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  قدمةامل
إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

ه اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا أعمالنا من يهد
 وعلى آله وصحبه، اللهم ال سهل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
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 هبا خري ، والباهرة اليت أيد اهللا 
اخلل
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.Ïe%!$#
ظمة الرسول املنـزل عليه هذا القرآن العظيم 

   )3(أحسن القائل بشكل ال يضاهى وقد 

                                                

دنا حممإن أصدق احلديث كتاب اهللا تعاىل، وخري اهلدي هدي سي
  . ثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 البالغة يف خلقه، تعبدهم إن القرآن الكرمي كتاب اهللا اخلالد يف إعجازه، وهو حجة اهللا 
بتالوته وفهمه وحفظه وتدبره، والعمل به، لقد أطلع اهللا تعاىل اخللق من خالله على بعض 

ه يف ملكه وملكوته، فالقرآن الكرمي املعجزة الباقيةأسرار
  . ق وخري األنبياء والرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه

فالقرآن الكرمي يف إعجازه ال يزيده التقدم احلضاري والعلمي إال رسوخا يف اإلعجاز، 
ىلوحجة على اخللق مجيعهم، وقد تكفل اهللا تعا
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وقد جتلت عظمة القرآن الكرمي وع

 
(  .  ١٠:  سورة احلشر آية) ١
(  .  ٩:  سورة احلجر آية) ٢
، بدون  ٢٠٤، ص  ١، جـ ردار صاد:  ، بريوت ، مجع وشرح األشقر ، ديوان أمحد شوقي رشيد األشقر) ٣

  .  تاريخ النشر
)

  ٢
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م غــري منصــرم ـ حبكيوجئتنا
دم ـق والقـالل العتـهن جــيزين

ون باآليات فانصـرمت ـ النبياءـج
دٌد ـدى جـال املـلما طـه كـآيات

  

 أمته إىل حفظ القرآن الكرمي وتالوته واالهتمام بـه فقال  أرشد رسول اهللا وقد
املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقـرأ القرآن { :عليه الصالة والسالم

   . )2( رواه مسلم )1( }ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

ل إن ومما جيدر ذكره أن حفظ القرآن العظيم ليس وقفا على سن معني دون آخر ب
عمر اإلنسان كله زمن للقرآن وعنده القابلية حلفظه وتالوته، لذا فإن مراحل التعليم كلها 
وقت لتعلم القرآن الكرمي، فقد بدأ كثري من الصحابة وبعض السلف الصاحل حيفظ القرآن 
الكرمي يف سن متأخرة إال أن حفظه منذ الصغر ميتاز بأنه أسرع وأثبت وأقوى كما أن 

 مشاغله يف احلياة أقل من الكبري فيتفرغ حلفظ القرآن الكرمي كما أشار إىل الصغري تكون
   . )3(" إن التعليم يف الصغر أشد رسوخا وهو أصل ملا بعده : " ذلك ابن خلدون بقوله

وقد دأب املسلمون قدميا وحديثا إىل تعليم أبنائهم القرآن الكرمي يف سن مبكرة حىت 
س أهنم حفظوا القرآن الكرمي قبل سن العاشرة كانت النتيجة أن عرف بعض النا

كالشافعي، وابن حنبل، والنووي رمحهم اهللا تعاىل وغريهم من املسلمني حىت يف وقتنا 
هـ يف هذه البالد الطاهرة ١٤٢٠احلاضر كما هو مشاهد يف زمن كتابة هذه الدراسة 

  . وهللا احلمد والشكر

                                                 
، الترمذي فضائل القرآن  )٧٩٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٦٥٣(البخاري تفسري القرآن ) ١

، الدارمي فضائل القرآن  )٦/٩٨(، أمحد  )٣٧٧٩(، ابن ماجه األدب  )١٤٥٤(، أبو داود الصالة  )٢٩٠٤(
)٣٣٦٨(  .  

)

، باب فضل املاهر  هـ١٤١٦،  دار ابن حزم:  ، بريوت ، صحيح مسلم هـ٢٦١، ت  مسلم بن احلجاج) ٢
  .  ١٩٥، ص  ٢، جـ بالقرآن

)

،  ٤، ط دار الباز:  ، مكة املكرمة ، مقدمة ابن خلدون هـ٨٠٨، ت  ، عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون) ٣
  .  ٥٣٨، ص  هـ١٣٩٨

)

  ٣
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مي يف كل عصورهم وأمصارهم فمثال يف كما أن املسلمني قد اهتموا هبذا القرآن الكر
الوقت احلاضر قامت حكومة اململكة العربية السعودية، بإنشاء جممع امللك فهد لطباعة 
املصحف الشريف باملدينة املنورة، حيث طبع املصحف الشريف مبختلف األشكال 
واخلطوط واألحجام املتفق عليها حسب الرسم للمصحف العثماين، مع تفسري معانيه 

ترمجتها بلغات خمتلفة ليتمكن كل مسلم من قراءته وفهم معانيه ومل يقتصر األمر على و
ذلك بل مت تسجيله على األشرطة الصوتية مبختلف القراءات، ويوزع ذلك على كثري من 
املسلمني وعلى حجاج بيت اهللا احلرام وعلى الزائرين، فجزى اهللا القائمني على جممع 

الشريف كل خري وكل من ساهم معهم يف نشر هذا القرآن امللك فهد لطباعة املصحف 
  . العظيم

   . )2( )1( }خريكم من تعلم القرآن وعلمه{: وقد قال عليه الصالة والسالم

 من تعلم القرآن الكرمي وعلمه، وساهم - بإذن اهللا تعاىل وفضله -فهذه اخلريية تشمل 
  .  تعليمه ونشره باجلهد واملال، بل كل من أحب القرآن وأهله والقائمني عليهيف

 إذا ما متسكوا هبذا القرآن الكرمي، - إن شاء اهللا تعاىل -وإن املسلمني لقادرون 
 أن حيققوا ما يصبون إليه يف حاضرهم وتدبروا معناه بأمانة وحرية وفق سنة رسول اهللا 

  . مومستقبلهم ويف دنياهم وآخرهت
وإين أحاول هبذه الدراسة أن أسهم ببعض ما يتعلق هبذا القرآن العظيم وببعض 
املباحث املهمة واليت تعني على فهم القرآن الكرمي وتدبره والعمل مبا جاء فيه، وقد 

  : ركـزت هذه الدراسة على أربعة أساليب حدودا هلا يف جماهلا البحثي وهي
  . يم تالوة القرآن الكرمي األسلوب التربوي الفعال يف تعل- ١
  .  األسلوب التربوي الفعال يف تعليم فهم القرآن الكرمي- ٢

                                                 
، أبو داود الصالة   )٢٩٠٨(ن ، الترمذي فضائل القرآ  )٤٧٣٩(البخاري فضائل القرآن ) ١

  .   )٣٣٣٨(، الدارمي فضائل القرآن   )١/٦٩(، أمحد   )٢١١(، ابن ماجه املقدمة   )١٤٥٢(
)

(  .  ، باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه ٥٠٢٧، مرجع سابق رقم احلديث  حممد بن إمساعيل البخاري) ٢

  ٤
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  .  األسلوب التربوي الفعال يف حفظ القرآن الكرمي- ٣
  .  األسلوب التربوي الفعال يف العمل بالقرآن الكرمي- ٤

يت عدة وقد التزمت باملنهج الوصفي التحليلي االستنتاجي يف السري هبذه الدراسة وراع
  : أمور أمهها

 االستفادة من أهل االختصاص وأهل امليدان والعاملني يف جمال حتفيظ القرآن -أ 
الكرمي حيث قمت بتوزيع استطالع رأي بعد حتكيمه من جمموعة من املتخصصني لكي 
يؤدي إىل صدق ما وضع له، ومعرفة قوة ثباته بطريقة إعادة اإلجابة عنه مـن جمموعة من 

، وكان جمتمع الدراسة %٩٧اسة بلغ نسبة صدق املطابقة يف إجابتهم حوايل جمتمع الدر
من مدرسي القرآن الكرمي باجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبكة املكرمة وبلغ 

  . معلما ) ٢٢٩( أي جمموعها % ٢٥معلما، والعينة بنسبة ) ٩١٦(جمموعهم 
الدراسة والتزمت بالدقة العلمية حيث  االستفادة من املصادر واملراجع املتعلقة ب-ب 

أضع يف هناية احلديث الشريف أو النص املنقول من العلماء واملفكرين رقما يوضح 
املعلومات الالزمة هلذا املصدر أو املرجع يف قائمة احلواشي واملصادر واملراجع يف هناية 

 اختالف درجاهتم الدراسة، وقد توخيت االلتزام باألسلوب املناسب ألهل هذا العصر على
يف الثقافة والتربية، كما توخيت اإلجياز يف العبارة واالختصار املفيد يف إطار حدود 
الدراسة املتمثلة يف األساليب األربعة املتعلقة بالتالوة والفهم واحلفظ والعمل لذلك، كما 

انية، حيث حتريت الدقة واألمانة العلمية يف البحث واالستقصاء بقدر الطاقة البشرية اإلنس
بذلت وسعي يف الوصف والتحليل واالستنباط واإليضاح لكل جديد ومفيد يف هذه 
الدراسة ويف إطار األدلة التفصيلية من الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف األمة الصاحل 

  . رمحهم اهللا تعاىل
وأسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكرمي وأن 

علنا يوم القيامة مع أهل القرآن الكرمي فنفوز بذلك فوزا عظيما، واهللا املستعان، وله جي
الفضل، وله اخللق واألمر، فإن وفقت يف شيء من هذه الدراسة وغريها فإمنا هو حبمد اهللا 

  ٥
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   موضوع الدراسة وأسئلتها 
من خالل مقدمة الدراسة وما ذكر فيها من منهج الدراسة وحدودها فإن هذه 

  : الدراسة حتاول اإلجابة عن هذه األسئلة التالية
س   ما األسلوب التربوي الفعال يف تعليم تالوة القرآن الكرمي ؟ : ١
س   ما األسلوب التربوي الفعال يف تعليم فهم القرآن الكرمي ؟ : ٢
س   ما األسلوب التربوي الفعال يف تعليم حفظ القرآن الكرمي ؟ : ٣
س   ما األسلوب التربوي الفعال يف العمل بالقرآن الكرمي ؟ : ٤

هي حماولة اإلجابة عن أسئلتها ألن معرفة اإلجابة على : أهداف الدراسة كما أن 
ألسئلة من املربني وغريهم هلا أثرها يف وجداهنم ورغباهتم يف حب القرآن الكرمي تلك ا

وأهله والقائمني عليه، وهذا الوجدان، وهذه الرغبات قد تدفعهم إىل تغيري سلوكهم يف 
هذا اجملال العلمي وفقا ملتطلبات تلك املعرفة، حيث إن هلذه املعرفة دالالهتا التربوية اليت ال 

ا العمل هبا، وهذا العمل يف التربية اإلسالمية يشمل فعل املأمور به وترك املنهي بد أن يتبعه
  . عنه

  . واآلن تشرع الدراسة بإذن اهللا تعاىل يف اإلجابة عن أسئلتها
  

  ٧
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   األسلوب التربوي الفعال يف تعليم تالوة القرآن الكرمي 
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Ö‘θ à xî Ö‘θ à6 x© ∩⊂⊃∪{ )2( ) ٣٠، ٢٩: فاطر .(   

إن هذا القرآن مأدبة اهللا، فاقبلوا {:  قال عن النيب وعن عبد اهللا بن مسعود 

مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل اهللا والنور املبني والشفاء النافع عصمة ملن متسك 
به، وجناة ملن اتبعه، ال يزيغ فيستعتب، وال يعوج فيقوم، وال تنقضي عجائبه، وال خيلق من 

رة الرد، اتلوه فإن اهللا يأجركم على تالوته كل حرف عشر حسنات أما إين ال أقول كث
رواه احلاكم يف  . )3( }لكم، امل؛ حرف؛ ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف

   . )5( وذكره املنذري يف الترغيب )4(وقال صحيح اإلسناد . املستدرك

عليك {:  الصالة والسالمويف تـالوة القرآن الكرمي ثواب عظيم، فقد قـال عليه

 أخرجه ابن حبان يف }بتالوة القرآن فإنه نور لك يف األرض وذخر لك يف السماء

                                                 
(  .  ٢:  سورة اجلمعة آية) ١
(  .  ٣٠ ، ٢٩:  تانياآلسورة فاطر ) ٢
(  .  )٣٣١٥(، الدارمي فضائل القرآن  )٢٩١٠(الترمذي فضائل القرآن ) ٣
مطابع النصر :  ، الرياض ، املستدرك على الصحيحني هـ٤٠٥، ت  حممد بن عبد اهللا املعروف باحلاكم) ٤

  .  هـ٦٥٦، ت  ٥٥٤، ص  ١، جـ احلديثة
)

:  ، القاهرة رغيب والترهيب من احلديث، الت هـ٦٥٦، ت  زكي الدين عبد العظيم عبد القوي املنذري) ٥
  .  ٢١٠، ص ١، جـ هـ١٣٩٠،  مكتبة اجلمهورية العربية

)

  ٨
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: ولكل قارئ للقرآن الكرمي درجة حسب تالوته، فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع { قال رسول اهللا 

 وأخـرجه مسلم يف )5( أخرجه البخاري يف التفسري )4( } شاق له أجرانفيه وهو عليه

   . )6(فضـائل القرآن يف باب فضيلة حافظ القرآن 

من استمع إىل {:  قال أن رسول اهللا والتالوة هلا أجر عظيم فعن أيب هريرة 

 )7( }آية من كتاب اهللا كتب له حسنة مضاعفة، ومن تالها كانت له نورا يوم القيامة

   . )8(رواه أمحد يف مسنده 
  . كما يلزم اخلشوع والتدبر وحتسني الصوت بالقرآن الكرمي يف تالوته

                                                 
،  ٢، جـ  ، أخرجه ابن حبان يف حديث طويل كما يف الترغيب والترهيب للمنذري ، املرجع السابق املنذري) ١

  .  ٢٠٧ص 
)

(  .  )٣/٨٢(أمحد ) ٢
،   )  ت.   د  (،   املكتب اإلسالمي:   ، دمشق  د، مسند اإلمام أمح  هـ٢٤١، ت   أمحد بن حنبل) ٣

  .   ٨٢، ص   ٣جـ
)

، الترمذي فضائل القرآن  )٧٩٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٦٥٣(البخاري تفسري القرآن ) ٤
، الدارمي فضائل القرآن  )٦/٩٨(، أمحد  )٣٧٧٩(، ابن ماجه األدب  )١٤٥٤(، أبو داود الصالة  )٢٩٠٤(
)٣٣٦٨(  .  

)

(  .  ٧٣٥، ص  ٢، جـ ، أخرجه البخاري يف التفسري ، مرجع سابق  بن إمساعيل البخاريحممد) ٥
، ص  ١، جـ ، باب فضيلة حافظ القرآن ، أخرجه مسلم يف فضائل القرآن ، مرجع سابق مسلم بن احلجاج) ٦

٧٤٣  .  
)

(  .  )٢/٣٤١(أمحد ) ٧
(  .  ٣٤٣، ص  ٢، جـ ، مرجع سابق أمحد بن حنبل) ٨

  ٩
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إن من أحسن الناس { قال رسول اهللا :  قالكما جاء يف حديث جابر 

أخرجه ابن ماجه يف  . )1( }صوتا بالقرآن الذي إذا مسعتموه يقرأ حسبتموه خيشى اهللا

أحسن الناس قراءة الذي إذا { وابن عمر وعائشة رضي اهللا عنهم مجيعا بلفظ )2(اإلقامة 

   . )3(ذكره األلباين يف صحيح اجلامع، وقال حديث صحيح  . }قرأ رأيت أنه خيشى اهللا

  : ولعـل األسلوب التربوي الفعال يف تعليم تالوة القرآن الكرمي يتمثل يف اآليت
ا تكون هللا تعاىل، وذلك ألن  إخالص النية من املعلم وطالب العلم يف التالوة بأهن- ١

 } Ï‰ç7ôãتالوة القرآن العظيم عبادة هللا تعاىل حيث يقول  $$ sù ©!$# $ TÁÎ= øƒèΧ çμ©9 š⎥⎪Ïe$!$# ∩⊄∪ 

Ÿω r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈ Ï9$ sƒø: لذا جيب إخالص النية، وإصالح القصد،  ). ٣، ٢: الزمر ()4( }4 #$

وجعل تالوة القرآن العظيم هللا وحده، ومن أجل مرضاته تعاىل، والفوز باجلنة، حيث ينال 
  . الثواب العظيم ملن تال القرآن العظيم خالصا لوجه اهللا تعاىل

حيث ال أجر وال ثواب ملن قرأ القرآن الكرمي وتاله وحفظه رياء ومسعة كما تدل على 
  . ذلك األدلة التفصيلية من الكتاب والسنة

 الرغبة الصادقة من املعلم يف تعليم القرآن الكرمي ألوالد املسلمني وحمبة ذلك من - ٢
  . أجل مرضاة اهللا تعاىل

اوز تالوة سورة حىت يربط أوهلا بآخرها، حيث  أن يعـود املعلم تالميذه بعدم جت- ٣
جيب أن تثبت تالوة السورة يف ذهـن الطالب بشكل مترابط متماسك، حيث يكون 

  . عندهم ما يسمى حبد التمكن يف التالوة واالنتقال إىل تالوة آيات أخرى

                                                 
(  .  )١٣٣٩(إقامة الصالة والسنة فيها ابن ماجه ) ١
، وقد رواه  دار إحياء التراث العريب:  ، بريوت ، سنن ابن ماجه ٢٧٥، ت  حممد بن يزيد املعروف بابن ماجه) ٢

  .  ٩٦، ص  ١، جـ ابن ماجه يف اإلقامة باب حسن الصوت
)

(  .  ١٩٢، ص ١، جـ ياملكتب اإلسالم:  ، دمشق ، اجلامع الصحيح حممد ناصر الدين األلباين) ٣
(  .  ٣ ، ٢:  تانياآلسورة الزمر ) ٤

  ١٠
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علموه  أن يعِّود املعلم تالميذه على التالوة اليومية املستمرة ويكون من بداية ما ت- ٤
إىل آخر ما وصلوا إليه، وإذا كان أحدهم قد أهنى تالوة القرآن كامال فتكون تالوته 
اليومية من بداية املصحف من سورة الفاحتة حىت سورة الناس فكلما ختم ختمة افتتح 

أي العمل أحب :  سئلأن رسول اهللا {بأخرى، فقد جاء يف احلديث الشريف 

الذي يضرب من أول : وما احلال املرحتل ؟ قال: احلال املرحتل، وقال: إىل اهللا ؟ قال
   . )2( أخرجه الترمذي )1( }القرآن إىل آخره كلما حل ارحتل

تتح ختمة جديدة ولذا ينبغي لطالب القرآن الكرمي أال يقوم بعد ختم املصحف حىت يف
y7 {: فيقرأ حىت قوله تعاىل Í×̄≈ s9'ρ é& 4’n?tã “W‰èδ ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( y7Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθßsÎ= ø ßϑ ø9$# ∩∈∪{ )3( 

  ). ٥: البقرة(
، وتكرار ختم القرآن ختمة ولكي يبقى املسلم على صلة وثيقة بتالوة كتاب اهللا تعاىل

   . )4(بعد ختمة رجاء ثواب اهللا تعاىل 
وهذه التالوة اليومية وإن كانت قليلة هي أنفع من تالوة بعدها انقطاع وهجـران 

 اهللا أدومها أحب األعمال إىل{ لكتاب اهللا تعاىل عدة أيام حيث جاء عن رسول اهللا 

   . )6( )5( }وإن قل

                                                 
(  .  )٣٤٧٦(، الدارمي فضائل القرآن  )٢٩٤٨(الترمذي القراءات ) ١
، رقم احلديث  دار الكتب العلمية:  ، بريوت ، سنن الترمذي هـ٢٩٧، ت حممد بن عيسي الترمذي) ٢

  .  ، بدون تاريخ للنشر ٢٩٤٨
)

(  .  ٥:  سورة البقرة آية) ٣
،  هـ١٤٠١،  دار الفكر:  ، بريوت ، الربهان يف علوم القرآن بـدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي) ٤

  .  ٤٧٤، ص  ١جـ
)

، أبو داود  )٧٦٢(، النسائي القبلة  )٧٨٣(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٦٠٩٩(البخاري الرقاق ) ٥
  .  )٦/٢٧٣(، أمحد  )٤٢٣٨(، ابن ماجه الزهد  )١٣٧٠(الصالة 

)

(  .  ٥٤١، ص  ١، جـ ، أخرجه مسلم يف باب فضل العمل الدائم ، مرجع سابق مسلم بن احلجاج) ٦

  ١١
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 ويلتزم قارئ القرآن ومعلمه يف هذه التالوة اليومية وغريها سواء يف املدرسة أو - ٥
يف حلقات التحفيظ التنبيه على الطهارة والوضوء قبل الشروع يف القراءة من األستاذ 

شاهري القراء املتخصص مشافهة، مع االستفادة من االستماع إىل أشرطة القرآن الكرمي مل
وال سيما أئمة احلرمني الشريفني وغريهم من احلفاظ، وتعويد اللسان على القراءة مع 

  . قراءهتم مع االستقامة يف األمور كلها
 من األساليب الفعالة يف تالوة القرآن الكرمي تعويد الطالب على التالوة التأملية، - ٦

 وهو يث القرآن الكرمي كالمه وذلك حبضور القلب واستشعار عظمة اهللا تعاىل، ح
  . موجه إىل اإلنسان، وأن اإلنسان خماطب هبذا القرآن العظيم من اخلالق عز وجل

وهذا يتطلب تكرار اآليات وتأمل معناها وأحكامها، حيث القرآن الكرمي ميثل منهج 
ىل وترديد حياة املسلم، يفعل ما أمره اهللا به، ويترك ما هناه عنه، والتأمل يف كالم اهللا تعا

 بآَية حىت قام النيب {:  قـالاآليات لفهمها مطلوب من املسلم فعن أيب ذر 

β {: قوله تعاىل:  وهي)2( ، وذكر أبو ذر اآلية )1( }أصبح يرددها Î) öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6 Ïã 

( β Î)uρ ö Ï øó s? öΝßγ s9 y7 ¯ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø:    ). ١١٨: املائدة ()3( }∪∇⊆⊆∩ #$

                                                

والتأمل يف القرآن الكرمي مطلوب من املسلم فقد روى مقاتل بن حيان رمحه اهللا 
óΟèδθ {: زيز فقرأصليت خلف عمر بن عبد الع: قال: تعاىل à Ï% uρ ( Νåκ̈ΞÎ) tβθ ä9θ ä↔ó¡̈Β ∩⊄⊆∪{ )4( 

   . )5(، فجعل يكـررهـا ال يستطيع أن جياوزها، يعين من البكاء )٢٤: الصافات(

 
(  .  )٥/١٧٠(، أمحد  )١٣٥٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٠١٠(النسائي االفتتاح ) ١
(  .  ١٤٩، ص  ٥، جـ ، مرجع سابق ، املسند أمحد بن حنبل) ٢
(  .  ١١٨:  سورة املائدة آية) ٣
(  .  ٢٤:  سورة الصافات آية) ٤
،  ٦، جـ هـ١٤١٧،  دار الكتب العلمية:  ، بريوت ، البداية والنهاية ٧٧٤، ت ابن كثري الدمشقي) ٥

  .  ٢٢٨ص
)

  ١٢



  إدراك املعلم لألساليب التربوية الفعالة يف حلقات اجلمعيات اخلريية لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي

قام أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل، ليلة هبذه : وعن حممد بن احلسن رمحهما اهللا تعاىل قال
≅È {: يةاآل t/ èπ tã$¡¡9$# öΝèδß‰Ïã öθ tΒ èπ tã$ ¡¡9$#uρ 4‘yδ ÷Šr& ” tΒ r&uρ ∩⊆∉∪{ )1( ) ويبكي  )٤٦:القمر ،

   . )2(ويتضرع إىل الفجر 
وهلذا يطلب معلم القرآن الكرمي من الطالب التالوة الصامتة وذلك مع تنبيههم على 

وة التأملية بتدبر القرآن وفهمه مع الدعاء هلم بأن اهللا تعاىل يفتح عليهم بفهم القرآن التال
  . الكرمي ويشرح به صدورهم، وتستنري به قلوهبم، حيث بذكر اهللا تعاىل تطمئن القلوب

                                                 
(  .  ٤٦:  سورة القمر آية) ١
،   هـ١٤١١،  يبدار الكتاب العر:  ، بريوت ، مناقب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل املوفق بن أمحد املكي) ٢

  .  ٢٥٢، ص  ٢جـ
)

  ١٣
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  األسلوب التربوي الفعال يف تعليم فهم القرآن الكرمي 
القرآن الكرمي أنه منفصل عن األسلوب ال يعين هذا األسلوب التربوي الفعال يف فهم 

التربوي الفعال يف تالوة القرآن الكرمي وإمنا كل منهما يكمل اآلخر وحمتاج إىل اآلخر وإمنا 
  . جاء التقسيم لغرض الفهم والدراسة والشرح

وهذا األسلوب الفعال يف فهم القرآن الكرمي له مكانة خاصة يف التوجيه والتعليم، 
 من القرآن الكرمي هو فهمه وتدبر معانيه للعمل به، والعمل حيث املقصود املهم

به يشمل الفعل والترك، أي فعل ما أمر اهللا به أن يفعل، حسب القدرة 
واالستطاعة وترك ما هنى اهللا عنه أن يترك، وفهم القرآن الكرمي هو لب معرفة 

≈=ë{: القرآن الكرمي ومفتاح العمل به يقول تعاىل tG Ï. çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t ≈ t6 ãΒ 

(# ÿρ ã −/ £‰ u‹ Ï j9 ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ t ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊄    ). ٢٩: ص ()1( } ∪®

$ {: وقال تعاىل uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? È e≅ ä3 Ï j9 &™ ó© x« “ Y‰ èδ uρ Zπ yϑ ôm u‘ uρ 3“ u ô³ ç0 uρ 

t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9 ∩∇®∪{ )2( ) . ٨٩:النحل .(   

ليست تنـزل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال ويف : " وقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل
   . )3(" ى سبيل اهلدى فيها كتاب اهللا الدليل عل

والناس يتفاوتون يف فهم القرآن الكرمي، كلٌ حسب توفيق اهللا تعاىل له فيما تعلم، إن 
هذا القرآن العظيم حوى مجيع املعارف والعلوم ولطائف احلكم فمن قرأه قراءة تدبر 
وفهم، وعمل مبقتضاه فقد حصل له الغاية والفائدة القصوى من تالوة هذا الكتاب 

   . )4(  العظيم
                                                 

(  .  ٢٩:  سورة ص آية) ١
(  .  ٨٩:  سورة النحل آية) ٢
(  .  ٢٠، ص  هـ١٣٩٩،  مكتبة التراث:  ، القاهرة ، الرسالة هـ٢٠٤، ت  حممد بن إدريس الشافعي) ٣
،  دار الكتاب العريب:  ، بريوت ، التذكار يف أفضل األذكار هـ٦٧١، ت  حممد بن أمحد القرطيب) ٤

  .  ٦٧، ص  هـ١٤٠٩
)

  ١٤
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  : وعلى أي حال فإن األسلوب الفعال يف فهم القرآن الكرمي يتمثل يف األمور التالية
 القراءة املستمرة يف كتب التفسري ملا يصعب فهمه من ألفاظ القرآن الكرمي - أ 

ومعانيه مع التأمل ملعرفة مقاصد اآليات الشريفة للعمل به مع اجلد والعزم من طالب 
⎪⎦t { ممن قال اهللا فيهم العلم أن يكون Ï% ©! $# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# … çμ tΡθ è= ÷G tƒ ¨, ym ÿ⎯ Ïμ Ï? uρ Ÿξ Ï? 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ Ïμ Î/ 3{ )1() وهو كتاب عظيم قد يسر اهللا فهمه)١٢١: البقرة ، 

≈=ë {:  لكل من تدبر معناها ليعمل هبـا قال تعاىلوتالوته وأحكم آياته وفصلها tG Ï. 

ôM yϑ Å3ômé& …çμçG≈ tƒ#u™ §ΝèO ôMn= Å_Á èù ⎯ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠÅ3ym A Î7yz ∩⊇∪{ )2( ) ١: هود (   

لماء واملتخصصني يف التفسري عن معاين آيات القرآن  سؤال أهل اخلربة والع-ب 
الكرمي، حيث تظهر معاين القرآن الكرمي يف القلوب املؤمنة احلية التقية والنفوس الزكية 

 } Zοuالطيبة املنيبة هللا تعاىل، يقول  ÅÇö7s? 3“t ø.ÏŒuρ Èe≅ ä3Ï9 7‰ö6 tã 5=ŠÏΨ •Β ∩∇∪{ )3( ) ٨: ق 

وهلذا يرى الغزايل رمحه اهللا فيما معناه أن اإلنسان الذي آثر غرور الدنيا وزينتها على ) 
نعيم اآلخرة دار القرار فهو ليس من أصحاب القلوب املنيبة اليت تفهم القرآن الكرمي حق 

tΒuρ ã$ {:  قال تعاىل)4(وتتكشف هلا أسرار هـذا الكتاب العظيم فهمه  2x‹tGtƒ ωÎ) ⎯tΒ Ü=‹Ï⊥ãƒ 

oÿ©ςÎ) ã$ {: ، وقال تعاىل)١٣: غافر ( )5( }∪⊃⊆∩ ©.x‹tGtƒ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$# ∩⊇®∪ { )6( ) ١٩: الرعد .(  

 ربط القرآن الكرمي بالواقع املعاصر، وما يعيشه املسلم يف حياته، ألن القرآن -جـ 
العظيم هو منهج حياة اإلنسان املؤمن الذي يالزمه يف كل حركاته وسكناته، ولذا على 

                                                 
(  .  ١٢١:  سورة البقرة آية) ١
(  .  ١:  سورة هود آية) ٢
(  .  ٨:  سورة ق آية) ٣
،   ١، جـ   ه١٤٠١،   دار املعرفة:   ، بريوت  ، إحياء علوم الدين  هـ٥٠٥، ت   أبو حامد حممد الغزايل) ٤

  .   ٢٨٥ص 
)

(  .  ١٣:  سورة غافر آية) ٥
(  .  ١٩:  سورة الرعد آية) ٦

  ١٥
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ياته وربطها وقـد أرشـد القرآن الكرمي إىل إعمـال الفكر والفهم يف تدبر آ
’þ {: بالكـون واألنفس قال تعاىل Îûuρ ö/ä3Å¡à Ρr& 4 Ÿξ sùr& tβρç ÅÇö7è? ∩⊄⊇∪{ )1( ) ٢١: الذاريات .(  

ø§> {: وقال اهللا تعاىل tΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8©.y— 

∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪{ )2() ١٠ - ٧: الشمس .(   

ات فهم القرآن الكرمي حيث يرشد القرآن الكرمي إىل وإن تزكية تلك النفس من متطلب
استقامة هذه النفس اإلنسانية وصالحها، حيث بصالح هذه النفس اإلنسانية يصلح الكون 

t {: كله، فالكون كله من غري اإلنسان قد سخره اهللا تعاىل هلذا اإلنسان قال تعاىل ¤‚y™ uρ 

/ä3s9 $ ¨Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗ sd çμ÷ΖÏiΒ 4 ¨β Î) ’Îû š Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 šχρã ©3x tG tƒ ∩⊇⊂∪{ )3( 

  ). ١٣: اجلاثية( 
مث إن األسلوب الفعال لفهم القرآن الكرمي من أهم األمور اليت تساعد على حفظ 

يات وهلذا على املعلم أن يوضح لطالبه تفسري اآليات ومعاين الكلمات اليت يريدون اآل
حفظها حسب مستواهم العلمي ويربط تلك املعاين حبياهتم وكالمهم اليومي وأن القرآن 

  . الكرمي خطاب هلم من اهللا تعاىل بلغتهم ولكي يعملوا به
لب العلم ودارس القرآن الكرمي وليعلم طا: (وقد جاء يف مدارج السالكني البن القيم

أنه ليس أنفع له يف معاده ومعاشه وحياته الدنيا وآخرته وأقرب إىل سالمته وجنـاته 
                                                 

(  .  ٢١:  سورة الذاريات آية) ١
(  .  ١٠ - ٧:  اتياآلسورة الشمس ) ٢
(  .  ١٣:  سورة اجلاثية آية) ٣

  ١٦
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وبعد احلديث عن أسلوب تالوة القرآن الكرمي وأسلوب الفهم له وأمهية ذلك نشرع 
سلوب يتكامل مع التالوة وترديد اآليات يف األسلوب الفعال حلفظ القرآن الكرمي وهو أ

وفهمها وال ميكن فصله عن ذلك ملن أراد إتقان احلفظ وقوة التذكر وانطالق اللسان 
  . بالقراءة

  األسلوب التربوي الفعال يف حتفيظ القرآن الكرمي 
ö≅t/ uθ {: قال تعاىل èδ 7M≈ tƒ#u™ ×M≈oΨ Éi t/ ’Îû Í‘ρ ß‰ß¹ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# 4 $ tΒ uρ ß‰ysøgs† !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔Î/ ω Î) 

šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆®∪{ )3( ) ٤٩: العنكبوت .(   

 هو سيد احلفاظ وأوهلم للقرآن الكرمي ومن بعده أصحابه رضي اهللا ورسول اهللا 
  : عينة على احلفظ تتمثل يف اآليتعنهم وهناك قواعد م

إخالص النية، وإصالح القصد، وجعل حفظ القرآن الكرمي والعناية به من أجل اهللا 
سبحانه وتعاىل، والفوز باجلنة، وحصول مرضاة اهللا تعاىل، مث يأيت تصحيح النطق والتالوة 

 القرآن منه ومن أهم الطرق الفعالة يف ذلك السماع من قارئ جميد، أو حافظ متقن وأخذ
بالتلقي مشافهة، مث تأيت حتديد نسبة احلفظ كل يوم، حسب القدرة واالستطاعة وعزم 
الطالب املتعلم ومستواه العلمي، مث ال جيـوز للحافظ أن ينتقل إىل مقرر جديد يف احلفظ 
ا إال إذا أمت متاما حفظ املقرر القدمي، وذلك ليثبت ما حفظه متاما يف الذهن، ومما يعني متام

على احلفظ فهم اآليات احملفوظة، ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض، وربطها باحلياة 
                                                 

،  ١، جـ هـ١٤٠٢،  دار الفكر:  ، بريوت ، مدارج السالكني هـ٧٥١، ت  ابن القيم حممد بن أيب بكر) ١
  ،  ٤٥٢ص 

)

(  .  ٣٧:  سورة ق آية) ٢
(  .  ٤٩:  سورة العنكبوت آية) ٣

  ١٧
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“ª!$# tΑ̈ {: قـال تعاىل tΡ z⎯|¡ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# $ Y6≈ tGÏ. $ Yγ Î6≈t±tF•Β u’ ÎΤ$ sẄΒ ” Ïè t±ø)s? çμ ÷ΖÏΒ ßŠθ è= ã_ t⎦⎪Ï% ©!$# 

šχ öθ t±øƒs† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß⎦,Î#s? öΝèδßŠθ è= ã_ öΝßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Ì ø.ÏŒ «!$# 4{ )2() ٢٣:الزمر .(  

فعال يف حفظ القرآن الكرمي يركز على تلك القواعد السابقة مع واألسلوب التربوي ال
تشويق الطالب حلفظ كتاب اهللا تعاىل، وقراءته دائما دون كلل أو ملل، واحتساب األجر 
من اهللا تعاىل، مع االهتمام بتشجيع الطالب وتقدمي اجلوائز املادية واملعنوية وربط ذلك 

  . هم ملعاين اآليات وربطها باحلياة اليوميةمبدى حفظ املتعلم وإتقان التالوة والف
وعلى املعلم االهتمام بالتفسري والفهم لآليات القرآنية وربطها بشؤون احلياة كلها مع 
ضرب األمثال وذكر القصص واحلكايات وكل ما يؤدي إىل التشويق وحتبيب القرآن إىل 

  . النشء
ومي والترتيب والنظام واحملافظة إضافة إىل التركيز على األخالق احلميدة، والسلوك الق

على الوقت ولكن يف حدود العدل والرمحة والعطف على املتعلم والتسامح معه حسب ما 
يراه املعلم من حتقيق اهلدف من حفظ القرآن واستمرار املتعلم على حفظه ومساعدته على 

  . صرمداومة الدراسة، وذلك حبسب ما يراه املعلم من ظروف املتعلم ومتطلبات الع
ومنتهى الشرف، وغاية اجملد والسبق هو حفظ القرآن الكرمي كامال لوجه اهللا 

:  أنه قالتعاىل مع العمل به والتمسك حببله املتني، فقد روي عن رسول اهللا 
                                                 

 ٨، ص  هـ١٤٠٧،  مطابع لينه:  ، الرياض ، القواعد الذهبية حلفظ القرآن الكرمي محن بن عبد اخلالقعبد الر) ١
- ١١  .  

)

(  .  ٢٣:  سورة الزمر آية) ٢

  ١٨
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وكما يذكر اخلطايب وكما جاء يف األثر أن درج اجلنة بعدد آي القرآن العظيم، فمن 
قرأ جزءا من القرآن كان رقيه يف درج اجلنة على قدر ذلك، ومن قرأ القرآن كله استوىل 

درج اجلنة يف يوم اآلخرة، وبذلك يكون منتهى ثواب القارئ للقرآن يف رقيه على أقصى 
   . )3(الكرمي عند منتهى قراءته 

:  يف السر والعلن يقول تعاىلومما يساعد على احلفظ لكتاب اهللا تعاىل تقوى اهللا 
} (#θà)¨?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ª!$# 3 ª!$#uρ Èe≅ à6Î/ >™ó©x« ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄∇⊄∪{ )4() ٢٨٢: البقرة .(  

⎯ {: وقال تعاىل tΒ uρ È, −G tƒ ©! $# ≅ yè øg s† … ã& ©! % [` t øƒ xΧ ∩⊄∪ çμ ø% ã— ö tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡ tF øt s† 4 ⎯ tΒ uρ 

ö≅ ©. uθ tG tƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ… çμ ç7 ó¡ ym 4 ¨β Î) ©! $# à Î=≈ t/ ⎯ Íν Ì øΒ r& 4 ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ ª! $# È e≅ ä3 Ï9 &™ ó© x« # Y‘ ô‰ s% ∩⊂∪{ )5( 

   ). ٣- ٢: الطالق(

 } ⎯tΒوقال  uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÍ öΔ r& #Z ô£ç„ ∩⊆∪ y7Ï9≡sŒ â öΔ r& «!$# ÿ…ã& s!t“Ρr& óΟä3ö‹s9Î) 4 ⎯tΒ uρ È,−G tƒ 

©!$# ö Ïe s3ãƒ çμ÷Ζtã ⎯Ïμ Ï?$ t↔Íh‹y™ öΝÏà÷è ãƒ uρ ÿ…ã&s! #· ô_r& ∩∈∪{ )6() ٥-٤: الطالق .(  

 ألن إقامة ) )7وحـفظ القـرآن يشمل إقامة حدوده كما جاء عن ابن مسعود 
  . احلدود تشمل فعل املأمورات، وترك املنهيات

                                                 
(  .  )٢/١٩٢(، أمحد  )١٤٦٤(، أبو داود الصالة  )٢٩١٤(الترمذي فضائل القرآن ) ١
(  .  ١٩٢، ص  ٢، جـ ، مرجع سابق ، مسند أمحد أمحد بن حنبل) ٢
(  .  ٣٥٠، ص ٢، جـ ، مرجع سابق ، الترغيب والترهيب املنذري) ٣
(  .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٤
(  .  ٣ ، ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ٥
(  .  ٥ ، ٤:  تانياآلسورة الطالق ) ٦
،  ةاملكتبة اإلسالمي:  ، بريوت ، النهاية يف غريب احلديث واألثر جمـد الدين أبو السعادات املبارك) ٧

  .  ٢٧٤، ص  هـ١٤٠٠
)

  ١٩
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بوي الفعال يف حفظ القرآن الكرمي هو املبينُّ على تقوى اهللا وهلذا فإن األسلوب التر
  . تعاىل ورجاء مغفرته وعطائه فاألمر واخللق له سبحانه وتعاىل

وعلى املسلم صغريا كان أم كبريا، رجال أم امرأة احلرص على ما يستطيع من حفظ 
 االستفادة القرآن الكرمي، وإن كان احلفظ على يد حافظ فهو أوىل، وأجدر للحفظ، مع

مـن األشرطة املسجلة للقرآن العظيم، وألن يف حفظ كتاب اهللا تعاىل خريا كثريا، وأجرا 
عظيما، إذ ما ال يدرك كله ال يترك كله، فالقرآن نور وشفاء ملا يف الصدور، فقد جاء يف 

 رواه )1( }إن الذي ليس يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب{: احلديث الشريف

   . )2(الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
  األسلوب التربوي الفعال بالعمل بالقرآن الكرمي 

≅ã {: قال اهللا تعاىل sVtΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è=Ïdϑ ãm sπ1 u‘ öθ −G9$# §ΝèO öΝs9 $ yδθè= Ïϑ øts† È≅sVyϑ x. Í‘$ yϑÅsø9$# ã≅ Ïϑ øts† #I‘$ x ó™ r& 4 

}§ø♥ Î/ ã≅ sWtΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# 4 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∈∪{ )3() ٥: اجلمعة (  

م حلياة املسلم ولكن لب التعامل مع كتاب إن تالوة القرآن الكرمي وفهمه وحفظه مه
لكي ينعم اإلنسان بسعادة الدنيا واآلخرة : اهللا تعاىل هو العمل به يف شئون احلياة كلها

حدثين الذين كانوا يقرئوننا، عثمان وابن مسعود وأيب : فعن أيب عبد الرمحن السلمي قال
فال جياوزوهنا إىل عشر ) العشر آيات (  كان يقرئهم أن رسول اهللا {رضي اهللا عنهم 

   . )4( }أخرى حىت يعملوا ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل مجيعا

                                                 
(  .  )٣٣٠٦(، الدارمي فضائل القرآن  )١/٢٢٣(، أمحد  )٢٩١٣(الترمذي فضائل القرآن ) ١
، ورقم  ١٧٧، ص  ٥، جـ ، أخرجه الترمذي يف ثواب القرآن ، مـرجع سابق حممد بن عيسي الترمذي) ٢

  .  ٢٩١٣احلديث 
)

(  .  ٥:  سورة اجلمعة آية) ٣
(  .  ٤١١، ص  ٥، جـ ، مرجع سابق د أمحد، مسن أمحد بن حنبل) ٤

  ٢٠
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عليه  أمهية العمل وقيمته بكتاب اهللا تعاىل حيث روي أنه قال وقد بني رسول اهللا 
املؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كاألترجة طعمها طيب ورحيها {: الصالة والسالم

طيب، واملؤمن الذي ال يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب وال ريح هلا، ومثل 
افق الذي يقرأ القرآن كالرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال يقرأ املن

   . )2( )1( }القرآن كاحلنظلة طعمها مر أو خبيث ورحيها مر

وقد تواترت اآلثار عن السلف الصاحل رمحهم اهللا تعاىل مبراعاة جانب العمل بالقرآن 
لوية، والتنادي برفعة مقام من وفق إليه، الكرمي يف مجيع شؤون احلياة كلها وإعطائها األو

   . )3(" والتشهري مبن كان على خالف ذلك
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات مل :  أنه قالوقد جاء عن ابن مسعود 

   . )4(" جياوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل هبن 

… {: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تفسري قول اهللا تعاىل çμ tΡθ è= ÷G tƒ ¨, ym 

ÿ⎯ Ïμ Ï? uρ Ÿξ Ï?{ )5( ) ١٢١: البقرة آية .(  

ويف تفسري اآلية جملاهد رمحه اهللا تعاىل أي يعملون به حق  . )6(أي يتبعونه حق اتباعه 
   . )1(عمله 

                                                 
،  )٢٨٦٥(، الترمذي األمثال  )٧٩٧(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٧٧٢(البخاري فضائل القرآن ) ١

، أمحد  )٢١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٨٢٩(، أبو داود األدب  )٥٠٣٨(النسائي اإلميان وشرائعه 
   . )٣٣٦٣(، الدارمي فضائل القرآن  )٤/٤٠٨(

)

، باب إمث من راءى بقراءة  ، أخرجه يف كتاب فضائل القرآن ، مـرجع سابق حممد بن إمساعيل البخاري) ٢
  .  ٥٠٥٩، رقم احلديث  القرآن

)

دار البحوث للدراسات اإلسالمية :  ، ديب ، أبرز أسس التعامل مع القرآن الكرمي عبادة بن أيوب الكبيسي) ٣
  .  ١٠٦ - ١٠٥، ص  هـ١٤١٨،  وإحياء التراث

)

،  ١، جـ  هـ١٣٩٩،  دار املعارف:  ، القاهرة ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن حممد بن جرير الطربي) ٤
  .  ٣٦٠ص 

)

(  .  ١٢١:  سورة البقرة آية) ٥
(  .  ٥٢٠، ص  ١، جـ  ، املرجع السابق حممد بن جرير الطربي) ٦

  ٢١
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رمي يشمل التطبيق التربوي وهذا التطبيق التربوي واألسلوب الفعال للعمل بالقرآن الك
املمارس يشمل الفعل والترك أي فعل املأمور بفعله وترك املنهي عنه مع االلتزام باألخالق 

  . احلميدة، واآلداب الفاضلة وترك مساوئ األخالق واجتناب أهلها

من قرأ القرآن {:  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قالوعن معاذ بن أنس 

وعمل مبا فيه ألبس اهللا والديه تاجا يوم القيامة، ضوؤه أحسن من ضوء الشمس يف بيوت 
   . )3( )2( }الدنيا فما ظنكم بالذي عمل هبذا ؟

الكرمي يظهر فيه بوضوح تذكري التالميذ واألسلوب التربوي الفعال بالعمل بالقرآن 
وتعويدهم أن حيفظوا آيات القرآن الكرمي ويعملوا هبا، ألن احلفظ دون العمل بأحكام 
القرآن من سوء العمل، مع تعويد التالميذ على قراءة سرية الصحابة رضي اهللا عنهم الذين 

كيز على القدوة احلسنة ال جياوزون معرفة عشر آيات حفظا حىت يعملوا مبا فيها، مع التر
من املعلم نفسه حيث يظهر يف سلوكه العمل بالقـرآن الكرمي، ألن ذلك يساعد الطالب 
على العمل بأحكام القرآن الكرمي، ومعلم القرآن الكرمي إذا عمل بالقرآن الكرمي فهو 
فع يؤدي بفعله إىل إيصال اخلري إىل غريه بالقول والعمل، وتكون دعوته أبلغ وتعليمه أن

لنفسه ولغريه، حيث نرى هذا املعلم الصاحل حيذر مما حذره مواله، وخياف مما خوفه من 
  . عقابه، ويرغب فيما رغبه مواله، ويرجو ذلك من اهللا تعاىل رغبة وحبا هللا تعاىل

وخنتم احلديث عن األسلوب التربوي الفعال بالعمل بالقرآن الكرمي بقول سيدنا علي 
 اعملوا به، فإمنا العامل -يا محلة القرآن أو قال يا محلة العلم  " : أنه قالبن أيب طالب 

من عمل مبا علم، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام حيملون العلم، ال جياوز تراقيهم، 
خيالف عملهم علمهم، وختالف سريرهتم عالنيتهم، جيلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، 

                                                                                                                                            
(  .  ٥٢٠، ص  ١، جـ  ، املرجع السابق حممد بن جرير الطربي) ١
(  .  )١٤٥٣(أبو داود الصالة ) ٢
، أخرجه أبو داود يف الصالة  دار إحياء التراث العريب:  ، بريوت ، سنن أيب داود سليمان بن األشعث أبو داود) ٣

  .  ١٤٥٣، رقم احلديث  يف باب ثواب قراءة القرآن
)

  ٢٢



  إدراك املعلم لألساليب التربوية الفعالة يف حلقات اجلمعيات اخلريية لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي

ولذا على طالب القرآن الكرمي، والعلم عموما، أن يتخلق باحملاسن اليت ورد الشرع هبا 
واألخالق احلميدة، وأن يراقب اهللا تعاىل يف سره وعالنيته خوفا من عذابه، ورجاء مغفرته 

وانه، وأن حيافظ على ذلك العلم النافع وأن يكون تعويله يف أموره وحمبة يف طاعته ورض
  . مجيعها على مواله اهللا سبحانه وتعاىل

                                                 
، مكتبة  ، مكة املكرمة  سيد زكريا، حتقيق ، التبيان يف آداب محلة القرآن ٦٧٦، ت  حيىي بن شرف النووي) ١

  .  ٣٠، ص  هـ١٤٢٠،  نزار الباز
)

  ٢٣
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  الدراسة االستطالعية امليدانية 
اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبكة املكرمة وقد تأسست عام مكان الدراسة 

ن اإلسالمية واألوقاف  لدى وزارة الشؤو٢/١هـ وهي مسجلة برقم ترخيص ١٣٨٢
  . والدعوة واإلرشاد

طالبة، كما  ) ١٤٣٣٥( طالبا، وعدد الطالبات  ) ٢٦٨٥٥( وقد بلغ عدد الطلبة 
مـدرسا،  ) ٩١٦( حلقة، وبلغ عدد املدرسني  ) ١٤٢٦( بلغت حلقات القرآن الكرمي 

موجها، وعدد  ) ٢٩( مـدرسة، وبلغ عدد املوجهني  ) ٥٩٠( وعدد املدرسات 
  . موجهة ) ٢١( جهات املو

مسجدا، إضافة إىل  ) ٤٩٨( وبلغ عدد املساجد اليت تقام فيها حلقات القرآن الكرمي 
حلقة، كما بلغت مدارس الطالبات  ) ٧٤( احللقات اليت تقام يف املسجد احلرام وعددها 

موم مدرسة، وميتد نشاط اجلمعية إىل القرى اجملاورة ملكة املكرمة مثل حمافظة اجل ) ١٥٦( 
واملراكز التابعة هلا كأيب عروة وخيف الرواجح، وقد بلغ عدد من حفظ القرآن الكرمي 

  . طالبا وطالبة ) ٦٣٤١( كامال منذ تأسيس اجلمعية 
 /٢/٩هـ حىت ١/٩/١٤١٨وعدد من حفظ القرآن الكرمي كامال يف الفترة 

 باجلمعية طالبة، وهناك معهد إلعداد املعلمني ) ١٥٧( طالبا و  ) ٣٤١( هـ ١٤١٩
   . )1(اخلريية 

وإهنا لنعمة عظمى من اهللا سبحانه وتعاىل على هذه البالد الطاهرة يف عهد الدولة 
السعودية الراشدة حيث تنتشر مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي يف كل مدن امللكة العربية 

وكل من السعودية وقراها فجزى اهللا القائمني على نشر القرآن الكرمي وتعليمه خري اجلزاء 
  . قد ساهم معهم ماديا أو معنويا، يف تعلم القرآن الكرمي وتعليمه

                                                 
  /٩ / ١، للفترة من  ، التقرير السنوي الثاين والثالثون اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبكة املكرمة) ١

  .  ٧،  ٦، ص  هـ١٤١٩  /٩ / ١٢هـ حىت ١٤١٨
)

  ٢٤
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$! {: وقد أمرنا اهللا تعاىل بعبادته وتالوة القرآن العظيم، قال تعاىل yϑ ¯ΡÎ) ßNö ÏΒ é& ÷βr& y‰ç6 ôã r& 

Uu‘ ÍνÉ‹≈ yδ Íοt$ ù#t7ø9$# “Ï%©!$# $ yγ tΒ § ym …ã&s!uρ ‘≅à2 &™ó©x« ( ßNö ÏΒ é&uρ ÷βr& tβθä.r& z⎯ÏΒ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩®⊇∪ ÷β r&uρ (#uθ è= ø? r& 

tβ#u™ö à)ø9$# ({ )1( .  ٩٢-٩١سورة النمل آية.   

                                                 
(  .  ٩٢ ، ٩١:  تانياآلسورة النمل ) ١

  ٢٥
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  صدق الدراسة االستطالعية وثباهتا 
وزعت الدراسة االستطالعية على بعض املتخصصني واملوجهني باجلمعية لتعديلها حىت 

 فجزاهم اهللا )1(تصل إىل صدق ما وضعت له وقد أخذ الباحث مبالحظات احملكمني 
  . خريا

مرتني فقد طبقت الدراسة االستطالعية على جمموعة من املدرسني : ثباهتا وأما 
وهي نسبة عالية تدل على وعي % ٩٧وأظهرت نتائج التطبيق يف اتفاقها ما نسبته حوايل 

  . مدرسي القرآن الكرمي وفهم أسئلة الدراسة االستطالعية
  جمتمع الدراسة  

  . مدرسا ) ٩١٦( هم عدد املدرسني ويبلغ 
احية فقد أخذت بطريقة القرعة العشوائية مع مراعاة الن: عينة الدراسة أما 

من جمتمع % ٢٥اجلغرافية يف توزيع املساجد مبكة املكرمة وكانت نسبة العينة 
  . مدرسا ) ٢٢٩( الدراسة أي 

حيث مل تكن  ) ١٠( واستبعد منها  ) ٢١٠( وقد رجع من االستطالع املوزع 
  . تقريبا % ٨٧أي بنسبة  ) ٢٠٠( اإلجابة كاملة وبالتايل كان عدد اإلجابات الصحيحة 

   والتفسري للدراسة االستطالعية التحليل
  : وقد اتضح من الدراسة االستطالعية ألفراد العينة اآليت

  .  سنة٤٣ سنة إىل ١٨من أعمار املدرسني ما بني % ٧١حوايل 
نسبة مؤهالهتم العلمية حوايل   . أقل من اجلامعة% ٨٨

ونسبة املدرسني إىل عدد الطالب حوايل   .  تقريبا٢٩-١
أكثر من عدد سنوات اخلدمة   %. ٧٥ سنوات ميثل تقريبا ٥

                                                 
نايف حامد مهام .  ، د فائز سامل اخلزاعي.  ، د علي أمحد العمري.  ، د قاسم ناجي الرميي.  د:  منهم) ١

بعضهم من منسويب مجعية التحفيظ مبكة املكرمة وبعضهم من منسويب .  صاحل سليمان العمرو.  ، د الشريف
  .  التعليم وبعضهم من منسويب جامعة أم القرى مبكة املكرمة

)

  ٢٦
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نسبة الذين مل يلتحقوا بدورات تدريبية حوايل   %. ٨٥
نسبة املدرسني غري السعوديني تقريبا   %. ٧٠

  . وأن عدد الطالب غري السعوديني أكثر من السعوديني يف حلقات حفظ القرآن الكرمي
ان ينقصها التوثيق كما أن إجابة أفراد العينة عن أسئلة الدراسة االستطالعية ك

للمعلومات، والتقصي الدقيق يف اإلجابة واإلدراك اجليد لتلك األساليب وأمهيتها وقد 
يرجع ذلك إىل قلة التدريب هلم مع عدم متكن بعضهم يف اللغة العربية باإلضافة إىل أن 
فظ أكثرهم يف مستواه التعليمي أقل من املرحلة اجلامعية ولذا كان التركيز على جانب احل

يف طريقتهم التعليمية أكثر من التركيز على جانب الفهم والتوجيه وربط حفظ القرآن 
الكرمي باحلياة والعمل اليومي للطالب ولكن إجابات أفراد العينة أعطت الباحث فكرة 
جيدة عن تصورات معلمي القـرآن الكرمي ومدى إملامهم باألساليب احملددة بالدراسة 

ا، وهذه األساليب هي أسلوب التالوة والفهم واحلفظ والعمل االستطالعية وإدراكهم هل
واملمارسة اليومية مبا حيفظ من القرآن الكرمي، وقد ساعد هذا الباحثَ كثريا على التوصل 
إىل نتائجه وتوصياته ومقترحاته اآليت ذكرها كما أنه مما جيدر اإلشارة إليه أن بعض 

ساجد، بدون مرتب حمتسبا ذلك عند اهللا تعاىل، املدرسني يدرس القرآن الكرمي يف تلك امل
كما أن رواتبهم عموما قليلة حيث الكثري منهم يتقاضى أقل من ألف ريال يف الشهر، 

خريكم من تعلم القرآن {ولذا هم حيتسبون ذلك عند اهللا تعاىل وعمال باحلديث الشريف 

   . )2( )1( }وعلمه

                                                 
، أبو داود الصالة   )٢٩٠٨(، الترمذي فضائل القرآن   )٤٧٣٩(ل القرآن البخاري فضائ) ١

  .   )٣٣٣٨(، الدارمي فضائل القرآن   )١/٦٩(، أمحد   )٢١١(، ابن ماجه املقدمة   )١٤٥٢(
)

، رقم  ، أخرجه البخاري يف باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه ، مرجع سابق حممد بن إمساعيل البخاري )٢
  .  ٥٠٢٧احلديث 

)

  ٢٧
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  اخلامتة والنتائج والتوصيات واملقترحات 
يتضح من اإلطار النظري للدراسة، ومن الدراسة االستطالعية املوزعة على مدرسي 
القرآن الكرمي باجلمعية اخلريية مبكة املكرمة ومن خالل معايشيت حللقات حتفيظ القرآن 

س إدارهتا، باإلضافة إىل الكرمي مبكـة املكرمة حيث مت انتخايب لكي أكون عضوا يف جمل
إطالعي وزيارايت إىل اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن يف بعض مدن اململكة العربية 
السعودية ومشاركيت بدراسة قدمتها ومت نشرها يف الكتاب السنوي للعام التاسع عام 

جلائزة األمري حممد بن سعود بن عبد العزيز أمري منطقة الباحة . م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠
معاجلة قضايا وأفكار حول الوسطية يف "  يقدمه حلفظة كتاب اهللا الكرمي بعنوان والذي

اإلسالم والنصيحة، واحلرص على مجاعة املسلمني وحكم اخلروج عنها، رؤية تربوية 
  ". إسالمية 

ولذا فإن هذه الدراسة احلالية نتيجة االستقصاء والبحث واملشاهدة واملعايشة متخضت 
  : ات واملقترحات اآلتيةعن النتائج والتوصي

   النتائج :أوال
 عناية اململكة العربية السعودية حكومةً وشعبا بالقرآن الكرمي وعلومه ونشر - ١

حلقات حتفيظ القرآن الكرمي يف املدن والقرى، وذلك كما هو واضح من فعل أمراء 
  . ملكةاملناطق واحملافظات يف إطار التوجيهات الرشيدة من القيادة العليا هبذه امل

 وضوح التركيز يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي على جانب احلفظ أكثر من - ٢
  . جانب الفهم وربط احلفظ باحلياة اليومية وسلوك األفراد

 ال تزال حاجة حلقات حتفيظ القرآن الكرمي مستمرة لدعم اخلريين احملسنني أهل - ٣
األوقاف ودخلها املستمر ملدارس حتفيظ هذه البالد الطيبة وال سيما الدعم املستمر هلا مثل 

  . القرآن الكرمي
 ال تزال حاجة حلقات حتفيظ القرآن الكرمي إىل زيادة خمصصات الدعم املادي - ٤

  . املقدم إىل الطالب واملدرسني، تشجيعا هلم على هذا العمل املبارك

  ٢٨
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دمة  وضوح حاجة مدرسي القرآن الكرمي إىل دورات تدريبية تقدمها عمادات خ- ٥
اجملتمع والتعليم املستمر باجلامعات السعودية حيث يتضح من إجاباهتم قلة إدراكهم 

  . لألساليب التربوية الفعالة يف حلقات اجلمعيات اخلريية لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي
 أظهرت الدراسة تكامل األسلوب التربوي الفعال للتالوة مع أسلوب الفهم - ٦

مل بالقرآن الكرمي، وإن أي اهتمام بأسلوب دون اآلخر وأسلوب احلفظ وأسلوب الع
  . يؤدي إىل خلل بالعملية التربوية يف حتفيظ القرآن الكرمي بتلك احللقات

 أظهرت الدراسة أن عدد الطالب واملعلمني السعوديني أقل من عدد غري - ٧
  . السعوديني يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، مبكة املكرمة

تشار حلقات حتفيظ القرآن الكرمي مرضاة اهللا سبحانه وتعاىل مث  من فوائد ان- ٨
 من فضائل هتذيب السلوك لإلنسان ملا حيبه اهللا تعاىل ويرضاه، وأمر به رسول اهللا 

األعمال وحسن األخالق كما تساعد النشء يف قضاء أوقات الفراغ فيما حيبه اهللا تعاىل 
  .  واآلخرة ويؤدي إىل سعادة الدنياوحيبه رسول اهللا 

 من فوائد انتشار حلقات حتفيظ القرآن الكرمي أهنا تكافح انتشار اجلرمية ومتنع - ٩
  . انتشار األخالق السيئة والعادات الضارة
   التوصيات :ثانيا

 توصي الدراسة بإطالع وإخبار املسؤولني يف هذه البالد بالوضع الراهن حللقات - ١
تهم بالقرآن الكرمي وعلومه بكل صدق وأمانة من حتفيظ القرآن الكرمي مع شكرهم لعناي

  . أجل مرضاة اهللا تعاىل
 االستمرار الدائم يف الدعم املادي واملعنوي حللقات حتفيظ القرآن الكرمي رجاء - ٢

  . ثواب اهللا تعاىل ومرضاته
 التشجيع املعنوي واملادي للطالب واملعلمني السعوديني حيث أظهرت الدراسة - ٣

 من غري السعوديني يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي مـع االستمرار يف أن عددهم أقل
  . التشجيع للجميع احتسابا هللا تعاىل يف نيل مرضاته ورضوانه
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 االهتمام بالتركيز على االستمرار املادي املستمر حللقات حتفيظ القرآن الكرمي - ٤
اعد على حتديد حٍد مثل األوقاف وما تدر من ريع سنويا يصرف على تلك احللقات ويس

  . أدىن من اإليرادات جلمعيات حتفيظ القرآن الكرمي
 توصي الدراسة بقيام دورات تدريبية ملعلمي حتفيظ القرآن الكرمي يف التربية ويف - ٥

كيفية ربط حفظ القرآن الكرمي بسلوك الطالب وبشؤون احلياة مجيعها وتسند هذه 
م املستمر باجلامعات السعودية، الرتباط هذه الدورات إىل عمادات خدمة اجملتمع والتعلي

  . العمادات بكليات اجلامعة األخرى
 توصي الدراسة كل من يقوم بتعليم القرآن الكرمي االلتزام باألسلوب التربوي - ٦

الفعال للتالوة يف إطار أسلوب الفهم واحلفظ والعمل بالقرآن الكرمي يف احلياة كلها 
  . هللا تعاىل وحدهوإخالص النية والقصد من ذلك 

   املقترحات :ثالثا
 تقترح الدراسة قيام دراسات مشاهبة هلذه الدراسة يف خمتلف مدن اململكة العربية - ١

  . السعودية
 قيام دراسة مشاهبة هلذه الدراسة لقسم الطالبات مبكة املكرمة وغريها من مدن - ٢

  . اململكة العربية السعودية
يا باململكة يف مرحلة املاجستري والدكتوراه للقيام  إرشاد طالب الدراسات العل- ٣

بدراسات حول حلقات حتفيظ القرآن الكرمي باململكة العربية السعودية، ومدى فائدة هذه 
  . احللقات للفرد واجملتمع يف الدنيا واآلخرة

ويف خامتة هذه الدارسة ميكن القول ِبأهنا ال تدعي الكمال يف معاجلة تلك األساليب 
ية الفعالة يف مدى إدراك املعلم هلا يف حلقات اجلمعيات اخلريية لتعليم القرآن الكرمي التربو

  . وحتفيظه مبنطقة مكة املكرمة
ولكنها دراسة حاولت إعطاء فكرة معرفية وميدانية لألسلوب التربوي الفعال يف 

ليب يف التالوة والفهم واحلفظ والعمل بالقرآن الكرمي، وعسى أن تؤثر معرفة تلك األسا

  ٣٠
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وأسأل اهللا الكرمي أن ينفع هبذه الدراسة وجيعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعاىل، واهللا 
  . املوفق، واهلادي إىل سواء السبيل
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  املالحق 
وزعة على مدرسي حلقات تعليم وحتفيظ القرآن الكرمي الدراسة االستطالعية امل

  مبكة املكرمة  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وبه نستعني  
  فضيلة األستاذ معلم القرآن الكرمي حفظه اهللا 

  وبعد  ..... السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ساليب إدراك املعلم لأل(أقدم بني يدي فضيلتكم أسئلة استطالعية لدراسة بعنوان 

  ). التربوية الفعالة يف حلقات اجلمعيات اخلريية لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي
وهتدف هذه الدراسة إىل التعريف بأساليب تعليم وحتفيظ القرآن الكرمي مع احملافظة 
على استمرار ذلك ونشرها، والتشجيع على إثراء األحباث والدراسات العملية عن العناية 

  . ة وحفظا وفهما وعمالبالقرآن الكرمي تالو
وحيث إنكم متلكون رصيدا معرفيا متميزا فإين آمل من فضيلتكم اإلجابة عن األسئلة 
اآلتية، لتحقيق االرتقاء مبستوى هذه الدراسة إىل املستوى املأمول، علما بأن املعلومات اليت 
تكتبوهنا تستخدم لغرض البحث العلمي فقط، هذا مع تقديري لتعاونكم وحسن 

  . وجزاكم اهللا خريا كثريا واهللا حيفظكم. مامكم، ولكم مين وافر التحية والتقديراهت
  : معلومات عامة: أوال
  : االسم
  : العمر

  : املؤهل العلمي
  : عدد سنوات اخلدمة

  : عدد الطالب الذين يدرسون عندكم
  : اجلنسية
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  : الدورات التدريبية اليت حصلتم عليها
  : األسئلة االستطالعية: ثانيا
س  ما األسلوب التربوي الفعال يف تعليم تالوة القرآن الكرمي ؟ : ١
س  ما األسلوب التربوي الفعال يف تعليم فهم القرآن الكرمي ؟ : ٢
س  ما األسلوب التربوي الفعال يف حتفيظ القرآن الكرمي ؟ : ٣
س  ما األسلوب التربوي الفعال يف العمل بالقرآن الكرمي ؟ : ٤

  ن سامل عايض احلريب حامد ب: أخوكم الدكتور
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  املصادر واملراجع 
  .  القرآن الكرمي-
دار : عيادة بن أيوب الكبيسي، ديب:أبرز أسس التعامل مع القرآن الكرمي  - ١

  هـ، ١٤١٨البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، 
دار املعرفة، : هـ، بريوت٥٠٥أبو حامد حممد الغزايل، ت :إحياء علوم الدين  - ٢
  . هـ١٤٠١
دار الكتب العلمية، : ، بريوت٧٧٤ابن كثري الدمشقي، ت: البداية والنهاية  - ٣
  . هـ١٤١٧
: بـدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، بريوت: الربهان يف علوم القرآن  - ٤

  . هـ١٤٠١دار الفكر، 
، حتقيق سيد ٦٧٦حيىي بن شرف النووي، ت :التبيان يف آداب محلة القرآن  - ٥
  . هـ١٤٢٠ مكة املكرمة، مكتبة نزار الباز، زكريا،
هـ، بريوت دار ٦٧١حممد بن أمحد القرطيب، ت :التذكار يف أفضل األذكار  - ٦

  . هـ١٤٠٩الكتاب العريب، 
زكي الدين عبد العظيم عبد القوي املنذري، :الترغيب والترهيب من احلديث  - ٧

  . هـ١٣٩٠مكتبة اجلمهورية العربية، : هـ، القاهرة٦٥٦ت 
  . املكتب اإلسالمي: حممد ناصر الدين األلباين، دمشق:اجلامع الصحيح  - ٨
  . مبكة املكرمة، التقرير السنوياجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي  - ٩
دار : حممد بن جرير الطربي، القاهرة:جامع البيان عن تأويل آي القرآن  - ١٠

  . هـ١٣٩٩املعارف، 
مكتبة التراث، : هـ، القاهرة٢٠٤إدريس الشافعي، ت حممد بن : الرسالة  - ١١
  . هـ١٣٩٩
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دار الكتب : هـ، بريوت٢٩٧حممد بن عيسي الترمذي، ت: سنن الترمذي  - ١٢
  . العلمية
دار : هـ، بريوت٢٥٦حممد بن إمساعيل البخاري، ت : صحيح البخاري  - ١٣
  . هـ١٤١١الفكر، 
دار : ، بريوت٢٧٥بن ماجه، ت حممد بن يزيد املعروف با: سنن ابن ماجه  - ١٤

  . إحياء التراث العريب
دار إحياء التراث : سليمان بن األشعث أبو داود، بريوت:سنن أيب داود  - ١٤
  . العريب
دار ابن حزم، : هـ، بريوت٢٦١مسلم بن احلجاج، ت :صحيح مسلم  - ١٥
  . هـ١٤١٦
:  اخلالق، الرياضعبد الرمحن بن عبد:القواعد الذهبية حلفظ القرآن الكرمي  - ١٦

  . هـ١٤٠٧مطابع لينه، 
هـ، مكة ٨٠٨ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، ت :مقدمة ابن خلدون  - ١٧
  . هـ١٣٩٨، ٤دار الباز، ط: املكرمة
  . املكتب اإلسالمي: هـ، دمشق٢٤١أمحد بن حنبل، ت :مسند اإلمام أمحد  - ١٨
دار : هـ، بريوت٧٥١ت ابن القيم حممد بن أيب بكر، : مدارج السالكني  - ١٩
  . هـ١٤٠٢الفكر، 
حممد بن عبد اهللا املعروف باحلاكم، ت :املستدرك على الصحيحني  - ٢١
  . مطابع النصر احلديثة: هـ، الرياض٤٠٥

دار : املوفق بن أمحد املكي، بريوت:مناقب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل  - ٢١
  . هـ١٤١١الكتاب العريب، 

: جمـد الدين أبو السعادات املبارك، بريوت:ريب احلديث واألثر النهاية يف غ - ٢٢
  . هـ١٤٠٠املكتبة اإلسالمية، 
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  اآليات فهرس

...........................أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال  ١٠
........................قناهم سراإن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رز  ٨
.............................إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم  ١٢
........................إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  ١٧
....................................إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين  ١٠
.......................................................إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون  ٢
..................ة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أنإمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلد  ٢٥
.........................................أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون  ١١

..............الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر  ٢١، ١٥
..................................الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري  ١٥
.........................لذيناهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين تقشعر منه جلود ا  ١٨
.................................................بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر  ١٣
........................بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم وما جيحد بآياتنا إال  ١٧
.........................................................تبصرة وذكرى لكل عبد منيب  ١٥
...........................ذلك أمر اهللا أنزله إليكم ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له  ١٩
....................................................سبحان ربك رب العزة عما يصفون  ٣١
.............أمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذويفإذا بلغن أجلهن ف  ١٩
...............................................................فأهلمها فجورها وتقواها  ١٦
.....................................................................قد أفلح من زكاها  ١٦
....................................ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور  ٨
..........................مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا  ٢٠
.................... ويزكيهم ويعلمهمهو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته  ٨
............................هو الذي يريكم آياته ويرتل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إال من  ١٥
.......................وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إمنا أنا  ٢٥
.................................................................واحلمد هللا رب العاملني  ٣١
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........................والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا  ٢
.........................ن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهروالالئي يئس  ١٩
...................وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آليات  ١٦
...................................................................وسالم على املرسلني  ٣١
..............................................................ويف أنفسكم أفال تبصرون  ١٦
..................................................................وقد خاب من دساها  ١٦
.................................................................وقفوهم إهنم مسئولون  ١٢
......................................................................ونفس وما سواها  ١٦
...............توكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغويرزقه من حيث ال حيتسب ومن ي  ١٩
................ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على  ١٤
........................ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب  ١٩
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  األحاديث فهرس
...................................................أحب األعمال إىل اهللا أدومها وإن قل  ١١
......................................ت أنه خيشى اهللاأحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأي  ١٠
...................................إن الذي ليس يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب  ٢٠

  ١١..............أن رسول اهللا سئل أي العمل أحب إىل اهللا ؟ قال احلال املرحتل، وقال وما
................أن رسول اهللا كان يقرئهم  العشر آيات  فال جياوزوهنا إىل عشر أخرى حىت  ٢١
..............وه يقرأ حسبتموه خيشى اهللاإن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا مسعتم  ١٠

  ٨..........................إن هذا القرآن مأدبة اهللا، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن
  ٩....................أوصيك بتقوى اهللا تعاىل فإنه رأس كل شيء، وعليك باجلهاد فإنه رهبانية

  ٢١...........املؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كاألترجة طعمها طيب ورحيها طيب، واملؤمن
  ٩، ٣...................... مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقـرأ القرآن ويتتعتعاملاهر بالقرآن

.......................................................خريكم من تعلم القرآن وعلمه  ٢٧، ٤
............................عليك بتالوة القرآن فإنه نور لك يف األرض وذخر لك يف السماء  ٨
.........................................................قام النيب بآية حىت أصبح يرددها  ١٢

  ٩...............من استمع إىل آية من كتاب اهللا كتب له حسنة مضاعفة، ومن تالها كانت له
  ٢٢.......................ن قرأ القرآن وعمل مبا فيه ألبس اهللا والديه تاجا يوم القيامة، ضوؤهم

  ١٩........يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا، فإن منـزلتك
  

  ٣٨



  إدراك املعلم لألساليب التربوية الفعالة يف حلقات اجلمعيات اخلريية لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي

  الفهرس
  ٢..................................................................................املقدمة

  ٧................................................................موضوع الدراسة وأسئلتها
  ٨......................................األسلوب التربوي الفعال يف تعليم تالوة القرآن الكرمي

  ١٤...................................... تعليم فهم القرآن الكرمياألسلوب التربوي الفعال يف

  ١٧..........................................األسلوب التربوي الفعال يف حتفيظ القرآن الكرمي

  ٢٠...........................................األسلوب التربوي الفعال بالعمل بالقرآن الكرمي

  ٢٤............................................................الدراسة االستطالعية امليدانية

  ٢٦.......................................................صدق الدراسة االستطالعية وثباهتا

  ٢٦.......................................................................جمتمع الدراسة

  ٢٦.................................................التحليل والتفسري للدراسة االستطالعية

  ٢٨...................................................اخلامتة والنتائج والتوصيات واملقترحات

  ٢٨.........................................................................النتائج: أوال

  ٢٩......................................................................التوصيات: ثانيا

  ٣٠.....................................................................املقترحات: ثالثا

  ٣٢................................................................................املالحق

  ٣٤.......................................................................املصادر واملراجع

  ٣٦..........................................................................فهرس اآليات

  ٣٨.......................................................................فهرس األحاديث

  ٣٩................................................................................الفهرس
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