني آراء العلماء من جانب و آراء القائمني على العملية التعليمة يف دور 
وجتربة ، منوها كتبهمومراكز التحفيظ وما صاحب ذلك من استنتاجات لدراسات أو معلومات قيمة ض

 إرفاق التفسري للحفظ وجد مايلي :  
ضرورة إدخال التفسري كمنهج دراسي يف مراكز حتفيظ القرآن: فقد لوحظ أن من -

العلماء من جعل" العلم ابلتفسري من فروض الكفاية الذي ال تربأ ذمة األمة إال بوجود ولو 
أجل الوقوف على معىن آية وتفسريها كما بالد بعيدة من  إىلمن كان يرحل  منها ومنهمطائفة 

 . الطربيقال 
له الدور البارز يف بناء شخصية الطفل اإلسالمية  وهو بدوره يؤدي  الكرمي فهم القرآن-

إىل غرس اإلميان ابهلل يف نفسه وتبسيط مبادئ العقيدة وتنشئته على اخلوف من هللا واليت هي 
 من أهم احلاجات الرتبوية يف هذه املرحلة 

:ال يغيب عن  الكرمي حرص السلف رضوان هللا عليهم على حتفيظ أطفاهلم القرآن -
املطلع على ثقافة األمة اإلسالمية على مر العصور ذلك ؛ حيث كانت أعمدة املساجد مسندا 

صلى  -ينهلون عنهم األسانيد املختلفة عن رسول هللا النشءلقراء هذه األمة حييط هبم جنباء 
 .فأينما وجدت اجلماعة اإلسالمية وجدت املدرسة القرآنيةهللا عليه وسلم 

فرق بني طفل نشأ يف ربوع القرآن الكرمي فهما وحفظا وتالوة وبني طفل أمهل  وجود-
أو ، أمام برامج األطفال اليت يف معظمها تعرض مشاهد القتل والتدمري وبث الشر والعنف

 .الفساد األخالقي 
على مبادئ قومية صحيحة تغذي اجلانب العاطفي يف إن غياب البعد الروحي القائم -

روح أي انسان فطرها هللا على حبه والتقرب إليه يصبح الضياع والتخبط سبيلها بدل سبل 
 اهلداية .

والعمل به واالعتناء بكل أمر وهني فيه هو نور يرشد النفس لتجعل القرآن  الكرميفهم القرآن  -
 .أبفعال الصحابة  النهج الذي يعيش املرء عليه متمثال
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حفظا  الكرميفما نفع أن يردد أطفالنا القرآن ، القرآن  ليس جمرد كلمات تردد ابأللسن-
صلى هللا عليه وسلم -وال يفهمون معانيه حىت إذا غاب عنهم نسوه وهو كما قال رسول هللا 

 :"أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها ".-
يف سن مبكرة  يف عصر أصبح الصغار يف غاية  الكرميازدايد احلاجة لفهم القرآن - 

النباهة والذكاء ودقة املالحظة لسهولة وصول املعلومة إليهم وهذا سالح ذو حدين فعلينا أن 
جنعل من فهمهم للقرآن يف سن مبكرة درعا يصوهنم ويكون هلم األساس الثابت الذي ال ختشى 

 ر العاملي .عليهم بعد ذلك أمواج العلوم املختلفة اليت غزت الفك
ففي لفتة ملاضي علمائنا الذين كانوا  الكرميالطفولة هي أهم مراحل تلقي القرآن  -

منارا للعلم على مر العصور جند أن القرآن الكرمي أول علم تلقوه  فما من فقيه أو حمدث أو 
اً، حفظ صغري  الكرميعامل تقرأ يف ترمجته يف سري أعالم النبالء أو غريه إال ويقول: حفظ القرآن 

 ليجعلوه اللبنة القوية يف بناء صرح علمهم . الكرمي القرآن حداثً، فكانوا يهتمون أوالً ابلقرآن
إن  قدرة األطفال  على احملاكمة العقلية يف سن مبكرة شيء أثبتته التجارب فاحملاكمة  -

ر اإلدراك العقلية هي أحد العناصر اهلامة لتحصيل العلم الذي شهد تطورا أدى بدوره إىل تطو 
 . االطالعذلك أن املدارك تتسع ابلعلم واملعرفة وسعة ، عند األطفال

هو األساس القوي الذي يقوم عليه بناء  الكرميجيب ان يكون تفسري معاين القرآن   -
مراحل حياته  مفاهيم الطفل حبيث يصبح القرآن له مرجعا يعتمده كلما ابتعدت به الطريق عرب

احلرص على جعل التفسري وفهم معاين اآلايت مرافقا للحفظ ضرورة  مستقبال، وهذا ما جيعل
. 

ضرورة اتباع أسلوب التدرج يف تدريس التفسري :بطبيعة احلال لن يكون املنهج املتبع -
قام ابألساس على مفهوم  -كشريعة للناس كافة-فهذا الدين ، مع األطفال كمناهج الكبار

 .م عن عقائدهم الباطلة وعباداهتم الفاسدة التدرج يف التشريع متهيدا لكمال ختليه
استفادة القائمني على مراكز ودور التحفيظ من هذا املبدأ فجعلوا احلفظ يف الدور يبدأ  -

وهذا من شأنه أن يساعد من أراد البدء حبفظ بكتاب ، قبلها وهكذا بقصار السور من الناس إىل ما
 لتدريج .كما يعينه على التفسري والتدبر اب-تعاىل -هللا 
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السري يف التفسري مع حفظ األطفال والذي يبدأ بقصار السور وسيلة انجحة لتحيق -
الغاية املرجوة من احلفظ مع الفهم حبيث يصبح حب فهم القرآن جزءا ال يتجزأ من منهج حافظ 

" فتدبر اآلايت مطلب شرعي، وال يكون التدبر بغري فهم وال فهم إال بعد تفسري "كما ، القرآن
 د يف كتاب األصالن للقيعي .ور 

إن  تفسري الكلمات اليت ينطقها الصغار بطريقة غري سليمة جعلت الصغار حيفظون -
مع احلرص على ، اآلايت ويرددوهنا بثقة أكرب وثبات أشد من قبل أن يتلقوا شرحا لآلايت

 عاليم الدين القومي.اجلانب الرتبوي الوارد يف اآلايت وتوظيفه يف زرع ت
 دعم احلفظ ابلتفسري يف حلق الصغار:طرق   -
تبني أن الطرق املعينة على تفسري القرآن الكرمي لألطفال متعددة ومتنوعه بني قدمية اتبعها  

القدماء وحديثة متطورة وكلها تساهم بفاعلية يف تطور عملية التدريس وتعني املعلم على إيصال املعلومة 
 املبتغاة من تفسري للمفردات واآلايت .

 اخلطوات الواجب اختاذها قبل البدء إبدخال التفسري مع احلفظ -
ضمن  -تعاىل–االهتمام ابملعلم نفسه كالتحاقه بدورات تقوية  يف تدبر كتاب هللا  -

وتعليمه يكمل لنفسه ولغريه كما قال  الكرمي الدور واملراكز نفسها وبذلك جيمع بني تعلم القرآن
ومتعلمه أن ليس املراد هبذا احلديث  الكرمية معلم القرآن احلافط ابن حجر يف بيان وجه خريي

 من كان قارائ أو مقرائ حمضا ال يفهم شيئا من معاين ما يقرأه أو يقرئه .
تعاون املنزل مع دار التحفيظ والتنسيق بني دار التحفيظ واملنزل فالبيوت املسلمة  -

فعال بذلك وتبذل اجملهود الصادق  تعتين -تعاىل -املهتمة برتبية صغارها على حفظ كتاب هللا
 الذي يعني األبناء على احلفظ

جيب مراعاة الفروق الفردية بني األطفال عند إرفاق احلفظ ابلتفسري يف حلق الصغار وجيب  -
على املعلم أن يقتصر ابملتعلم على قدر فهمه كما يقول الدكتور حممود بن إبراهيم  يف دراسته على تقومي 

 ن الكرمي.طرق تعليم القرآ
واستخدام ، طوعا والذي جيب العناية به الكرميهنالك الطفل املقبل على القرآن  -

 وسائل تشجيع وتعزيز تزيد من رغبته وتبارك تفوقه .
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وهو ، هنالك الطفل الذي رضخ ألمر والديه و لكنه ال يعدم الرغبة يف الفهم واحلفظ-
التحفيظ واملعلم ليتعلق قلبه ابلقرآن الكرمي  طفل متعاون جيب العمل على ترغيبه وحتبيبه يف دار

. 
ولدينا الطفل الغضوب الذي ال يتقبل أن يستجيب وحضر مرغما وهو الطفل الذي  -

حيتاج إىل الصرب والذكاء من قبل املعلم والرتوي يف املعاملة واحتساب األجر، ملعرفة مفتاح 
 التعامل مع شخصيته .

بتشجيعه  دعم الروح املعنوية عند هذا الصغري،، ةتبني أن من أفضل األساليب املتبع-
 ماداي ومعنواي . 

 أهم وسائل  دعم احلفظ ابلتفسري يف حلق الصغار.-
 اللوحات ووسائل اإليضاح.، السبورة، الوسائل التقليدية ؛ الشرح - 

ومن الوسائل املفيدة كذلك  استخدام طريقة طباعة اآلايت مث شرحها شرحا مبسطا و 
مث طرح أسئلة تقييميه تقوم الطالبات مبناقشتها يف احلصة ، دات الغريبة حتت اآلايتوضع املفر 

املقبلة مع معلمتها  فيرتك هلا فرصة البحث والتفسري بطريقتها يف املنزل ورمبا حتتاج مساعدة 
 األهل حبيث ننقل حب التفسري والبحث عن املعاين القرآنية إىل املنزل . 

 أجهزة عرض.، زة لوحيةالوسائل احلديثة : أجه-
استخدام الوسائل املتنوعة للشرح كوسائل  العرض ومقاطع الفيديو املتوفرة حول اآلايت )كخلق 
األرض واألفالك وعوامل الطبيعة من مطر ورايح وكاليت تدور حول احليواانت و واإلبداع يف خلقها 

 وسلوكها 
، تباههم  ابملشهد التمثيليميكن شد ان متثيل املشاهد . (، ألعاب، وسائل ترفيهية-

والتعبري املشوق ابلصوت وطريقة الكالم وتعابري الوجه و اجلسد حبيث يصبح املعلم ممثال ابرعا 
و كذلك األلعاب املفيدة واألانشيد  ينقل املشهد معربا عن اخلوف والدهشة والفرح واحلزن.

 ذات احملتوى الدال على معاين اآلايت .
هذه الطرق يف دورة صيفية ووجدت نتائج مرضية من الصغريات وكذلك  طبقت  -

 من أولياء أمورهن 
 حبب على حضور دروس التفسري . تأقبلت الصغريا-
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 كانت الطرق املذكورة سابقا طرقا انجحة يف إيصال معاين اآلايت بيسر .-
 ساهم التفسري برسوخ اآلايت يف أذهان الصغريات . -
ويقصصن على أسرهن القصص ويتمثلن ما ورد ، ه إىل البيتيسمعن كن ينقلن ما-

 من حسن خلق وتعاليم سامية .
 وهذا ما وجد أتييدا كبريا من املشاركات يف االستبيان.

 : بيان أهم نتائج االستبيان : اثنيا 
أن التحاق األطفال  %100من انحية االهتمام ابلتفسري :جند اتفاق مجيع األمهات بنسبة 

 .ضروري لشغل وقت فراغهم مبا ينفعهم  الكرمييظ القرآن مبركز لتحف
وتفسريه كان له دور  الكرميكما أن فهم القرآن ،  قوى لغتهم الكرمي وأن حفظ القرآن 

يف هتذيب شخصية األطفال وتقومي أخالقهم حيث نقلن حبهن وعنايتهن بكتاب هللا الكرمي 
 لصغارهن 

 ، ا طريقة للرتبية ومعينا للصغار على احلفظفخصصن جلسات للشرح والتدبر والفهم ووجدهن
ووجد امجاع اتم على ضرورة تعاون األسرة ، بل كان التفسري بوابة لفتح آفاق للتفكر فيما حوهلم

 واملدرسة ومركز التحفيظ .
ومن انحية املعلم :اتفقن مجيعا أبن ألسلوب املعلم دور مهم يف إقبال  األطفال على 

؛فعلى عاتقه تقع مسؤولية عظيمة جيب أن يكون مؤهال هلا، وأكدن  االهتمام مبعاين اآلايت
على جوب اهتمام املعلمني ابلفروق الفردية عند األطفال. كما أكدن أن املعلم املطلع على 

نسبة عالية تبني رغبة  %99.2التفسري أكثر قدرة على توضيح املعاين وشد انتباه الصغار بنسبة
احلفظ واخلربة يف جمال التجويد  الكرمي أبن يتميز معلم القرآن باألهل واملعلمني على السواء 

 والتفسري حرصا منهم أن ينقل علمه ألطفاهلم.
منهن  %93,4 بنسبة ومن انحية الوسائل املستخدمة : من التجارب وجدت األمهات

 استخدام الوسائل املناسبة اليت  تساعد على الفهم وتقريب املعاين. ضرورة 
من األطفال لديهم  %79.3 وجد أن ومن انحية األطفال وعالقتهم ابلقرآن الكرمي : 

من األمهات بني  أن أطفاهلن حضروا برغبة  %65.3و أن ،الكرمي رغبة حقيقية حلفظ القرآن
، وحفظه -تعاىل–، وهذا مؤشر جيد يدل على مدى حرص األمة على كتاب هللا شخصية منهم
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قا للوعد الرابين حبفظ كتابه العزيز، فهذا حيتم على القائمني على دور يف األجيال القادمة حتقي
 ، التحفيظ زايدة اجلهود للعناية هبذه النخبة ومن هذه اجلهود ادخال التفسري مع احلفظ

ينطقون  بعض املفردات اليت من املشاركات اتفقن على أن أطفاهلن  %83.5حيث أن 
منهن يرغنب أن يكون للمركز منهاج   %99.2جند أن ، لذلك ال يفهموهنا بطريقة غري صحيحة
 مضمون ما يدعو إليه هذا البحث . وهذا هو، مبسط لتفسري ما حيفظ أطفاهلن

 اخلامتة :

يف هذا البحث املتواضع تبلورت لدينا فكرة أمهية أن  تناولهوهكذا نرى أنه ابستعراض  مامت 
رعاية من قبل القائمني على شؤون دور التحفيظ الصغار اهتماما و ينال موضوع مصاحبة التفسري حلفظ 

وتنشئة أطفالنا عليه ،وملسنا ممن كتب يف هذا الشأن عرب العصور  -تعاىل–وغريهم ممن يهتم بكتاب هللا 
ضرورة فهم معاين اآلايت مع حفظها ولو كان ذلك تنويها أو يف بعض فقرات كتبهم أو دراساهتم 
،حيث سلط هذا البحث الضوء على هذه النقطة بشكل خاص وهذا ما تفرد به ،وتبني من خالل 

اجملرى ح هذه الفكرة ببتطبيقها على صغرياتنا يف دار التحفيظ ، واالستبيان التجربة امللموسة مدى جنا 
مدروسا ذو خطة تعني املعلم وُوجد أنه من األمهية مبكان أن يوضع منهجا هات واملعلمات على األم

 بعض املقرتحات وقد خلص البحث إىل ت أكرب يوالطالب على فهم اآلايت وحفظها بتمكني وتثب
 ظ.لتفسري وجعله مرافقا للحفظ يف دور التحفيالعناية اب -  

 القرآن الكرمي مبا يتناسب مع األطفال . إعداد املعلمني القادرين على تفسري-

 ختصيص الوقت املناسب والكايف حلصة التفسري . -
 ختصيص مكان مناسب لتقدمي العروض وتوضيح اآلايت ابستخدام التقنيات احلديثة . -
 كون كمرجع لألطفال للدراسة واالمتحان .العمل على وضع منهج مبسط ي -

ن أكثر يف مسألة االهتمام بتدريس التفسري للصغار، وإعطائها و يوصى أن يهتم الباحث       -
 .اية فهي مسألة غاية يف األمهية حيث أهنا متس جانبني مثينني يف حياتنا نحقها من الع

  القرآن العظيم.ينتوضيح معا  -
 .ه  تربية األطفال على تعاليم -
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أسأل هللا العظيم أن ينفعنا مبا علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن جيزي خريا كل من مد يل يد العون 
إلمتام هذا البحث وإخراجه هبذه الصورة ،وأال حيرمنا أمجعني خدمة كتابه العظيم والعمل به ، 

 لعاملني .وصلى اللهم وابرك على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب ا
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 اآلياتفهرس 

 الصفحة  رقم اآلية السورة اآليات 

 34 97 ألعراف   ﴾َناِئُموَن َوُهْم َبَياًتا َبْأُسَنا َيْأِتَيُهم َأن اْلُقَرى َأْهُل َأَفَأِمَن ﴿

  ﴾......وإْن َيَرْوا َسبيَل الُرْشِد ال َيتَِّخُذوُه َسبياًل... ﴿

 
 3 146 األعراف 

   ﴾َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلنَيُخِذ اْلَعْفَو ﴿

 
 19 199 األعراف:

 24 105 التوبة     ﴾َواْلُمْؤِمُنوَن َوَرُسوُلُه َعَمَلُكْم اللَُّه َفَسَيَرى اْعَمُلوا َوُقِل﴿

 ٰ   اتََّبَعِني َوَمِن َأَنا َبِصرَيٍة ٰ  َعَلى ٰ   اللَِّه ِإَلى َأْدُعو َسِبيِلي ِذِههُقْل  ﴿

 اْلُمْشِرِكنَي ِمَن َأَنا َوَما اللَِّه َوُسْبَحاَن
 3 108 يوسف 

 18 9 احلجر   ﴾َلَحاِفُظوَن َلُه َوِإنَّا الذِّْكَر َنزَّْلَنا َنْحُن ِإنَّا﴿

 34 33 النحل     ﴾َربَِّك َأْمُر َيْأِتَي َأْو اْلَمَلاِئَكُة َتْأِتَيُهُم َأن ِإلَّا َينُظُروَن َهْل ﴿

  44 النحل   ﴾ َيَتَفكُروَن وَلَعلَُّهْم ِإَلْيِهْم ُنزَِّل ما ِللنَّاِس ِلُتَبيَِّن الذِّكَر ِإَلْيك وَأْنَزْلنا﴿

 ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َلَك َلْيَس َما َتْقُف َوَلا﴿

  ﴾َكاَن َعْنُه َمْسُئوًلا
 19 36 اإلسراء 

 َتُكوَن َأْو(﴾90﴿  َينُبوًعا اْلَأْرِض ِمَن َلَنا َتْفُجَر ٰ  َحتَّى َلَك نُّْؤِمَن َلن َوَقاُلوا﴿

 السََّماَء ُتْسِقَط َأْو(﴾91﴿َفجَِّر اْلَأْنَهاَر ِخَلاَلَها َتْفِجرًيا)َفُت َوِعَنٍب نَِّخيٍل مِّن َجنٌَّة َلَك

 َيُكوَن َْو((﴾92﴿)َقِبيًلاأ َواْلَمَلاِئَكِة ِباللَِّه َتْأِتَي َأْو ِكَسًفا َعَلْيَنا َزَعْمَت َكَما

 َحتَّى ُتَنزَِّل َعَلْيَنا ِلُرِقيَِّك نُّْؤِمَن َوَلن السََّماِء ِفي َتْرَقى َأْو ُزْخُرٍف مِّن َبْيٌت َلَك

 ]﴾ِكَتاًبا نَّْقَرُؤُه  ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكنُت ِإلَّا َبَشًرا رَُّسوًلا

 34 93 -90 اإلسراء 

ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتوَك ِرَجاًلا َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمْن ُكلِّ  َوَأذِّْن﴿

  ﴾َفجٍّ َعِميٍق
 36 27 احلج 

 َواْلَمَساِكنَي اْلُقْرَبى ُأوِلي ُيْؤُتوا َأْن َوالسََّعِة ِمْنُكْم اْلَفْضِل ُأوُلو َيْأَتِل َوال﴿

َسِبيِل اللَِّه َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَلا ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر اللَُّه َلُكْم  ِفي َواْلُمَهاِجِريَن

 ﴾َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم

 19 22 النور  

 اللَِّه َغْيُر َخاِلٍق ِمْن َهْل ٰ   َعَلْيُكْم اللَِّه ِنْعَمَت اْذُكُروا النَّاُس َأيَُّها َيا  ﴿

 ] ﴾ َواْلَأْرِض السََّماِء مَِّن َيْرُزُقُكم
 34 3 فاطر  
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 فهرس األحاديث :

 
 الصفحة  احلديث الشريف

الزبور وال يف الفرقان أحتب أن أعلمك سورة مل ينزل ال يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف 
إين ألرجو »: -صل ى هللا عليه وسل م-قلت: نعم أي رسول هللا! قال رسول هللا « مثلها؟

 أال أخرج من هذا الباب حىت تعلمها
35 

، ه ْل يـ بـْق ى مِّْن  ْنُه ُكلَّ يـ ْوم  مخ ْس  م رَّات  ُل مِّ ْرًا بِّب ابِّ أ ح دُِّكْم يـ ْغت سِّ د ر نِّهِّ أ رأيـُْتْم ل ْو أ نَّ هن 
 ُ ، مي ُْحو اَّللَّ ش ْيٌء ؟ ق اُلوا :ال  يـ بـْق ى مِّْن د ر نِّهِّ ش ْيٌء، ق ال  : ف ذ لِّك  م ث ُل الصَّل و اتِّ اخلْ ْمسِّ

 هبِِّّنَّ اخلْ ط اي  
35 

 35 أان وكافل اليتيم كهاتني(
 35 التقوى هاهنا وأشار إىل صدره(

 27 -14 "خريكم من تعلم القرآن وعلمه "

 16 2 ص  ﴾اْلَأْلباِب ُأوُلوا وِلَيَتَذكَر آياِتِه ِلَيدَّبَُّروا ُمباَرك ِإَلْيك َأْنَزْلناُه كتاٌب﴿

ْوًلا ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن َق َأْحَسُن َوَمْن﴿

 .﴾اْلُمْسِلِمنَي
 28 33 صلتف

 16 24 مدحم  ﴾ َأْقفاُلها ُقُلوٍب َعلي َأْم اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن َأَفال ﴿

 4 17 القيامة    ﴾إنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه﴿
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 املصادر واملراجع :
أمحد رضا )عضو اجملمع العلمي العريب بدمشق( معجم منت اللغة )موسوعة لغوية - 1
و  1هـ[ جـ  1380 - 1377عام النشر: ]-بريوت  –الناشر: دار مكتبة احلياة -حديثة( 

 م . 1958 -هـ  1377 /2
هـ( مبساعدة فريق عمل، معجم اللغة 1424أمحد خمتار عبد احلميد عمر)املتوىف:  - 2

 م . 2008 -هـ  1429، 1العربية املعاصرة، الناشر: عامل الكتب، الطبعة:
آل إمساعيل، نبيل بن حممد، العناية ابلقرآن الكرمي وعلومه من بداية القرن الرابع  --3

: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة اهلجري إىل عصران احلاضر، الناشر
  دط، دت..

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا ، ابن تيمية -4
حتقيق: ، اإلميان، هـ(728بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

  1993 -هـ 1413 -املكتب اإلسالميبريوت، الناشر: ، 4ط ، اين.حممد انصر الدين األلب
مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد )املتوىف: ، ابن اجلوزي  - 5

 م2004 -هـ 1425، دمشق ، الناشر: دار القلم، 1ط ، صيد اخلاطر، هـ(597
الناشر: جممع امللك ، حازم سعيد حيدر، املقومات الشخصية ملعلم القرآن الكرمي-6

 ، املدينة املنورة .2الطبعة: د ط عدد األجزاء: ، فهد لطباعة املصحف الشريف
إدراك املعلم لألساليب الرتبوية الفاعلة -د حامد بن سامل بن عايض اللقماين ، احلريب-7

ة الناشر: جممع امللك فهد لطباع، يف حلقات اجلمعيات اخلريية لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي
 .1عدد األجزاء: -الطبعة: األوىل -املصحف الشريف ابملدينة املنورة

الناشر: جممع ، أمهية دراسة السرية النبوية للمعلمني، حصة بنت عبد الكرمي الزيد -8
 1عدد األجزاء: ، ملدينة املنورةامللك فهد لطباعة املصحف الشريف اب

رآن الكرمي يف مراحل التعليم العام تقومي طرق تعليم الق، حممود بن إبراهيم، اخلطيب -9
 1عدد األجزاء: ، والتعليم اجلامعي
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، أساسياته النظرية وممارسته العملية العلمي وحيد، البحثرجاء  -دويدري  -10
مجادى  - 1الطبعة:، سورية-دمشق-دار الفكر-لبنان-بريوت-الناشر: دار الفكر املعاصر

 .1األجزاء:  عدد، م 2000أيلول سبتمرب  -هـ 1421اآلخرة 
 4ط، البحث العلمي حقيقته ومصادره، ، عبدالعزيز بن عبدالرمحنالربيعة:   -11
، هـ( مناهل العرفان يف علوم القرآن1367حممد عبد العظيم )املتوىف: ، الزُّْرقاين -12

 .2عدد األجزاء: ، 3الطبعة: الطبعة ، الناشر: مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه
طرق تدريس الرتبية اإلسالمية مناذج إلعداد ، لرشيد عبد العزيزعبد ا، سامل -13

 1ج-م 1982-هـ1402الناشر: وكالة املطبوعات الطبعة: الثالثة ، دروسها
هـ(، اإلتقان يف 911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين )املتوىف: ، السيوطي -14
الطبعة: ، اهليئة املصرية العامة للكتابالناشر: ، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، علوم القرآن

 م . 1974هـ/ 1394
الناشر: اجلامعة االسالمية  -الرتبية اإلسالمية ومراحل النمو -عباس حمجوب. -15

 ابملدينة املنورة
 1عدد األجزاء: -هـ  1401 - 52/ العدد  13الطبعة دط: السنة 

مصدر ، كلمة التوحيدشرح الدر النضيد يف إخالص  ، عبد الغفار،  حممد حسن-16
 الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 

ر: الناش، النبوة واألنبياء يف اليهودية واملسيحية واإلسالم، أمحد، عبد الوهاب   -17
 1عدد األجزاء: -مكتبة وهبة   

د ن  -أدب الطفولة بني القرآن الكرمي والسنة الشريفة الناشر: ، علي علي صبح -18
 1عدد األجزاء: -د ط  –

الناشر: ، التيسري يف أصول واجتاهات التفسري، عماد علي عبد السميع )معاصر( -19
 13ص -1عدد األجزاء: - 2006اإلسكندرية اتريخ النشر:  –دار اإلميان 
الصحاح اتج ، هـ(393أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري  )املتوىف: ، الفارايب  -20

، بريوت –الناشر: دار العلم للماليني  يق: أمحد عبد الغفور عطار،حتق، اللغة وصحاح العربية
 . 6عدد األجزاء:  -م  1987 - هـ 1407- 4الطبعة: 
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القاموس ، هـ(817جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )املتوىف: ، الفريوزآابدى -21
-لعرقُسوسي إبشراف: حممد نعيم ا-احمليط حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة 

 -هـ  1426، 8الطبعة: -لبنان  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 م. 2005

الناشر: مكتبة املعارف للنشر ، مباحث يف علوم القرآن، مناع بن خليل، القطان-22
 م2000 -هـ -1421 -3والتوزيع الطبعة: 

الطبعة: د ط، ، وشفاء الصدر السقيمإذهاب احلزن ، عبد السالم مقبل، جمربى-23
 1القاهرة عدد األجزاء:  -الناشر: دار اإلميان 

حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري الرويفعى ، ابن منظور-24
الطبعة: ، بريوت –الناشر: دار صادر -هـ( الكتاب: لسان العرب 711اإلفريقى )املتوىف: 

 هـ. 1414 -الثالثة 
املعجم الوسيط)إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / ، جممع اللغة العربية ابلقاهرة -25

 حامد عبد القادر / حممد النجار( الناشر: دار الدعوة

 املواقع االالكرتوتية :

 2016-5ران قصيبايت    -لألطفال   -القرآن-تفسري-يف-مقدمة /رايض اجلنة  -1
         https://riadaljanna.com 

  -حبوث متفرقة « الرئيسة  -موقع حبوث -عبد العزيز بن عبد الرمحن ، الشربمي-2
ذو احلجة  21 مجعيات حتفيظ القرآن واملستقبل املستشرف السبت

   2010 نوفمرب 27 املوافق 1431
-86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow
  htm.111235 

م رابط  2010هـ = ديسمرب  1432ملتقى أهل احلديث مت حتميله يف: احملرم -3
 http://www.ahlalhdeeth.comاملوقع: 

https://riadaljanna.com/
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-111235.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-111235.htm
http://www.ahlalhdeeth.com/
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 -حصاءات العامة واملعلومات "اململكة العربية السعودية". مصلحة اإل -4
https://ar.wikipedia.org/wiki/#3السعودية-cite_note 05 سطس أغ
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