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Abstract :
Conclusion This displays a summary of the research problem
and a plan of study, but the most important results that have
been reached, and the recommendations and proposals that can
be utilized in the field of teacher preparation Holy Quran and its
Sciences, the following presentation of these aspects:
I- Abstract
The role of the teacher in the educational process is the
important role of direct communication tool learner and
responsible for the implementation of the curriculum and the
achievement of its objectives, is also ideal for students, and
its imitators in appearance and in speech and action. It has
become an issue of teacher preparation and training of the
most important issues of concern to the attention of
researchers and those responsible for the educational process
in different countries, and that the importance of the teacher
of the faith and its active role in the educational process.
Also a teacher of the Koran is of particular interest, as he
knows the Book of Allah Almighty, and undertake several
functions not performed by any other teacher, and perhaps
the most prominent of which train students to master the
recitation of the Koran and recite which has its rules and
provisions which cannot be realized only through the
pronunciation and memorization and reading who improves
the recitation, and fluent in applying the provisions of
intonation.
Has received teacher preparation Koran in the Republic of
Yemen big interest - especially teacher phase - where
established a special department for the preparation of this
teacher in various colleges of education, so as to address the
weaknesses of winning with our sons and daughters in the
public schools who suffer from serious shortcomings in the
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performance of their announcement, the Koran and from the
most important factors in mitigation of this phenomenon is
the presence of the teacher efficient masterly book of God
Almighty who is able to teach his students the Quran verses
we received right and proper, and in the light of the
foregoing saw the researcher need to do this study to identify
the extent of mastery students sections of the Koran to the
provisions of intonation in the announcement, the Holy
Quran has been identified Find a problem in the following
questions:
1 What provisions intonation that should be mastered by
students sections of the Quran and its sciences faculties of
education.
2 What level of mastery of these provisions have students
sections of the Holy Quran and its Sciences in Colleges of
Education in Yemeni universities.
3 Are there any statistically significant differences in the
level of mastering the skills of intonation in terms of sex
(male or female)?
This study has sought to answer these questions where we
search according to the following steps:
The first step:
And which has been reviewed studies and previous research that
dealt with teaching the Koran, and review the results that have
been reached in these studies in pursuit of benefit from them in
determining sentences Altajoed that should be mastered teacher
Koran, and to identify the procedures and tools that have been
taken and used and the findings have been these studies were
divided in three axes:
Axis I: Studies and Research addressed the Koran teacher in terms of
program preparation, and related service in the field of intonation.
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The second axis: studies and research on the impact of education
and recite the Koran and save it in academic achievement.
Axis III: Studies and Research Altajoed provisions dealt with in
terms of teaching methods, and educational media, and performance
evaluation in the application of the provisions of the rules of
intonation.

The second step: where was provided a theoretical framework
to ensure the historical background to teach the Koran, and
preferred and ethics and the provisions of learning and teaching,
and the importance of education for the individual and the
people and society, and the means and methods of teaching, and
practical application in the teaching of intonation.
The third step: the preparation was stopping the study, in order
to answer the research questions, this tool is:
Note 1 card performance sections of the Koran students in the
application of the provisions of intonation, in order to answer
the second question of the research questions and who reads
what level of mastery of these provisions Altajoed with students
sections of the Holy Quran and its Sciences in Colleges of
Education in Yemeni universities? Has gone through the process
of preparing and building card note the following phases:
- Choose a style of note
- Identify the target of the observation card
- Formulating the elements of the card
- Reliability and validity of the note card
2. The purpose of the construction of this card is to determine
the level of students performance teachers in the announcement,
the Koran, and that the answer to the second question, and
knowledge of the differences between the performance of
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students in terms of gender (male or female) to answer the third
question, which reads Are there statistically significant
differences in the level of mastering the skills of intonation in
terms of sex (male or female)?
The third step:
Included procedures for the field study, and where were
identified members of the sample, were applied observation tool
for them and tested the light, were recorded and analyzing the
results and processed statistically to identify the extent of
mastery students sections of the Koran to the provisions of
intonation covered by the card observation, and knowledge of
the differences of statistical significance between the level of
performance sample males and females in the application of the
provisions of intonation.
II- Results:
research returned the following results:
1) to reach a list of provisions Altajoed that should be mastered
by the student teacher Koran Department, Faculty of
Education.
2) that the level of teacher-student performance group Seat- in
their application of the provisions of intonation has reached
the desired degree of perfection which confirms that the
programs developed in the rehabilitation of student teachers
in the sections of the Koran faculties of education is effective
in this area.
3) the presence of statistically significant differences between
the mean scores of students and teachers between the mean
scores of student teachers for the benefit of the students.
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قال تعالى :
(( ورتل القرآن ترتيلا*إنا سنلقي عليك
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إلىمنابتغيدائماًرضاهماأبيوأمي.
إلىكلمحبلهذاالوطنيريدوحدتهوأمنه
واستقرارهوازدهارهواأللفةبينأبنائه.
إلىكلطالبعلميبتغيبعلمهوجههللا
تعالى.
إلىمناستقيتمنمعينهمأثراً،وارتشفت
منرحيقعقولهموعصارةتجاربهم،
أساتذتياألفاضل
إلىإخوانيوأبنائيوبناتيوشريكةعمري
زوجتي
إلىكلهؤالءجميعاًأقدمجهديالمتواضع.
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شكروتقدير
الحمدهللحمدالحامدينوشكرالشاكرين،صاحبالفضلوالمنةوإليهيعوداألمركله،
الذي أمرنا بذكره وشكره قال تعالى(فاذكروني أذكركم واشكروا لي وال
تكفرون)(البقرة ،)514والصالةوالسالمعلىسيدالذاكرينوإمامالشاكريندمحم وعلىآله
وصحابتهأجمعينوبعد،
فيطيب لي وقد من هللا علي بإتمام هذا البحث أن أرد الفضل ألهله وأنسب الجميل
ألصحابه،فالشكرهللأوالً وأخيراعلىتوفيقهوأفضاله(ربأوزعنيأناشكرنعمتك
التيأنعمتعليوعلىوالديوأنأعملصالحا ًترضاهوأصلحليفيذريتيإنيتبت
أليكوإنيمنالمسلمين)(األحقاف،)51:ومنتمامشكرهللا،شكرعباده،فمنلميشكر
الناسلميشكرهللا،وأولىبالشكربعدهللاتعالىأستاذيالجليلاألستاذالدكتور/طهدمحم
غانم أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ـ جامعة صنعاء ـ الذي شرفت بقبوله
اإلشرافعلىهذاالبحثوالذيحبانيمنعلمهالغزيروخلقهالحميدواهتمامهاألبوي،
ولقد كان لتوجيهاته المنهجية  ،ودقة تصويباته عظيم األثر في إخراج هذا البحث في
صورتهالحاليةفلهمنيجزيلالشكروعظيم االمتنانومنهللاخيرالجزاءوأسألهللاأن
يمدهبوافرالخيروالعافية،وأنيطيلفيعمرهبعافيةوحسنعمل.
كماأتقدمبخالصالشكروالتقديرللدكتورينالقديرينالدكتور/دمحمحسنالجاللوالدكتور
دمحمحسينخاقولتفضلهمابقبولالمناقشةوالحكمعلىهذهالرسالةعلىالرغممنضيق
وقتهماو كثرةمريديهما،والتيستكونلمالحظتهماالنورالذيأهتديبهفيإكمالبحثي
هذا فلهما مني جزيل الشكر والتقدير ،كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورين القديرين
الدكتور/الدكتورأحمدصالحقطرانوالدكتورعبدهللاالكورياللذينشجعانيعلىإكمال
علي بمشورتهما و تشجيعهما ،وال يفوتني أن
بحثيهذا منذكان غضة طرية فلم يبخال
ً
أشكر هنا الدكتور مجاهد هادي أستاذ القرآن الكريم وعلومه بقسم القرآن الكريم بكلية
التربيةـصنعاءـلمساندتهوعونهلي فيإكمالالدراسةالميدانيةلهذاالبحثفلهمني
جزيل الشكر والتقدير.والشكر كل الشكر لوالدتي ووالدي اللذين أنارا بصيرتي بدعائهما
المستمرليواسألهللاأنيطيلفيعمرهماويمتعهمابالصحةوالعافيةوأنيعيننيعلى
برهماواإلحسانإليهما،ويسامحاني إنقصرتفيحقهما.والشكرموصولألخياألكبر
الذيتحملكثيرامناألعباءوالمشاق،فيسبيلنجاحمنحولهفلهمنيومنبقيةأشقائي
خالصالشكروالتقدير .وبعد،،فالأحسبأنيقدبلغتالغايةوأصبتالهدف،ولكنيقد
اجتهدتفإنكنتقدأصبتفبفضلهللاتعالىوتوفيقه،وإنكنتقدأخطأتأوقصرت،
فذلكمننفسيوهيطبيعةالنفسالبشرية،والكمالهللوحده.قالتعالى(ربناالتؤاخذنا
إننسينناأوأخطأنا)وقالتعالى(ربناتقبلمناأنكأنتالسميعالعليموتبعليناإنكأنت
التوابالرحيم)صدقهللاالعظيم.
وصلىهللاعلىدمحمخاتماألنبياءوإمامالمرسلين.
ي
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ملخص الدراسة

-

أسمالباحث:خالدداحشعليالبناء
عنوانالدراسة:مدىإتقانطلبةأقسامالقرآنالكريمبكلياتالتربيةفي
الجمهوريةاليمنيةألحكامالتجويد
الدرجةالعلمية:دكتوراه الفلسفةفيالتربيةمناهجوطرقتدريس قرآن
كريموعلومه.
جهةالمنح:كليةالتربية،جامعةسانتكلمنتالبريطانية.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفةاألحكام التجويدية التيينبغيأنيتقنها الطالب
المعلم بقسم القرآن الكريم بكليات التربية بالجمهورية اليمنية  ،كما تهدف إلى
معرفة مستوى إتقان هذه األحكام لدى الطلبة المعلمين بأقسام القرآن الكريم
وعلومه ،وإلى معرفة الفروق بين مستوى إتقانها من حيث النوع ( ذكر أو
أنثى).
وقدأجابتالدراسةعنالتساؤالتالتالية:
 -5ما أحكام التجويد التي ينبغي أن يتقنها طلبة أقسام القرآن الكريم وعلومه
بكلياتالتربية؟
 -4ما مستوى إتقان هذه األحكام لدى طلبة أقسام القرآن الكريم وعلومه في
كلياتالتربيةفيالجامعاتاليمنية؟
 -4هلتوجدفروقذاتداللةإحصائية فيمستوىإتقان مهاراتالتجويدمن
حيثالنوع(ذكرأوأنثى)؟
حيث قام الباحث باستعراض الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت تعليم
القرآنالكريم،ومراجعةالنتائجالتيتمالتوصلإليهافيهذهالدراساتسعياً
نحواالستفادةمنهافيتحديداألحكامالتجويديةالتيينبغيأنيتقنهامعلمالقرآن
الكريم  ،والتعرف على اإلجراءات واألدوات التي تم اتخاذها واستخدامها
والنتائجالتيتوصلتإليهابغرضالحصولعلىقائمةاألحكامالتيينبغيأن
يتقنها الطالب المعلم بقسم القرآن الكريم بكليات التربية والتي من خاللها تم
تصميمأداةالدراسةوهيعبارةعنبطاقةمالحظةألداءطلبةأقسامالقرآنالكريم
في تطبيق أحكام التجويد والتي شملت المجاالت التالية(مخارج الحروف وصفاتها
س

أحكام الميمالساكنة ،والنونالساكنةوالتنوين ،والمدود والتفخيم والترقيق ،والوقف
واالبتداءوالضبط ،وإظهارغنةالميموالنونالمشددتين،وأحكامالالمات)وقدشملت
البطاقةفيصورتهاالنهائيةعلى()48حكمتجويدي.

وقدمرتعمليةإعدادوبناءبطاقةالمالحظةبالمراحلالتالية:
-

اختيارأسلوبالمالحظة
تحديدالهدفمنبطاقةالمالحظة
صياغةعناصرالبطاقة
صدقوثباتبطاقةالمالحظة

 وقدطبقتبطاقةالمالحظةعلىعينةمنطلبةالمستوىالرابعبقسمالقرآنالكريموعلومهبكليةالتربيةجامعةصنعاءبلغت()11طالبا ُوطالبةنصيب
الذكور منها ( )41بينما اإلناث (ٍ،)41وتم تطبيق أداة المالحظة عليهم
واختبارهم على ضوئها ،وتم تسجيل النتائج وتحليلها ومعالجتها إحصائياً
للتعرف على مدى إتقان طلبة أقسام القرآن الكريم ألحكام التجويد التي
شملتهابطاقةالمالحظة،ومعرفةالفروقذاتالداللةاإلحصائيةبينمستوى
أدءعينةالذكورواإلناثفيتطبيقأحكامالتجويد.
وقدتوصلتالدراسةإلىنتائجأهمها:
 )5التوصل إلى قائمة باألحكام التجويدية التي ينبغي أن يتقنها الطالب المعلم
بقسمالقرآنالكريمبكليةالتربية.
 )4الخروج بتصور مقترح بتدريس مقررات التجويد  للطالب  /المعلم بقسم
القرآنالكريموعلومهبكلياتالتربية،لتنميةالكفاياتاألدائيةالخاصة.
 )4أن مستوى أداء الطالب المعلمين-مجموعة البحث -في تطبيقهم ألحكام
التجويدقدبلغدرجةاإلتقانالمطلوبممايؤكدأنالبرامجالمعدةفيتأهيل
الطالبالمعلمينفيأقسامالقرآنالكريمبكلياتالتربيةذوفاعليةفيهذا
المجال.
 )3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطاتدرجات الطالبالمعلمين
وبينمتوسطاتدرجاتالطالباتالمعلماتلصالحالطالبات.
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الفصلاألول
مشكلةالدراسة"تحديدهاوخطةدراستها"


يبدأ هذا الفصل بمقدمة ومدخل إلى موضوع الدراسة  ،ثم الحديث عن
مشكلة الدراسة وأسئلتها ،وأهميتها ،وأهدافها ،وحدودها ،والمنهج المتبع فيها،
وأدواتها ،وإجراءاتها ،وفي األخير تعريف بأبرز المصطلحات الواردة في
عنوانها،وفيمايأتيتوضيحذلك.

أوالً  :مقدمة الدراسة :
الحمدهللخلقفسوى،والذيقدرفهدى،والذيأخرجالمرعى،والحمدهلل
الذيأنزلالقرآنعلىعبدهليكونللعالميننذيراً،والصالةوالسالمعلىسيد
الخلقوإمامالحقدمحمملسو هيلع هللا ىلص،الذيأيدهربهبأعظممعجزةوأعظمقولوهوالقرآن
الكريمكالمربالعالمين،وتحدىهللا بهاإلنسوالجنعلىأنيأتوابسورةمن
مثلهفلميستطيعواولنيستطيعواعلىمداراألياموالسنين،وسيظلهذاالكتاب
مصدر حياة وإسعاد للبشرية متى ما سارت األمة على نهجه ،واقتفت أثره
وتتبعت أسراره وإعجازا ته  ،فهو كالماء والهواء للحياة ،وهو مصدر للعلوم
جميعا ً ،فعلم قراءة القرآن الكريم في اإلسالم من أقدم العلوم نشأة ،وأشرفها
منزلة ،ألنه يستمدها من أهمية القرآن الكريم الذي أنزله هللا عز وجل ليكون
كتابهدايةوإرشاد،ومنفضلهللاتعالىأنقيضلهذاالقرآنرجاالًيحفظونه
عن ظهر قلب ،ويتلونه بإتقان ويورثونه إلى من بعدهم بداية من الصحابة –
رضوانهللاعليهم–إلىمنبعدهممنالتابعين،وهكذاحتىوصلألينا،وذلك
عنطريقاتصالالسندبرسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصعنجبريلعليهوسلمعنهللاتعالى،
ووصول القرآن الكريم ألينا بهيئته المتكاملة آياته وحروفه وكلماته  ،قطعي
الثبوتبالتواتروهذاالحفظالربانيلهذاالكتابالمبينيعدخاصيةمنخواصه
وإِنَّا لَهُ
تميزه عن غيره من الكتب السماوية قال تعالى( :إِنَّا نَ ْح ُن ن ََّز ْلنَا ِ
الذ ْك َر َ
لَ َحافِ ُ
ظونَ)(الحجر)9:فهومعجزةتحدىهللابهالعربوالعجمعلىأنيأتوا
بمثله،أوبعشرسور،أوحتىبسورةواحدةمنهفلميستطيعواولنيستطيعوا
و ْال ِج ُّن  َعلَى أ َ ْن  َيأْتُوا  ِب ِمثْ ِل  َهذَا ْ
القُ ْرآ َ ِن ال
اجت َ َم َع ِ
قال تعالى ( :قُ ْل لَئِ ِن ْ
اإل ْن ُ
ت ِ
س َ
ض َ
يرا)(الرعد.)4:
ولَ ْو َكانَ بَ ْع ُ
ض ُه ْم ِلبَ ْع ٍ
ظ ِه ً
يَأْتُونَ بِ ِمثْ ِل ِه َ
ولقدكانأولماتعلمالصحابة–رضوانهللاعليهوسلم–هوتالوةالقرآن
الكريموحفظه،وكانمعلمهمومربيهمهورسولهللا– ملسو هيلع هللا ىلص– الذيأدبهربه
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على هدي هذا الكتاب العزيز فنال الصحابة بذلك التعليم وبتلك التربية إتقان
التالوةللقرآنالكريم،وحسنالفهملمعانيه،وتطبيقأوامرهوتعاليمه.
ومعلم القرآن الكريم مأمور شرعا ً بتالوة القرآن الكريم بطريقة سليمة
وصحيحة ،امتثاالً ألوامر هللا تعالى في كتابه العزيز التي منها قوله تعالى :
(الَّذِينَ آَت َ ْينَا ُه ُم ْ
ابيَتْلُونَهُ َح َّقتِال َوتِ ِهأُولَئِ َكيُؤْ ِمنُونَ بِ ِه)(البقرة)545:وقوله
ال ِكت َ َ
تعالىَ (:و َرتِ ِل ْ
القُ ْرآَنَ ت َ ْرتِيال)(المزمل،)3:ولقدكانرسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصيحثعلى
تعليم القرآن وتعلمه بالطريقة الصحيحة  ،ويأمر باإلجادة في التالوة ،وذلك
بالتلقينمنالصحابةالماهرين،ومنذلكقولهملسو هيلع هللا ىلص(خذواالقرآنمنأربعة:عبد
هللابنمسعود،وسالممولىابيحذيفة،ومعاذبنجبلوأبي بنكعب)1رواه
البخاري.
كمابينصلواتهللاوسالمهعليهأنمنجودالقرآنوأحسنقراءتهفإنه
يكون مع المالئكة المقربين ،فعن عائشة رضي هللا عنها قالت قال رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ) ،2وعن ابن عباس رضي هللا
عنهماقال:قالرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص(:إنالذيليسفيجوفهشيءمنالقرآنكالبيت
الخرب)(رواهالترمذي)3.
وعنعبدهللابنعمرورضيهللاعنهماقال(:يقاللصاحبالقرآن:
أقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت
تقرؤها)(رواهأبوداود).4وإلتقانتالوةالقرآنالكريمأهميةلدىالمتعلمحيث
تكسبهعدداًمنالمهاراتالمهمةالتيالغنىلهعنها،ومنهاالمهاراتاللغوية
والكتابيةكمايساعدحفظالقرآنالكريم،وحسنتالوتهعلىتنميةاألفكارلديه،
وعلىكسباألساليبالصيحةفيالتعبير،كماينمىملكةالتذكر.
وإتقانطالبالعلملتالوةالقرآنيعدمطلبا ًشرعياً،فقدنقلابنالجزري
عن أبي عبد هللا الشيرازي قوله حسن األداء فرض في القراءة ويجب على

-1دمحمبناسماعيلالبخاري،كتاب(مناقباالنصار–بابمناقبابيكعب546/7رقم،4818ترقيم(.)4
 -2دمحمفؤادعبدالباقي،دارالفكر،ومسلمبنالحجاج(فيفضائلالصحابة،بابمنفضائلعبدهللابنمسعودوامه
 441/56رقم 648تحقيقالشيخخليلمأمورهشيحا– دارالمعرفة– بيروتط5996، 4م،رواهمسلمكتابفضائل
القرآنومايتعلقبه،بابالماهربالقرآنوالذييتتعتعفيه(،)798(-))4335طبعةدارالسالم.
-3رواهالترمذيابوبفضلالقرآن،بابانالذيليسفيجوفهمنالقرآنكالبيتالخراب4953طبعةدارالسالم.
 -4سليمانبناالشعثالسجستانياالزدي:سننابيداود،الموسوعةالذهبيةللحديثالنبويالشريفوعلومه،االصدار
االول،المرحلةاالولى 5458هجري–  5997م،مركزالتراثألبحاثالحاسباآللي،حديثرقم()56134قال
الشيخااللباني:حسنصحيح.
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القارئانيتلوالقرآنحقتالوته،صيانةللقرآنعنأن يجداللحنوالتغيرإليه
الً1.
سبي 
إن التجويد حلية التالوة  ،وهو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من
المخارج والصفات ،والمدود ،والترقيق ،والتفخيم ،واإلدغام ،واإلقالب،
واإلخفاء،ونحوذلك.
واليمكنللقارئمنتالوةكتابهللاتالوةصحيحة،مالميتقيدبأحكام
التجويد،كمااليتذوقالسامعالتالوةإذالميلتزمالقارئبتلكاألحكام،حتى
وإنكانحسنالصوت.
وغاية علم التجويد بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن الكريم  ،وصون
اللسان عن اللحن فيه ،ألن اللحن يذهب بروعة العبارة القرآنية وأعجازها
ومعناها،واللحنفيالقرآنعلىنوعين،لحنجليظاهروهوالذييكونفي
بنيةالكلمة ويغيرمعنىالكالموهومنهيعنه،ولحنخفيوهوالذييكونفي
عدمتطبيقحكمالتجويدفيالكالمالقرآنيواليغيرمعنىالكالم،وتتجلىأهمية
تعليمتالوةالقرآنالكريمتالوةصحيحةفيالبعدعنالخطأالجليوالخفي.
ولقداهتمالمسلمونقديماًبتعليمأبنائهمالقرآنالكريم،حيثكانتالمساجد
أماكنلتعليمالناشئةالقرآنالكريموعلومه،وذلكعنطريقالحلقاتالقرآنية،
التي كانت تسمىبالكتاتيبوكانالقرآن الكريم أول ماتتعلمه الناشئة فيتلك
الكتاتيب ،ولم تكن هي وحدها التي تعمل على تعليم القرآن الكريم بل كان
للمدارسالنظاميةدورفيتعليمالناشئة.كتابهللاتعالى،ومنأمثالالمدارس
النظاميةفياليمنقديما ًمدرسةالقراءاتالسبعفيزبيدوالتيأنشأهاالمظفر
تاج الدين ،وكان لها مدرسون متخصصون جعل لهم مرتبات والحق بها دار
إطعام ومضيف متكامل ومصلى وقيم وكانت كافة المدارس على اختالف
تخصصاتهايلحقبهاأطفالليتعلمواالقرآنالكريم،حتىبلغعددالمدارسالتي
تدرسسنة(791هـ)فيزبيدفقط.441
وقد كانت الكتاتيب (المعالمات ) في اليمن قبل الثورة 5964م ،أماكن
أهلية لتعليم القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية األخرى ،ويتضح ذلك من
اإلحصائياتالتيصدرتعام5917مالتيتذكرأنعددالكتاتيبقدوصلإلى
5348يدرسبهانحو41557دارسا ً.2حيثكانتعليمالقرآنالكريمفيجملته
 -1ابنالجزري :دمحمبندمحمالجرزي،التمهيدفيعلمالتجويد،تحقيقعلىحسينالبواب،الرياض،مكتبةالمعارف،
5971مص.51:

 -2عليهودباعباد/التعليمفيالجمهوريةاليمنية(،ماضية،حاضرة،مستقبلة)دراسةشاملة،صنعاء:
منشوراتجامعةصنعاء،ط5981،4م،ص.11
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أهليا ً  ،معتمدا ً على جهود أهلية ،وبعد قيام الثورة المجيدة ثورة السادس
والعشرونمنسبتمبرعام5964م،عاداالهتمامالرسميبتعليمالقرآنالكريم،
وذلك بإنشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتي صدر بشأنها قرار مجلس
القيادة رقم ( )44الصادرة في  56جماد االولى5493هـ الموافق  7من يوليو
5973م.وقدانتشرتانتشارا ً واسعا ًخاصةبعدتحققالوحدةاليمنيةالمباركة
حيثكانتالمحافظاتالجنوبيةالشرقيةمحرومةمنهذهالمدارسقبلالوحدة
.
ولقدأسهمت هذهالمدارسإسهاما جيدا ًفيتعليمالقرآنالكريموتحفيظه،
وتقويمالسنةالطالبالملتحقينبها،والتخفيفمنالضعفالموجودفيتالوة
الطالب للقرآن الكريم ،إال أن تأثير هذه المدارس كان مقصورا ً على الطالب
الملتحقينبهافقط،وتوجدأعدادكبيرةمنالطالبلميتمكنوامنااللتحاقبهذه
المدارس.
ولقد أولت وزارة التربية والتعليم اهتماما ً بتعليم القرآن الكريم ،ويتجلى
ذلك في إصدار القرار الوزاري رقم ( )4111لسنة 5991م بتاريخ
5356/6/7هـ بشأن فصل بعض المواد الدراسية حيث أصبحت مادة القرآن
الكريموعلومهمادةمستقلةمثلبقيةالموادالدراسيةحيثينصالهدفالثاني
من أهداف مادة القرآن الكريم وعلومه على( :إتقان قراءة كتاب هللا من حيث
ضبطالحركاتوالسكنات،ونطق الحروفمنمخارجها،والقراءةالتصويرية
للمعنى قال تعالى َ (:و َرتِ ِل ْ
القُ ْرآَنَ ت َ ْرتِيال) ( .المزمل )3:وقال تعالى (:الَّذِينَ 
آَت َ ْينَا ُه ُم ْ
اب  َيتْلُونَهُ َح َّق تِ َال َوتِ ِه أُولَئِ َك يُؤْ ِمنُونَ)(البقرة )545:ومن حقه علينا
ال ِكت َ َ
تالوته مجودا ً  . 1كما يوجد أقسام في كليات التربية تهتم بتخريج المعلمين
المجيدينفيتدريسهذهالمادة"مادةالقرآنالكريم".
وقدالحظالباحثمنخاللعملهكموجهتربويلهذهالمادةفيالمدارس
العامة ،وجود ضعف لدى طلبة المرحلة األساسية والثانوية ،في تطبيق
المهارات الالزمة ألحكام التجويد ،كما الحظ قصور لدى بعض معلمي هذه
المادة في المرحلتين األساسية والثانوية،وأكد ذلك تقارير موجهي مادة القرآن
الكريموعلومهالمرفوعةإلىمكتبالتربيةبأمانةالعاصمة(صنعاء)التيتؤكد
وجود هذه المشكلة وهي ضعف أداء معلمي القرآن الكريم في تلقين وتطبيق
أحكام التجويد للمتعلمين ،كمااكد ذلكبعض الدراساتوالبحوث التي أشارت
إلىضعفكفاءةالمعلمينفيتلقينوتطبيقأحكامالتجويدومنأهمهادراسة

 -1دمحمصالحالدينعلىمجاور،دراسةتجريبيةلتحديدالمهاراتاللغويةفيفروعاللغةالعربية،الكويت:دارالقلم5493،م.
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1
) 3
والشهاري(4114
)
والصديق(411م
)
عطا(5991م
4
والعمري(4114م ) األمر الذي دفع الباحث لدراسة هذه المشكلة والخروج
برؤىوتوصياتومقترحاتنافعةومفيدة.

ذلك أن األهداف التعليمية والتربوية إن لم يصاحبها عملية تقويم لمدى
تحققها في الواقع التعليمي فإنهاتصبح حبيسة األدراج بعيدة عن الواقع وعليه
فإن غرض التقويم هو تحديد مدى قدرة الطالب على إدراك سلوك معين ،أو
مهارةمعينة،وهذهالدراسةتأتيلتعينالقائمينعلىالعمليةالتعليميةفيتحقيق
إكسابطالبقسمالقرآنالكريموعلومه– معلمالمستقبل -المهاراتالالزمة
ألحكامالتجويدوالتيهيمطلوبةمنهأنيتقنهاويلقنهالطالبهمستقبالً.
ويعدإتقان قراءةالقرآنمنقبلالمتعلمفيالمرحلةاألساسية،والثانوية
مطلبا ًتربويا ً وتعليميا ًيكتسب الطالب من إتقانه لتالوة القرآن الكريم عددا ً من
المهارات األساسية التي ال غنى له عنها ،وهذا ال يتأتى إال بوجود معلمين
مجيدين للمهارات الالزمة ألحكام التجويد ،والقادرين على تصويب األخطاء
التييقعفيهاطلبتهموتقويماعوجاجألسنتهم وتأتيهذهالدراسةلتبحثعنهذا
الموضوع وهو مدى إتقان طلبة قسم القرآن الكريم بكليات التربية للمهارات
التجويديةالالزمة.

ثانيا ً  :مشكلة الدراسة :
ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في هذا السؤال الرئيسي اآلتي " :مامدى
إتقان طلبة أقسام القرآن الكريم وعلومه ألحكام التجويد ،ويتفرع منه األسئلة
اآلتية":
 -5ما أحكام التجويد التي ينبغي أن يتقنها طلبة أقسام القرآن الكريم وعلومه
بكلياتالتربية.
 -4ما مستوى إتقان هذه األحكام لدى طالب وطالبات أقسام القرآن الكريم
وعلومهفيكلياتالتربيةفيالجامعاتاليمنية.

1

إبراهيمدمحمعطا :مهاراتمدرسالتربيةاإلسالميةفيتدريسالقرآنالكريمبالمرحلةالثانويةبالجمهوريةاليمنية،مجلةدراساتفيالمناهجوطرقالتدريس،العددالتاسع،نوفمبر5991م
2
عبدهللااحمدالصديق:المشكالتالتيتواجهطلبةالمرحلةالثانويةفيدراستهملمادةالتربيةاإلسالمية،رسالةماجستيرغيرمنشورة،كليةالتربية،جامعةصنعاء4111،م
3
 إيمانعبدالوهابالشهاري،برنامجلتدريسالمهاراتالتجويديةلطلبةالدراساتاإلسالميةبكليةالتربيةـجامعةصنعاءـوفقأسلوبالنظم،رسالةماجستيرغيرمنشورة،كليةالتربية،جامعةصنعاء4114،م.
4
دمحمعبدهللاصالحالعمري :تقويمأداءمعلمالقرآنالكريمفيمرحلةالتعليماألساسيفيالجمهوريةاليمنية،رسالةماجستيرغيرمنشورة،كليةالتربية،جامعةصنعاء4114م
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 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إتقان أحكام التجويد من
حيثالنوع(ذكرأوأنثى).

ثالثا ً  :أهمية الدراسة :
منالمتوقعأنيفيدالبحثونتائجهكالمن:
-

مخططي مناهج إعداد المعلم ،حيث يمدهم بأهم المهارات التي يجب أن
يكتسبهامعلموالقرآنالكريموعلومه.
القائمينعلىتدريبالمعلمينأثناءالخدمةوالمشرفينعلىالتربيةالعملية
حيث يضع بين أيديهم أداة موضوعية( بطاقة مالحظة) لتقويم أداء معلمي
القرآنالكريمفيتطبيقأحكامالتجويد.
تصور مقترح لتدريس التجويد للطالب /المعلم بقسم القرآن الكريم بكليات
التربية.
الموجهينفيتقويمهملمعلميالقرآنالكريموعلومهالعاملينفيالميدان
إثارةاهتمامالباحثينبموضوعأداءطلبةقسمالقرآنالكريممنالكلياتبما
ستخرجبهالدراسةمننتائجوتوصيات.
إفساحالمجاللدراساتأخرى تتناولمجالالمشكالتالدراسيةالتيتواجه
طلبةأقسامالقرآنالكريم.

رابعا ً  :أهداف الدراسة:
تهدفالدراسةالحاليةإلى:
 -5إعدادقائمةبمهاراتالتجويدالالزمةلطلبةقسمالقرآنالكريمبكلياتالتربية
فياليمن.
 -4معرفةمستوىتطبيقمهاراتالتجويدفيتالوةالقرآنالكريملدىطلبةقسم
القرآنالكريمفيكلياتالتربيةبالجامعاتاليمنية.
 -4بناءتصورمقترحلتدريسأحكامالتجويدوتطبيقها.
 -3اإلسهامفيوضعالمعالجاتللحدمنضعفالطالبإنوجدفيتطبيقهم
ألحكامالتجويد.
 -1تقديمبعضالتوصياتوالمقترحاتللقائمينعلىالعمليةالتعليميةوالتربوية
فيالجهاتالمختصةوالتييمكنأنتفيدفيتدريسأحكامالتجويد.
 -6معرفة الفروق في مستوى إتقان مهارات التجويد لدى طلبة أقسام القرآن
الكريمبكلياتالتربيةمنناحيةالجنس(ذكر،أنثى).
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خامسا ً  :منهج الدراسة وحدودها:
اعتمدالباحثفيدراستهعلىالمنهجالوصفيالقائمعلىالدراسةالمسحية،
ءعلىذلكفقدكانتحدودالدراسةعلىالنحوالتالي:
وبنا ً
 يقتصرالبحثالحاليعلىطلبة سنةرابعةقسمالقرآنالكريمبكليةالتربيةجامعةصنعاء– ذكوراً ،وإناثا ًوالذييبلغعددهم()11طالبوطالبةعدد
الذكور()48طالباًبينااإلناث()47طالبة.
 منالعامالدراسي(4154-4154م)الموافق5341هـالفصلاألول. -يتناولالبحثإتقانطلبةأقسامالقرآنالكريم،ألحكامالتجويد.

سادسا ً :أدوات الدراسة:
استنادا ً إلى أهداف البحث الحالي ،المتمثلة في تسليط الضوء على مدى
إتقان طلبة قسم القرآن الكريم بكليات التربية ألحكام التجويد  ،استلزم األمر
االستعانةبأداةالمالحظةكأداةقياسعلميةبلوغا ًلألهدافالمحددةلهذاالبحث،
ويمكنتوضيحهذهاألداةفيمايأتي:

بطاقة المالحظة :
تعد المالحظة من أدق وسائل جمع المعلومات والبيانات في البحث
العلمي ،ولها أهمية بالغة في تقييم المتعلمين في مجاالت سلوكية متعددة مثل
مهارات القراءة ،1وعن طريق المالحظة يتم التفاعل وتبادل المعلومات بين
شخصين أو أكثر أحدهما الباحث واآلخر المستجيب أو المبحوث  ،لجمع
معلومات محددة حول موضوع معين ،2ولما كان الغرض من استخدام بطاقة
المالحظة – أداة البحث – هو قياس مدى إتقان عينة البحث في تطبيق أحكام
التجويد،فإنذلكيتطلبتصميمبطاقةلمالحظةإتقانعينةالبحثلهذهاألحكام،
وسيقومالباحثببناءبطاقةلهذاالغرضيفصلفيهاآليةبنائها.
تتنوع أداة المالحظة بتنوع طبيعة البحث فهناك المالحظة البسيطة
بالمشاركةوالمالحظةبدونالمشاركةكماأنهناكالمالحظةالمنتظمة.
والمالحظةالمنتظمةأومايطلقعليهابالموجهةتخضعلدرجةعاليةمن
الضبط العلمي ويحدد لها الزمان والمكان في االستعانة بالوسائل الميكانيكية
 -1ساميةعريفجوآخرون:منهجالبحثالعلميوأساليبه،عمان،دارمجدالويللنشروالتوزيع(،)5987ص
.78
-2سليمانزيدان:مناهجالبحثالعلمي،األسسوالتطبيقات،صنعاء،مؤسسالميثاقللنشر()4111ص.554
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لتنفيذهاكسجالتالصورةوالتصويروغيرها،1وهذاالتنوعمنالمالحظةهو
الذي استخدمه الباحث في دراسته هذه وذلك باستخدام جهاز التسجيل لسماع
عينةالبحثوتقويمأدائهم.

سابعا ً  :إجراءات الدراسة وخطواتها :
لتحقيقأهدفالدراسةاتبعالباحثاإلجراءاتوالخطواتالتالية:
 االطالععلىالدراساتوالبحوثالسابقةوالكتاباتالمتخصصةذاتالصلةفيمجالالبحثالحاليلالستفادةمنهفيإعداداآلتي:
إعدادالخلفيةالنظريةللبحث.-

إعداد قائمة أولية بأحكام التجويد التي ينبغي أن يتقن تطبيقها طلبة أقسام
القرآنالكريموعلومهبكلياتالتربية.
عرض القائمة األولية على المحكمين من المختصين في علم التالوة
والتجويد ومجال المناهج وطرائق التدريس ثم تعديل القائمة في ضوء
آرائهم،وملحوظاتهم.
تجهيزبطاقةالمالحظةبصورتهاالنهائيةبهدفقياسمستوىأداءالعينة
علىضوئها.
النزول الميداني لتطبيق بطاقة المالحظة على عينة البحث وفقا ً لفقرات
بطاقةالمالحظة.
تقويم أداء عينة البحث في تطبيقهم ألحكام التجويد التي شملتها بطاقة
المالحظة.
جمعالبياناتوتحليلهاومعالجتهاإحصائياً.
استخالصنتائجالبحثومناقشتهاوتفسيرها.
تقديمالتوصياتوالمقترحات.

تاسعا ً  :مصطلحات الدراسة :
اإلتقان  :في اللغة مصدر للفعل (أتقن) و (إتقان ) األمر إحكامه ،ويسمى
التمكن ،2أما في االصطالح  ،فقد عرفه اللقاني والجمل بأنه "مستوى يحدد
مسبقا ً بصورة كمية وكيفية ،يرجى أن يحققه كل فرد بعد االنتهاء من موقف
تدريس أو عدد من المواقف التدريسية ،ومن خالل هذا يتم الحكم على نتائج
-1سلمانزيدان:مناهجالبحثالعلمي،األسسوالتطبيقات،صنعاء،مؤسسالميثاقللنشر()4111ص.554
-2دمحمبنابيبكربنعبدالقادرالرازي:مختارالصحاح،بيروت،دارالفكرالعربي(،)5997ص.35
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التعليم ومدى كفاءة المعلم في أداء الواجبات المحددة له " 1ويرى شحاته
والنجار"أنالطالبعندمستوىاإلتقانيؤديالمهارةبالدقةوالسرعةالواجبة
فيكونأداؤهتلقائيا ًسلسا ًويتصفبالجودةوالزمنوالمجهود،وتقلاألخطاءأو
تكادتتالشى،ويزيداإلنتاج"2
ويقصد به هنا وصول الطالب إلى مستوى الدقة واإلتقان في أداء
المهارات المقيسة وهي أحكام التجويد ،وحيث تراوحت نسب اإلتقان في
البحوثالتربويةبين%61و%91فإنالباحثيحدد نسبةاإلتقانفيالبحث
بنسبةمتوسطةمقدارها()%81فمافوقمنالدرجة.
القرآن الكريم  :لغة من (قرأ) الشيء (قرآنا ً ) بضم القاف ،أي جمعه
وضمه ،ومنه سمي القرآن ألنه يجمع السور ويضمها ،قال تعالى ِ ( :إ َّن  َعلَ ْينَا
وقُ ْرآَنَ هُ) (القيامة  )57:أي قراءته، 3أما في االصطالح فهو التنزيل
َج ْم َعهُ َ
العظيم ،قال أبو إسحاق النحوي:هو اسم لكالم هللا تعالى الذي أنزل على نبيه
ملسو هيلع هللا ىلص وهو بمعنى الجمع،وسمي قرآناًألنه يجمع السور فيضمها .4وذهب اإلمام
الشافعي رضي هللا عنه إلى أن لفظ القرآن ليس مشتقا ً وال مهموزاً ،وأنه قد
ارتجل وجعل علما ً للكتاب المنزل ،وأما حد الكتاب فهو الكالم المنزل على
الرسولملسو هيلع هللا ىلصالمكتوبفيالمصاحف،المنقولإلينابالتواتر.5
أحكام التجويد "التجويد،لغة:التحسين،يقالهذاالشيءجيدأيحسن،
وجودت الشيء أي حسنته .واصطالحا ً :إخراج كل حرف من مخرجه مع
إعطائهحقومستحقه،وحقالحرفصفاتهالذاتيةالالزمةلهكالجهروالشدة
واالستعالءواالستفالوالغنة،وغيرهافإنهاالزمةلذاتالحرفالتنفكعنه،
فإن انفكت ولو بعضها كان لحناً ،ومستحقها صفاته العرضية الناشئة عن
الصفات الذاتية كالتفخيم فإنه ناشئ عن االستعالء ،وكالترقيق فإنه ناشئ عن
االستفالوهكذا.
ويتبنىالباحثالتعريفاإلجرائيالتاليألحكامالتجويد:بأنهامجموعة
من األحكام التجويدية التي تضمنتها بطاقة المالحظة وعددها ()48
حكماًتجويديا ً تبدأ بمخارج الحروف وتنتهي بأحكام الالمات يصل الطالب في
تطبيقهاإلىإتقانتالوةكتابهللاتعالى.
 -1أحمدحسيناللقانيوعلىالجمل:معجمالمصطلحاتالتربويةالمعربةفيالمناهجوطرقالتدريس،ط، 4القاهرة،
عالمالكتب(،)4114ص.558
 -2حسن سيد شحاته وزينب النجار  :معجم المصطلحات التربوية والنفسية  ،ط ، 5القاهرة  ،الدار المصرية اللبنانية
()4114ص.417
-3دمحمبنابيبكربنعبدالقادرالرازي:مختارالصحاحمرجعسابق.
-4جمالالديندمحمبنمكرماالنصاري،ابنمنظور:لسانالعرب،ط،5ج،1بيروت،دارصادر(.)5991
-5دمحمبنعليالشوكاني،إرشادالفحولالىتحقيقالحقمنعلماألصول،لبنان،بيروت،دارالفكر()5993ص.49
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الدراسات والبحوث
السابقة

11

الفصلالثاني
البحوثوالدراساتالسابقة


يهدفهذاالفصلإلىتحديدقائمةبالمهاراتالالزمةألحكامالتجويدالتي
ينبغي أن يتقنها الطالب المعلم بقسم القرآن الكريم وعلومه بكليات التربية،
واإلفادة من كيفية بناء أدوات الدراسة وإجراءات تطبيقها ،وسيتم عرض
عرضهاوفقالترتيبهاالزمنيتصاعدياًحسبتاريخها،وبيانعناوينها،والهدف
منها،وعيناتها ،واألدوات المستخدمة فيها،وأهم النتائج التي توصلت إليها،
وأخيراًالتعليقعلىماجاءفيها.
وقدصنفتتلكالدراساتوالبحوثضمنثالثةمحاورهي:

المحور األول :
دراساتوبحثوتناولتمدرسالقرآنالكريممنحيثبرنامجإعداده،
ومايتعلقبهأثناءالخدمةفيمجالتجويدوتالوةالقرآنالكريم.

المحور الثاني :
أثرتعليمالقرآنالكريموتجويدهوحفظه،فيالتحصيلالدراسي.

المحور الثالث :
بحوث ودراسات تناولت األحكام التجويدية من حيث طرائق التدريس،
والوسائطالتعليمية،وتقويمالمقرراتفيتطبيققواعدوأحكامالتجويد.
جاء بعد ذلك تعليق عام على تلك الدراسات والبحوث السابقة ،وبيان
مواطن االتفاق واالختالف فيما بينها  ،إلى جانب ما استفاده الباحث منها في
إعدادبحثه،وقدتمبيانذلكفياآلتي:
أوالً:التعليقعلىالدراساتوالبحوثالسابقة.
ثانيا ً :مواطن االتفاق أو االختالف بين البحث الحالي والدراسات والبحوث
السابقة.
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ثالثاً:جوانباإلفادةمنالدراساتوالبحوثالسابقةبشكلعام.
وفيمايأتيتفصيلذلك:

المحور األول  :مدرس القرآن الكريم من حيث برنامج إعداده،
وما يتعلق به أثناء الخدمة في مجال التجويد ،وتقويم أدائه.
ضمهذاالمحوردراساتوبحوثاًتناولتمدرسالقرآنمنحيثبرامج
إعداده ،وما يتعلق به أثناء الخدمة في مجال التجويد ،ويمكن توضيح تلك
الدراساتوالبحوثعلىالنحواآلتي:

 -1دراسة يونس (:1)1811
هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج لتنمية الكفايات النوعية الخاصة
بتدريسالتالوة،واستندالباحثفيذلكإلىالدراساتالسابقةوطبيعةالتالوة،
ومهام معلم القرآن الكريم ،وأهداف التربية اإلسالمية  ،وأهداف تعليم القرآن
الكريم  ،وقد اشتملت الصورة النهائية لقائمة المهارات على ( )544مهارة
موزعةعلىأحدعشرمجاالً هي:المفاهيماألساسيةللتالوة،آدابالتالوة،
أحكام الميم والنون المشددتين  ،أحكام الميم الساكنة  ،أحكام النون الساكنة
والتنوين  ،أحكام الالم الساكنة ،أحكام المد ،إخراج الحروف من مخارجها
الصحيحة ،إعطاء الحروف حقها من الصفات وأحكام الوقف واالبتداء،
واألحكامالخاصةبالرسمالعثمانيللمصحف،وأخيرا ً كفاياتتدريسالتالوة،
وقد بلغت ( )54كفاية أدائية  ،وفي ضوء القائمتين قام الباحث بإعداد بطاقة
مالحظة لقياس األداء التدريسي للتالوة ،واختبار تحصيلي ،لقياس الجانب
المعرفيللكفاياتالتيأظهرتموضوعالبحث،وفيضوءنتائجالقيامالقبلي
تم إعداد برنامج لتنمية بعض الكفايات التي أظهرت تدني مستوى الطالب
المعلمينفيها.وقدطبقالبرنامجعلىعينةمكونةمن()44طالبا ًمنالطالب
المعلمينبكليةالتربيةجامعةحلوان،وتمالتطبيقوفقالتصميمالتجريبيلعينة
واحدة،وتمإجراءالقياسالبعدي،للتعرفعلىمدىفاعليةالبرنامجالمقترح
في تنمية كفايات تدريس القرآن الكريم ،وقد أظهرت النتائج تحسن مستوى
الطالب المعلمين في الجانب المعرفي للكفايات  ،وتحسن أداؤهم في أحكام
التالوة،ممايؤكدفاعليةالبرنامجالمقترحفيتنميةالكفاياتموضوعالبحث.

-1سميريونس:تنميةالكفاياتالنوعيةالخاصةبتدريسالقرآنالكريملدىطالبكليةالتربية–جامعةحلوان،
رسالةماجستيرغيرمنشورة.5988
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 -2دراسة عبد الرحمن عبدا هلل وحسين بني خالد 1881م1
أعدالباحثاندراسةتهدفإلىتقصيمدىإتقانمعلميومعلماتالتربية
اإلسالميةفيالمرحلةالثانويةفيمحافظةالمفرق(األردن)لتقويمبعضأحكام
التالوةوهي:
المد ،والغنة ،والقلقة ،واإلدغام بغير غنة ،واإلدغام بغنة ،واإلخفاء،
واإلظهار.
وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في
محافظة المفرق من حملة درجة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية ،وممن
امضوافيالتعليمعاما ًدراسيا ًواحدا ًعلىاألقلوعددهمخمسةوثالثونمعلماً
ومعلمة.
وقد أظهرت الدراسة أنهناك ضعفا ًفي قدرة المعلمين والمعلماتعلى
تقويم األداء ،وهذا الضعف في القدرة على التقويم يعود إلى عدم إتقانأفراد
الدراسةللتالوةعلىالوجهالمطلوبوبناءعلىماتقدمأوصىالباحثانباالتي:
 عقد دورة تدريبية لمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانويةفيمحافظةالمفرقبهدفتحسينقدرتهمعلىالتالوةوعلىالتقويم.
 استخدام المسجل أو استخدام مختبر اللغة لضمان االستماع إلى تالوةنموذجيةخاليةمناألخطاء.
-3

دراسة مصطفى إسماعيل موسى وعلي حسن احمد عبد هللا 1881م2

قامالباحثانببرنامجمقترحلتدريبالطالبالمعلمينعلىبعضأحكام
تجويدالقرآن،وقدهدفتالدراسةإلىمعرفةأحكامالتالوةالتييتقنهاالطالب
المعلمون بشعبة اللغة العربية ،وإلى معرفة نواحي القوة والضعف في أحكام
التالوةعندتالوةالطالبالمعلمينللقرآنالكريم،ومنأبرزالنتائجوالتوصيات
التيخرجتبهاالدراسة:

-1عبدالرحمنعبدهللاوحسنبنيخالد:مدىاتقانمعلميومعلماتالتربيةاالسالميةفيالمرحلةالثانويةفي
محافظةالمفرقتقويماالداءفيالتالوة،ابحاثاليرموك،جامعةاليرموك،اربد،المملكةاألردنيةالهاشمية،
المجلد،7العدد(5995،)3م.
 -2مصطفىاسماعيلموسىوعليحسناحمدعبدهللا،برنامجمقترحلتدريبالطالبالمعلمينعلىبعض
احكامتجويدالقرآنالكريم،رسالةماجستير،كليةالتربية،جامعةالمنيا94م.
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 تدريب الطالب على أحكام التالوة كان له دور إيجابي في تحسين تالوةالطالبللقرآنالكريم،لذاانخفضتأخطاؤهمفيالتالوةفيالموضوعات
التيتضمنهابرنامجأحكامالتالوة.
 معظم أخطاء الطالب في التالوة وقع في المباحث التالية :الضبط ،النونالساكنة والتنوين ،ومخارج الحروف ،والميم الساكنة ،والزيادة والنقصان،
والمد،والوقفواالبتداء،وهمزتيالوصلوالقطع،وتفخيمالراءوترقيقها،
وأخيراالالمالشمسيةوالالمالقمرية.
 أكثرأخطاءالطالب نحوية فيالتالوةوقعتفيضبطبنيةالكلمةمعضبطآخرها.
وقدقامالباحثومعهأحدالمتخصصينفيمجالالتجويد ،باالستماعإلى
قراءةكلطالبعلىحدة،وقدلوحظانخفاضمتوسطدرجاتالطالبوتدني
نسبةتحصيلهمألحكامالتجويد،بينمالوحظارتفاعمتوسطدرجاتالطالبفي
األداء الشفوي وقد أوصى الباحث بضرورة وجود مقرر دراسي في أحكام
التجويد بين يدي الطالب في دراستهم الجامعية ،وكذا االهتمام بإعطاء فرص
كافيةلممارسةالتالوةوفقأحكامهاالصحيحةتحتإشرافمشايخهم.

 -4دراسة أحمد إسماعيل الشرعبي (1881م):
هدفهذاالبحثإلى(الوقوفعلىواقعالبرنامجالحاليإلعدادمدرس
التربيةاإلسالميةبكليةالتربيةجامعةصنعاء)،وقداقتصرالبحثعلىالتقويم
للجانباألكاديميولجانبياألهدافوالمحتوىفقط.
ومن خالل مسح األدب استطاع الباحث الوصول إلى (مائة وست
وتسعين)مفردةتمثلتلكالمفرداتمعاييرالتقويمالبرنامج،حيثتمتحكيمتلك
المعايير وتعديلها ثم وضعها ضمن أداة البحث المتمثلة في (استبانه مغلقة)
عرضها بعد التحكيم على أعضاء هيئة التدريس بالكلية ،وكذلك عينة من
المعلمين المتخرجين وفق هذا البرنامج وعينة أيضا من طلبة المستوى الرابع
بقسمالدراساتاإلسالميةكانتنتائجالبحثمايأتي:
 اليوجدأهدافمكتوبةللبرنامجالحالي. أظهرالبحثضعفالمحتوىوبلغتنسبةقصورهفيمجالالقرآنالكريموعلومهمقارنةبالمجاالتاألكاديميةاألخرى()%4424وقدأوصىالباحث
بالتركيز في البرنامج الحالي في مجال تجويد القرآن الكريم على الجانب
التطبيقي.
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-1دراسة أماني عبد الحميد (:1)1888
هدفتتلكالدراسةإلىمعرفةفعاليةبرنامجمقترحفيأحكامالتجويد
للطالبالمعلمينفيتحصيلهموتالوتهمالقرآنالكريم.
وقدطبقتالباحثةدراستهاعلىعينةمكونةمن()41طالباًوطالبةمن
طالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة العربية بكلية التربية بسوهاج ،جامعة جنوب
الوادي.
وقد استخدمت الباحثة إلجراء دراستها مجموعة من األدوات هي ،
البرنامج المقترح ألحكام تجويد القرآن الكريم  ،واختبار تحصيلي يقيس
المستويات المعرفية (التذكر ،الفهم ،التطبيق) ،واختبار في التالوة ،يقيس أداء
الطالبالقرآنيألحكامالتجويد.
وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهاالباحثةمايلي:
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1215بين متوسطي
درجات مجموعة البحث قبل دراسة البرنامج المقترح ألحكام تجويد القرآن
الكريم وبعد دراسته  ،لصالح التطبيق البعدي بالنسبة للمستويات الثالثة التي
يقيسها(التذكر،الفهم،التطبيق).
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1215بين متوسطي
درجات اختبار التالوة للطالب مجموعة البحث قبل دراسة البرنامج المقترح
ألحكامتجويدالقرآنالكريم،وبعددراسته،لصالحالتطبيقالبعدي.
وقد وضعت الباحثة العديد من التوصيات منها  ،ضرورة تغيير الئحة
كلية التربية بسوهاج بحيث تنص على ضرورة تدريس أحكام تجويد القرآن
الكريمابتداء منالفرقة األولى وحتىالفرقة الرابعة بشعبة اللغة العربية ،إلى
جانب تزويد معلمي اللغة العربية بشرائط تسجيل بأصوات كبار القراءة،
لتعليمهم التالوة الصحيحة المجودة للقرآن الكريم ،وسينعكس ذلك بدوره على
تالميذهم،وأكدتالباحثةعلىضرورةوجودالجانبالتطبيقيبجانبالنظري
لتعليمأحكامتجويدالقرآنالكريم.

 -1أمانيحلميعبدالحميد":فعاليةبرنامجمقترحفيأحكامالتجويدللطالبالمعلمينفيتحصيلهموتالوتهم
القرآنالكريم"،رسالةدكتوراه،كليةالتربيةبسوهاج،جامعةجنوبالوادي(.)5999
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-6

دراسة العوامي :11888

استهدفتهذهالدراسةتطويرالمنهجالحاليإلعدادمعلمالتربيةاإلسالمية
بكليةالتربيةجامعةصنعاءفيضوءالكفاياتالمرجوةله،بحيثيمكنإكساب
الطالب المعلمين الكفايات الالزمة لهم عن قيامهم بتدريس مادة التربية
اإلسالمية في المدارس الثانوية بالجمهورية اليمنية ،ولتحقيق هذا الهدف قام
الباحث بإعداد قائمة بالكفايات الالزمة لمعلم التربية اإلسالمية في المرحلة
الثانوية اشتقها من مصادر عدة ،وقد اشتملت هذه القائمة بعد تحكيمها على
( )89كفاية موزعة على ثالثة محاور هي :المحور التخصصي ،المحور
الثقافي،المحورالمهني،وبعدضبطالقائمةتموضعهافياستبانة،ثموزعت
على عينة الدراسة التي تكونت من :أساتذة الجامعة الذين يقومون بتدريس
البرنامجالحالي،وعددهم()51أستاذا،وموجهيالتربيةاإلسالميةفيالمرحلة
الثانوية،وعددهم()56موجها ً،ومعلميالتربيةالسالميةفيالمرحلةالثانوية
الذين تخرجوا من قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية جامعة صنعاء ،
وعددهم()519طالبا ً.وأسفرتنتائجتحليلاستجاباتأفرادالعينةعنوجود
قصورفيالبرنامجفيإكسابالطلبةالكفاياتالالزمةفيمجالالقرآنالكريم
والتجويد ،وفي المجاالت األخرى التخصصية ،والثقافية والمهنية ،وفي ضوء
معطياتاإلطارالنظري،ونتائجتقويمالمنهجالحاليوتمتقديمتصورمقترح
لمنهجإعدادمعلمالتربيةاإلسالميةيخدمالكفاياتالمحددةفيصورةمديوالت.

-7دراسة حسانين (:2)1888
استهدفت الدراسة تنمية بعض الكفايات لدى معلمي التربية الدينية
اإلسالميةبالحلقةاألولىمنالتعليماألساسيبجمهوريةمصرالعربية.
ولتحقيق هدف الدراسة  ،قام الباحث بإعداد قائمة بالكفايات التدريسية
الالزمة لمعلم التربية الدينية اإلسالمية بالمرحلة األساسية (االبتدائية ) اشتقت
من أهداف مرحلة التعليم األساسي وأهداف تدريس التربية اإلسالمية بالحلقة
األولى من التعليم األساسي والدراسات والبحوث السابقة وتحليل مهام وأدوار
معلم التربية اإلسالمية بالمرحلة المذكورة ،وقد اشتملت القائمة في صورتها
  -1أحمديحيىمحسنالعوامي،تطويرمنهجإعدادمعلمالتربيةاإلسالمية فيضوءالكفاياتالمرجوةله،معهد
الدراساتوالبحوثالتربوية،جامعةالقاهرة،رسالةدكتوراةغيرمنشورة,جامعةبنيسويف5999م.


2

جمالاحمدالسيدحسانين :فاعليةالتدريبباستخدامالمديوالتالتعليميةلتحسينبعضكفاياتمعلميالتربيةالدينية االسالمية بالحلقة االولى من التعليم األساسي  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة
المنوفية5999،م.
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النهائية على ( )514كفايات تم تصنيفها إلى كفايات دينية (القرآن ،الحديث،
العقائد ،العبادات ،السيرة والتهذيب) وكفايات تربوية(التخطيط ،التنفيذ ،
التقويم).
وفي ضوء قائمة الكفايات التي تم التوصل إليها ،أعد الباحث بطاقة
مالحظة ،للتعرف على مستوى أداء معلمي التربية الدينية اإلسالمية لبعض
الكفايات التي تضمنتها القائمة ،وقد بلغ عدد الكفايات التي تضمنتها بطاقة
المالحظة ( )61كفاية منها ( )35كفاية خاصة بالجانب الديني ،و( )43كفاية
خاصة بالجانب التربوي  ،وقد طبقت هذه البطاقة على عينة من معلمي اللغة
العربيةالقائمينبتدريسالتربيةالدينيةاإلسالميةفيمرحلةالتعليماألساسيمن
خريجي كليات التربية  ،بلغ عددها ( )41معلما ً  ،وقد أظهرت النتائج وجود
فروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()1211بينمتوسطا ًأداءعينةالدراسة
في مجموع التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة في مجموع الكفايات
الدينيةوالتربويةلصالحالتطبيقالبعدي،ممايؤكدفاعليةالبرنامجالمقترحفي
تنميةالكفاياتموضوعالبحث.

-1دراسة دمحم السيد سعيد (.1)2222
هدفتالدراسةإلىبناءبرنامجمقترحلتنميةبعضمهاراتتدريسمادة
التربية اإلسالمية لدى الطالب المعلم في ضوء متطلبات المنهج المطور في
المرحلةاإلعدادية،والتعرفعلىمدىفاعليةالبرنامجفيتنميةتلكالمهارات
وكفاياتها.
ولتحقيق أهداف الدراسة  ،قام الباحث بإعداد استبانة تحوي مهارات
تدريس التربية اإلسالمية ،واعتمد في بنائها واشتقاق مادتها على البحوث
والدراسات السابقة  ،وبعض األدبيات في مجال المناهج وطرق التدريس،
وغيرها ،وتحليل أهداف تدريس التربية اإلسالمية ،ومحتوى كتب التربية
اإلسالمية،ومتطلباتالتعليماإلعدادي،وآراءالخبراءوالمتخصصين،وخبرة
الباحثفيتدريسالتربيةاإلسالمية.وقداشتملتاالستبانةفيصورتهاالنهائية
على ( )41كفاية  ،و( )534مهارة موزعة في ثالثة محاور هي  :مهارات
خاصةبتدريسالتجويدوأحكامالتالوة،مهاراتخاصةبتدريسالقرآنالكريم
(تالوة وتفسيرا ً ) ،مهارات خاصة بتدريس الوحدات التكاملية .وقد تم ترتيب
الكفاياتوالمهاراتفيكلمحورفيثالثةأقسام،اختصاألولمنهابالكفايات،
 -1دمحم السيد أحمد سعيد  :فعالية برنامج مقترح في تنمية بعض مهارات تدريس مادة التربية االسالمية لدى
الطالبالمعلمفيضوءمتطلباتالمنهجالمطورفيالمرحلةاالعدادية،رسالة دكتوراهغيرمنشورة ،كلية
البنات،جامعةعينشمس4111،م.
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واختص الثاني بمهارات األداء اللفظي الشفوي ،بينما اختص الثالث بمهارات
األداءالتدريسي،وتمتطبيقاالستبانةعلى()11طالبةمعلمةمنكليةالبنات
بجامعة عين شمس  ،للتعرف على أهمية تلك الكفايات والمهارات ،ثم قام
الباحثبإعدادبرنامجمقترحلتنميةالكفاياتوالمهاراتالتيتمالتوصلأليها.
وقد أظهرت النتائج فاعلية البرنامج في تنمية الكفايات المعرفية
والمهاراتالشفويةوالتدريسيةالالزمةللطالبالمعلم.

-8دراسة إيمان عبد الوهاب يحيى الشهاري

(1:)2222

برنامج لتدريس المهارات التجويدية لطلبة الدراسات اإلسالمية بكلية
التربية.تسهمالدراسةفيمعالجةالتدنيفيأداءطلبةالدراساتاإلسالميةبكلية
التربية،للمهاراتاللفظيةألحكامالتجويد،كماتهدفإلىتصميمبرنامجوفق
أسلوبالنظمالتدريسيلتلكالمهارات،وقدتمإعدادقائمةبالمهاراتاللفظية
ألحكامالتجويدتضمن()44مهارةلفظيةلـ()44حكما ًتجويدياً،كماتم
تصميمبرنامجلتدريستلكالمهاراتوفقأسلوبالنظم،وإعداداختبارشفهي
لقيستلكالمهارات،ومنابرزالنتائجالتيخرجتبهاهذهالدراسة:
تحسنأداءإفرادالعينةللمهاراتاللفظيةلألحكامالتجويديةبشكلعامبعد
تطبيقالبرنامج.
ارتفاعمستوىأداءأفرادالعينةللمهاراتاللفظيةلألحكامالتجويديةبشكل
عامبعدتطبيقالبرنامج.
ارتفاعمستوىأداءإفرادالعينةللمهاراتاللفظيةلألحكامالتجويديةبنسبة
( )%11بشكل عام ومن ( )%41إلى ( )%81بعد إجراء االختبار القبلي
البعدي.

 -12دراسة عبد هللا أحمد الصديق (:2)2222
برنامج مقترح لتنمية كفايات تدريس القرآن وعلومه لدى طالب كلية
التربيةجامعةصنعاء.يهدفالبحثعلىمعرفةالكفاياتالتدريسيةالتييجب
أنيتمكنمنهاالطالبالمعلمبقسمالقرآنوعلومهبكليةالتربية،جامعةصنعاء
1

-إيمانعبدالوهابالشهاريمرجعسابقص.7

2

 عبدهللاأحمدالصديق،برنامجمقترحلتنميةكفاياتتدريسالقرآنوعلومهلدىطالبكليةالتربيةجامعةصنعاء،رسالةدكتوراه،كليةالتربيةجامعةعينشمس4116،م.
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بالجمهوريةاليمنيةوالىمستوىأداءالطالبالمعلمبقسمالقرآنالكريموعلومه
لتلكالكفاياتكمايهدفالبحثعلىعملبرنامجمقترحلتنميةبعضالكفايات
المتدنيةلدىالطالبالمعلمين،ولقدقامالباحثبإعدادقائمةاشتملتعلى()61
كفاية موزعة على خمسة مجاالت هي(التالوة ،التفسير ،الحفظ ،التجويد،
ومباحث علوم القرآن) ،وفي ضوء هذه القائمة تم بناء برنامج لتنميتها لدى
الطالب المعلمين ،كما أعدد الباحث خمس بطاقات مالحظة ،بغرض التعرف
علىمستوىأداءالطالبالمعلمينلتلكالكفايات،وقدتوصلالباحثإلىنتائج
أهمها:
 تقديمقائمةبالكفاياتاألدائيةالخاصةبتدريسمقرراتالقرآنوعلومه،التييجبأنيتمكنمنهاالطالب/المعلمبكليةالتربيةجامعةصنعاء.
 التوصل إلى برنامج مقترح لتنمية الكفايات األدائية الخاصة بتدريسمقرراتالقرآنوعلومه.
المحور الثاني:أثر تعليم القرآن الكريم وحفظه وتجويده ،في التحصيل
الدراسي.
وقد احتوى هذا المحور على دراسات وبحوث تناولت أثر تعليم القرآن الكريم
وتجويده في التحصيل الدراسي ومن تلك الدراسات .

 -1دراسة سراج وزان (:1 )1811
هدفتتلكالدراسةإلىتحديدمهاراتتدريسالقرآنالكريم،التييجب
أنتتوافرلدىمعلمالقرآنالكريم،منأجلتقديمنماذجلتقويممهاراتتدريس
القرآنالكريم،لالستفادةمنهافيمجالالتربيةالعمليةواإلشرافالتربوي.
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتحليل محتوى مجموعة من الكتب
التيتحدثتعنالقرآنالكريم،وبعضالكتبالتياستعرضتطرائقتدريس
التربية اإلسالمية واللغة العربية  ،ومقررات التفسير في جميع المراحل
التعليمية،معاستعراضومراجعةعامةللبحوثذاتالصلة،وقدخرجالباحث
منالمهاراتالتيعرضهاعلىمجموعةمنالمحكمينإلبداءالرأيفيها.
وأظهرتنتائجالدراسةخروجالباحثبقائمةنهائيةمنالمهارات،
والتيمنهامايتعلقبالمجاالتاآلتية:
-1سراجدمحموزان:كيفندرسالقرآنألبنائنا(5318()5988هـ)دراسةمنشورةبدوريةسلسلةدعوةالحق
العدد()79رابطةالعالماإلسالمي،مكةالمكرمة.
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القدرةعلىقراءةفواتحالسوركحروفمقطعةوليستككلمة.
القدرةعلىاستخدامقواعدالرسمالعثمانياستخداماًسليماًأثناءالقراءة.
القدرة على تبصير التالميذ باألمور التي ينبغي االلتزام بها عند قراءة
القرآن.
القدرةعلىفهمسورالقرآنالكريم.
القدرة على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة وعدد وحروف كل
مخرج.
القدرةعلىتقويملسانالتلميذعلىالنطقالصحيحآلياتالقرآنالكريم.
القدرة على تدريب التالميذ على الصلة الدائمة بكتاب هللا تالوة وحفظاً
وفهما ً.

 -2دراسة سعيد فالح المغامسي (:1)1882
عنوانالدراسة"دورالقرآنالكريمفيتنميةمهارةالقراءةوالكتابةلدى
تالميذالمرحلةاالبتدائيةبالمدينةالمنورة".
أعد الباحث الدراسة للتعرف على أثر القرآن الكريم في تنمية مهارات
القراءة والكتابة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وذلك لهدف الحث والتشجيع
والترغيب في تالوة وحفظ ودراسة القرآن الكريم وإبراز آثاره التربوية
والتعليميةعندالناشئين.
ولتحقيقأهدافالدارسةصيغتتساؤالتالدارسةكمايلي:
ما أثر تالوة القرآن الكريم وحفظه على تحصيل تالميذ الصف السادس
فيالقراءة؟.
ماأثرتالوةالقرآنالكريموحفظهودراستهعلىتحصيلتالميذالصف
السادسفيالكتابة؟
حيث أظهرت نتائج الدارسة أن تالوة القرآن الكريم وحفظه ودراسته
ساهمتفيتنميةالقراءةوالكتابةلدىتالميذالصفالسادسممامكنالتالميذ
فيمدارستحفيظالقرآنالكريممنالحصولعلىدرجاتأعلىمنتوسطهم
بالنسبةألقرانهمفيمدارسالتعليمالعامحيثأظهرتالدراسةانهتوجدفروق
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ الصف السادس في مدارس
تحفيظ القرآن الكريم  ،ومتوسط درجات تالميذ التعليم العام لصالح تالميذ
-1سعيدبنفالحالمغامسي :دورالقرآن الكريمفيتنميةمهاراتالقراءةوالكتابةلدىتالميذالمرحلةاالبتدائية
بالمدينةالمنورة،دراسةميدانيةمقدمةالىاللقاءالسنويالثالثللجمعيةالسعوديةللعومالتربوية5355.هـ
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مدارستحفيظالقرآنالكريم،وذلكمنخاللاختباراتالقراءةوالكتابةالتي
أعدهاالباحث،وكذلكمنواقعدرجاتالتالميذفيسجالتالمدارس،والتي
أعتمدعليهافينجاحهممنالصفالخامسإلىالصفالسادس.

 -1دراسة ملكة صابر (:1)1882
هدفتتلكالدراسةإلىالتعرفعلىالفروقفيالتحصيلالدراسيبنهاية
الصف األول المتوسط بين التلميذات المتخرجات من مدارس تحفيظ القرآن
الكريموخريجاتالمدارسالعاديةفيمادةالقواعدالنحويةفياللغةالعربية.
وقد اقتصرت عينة الدراسة على ( )61تلميذة من المدرسة األولى
المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم ،وكذلك ( )61تلميذة من المدرسة األولى
المتوسطةمنالمدارسالعاديةبمدينةجدة،وتماختيارالعينةبصورةقصدية.
وقدقامتالباحثةبإعداداختبار فيمادةالقواعدمكونمنسؤالين،شمل
مفردات المقرر للفصل الدراسي الثاني  ،حيث تكون السؤال األول من ()54
فقرة،امالسؤالالثانيفقدتكونمن()8فقرات.
ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ً ذات داللة إحصائية في
مستوى الدراسات ،حيث أن المتوسط الحسابي لدرجات التلميذات في الصف
األول المتوسط في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ( ،)412174وذلك يفوق
المتوسط الحسابي لدرجات التلميذات في الصف األول المتوسط في المدرسة
العامةحيثبلغ(،)542641حيثأنقيمة(ت)قدبلغت()8213وهيدالةعند
مستوى(.)1215

 -4دراسة فائزة معلم (:2 )2221
هدفتتلكالدراسةإلىالتعرفعلىأثرحفظالقرآنالكريمعلىتنمية
مهارات االستقبال اللغوي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة
المكرمة.

-1ملكةحسينصابر":مقارنةالتحصيلالدراسيلمادةالقواعدلتلميذاتالصفاالولالمتوسطالمتخرجاتمن
مدارستحفيظالقرآنالكريموالمدارسالعادية"()5996المجلةالتربوية،العددالحاديعشر،كليةالتربية
بسوهاج،جامعةجنوبالوادي.
-2فائزةبنتجميلدمحممعلم"اثرحفظالقرآنالكريمعلىتنمية مهاراتاالستقبالاللغويلدىتلميذاتالصف
السادساالبتدائيبمدينةمكةالمكرمة،المملكةالعربيةالسعودية(5344()4115هـ).
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وقدتكونتعينةالدراسةمن()511تلميذةمنتلميذاتالصفالسادس
االبتدائي من مدارس تحفيظ القرآن الكريم  ،والمداس العادية بمدينة مكة
المكرمة.
وكانتأداة الدراسة تتمثل فياختبار االستماعلقياس مهارات االستماع
لدى تلميذات العينة ،إلى جانب تصميم الباحثة لبطاقة مالحظة لقياس مهارات
األداءفيالقراءةالجهريةلدىتلميذاتالعينة.
وكان من ابرز النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل دراستها ما
يلي:
 تفوقتلميذاتمدارستحفيظالقرآنالكريمعلىأقرانهنبالمدارسالعادية
في أداء جميع مهارات االستماع المقيسة  ،وذلك بنسبة ثقة ( %98إلى
.)%99
وفيضوءتلكالنتائجقدمتالباحثةمجموعةمنالتوصياتمنأهمها:
 تعميم حفظ القرآن الكريم على جميع تلميذات مراحل التعليم العام  ،تأسياً
بمدارستحفيظالقرآنالكريم.
 إدخالفناالستماعضمنبرنامجإعدادمعلماتالقرآنالكريمقبلالخدمة.
 اختيار موضوعات مادة التجويد في المراحل الدراسية في ضوء مهارات
القراءةالجهريةالالزمةلتلميذاتكلمرحلة.

 -1دراسة الثبيتي (:1)2221
هدفتتلكالدراسةإلىالتعرفعلىاثرحفظالقرآنالكريمعلىتنمية
قدراتالتفكيراالبتكاريلدىتالميذالصفالسادساالبتدائيبمحافظةالطائف.
وقد أعتمد الباحث عينة بلغت ( )513تلميذاً ،من مدرستين إحداهما
اختيرتقصدا ًمنمدارستحفيظالقرآنالكريمبالطائف،والذييمثلونتالميذ
الصفالسادسباالبتدائيبالمدرسة،واألخرىاختيرتبطريقةعشوائية،من
المدارساالبتدائيةبالطائفكذلك،وقدقسمتالعينةإلى()13تلميذا ً (التالميذ
الحافظون ) ،ويحفظون ( )54جزءا ً من القرآن الكريم فأكثر  ،يمثلون
-1يوسفسعدعوضالثبيتي":اثرحفظالقرآنالكريمعلىتنميةقدراتالتفكيراالبتكاريلدىتالميذالصف
السادساالبتدائيبمحافظةالطائف" رسالةماجستير،كليةالتربية،جامعةأمالقرىبمكةالمكرمة،المملكة
العربيةالسعودية5343()4114(،هـ)
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المجموعةالتجريبية،و()11تلميذا ً(التالميذغيرالحافظين)اليتجاوزحفظهم
ربعالحزبمنالقرآنالكريم،يمثلونالمجموعةالضابطة.
أماأدواتالدراسةفقداستخدمالباحثاختبارتوارنسللتفكيراالبتكاري
اللفظي والذي أعده بول توران وترجم إلى اللغة العربية وقنن على المنطقة
الغربيةمنالمملكةالعربيةالسعودية،وذلكلكييقيسالباحثقدراتالتفكير
االبتكاري(الطالقة،المرونة،األصالة)للتالميذ(عينةالدراسة).
وقدأظهرتنتائجالدراسةمايلي:
توجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()1211بينمتوسطدرجات
المجموعة التجريبية (التالميذ الحافظون) ،ومتوسط درجات المجموعة
الضابطة (التالميذ غير الحافظين ) ،في قدرة الطالقة لصالح المجموعة
التجريبية(التالميذالحافظون).
توجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()1211بينمتوسطدرجات
المجموعة التجريبية (التالميذ الحافظون) ،ومتوسط درجات المجموعة
الضابطة(التالميذغيرالحافظين)فيقدرةالمرونةلصالحالمجموعةالتجريبية
(التالميذالحافظون).
توجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()1211بينمتوسطدرجات
المجموعة التجريبية (التالميذ الحافظون)  ،ومتوسط درجات المجموعة
الضابطة (التالميذ غير الحافظين )  ،في قدرة األصالة لصالح المجموعة
التجريبية(التالميذالحافظون).
وفيضوءالنتائجوضعالباحثالعديدمنالتوصيات،منها:ربطالتلميذ
بالقرآنالكريم،بحيثيكونالنصالقرآنيهواألساس األول،والمرتكزالذي
تبنى عليه مادة الدرس في مناهجنا الدراسية بمختلف المراحل ،إلى جانب
توصيةالباحثبزيادةالنصابالحاليمنالحصص،والمقررالدراسيللقرآن
الكريمفيالمدارسالعامة.

 -2دراسة علي بن عبد هللا مشدود (:1)2221
يهدفالبحثإلىمعرفةالعالقةبينإتقانتالوةالقرآنالكريمومستوى
أداء مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ الصف الثامن األساسي في
 -1عليبنعبدهللابنعليمشدود،العالقةبينإتقانالقرآنالكريمومستوىأداءمهاراتالقراءةالجهريةلدى
تالميذالصفالثامناألساسي،رسالةماجستير،كليةالتربية،جامعةصنعاء4118م.
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الجمهورية،وقدأقتصرالبحثعلىعينةعشوائيةمنتالميذالصفالثامنمن
التعليماألساسي،ويقدرعددهابـ()511تلميذوتلميذةمنتالميذالصفالثامن
األساسي من مدارس التعليم األساسي الحكومية (للفترة الصباحية) في أمانة
العاصمة ،صنعاء ،وقد استخدم الباحث أداة االختبارات الشفهية في التالوة
والقراءة الجهرية ،كما استخدم بطاقة المالحظة لمعرفة مستوى التالميذ
والتلميذات في المهارات المقيسةوقد أظهرتنتائج الدراسة أنتالميذالصف
الثامنمنمرحلةالتعليماألساسييعانونمنضعفشديدفيمستوىاألداء،
سواءمايتعلقبمهاراتتالوةالقرآنالكريمأوالمتعلقبمهارةالقراءةالجهرية
حيثأنعددالذينوصلوامستوىاإلتقانفيالقراءةالجهرية()%44فقطمن
مجموعالعينةالبالغعددها()511تلميذوتلميذهبينمابلغعددالذينلميصلوا
إلىمستواإلتقان فيالقراءة الجهرية ( )%67وبالنسبة للتالوة بلغعدد الذين
وصلواإلىمستوىاإلتقان()%43فقطمنمجموعالعينةبينمابلغعددالذين
لم يصلوا إلى مستوى اإلتقان ( )%66كما وصلت النسبة الكلية لألداء في
القراءة الجهرية ( )6925إما في التالوة فقد وصلت النسبة إلى ()6823
والمالحظ أنهما دون مستوى اإلتقانالمطلوب والذي ال يقل عن ( )%71كما
أثبتت النتائج أن العالقة عالية بين اتقان تالميذ الصف الثامن من التعليم
األساسيوبينمستوىأدائهملمهاراتالقراءةالجهرية.

المحور الثالث :األحكام التجويدية طرائق تدريسيها ووسائلها ،وتقويم
تطبيقها وأدائها.
وقداحتوىهذاالمحورعلىبحوثودراساتتناولتاألحكام التجويدية
منحيثطرائقالتدريس،والوسائطالتعليمية،وتقويماألداءفيتطبيقأحكام
التجويد،وفيمايليعرضلهذهالدراسات:

-1دراسة فتحي علي يونس (:1 )1811
عنوانها"دراسة بعض الوسائل المساعدة في تعليم القرآن الكريم
للمبتدئين"
وقد استهدفت الدراسة توضيح مكانة القرآن الكريم من التعليم ،وإبراز
بعض مبادئ التعليم بصيغة عامة وتعليم القرآن الكريم بصفة خاصة ،وذكر
بعض الوسائل التي استخدمها المسلمون في تعليم القرآن للمبتدئين وبعض
 -1فتحي علي يونس   :دراسة بعض الوسائلالمساعدة في تعليمالقرآن الكريم للمبتدئين  ،قراءات في التربية
اإلسالميةالمنظمةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلوم–تونس5314هـ
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الوسائل السمعية البصرية التي يمكن أن تسهم في تعليم القرآن الكريم ،كما
استهدفت كذلك عناية المسلمين بالتربية والتعليم ،وتوضيح بعض الوسائل
واألساليب التي اتبعوها في تعليم القرآن الكريم وتعليمه  ،بما يتناسب مع هذا
الكتابالعظيمومعمستوياتالتعليمكذلك.

ومن هذه األساليب :
 تالوةالسورةواآلياتالمخصصةللحفظمنقبلالمعلمتالوةمجودة.
 ترديدالتالميذللسورةأواآلياتوراءالمعلمحتىيتمالحفظ.
 قراءةالتالميذفيحالةاستطاعتهمللقراءة.
وقداتبعالباحثفيدراستهالمنهجالتاريخيوالوصفي،وقدأوصتهذه
الدراسةباستخدامالتسجيالتالصوتيةللتدريبعلىتالوةالقرآنالكريم،كما
أوصت باستخدام الوسائل التعليم السمعية البصرية التي تفيد في مجال تعليم
القرآنالكريممثلتمثيلاألدوارواألفالمالتسجيليةوالصور،والخرائط.

-2دراسة عبد الرحمن صالح عبد هللا (:1)1818
هدفتالدراسةإلىتقصيأثراستخدامالمسجلفيتعلمالتالوةبشكلعام
 ،وقد تكونت أفراد الدراسة من شعبتين من شعب الصف األول الثانوي في
إحدى المدارس الثانوية للبنات في عام 5989م  ،وتم اختيار إحدى الشعبتين
بصورةعشوائيةلتكونالمجموعةالتجريبيةثالثا ًوعشرينطالبة،وعددأفراد
المجموعةالضابطةخمسةوعشرينطالبة،وأعطي أفرادكلمنالمجموعين
اختبارا ً في األسبوع األول من بدء الدراسةتضمن تالوةاآلياتالست األولى
من سورة النساء ،وتم االختبار في ظروف مماثلة ،وقد استخدم المعلم عند
تدريس المجموعة الضابطة الطريقة ذاتها التي كان يستخدمها في السنوات
الماضية  ،إذ كان يتلو في بداية الحصة اآليات المقررة ،ثم يقوم بعد ذلك
بالتسميعللطالبات،أمابالنسبةللمجموعةالتجريبيةفقدحلتالتالوةالنموذجية
المسجلةبصوتاحدالقراءمحلتالوةالمعلم،واستخدمفيالدراسةاختباران
هما:االختبارالقبليالذيأعطىفياألسبوع األولمنالدراسة،واالختبار
البعديالذيأعطىفياألسبوعالخامسعشر،واالختبارانمتطابقانمنحيث
المحتوى،ومنابرزالنتائجالتيتمالتوصلإليها.

-1عبدالرحمنصالحعبدهللا،أثراستخدامالمسجلفيتعلمالتالوة5989،م،دراسةميدانية.
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 إنالمسجلوسيلةتعليميةمفيدةفيتعليمتالوةالقرآنالكريم،ولذاينصحالمعلمونوالمعلماتباستخدامالمسجلفيتعليمالتالوةحتىولوكانالمعلم
متمكناًمنمادته.
 يوصي الباحث بأن المعلم غير المتخصص والذي ال يجيد التالوة عليهبالضرورة استخدام المسجل في حصص التالوة ،ألن المسجل يلبي حاجة
الطالبإلىاالستماعلتالوةنموذجيةخاليةمناألخطاء.

-1دراسة عبد الرحمن صالح عبد هللا وفتحي حسن ملكاوي (:1)1882
أجرى الباحثان دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام مختبر اللغة في
تعليم الطلبة أحكام التالوة ،مقارنة بالتعليم حسب الطريقة العادية التي تتم في
الصفالمدرسيالعادي.
وقد أجريت الدراسة على طلبة الصف الثاني اإلعدادي في المدرسة
النموذجية لجامعة اليرموك وعددهم أربعون طالبا ً وطالبة ،وقد قسموا إلى
مجموعتين متكافئتين  :تجريبية وضابطة  ،واستمرت الدراسة ثمانية أسابيع
بواقع حصة واحدة أسبوعيا ،وتعلم الطلبة في هذه الفترة سورتي الصافات
وص ،وفي نهاية الدراسة أعطى أفراد المجموعتين اختبارا ً يقيس األداء في
آياتتمالتدريبعليهاأثناءهذهالفترة،وآياتأخرىلميتمالتدريبعليها،
وقومتلجنةمختصةمكونةمنثالثةأعضاءأداءالطلبة،وتمتحليلالبيانات
إحصائياً،وأظهرتالدراسةوجودفروقذاتداللةإحصائيةيعزيإلىطريقة
التدريس،إذتفوقتالمجموعةالتجريبيةعلىالمجموعةالضابطةعندمااختبر
الجميعفيآياتتمالتدريبعلىتالوتها،أماعندمااختبرأفرادالدراسةفي
آياتلميتمالتدريبعليهافإنهلمتظهرفروقذاتداللةتعزيللطريقة.


ومن أبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة :
 أنلمختبراللغةأثرافيتعلماآلياتالتيتمالتدريبعليهامقارنةبالتعليم
الذيتمفيظروفالصفالمدرسيالعادي.
 -1عبدالرحمنصالحعبدهللاوفتحيحسنملكاوي،اثراستخداممختبراللغةفيتعليمالتالوة،دراسةتجريبية
،أساليبالتدريسوالتقويماإلسالمية،دراساتميدانية،دارالنشرللنشروالتوزيع،مؤسسةالوراق5997،م
،ط،5ص.9س
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 يعدمختبراللغةتقنيةتربويةمعينةللمعلمعلىأداءرسالته،واليمكنأن
يكونبديالً عنهألنإتقانالتالوةيقتضيأنينبهالمعلمإلىتمييزمواضع
األحكام،وكيفيةالنطقبها.
 وأوصى الباحثان باستخدام مختبر اللغة في تعلم أحكام التالوة بوجه عام،
وفيتعلمأحكاماإلخفاءواإلدغاموالقلقلةبوجهخاص.

 .4دراسة رمضان حجازي (:1)1881
تهدف هذه الدراسة إلى (معرفة أثر استخدام الطريقة السمعية الشفهية
بالمقارنةمعالطريقةالتقليديةفيتدريسالتالوة).
وقد استخدم الباحث المنهجالوصفي بغرضالتعرف إلى أسباب ضعف
التالميذ في أداء األحكام التجويدية وذلك باستخدام المقابلة مع مجموعة من
الموجهين  ،وكذلك التعرف على سمات الطريقة التقليدية باستخدام المالحظة
المقننة لسلوك التدريس العام لمعلمي ومعلمات الصف األول من المرحلة
التمهيديةبمدارسالتحفيظ،وذلكمنخالل بطاقةالمالحظةللسلوكالتدريسي،
ومنثمتحكيمهاوحصولهاعلىنسبةثباتعالية،وقدتمتطبيقهاعلىعينةمن
معلمي ومعلمات الصف األول من المرحلة التمهيدية بمدارس تحفيظ القرآن
الكريم.
كذلكاستخدمالباحثالمنهجالتجريبيلتحديدأثرتدريسكلمنالطريقة
التقليدية والطريقة السمعية الشفهية على عينتين من تالميذ الصف األول من
المرحلةالتمهيديةبمدارسالتحفيظوقدرها()34تلميذا ًوباستخدامالمتوسطات
الحسابية تم تحديد أثر كل طريقة على حدة وبالمقارنة بين الطريقتين نتج ما
يأتي:
الطريقةالتقليدية:التحسنمنأداءالتالميذفيتالوةالقرآنالكريم.
الطريقةالسمعيةالشفوية:تحسنمنأداءالتالميذفيالتالوةللقرآنالكريم.

-1دراسة دمحم عبد هللا صالح العمري :

2

تقويمأداءمعلمالقرآنالكريمفيمرحلةالتعليماألساسيفيالجمهورية
اليمنية"تهدفهذهالدراسةإلىالتعرفعلىالكفاياتاألدائيةلدىمعلمالقرآن
الكريم في المرحلة األساسية ومدى ممارستها كما تهدف إلى التعرف إلى أي
  -1دمحم رمضان حجازي  ،استخدام الطريقة السمعية الشفوية في تدريس التالوة  ،دراسة مقارنة مع الطريقة
التقليدية،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةالجزيرة،السودان5998،م.

2

-دمحمعبدهللاصالحالعمريمرجعسابق.
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مدىتتوافرهذهالكفاياتلدىمعلمالقرآنالكريمفيالصفوفالثالثةاألخيرة
منالتعليماألساسي فيالجمهوريةاليمنية،وقداستخدمالباحثالمنهجالوصفي
مستخدما ً أسلوب تحليل المحتوى وأسلوب الدراسات المسحية وذلك من خالل
استجواب عينة من أفراد المجتمع عن أهمية الكفايات الالزمة لمعلم القرآن
الكريم بالمرحلة األساسية ،كما قام الباحث بالنزول إلى الميدان لمالحظة أداء
المعلمين في الموقف التعليميلتقويم أدائهم في ضوء الكفايات األدائية  ،وقد
أظهرت نتائج الدراسة باعتقاد المعلمين بأهمية الكفايات حيث كانت الدرجات
المعبرة عن أهمية الكفايات غالبا ً محصورة بين درجة األهمية المتوسطة
واألهمية الكبيرة ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين الغير متخصصين"
(تخصصقرآن)كانمدىتوافرالكفاياتلديهماقلمنالمتخصصين.

-2دراسة عبد الملك عبد العزيز بن عبد هللا الهويمل (:1)1887
عنوان الدراسة "تقويم محتوى مقرر القرآن الكريم في كلية المعلمين
بالرياضفيضوءأهدافإعدادالمعلم".
تهدفالدراسةإلى:بناءأهدافينبغيأنيحققهاالمحتوى.معرفةماإذاكانمقررالقرآنالكريمفيكليةالمعلمينبالرياضيحققاألهدافالتيوضعمنأجله.
تقديمبعضالتوصياتوالمقترحات.اإلجراءات:








اإلطالععلىالدراساتالسابقةذاتالعالقةلالستفادةمنها.
اشتقاقمجموعةمناألهداف.
عرضاألهدافعلىالمحكمين.
تقسيماألهدافإلىعامةوخاصة.
تقويمالمحتوى.
النتائجوالتوصياتومنأهمها:
إدراكأنالطريقالصحيحلتربيةالنشءتربيتهعلىالقرآنالكريم.

-1عبدالملكبنعبدالعزيزبنعبدهللاالهويمل:تقويممقررالقرآنالكريمفيكليةالمعلمينبالرياضفيضوء
أهدافإعدادالمعلم،رسالةماجستير،كليةالتربية،جامعةالملكسعود5354هـ
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 كما أوصت بضرورة حفظ المعلم عشرون جزءا ً على األقل من القرآن
الكريم.
 إجراءدراسةمماثلةتعنيبتقويممحتوىمقرراتفروعالتربيةالدينية.
 إجراءدراسةأخرىمكملةلهذهالدراسةوذلكباقتراحمنهجمتكامللمقرر
القرآنالكريم.

 -7دراسة عبد هللا المهنا (1881م):1
قام الباحث  :عبد هللا المهنا – بدراسة عن "تقويم محتوى منهج دراسة
القرآنالكريموعلومهإلعدادمعلميالعلومالشرعيةلكليةالتربيةجامعةالملك
سعود في ضوء المعايير المرجوة لذلك وفق التصور اإلسالمي وقد استهدف
الباحثفيدراسته":
-

تحديد مفهوم التصور اإلسالمي ومقوماته  ،وبيان منهج القرآن الكريم في
عرضحقائقالتصوراإلسالمي.
اشتقاقمجموعةمنالمعاييرالتيينبغيمراعاتهافيمحتوىمنهجدراسة
القرآنالكريموعلومهفيهذهالكلية.
تحليل محتوى منهج دراسة القرآن الكريم وعلومه لمعلم العلوم الشرعية
بكليةالتربية،جامعةالملكسعود–فيضوءالمعاييرالسابقةللوقوفعلى
أوجهالقوةوالضعففيها.
تقديمبعضالتوصياتالتيتستهدفتحسينمحتوىهذاالمنهج.

وفيسبيلتحقيقهذهاألهدافقامالباحثببناءمعاييرجديدةلماينبغي
أنيكونعليهمنهجالقرآنالكريمفيهذهالكلية،وذلكباشتقاقهامنالتصور
اإلسالميومنثمقامبتحليلمنهجدراسةالقرآنالكريمعلىضوئها.

نتائج هذه الدراسة:
 أن محتوى مجموعة التالوة قد أسهم بشكل جيد في بيان معنى التجويدوحكمه وموضوعه وبيان فضل قراءة القرآن وبيان ما لحفظ القرآن من
ثوابومنزلةعندهللاتعالى.
 أن محتوى مجموعة التالوة قد أغفل اإلشارةإلى تدريب الطالب المعلمينعلىتالوةالقرآنتالوةصحيحة.
-1عبدهللاالمهنا:تقويممحتوىمنهجدراسةالقرآنالكريموعلومهإلعدادمعلميالعلومالشرعيةبكليةالتربية
جامعةالملكسعود،فيضوءالمعاييرالمرجوةلذلك،وفقالتصوراإلسالمي،رسالةماجستيرغيرمنشورة،
الرياض،جامعةالملكسعود،كليةالتربية5354،هـ.
30

 أن محتوى علوم القرآن قد أكد بشكل جيد على تحقيق جو من الخشوعالقلبي ،واحترام كتاب هللا عند تالوته  ،ودراسة علومه وربط الطالب
المعلمين بالقرآن من الناحية الوجدانية بالحب لتالوته واالستماع إليه
وضرورةالتخلقبأخالقه،وآدابهوبيانخصائصهوجوانباإلعجازفيه.
-8

دراسة  :عبد القادر عبد ربه بدوي :1

استهدفت هذه الدراسة تقويم الكتاب المدرسي للتربية الدينية اإلسالمية
للتعليمالثانويبجمهوريةمصرالعربية"التعليمالعام"وتقديمبعضالتوصيات
والبحوثالمقترحفيضوءالنتائجالتيسيسفرالبحثعنهاوالتييمكناالنتفاع
بهافيتطويركتبهذهالمرحلة.
استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى مع استمارة تقويم من جانب
المتخصصين،ومنماأوصتبههذهالدراسةبمالهعالقةبموضوعالدراسة
الحاليةمايأتي:
ضرورة دراسةوفهم القدر الالزم من أحكامالتجويد علىأن يكون هذا
القدرممايؤديفيهالتلميذاالمتحانأثناءوآخرالعامالدراسيشفهياًوتحريرياً.
تعليق عام على الدراسات السابقة ،وبيان مواطن االتفاق واالختالف
بينها وبين البحث الحالي ،ومدى استفادة الباحث منها في إعداد بحثه:
أوالً  :التعليق على الدراسات والبحوث السابقة:
من خالل العرض السابق لما أمكن عرضه من الدراسات والبحوث
السابقة،يتضحلنااآلتي:
 -5اتفقتالدراساتوالبحوثالسابقةفيالمحوراألولعلىوجودضعففي
تطبيققواعدوأحكامالتجويدلدىطلبةمراحلالتعليمالمختلفة،كمااتفقت
الدراساتوالبحوثالسابقةفيالمحورالثانيعلىوجودعالقةإيجابيةبين
تعلم القرآن الكريم ،والتحصيل العلمي وتنمية المهارات اللغوية لدى طلبة
المراحلالمختلفة ،كما اتفقت الدراساتوالبحوث في المحور الثالث على
أهمية استخدام الطرق والوسائط التعليمة الحديثة في تدريس مادة القرآن
الكريمعامةوفيتدريسالتالوةوالتجويدخاصة.

-1عبدالقادربدوي:تقويمالكتابالمدرسيللتربيةالدينيةاإلسالميةبالتعليم الثانوي،جمهوريةمصرالعربية–
رسالةدكتوراةغيرمنشورة.
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 -4تنوعتالمجاالتالتيتناولتهاالدراساتوالبحوثالسابقةفيالمحوراألول
فيما يتصل بمدرس القرآن الكريم وعلومه  ،من حيث برنامج إعداده وما
يتلق به أثناء الخدمة في مجال التجويد ،فمنها ما يتصل عن وجود ضعف
المعلمين في تقويم التالوة أثناء الخدمة كدراسة "عبد هللا وبني خالد "
( )5995ومنها ما يتصل بتقويم الجانب األكاديميولجانبي األهداف
والمحتوىكدراسةالشرعبي(،)5991ومنهامايتصلببناءبرنامجتدريبي
لتعليمالتالوةولتنميةالكفاياتالنوعيةكدراسة"موسىوعبدهللا (")5993
،وإيمانالشهاري(4114م)وسميريونس.
 -4تنوعتالمجاالتالتيتناولتهاالدراساتوالبحوثالسابقةفيالمحورالثاني
فيمايتعلق(بأثرتعليمالقرآنالكريموتجويدهوحفظهفيالتحصيلالدراسي
واللغوي) فمنها ما يتصل بموضوع العالقة بين تعلم القرآن الكريم وبين
تنمية المهارات اللغوية كما هو الحال في دراسة المغامسي (5355هـ)
والثبيتي(4114م)وفائزةمعلم(4115م)ومنهامايتصلبموضوعالعالقة
بينتعلمالقرآنالكريموزيادةالتحصيلالعلميكدراسةأمانيعبدالحميد
(5999م) وملكة صابر ( )5996ومنها ما يتصل بموضوع إتقان تالوة
القرآن الكريم وعالقته بمستوى أداء مهارات القراءة الجهرية كدراسة
مشدود (4118م) ومنها ما يتصل بمهارات تدريس القرآن الكريم كدراسة
الوزان()5988م.
 -3كماتنوعتالمجاالتالتيتناولتهاالدراساتوالبحوثالسابقةفيالمحور
الثالث فيما يتعلق(باألحكامالتجويدية من حيث طرائق التدريس ،والوسائط
التعليمية،وتقييماألداء)فمنهامايتصلبالوسائلوالوسائطالتعليميةكدراسة
فتحيعلييونس()5985ودراسةعبدالرحمنصالحعبدهللا(5989م)
ودراستي عبد الرحمن صالح وحسن ملكاوي ( )5991ومنها ما يتصل
بطرائق التدريس كدراسة حجازي (5989م) ومنها ما يتصل بتقويم
المحتوىكدراسةالهويمل(5997م)والمهنا()5995وعبدالقادربدوي.
 -1لمتتفقالدراساتوالبحوثالسابقةفيالمحوراألولفينوعمجتمعالبحث
التيطبقتعليهاالدراسةللطالبالمعلممنحيث(برنامجإعداده،أوأثناء
الخدمة)،فيتضحأندراستيعبدالرحمنعبدهللاوحسينبنيخالد()5995
وحسانين()5999كانمجتمعبحثهماهومعلمالقرآنالكريمأثناءالخدمة
وبقيةالدراساتفيالمحوراألولتتصلبالطالبالمعلمأثناءإعدادهلمهنة
التدريس.
 -6تنوعت دراسات المحور الثاني في مجتمع البحث فيما يتصل بأثر تعليم
القرآنالكريموتجويدهفيالتحصيلالدراسيفدراسةوزان5988ماهتمت
بتحليل المحتوى بينما دراسة سعيد المغامسي اهتمت بتالميذ المرحلة
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االبتدائية ودراسة ملكة صابر (5996م) جمعت بين عينتين هما مدارس
التحفيظ والمدارس العامة ودراسة أماني عبد الحميد حددت عينتها على
طالبوطالباتبكليةالتربية،ودراسةفائزالمعلموالثبيتياقتصرتعلى
عينةطلبةالصفالثامناألساسي.
 -7تنوعتدراساتالمحورالثالثفيمايتعلقبالدراساتوالبحوثالتيتناولت
أحكام التجويد من حيث طرائق التدريس والوسائل التعليمية والتقويم فيما
يتصلبمجتمعالبحثفدراسةعبدالرحمنصالح عبدهللا5989ماختارت
شعبتين من شعب الصف األول الثانوي بينما دراسة  عبد الرحمن صالح
وفتحي حسن ملكاوي ( )5991أجريت دراستهما على طلبة الصف الثاني
اإلعداديكمااستخدمتدراسةرمضانحجازيعينتينمنتالميذالصف
األول من المرحلة التمهيدية بمدارس التحفيظ  ،أما دراسة العمري فكان
مجتمع بحثه معلمي ومعلمات القرآن الكريم للصفوف الثالثة األخيرة من
التعليم األساسي ،بينما دراسة الهويمل والمهنا وبدوي كان مجتمع البحث
لديهممتعلقبتقويمتحليلالمحتوى.
 -8اعتمدت معظم تلك الدراسات والبحوث السابقة على استخدام المنهج
الوصفي في إجراءاتها  ،بينما اعتمدت بعضها على المنهج التجريبي مثل
دراسة عبد الرحمن صالح عبد هللا وفتحي حسن ملكاوي 5991م في أثر
استخداممختبراللغةفيتعليمالتالوة،والبعضاآلخرجمعتبينالمنهجين
الوصفي والتجريبي مثل دراسة رمضان حجازي 5998م في استخدام
الطريقةالسمعيةالشفويةفيتدريسالتالوة.
 -9انفردتدراسةالجالل5991مأمانيعبدالحميد5999مودراسةعلي
بنعبدهللامشدود4118موعبدالرحمنعبدهللاوحسينبنيخالدبعينة
شملتالجنسين(ذكورا ً وإناثا ً)والملفتأنالباحثينمالواعلىاختيار
عينةالذكوركمارأينافيدراسةسميريونس5988مودراسةمصطفى
إسماعيلوعليحسناحمدعبدهللا5994مودراسةجمالحسانين5991م
وغيرهمبينماالباحثاتملنإلىاختيارعينةاإلناثكماهوالحالعندكل
منملكةصابر5996م،وفائزةمعلم4115م،وإيمانالشهاري،لكن
جميعالدراساتوالبحوثالسابقةلمتتطرقإلىأثرعاملالجنسكمؤثر
علىنتائجالدراسة.
 -51لمتتفقتلكالدراساتوالبحوثفيمقدارالعيناتالتيأجريتعليها
فنجدأكثرهاعدداًفيدراسةالجاللحيثبلغحجمالعينة489طالباتلتها
دراسة العوامي 5999م حيث بلغ حجم العينة 531مابين أساتذة
جامعةومعلمينوموجهينتلتهادراسةيوسفالثبيتيحيثبلغحجمالعينة
 513طالبا ً تلتها دراسة فائزة معلم 4115م حيث بلغ حجم العينة
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511طالبة ،وعلي مشدود 4118م حيث بلغ حجم العينة  511طالب
وطالبه تلتها دراسة ملكة صابر 5996م حيث بلغ حجم العينة 61طالبة
تلتهادراسةدمحمالسيدسعيد4111محيثبلغحجمالعينة 11طالبةتلتها
دراسةعبدالرحمنصالحعبدهللاوفتحيحسنملكاوي5991محيثبلغ
حجمالعينة 31طالبوطالبهتلتهادراستيجمالحسانين5999محيث
بلغ حجم العينة  41طالب وأماني عبد الحميد 5994م حيث بلغ حجم
العينة41طالبة.
 -55بالنسبةللتصنيفالعاملدراساتوبحوثالمحاورالثالثةفإنمعظمها
اقتصرت على علومالقرآنالكريم وتجويدهوتالوته ،حيثتميزت بعدم
وجودأيدراساتأجنبيةويرجعذلكإلىارتباطتلكالدراساتوالبحوث
بالقرآنالكريم.
 -54اتفقتجميعنتائجالدراساتوالبحوثالسابقةعلىأنأحكامالتجويد
وتطبيقهاومهاراتاألداءفيتالوةالقرآنالكريم،لهاالقابليةللتنمية
والتطوير.
 -53أوصت الدراسات والبحوث السابقة جميعا ً بضرورة زيادة االهتمام
والعناية بتعليم وحفظ القرآن الكريم وتطبيق أحكام التجويد وبالذات في
المراحل الدراسية المتقدمة ،إلى جانب إعادة النظر في مناهج مقررات
القرآنالكريمللمراحلكافة،حفظاًوتالوةوكماًوكيفاً.
ثانيا ً :مواطن االتفاق أو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 -5تتفقالدراسةالحاليةمعدراساتوبحوثالمحوراألولمن-جهة–
فيتناولمجالمعلمالقرآنالكريموعلومهمنحيثبرامجإعداده،
ومايتعلقبهأثناءالخدمة،وتقويمأدائه.
 -4تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات والبحوث السابقة من حيث
المجالالذيتناولهفيمايتصلبموضوعإتقانالطالبالمعلمألحكام
التجويدمنالناحيةالتطبيقية .بينماتتفقالدراسةالحاليةمع عددمن
الدراساتوالبحوثالسابقةمنحيثتناولمجالتقويماألداء.
 -4تتفقالدراسةالحاليةمعبعضالدراساتوالبحوثالسابقةفيقياس
بعضمهاراتتالوةالقرآنالكريم،ورصداألخطاءالمتعلقةبهامن
حيثنوعتلكالمهاراتوتختلفمعبعض الدراساتوالبحوثمن
حيثعددالمجاالتحيثاعتمدتالدراسةالحاليةقياس()9مجاالت
منمجاالتأحكامالتجويدوتمثلتتلكالمجاالتفياآلتي:
 -5أحكامالنونالساكنةوالتنوين
 -4أحكامالميمالساكنة.
 -4أحكامالقلقلة.
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 -3أحكامالمدود.
 -1أحكامالتفخيموالترقيق
 -6أحكامالوقفواالبتداء
 -7أحكامضبطبنيةالكلمة
 -8أحكامإظهارغنةالنونوالميمالمشددتين.
 -9أحكامالالمات.
 -3تتفقالدراسةالحاليةمعبعضالدراساتوالبحوثالسابقةفياختيار
مجتمع البحث والمتمثل في اقتصاره على سنة رابعة  ،باعتبارهم
أكملوا البرامج التدريبية الالزمة إلتقان تالوة القرآن الكريم وتطبيق
أحكامالتجويد،وتختلفهذهالدراسةمعدراساتوبحوثسابقةحيث
اعتمدتمجتمعاتبحثمختلفة.
 -1تختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسات والبحوث السابقة في
اختيارهذهالدراسةكليةالتربيةموطناللبحثبينمابعضالدراسات
والبحوث السابقة اتخذت مدراس حكومية ،ومدارس تحفيظ قرآن
كريم.
 -6تختلفالدراسةالحاليةمعمعظمالدراساتوالبحوثالسابقةفيحجم
العينةوالتيتحددتفيهذاالبحثب()11طالبوطالبةمعاإلشارة
أن البحثالحالييتفقفيحجمالعينةمعدراسةدمحمالسيدسعيد()11
طالبة في دارسته بعنوان فعالية برنامج مقترح في تنمية بعض
مهاراتالتدريسلمادةالتربيةاإلسالمية.
 -7تتفقالدراسةالحاليةمعبعضالدراساتوالبحوثالسابقةفياختيار
عينةالدراسةمنحيثالنوع(ذكور،إناث)حيثاقتصرتالدراسة
الحالية عينة من طالب وطالبات سنة رابعة كلية التربية جامعة
صنعاء.
 -8تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات والبحوث السابقة في
األدواتالمستخدمةللدراسةالحاليةفقداعتمدتالدراسةالحاليةبطاقة
المالحظةلرصداألخطاءالجليةوالخفيةفيقراءةالقرآنالكريمإلى
جانب استخدام التسجيالت الصوتية لمعرفة األخطاء التي يقع فيها
الطلبةفيقراءتهمللقرآنالكريموتالوته.
 -9تختلفالدراسةالحاليةمعالدراساتوالبحوثالسابقةفياختيارنوع
موضوعات الدراسة والبحث  ،فقد اعتمدت الدراسات والبحوث
السابقة موضوعات نثرية  ،بينما الدراسة الحالية آثرت النصوص
القرآنيةومدىإتقانالطلبةألدائها.
 -51تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات والبحوث السابقة في
اعتمادالمنهجالوصفيلدراسةالمشكلةوالتوصلإلىنتائجها.
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الفصلالثالث
اإلطارالنظري
يتضمنهذاالفصلعرضالبعضالمباحث المتعلقة بعنوانهذهالدراسة ،وذلك
بهدف التعرف على أهمية الدور الذي يلعبه تعليم القرآن الكريم في التربية
والتعليم ،وفضل تعلمه وتعليمه ،وواقع تدريسه في كليات التربية،وأهم
االستراتيجياتالالزمةلتدريسه،والبرامجالالزمةإلعدادمعلميالقرآنالكريم
فيكلياتالتربية.


المبحث األول /الخلفية التاريخية لتعليم القرآن الكريم
-1

نزول القرآن الكريم :

كان نزول القرآن الكريم على ثالث مراحل هي  :نزوله إلى اللوح
المحفوظ،ونزولهإلىبيتالعزة,ونزولهعلىرسولهللا ملسو هيلع هللا ىلص،وفيهذاالتنزيل
علىقلبنبينادمحمملسو هيلع هللا ىلص،يقولعنهالزرقانيبأنهاالمرحلةاألخيرةالتيشعالنور
على العالم ووصلت هداية هللا إلى الخلق  ،وكان هذا النزول بواسطة أمين
الوحي،جبريليهبطبهعلىقلبالنبيملسو هيلع هللا ىلص1.
منَ ْ
ال ُم ْنذ ِِرينَ 
الرو ُح األ َ ِمي ُن (*) َعلَىقَ ْل ِب َك  ِلت َ ُكونَ ِ
قالهللاتعالى(:نَزَ َل بِ ِه  ُّ
ين) (الشعراء  )593 ، 591 ، 594 :ولقد كان لنزول
ان  َع َربِي ٍ  ُم ِب ٍ
(*)  ِب ِل َ
س ٍ
القرآنعلىقلبنبينادمحم ملسو هيلع هللا ىلصمنجما ًحكمةتبينهااآلياتالكريمة( َوقُ ْرآَنًافَ َر ْقنَاهُ
ث) (اإلسراء  )516 :وإعطاء فرصة له صلى هللا
اس  َعلَى  ُم ْك ٍ
ِلت َْق َرأَهُ  َعلَى النَّ ِ
عليه وسلم  ،في حفظه أوالً بأول وقد بلغ من حرصه على استظهار القرآن
وحفظهأنهكانيحركبهلسانهفياشدحاالتحرجهوشدته،وهويعانيما
يعانيمنالوحيوسطوته،مخافةأنتفوتهكلمة،أويفلتمنهحرف،ومازال
ملسو هيلع هللا ىلصكذلكحتىطمأنهربهبأنوعدهإنيجمعهلهفيصدره،وأنييسرلهقراءة
سان ََك  ِلت َ ْع َج َل  ِب ِه (*)إِ َّن
لفظه،وفهممعناه،2فقالهللاتعالىله(:الت ُ َح ِر ْك  ِب ِه  ِل َ
ُوقُ ْرآَنَهُ(*)فَإِذَاقَ َرأْنَاهُفَات َّ ِب ْعقُ ْرآَنَهُ(*)ث ُ َّم ِإ َّن َعلَ ْينَابَيَانَهُ(*))(القيامة
َعلَ ْينَا َج ْم َعه َ
 )59 ،58 ،57 ،56 :ولقد كان اهتمام رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بتعليم القرآن الكريم
 -1دمحم عبد العظيم الزرقان ي  ،مناهل العرفان في علوم القرآن  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لندن  ،ط4
5356هـ5991/م،ص.38
-2دمحمعبدالعظيمالزرقاني،مناهلالعرفانمرجعسابق.
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واالستزادةمنهوحفظهبالغاً،وقدكانجبريلعليهالسالميدارسهالقرآنفيكل
عام مرة وذلك في رمضان ،ودارسه في العام الذي قبض فيه مرتين  "،فعن
عائشةرضيهللاتعالىعنهاقالت:أقبلتفاطمةتمشيكأنمشيتهامشيالنبي
ملسو هيلع هللا ىلصفقالالنبي ملسو هيلع هللا ىلصمرحبا ًبابنتي،ثمأجلسهاعنيمينهأوعنشمالهثمأسرإليها
حديثا ًفبكت فقال لها لم تبكين  ،ثم أسر إليها حديثا ًفضحكت فقلت :ما رأيت
كاليوم فرحا ً أقرب من حزن فسألتها عما قال  :فقالت  :ما كنت ألفشي سر
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،حتى قبض النبي صلى هللا عليه فسألتها  ،فقالت ،أسر أليا أن
جبريلكانيعارضنيالقرآنكلسنةمرةوأنهعارضنيالعاممرتين،والأراه
إالحضرأجلي،وأنكأولأهلبيتيلحاقا ًبي،فبكيتفقال:أماترضينأن
تكونيسيدةنساءأهلالجنة،أونساءالمؤمنينفضحكتلذلك"،1والمقصود
بالمعارضةأيالمدارسةوالمراجعةلكتابهللاسبحانهوتعالى.

-2

تلقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص للقرآن الكريم :

جاءعلمتالوةالقرآنالكريمعنطريقالتلقي،فقدتلقىالنبيصلىهللا
عليهوسلمالقرآنمشافهةمنجبريلعليهالسالمعنهللاتعالىقالهللاعزوجل
مخاطباًرسولهملسو هيلع هللا ىلصَ (:وإِنَّ َكلَتُلَقَّ ْ
يم)(النمل،)6:وكان
م ْنلَد ُْن َح ِك ٍيم َع ِل ٍ
ىالقُ ْرآَنَ ِ
جبريلعليهالسالميهبطبالوحيعلىالنبيملسو هيلع هللا ىلصعلىأساليبشتى:فتارةيظهر
للرسول ملسو هيلع هللا ىلص في صورته الحقيقة الملكية  ،وتارة يظهر في صورة إنسان يراه
الحاضرون،ويستمعونإليه،وتارةيهبطعلىالرسولملسو هيلع هللا ىلصخفيةفاليرىولكن
يظهراثرالتغيرواالنفعالعلىصاحبالرسالة2.
قال تعالىَ ( :و َما يَ ْن ِط ُق  َع ِن ْ
ي يُو َحى)
و ْح ٌ
ال َه َوى (*) إِ ْن  ُه َو إِ َّال َ
(النجم )4،3:وروى البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا
عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال "يا رسول هللا كيف يأتيك
الوحي؟قال:يأتيأحياناًفيمثلصلصلةالجرسفيفصمعنيوقدوعيتما
قالوهوأشدهعليويتمثلليالملكأحيانارجالًفيلكمنيفأعيمايقول"3
ونخلص من تلقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص القرآن من جبريل عليه السالم إلى أمور
أبرزها:
 أنمرجعالتنزيلهوهللاتعالىوحده. أنجبريلعليهالسالمأخذالقرآنمنهللاسماعاًبلفظهالمخصوص.-1صححهالبخاري،الموسوعةالذهبيةللحديثالنبويالشريف،مرجعسابق،حديثرقم.4347
-2دمحمعبدالعظيمالزرقاني،مرجعسابق،ص.55
-3صحيحالبخاري،كتاببدءالوحي،بابكيفكانبدءالوحي()4طبعةدارالسالم.
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 أننبينادمحمملسو هيلع هللا ىلصأخذالقرآنمنجبريلعليهالسالممشافهةعنطريقالتلقي. -3اهتمام الصحابة بتعلم القرآن الكريم وتعليمه :
حظيالقرآنبأوفىنصيبمنعنايةالصحابةبحسناألداءفيتالوته،
وكان المحل األول من اهتمامهم ،فقد تعلمواالقرآن من نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بالصورة
نفسهاالتيتلقاهامنجبريلعليهالسالم.كمااختارالرسول ملسو هيلع هللا ىلصكتابا ًللوحي
منخيرةالصحابةرضوانهللاعليهمأجمعين،كلمانزلشيءمنالقرآنأمرهم
بكتابته،وهمأبوبكروعمروعثمانومعاوية،وأيانبنسعيدوخالدبنالوليد،
وأبيبنكعب،وزيدبنثابت،وثابتبنقيس،وغيرهم،واختارالنبيصلى
هللا عليه وسلم لعدد من خيرة الصحابة ليكونوا كتاباًللوحي يدل على عظمة
المهمةالتيكلفوابها،وعلىاهتمامه ملسو هيلع هللا ىلصبالنقلالصحيحوالسليمللقرآنالكريم،
ولقد"عنيالصحابةرضوانهللاعليهمبكتابهللاحتىكانفيالمحلاألولمن
عنايتهم  ،فتنافسوا في استظهاره وحفظه  ،وتسابقوا إلى مدارسته وتفهمه ،
وكانوايتفاضلونفيمابينهمعلىمقدارمايحفظونهمنه،وربماكانتقرةعين
السيدة منهم إنيكونمهرها في زواجها سورة منالقرآن الكريميعلمهاإياها
زوجها ،وكانوا يهجرون لذة النوم  ،وراحة الوجود  ،إيثارا ً للذة القيام به في
الليل،والتالوةلهفياألسحار،والصالةبهوالناسنيام،حتىلقدكانالذييمر
ببيوتالصحابةفيغسقالدجى،يسمعفيهادوياًكدوىالنحلبالقرآن".
وكانرسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصيذكيفيهمروحهذهالعنايةبالتنزيل،يبلغهمماأنزل
إليهمنربه،ويبعثإلىمنكانبعيدالدارمنهممنيعلمهمويقرئهم،كمابعث
مصعببنعمير،وابنآمكلثومإلى أهلالمدينة قبلهجرته،يعلمانهماإلسالم
ويقرئانهم القرآن  ،وكما أرسل معاذ بن جبل إلى مكة بعد هجرته للتحفيظ
واإلقراء ، 1ولقد كانوا رضوان هللا عليهم يعيشون من القرآن حفظاً ،وفهماً
وتطبيقا ً،فكاناليتجاوزالواحدمنهمالعشراآلياتحتىيعيهاويعملبمافيها
ثميرجعفيأخذعشرا ًأخرىليحفظهاويتدبرهاثميعملبها،حتىقالقائلهم:
"كنافيعهدرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصالنجاوزالسورةمنالقرآنحتىنحفظهاونعملبها
،فتعلمناالعلموالعملجميعا ً"،وهكذاكانواحتىحفظعددكبير منالصحابة
القرآن الكريم على الرغم من إن أعمارهم كبيرة  ،لكن حبهم لهذا الكتاب
ولبالغتهوإعجازه،جعلهميعيشونهليلهمبالقيامبهونهارهمبحفظهوالعملبما
فيه.
وقدحفظالقرآنالكريممنالصحابةأعدادكثيرة،حتىكانعددالقتلى
منهمببئرمعونةأكثرمنسبعينصحابيا ًحافظا ًلكتابهللاتعالى،ولعلهناك
-1عبدالقادرعبدربهبدويشاهين،تقويممقررالقرآنالكريم،مرجعسابق،ص.533
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عوامل شجعت الصحابة رضوان هللا عليهم لحفظ كتاب هللا تعالى ،ومن تلك
العواملالتيساعدتهمعلىحفظالقرآنالكريم:
 الذاكرةالقويةالتياختصهمهللابها. بساطة حياتهم وعدم وجود ما يشغلهم أو يلهيهم  ،فتفرغوا للفهم والحفظوالتالوة.
 القرآنأعجزالجميعبفصاحتهوبالغته،حتىصارمحبوبهمحيثأغراهمبأسلوبه،وأثرفيهمببالغته،ونتجعنذلككلهحبهملهوفهمهملهوحفظهم
إياه،ودعوةبعضهمالبعضاآلخرمنهمإليه.
 تلقى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن ربه بوجوده بين الصحابة يحدثهم به ،ويطبقه عملياًبينهمبعدحفظهله،ثميوضحلهمالمقصودمنه،ثميغريهمبثوابحفظه
ونشره.
 معالجةالقرآنلألحداثالواقعةلهمفيحياتهمالعمليةكالظهار،والطالق،والعدة،والميراثوالحربوالسلموغيرذلكمنالقضايامماجعلتعلمهمله
وتعليمهم إياه عن طريق حل المشكالت امرأ واقعا ً ميسورا ً  ،وحفظهم له
أبقىوأدوم،وحديثهمعنهوبهالينقطع،كلهذاجعلللقرآنالكريممكانة
عظيمةفينفوسالصحابة،وفيحياتهم،فعوفواواجبهمنحوه:حفظا ًوفهماً
وتالوةوكتابةوترتيالً،كماأمرهمالرسولملسو هيلع هللا ىلص.
 تشجيع النبي ملسو هيلع هللا ىلص لهم بعظيم األجر والثواب لمن يفني وقته في تعلم القرآنالكريموتعليمه,ويمكنأننخلصإلىأناهتمامالصحابةبتعلمالقرآنالكريم
وحسناألداءفيتالوتهتجلىفيالتالي:
 -5التسابقفيحفظه،ومدارستهوتفهمه.
 -4حرصالنبي ملسو هيلع هللا ىلص،علىتعليمالقرآنلكلمنكانبعيدا ًفكانيرسلإليهممن
يعلمهماإلسالمويقرئهمالقرآن.
 -4اختارملسو هيلع هللا ىلصخيرةالصحابةليكونواكتاباًللوحي،لمكانةالقرآنالكريم،وزيادة
فيالتوثقوالضبط.
ولميقتصراهتمامالصحابةرضوانهللاعليهمبالقرآنالكريمعلىحفظه
في الصدور فقط ،بل كان اهتمامهم أيضا بكتابته ونقشه وجمعه في مصحف
واحد.


-4اهتمام الصحابة بجمع القرآن الكريم :
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لم يقف اهتمام الصحابة الكرام بالقرآن الكريم عند حفظه والعمل به
وتعليمهفقط،بلتعدىاهتمامهممنجمعهفيالصدورإلىجمعهفيالسطور
 ،بغرض المحافظة عليه  ،ألنه المرجعية األولى للمسلمين في كل جوانب
حياتهم،ولذافطنالصحابةرضوانهللاعليهمإلىضرورةهذاالعمل،وكان
علىرأسالمهتمينبذلكأبوبكرالصديقوعمربنالخطابوعثمانبنعفاف
رضيهللاعنهمأجمعين،فبعدواقعةاليمامةالتياستشهدفيهاكثيرمنالقراء
والحفاظلكتابهللاتعالى،أشارعمربنالخطاب علىأبيبكربجمعالقرآن
خوفا ًمنأنيذهبالقرآنبموتحافظيه،فماكانمنأبيبكرإالأنأمرزيد
بنثابتبمهمةجمعالقرآن،قالزيد:قالأبوبكر":إنكرجلشابعاقلال
نتهمك،وقدكنتتكتبالوحيلرسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصفتتبعالقرآنفاجمعه،فوهللالو
كلفونيبنقلجبلمنالجبالماكانعليأثقلمماأمرنيبهمنجمعالقرآن!
قلتكيفتفعلونشيئا ًلميفعلهرسولهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟قال:هذاوهللاخيرفلميزلأبو
بكر يراجعني حتى شرح هللا صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ،
فتتبعتالقرآنأجمعهمنالعسب ،واللخافوصدورالرجال،1فكانتالصحف
عندأبيبكرحتىتوفاههللا،ثمعندعمرحياته،ثمعندحفصةبنتعمر–
رضيهللاعنهمأجمعين،وهذهالعنايةمنالصحابةبصفةعامةبالقرآنالكريم،
وبصفةخاصةمنأبيبكروعمر،وزيدبنثابتيدلعلىاهتمامهموعنايتهم
بمصدرالشريعةاألول– القرآن– حيثحفظوه،وعملواعلىتدوينهبصورة
جامعة،حتىاليخشىعليهبموتحافظيهوأقنعبعضهمبعضا ًحتىاستجيب
لفكرةجمعهمكتوبا ً،فرضوانهللاعليهمأجمعين".
وفيعهدعثمانرضيهللاعنهتمجمعالقرآنفيمصحفواحدسمي
بالمصحف العثماني ،وذلك بهدف جمع المسلمين على قراءة واحدة  ،ونبذ
الخالف والتنازع في القراءات المروية لهم  ،فبعد أن اتسعت الفتوحات
اإلسالمية ،وانتشر المسلمون في األمصار واألقطار  ،اختلف الناس في
القراءات بسبب تفرق الصحابة في البلدان  ،واشتد األمر في ذلك وعظم
اختالفهموتشبثهم،ووقعبينأهلالشاموالعراقماذكرهحذيفةرضيهللاعنه.
وذلك أنهم اجتمعا في غزوة أرمينية فقرأت كل طائفة بما روي لها  ،اختلفوا
وتناعوا،واظهربعضهمأكفاربعضوالبراءةمنهوتالعنوا،فأشفقحذيفةمما
رأيمنهم،فلماقدمحذيفةالمدينة– فيماذكرالبخاريوالترمذي– دخلإلى
عثمانقبلأنيدخلإلىبيته،فقالأدركهذهاآلمةقبلأنتهلك!قال:في
ماذا؟قال:فيكتابهللا،إنيحضرتهذهالغزوة،وجمعتناساًمنالعراق
والشاموالحجاز،فوصفلهماتقدموقال:إنيأخشىعليهمأنيختلفوافي

-1الزرقاني،مناهلالعرفانفيعلومالقرآن،مرجعسابق،ص.415
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كتابهمكمااختلفاليهودوالنصارى"،1فماكانمنعثمانرضيهللاعنهإال
أن أرسل إلى حفصة أن ترسل إليه بالصحف لتنسخ في المصاحف ثم يردها
عليها  ،فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد هللا بن الزبير وسعيد بن
العاصوعبدالرحمنبنالحارثبنهشامفنسخوهافيالمصاحف،قالعثمان
للرهط القرشيين  :إذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه
بلسان قريش  ،فإنما نزل بلسانهم  ،ففعلوا  ،حتى إذا نسخوا الصحف في
المصاحفردعثمانالصحفإلىحفصة،وأرسل إلىكلأفقبمصحفمما
نسخوا،وأمربماسوىذلكمنالقرآنفيكلصحفيةأومصحفأنيحرق.
ومماتقدمنستخلصمناهتمامالصحابةبجمعالقرآنمايلي:
 القرآنحفظفيالصدور،ثمحفظفيالسطوربالكتابةفيمصحفواحد. وصولالقرآنالكريمإليناقطعيالثبوتبالتواتر. اتصال السند برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في القرآن كله بهيئته المتكاملة خاصية منخواصهذاالكتابالذيتميزعنسائرالكتب.
-5العلوم اإلسالمية والكونية وعالقتها التاريخية بالقرآن الكريم :إنجميع
العلوم اإلسالمية والعربية متفرعة من القرآن الكريم ونابعة منه  ،فلوال
القرآن الكريم لما وجدت تلك المكتبة العربية الرحبة  ،التي تظم آالف
المجلدات المختلفة بمختلف االختصاصات العلمية التي تتصل كلها بالقرآن
الكريمبوجهأوبآخر،أماالعلوماإلسالميةوالعربيةفالمجالللترددفيأنها
متفرعة عن القرآن الكريم ونابعة منه ،وأما العلوم الكونية األخرى على
اختالف أنواعها من الطب والهندسة والفلك والرياضيات وعلوم األرض
واالجتماع وغير ذلك فقد كان للقرآن الكريم دور كبير في حث المسلمين
األوائل على السير في األرض والتنقيب عن القوانين والسنن الكونية،
وإمعانالنظرفيخلقهللا،وإطالقالعقلفياالبتكارواالختراع،ولوالذلك
لما ظهر أولئك العمالقة من العلماء المسلمين الذين سبقوا غيرهم وكانوا
أساتذة الدنيا ،ووزعوا العلم والمعرفة على الشرق والغرب ،ومنهم على
سبيلالمثال.
 أبو بكر الرازي ()441-431هـ  الذيكانطبيبالمسلمينبغيرمنازع،
وهوحجةالطبفيأوروباحتىالقرنالسابععشرللميالد.
 الرئيس ابن سيناء أبو علي بن الحسين ()348-475هـ الذي ألف الكتب
المتعددة في الطب وأشهرها "القانون " وقد قال عنه سارطون  :انه من
-1القرطبيأبوعبدهللابناحمداألنصاريالقرطبي،تفسيرالجامعألحكامالقرآن،دارإحياءالتراثالعربي،
بيروت،لبنان،ط5356،5هـ5991م،ص.15-39
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أشهر مشاهير العلماء النبالء  .عن ابن سيناء قوله  :كنت كلما أتحير في
مسألة أو لم أظفر بالحد األوسط في قياس ترددت إلى الجامع فصليت
وابتهلتإلىمبدعالكونحتىفتحليالمنغلقمنه،1وقالعنهابنخلكان
في " وفيات األعيان" يصف حاله عندما حضرته الوفاة ثم اغتسل ورد
المظالم واعتق مماليكه وجعل يختم القرآن في كل ثالث  ،ثم مات يوم
الجمعةفيرمضانسنة348هـ.
 ومنهم أبي الريحان البيروني الذي كان أولمن قدر الثقل النوعيللمعادن
تقديرا ً دقيقاً ،وبرع في مختلف العلوم حتى قيل عنه المستشرق أنه أكبر
عقليةعرفهاالتاريخ.
 ومنهمجابربنحيانالذيكانأولمن أدخلالمنهجالتجريبيفيالعلوم،
وهذاالمنهجهوالذيقامتعليهالحضارةالحديثةاليوم.
 ومنهمابنالنفيسالطبيبالمصريالذياكتشفالدورةالدموية،والذيكان
أول من قام بتشريح الجثث في عالم الطب  ،وغيرهم وغيرهم كثير من
علماءالمسلمينالذييرجعالفضلإلىهللاثمإليهمفيتقدمالحضارةالعلمية
اليومالتيشملتجميعجوانبالحياة.
إن المتأمل في سير هؤالء األعالم من العلماء ،يجد أن أول علم تعلموه
وأتقنوه هو تعلم القرآن الكريم فكان الواحد منهم ال يبلغ عمره العاشرة أو
الخامسة عشرة إال وقد أكمل وأتقن حفظ القرآن الكريم  ،ويرجع ذلك أن
القرآن الكريم قد صقل مواهبهم وأكسبهم كثير من القدرات العقلية التي
أهلتهم إلى أن يخدموا البشرية بعلومهم هذه التي الزالت تدر على األمة
بالخير الكثير .إن في تعليم الناشئة للقرآن الكريم دور في تهذيب النفوس
وتزكيتها،وتنميةمواهبهاوتوجيههاالتوجيهاألمثللخدمةدينهاووطنها.
إن القرآن الكريم والسنة النبوية زاخرة  بكثير من دقائق علوم التربية
والتعليم أصوالً وفروعاً،وقد اعتنى علماء التربية والتعليم في الكليات
والمعاهدومدارستكوينالمعلمينبقواعدالتربيةوعلمالنفساعتناءكبيرا،
فكتبوا في ذلك كتبا كثيرة وأبحاثا جمة  ،ومصدرهم األساسي هو القرآن
الكريم والسنة النبوية ،وكل من اتجه إلى هذا المصدر يجد ضالته ويدرك
بغيته.
ولذلكيقولاإلمامالشاطبي«:الأحدمنالعلماءلجأإلىالقرآنفيمسألةإال
وجدلهافيهأصال»وكماقال الشيخالشنقيطي:قداشتملكتابهللاعلىكل
شيءأماأنواعالعلومفليسمنهابابوالمسألةهيأصلإالوفيالقرآنما
يدل عليها.إن صفة منهج النبي صلى هللا عليه وسل في التربية والتعليم قد
رسمالقرآنالكريممعالمهاالكبرىواستقلببيانهاوفصلتهاالسنةالنبوية.قال
-1دمحمبنأحمدبنعثمانالذهبي،سيرأعالمالنبالء،مؤسسةالرسالة،ج،57ص.145
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تعالى(كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)(البقرة)515:
وقال في(لقد من هللا على المؤمنين إذا بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلوا
عليهمآياتهويزكيهمويعلمهمالكتابوالحكمةوإنكانوامنقبللفيضالل
مبين) (آل عمران) فقد صرحت هذه اآليات بالمنهج العام ألصول التربية
والتعليمالذيالمنهجسواه،والذيالينبغيأنيتغيرأويتبدل،وهومنهج
أصيل يسعد اإلنسان في دنياه وأخراه ،ألن منزله هو الخالق لهذا اإلنسان
العليم بطبيعة تكوينه الخبير بدروب نفسه ومنحنياتها،وبهذه الطريقة
واألصولالتربويةأنقذهللاهذهاألمةمنالضاللالمبين،والينقذهامماهي
فيه من الهوان إال برجوعها إلى ذكرها الذي يرفع شأنها.
وقدذكرهللافيهذهاآلياتأصوالتربويةنذكرمنها:
 -5وجوبالحمدهللوالشكرلهسبحانهعلىنعمهومنأعظمالنعممبعث
نبيالرحمةدمحمملسو هيلع هللا ىلص الذيوحدهللابهاألمةعلىكلمةسواء،ونعمةإنزال
القرآن وحفظه وهو الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،
ومهما بلغ الخالف بين المسلمين درجته ،فمصيرهم إلى اإلتالف
والوحدةلئنبينأيديهممتىماتمسكوابهورجعواإليه،لنيضلواأبدا
وهوكتابهللاوسنةرسولهملسو هيلع هللا ىلص.
 -4أهميةالعلموالتعلموفيجميعالمجاالتالمختلفة.
 -4أهميةالتزكيةالتيهيثمرةمنثمارالعلمالنافعلقولهتعالى(قدأفلح
منزكاها)(الشمس)8:وقولهتعالى(إنمايخشىهللامنعبادهالعلماء
إنهللاعزيزغفور)(فاطر)48:
 -3كماتبيناآلياتأنالضاللكلالضاللهوناتجعنالجهلوالتعصب
بأنواعهوعدمااللتزامبمافيالكتابوالسنةمنهدايةورحمة.

 -2فضل القرآن الكريم:
إنفضلهللاعلىأمةاإلسالمكبير،حينأرسلإليهاخيررسول،وأنزل
عليهاأفضلكتاب،وهوالقرآنالكريم،الذيقالهللاعنهَ (:اليَأْتِي ِه ْ
ُم ْن
اطل ِ
البَ ِ
م ْن  َح ِك ٍيم  َح ِمي ٍد)(فصلت  ، )3 :ومن رحمة هللا
م ْن خ َْل ِف ِه ت َ ْن ِزي ٌل ِ
و َال ِ
بَي ِْن يَدَ ْي ِه َ
تعالى بهذه األمة أن حفظ لها منهجها الذي تسير عليه وتهتدي بهداه ،وتنهج
نهجه،قالتعالى(:إنانحننزلناالذكروإنالهلحافظون)(الحجر)9:وشاءهللا
أنيكونهذاالقرآنهوالمعجزةالخالدةوالباقيةإلى أنيرثهللااألرضومن
عليها،فهو منهج لجميع مجاالت الحياة ،السياسية،والتربوية ،واالقتصادية ،
واالجتماعيةوالقرآنالكريميتميزبأسلوبتربويرائع،ولذاكانأثرهكبيراً
فينفسالرسولملسو هيلع هللا ىلصوالصاحبة،وقدشهدتبذلكالسيدةعائشة–رضيهللاعنها
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– عندماسئلتعنخلقهفقالت:كانخلقرسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصالقرآنثمقرأتبداية
سورةالمؤمنينأقرأ(قدأفلحالمؤمنون)....حتىبلغالعشراآلياتفقالتهكذا
كان خلق رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ، 1وحياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في سلمه وحربه  ،وفي حله
وترحاله،فيدارهوبينرجاله،كلهاتشهدبماشهدتبهالسيدةعائشةرضي
هللا عنها ،والمسلمون جميعا ً يشهدون أنه كان "خلقه القرآن "أما أصحابه
رضوانهللاعليهم،فقدأخذواأنفسهمبتطبيقالقرآنمعتعلمه،فعنأبيعبد
الرحمنالسلميحدثنيالذيكانوايقرئونناالقرآن،عثمانبنعفان،وعبدهللا
بنمسعود،وأبيبنكعبرضيهللاعنهم،أنرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصكانيقرؤهمعشر
آيات،فاليجاوزونهاإلىعشرأخرىحتىيتعلموامافيهامنالعمل،قالوا:
فتعلمناالقرآنوالعملمعاً)،وفيرواية:العلموالعملمعاً.2
إن القرآن الكريم بأسلوبه الفذ  ،وروعة عباراته ،وحسن سبكه ،اخذ
بألباب عقول الصحابة ،فغير نفوسهم وطبائعهم فتغيرت حياتهم ،وأقام بهم
مجتمعا ًحضاريا ًراقياًجمعكلأساليبالحضارةالراقية،ووسائلهاحيث"كان
للقرآنوقععظيموأثرتربويبالغفينفوسالمسلمينحتىشغلهمعنالشعر،
وكانوامناشدالناستعلقا ًبه،وعنالحكموالكهانة،وأخبارالفروسية،وأخبار
العربفيجاهليتهم"3
إن فضلالقرآن على المسلمينعظيم وأهميته بالغة ،فهوكنز ثمينبين
أيدينافيهعالجلجميعمشكالتنا،ولقدوردتأحاديثتبينفضلالقرآنالكريم
ومنذلكماخرجهالترمذيعنأبي سعيدقال:قالرسولهللاصلىهللاعليه
وسلم  ":يقول الرب عز وجل من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته
أفضل ما أعطي السائلين ،وفضل كالم هللا على سائر الكالم كفضل هللا على
خلقه"
وعنوائلةبناألسقعقال:قالرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص:أعطيتالسبعالطولمكان
التوراة ،وأعطيت المثاني مكان اإلنجيل ،وأعطيت المئين مكان الزبور،
وفضلتبالمفصل"

 -1قالالحاكم:هذاحديثصحيحاإلسناد،وقالالذهبي:فيالتلخيصصحيح،الموسوعةالذهبيةللحديث
النبويالشريفوعلومه،اإلصداراألول،المرحلةاألولى5358هـالموافق5997م،مركزالتراثألبحاث
الحاسباآللي،حديثرقم(.)85573
  -1الحاكمدمحمبنعبدهللابندمحمبنحمدويه،المستدركعلىالصحيحين،تحقيقمصطفىعبدالقادرعطا،دار
الكتبالعلمية،بيروت،ط5991،5م.
  -3عبد الرحمن النحالوي ،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ،في البيت  ،والمدرسة ،والمجتمع ،دار
الفكر،دمشق،ط5996،4مص.44
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وقدوردبيانفضلالقرآنفيالقرآن،وفيالسنةالنبويةمايحثالقارئ
علىاالستزادةمنالقراءةوالحفظوالتدبرفيهذاالقرآنالعظيم.
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فضل القرآن في القرآن :

وردوصفالقرآنالكريموبيانفضلهفيأولجملةبعدالفاتحةحيثقال
تعالى(:الم.ذَ ِل َك ْ
ْبفِي ِههُدًى ِل ْل ُمت َّ ِقينَ)(البقرة،)4-5:والمتأملفي
ال ِكت َ ُ
ري َ
اب َال َ
معنىاالستفتاحبالثناءعلىالقرآنفيالبقرة،بعدالثناءعلىهللاسبحانهوتعالى
في الفاتحة ثم نفي الريب عنه ووصفه بأنه هدى للمتقين يوقن ما للقرآن من
مكانة وفضل عند هللا سبحانه وتعالى ،وبلغ من فضله أن عد إنزاله في شهر
ضانَ الَّذِي أ ُ ْن ِز َل فِي ِه ْ
ن)(البقرة)581 :
القُ ْرآ َ ُ
رمضانمزية لهذاالشهر( َ
ر َم َ
ش ْه ُر َ
ار َكةٍإِنَّا ُكنَّا ُم ْنذ ِِرينَ)(
وباركهللافيالليلةالتيأنزلفيها(:إِنَّاأ َ ْنزَ ْلنَاهُفِيلَ ْيلَةٍ ُمبَ َ
الدخان،)4:وجعلهاخيراًمنالفشهر(إناأ َ ْنزَ ْلنَاهُفِيلَ ْيلَ ِة ْ
اك
القَ ْد ِرَ .و َماأ َ ْد َر َ
َما لَ ْيلَةُ ْ
ش ْه ٍر) (القدر ، )4 ، 4 ، 5:ومن فضل
القَ ْد ِر.لَ ْيلَةُ ْ
ف َ
م ْن أ َ ْل ِ
القَ ْد ِر  َخي ٌْر ِ
ئ ْ
القُ ْرآ َ ُنفَا ْست َ ِمعُوالَهُ
القرآنفيالقرآننزولالرحمةعندسماعتالوته( َو ِإذَاقُ ِر َ
َاك
صتُوالَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ)(األعراف،)413:ووصفههللابالعظمة( َولَقَ ْد آَت َ ْين َ
َوأ َ ْن ِ
و ْالقُ ْرآَنَ ْ
س ْبعًا  ِمنَ ْ
يم)(الحجر ،)87 :ووصفه هللا بالهداية (إن هذا
ال َع ِظ َ
َ
ال َمثَانِي َ
َ
َّ
ي أ ْق َو ُم) (اإلسراء ) 9 :واقسم هللا سبحانه وتعالى بالقرآن
ْالقُ ْرآَنَ  َي ْهدِي  ِلل ِتي  ِه َ
ال َح ِك ِيم (ِ  )4إنَّ َك لَ ِمنَ ْ
(يس َ  .و ْالقُرآ ِن ْ
س ِلينَ)(يس ،) 4 ،4 :وأمر بتالوته
ال ُم ْر َ
منَ ْ
ال ُم ْس ِل ِمينَ)(النمل.)94،95:وأمربتدبره(أَفَاليَتَدَب َُّرونَ 
( َوأ ُ ِم ْرتُ أ َ ْنأ َ ُكونَ ِ
ب أ َ ْقفَالُ َها)(دمحم ،)43 :وشهد له بالسالمة من العوج (قُ ْرآنًا
ْالقُ ْرآَنَ أ َ ْم  َعلَى قُلُو ٍ
جٍ)(الزمر.)48:
َع َر ِبيًّا َغي َْرذِي ِع َو 
وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة في بيان فضل القرآن ومكانته
الساميةومنزلتهالعالية،وكذلكوردتأحاديثعدةفيفضلالقرآنوتالوته.
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فضل القرآن الكريم في السنة النبوية :

وكما ورد فضل القرآن في القرآن فقد ورد في السنة أحاديث كثيرة في
بيانفضلهومكانتهمنأجمعهاحديثعليبنأبيطالبرضيهللاعنهقال:
أما إني قد سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول " :أال أنها ستكون فتنة " فقلت  :ما
المخرجمنهايارسولهللا؟قال":كتابهللا ،فيهنبأماكانقبلكم،وخبرما
بعدكم،وحكممابينكم،وهوالفصلليسبالهزلمنتركهمنجبارقصمههللا
 ،ومن ابتغى الهدى في غيره أضله هللا  ،وهو حبل هللا المتين  ،وهو الذكر
الحكيم  ،وهو الصراط المستقيم ،هو الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به
األلسنة  ،وال يشبع منه العلماء  ،وال يخلق على كثرة الرد  ،وال تنقضي
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عجائبه ،هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا ( :إنا سمعنا قرآنا عجباً
يهديإلىالرشد)(سورةالجن)4:منقالبهصدقومنعملبهأجرومن
حكمبهعدلومندعاإليههديالىصراطمستقيم"1
ووردوصفبليغآخرللقرآنالكريمفيحديثالرسولملسو هيلع هللا ىلصالذيرواهابن
مسعودرضيهللاعنهأنهقال":إنهذاالقرآنمأدبةهللا،فتعلموامنمأدبتهما
استطعتم إن هذا القرآن حبل هللا والنور والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به
ونجاةلمناتبعهاليزيغفيستعتبواليعوجفيقوموالتنقضيعجائبهواليخلق
عنكثرةالردفاتلوهفانهللايأجركمعلىتالوتهبكلحرفعشرحسناتأما
إني الأقولالمولكنبألفوالموميم(")2وهذهاألحاديثإشارةإلىمكانة
القرآنالعظيمةواألحاديثفيهذاالبيانكثيرةويمكنناأننكتفيبهافلوا تأمل
المتأملفيمايحويهاذينالحديثينمنفضائلومنافعوأجورلماشبعمنتالوة
آياتهوحروفه.
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فضل تعلم القران الكريم وتعليمه :

ورد في بيان فضل تعلم القران الكريم وتعليمه واالجتماع لمدارسته
أحاديث كثيرةمنهاحديثابيهريرةرضيهللاعنهوفيه"ومااجتمعقومفي
بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة
وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده ( " ) 3فجمع هذه
األحاديثأربعةأنواعمنالثواب:
تنزلعليهمالسكينة.
تغشاهمالرحمة.
تحفهمالمالئكة.
يذكرهمهللافيمنعنده.
والمتأمل في هذه األنواع تنزل السكينة ،وغشيان الرحمة ،ومحفة
المالئكة،والذكر عند هللا يجد أنها منازل عالية يصل إليها المسلم ،ويحققها اذا
عملعمالواحداهومننظرهيسيرلكنهعندهللاعظيمولذلكأكرمهللامنقام
بهذاالعملبهذهالجوائزالرفيعة.
-1رواهالترمذي:ج،1ص.574
-2رواهالدارميجـ4ص143–144والحاكمفيمستدركهجـ5ص111وقالصحيحاإلسناد.وخالفهالذهبي
.
- 3مسلمبنالحجاج،صحيحمسلم،المطبعةالعامر’تركيا5441،هـجـ.4173-3
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وقد ندب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى تعلم القرآن الكريم وحث على ذلك في حديث
عقبةبنعامررضيهللاعنهقال:خرجرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصونحنفيالصفةفقال:
أيكميحبإن يغدوكليومإلىبطحانأوإلىالعقيق،فيأتيمنهبناقتينكوما
وين،فيغيرإثموالقطيعةرحم،فقلنا:يارسولهللانحبذلك؟قال":أفال
يغدوأحدكم إلى المسجدفيعلمأويقرأآيتينمنكتابهللاعزوجلخيرلهمن
ناقتين،وثالثخيرلهمنثالث،وأربعخيرلهمنأربعومنأعدادهنمن
اإلبل"1
وعنعثمانبنعفانرضيهللاعنهعنالنبيملسو هيلع هللا ىلصقال":خيركممنتعلم
القرآنوعلمه"،2وفيروايةأخرى":إنأفضلكممنتعلمالقرآنوعلمه"3
وهذهاألفضلية ليستمقتصرةعلىتعلملفظهدونمعناهأوحروفهدون
حدوده بل تعلم القرآن عام يشتمل على تعلم لفظه وحفظه وتجويده وإعرابه
وتفسيرهومدارسته ومعرفةأحكامهوحكمهوحاللهكماجاءفيحديثأبيعبد
الرحمن السلمي أنه قال  :حدثنا الذين يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤن من النبي
ملسو هيلع هللا ىلص فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل :
فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً4وهذا هو المنهج الصحيح والطريق السليم وقد
نصالعلماءرحمهمهللاتعالىعلىاشتراطالفقه معتعلماأللفاظ فقالابنحجر
رحمههللاتعالى":فإنقيل:فيلزمعلىهذاأنيكونالمقرئأفضلمنالفقيه.
قلنا:ال،ألنالمخاطبينبذلككانوافقهاءألنهمكانواأهلاللسانفكانوايدرون
معانيالقرآنالكريمبالسليقةأكثرممايدريهامنبعدهمباالكتساب،فكانالفقه
لهمسجية،فمنكانفيمثلشأنهمشاركهمفيذلكالمنكانقارئا ًأومقرئاً
محضاًاليفهمشيئاًمنمعانيمايقرأهأويقرؤوه"(.)5
أما تعليمه فال شك أنه من أفضل األعمال والقربات وقد سئل سفيان
الثوريرحمههللاتعالىعنالجهادوإقراءالقرآنفرجحالثانيواحتجبحديث
عثمانرضيهللاعنه(.)6
كماينبغيأننعلمأناألفضليةلمنتعلمالقرآنوعلمهمعاًولهذاقالابن
حجرلنفسهولغيرهجامعبينالنفعوالقاصرالمعتديولهذاكانأفضل(.)1
-1صحيحمسلم:مرجعسابقج،5ص.114
-2عبدهللابندمحمإسماعيلالبخاري،صحيحالبخاري،الطبعةالسلطانيةج،6ص.518
-3صحيحالبخاري:مرجعسابقج،6ص.518
-4فتحالباريشرحصحيحالبخاري:ابنحجرمرجعسابق:ج،8ص.693
-5فتحالباري:ابنحجرالعسقالني:مرجعسابقجـ8ص.691
   -6أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،الفهارس العامة  ،دار الكتب العلميةجـ8
ص..691
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وقالبنكثيررحمههللاتعالى":والغرضأنهعليهالصالةوالسالمقال:
"خيركم من تعلم القرآن وعلمه" وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل وهم
الكمل في أنفسهم المكملين لغيرهم ،وذلك جمع بين النفع القاصر والمعتدي،
وهذا بخالف صفة الكفار الجبارين الذين ال ينفعون وال يتركون أحدًا ممن
ز ْدنَا ُه ْم  َعذَاباً
صدُّواْ َعن َ
و َ
س ِبي ِل ّللاِ ِ
أمكنهمأنينتفعكماقالتعالى(:الَّذِينَ  َكفَ ُرواْ َ
فَ ْوقَ ْ
ه ُ)
ُويَ ْنأ َ ْونَ  َع ْن 
العَذَا ِ
ب )(سورةالنحل )88:وكما قال تعالىَ (:و ُه ْم يَ ْن َه ْونَ  َع ْنه َ
(سورة األنعام )46:في أصح قولي المفسرين في هذا هو أنهم ينهون الناس عن
ضافجمعوابينالتكذيب والصد،كماقال
إتباع القرآنمننأيهموبعدهمعنهأي ً
تعالى(:فَ َم ْن أ َ ْ
ت َّ
ف  َع ْن َها)(سورةاألنعام )517:
ب بِآَيَا ِ
ظلَ ُم ِ
م َّم ْن  َكذَّ َ
و َ
صد َ َ
ّللاِ َ
.فهذا شأن شرار الكفار كما أن شأن األخيار األبرار أن يكتمل في نفسه وأن
يسعىفيتكميلغيرهكماقالعليه الصالةوالسالم":خيركممنتعلمالقرآن
عا  ِإلَى َّ
صا ِل ًحا
س ُن قَ ْو ًال ِ
و َ
م َّم ْن دَ َ
وعلمه" وكما قال تعالى َ ( :و َم ْن أ َ ْح َ
ع ِم َل  َ
ّللاِ َ
يمنَ ْ
ال ُم ْس ِل ِمينَ)(سورةفصلت،)44:فجمعبينالدعوةإلىهللاسواء
َوقَا َلإِنَّنِ ِ
كانباألذان،أوبغيرهمنأنواعالدعوةإلىهللاتعالىمنتعليمالقرآن،والحديث
والفقه ،وغير ذلك مما يبتغي به وجه هللا ،وعمل هو في نفسه صالحا ً وقال
قوالًصالحاًأيضاًفالأحدأحسنحاالًمنهذا2.
ومنالمعلومأنأفضلمراحلالتعليمهيمرحلةالطفولةحيثينشأعلى
ما تعلمهكماقالالسيوطي رحمههللاتعالى  :تعليم الصبيانالقرآنأصل من
أصولاإلسالم فينشئون علىالفطرةويسبقإلىقلوبهمأنوارالحكمةقبلتمكن
األهواءمنهاوسوادهابأكدارالمعصيةوالضالل.
فينبغيلوليالصغيروالصغيرةأنيبدأبتعليمهماالقرآنمنذالصغروذلك
ألجل أن يتوجها إلى اعتقاد أن هللا تعالى هو ربهم  ،وأن هذا كالمه تعالى ،
وألجلأنيسريحبالقرآنفيقلوبهم،ويشرقنورهفي عقولهم،وأفكارهم،
ومداركهم  ،وحواسهم  ،وألجل أن يتلقنا عقائد القرآن منذ الصغر ،وأن ينشأ
ويشباعلىالتخلقبخلقالقرآن،واالئتماربأمره،واجتنابنواهيه،ألنالتعلم
في الصغر أرسخ فيالحافظة  ،وأبقى في الذاكرة  ،وأوقع في القلب  ،وأشد
انطباعاًفيالنفس3.

 -11فضل تالوة القرآن الكريم :
-1فتحالباري:ابنحجرالعسقالني:مرجعسابقجـ8ص.693

: -2الحافظ ابنكثير  الدمشقيفضائلالقرآن،تحقيقالشيخأبوإسحقالحويني،دارابنتيميةالقاهرة:ص،73
.71
-3عبدهللاسراجالدين،تالوةالقرآنالمجيد،دارالفالح،حلب:ص،514-511بتصرف.
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التاليالمجيدللقرآنالكريم،يرتقيدرجاتعاليةعندهللاتعالىولذلك
فيالحديثيقاللقارئالقرآنيومالقيامة"اقرأوارتقيورتلكماكنتترتلفي
1
الدنيافإنمنزلتكعندآخرآيةكنتتقرأها"
وفضلالتالوةفضلعظيم،إذ التصحصالةإالبتالوةالفاتحةالتيهي
أمالكتاب،وقدحثهللاتعالىعبادهعلىالتالوةفقالعزشأنه"إنالذينيتلون
كتابهللاوأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ً وعالنية يرجونتجارة لن
تبور()49ليوفيهمأجورهمويزيدهممنفضلهإنهغفورشكور(فاطر)41-49:
ولعلفيتقديمذكرالتالوةعلىذكرالصالةوالزكاةإشارةإلىمكانتها
ومنزلتهاالعظيمة.
وورد فيالسنة أحاديثكثيرة في بيان فضل التالوة منهاحديثعائشة
رضيهللاعنهاقالت:قالرسولهللا ملسو هيلع هللا ىلص"الذييقرأالقرآنوهوماهربهمع
السفرةالكرامالبررة،والذييقرأالقرآنويتتعتعفيهوهوعليهشاقلهأجران"
رواهالبخاريومسلم.
ومنها حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما عن النبي
ملسو هيلع هللا ىلص قال " :يقال – يعني لصاحب القرآن اقرأ وأرق ورتل كما كنت ترتل في
الدنيافإنمنزلتكعندأخرآيةتقرؤها".2والتاليلكتابهللاتعالىيحوزأجور
مضاعفةفلهبكلحرفحسنةوالحسنةبعشرةأضعافها.

المبحث الثاني  :أحكام تعليم وتعلم القرآن الكريم وآدابهما:
لتعلم القرآن الكريم وتعليمه أحكام شرعية يجب التزامها وآدابا ً ينبغي
األخذبهاومنتلكاألحكامالشرعية:
-1

أخذ األجرة على تعليم القرآن الكريم:

اتفقالعلماءعلىأنتعليمالقرآنالكريمبغيرأجرةهومنأفضلاألعمال
وأحبها إلى هللا .قال شيخ اإلسالم بن تيمية ((أما تعليم القرآن والعلم بغير
أجرة فهو أفضل األعمال وأحبها إلى هللا  ,وهذا مما يعلم باالضطرار من
ديناإلسالم ,فالصحابةوالتابعونوغيرهممنالعلماءالمشهورينبالقرآن
-1البخاريجـ8ص144تفسيرسورةعبس،ورواهمسلم:جـ5ص798بابرقم81فيصالةالمسافرين.
-2رواه أبو داود :كتاب الصالة( )5363باب استحباب الترتيب في القراءة ،والترمذي في ثواب القران
()4956بابرقم، 57واإلماماحمدفيمسنده:جـ 4ص، 594والحاكمفيمستدركه:جـ 5ص114، 114
وصححهووافقهالذهبي.
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والحديثوالفقهوإنماكانوايعلمونبغيرأجرةولميكنفيهممنيعلمبأجرة
ِ
أصالً)(.)1
وهناكفرقبينأخذاألجرةعلىتعليمالقرآنالكريم،وأخذاألجرةعلى
مجردتالوتهوالذييعنيناهناهوحكمأخذاألجرةعلىتعليمالقرآنالكريم.
وقد اختلف العلماء في حكم أخذ األجرة على تعليم القرآن الكريم على
قولين األول :قول األحناف والرواية الراجحة عن الحنابلة أنه ال يجوز أخذ
األجرة على تعليم القرآن ،فقد ذكر ابن عابدين في حاشيته أن أصل مذهب
الحنفيةهو عدمجوازأخذاألجرة على تعليمالقرآنالكريم ،وأنأئمةالحنفية
اتفقت كلمتهم على ذلك ،ثم استثنوا بعده الجواز عند الضرورة كما هو قول
مشايخبلخمنالحنفية(.)2
وقالفيمطالبأوليالنهىبعدذكرتحريماألجرةعلىتعليمالقرآنقال:
"وهذاالمذهبعليهجماهيراألصحاب،قالابنمنجاوغيره،هذاأصحوجزم
بهفيالوجيزوغيره".3
واستدلوابأدلةمنها:
-5حديث عبدا لرحمن بن شبل رضي هللا عنه قال :سمعت رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلصيقول":اقرأواالقرآنوالتغلوافيهوالتجفواعنهوالتأكلوابهوالتستكثروا
به.4".....
-4حديثجابربنعبدهللارضيهللاعنه،قال":خرجعلينارسولصلى
هللاعليهوسلمونحننقرأالقرآنوفينااألعرابيواألعجمي"فقال:اقرءوافكل
حسن،وسيجىءأقواميقيمونهكمايقامالقدح،يتعجلونه،واليتأجلونه"(.)5
سا من أهل
-4حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :علمت نا ً
الصفةالقرآنوالكتابةفأهديإلىرجلمنهمقوسا ًفقلتليستبمالوأرميبها

-1مجموعالفتاوىالبنتيميةج41ص.413
-2دمحمأمينبنعمربنعبدالعزيزعابدينالدمشقي،المعروفبابنعابدين،دارالفكر،ط5994،4م.
-3مصطفى السيوطي الرحيباني ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،المكتب اإلسالمي5965 ،م  ،ط 5ج،4
ص.647
ً
 -4رواهاإلمامأحمدفيمسنده:جـ،4ص،348وأخرجهأيضا ابنأبيشيبةفيمصنفه،وصححهاأللبانيفيالسلسلة
الصحيحة144/5،رقمالحديث(.)461
 -5أخرجهأبو داود,كتابالصالة ,بابما يجزئاألميوألعجميمنالقراءة ( )441/5حديثرقم()841وأحمدفي
المسند()113/4حديثرقم()51414وصححهاأللبانيكمافيالصحيحة()141/5حديثرقم(.)419
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فيسبيلهللافسألترسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصعنهافقال":إنسركأنتطوقبهاطوقا ًمن
نارفاقبلها".1
-4حديثأبيبنكعبرضيهللاعنه،قال:علمترجالً القرآن،فأهدى
لي قوساً ،فذكرت ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال" :إن أخذتها أخذت قوسا ً من نار"،
(.)2
فرددتها
-3حديثعمرانبنحصينرضيهللاعنه،قال:سمعترسولصلىهللا
عليه وسلم قال (" من قرأ القرآن فليسأل هللا به ،فإنه سيجيء أقوام يقرءون
القرآنيسألونبهالناس"(.)3
"وقدأجابالمجيزونعلىهذهاألدلةبمايلي:
أن حديث عبدا لرحمن بن شبل رضي هللا عنه خاص بمن يتأكل به
ويستكثرواليدلعلىمنعقبولمادفعهالمتعلمبطيبنفسمنهوالاستكثارمن
المعلم.
وأماحديثجابررضيهللاعنهففيهتذكيربالواجبعلىالمعلمأنال
يكونهمهإقامةحروفالقرآنوتركالعملبه،وأنينظرإلىاألجرالدنيوي
دوناألخرويوليسفيهذاتحريملتجديدالتالوةأوأخذاألجرةولكنالتحريم
لالقتصارعليهمادونمقابلهماوهو العملوالرغبة فيثوابهللاكما قال ابن
تيميةرحمههللاتعالى":إذاكاناليقرأالقرآنإالألجلالعروضفالثوابلهم
علىذلك".4
وأماحديثعبادةوأبيرضيهللاعنهمافيحتمل:أنالرسولصلىهللا
صاهللتعالىفكرهأخذالعرضعليهكماقال
عليهوسلمعلمأنهما فعال فعالًخال ً
الخطابي":تأولالمجيزونحديثعبادةعلىأنهكانتبرعبهونوىاالحتساب
فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع فحذره النبي ملسو هيلع هللا ىلص إبطال
أجره وتوعده عليه وكان سبيل عبادة في هذا السبيل من رد ضالة الرجل أو
ضا،
استخرجلهمتاعاًقدغرقفيبحرتبرعاًوحسبهفليسلهأنيأخذعليهعو ً
ولوأنطلبلذلكأجرةقبلأنيفعلهحسبهكانذلكجائزا ً،وأهلالصفةقوم
-1رواهابنماجةفيسننه:جـ4ص741حديث.4517
-2أخرجهابنماجهفي"سننه"كتابالتجارة,باباألجرةعلىتعليمالقرآن()741/4حديثرقم()4518وأخرجه
البيهقيفي"سننهالكبرى"كتاباإلجارة  ,بابمنكرهأخذاألجرةعليه()417/ 6حديثرقم() 55683وصححه
األلبانيكمافياإلرواءحديثرقم(.)5394
-3أخرجهالترمذي,كتابفضائلالقرآن,بابماجاءفىتعليمالقرآن()563/1حديثرقم()4957وأحمدفيمسنده(
)187/3حديثرقم()59887وصححهاأللبانيفيالصحيحة(.)557/5
( )4أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،تقي الدين ،أبو العباس مجموع فتاوى ابن تيمية ،مجمع الملك فهد لطباعة
المصحفالشريف،المدينةالمنورة5991مجـ،43ص.456
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فقراء كان يعيشون بصدقة الناس فأخذ الرجل منهم كروه ودفعه إليهم
مستحب".1
وأما حديث عمران بن الحصين رضي هللا عنه فليس فيه إال تحريم
السؤالبالقرآنوهوغيراتخاذاألجرعلىتعليمه.
هذا لو صحت األحاديث التي استدلوا بها والحق أن في األحاديث التي
استدلوابهامقاالً فالتنهضلالحتجاجبها"،2بلقالالنوويرحمههللاتعالى:
"ليسفيالبابحديثيجبالعملبهمنجهةالنقل".3
الثاني :قول المالكية .4والشافعية5والرواية الثانية عن أحمد6ومشايخ بلخ
منالحنفية7بجوازأخذاألجرةعلىتعليمالقرآن.واستدلالمجيزونبأدلةمنها:
حديثابنعباسرضيهللاعنهماأننفرا ً منأصحابالنبيصلىهللا
عليهوسلممروابمافيهملديغأوسليمفعرضلهمرجلمنأهلالماءفقال:هل
ق إن في الماء رجالً لديغا ً أو سليماً ،فانطلق رجل منهم بفاتحة
فيكم من را ٍ
الكتابعلىشاءفبرأفجاءبالشاءإلىأصحابهفكرهواذلكوقالواأخذتعلى
رسولهللاأخذعلىكتابهللاأجرا،
كتابهللاأجراحتىقدمواالمدينةفقالوا:يا 
ً
ً
فقالرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص"إنأحقماأخذتمعليهأجراًكتابهللا".8
حديثأبيسعدالخدريرضيهللاعنهأنناسا ًمنأصحابالنبيصلى
هللاعليهوسلمأتواعلىحيمنأحياءالعربفلميقروهم،فينماهمكذلكإذلدغ
ق؟فقالوا:إنكملمتقروناوالنفعل
سيدأولئكفقالوا:هلمعكممندواءأورا ٍ
حتىتجعلوالناجعالً،فجعلوالهمقطيعاًمنالشاء،فجعليقرأبأمالقرآنويجمع
بزاقه ويتفل ،فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا :ال نأخذه حتى نسأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسألوه
فضحكوقال":وماأدراكمأنهارقية،خذوهاواضربواليبسهم".9

()1معالمالسنن:شرحسننأبيداود،حمدبندمحمبنإبراهيمبنالخطابالمعروفبالخطابي،أبوسليمان،المطبعةالعلمية،
حلب،ط59445م.جـ4ص.511،99
-2عبدهللابندمحمالطريقي،أخذاألجرةعلىأعمالالطاعاتمرجعسابق
()3التذكارفيأفضلاألذكار:النووي:ص.539
()4مالكبنأنس،المدونةالكبرىروايةبنسحنونجـ3،ص،359ومنحالجليلشرحمختصخليل،دمحمبنأحمدعليش
أبوعبدهللاالمالكي،دارالفكر،بيروت.
()5يحيى بن شرف النووي محيي الدين أبو زكريا ،روضة الطالبين وعمدة المفتين  ،تحقيق زهير الشاوش،ط ،4جـ1
ص.591
()6أبودمحمموفقالدينعبدهللابنأحمدبندمحمبنقدامةالمقدسي،المغني،مكتبةالقاهرة5968،جـ6ص.531
()7دمحمبنأحمدبنسهلشمساألمةالسرخسي،المبسوط،دارالمعرفة،بيروتبدونط5994م،جـ56ص،47وحاشية
ابنعابدينمرجعسابق:جـ،6ص.16

()8رواهالبخاري:جـ7ص.44
()9رواهالبخاري:جـ7ص.44
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حديثخارجةبنالصلتعنعمهأنهأتىرسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصثمأقبلراجعاً
منعندهفمرعلىقومعندهمرجلمجنونموثقبالحديدفقالأهله:إناقدحدثنا
أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عنده شيء يداويه؟ قال :فرقيته بفتاحة
الكتاب ،قال وكيع :ثالثة أيام كل يوم مرتين ،فبرأ فأعطوني مائة شاة ،فأتيت
رسولهللاملسو هيلع هللا ىلصفأخبرتهفقال":خذهافلعمريمنأكلبرقيةباطللقدأكلتبرقية
حق".1
حديثسهلبنسعدرضيهللاعنهقال:كناعندالنبي ملسو هيلع هللا ىلصجلوسا ًفجاءته
امرأةتعرضنفسهاعليهفخفضفيهاالنظرورفعهفلميردها.فقالرجلمن
أصحابهزوجنيهايارسولهللاقال":أعندكشيء؟".قال:ماعنديمنشيء.
قال" :وال خاتما ً من حديد؟" .قال :وال خات ًما ،ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها
النصفوآخذالنصف.قال":هلمعكمنالقرآنشيء؟قال:نعم.قال":اذهب
فقدزوجتكهابمامعكمنالقرآن".2
وإذا نظرنا في أدلتهم وجدنا األدلة الثالثة األولى فيها أخذ أجرة على
الرقية بالقرآن وليس على تعليمه .3قال القرطبي رحمه هللا تعالى :ال نسلم أن
جوازأخذاألجرفيالرقييدلعلىجوازالتعليمباألجر.أماالرابعفقدجعل
تعليم القرآن عوضاً ،وقام مقام المهر .ولكن قد يقال :إن الرجل فقير فجاز له
ذلكفاليكونعاماًفيجوازأخذاألجرة.4

الترجيح:5
الحقيقةأنألخذاألجرةعلىتعليمالقرآنالكريمصوراوحاالتمختلفة
ً
قديختلفأجلهاالحكمفاليكونحكمهاواحد.
فالمعلمقديكونغنيا ًوقديكونفقيرا ً وقديكونفيالمسلمينغيرهكثير
ضاقد
وقديكونقليالً أواليوجدغيره،ودافعاألجرةقديكونالمتعلموهوأي ً
يكونغنيا ًوقديكونفقيراً،وقديكوندافعهابعضالمحسنين،وقدتكونرزقاً
منبيتالمال،واألجرةقدتكونمشروطةوقدتكونغيرمشروطةولهذافإن
الحكمقداليتحدفيهذهالحاالتجميعًا.

()1مسنداإلمامأحمد:جـ1ص،455وأبوداوودفيسننه:جـ3ص54حديث.4896
()2رواه البخاري :جـ 6ص 543كتاب النكاح وجـ 6ص،519 ،518كتاب فضائل القرآن ،رواه مسلم:جـ 4ص5131
كتابالنكاحبابالصداق.
()3عبدهللادمحمدمحمالطريقي،مرجعسابق.

()4عبدهللاالطريقيمرجعسابق
()5عبدهللابندمحمالطريقي،أخذاألجرةعلىأعمالالطاعات.مرجعسابق
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ومماالشكفيهأنعدمأخذاألجرةفيتعليمالقرآنحسبةهللمنأفضل
الطاعاتوخيرالقربات،ويليهفياألفضليةبالشرطفإنأعطيشيئا ًقبلهوإن
لميعطلميطلب،وإذانظرناإلىعصرناهذاالذيزادتبهاألعباء،واتسعت
به المسؤوليات ،وكثرت به األشغال وقل فيه المتطوعون والمحتسبون لتعليم
كتابهللاتعالىفإنه ،مالميتفرغأناسلتعليمالقرآنويعطونأجرا ً علىذلك
فإن تدبيرهمأمر معاشهم سيأخذالجزء األكبر منوقتهم واليلقىتعلمالقرآن
الكريمأياهتماملتعليمه،واليعطىلهإال إالفضلةالوقتوبقيةالجهدوما
ينجزفيهذاالوقتوبهذاالجهداليؤديحقالقرآنومكانته.
والناظر إلى واقع تعليم القرآن الكريم أنه اتسع وشمل جميع مراحل
التعليم:رياضاألطفالواالبتدائيةواألساسيةوالثانويةوالجامعية،وأصبحتله
مؤسساتلتعليمهممايستدعيتفرغاألعدادالكبيرةمنمعلميالقرآنلذلك.وما
لميأخذواأجراأسوة ً بغيرهممنموظفيالدولة ،ومنالمعلمينفإنهذايؤدي
ً
إلىالتقصيرفيحقالقرآنالكريمونشرهتعليمه،إذمنالمعتذربلقديكون
منالمستحيلوجودهذاالعددالكبيرمنالمحتسبينلتعليمالقرآن.
وقدأفتتاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتاء عنحكمأجرةالمدرسين
الذينيعلمونالناسكتابهللابقولها"حكمأجرةالمدرسينالذينيعلمونالناس
أنأحقماأخذتمعليهأجراكتابهللا".1
كتابهللاليسفيهاشيءلعمومقولهملسو هيلع هللا ىلص
ً
أما إذا كان مدرس القرآن يعمل بعقد مع إحدى المدارس الحكومية أو
األهلية كموظف ويستلم راتب شهريًا مقابل ذلك فإنه أصبح في حقه واجب
اإليفاءبهذاالعقدوإنقصرفهوآثموهللاأعلم.
-4حكم الجوائز التشجيعية التي تدفع للطالب المتفوقين :
فمن فضل هللا على بالدنا انتشار تعليم القرآن الكريم عن طريق التعليم
الرسميالمتمثلةبمدارستعليمالقرآنالكريم،والجمعياتالخيريةلتعليمالقرآن
الكريم  ،فتكاد ال تجد منطقة إال وفيها تعلم وتعليم لهذا الكتاب العزيز فقد
انتشرتالمدارسوكثرتحلقاتالتعليمالتييدرسفيهاالقرآنالكريم،وهذا
منفضلهللاورحمتهعلىعباده.
وأيماأمةعملتعلىتعليموتحفيظونشرهذاالكتابالمبينفإنمآلهاإلى
ى للمتقين)(
خير وهدى مصداقا ً لقوله تعالى (ذلك الكتاب ال ريب فيه هد ً
البقرة)4:
()1فتاوىاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتاء،جمعوترتيبأحمدبنعبدالرزاقالدويش،جـ3ص.95
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وقد وافق هذا االهتمام سلوك الجمعيات والهيئات الخيرية وغيرها سبل
شتى لتشجيع حفظة كتاب هللا تعالى بالجوائز العينية والمادية للمتفوقين ،وإن
كانت لم تصل إلى الدرجة المقبولة من التشجيع الالزم والمناسب ،كتسليم
مكافآتثابتةشهريةلكلطالبيدرسفيتحفيظالقرآنالكريم،وجوائزشهرية
لكلمنأتمحفظكتابهللاتعالى.
ولقد أجاز العلماء السابقين والمعاصرين الحوافز والجوائز التي تسلم
لحفظكتابهللاتعالىومنينافسفيهذاالشرفالعظيم.وقدوردأنعمربن
الخطاب رضي هللا عنه كتب إلى أمراء األجناد أن ارفعوا إلي كل من حمل
القرآنحتىألحقهمفيالشرفمنالعطاء،وأرسلهمفياآلفاقيعلمونالناس،
فكتبإليهاألشعريرضيهللاعنهأنهبلغمنقبليممنحملالقرآنثالثمائة
وبضعرجال.1
وكتبهارونالرشيدرحمههللاتعالىإلىالوالةوإلىأمراءاألجناديقول
"أمابعدفانظروامنالتزماألذانعندكمفاكتبوهفيألفمنالعطاء،ومنجمع
القرآنوأقبلعلىطلبالعلم،وعمرمجالسالعلمومقاعداألدب،فاكتبوه في
ألفي دينار من العطاء ،ومن جمع القرآن وروى الحديث وتفقه في العلم
واستبحر،فاكتبوه فيأربعةآالفدينار،وليكنذلكبامتحانالرجالالسابقين
لهذا األمر ،من المعروفين به ،من علماء عصركم ،وفضالء دهركم فاسمعوا
قولهم،وأطيعواأمرهمفإنهللاتعالىيقول(:أ َ ِطيعُ َّ
وأُو ِلي
واالر ُ
َّ
وأ َ ِطيعُ
سو َل َ
واّللاَ َ
م ْن ُك ْم)"(:النساء.)19:وهمأهلالعلم.
األ َ ْم ِر ِ
قالابنالمباركرحمههللاتعالىبعدذلك:فمارأيتعالما ً،والقارئاً
للقرآن وال سابقا ً للخيرات  ،وال حافظا ً للحرمات في أيام بعد أيام رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلصوأيامالخلفاءوالصحابة،أكثرمنهمفيزمنالرشيدوأيامه،لقدكانالغالم
يجمع القرآن وهو ابن ثمان سنين  ،ولقد كان الغالم يستبحر في الفقه والعلم
ويروي الحديث ،ويجمع الدواوين  ،ويناظر المعلمين ،وهو ابن إحدى عشرة
سنة2.
ولعل االندفاع إلى تعلم القرآن الكريم بمثل هذه الحوافز والصور
التشجيعية،لهاأثرفينفوسالمتعلمين،وقدتكونسببا ًفيهدايتهم،وإصالح
نياتهمعلىمداراأليامقالالنوويرحمههللاتعالى:قالالعلماءواليمتنععن
تعليمأحدلكونهغيرصحيحالنيةفقدقالسفيانوغيره:طلبهمللعلمنيةوقالوا

-1دمحمبنيوسفالكندهلوي،حياةالصحابة،تحقيقبشارعوادمعروف5999م.جـ،4ص.449
-2اإلمامةوالسياسة،ابنقتيبة:ج،4ص.517
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:طلبناالعلملغيرهللافأبىأنيكونإالهلل،1وكتبعمررضيهللاعنهإلى
بعضعمالهأنأعطالناسعلىتعلمالقرآن.فكتبإليه:أنككتبتإليأنأعط
الناسعلىتعلمالقرآنفتعلمه منليستلهرغبةإالرغبةالجند،فكتبإليهأن
أعطالناسعلىالمودةوالصحبة.2
وقدأفتتاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتاءبالمملكةالعربيةالسعودية
عنحكمأخذجوائزفيمسابقةحفظالقرآنفأجابتاللجنةالحرجفيذلكوال
فرق بين الرجال والنساء في هذا األمر.3كما أفتت اللجنة عن الحكم في إقامة
مسابقاتترتيلالقرآن الكريم بالنسبة للنساءبحضور الرجال فأجابت  :ترتيل
البناتللقرآنبحضرةالرجالاليجوز،لمايخشىفيذلكمنالفتنةبهن،وقد
جائتالشريعةبسدالذرائعالمفضيةللحرام.4

-3حكم الطهارة في تعليم وتعلم القرآن الكريم :
إنمنجملةمنيحبهمهللاالمتطهرينقالتعالى"إنهللايحبالتوابين
ويحبالمتطهرين"والطهارةنوعانحسيةومعنويةاليكتملحبهللاللعبدإال
اذاكانتطهارتهالمعنويةوهيطهارةالقلبوالنفسمنأمراضهماكطهارته
الحسية الظاهرة ،والقرآن طاهر فال يمسه إال طاهر وهو مطهر لقارئه وتاليه
ومعلمهومتعلميهمناألغاللواألحقادوعليهفإنمنيعيشمعالقرآنالكريم
فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره كالماء المطلق النظيف الطاهر ألنه يرتشف
منأطهروأعزكالموهوكالمهللاتعالى.
وقد بحث العلماء في موضوع الطهارة ووجوبها فقالوا ينبغي أن نفرق
بين:تالوةالقرآنمنغيرمس،وحكممسالمصحفلغيرالطاهر،والذييشمل
المحدث حدثا ً أكبر (جنابة) ،والمحدث حدثا ً أصغر ،والحائض ،والنفساء،
والكافر.
أماتالوة القرآن الكريم من غير مس للمصحف فكمايلي:
"-5يجوزللمسلمأنيقرأالقرآنمنغيرالمصحفوهومحدثالحدثاألصغر
منغيرخالفبينالعلماءلكنقراءتهعلىوضوءأفضل".5

-1التبيانفيآدابحملةالقران:النووي،تحقيقعبدهالكوشك:ص.39
-2عليالمتقي،منتخبكنزالعمالفيسنناألقوالواألفعالالناشرالحسنية5749جـ5ص499ـ
-3فتاوىاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتاء:جمعالشيخاحمدبنعبدالرزاقالدويش:ج3ص.88
-4المرجعالسابق:ج3ص.547
-5فتاوىاللجنةالدائمةمرجعسابقجـ3ص.77
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قال النووي رحمه هللا تعالى :فإن قرأ محدثا ً جاز بإجماع المسلمين
واألحاديثفيهكثيرةمعروفة.قالإمامالحرمين:واليقالارتكبمكروها ًبل
هوتاركلألفضلفإنلميجدالماءتيمم.1
-4أماالجنبفإنجمهورالعلماءعلىأنهاليجوزلهأنيقرأ القرآنولو
عنظهرقلبومنغيرأنيمسالمصحف،2قالابنتيميةرحمههللاتعالى:
(واألربعة–يعنياالئمة–أيضاًاليجوزونللجنبقراءةالقرآن).3
-4وأماقراءةالحائضوالنفساءالقرآنبالمسللمصحففالبأسبهفي
أصحقوليالعلماءألنهلميثبتعنالنبيصلىعليهوسلممايمنع ذلكفيجوز
لهاأنتقرأالقرآنوهيحائضوأنتعلم الحيضالتالوةوالتجويدحالالحيض
دونمسالمصحف4.
-3وأما قراءة الكافر للقرآن الكريم حيث قد يوجد في الفصل بعض
الطالبالنصارىويتساءلبعضالمعلمينعنحكمتعليمهمومسهمللقرآن.
فقد عقد البخاري رحمه هللا تعالى في صحيحه بابا ً بعنوان (باب تقضي
الحائضالمناسككلهاإالالطوافبالبيت)وأخرجفيهحديثابنعباسرضي
هللاعنهماقال:أخبرنيأبوسفيانأنهرقلدعابكتابالنبي ملسو هيلع هللا ىلصفقرأفإذافيه:
(بسم ميحرلا نمحرلا هللا*قُ ْليَاأ َ ْه َل ْ
بتَعَالَ ْواإِلَى َك ِل َم ٍةسواء)(آلعمران:
ال ِكتَا ِ
)4قالابنحجررحمههللاتعالى.ووجهالداللةمنهأنالنبيصلىهللاعليه
وسلمكتب إلىالروموهمكفاروالكافرجنب،كأنهيقولإذاجازمسالكتاب
الً علىآيتينفكذلكيجوزلهقراءته،كذاقالابنرشيد
للجنبمعكونهمشتم 
وتوجيهالداللةمنهإنماهيمنحيثأنهإنماكتبإليهمليقرؤوهفاستلزمجواز
القراءةبالنصالباالستنباط.وقدأجيبممنمنعذلك– وهمالجمهور– بأن
الكتاباشتملعلىأشياءغيراآليتين فأشبهمالوذكربعضالقرآن فيكتاب
فيالفقهأوفيالتفسيرفإنهاليمنعقراءتهوالمسهعندالجمهورألنهاليقصد
منهالتالوة،ونصأحمدأنهيجوزمثلذلكفيالمكاتبةلمصلحةالتبليغوقالبه
كثيرمنالشافعية،ومنهممنخصالجوازبالقليلكاآليةواآليتين،،وعنأحمد
أكره أن يضع القرآن في غير موضعه وعنه إن رجي منه الهداية جاز وإال
فال"(.)5

1ـالتبيانفيآدابحملةالقرآن:النووي:ص.94
-2أنظرفتاوىاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتاء:ج،3ص.74،74
-3مجموعفتاوىابنتيمية:جمععبدالرحمنبنقاسموابنهدمحم:ج،45ص.468
-4المرجعالسابق:ج،3ص.71
-5فتحالباري:ابنحجر:جــ5ص.386،387مرجعسابق.
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وقال ابن حجر في موضع آخر" .وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف
فمنعمالكمنتعليمالكافرالقرآن،ورخصأبوحنيفة،واختلفقولالشافعي،
والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في الدين والدخول
فيه مع األمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن في الدين ،وهللا أعلم ويفرق أيضا ً
بين القليل منه والكثير".1
والذي يظهر أن انتشار المصاحف بين األيدي ،وفي المكتبات في كل
مكان في بالد المسلمين وغيرها ،يجعل حصول الكافر عليه أمرا ً ميسرا ً ولو
أراد أحدهم االستهانة به أو ابتذاله لوجد ألف سبيل وسبيل ،فقراءته للقرآن
بوجود نفرمن المسلمين الواعين قد يكون سبباًفي انشراح صدره لإلسالم
وهدايته.
وأما مس المصحف بالنسبة للمحدث حدثا ً أكبر ،والمحدث حدثاً
اصغر،،والحائضوالنفساء،والطفلالصغير.
فقدقالابنتيميةرحمههللاتعالى":مذهباالئمةاألربعةأناليمس
المصحف إال طاهر  " ، 2وقال في موضع آخر  " :وأما مس المصحف
فالصحيحأنهيجبلهالوضوءكقولالجمهوروهذاهوالمعروفعنالصحابة
سعدابنأبيوقاصوسلمانوابنعمر"3وقالتاللجنةالدائمةللبحوثالعلمية
واإلفتاء":إنمنأرادمسالمصحفمنالمسلمينفعليهأنيتطهرمنالحدث
األصغر واألكبر " ، 4وأجابوا على سؤال آخر " :ال يجوز للحائض مس
المصحفعندجمهورالعلماء"،5وقالالقرطبيرحمههللاتعالى":واختلف
العلماء في مس المصحف  على غير وضوء فالجمهور على المنع من مسه
لحديث عمرو بن حزام " ،6وقال ابن قدامة رحمه هللا تعالى  :مسألة  :قال :
"واليمسالمصحفإالطاهر"يعنيطاهراًمنالحدثينجميعاً"7
سهُ ِإ َّال ْ
ال ُم َ
ط َّه ُرونَ)(سورةالواقعة)79:
واستدلوابقولهتعالىَ (:اليَ َم ُّ
وبما جاء في كتاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعمرو بن حزام " أن ال يمس القرآن إال
طاهر"
- 1فتحالباري:ابنحجر:جــ6ص.546مرجعسابق.
2

مجموعفتاوى:ابنتيمية،ج،45ص.4663
المرجعالسابق:ج،45ص.4884
فتاوىاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتاء،جمعاحمدبنعبدالرزاقالدويش:ج،3ص.745
المرجعالسابق:ج،3ص.736
 دمحمبنأحمدبنأبيبكراألنصاريالقرطبي،الجامعألحكامالقرآن،تحقيقأحمدالبردوني،وإبراهيمأطفيش،دارالكتبالمصرية-القاهرة:ج،57ص.446
7
-موفقالدينعبدهللاأحمدبندمحمبنقدامةالمقدسيالمغنيألبنقدامة،مكتبةالقاهرة:ج،5ص،4141بدونطبعة5986،م.
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وعلىهذافإنهاليجوزللمحدثحدثا ًأكبر،أوأصغروالللحائض،وال
للنفساءمسالمصحفبدونحائلبينهوبينالمصحف1.
وعلى هذا فيجوز للحائض والنفساء خاصة المعلمة منهن أن تقرأ في
المصحفإذاجعلتبينهاوبينهحائالً منقطعةقماشأولبستقفازينأوغير
ذلكممااليتبعالمصحفعندالبيع.وأماتقليبالصفحاتفقدقالابنقدامة"
ويجوزتقليبهبعودومسهبه".2
وأما كتابة اآليات على اللوح أو السبورة  ،وقراءة اآليات منهما فقد
أجازهماالعلماء،قالابنتيمية":الحمدهللإذاقرأفيالمصحفأواللوحولم
يسمهجازالعلماءذلك،وإنكانعلىغيرطهور،ويجوزلهأنيكتبفي
اللوحوهوعلىغيروضوءوهللاأعلم"،3هذابالنسبةللمعلمينوالمعلمات،أما
بالنسبة للطلبة والطالبات الصغار في السنوفي الصف األول خاصة فقد قال
ابنقدامةرحمههللاتعالى":وفيمسصبيانالكتاتيبألواحهمالتيفيهاالقرآن
وجهان  :أحدهما الجواز ،ألنه موضع حاجة ،فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى
تنفيرهم عن حفظه ،والثاني  :المنع لدخولهم في عموم اآلية  .وقال القرطبي
رحمههللاتعالى":وفيمسالصبيانإياه– يعنيالمصحف– علىوجهين:
أحدهما:المنع،اعتباراًبالبالغ،والثاني:الجواز،ألنهلومنعلميحفظالقرآن،
ألن تعلمه حال الصغر  ،وألن الصبي وإن كانت له طهارة إال أنها ليست
بكاملة،ألنالنيةالتصحمنه،فإذاجازأنيحملهعلىغيرطهارةكاملةجاز
أنيحملهمحدثا ً".4
ويظهرجوازمسالصبيانللمصحفولوعلىغيرطهارةولكناألولى
بالمعلموالمعلمةحثهمعلى الوضوء،والتطهروتعويدهم عليه منغيرتشديد
والتنفير.
-4آداب تعلم القرآن الكريم وتعليمه:
للتعلموالتعليمآدابعامةيتخلقبهاالمتعلمفيطلبهللعلم،وهناكآداب
خاصة متعلقة بمن يتعلم القرآن الكريم ،وآداب أخرى متعلقة بمن يعلمه وهم
المعلمون،وسنذكرأوالً آدابيجبأنيراعيهاالمعلمأثناءتعليمهثمنذكرآداباً
يجبمراعاتهامنقبلالمتعلمأثناءطلبهللعلم.

-1سننالدرامي:ج،4ص،،453والموطأ:لإلماممالك:ج،5ص.98
-2المرجعالسابق:ج،5ص.413
-3مجموعفتاوىابنتيميةمرجعسابق،ج،5ص.413
-4الجامعألحكامالقرآن،القرطبي،مرجعسابقج،57ص.447
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أوالً :آداب معلم القرآن الكريم:
 -1وجوب اإلخالص هلل تعالى:
قال تعالىَ ( :و َما أ ُ ِم ُروا  ِإ َّال  ِليَ ْعبُدُوا َّ
ويُ ِقي ُموا
ّللاَ  ُم ْخ ِل ِ
صينَ لَ هُ الدِينَ  ُحنَفَاء َ
َوذَ ِل َك دِي ُن ْ
َويُؤْ ت ُ
َّ
القَ ِي َمة)(البينة )5:وفيالصحيحينعنرسول
ال َّ
واالز َكاة َ
ص َالة َ
1
هللا ملسو هيلع هللا ىلص"إنمااألعمالبالنياتوإنمالكلامرئمانوى" .قالالنوويرحمههللا
تعالى:وهذاالحديثمنأصولاإلسالم،2فينبغيأنيكونعملهخالصا ًلوجه
هللاتعالىوالينافيذلكأخذاألجرةالتييقضيبهاحوائجه.
 -2التواضع ولين الجانب:
فاليتعاظمعندطالبه،بليتواضعلهمويلينجانبهمعهمفإنهمإنرأوا
منهتعاليا ً
وتكبرانفروامنه،وانصرفواعنه،ونزعتالبركةمنعلمه.
ً
وليحذر من االغترار بعلمه أو اعتقاد أن علمه يغني الطالب عن علم
غيره ،فيكره أن يقرأ طالبه على غيره .قال النووي رحمه هللا تعالى" :وهذه
مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين وهي داللة بينة من صاحبها على
سوءطويته،بلهيحجةقاطعةعلىعدمإرادتهبتعليمهوجههللاتعالى،فإنه
لوأرادهللاتعالىبتعليمهلماكرهذلكبلقاللنفسه:أناأردتالطاعةبتعليمه
وقدحصلت،وهوقصدبقراءتهعلىغيريزيادةعلمفالعتبعليه".3
 -3العدالة بين الطالب:
فالينبغيتقديمالغنيعلىالفقير،أوالقويعلىالضعيف،أومنيؤمل
منه نفعًا أو قضاء حاجة على غيره فإن هذا مقام تزل به األقدام ،وتبطل به
األعمال.
 -4االلتزام بمحاسن األخالق:
التيوردالشرعبهاوالخاللالحميدةالتيأرشدإليهاكالزهدفيالدنيا،
واجتنابالغرقفيملذاتها،واالستغراقفيتحصيلمكاسبها،وأنيكونسخياً
كري ًما،طلقالوجهمنغيرابتذالحلي ًماصبورا ً متنزها ًعندنيءاالكتساب،
مترفعًا عن ما فيه شبهة من المكاسب ،مالز ًما للورع والخشوع ،والسكينة
-1رواهالبخاري:جـ5ص4؛ورواهمسلم:جـ4ص.5156،5151
 -2يحيىبن شرفالدينأبوزكريامحييالدين،التبيانفيآدابحملةالقرآن،تحقيقدمحمالحجار،دارابنحزم5996،م
ص.49
-3التبيانللنوويمرجعالسابق،ص.48
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والوقار،والتواضعوالخضوع،مجتنباًكثرةالضحكوالمزاح،ملتزماًالوظائف
الشرعية كالتنظيف بإزالة األوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها؛ كقص
الشارب ،وتقليماألظافر،وتسريحاللحية،،وإزالةالروائحالكريهة،والمالبس
المتسخة،وحسنالمظهر،وأنيكونسمتهسمتالعلماء،وينبغيأنيكثرمن
التسبيحوالتهليل،واإلكثارمنالدعوات،واألذكار،ومراقبةهللاتعالىفيالسر
الًمبتذالًوليجتنبكلاالجتناب
والعلن(.)1والحذركلالحذرأنيرىالهيا ًغاف 
ساقطالقولوبذيءالعبارة.
روي عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال" :ينبغي لحامل القرآن أن
يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس يفطرون ،وببكائه إذا الناس
يضحكون،وبصمتهإذاالناسيخوضون،وبخشيتهإذاالناسيختالون،وبحزنه
إذاالناسيفرحون،وينبغيلحاملالقرآنأنيكونباكيا ًمحزوناً،حكيما ًحليماً،
عليما ًسكيتاً،جافيا ًوالغافالً والصخابا ًوالصياحا ًوالحدايدا ً ".وعنهأيضاً
قال":إناستطعتأنتكونأنتالمحدثوإذاسمعتهللايقول(:ياأيهاالذين
آمنوا)فارعهاسمعكفإنهخيريأمربه،أوشرينهىعنه(.)2
 -1اختبار الطالب قبل البدء بتعليمه لمعرفة المستوى الذي وصل إليه
والموضعالذييحتاجإليه،فاليبدأبتعليمهمنالبقرةمثالًقبلأنيتعلممايؤدي
به صلواته من الفاتحة وقصار السور بحيث يبدأ مع المتعلم من السهل إلى
الصعبومنالمجردإلىالمركب.
 -6الرفق بالمتعلم وبذل النصيحة له والتوجيه :
ففي الحديث" :الدين النصيحة" قلنا  :لمن؟ قال" :هلل ولكتابه ولرسوله
وألئمةالمسلمينوعامتهم"()3قالالنوويرحمههللاتعالى":ومنالنصيحةهلل
تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه ،وإرشاده إلى مصلحته ،والرفق به،
ومساعدتهعلىطلبهبماأمكن،وتألفقلبالطالب،فإنمنهممنينصرفذهنه
عن التعلم فينبغي اللطف به ،والنصح له ،وعدم النفور منه ،وليحتسب المعلم
ذلكعندربه،وأنيكونسمحا ًبتعليمهفيرفق،متلطفا ًبه،محرضا ًلهعلى
التعلم ،وأن يذكره بفضيلة ذلك وعليه أن يعتني بمصلحة طالبه كما يعتني
بمصالحأوالدهفيشفقعليهم،ويحبهم،ويرحمهمفاليكلفهممااليطيقون،وأن
يصبر على جفاء الجافي منهم ،وسوء أدبه وليعذرهم في ذلك فإن اإلنسان
معرض للنقائص السيما إذا كان صغير السن .فقد ثبت في الصحيحين عن
()1التبيان:النووي،مرجعسابقص،31،49والتذكارفيأفضلاألذكار:القرطبي:ص.81،83
-2الحلية:ألبينعيم:جــ5ص،541والتذكار:القرطبي:ص.83،81
-3رواهمسلم:ص.73
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رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال" :ال يؤمن أحدكمحتى يحب ألخيه ما يحبلنفسه"(.)1
وروى ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال" :أكرم الناس علي جليسي الذي
يتخطى الناس حتى يجلس إلي ،لو استطعت أن ال يقع الذباب على وجهه
لفعلت".وفيرواية"إنالذبابليقععليهفيؤذيني"(.)2
 -7أن يقبل بوجهه على الطالب حين يقرأ:
وأنيحسناالستماعإليه،واليشتغلعنهبحديثوالغيره،وأنيفرغ
قلبه في حال جلوسه إلقرائهم من األسباب الشاغلة كلها ،ويصون يديه عن
العبثفيحالاإلقراء(،)3وكثرةااللتفاتمنغيرحاجة،فإنهمإنرأوامنه
انصرافًاعنهم،قلاهتمامهم،وضعفتعزيمتهم.
 -8أن ال يستمع إلى أكثر من واحد في آن واحد:
كبيرا لتصحيح القراءة،
فإن االستماع إلى أكثر من واحد يسبب فوتًا
ً
وحسنالتعليم فماجعل هللالرجل من قلبينفي جوفه،أما التلقين فال بأس أن
يلقنالجماعةفيآنواحد(.)4
 -9الرفق بالمخطئ :
فينبغيللمعلمأناليعنفالقارئعليهإذاغلطأوأخطأواليجفوعليه،
والحذركلالحذرمنالسخريةمنه،أوتهزئتهفإنههذاقديكونسبباًللنفورمنه
وقداليعودإلىالمسجدأوحلقةالعلمأوالمدرسة5.
 -11الحذر من استقصاء الطالب لحوائجه :
أو استخدامهم في مصالحه ،أو أن يطلب منهمخدمة يقدمونها له،وإن
كانتقليلة.قالاآلجريرحمههللاتعالى:إنهينبغيلمنكانيقرأالقرآنهللأن
يصوننفسهعناستقصاء الحوائجممنيقرأعليهالقرآن،وأناليستخدمهوال
يكلفهحاجةيقومبهاواختارلهإذاعرضتلهحاجةأنيكلفهالمنال يقرأعليه
وأحبأنيصونالقرآنعنأنيقضيلهبهالحوائج"،6ثمذكربعضأقوال
العلماءفيذلكفقدسألعبدهللابنإدريسأحدتالميذهقضاءحاجةلهثمرده
()1رواهالبخاري:جـ5ص،9رواهمسلم:جـ5ص.67
()2التبيانللنووي،مرجعسابقص.33،34
()3دمحم بنالحسيناآلجريأبوبكر،أخالقأهلالقرآن،تحقيقدمحمعمرعبد اللطيف،دارالكتبالعلمية،ط4114، 4م،
والتبيانللنووي:مرجعسابق،ص.11
()4أخالقأهلالقرآن:اآلجريمرجعسابق،ص.559

-5أخالقأهلالقرآنمرجعسابق.
-6أخالقأهلالقرآن،ص.544
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وقال  :ال تسأل فإنك تكتب عني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني
الحديث حاجة وهذا خلف بن تميم يقول  :مات أبي وعليه دين فأتيت حمزة
الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي شيئا ً فقال لي حمزة :
ويحكإنهيقرأعليالقرآنوأناأكرهأنأشربمنبيتمنيقرأعليالقرآنثم
ذكر اآلجري عددا ً من األخبار وعقب عليها بقوله  :اإلخبار في هذا المعنى
كثيرةومراديمنهذانصيحةألهلالقرآنلئالً يبطلسعيهمإن همطلبوابه
شرفالدنياحرمواشرفاآلخرة.



ثانيا ً :آداب المتعلم للقرآن الكريم والتالي آلياته :
يشترك المتعلم مع المعلم في كثير من آداب في نفسه كاإلخالص،
والتواضع وااللتزام بمحاسن األخالق ،وغيرها وهناك آداب خاصة للمتعلم
وهي:
 -1احترام معلمه:
فينبغيأنيعرفحقمعلمهفيحترمهويتأدبمعه،وإنكانأصغرمنه
سنًا،أوأقلشهرة،ونسبا ًوصال ًحاوغيرذلك،ويتواضعللمعلمفبتواضعهللعلم
يدركهوقدقالوا:
كالسيلحربللمكانالعالي

العلمحربللفتىالمتعالي

وعليهأنينظرإلىمعلمهبعيناالحترام،واليجترئعليه،وأنيهابه
فهذاالربيعتلميذالشافعي رحمهماهللاتعالىيقول":مااجترأتأنأشربالماء
والشافي ينظر إلي هيبة له" .وإذا دخل على معلمه فينبغي أن يدخل بأدب
واحترام،متنظفا ًحسنالهنداموالمظهر،وأناليدخلبغيراستئذانوأنيسلم
على الحاضرين إذا دخل ويخصه ،ويجلس بين يدي معلمه جلسة المتعلم ال
جلسةالمعلم،واليرفعصوته،واليضحك،واليكثرالكالممنغيرحاجة،وال
يعبث بيده وال غيرها ،وال يكثر من االلتفات لغير حاجة بل يقبل على معلمه
بوجهه ويصغي إلى كالمه ،وإذا رأي في معلمه انشغال قلب ,أو هم أو غم
فيراعيذلكفاليشغله.
ومن اآلداب مع معلمه أن يحتمل جفوة المعلم ،وسوء خلقه ويلتمس له
العذرفيذلكوإذاجفا معلمهابتدأهوباالعتذارإلىمعلمه،وأظهرأنالذنب
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لهوالعتبعليه،والطفه،فذلكأنفعلهفيالدنياواآلخرةوأبقىلقلبمعلمه
له1.
 .2التفرغ للتعلم :
وذلك بان يجتنب األسباب الشاغلة عن التحصيل إال سببا ً ال بد منه
للحاجة2وذلكأنكثرةاألشغالسببالنشغالالذهنممايعوقالتحصيل.
 .3الحرص على التعلم :
وذلكبالمواظبةعلىالحضور،وأناليقنعبالقليلإذاتمكنمنالكثير،
وإذا حضر قبل معلمه انتظره حتى قدومه  ،وينبغي أن يحافظ على قراءة ما
حفظ ،وأن ال يؤثر بنوبته غيره فإن اإليثار بالقرب مكروه  ،بخالف اإليثار
بحظوظالنفسفإنهمحبوب3.
 -4الحذر من العجب والغرور
وهذامزلقخطيرقديذهبباألجروالثواب،فينبغيلمنأكرمههللابحفظ
القرآنأوكثيرمنهأناليعجببماحصلويغتربه،فإنالشيطانقديتخذذلك
مدخالً إلىقلبهفيوسوسإليهأنهقدأدىمالميؤدهغيرهوأنهمنأفضلالناس
وخيرهمويفتحلهبابالكبروالتباهي،والتقصيرفيالعبادة،اكتفاءبماحصل
والعياذباهلل.وقدذمابنالجوزيرحمههللاتعالىالقارئالذيينشغلبالروايات
ويعكفعلىالشواذويرىأنالمقصودنفسالتالوة،واليتلمحعظمةالمتكلم،
والزجرالقرآنووعده،وربماظنأنحفظالقرآنيدفععنه،فتراهيترخص
فيالذنوب،ولوفهملعلمأنالحجةعليهأقوىممنلميقرأ(.)4وإنوجدشيئًا
منذلكفينفسهأوخافذلكفعليهأنيذكرنفسهأنلميحصللهماحصل
بحولهوقوته،وإنماهومنفضلهللاتعالىعليهفالينبغيأنيعجببشيءلم
يخترعه،بلأودعههللاسبحانهوتعالىفيه
 -5الحذر من أن يحسد غيره بما حصل:
فإذارأىزميالًلهقدتفوقعليهوأتاههللاملكهحفظفاليحسدهعليها،بل
يدعوهللالهبالتوفيق،ويسألأنيؤتيهمثلماآتاهوليكنهذادافعا ًلهإلىالجد
فيالتحصيلوزيادةالوقتالمخصصللحفظ،وطريقةعالجالحسدأنيعلمأن
-1التبيانفيآدابحملةالقرآن:النوويص18–14بتصرف.
-2التبيان:النوويمرجعسابقص.14
-3المرجعالسابق:ص،19بتصرف.

()4عبدالرحمنبنعليبندمحمبنعليبنالجوزيأبوالفرجـدارالكتبالعلمية،ص.413
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حكمةهللاتعالىأنجعلهذهالفضيلةفيهذافينبغيأناليعترضعليها،وأن
اليكرهحكمةأرادهاهللاتعالى(.)1

آداب تالوة القرآن الكريم :
اعتنى العلماء رحمهم هللا بهذه اآلداب عناية كبيرة ،وأولوها عنايتهم
وفصلوهافيكتبهمبلوألفوافيهاكتباًمستقلة،فقدألفاإلمامالنوويرحمههللا
تعالى كتابه التبيان في آداب حملة القرآن وهو من الكتب القيمة المنتشرة جداً
ونكتفيهنابإيراداآلدابالعامةللتالوةومنذلك:
 -5الطهارة :

وليستالطهارةكماقديتبادرإلىبعضاألذهانمجردالوضوءبلنريد
بهاماتشملطهارةالبدن،وطهارةالمكان ،وطهارةاللباس،وطهارةالفم،
وطهارة الرائحة  ،وطهارة الجهة  ،وطهارة اللسان  ،وفوق هذا كله طهارة
القلب.
أما طهارة البدن فقد اتفق العلماء رحمهم هللا تعالى على أن الجنب ال
يجوز له مس المصحف أو يقرأ القرآن حتى يغتسل ،أما الطهارة من الحدث
سهُ إِال ْ
ال ُم َ
ط َّه ُرونَ)
األصغر فقد اشترطها بعض العلماء لقوله تعالى(:ال يَ َم ُّ
(سورة الواقعة ،)79 :ولم يشترطها آخرون  ،لكن العلماء أجمعوا على أن
األفضل واألولى هو الطهارة من الحدث األصغر أيضا ً وإذا كان القارئ إنما
يقرأ إرادة األجر والثواب فليحرص على الفاضل دون المفضول فال يقرأ إال
علىطهارةكاملة.
وأما طهارة المكان فال تجوز تالوة القرآن في األماكن النجسة ،سواء
كانتالنجاسةحسيةكالحماماتونحوها،أونجاسةمعنويةكالمالهيوحانات
الخمور،والفسقوالفجور.
وأما طهارة اللباس فينبغي أن يكون لباسه طاهرا ً من النجاسات
والقاذوراتوأنيلبساللباسالنظيف،وأنيتهيأللتالوةكمايتهيأللقاءالملوك.
فقدكانابنمسعودرضيهللاعنهتعجبهالثيابالحسنةالنظيفة،والريحالطيب
إذا قام إلى الصالة  ،وكان رضي هللا عنه إذا قرأ أعتم ولبس ثيابه وارتدى
واستقبلالقبلة2.
()1التبيان:النووي:مرجعسابقص.64
-2دمحمبنأحمدبنفرجالقرطبي،التذكارفيأفضلاألذكار:دارالكتبالعلمية،ط5986،5مص.518
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وأماطهارةالفمفقدحرصاإلسالمعليهاعندتالوةالقرآنفقدرويعن
عليرضيهللاعنهحديثا ًعنالرسول ملسو هيلع هللا ىلصوفيه":فطهرواافواهكمللقرآن"،1
وعنه رضي هللا عنه قال " :إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك"،2
وكانرسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصإذاقاممنالليليشوصفاهبالسواك.3كماوردالنهيعن
أكلالثوموالبصللمنأرادأنيذهبإلىالمسجدألجلالمحافظةعلىرائحة
الفم.
وكذاطهارةرائحةالجسمكلهفالينبغيأنتكونرائحةمنيتلوالقرآن
خبيثة من دخان أو عرق أو غيرهما ،ولينظر اإلنسان قبل أن يتلو القرآن أو
يمسك بالمصحف في حالة لو عرض عليه مقابلة ملك أو أمير،أو وزير هل
يقابلهمعلىهذهالحالأمال؟وليعلمأنالتهيؤلتالوةالقرآنأولىبالحالالحسنة
والرائحةالطيبةألنهيناجيربهويجالسمالئكته.
وأما طهارة الجهة فإن أفضل الجهات جهة القبلة ،فينبغي أن يتجهأثناء
القراءة إلى جهة القبلة حيث يوجه اإلنسان عمله الصالح كالصالة ،واألذان
والدعاءوالذبائح،فينبغيأنيتجهأيضاًفيقراءتهإلىالقبلة.
وأماطهارةاللسانفينبغيعلىالقارئقبلتالوةالنصالقرآنيأنيطهر
لسانهباالستعادةباهللمنالشيطانالرجيم،ثميستعينببسمهللاالرحمنالرحيم،
وماأشبه هذابالنفيواإلثبات فيكلمةالتوحيدفالإلهنافيةلجميعمايعبدمن
دونهللا،وإالهللاإثباتاإللوهية هللوحده،وكأنقارئالقرآنحينيستعيذباهلل
منالشيطانالرجيميطردمنلسانهالخبائثوهمالشياطين،ثمبالبسملةيطهره
بإحاللهذكرهللاالرحمنالرحيم.
وأماطهارةالقلبفاليصحأنيقرأالقرآن،وفيقلبهغيرهللاسبحانهوتعالىكالمرائة أو أنيقرأهلغرضدنيويكالتكسبأوالمباهاةأوإرادةالجاه
والمنصبأوالتقربإلىالسالطين
 -2تحسين الصوت :قالالنوويرحمههللاتعالى":أجمعالعلماءرضيهللا
عنهممنالسلفوالخلفمنالصحابةوالتابعينومنبعدهممنعلماءاألمصار
 ،أئمة المسلمين  ،على استحباب تحسين الصوت بالقرآن وأقوالهم وأفعالهم
مشهورة.

-1كشفاألستارعنزوائدالبزار:ج،5ص.434
-2ابنماجةج،5ص.541
-3صحيحالبخاري،ج،5ص،66ومسلم،ج،5ص.445
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ويستثنىمنذلكالقراءةباأللحانالموضوعةإنأخرجتلفظالقرآنعن
صيغتهبإدخالحركاتفيه،أوإخراجحركاتمنه،أوقصرممدود،أومد
مقصور"،ولهذافإنهينبغياالعتدالحتىفيتحسينالصوتفيتالوةالقرآن
الكريمفاليخرجعنحدالمندوبإلىحدالمحرم،ونرىأنهالبدمنشروط
لتحسينالصوتمجملها"1
-

-

-

أناليؤديتحسنالصوتإلىاإلخاللباألداء،أوتحريفاللفظأوإسقاط
حرفأوزيادةحرف،فإنأدىإلىذلكفهوحرام.
أاليتعارضتحسينالصوتمعوقارالقرآنوجالله،ومعالخشوعواألدب،
أو يؤدي إلى انصراف الذهن وانشغاله بحسن الصوت والطرب وترك
التدبر،والتفهملمعانيهوذلكأنأصواتبعضالمقرئينتدعوإلىالطرب
واللهوأكثرمماتدعوإلىالتدبروالخشوع.
أنيميلفيتحسينصوتهإلىالتحزينبالقرآنفهوالذييؤديإلىالخشوع
المطلوب عند قراءة القرآن الكريم ،أو استماعه بخالف أصوات بعض
المقرئين الذي جعلوا قراءة القرآن الكريم نوعا ً من التطريب.فيذهب بهذا
النوع من القراءة المقصد منها وهو الخشوع والتدبر في اآليات .وقراءة
القرآن بالتحزينهو ما يدعو إلى الخشية والبكاء ،وهو ما تدعو إليه آيات
ش َع قُلُوبُ ُه ْم  ِل ِذ ْك ِر َّ
ّللاِ
القرآنالكريمكقولهتعالى(:أَلَ ْم  َيأ ْ ِن  ِللَّذِينَ آ َ َمنُواأ َ ْن ت َ ْخ َ
منَ ْ
ق) (سورة الحديد ،)56 :وقوله سبحانه( :لَ ْو أ َ ْنزَ ْلنَا  َهذَا
ال َح ِ
َو َما نَزَ َل ِ
ّللاِ)(سورةالحشر،)45:
ام ْن  َخ ْشيَ ِة َّ
ص ِد ً
ع ِ
ْالقُ ْرآَنَ  َعلَى َجبَ ٍل لَ َرأ َ ْيتَهُخَا ِشعًا ُمت َ َ
سنَ ْ
وقوله عز شأنه َّ ( :
م ْنهُ
ي ت َ ْق َ
ال َحدِي ِ
ش ِع ُّر ِ
ّللاُ ن ََّز َل أ َ ْح َ
ث  ِكتَابًا  ُمتَشَابِ ًها  َمثَانِ َ
ّللاِ)(سورة
وقُلُوبُ ُه ْم  ِإلَى  ِذ ْك ِر َّ
ُجلُودُ الَّذِينَ  َي ْخش َْونَ َ
ربَّ ُه ْم ث ُ َّم ت َ ِلي ُن  ُجلُودُ ُه ْم َ
الزمر.)44:فتجدأنهؤالءالقراءالذييقرؤونفيبعضالمناسباتيلتف
حولهمبعضالعامةالذيجاءوااللسماعالقرآنوفهمه،وتدبرهواإلنصات
لتالوته ،والخشوع والخشية ،بل جاؤوا لالستماع بصوت القارئ ولحنه
وإبداعه .وتجد بعض القراء يقرأ من لسانه ال من قلبه فال يجاوز القرآن
حناجرهم.2
ومنآدابالتالوةأنيقرأعلىتؤدهوأنيرتلالقرآنترتيالً واليهذي هذاً
لقولهتعالىَ (:و َرتِ ِل ْ
يال)(سورةالمزمل)3:
القُ ْرآَنَ ت َ ْرتِ ً 

وإذا قرأ بتؤدة وترتيب أعانه ذلك على التدبر والتمعن والفهم لما يتلوه
وهذاماينبغيمنالتاليوهوأمريغفلعنهكثيرمنالناس،فهمهممنالقراءة
كمقرؤوامنصفحةأوجزء،وكمختمفيهذاالشهر،وفيكميومختمالقرآن
-1التبيان:النوويمرجعسابقص511،
-2سننالقراء:د.عبدالعزيزقاري.515:
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وكاناألولىأنيكونهمهالفهموالتدبر،ولماقالأحدهملعبدهللابنمسعود
رضيهللاعنه:إنيألقرأالمفصلفيركعة،فقالعبدهللا:هذيكهذيالشعر
إنأقواما ًيقرؤونالقرآناليجاوزتراقيهم،ولكنإذاوقعفيالقلبفرسخفيه
نفع  ،رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم 1.وقال أبو حمزة البن عباس إني
سريعالقراءةإنيأقرأالقرآنفيثالثقال:ألنأقرأالبقرةفيليلةفأتدبرها
وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول ،2وسئل مجاهد بن جبير رحمه هللا
تعالى عن رجل قرأ البقرة وآل عمران  ،ورجل قرأ البقرة قراءاتهما واحدة
وركوعهماوسجودهماوجلوسهما أيهما أفضل ؟ قال الذي قرأ البقرة  .ثم قرأ
يال).
ٍون ََّز ْلنَاهُت َ ْن ِز ً 
( َوقُ ْرآَنًافَ َر ْقنَاهُ ِلت َ ْق َرأَهُ َعلَىالنَّ ِ
اس َعلَى ُم ْكث َ
لذاقالاآلجريرحمههللاتعالىوالقليلمنالدروسللقرآنمعالفكرفيه
وتدبرهأحبإليمنقراءة الكثيرمنالقرآنبغيرتدبروالتفكرفيه،وظاهر
القرآنيدلعلىذلكوالسنةوقولأئمةالمسلمين3.
بلقالالنوويرحمههللاتعالى:قالالعلماء،والترتيلمستحبللتدبر
ولغيره  .قالوا  :ولهذا يستحب الترتيل لألعجمي الذي ال يفهم معناه ألن ذلك
أقربإلىالتوقيرواالحترام،وأشدتأثيراًفيالقلب4.
ت
 -4االستعاذة باهللمنالشيطانالرجيمعندابتداءالقرآنلقولهتعالى(:فَإِذَاقَ َرأْ َ
ش ْي َ
منَ ال َّ
ْالقُ ْرآَنَ فَا ْست َ ِع ْذبِ َّ
يم)(سورةالنحل.)98:
الر ِج ِ
اَّللِ ِ
ان َّ
ط ِ
 -3البسملةبعداالستعاذةبأنيقول:بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،وقدأجمعالعلماء
علىمشروعيةالبسملةعندتالوةكلسورةمنسورالقرآنسوىبراءة.
 -1استحبابإذامربآيةرجاء أن يسألهللاتعالىمنفضله،وإذامربآيةوعيد
أنيستعيذباهللمنعذابهأويقول:اللهمإنيأسألكالعافية،أوأسالكالعافية
منكلمكروه،أونحوذلك،وإذامربآيةتنزيههللسبحانهوتعالىنزهبقوله
(سبحانه)ونحوذلك.5
 -6وهناك آداب أخرى كثيرة منها أن يستوي قاعدا ً في غير الصالة تأدبا ً مع
القرآنوإذاتثاءبأمسكعنالقراءةألنهمخاطبربهومناجلهوإذاشرع
فيالقراءة،فينبغيأناليشتغلعنهاواليقطعهاواليخللهابكالماآلدميين
إال لضرورة وأن يرفع المصحف بيديه أو على شيء مرتفع أمامه ،وال
-1رواهالبخاري:ج،5ص،589ورواهمسلم:ج،5ص.164
-2أخالقأهلالقرآن،اآلجريوقالمحققه:إسنادهصحيحرجالهكلهمثقات:ص،571،569وانظرالتبيان:النووي
:ص.559
-3أخالقأهلالقرآن:اآلجريمرجسابقص569
-4التبيان:النوويمرجعسابقص.541
-5التبيانفيآدابتالوةالقرآنمرجعسابق:ص.545
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يضعهعلىاألرضلمافيذلكمناالمتهان،وغيرذلكمناآلدابالتي
ينبغيعلىالمسلمااللتزامبهافإنفيذلكزيادللثوابواألجرعلىالتالوة.

المبحث الثالث /أهمية إتقان تالوة القرآن وتجويده وأهمية تعليمه
ودوره في التربية والتعليم.
-1التلقين أساس تالوة القرآن وتجويده:
إن الهدف األساسي من تعلم كتاب هللا تعالي ،هو التقرب إليه سبحانه ،
ومن أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم على هللا تعالى هي تالوة القرآن
الكريم بصورة صحيحة وسليمة تأخذ بحس القارئ ومشاعره إلى التدبر
والخشوع  ،والذي يتلو القرآن الكريم بتدبر وخشوع هو بمثابة من يكلمه هللا
تعالى،فاليجوزقراءةالقرآنالكريمبغيرالكيفيةالتيأنزلبها،ولذلكفي
الحديثالذيصححهمسلممنروايةعائشةرضيهللاعنهاقالت:قالرسول
هللاملسو هيلع هللا ىلص":الماهربالقرآنمعالسفرةالكرامالبررة،والذييقرأالقرآنويتتعتعفيه
وهو عليه شاق له أجران"1ومن هذا الحديث يتضح أن مرتبة المجيد للتالوة
وهوالماهربهاأعلىدرجةمنغيرهالذييتتعتعفيتالوته،كمابينالحديث
الشريف"وقدجاءعلمتالوةالقرآنالكريمعنطريقالتلقي،فقدتلقىالنبي–
ملسو هيلع هللا ىلص–القرآنمشافهةمنجبريل–عليهالسالم–عنربالعزةتباركوتعالى،
يم)(سورةالنمل:
ق َع ِظ ٍ
قالهللاعزوجل–مخاطباًرسوله–ملسو هيلع هللا ىلصَ (:و ِإنَّ َكلَ َعلى ُخلُ ٍ
الرو ُح ْ
منَ 
األ َ ِمي ُن (*)  َعلَى قَ ْل ِب َك  ِلت َ ُكونَ ِ
 )6كما قال هللا تعالى ( :نَزَ َل  ِب ِه ُّ
ْال ُم ْنذ ِِرينَ)(سورةالشعراء ، )591-594:إنالقارئلكتابهللاتعالىاليصل
إلىدرجةالماهر،والمجيدفيتالوةالقرآنالكريم،إنلميتلقاهتلقياًعنطريق
المشافهة،كما تلقاهالنبي ملسو هيلع هللا ىلص،وتلقاهالصحابةرضوانهللاعليهممنرسولهم
دمحم ملسو هيلع هللا ىلصولذاينبغيأنيتلقىالطالبفيالمراحلالتعليميةاألولىالقرآنالكريم
تلقيا ًصحيحا ًوسليما ً،عنطريقمعلمينمجيدينومتقنينلتالوةالقرآنالكريم
وقدبلغمنحرصالرسول ملسو هيلع هللا ىلصعلىحسنتلقي القرآنالكريمليؤديهكماتلقاه،
أنهملسو هيلع هللا ىلص–كانيحركلسانهبالقراءةحالتلقينجبريلعليهالسالمإياه،خشيةأن
يفلت منه حرف واحد دون أن يتقنه حتى نهى هللا عزوجل عن ذلك مطمئناً
ُوقُ ْرآَنَهُ
رسوله ملسو هيلع هللا ىلصقائالً لهَ (:ال ت ُ َح ِر ْك  ِب ِه  ِل َ
سان ََك  ِلت َ ْع َج َل  ِب ِه (*) ِإ َّن  َعلَ ْينَا َج ْم َعه َ
(*)فَإِذَاقَ َرأْنَاهُفَات َّ ِب ْع قُ ْرآَنَهُ(*)ث ُ َّم  ِإ َّن  َعلَ ْينَابَيَانَ هُ)(سورةالقيامة)59-56فكان
رسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصبعدذلكإذاأتاهجبريلاستمع،فإذاانطلقجبريلقرأهالنبيكما
أقرأه،2فأمر ملسو هيلع هللا ىلصبأنينصتحتىيقضيإليهوحيه،ووعدبأنهآمنمنتفلته
-1صحيحمسلم،كتابفضائلالقرآن،بابالماهربالقرآنوالذييتتعتعبه()4798-433طبعةدارالسالم.
-2صحيحالبخاري،كتاببدءالوحي،بابكيفكانبدءالوحيالىرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص،1طبعةدارالسالم.
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م ْن قَ ْب ِل أ َ ْن
منه بالنسيان أو غيره  ،ونحوه  ،قال تعالى َ ( :و َال ت َ ْع َج ْل بِ ْالقُ ْرآ َ ِن ِ
و ْحيُ هُ)(طه،)553:أيبالقراءة،1وقالعامرالشعبي":إنما
يُ ْق َ
ضى ِإلَي َْك َ
كانيعجلبذكرهإذانزلعليه منحبهله،وحالوتهفيلسانه،فنهىعنذلك
حتىاليجتمع،النبعضهمرتبطببعض"،2بلكانالنبيملسو هيلع هللا ىلصيدارسجبريل
عليهالسالمالقرآنكلسنةفيشهررمضان،فيسمعجبريلالقراءةويعرض
عليهقراءته،زيادةفيالتأكيدعلىحسناألداء"نقلالبرمانيوالكرمانيأن
فائدةمدارسةالنبي ملسو هيلع هللا ىلصلجبريلعليهالسالمكلسنةتعليمه–ملسو هيلع هللا ىلص–تجويدلفظه،
وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها ،وليكون سنة في حق األمة لتجويد
التالميذعلىالشيوخقراءتهم"3
وبعد تلقي الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص – القرآن من جبريل عليه السالم قرأه على
الصحابة،فأخذوهعنهمشافهةكماتلقاهالنبيملسو هيلع هللا ىلص،وقدانتقلهذاالعلمجيالًبعد
جيل،عنطريقالتلقيوالمشافهة–أيضا– حتىكانكلقارئللقرانيعرف
مشايخهبسندمتصل-إلىرسولهللا–ملسو هيلع هللا ىلص.
ومما تقدم يتضح أهمية إتقان تالوة القرآن الكريم  ،وأنها من جملة
المفترضات التي قررها العلماء  ،فقد نقل ابن الجزري عن أبي عبد هللا
الشيرازيقوله":فإنحسناألداءفرضفيالقراءة،ويجبعلىالقارئأن
يتلو القرآن حق تالوته ،صيانة للقرآن الكريم عن أن يجد اللحن والتغيير إليه
سبيالً ".4إضافةإلىأنهاتكسبالناشئعددا ً منالمهاراتاألساسية التيال
غنىلهعنها.

-2كيفية تالوة الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص – للقرآن الكريم :
بعدتلقيالنبي ملسو هيلع هللا ىلصالتوجيهمنربهسبحانهوتعالىبأناليتعجلالقراءة
ضى
إالبعدانقضاءالوحي،كماقالهللاتعالى( َو َالت َ ْع َج ْل ِب ْالقُ ْرآ َ ِن ِ
م ْنقَ ْب ِلأ َ ْنيُ ْق َ
ْك وحيه)(طه،)553:بعدذلككانالنبي– ملسو هيلع هللا ىلص– ينصتلهغايةاإلنصات
ِإلَي َ
متأمالً واعيا ًحتىيتمجبريلعليهالسالمقراءته،ثميقرأ– ملسو هيلع هللا ىلص  -ماأنزلعليه
منالقرآنكماسمع:لفظاًوكيفيةوأداءثميبلغهإلىأصحابهكماتلقاه،وكانت
-1ابنحجرالعسقالني،أبوالفضلشهابالديناحمدبنعليبندمحمبنحجر:فتحالباريبشرحصحيحالبخاري،كتاب
بدءالوحي،مراجعةطهعبدالرءوفسعدوآخرين،ج،5القاهرة،مكتبةالكلياتاألزهرية5987،م،ص.66
 -2القرطبي ،ابوعبدهللادمحمبناحمداألنصاريالقرطبي،تفسيرالقرطبيالجامعألحكامالقران،ج، 8القاهرة،دار
الشعب،ص.98-97
  -3الصفاقسي،ابوالحسنعليبندمحمالنوويالصفاقسي،تنبيهالغافلينوارشادالجاهلينعمايقعلهممنالخطأخالل
تالوتهملكتابهللاالمبين،بيروت،مؤسسةالكتبالثقافية5987،م،ص.41،59
 -4ابنالجرزي،دمحمبندمحمالجرزي:التمهيدفيعلمالتجويد،تحقيقعليحسينالبواب،الرياض،مكتبةالمعارض،
5981م،ص.51
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قراءته– ملسو هيلع هللا ىلص–قراءةمفسرةحرفا ًحرفا ً،1كماوصفتهاأمسلمة– رضيهللا
عنها – تستبين فيها الحروف  ،وتتجلى فيها صفاتها – وتعطي فيها حقوقها،
وترتبفيهاكلماتهاترتيباًلطيفاًعلىأعلىهيئة،منغيرإسرافوالتكلففي
النطقواألداء.
فعنيعلىبنمالكأنهسألأمسلمة–رضيهللاعنها–عنقراءةرسول
هللاملسو هيلع هللا ىلص–بتحسينالصورةبالقراءة"قالعبدالجباربنالورد:سمعتابنأبي
ملكيةيقول:قالعبدهللابنأبييزيد:مربناأبولبابة:فاتبعناهحتىدخلبيته
فإذارجلرثالهيئةفسمعتهيقولسمعترسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصيقول":ليسمناملم
يتغنبالقرآن"قال:فقلتالبنأبيملكيةياأبادمحم:أرأيتإذالميكنحسن
الصوت؟قال:يحسنهمااستطاع".2
وإلىذلكأشارالنبي–ملسو هيلع هللا ىلص–بقوله":منأحبأنيقرأالقرآنكماأنزل
فليقرأه قراءةابنأم عبد" يعنيعبدهللا بنمسعود ،وكان رضيهللا عنه قد
أعطيحظاًعظيما ًفيتجويدالقرآن،وتحقيقه،وترتيله،كماأنزلهللاتعالى،
ناهيكبرجلأحبالنبيملسو هيلع هللا ىلصأنيسمعالقرآنمنه،ولماقرأأبكىالرسول ملسو هيلع هللا ىلص كما
ثبتفيالصحيحين3.
وعنأبيموسىاألشعري رضيهللاعنهأنرسولهللاصلىهللاعليه
وسلمقال":لقدأوتيتمزماراًمنمزاميرآلداود"،4رواهالبخاريومسلم
وفي رواية لمسلم أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال له " لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك
البارحة"،5وقدأمرهللارسوله ملسو هيلع هللا ىلص– أنيقرأالقرآنفيتؤدهوتمهل،وتبيين
حروف ،وتدبر معان حتى يستفيد بتالوته القارئ ،وتبلغ عظاته وأحكامه قلب
السامع ،ذلك ألنالقرآن الذي أنزله هللاعلى نبيه ثقيل الوطأة ،بما تضمن من
شرائعوأحكام،وفروضوحدود،وحالل،وحرام،وتكاليفشاقة،فينبغيأن
يقرأبأناةوبيانحتىتفقهمعانيه،وتدركمراميه".6

-3شروط التالوة الجيدة:
 -1الترمذي،أبوعيسيدمحمبنعيسىبنسورة:صحيحالترمذي،بشرحاإلمامابنالعربيالمالكي،مج،55بيروت،
دارالكتابالعربي،ص.34
 -2أبوداود،سليمانبناألشعثالسجستانياالزدي:سننأبيداود،ضبطوتعلق:دمحممحيالدينعبدالحميد،بيروت
،دارإحياءالتراثالعربي،حديثرقم()5375
-3ابنالجزري،ابوالخيربندمحمالدمشقيالشهيربابنالجزري:النشرفيالقراءاتالعشر،مراجعةعليدمحمالصياغ،
بيروت:دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،ج،5ص.454
  -4الصفاقسي،ابوالحسنعليبندمحمالنوويالصفاقسي،تنبيهالغافلينوارشادالجاهلينعمايقعلهممنالخطأخالل
تالوتهملكتابهللاالمبين،بيروت،مؤسسةالكتبالثقافية5987،م،ص.41-59
-5رواهمسلم،صحيحمسلم،كتابصالةالمسافرين،حديثرقم.794
 -6محموددمحمحمزةوآخرون:عنايةالبيانفيتفسيرالقرآنالكريم،قطر:دارإحياءالتراثاإلسالمي،جدة،ط، 5
5984م،ص.84
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تالوة القرآن الكريم عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه " فالمسلم كما هو
متعبدبفهممعانيالقرآنوإقامةحدوده،هومتعبدذلكبتصحيحألفاظه،وإقامة
حروفه،علىالصفةالمتلقاةمنأئمةالقراءةالمتصلةبالحضرةالنبويةالفصيحة
العربي،التياليجوزمخالفتهاوالالعدولعنهاإلىغيرها".1
والمسلمعندتالوتهللقرآنينبغيأنيلتزمبالشروطالالزمةللتالوةومنها:
 إخراجالحروفمنمخارجها:واليتحققذلكإالبإخراجكلحرفمنمخرجه  ،وإعطائهحقه منالصفاتالالزمةله منهمس ،أوجهر ،أو
شدةأورخاوة،أو استعالءأواستفال...وإعطائهمستحقه– يفتحالحاء–
من الصفات العراضة الناشئة عن الصفات الذاتية من تفخيم المستعلي
وترقيقالمستقل2.
 إحكامالنطقبالحروفحالةالتركيب،ألنهينشأعنالتركيبمالميكنحالةاإلفراد وذلك ظاهر ،فكم ممن يحسن الحروف مفردة وال يحسنها مركبة
بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق
فيجذبالقويالضعيفويغلبالمفخمالمرقق،فيصعبعلىاللسانالنطق
بذلكعلىحقإالبالرياضةالشديدةحالةالتركيب،فمنأحكمصحةاللفظ
حالةالتركيبحصلحقيقةالتجويدباإلتقانوالتدريب3.
 -معرفة ما يبدأ به وما يتوقف عليه  :فعدم معرفة صحة الوقف واالبتداء،يؤثرعلىالمعنىالمرادفهمهمناآليات،وقديخلبمعنىاآليةإذاكانوقفاً
قبيحاً،أوابتداءقبيحاً.
الترتيلوالتمهلفيالقراءةألنذلكأعونعلىالتدبر،وأقربإلىاإلجاللوالتوقير ،وأشد تأثيرا ً في القلب  ،قال تعالى َ ( :وقُ ْرآَنًا فَ َر ْقنَاهُ  ِلت َ ْق َرأَهُ  َعلَى
يال)(اإلسراء.)516:
ٍون ََّز ْلنَاهُت َ ْن ِز ً 
النَّ ِ
اس َعلَى ُم ْكث َ
اجتناب التنطع في التالوة ،كالمبالغة الشديدة في إخراج الحروف منمخارجها،والذييخلبجودةالتالوة.
اب أ َ ْنزَ ْلنَاهُ
القراءة بخشوع وتدبر وحضور قلب وتأثر،لقوله تعالى ِ (:كت َ ٌو ِل َيتَذَ َّك َرأُولُ ْ
ب)(ص.)49:
واأل َ ْل َبا ِ
ِإلَي َْك ُم َب َ
ار ٌك ِليَدَّب َُّرواآ َ َياتِ ِه َ
القراءة علىيد شيخمتقن لكتابهللا تعالى ،يجمعبينالسالمة في النقلوالفهمفيعلومالقرآن.
 -4مراتب تالوة القرآن الكريم :
-1ابنالجزري،ابنالخيربندمحمالدمشقيالشهيربابنالجزري:النشرفيالقراءاتالعشر،مراجعةعليدمحمالصباغ،
بيروت:دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،ص.454
 -2محمودخليلالحصري،أحكامقراءةالقرآنالكريم،بيروت،دارالبشائراإلسالمية،ط 5357، 4هـ5996م،ص
.57
-3ابنالجزري،مرجعسابق،ص.451-453
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تالوةالقرآنعلىمراتبأربعة:
الترتيل":القراءةباطمئنانوتؤدهمعتدبرالمعاني،وإخراجكلحرف
من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه ،من غير عجلة تخل بأحكام التجويد ،
يال)
والترتيلأفضلالمراتبألنهنزلبهالقرآن"،1قالهللاتعالى( َو َرت َّ ْلنَاهُت َ ْر ِت ً 
(سورةالفرقان.)44:
التدوير:القراءةبحالةمتوسطةبينمرتبتيالترتيلوالحدر،وهوالذي
وردعنأكثراألئمةممنروىمدالمنفصلولميبلغحداإلشباع"2
الحدر  :بسكون الدال " :هو اإلسراع في القراءة مع مراعاة أحكام
التجويد،منإظهار،وإدغام،وقصر،ومد،ووقف،ووصل،وغيرذلكمن
أحكامالتجويد،والحدرمذهبمنقصرالمنفصلمنالقراءة"3
ومرتبةالحدراليقصدبهاتضييعأحكامالتالوة،وإنماهيمرتبةيرجى
منها تكثير الحسنات وحوز فضيلة التالوة ،والحدر يكون لتكثير الحسنات في
القراءة ،وحوز فضيلة التالوة ،وليحترز فيه بتر حروف المد ،وذهاب صوت
الغنة،واختالسأكثرالحركات،وعنالتفريطإلىغايةالتصح،والتوصف
بهاالتالوة4.

 -1أهمية تعليم القرآن الكريم ودوره في التربية والتعليم:
قبل الحديثعنموضوع أهمية تعليمالقرآنالكريم ،تجدر اإلشارة إلى
أهمية القرآن الكريم كمنهج حياة لألمة اإلسالمية ،التي جعلها هللا خير أمة
أخرجت للناس ،قالتعالى ُ (:ك ْنت ُ ْم  َخي َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْ
اس)(آل عمران،)55
ت  ِللنَّ ِ 
ومنفضلهللاعلىهذه األمةأنحفظلهادينهابحفظالقرآنالكريم،ولذافإن
للقرآنأهميةرفيعةوعالية،منأبرزجوانبأهميته:
 .5أنالقرآنمأدبةهللالخلقهيتزودونمنهبمايقيأرواحهم،ويوجهأعمالهم،
ويصلححالهم.روىالدارميفيسننهعنعبدهللابنمسعودرضيهللا
عنهقال":إنهذاالقرآنمأدبةهللافتعلموامنمأدبتهمااستطعتم،إنهذا
القرآن حبل هللا وهو النور المبين ،والشفاء النافع ،عصمة لمن تمسك به
ونجاةلمناتبعه،اليعوج فيقوم،واليزيغفيستعتب،والتنقضيعجائبه،
-1دمحمأحمدمعبد،الملخصالمفيدفيعلمالتجويد،مكتبةاإلرشاد،صنعاء،ص،3ص.44
-2دمحمأحمدمعبد،مرجعسابق،ص.44
-3دمحمأحمدمعبد،مرجعسابق،ص.44
-4ابنالجزري،مرجعسابق،ص.417
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وال يخلق على كثرة الرد  ،فاتلوه فإن هللا يأجركم على تالوته بكل حرف
عشرحسناتأماإنيالأقولآلمحرف ولكنألفحرفوالمحرفوميم
حرف"1
 .4أنالقرآنالكريم هو المخرج من الفتن  ،فمنتمسك به فسوف يسيرعلى
الطريقالحق،ومنتركالتمسكبهفيسيروراءأهوائه،وشياطيناإلنس
والجن،والعاصملهوالمخرجلهمنالفتن،روىعنعليرضيهللا
عنهأنهقال:سمعترسولهللاملسو هيلع هللا ىلصيقول":ستكونفتنكقطعالليلالمظلم،
قلنا:يارسولهللا:وماالمخرجمنها؟قال:كتابهللاتباركوتعالىفيهنبأ
من قبلكم  ،وخبر من بعدكم  ،وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من
تركهمنجبارقصمههللا،ومنابتغىالهدىفيغيرهأضلههللا،هوحبل
هللاالمتين،ونورهالمبين،والذكرالحكيم،وهوالصراطالمستقيم،وهوالذي
التزيغبهاألهواء،والتلتبسبهاأللسنة،والتتشعبمعهاآلراء،وال
يشبعمنهالعلماء،واليملهاألتقياء،واليخلقمنكثرةالرد،والتنقضي
عجائبه،منعلمعلمهسبق،ومنقالبهصدقومنحكمبهعدل،ومن
عملبهأجر،ومندعاإليههديإلىصراطمستقيم".2
 .4يشفعالقرآنالكريملصاحبهيومالقيامة،روىأبوعبدالرحمنعبدهللابن
عمررضيهللاعنهماأنالنبي ملسو هيلع هللا ىلصقال":الصياموالقرآنيشفعانللعبديوم
القيامة،يقولالصيام:أيرب،منعتهالطعاموالشهواتبالنهار،فشفعني
فيه،ويقولالقرآن:منعتهالنومفشفعنيفيه،فيشفعان"3
منَ  َّ
ور
 .3القرآنهدىونور وشفاءلمافيالصدور،قالتعالى (:قَ ْد  َجا َء ُك ْم ِ
ّللاِنُ ٌ
ين(*)  َي ْهدِي  ِب ِه َّ
منَ 
وي ُْخ ِر ُج ُه ْم ِ
اب  ُم ِب ٌ
سبُ َل ال َّ
َو ِكت َ ٌ
رض َْوانَهُ  ُ
ّللاُ  َم ِن ات َّ َب َع ِ
س َال ِم َ
ُّ
يم)(المائدة.)56-51:
ىص َراطٍ  ُم ْست َ ِق ٍ
الظلُ َما ِ
و َي ْهدِي ِه ْم ِإلَ ِ
ت ِإلَىالنُّ ِ
ور ِبإِذْنِ ِه َ
اس قَ ْد  َجا َءتْ ُك ْم  َم ْو ِع َ
و ِشفَا ٌء  ِل َما فِي
ظةٌ ِ
وقال تعالى ( :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
م ْن َ
ر ِب ُك ْم َ
ًىو َر ْح َمةٌ ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ)(يونس.)17:
ال ُّ
صد ِ
و ُهد َ
ُور َ
 .1يعدالقرآنالكريمالمصدراألولفيالتشريعلألمةاإلسالمية فيتصورها
العقدي،واالجتماعيبجميعجوانبه،قالتعالىَ  (:مافَ َّر ْ
طنَافِ ْ
م ْن
ب ِ
يال ِكتَا ِ
ش ْيءٍ) (األنعام  .)48 :ومما سبق تتضح األهمية التي يتبوؤها هذا النور
َ
المبين ،وهذه المعجزة الخالدة ،وهي القرآن الكريم ،فإذا كانت تلك أهميته
لألمةكمنهجحياةفماأهميةتعليمه؟والجوابماأشارإليهالنبيصلىهللا

-1أخرجهالحاكم713/5وضعفهالشيخمقبل،وسكتعنهالذهبي.
 -2الطبراني،المعجمالكبيربرقم(،)4ص،83المكتبةاأللفيةللسنةالنبوية،قالالهيثميفيمجمعالزوائدوفيهعمرو
بنواقدوهومتروك.
-3صححهالسيوطيفيالجامعالصغير،ورواهأحمد،والطبراني،ومالك،والبيهقي،فيشعبااليمان.
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عليهوسلمبقوله":خيركممنتعلمالقرآنوعلمه"،1فجعلسيدالخلقدمحم
ملسو هيلع هللا ىلصالخيريةفيمنيعلمالناسالقرآنالكريم،وقررعليهالصالةوالسالم من
هذا الحديث الشريف أن من أخير الناس وأفضلهم وأشرفهم مكانة عند هللا
تعالىهومنيعلمالناسالقرآنالكريم.

-6

أهمية تعليم القرآن الكريم :

لماللقرآنالكريممنمكانةرفيعةكمنهجحياةللبشريةجمعاءفإنأهميته
شاملةوجامعة،وتتجلىأهميةتعليمالقرآنالكريمفيأنه:
" .5يربياإلنسانعلىالحياةالمستقيمة،واألخالقالقويمة،لمافيهمنالعبر
والحكم والتشريع العظيم ،وكفى به أنه من لدن حكيم عليم" ، 2والمؤمن
عندمايتربىعلىهديالقرآنالكريموتعليمه،الشكأنهيكونصالحا ًفي
مجتمعهووطنه،وهذاماحكاههللاتعالىبقولهِ ( :إ َّن  َهذَ ْ
االقُ ْرآَنَ يَ ْهدِي ِللَّتِي
ويُبَش ُِر ْ
ال ُمؤْ ِمنِينَ)(اإلسراء.)9:
يأ َ ْق َو ُم َ
ِه َ
 .4القرآنالكريميربيعلىالتأنيوالتروي،وعدمالتسرع فيالفهموالتعليم،
اس  َعلَى  ُم ْك ٍ
يال)
ون ََّز ْلنَاهُ ت َ ْن ِز ً 
قال تعالىَ (:وقُ ْرآَنًا فَ َر ْقنَاهُ  ِلت َ ْق َرأَهُ  َعلَى النَّ ِ
ث َ
سان ََك  ِلت َ ْع َج َل  ِب ِه)(القيامة)56:
(اإلسراء)516:وقالتعالىَ  (:ال ت ُ َح ِر ْك  ِب ِه  ِل َ
،وقالتعالىَ (:وقَا َل الَّذِينَ  َكفَ ُروالَ ْو َال نُ ِز َل  َعلَ ْي ِه ْ
احدَة ً َكذَ ِل َك
و ِ
القُ ْرآ َ ُن  ُج ْملَةً َ
يال)(الفرقان.)44:
ت ِب ِهفُ َؤادَ َك َو َرت َّ ْلنَاهُت َ ْرتِ ً 
ِلنُث َ ِب َ
 .4القرآن يعود اللسان على الفصاحة والبيان وأبناؤنا الناشئة هم في حاجة
ماسة،إلىاستقامةألسنتهم،فنجدالكثيرمنهملمتتعودألسنتهمعلىالفصاحة
والطالقةفيالتعبيروالكالم،ومردذلكإلىقصورفيإعدادالمعلموتأهيله
بشكلعام،وعدماالهتمامفيتدريسالقرآنالكريمكمايجبمنذالحلقات
األولىمنمرحلةالتعليماألساسي،فالقرآنيعودعلىفصاحةاللسانوبيانه
"وهذامعروفلدىكلمشتغلبالقرآن،فهوبإعجازهوفصاحته،يطبعقلب
اإلنسان على حسن البيان ،فيصبح واضح القصدموضحا ًلمراده ومع ذلك
فهناكآياتواضحة تشيرإلىفصاحةالقرآنوبيانهمثلقولهتعالى"(3حم
ات بَيِن ٌ
 ،والكتاب المبين )(الزخرف  )4 ، 5 :وقوله ( :بَ ْل  ُه َو آَيَ ٌ
َات فِي
و َما يَ ْج َحدُبِآَيَاتِنَا إِ َّال َّ
ُور الَّذِينَ أُوتُوا ْ
الظا ِل ُمونَ)(العنكبوت)39 :
ُ
صد ِ
ال ِع ْل َم َ
ين)
ي  ُمبِ ٌ
و َهذَا  ِل َ
وقال سبحانهِ ( :ل َ
سا ٌن  َع َربِ ٌّ
سا ُن الَّذِي ي ُْل ِحدُونَ إِلَ ْي ِه أ َ ْع َج ِم ٌّ
ي َ
(النحل.)514:

-1صحيحالبخاري،كتابفضائلالقرآن،بابخيركممنتعلمالقرآنوعلمه(،)1147طبعةدارالسالم.

-2عبدالرحمنالنحالوي،مرجعسابق،ص.95
-3عبدالرحمنالنحالوي،أصولالتربيةاإلسالمية،مرجعسابق،ص.94
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 .3والقرآنيربيالعواطفويوقظهاويربطهاباهللتعالى،قالتعالىَّ (:
ّللاُن ََّز َل
سنَ ْ
ربَّ ُه ْم ث ُ َّم
ي ت َ ْق َ
ال َحدِي ِ
ش ِع ُّر ِ
أ َ ْح َ
مْنهُ ُجلُودُالَّذِينَ  َي ْخش َْونَ َ
ث  ِكتَابًا ُمتَشَا ِب ًها َمثَانِ َ
َّ
وقُلُوبُ ُه ْم  ِإلَى  ِذ ْك ِر َّ
ىّللاِ  َي ْهدِي  ِب ِه  َم ْن  َيشَا ُء)(الزمر
ّللاِ ذَ ِل َك  ُهدَ
ت َ ِلي ُن  ُجلُودُ ُه ْم َ
.)44:
 .1والقرآنيربيالعقلوينميه،وذلكبالدعوةإلى التفكر والتفكير ،والتأملفي
ض
س َم َاوا ِ
ق ال َّ
و ْاأل َ ْر ِ
آثار عظمة هللا تعالى ،قال تعالى ِ  (:إ َّن فِي خ َْل ِ
ت َ
ت ِألُو ِلي ْ
َو ْ
ب (*) الَّذِينَ يَ ْذ ُك ُرونَ َّ
ار َآلَيَا ٍ
ّللاَ قِيَا ًما
اختِ َال ِ
األ َ ْلبَا ِ
والنَّ َه ِ
ف اللَّ ْي ِل َ
ت
س َم َاوا ِ
ض  َربَّنَا َما َخلَ ْق َ
ق ال َّ
و ْاأل َ ْر ِ
ويَتَفَ َّك ُرونَ فِيخ َْل ِ
ت َ
ًاو َعلَى ُجنُو ِب ِه ْم َ
َوقُعُود َ
ار)(آلعمران،)595،591:وقالتعالى
ابالنَّ ِ
َهذَابَ ِ
اط ًال ُ
س ْب َحان ََكفَ ِقنَا َعذَ َ
داعيا ً إلى التفكر في الكون وهو الكتاب المفتوح لكل ذي بصيرة(أَفَ َال
يَ ْن ُ
رفِ َع ْ
ْف  ُخ ِلقَ ْ
ت (*)  َو ِإلَى
ت (*)  َو ِإلَى ال َّ
س َم ِ
ْف ُ
اء  َكي َ
اإل ِب ِل  َكي َ
ظ ُرونَ  ِإلَى ْ ِ
ت (*)  َو ِإلَى ْ
صبَ ْ
ت)(الغاشية )41، 57 :
س ِط َح ْ
ْف  ُ
األ َ ْر ِ
ْف نُ ِ
ض  َكي َ
ْال ِجبَا ِل  َكي َ
كما أن هللا تعالى يأمر عبادة بأن يتفكروا في أنفسهم ،قال تعالى َ  (:وفِي
ْص ُرونَ)(الذاريات.)45:
أ َ ْنفُ ِس ُك ْمأَفَ َالتُب ِ
 .6والقرآن الكريم يربي النفس البشرية على السلوك السوي ،ويبعدها عن
السلوكيات الخاطئة ،وذلك نجده واضحا ً في كثير من التوجيهات القرآنية،
ومنها وصية لقمان عليه السالم البنه وهو يقدم له مجموعة من النصائح،
يحبب له السلوكيات الحسنة ،ويكره له السلوكيات السيئة ،قال تعالى على
و ُه َو يَ ِع ُ
لسان لقمان عليه السالمَ (:وإِ ْذ قَا َل لُ ْق َم ُ
ي َال ت ُ ْش ِر ْك
ظهُيَا بُنَ َّ
ان ِال ْبنِ ِه َ
اَّللِ ِإ َّن الش ِْر َك لَ ُ
ِب َّ
ع ِظي ٌم)(لقمان)54:إلىآخروصيةلقمانالتيجمعت
ظ ْل ٌم َ
عددا ًمنالسلوكياتالحسنةوالمطلوبةمنكلمسلم،ألنهاوصيةلكلأبناء
المسلمين،وقداشتملتآياتوصيةلقمانالبنهعددا ًمنالسلوكياتالرفيعة
التييجبعلىالمسلمأنيربينفسهوأبنائهعليه،ومنهاعدماإلشراك باهلل
وطاعةالوالدين،ومراقبةهللا،وأقامالصالة،واألمربالمعروفوالنهيعن
المنكر،والصبرعلىالمصيبة،وعدمتصعيرالخدللناس،وعدمالمشيفي
األرض مرحاً ،والقصد في المشي ،والغض من الصوت ومن خالل هذه
األهمية التربوية للقرآن الكريم ،نجد أن السلف الصالح رضوان هللا عليهم
من الصحابة والتابعين كان للقرآن الكريم حظا ً وافرا ً في تربيتهم ألبنائهم
وتعليمهموتحفيظهمالقرآنالكريممنذنعومةأظافرهم.
 .7والقرآن الكريم يكسب المتعلم عددا ً من المهارات اللغوية ،والكتابية ،وقد
أثبتت عدد من الدراسات العلمية أن الطالب الذي يحفظ قدرا ً كبيرا ً من
القرآن ،ولديه القدرة على تالوته بصورة صحيحة وسليمة تتكون لديه
مهارات القراءة والكتابة بصورة أفضل من غيره الذي يكون حظه من
الً.
القرآنمحدودا ًوضئي 
 -7أثر تعليم القرآن على المتعلمين والمجتمع من حولهم:
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لتعليمالقرآنالكريموتالوتهتأثيركبيرفيالنفسالبشريةعامة،يهزها
ويجذبها ،ويضرب على أوتارها ،وكلما كانت النفس المؤمنة أكثر صفاء
ازدادت تأثرا ً وتأثيرا ً  ،وتيسير هللا تعالى لتالوة القرآن الكريم وحفظه  ،ليس
مقصورا ً على الكبار ،وإنما شمل صغار السن كذلك ،بل إن حفظ القرآن ،في
سنمبكرةيكونأسرعوأيسر،وهذارحمةمنهللابأبناءالمسلمينحتىيشبوا،
وقد سرى نور القرآن فيهم  ،وقضوا معه أوقاتهم بعيدين عن ملهيات الحياة،
ومغريات الشياطين ،ولقد أشار ابن خلدون فيمقدمته إلى أهمية تعليم القرآن
الكريم لألطفال وتحفيظهم له ،وأوضح أن تعليم القرآن الكريم هو أساس في
جميعالمناهجالدراسيةفيمختلفالبالداإلسالمية،ألنهشعارمنشعائرالدين
يؤديإلىتثبيتالعقيدةورسوخاإليمان،ولقدنصحابنسيناءفيكتابالسياسة
بالبدء بتعليم الولد القرآن الكريم بمجرد استعداده جسميا ً وعقليا ً لهذا التعليم،
ليرضع منذ الصغر اللغة العربية األصلية ،وترسخ في نفسه معالم اإليمان،
وأوصىاإلمامالغزاليفيإحيائهبتعليمالطفلالقرآنالكريموأحاديثاألخيار،
وحكايةاألبرار،ثمبعضاألحكامالدينية،ولقدكاناألولونمنسلفناالصالح
الواعي يدفعون أبناءهم إلى المؤدب فأول شيء كانوا ينصحون به ،ويشيرون
إليه تعليم أوالدهم القرآن الكريم ،وتحفيظهم أياه حتى تتقوم ألسنتهم ،وتسمو
أرواحهموتخشعقلوبهم،وتدمععيونهم،ويترسخاإليمانواإلسالمفينفوسهم،
ولقدكانمنحرصالصحابة -رضوانهللاعليهم– مراقبةأفعالأطفالهممع
القرآن ،وحكاية ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص للتعرف على ما ينفع أطفالهم ،أخرج أحمد عن
عبدهللابنعمرأنرجالًجاءبابنلهفقال:يارسولهللاإنابنييقرأالمصحف
بالنهار ويبيت الليل فقل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص _ ماتنقم ؟ أن ابنك يظل ذاكرا ً ويبيت
سالما ً".1
والمجتمعالذييهتمفيهبتعليمالقرآنالكريم،ويربىأبناؤهفيهعلىمائدة
القرآنالكريميصبحمجتمعا ًمثالياراقيا ًمترابطاًمتراحما ًمتعاوناً،كماأننسبة
الجريمةفيمثلهذاالمجتمعتصبحقليلة،عنغيرهامنالمجتمعاتالتيهي
بعيدةعنتعاليمالقرآنالكريموالسببفيذلكيعودإلىأنتعاليمالقرآنتعمل
على إيجاد الشخصية المسلمة المتزنة المتصفة بجميع خصال الخير والرحمة
والعدل والوسطية  ،وتنهى عن كل خصال الشر والضرر التي تمس هذا
اإلنسان الذي كرمه ربه وجعله خليفته في أرضه،والمتأمل في اآليات
والتوجيهات الربانية في القرآن الكريم يتبين له ذلك تماماً ،ومتى ما أحسن
المسلمون العيش مع القرآن وتطبيقه نالهم من السعادة وطيب العيش بقدر
امتثالهموتطبيقهملهذاالنورالمبين.

-1احمدبنحنبل،برنامجالمكتبةاأللفيةللسنةالنبوية،اإلصدارالثالثج:4ص574
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والأدلعلىذلكمنمجتمعالصحابةرضوانهللاعليهم،وهوالمجتمع
الذيتربىبالقرآنومعالقرآنغضا ًطريا ًوكانتنتيجةتلكالتربيةالتيكان
يشرفعليهاالمربياألولدمحم ملسو هيلع هللا ىلصذلكالمجتمعالمثاليالذيلمتعرفالبشرية
مثيالً له ،وقد أدرك الصحابة رضوان هللا عليهم عظم أثر القرآن الكريم في
نفوسهمممادفعهمإلىأنينشئواأبنائهمعلىحبالقرآنوتالوته،فقدذكرابن
كثيرفيتفسيرهأنابنعباس-رضي هللاعنه -قاللرجل:أالأتحفكبحديث
تفرحبه؟قال:بلى،قال"أقرأتباركالذيبيدهالملكوعلمهاأهلكوجميع
ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة  ،تجادل وتخاصم يوم
القيامةعندربهالقارئها،وتطلبلهأنينجيهمنعذابالقبر،قالرسولهللا
ملسو هيلع هللا ىلصلوددتأنهافيقلبكلإنسانمنأمتي"1
وروى الطبراني عن أنس ابن مالك ـ رضي هللا عنه أنه كان إذا ختم
القرآنجمعأهلهوولدهفدعالهم،وهذادليلعلىشدةحرصالصحابةعلى
ارتباطأبنائهمبالقرآن،وحصولالبركةلهمبه،وهذاابنعباسيتفاخرأنهقرأ
المحكمعليعهدرسولهللا– ملسو هيلع هللا ىلص– وهوطفلصغير،فقدذكرابنكثيرفي
فضائلالقرآن،عنابنعباس– رضيهللاعنهما– قال":توفيرسولهللا_
ملسو هيلع هللا ىلص–وأناابنعشرسنينوقدقرأتالمحكم2".
وكذلك نجد من بعد الصحابة السلف الصالح رضوان هللا عليهم  ،فقد
ساروا المسار نفسه ،ومشوا الطريق ذاته ،فقد جاء في مقدمة كتاب المعلمين
البنسحنونأنالقاضيالورععيسىبنمسكين،كانيقرئبناتهوحفيداته..
قال عياض  :فإذا كان بعد العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهن القرآن
والعلوم،وكذلككانيعلمقبلهفاتحصقلية– أسدبنفرات– ابنتهأسماءالتي
نالتمنالعلمدرجةكبيرة.يقولالشافعيرحمههللا":حفظتالقرآنوأناابن
سبعسنين،وحفظتالموطأوأناابنعشر"،3ويقولسهلبنعبدهللاالتستري:
"فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين  ،أو سبع
سنين"،4أماابنسيناءفيقولعنه– دمحمنورسويد:فلمابلغعشرسنينمن
عمره ،كانقدأتقنالقرآنالعزيز .وأما اإلمام النووي– رحمههللا– فيقول
الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي عنه " :رأيت الشيخ وهو ابن عشر سنين
بنوي ،والصبيان يكرهونه اللعب معهم ،وهو يهرب منهم ،ويبكي إلكراههم
ويقرأالقرآنفيتلكالحال،فوقعفيقلبيمحبته،وكانقدجعلهأبوهفيدكان
-1رواهأبويعلىفيمسنده546/4بسندضعيف،إالانمتنالحديثصحيح،رواهاحمدوالبخاري،وأبوداودوالترمذي
وابنماجهوالدارمي.
2دمحمأحمدمعبد،الملخصالمفيدفيعلمالتجويد،مكتبةاإلرشاد،صنعاء،ط،3ص44
-3نقلذلكعنهدمحمنورسويد،المرجعالسابق،منكتابهالمننالكبرى.
-4نقلذلكعنهدمحمنورسويد،المرجعالسابق،منطبقاتالحفاظللسيوطي،ص.513
79

فجعلاليشتغلبالبيعوالشراءعنالقرآن،فأتيتمعلمهفوصيتهبهوقلتله
":إنهيرجىأنيكونأعلمأهلزمانه"
-8

مكانة معلم القرآن الكريم ودوره في التربية والتوجيه:

أولت الشريعة اإلسالمية أهمية كبيرة للمعلم ،وجعلت له مكانة كريمة،
وجعلت مهنته هي مهنة الرسل عليهم الصالة والسالم ،وباألخص مهنة خير
الرسلدمحم ملسو هيلع هللا ىلصالذيقال(إنمابعثتمعلما ً)قالتعالى(هوالذيبعثفياألميين
رسوالًمنهميتلواعليهمآياتهويزكيهمويعلمهمالكتابوالحكمةإنكانوامنقبل
فيضاللمبين)(الجمعة.)4:والمعلملهدوركبيرفيعمليةالتعليم،إذهو
حجرالزاويةفيالعمليةالتعليمية،ودورهليسمقصورا ً علىأنهمصدرمن
مصادر المعرفة ،بل إنه موجه ،ومرشد ،ومربي لطالبه يعاملهم معاملة األب
ألبنائه،ويأخذهمباللينوالرحمةويشفقعليهم،ويستخدمالثوابقبلالعقاب"
ولقد أكد المربون المسلمون األوائل على أهمية دور المعلم كمربي وليس
كمصدرمعرفة ،وضرورةاقترانافعالهبأقواله،والرفقوالشفقةبالمتعلمين،
وأن يستخدم األساليب التربوية المالئمة لقدرات المتعلم العقلية ،واحترام
شخصيةالمتعلموالعزوفعناستخدامالعقابالبدني،وأنيبدأبالسهلثمينتقل
إلىالصعبويبدأبالمعلوموينتقلمنهإلىالمجهولوأنيكونقدوةفيسلوكه
معهم"1إنهذهالخصائصالتيأرسىقواعدهاالمربونالمسلموناألوائلأثرت
في أصول التربية الحديثة  ،تأثيرا ً كبيراً ،حري بكل معلم أن يتميز بها ،
وباألخصمعلمالقرآنالكريم،ألنهيعلمكتابهللاتعالىالمصدرالرئيسللفكر
التربوي،الذياستنبطمنهالمربونالمسلمونآراؤهمالتربوية،كماهوواجب
عليهبذلقصارىجهدهفياإللمامبأحكامالتالوةوالتجويد،والطرقالمناسبة
في تدريسها من الناحية النظرية والتطبيقية ،والوسائل التعليمية المساعدة في
تدريسه ،واإلحاطة بمضمون ما يقدمه لتالميذه ،كما أن عليه معرفة أسباب
النزول،والقراءاتالواردةفياآلياتالتييدرسها،والتفسيرالمناسبلمستوى
طالبه،وفوقذلكيكونحافظا ًللقرآنالكريمكله،فإذالميتيسرلهذلك،فال
أقلمنأنيكونحافظا ًومتقنا ًللقدرالذييقومبتدريسهلتالمذته،ومالكذلك
كله أن يحظى بنصيب التأسي برسول اإلنسانية ومعلمها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذي أرسى
أسسالتربيةومقاصدها،فأخذمنمنهلهالمربونالمسلموناألوائلالذينيعود
إليهم الفضل في كثير من النظريات التربوية الحديثة ،التي تطبق في العصر
الحديث.
كمايجبعلىمعلمالقرآنالكريمبواسطةالقرآنأن:
-1يعقوبنشوانالمنهجالتربويمنمنظورإسالميمرجعسابقص.453
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5ـيعدلاعوجاجالسنةالطالببحسنالتجويدوعدماللحن.
4ـيربيالطالبعلىالخشوععندتالوةالقرآنالكريم.
4ـيعدلسلوكالمتعلمين،منخاللاآلياتالتييدرسونها.
فللمعلم دور مهم في العلمية التعليمية " ،وال يمكن االستغناء عن دوره
مهماتطورتأدواتالتعليمووسائله،كمااليمكنلطريقةتدريسمامهماثبتت
فاعليتها أن تؤتي ثمارها ما لم تجد معلما ً كفؤا ً يحسن استخدامها وتطبيقها،
فالمعلم هوعصب العملية التعليميةو قطبرحاهاوصاحب دورال ينكر في
تحقيقأهدافها،وعليهيتوقف نجاحهاأوفشلها،ونجاحالعمليةالتعليميةمرهون
بإعدادمعلميهاإعداداًجيدا ً وشامالً للجوانبالتعليميةوالتربويةوالمهنيةيمكنه
هذا اإلعداد من تنظيم الموقف التعليمي وترتيبه وتوجيهه الوجهة النافعة،
وتحقيقأهدافالمنهجالموضوعةوالتيالتتحققإالبوجودالمعلمالكفؤالمتسم
بالصفات التربوية الناجحة ،التي من أهمها استخدام الثواب قبل العقاب،
والتحفيز والتشجيع قبل التأنيب والتوبيخ  ،وتجنب ضرب رأس المتعلم أو
وجهه ،واستخدام األساليب الحديثة في التربية كل هذه وغيرها تدفع بالعملية
التعليميةوالتربويةقدماًإلىاألمام.
المبحث الرابع :أهم االستراتيجيات الالزمة لتدريس القرآن الكريم وعلومه:
إن من المسلم به أن لكل مادة من المواد الدراسية أهداف عامة يسعى المنهج
بمفهومه الحديث والذي يشمل المعلم وطرائق التدريس والوسائل واألساليب
والكتاب والبيئة لتحقيق تلك األهداف العامة التي يجتهد بوضعها الخبراء
والمتخصصونلكلمادة.ومادةالقرآنالكريمواحدةمنتلكالموادالتيتشتمل
علىعددمناألهدافومنأمثلةتلكاألهدافمايلي:
-األهداف العامة لتعليم القران الكريم

1

تتمثلاألهدافالعامةلتعليمالقرآنباآلتي:
. 5أنيعتقدالتالميذجازمينأن القرانالكريمكالمهللاتعالىالمنزلعلىقلب
دمحم رسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصوأنهاليستطيعأحدمنالخلقأنيأتيبمثلالقرآنأوبسوره
منمثله.
1

دمحمعبدهللاالحاوري،ودمحم سرحانعليقاسم،طرقتدريسالقرآنالكريموالتربيةاإلسالمية،مكتبهالوسطيةللنشرواتوزيع،صنعاء.
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.4أنيفهمالتالميذمعانيكلماتالقرآنويتدبروها.
 .4أن يعمل التالميذ بأحكام القران التي يدرسونها ويتمسكوا بكتاب هللا تعالى
ويقفواعندحدوده.
.3أنيتقنالتالميذتالوة كتابهللا علىالوجهالمطلوبشرعاوبالصورةالتي
نزلبهاالقرآن.
.1أنتخشعقلوبالتالميذعندتالوةكتابهللا.
.6أنيتقربالتالميذإلىهللاتعالىبتالوةالقرآنالعظيم،وحفظهوتعلمهوتعليمه
للغير.
.7أنيدعوالتالميذإلى القرآنالكريموإلىتعلمه،وتعليمهوأنيبذلواأنفسهم
فيذلكليكونوامنأهلالقرآنالداعينإليهوإلىالسنةالمطهرة.
.8أن يجتهد التالميذفيالنصحللقرآنالكريم ،ويراعىفيتنزيلمعانيالنصح
لكتاب هللا الحالة النفسية والعقلية والجسدية للتالميذ ،والمرحلة العمرية التي
يمرون بها فينمو معهم نصحهم للقآن الكريم حتى يصلوا إلى أقصى درجات
النصح،بحسبقدراتهمفيكلصفومرحله.
كماأنهناكأهدافاخاصةلكلفرعمنفروعمادةالقرآنالكريمونكتفيهنا
بإفرادمادةالتجويدفياستعراضاألهدافالخاصةبها.
علم التجويد وطرق تدريسه:علمالتجويدمنأشرفالعلوموأفضلها لتعلقهبكالمهللاتعالىوهوأحدالعلوم
الشرعية المتعلقةبالقرآنالكريمويعنىعلمالتجويدبالكلماتالقرآنيةمنحيث
إعطاء حروفها حقهاومستحقهامنغيرتكلفوالتعسففيالنطقممايخرج
بهامنالقواعدالمجمععليها.
-1تعريف التجويد:
التجويدفيلغة:مصدرجودتجويداويعنيالتحسينواإلتقان يقالجودالرجل
الشيءإذاأتيبهجيداويستويفيذلكالقولوالفعلوالجودةضدالرداءة
وفياالصطالح:إخراجكلحرفمنمخرجهوإعطاؤهحقهومستحقه–
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بفتحالحاء-منالصفات.
-4أهميه تدريس التجويد وفضله :
تنبثقأهميهتدريسالتجويدمنالنقاطاآلتية:
 -5القيام بالواجب العيني على كل مسلم التالوة الصحيحة لكتاب هللا تعالى وهي
التالوةالتيتوافقتالوةالنبيوالتيتتحققمنخاللتطبيقأحكامالتجويد.
 -4القيامبالواجبالكفائي،والمتعلقبمعرفةأحكامالتجويدوحفظها,حتىاليندثر
هذاالعلمالجليل.
 -4تنفيذأمرهللاتعاليفيتنزيلالقرآنالكريمبقولهتعالى(:أوزدعليهورتل
القرآنترتيال)( المزمل, )3:ومقتضىاألمر الوجوب,فالذياليرتلالقرآن
مجوداعلىالصفةالشرعيةمقصرفيحقالقرآنالكريم,وهوآثمفيذلك.
 -4أهداف تدريس التجويد:1
 .5إجادةالتالميذتالوةالقرآنالكريم.
 .4تقويماللسانوحفظةمنالخطأفيأثناالتالوة.
 .4تصحيحالتالميذألخطائهملووقعوافيها.
 .3تعظيمكتابهللاتعالى.
 .1المعرفةالنظريةباألحكاماالصطالحاتالعلميةلعلمالتجويد.
 .6اكتسابمهاراتأداءأحكامالقرآن.
 .7تكويناتجاهاتالتالميذاإليجابيةنحوتالوةالقرآنالكريم.
-3طرق تدريس التجويد:
تشبهطرقتدريسالتجويدطرققواعداللغةالعربية,فكلهاقواعد,تسعى إلى
أن يعرف التالميذ هذه القواعد  ,ويطبقونها عمليا بصورة صحيحة  ,ويمكن
اإلشارةإلىطرقالتدريساآلتية:
الطريقة القياسية  :وتقوم هذه الطريقة على البدء بذكر الحكم أوال ,ثم

ضرباألمثلةعليه.
-1فتحيعلييونس(5985م)استراتيجياتتعليماللغةالعربيةوالتربيةالدينية,القاهرة,دراالثقافة,ص484-485
باختصارفهدعبدالرحمنالروميودمحمالسيدالزعبالوي(5996م)طرقتدريسالتجويدوأحكامتعلمهوتعليمة,الرياض
,مكتبةجرير,ص.17
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الطريقةاالستقرائية:وهيعكسالطريقةالقياسية,حيثتبدأباألمثلة

وتستنبطاألحكاممنخاللها.
 طريقة النص أو الطريقة التوليفية   :وتقوم هذه الطريقة على تدريس
أحكام التجويد من خالل النصوص القرآنية ,ثم تطبيق الطريقة
االستقرائية الستنتاج األحكام ,وفيها تتكامل الطريقتين القياسية
واالستقرائية.
-1خطوات تدريس التجويد بشقية النظري والعملي:
يرىبعضالعلماءوالباحثينأنخطواتتدريسالتجويدعملياونظرياتتموفق
الخطواتاآلتية:1
 -5مرحلةالتهيئة:
ويمكن أن تتم من خالل المناقشة لحكم من أحكام التجويد ,أو التمييز بين
أدائينمختلفينلحكممعين.
 -4مرحلةالتعريفبالمفاهيم:
وفيهايتمالشرحوالتوضيحللمفاهيمالمقررةفيالدرس.
 -3مرحلة البيان العملي  ,والمران اللفظي:
وفيها يقوم المعلم ببيان كيفية أداء الحكم عمليا ,ويلفت انتباه التالميذ إلى
جوانب أدائه المختلفة ,ويقوم بتكرار ذلك عدة مرات ,مستعينا بالوسائل
التعليميةالمناسبة,وفيهذهالمرحلةتتمخطوتانالقراءةالنموذجيةمنقبل
المعلم,والقراءةالجماعيةأوالفرديةالتييرددالتالميذبعدالمعلم.
 -4مرحلة التقويم  ,وتصويب األخطاء :
وفيهايستمعالمعلمألداءالتالميذللحكم,أوتالوتهملآلية,ويصوبأخطاءهم
ويعززاألداءالصحيح.
 -5مرحلة التالوة :
وفيها يقوم المعلم بتالوة عشر آيات مثال متضمنة للحكم الذى تم تدريسه,
ويطلبمنهمبعدذلكتالوةهذهاآليات,وأداءالحكمبطريقةصحيحة.
-6تدريس التجويد العملي (التلقين) :
1فنحييونس:مرجعسابق,ص.483-484
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تعريفالتلقين:
التلقين:1التفهيممشافهة,وسرعهالفهملمايسمع,وإلقاءالكالمعلىالغير
ليأخذ به  ,ومنه  :تلقين المأموم اإلمام إذا أغلق عليه في القراءة ,وتلقين
المحتضرالشهادة.
ويعنيالتلقينفيتدريسالقرانالكريم:تقويمألسنةالتالميذعلىصحةالنطق
وسالمةالتالوةباإللقاءوالتكرار.
-7الفرق بين التلقين والتعليم :
يوجدفرقبينالتلقينوالتعليم,فالتعليمأعموأشملمنالتلقين,والفرقبينهما
"أنالتلقينيكونفيالكالمفقط,والتعليميكونفيالكالموغيرة,تقوللقنه
الشعر وغيره ,وال يقال لقنه التجارة والنجارة والخياطة  ,كما يقال علمه في
جميعذلك,وأخرى فإنالتعليميكونفيالمرةالواحدة,والتلقيناليكونإال
فيالمرات,وأخرىفإنالتلقين:هومشافهتكالغيربالتعليم,وإلقاءالقولإليه
ليأخذه عنك ,ووضع الحروف مواضعها  ,والتعليم ال يقتضي ذلك .ولهذا ال
يقالإنهللايلقنالعبدكمايقالأنهللايعلمه"2
-8أهمية التلقين وفوائده :
تأتيأهميةالتلقينمنأهميةالنقاطاالتية:
 -5تحقيقالتالوةالصحيحةلكتابهللاعزوجل.
 -4الحفاظعلىاللسانمناللحنالذيقديقعفيه عندتالوةالقرانالكريم,
ومايتبعذلكمنخطأفيالمعنىأوتشويهله.
 -4تالوةالقرآنالكريمبالصفةالعربيةالتيأنزلبها.
-9أهداف التلقين :
هناكمجموعهمناألهدافلتلقينالقرانالكريملعلمنأهمها:
 -5إقامة ألسن التالميذ على التالوة الصحيحة لكتاب هللا تعالي بالصفة
الشرعية.
-1إبراهيمأنيسوآخرون:المعجمالوسيط,دمحمبنمكرمبنمنظور:لسانالعرب,الطبعةاألولى(,د.ت)بيروت,صادر,
مادة(لقن).
-2أبوهاللالعسكري(5354هـ),الفروقاللغوية,ط,5مؤسسةالنشراإلسالميالتابعةلجماعهالمدرسينبقم,صـ.535
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 -4صوناللسانعنالخطـأمنخاللتدريبهاعلىالصوابحتى يكونلها
سجيةالتكلففيها.
 -4تحقيقالتجويدالعملي,فالتجويدالعمليواجبفرضعينعلىكلمسلم,
لتكونقراءتهللقرآنالمجيدوصالتهبهصحيحة.

-11شروط إتقان علم التجويد:
ذكرالعلماءمجموعهمنالشروطيتوقفعليهاإتقانعلمالتجويد,وهى:1





معرفه مخارج الحروف ,وتصحيح نطق كل حرف تصحيحا يمتاز به
عنمقاربة.
معرفةصفةالحروف,وتوفيةكلحرفصفتهبمايخرجهعنمجانسه
معرفةمايتجددللحرفبسببالتراكيبمناألحكام.
رياضةاللسانبالمرانوكثرةالتكرارحتييصيرذلكطبعاوسليقة.

-11طريقة تدريس التلقين:
يمكنتلخيصطريقةتدريسالتلقينفيالخطواتاآلتية:
 -5القراءة النموذجية:
والمقصود بها قراءة الشيخ المعلم منفردا ,والتالميذ يسمعون التالوة,
ويتابعون في مصاحفهم ,وتتكرر هذه التالوة وفق الموقف التعليمي,
ووفق اآليات المتلوة ,وقدرات التالميذ وبكل األحوال ال تقل عن ثالث
مرات ، 2حتى يعقل التالميذ عنه  ،ولكي يربطوا بين تالوة المعلم،
واآلياتالمتلوة.
 -2القراءة الجماعية  :وتعنيأنيقرأالمعلماآلياتالكريمة,ويرددالتالميذ
بعده ,ويراعىفيهاأنيتنبهالمعلمألخطاءالتالميذ,ويصوباألخطاء
حال وقوعها  ,وال ينتظر مخافة أن تتأصل في ألسنتهم بفعل التكرار،
ويتم تكرار القراءة الجماعية مرارا كثيرة بحسب الحاجة،حتى يطمئن
-1فتحييونسوآخرون,مرجعسابق,ص.481
-2تماالستنادفياختيارالعددثالثمراتإلىفعلالنبيأنهكانإذاحدثكررةثالثا,وإذاسلمسلمثالثا,رواهالبخاري
ويستمرالتكرارحتيتتقدمتالوةالتالميذوعندهاتخففإلىواحدةأوأثنينفالرسولكانيسويحتيعقلعنهالصحابة.
رواةمسلم
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المعلم إلى تحقق التالميذ بالتالوة الصحيحة .وينبغي أن يراعي المعلم
الفروق الفردية في هذه القراءة من حيث المقدار المقدم للتالميذ  ,بما
يحفزالذكي,واليرهقالضعيف.
 -3القراءة الفردية :
وهذهالقراءةتتمبينالمعلموالتلميذ,حيثيقرأالتلميذعلىالمعلم,وهي
منأهماألمورالتيينبغيأنيلتزمهاالمعلم,وأنيتدربعلىاإلحسان
فيها  ,وذلك أن هذه التالوة يتحقق فيها جودة التلقين لكل طالب ,وقد
يتطلبأمرعرض التالوة علىالمعلمأن يلقنالمعلم بعضاآليات ,أو
يلقنهالتصويبويرددالتلميذبعدهإذالزماألمر.
-4طريقة التقويم في التلقين :
يعتمدالتقويمفيالتلقينعلىقراءةالتلميذعلى المعلم,واليصحغير
ذلك,ألنالتقويمهنايستهدفالتأكدمنجودةتالوةالتلميذ,والسبيل
لذلكإالاالستماعلهذهالتالوة,والتأكدمنإتقانها.
ومن المهم التأكيد على رفض التسامح من األخطاء  ,وليس لهذا القول
منافللرفقبالمتعلم,بل هذاهوعينالرفقبه ,ألنمقتضى النصحله
أنيحسنالتالوة,واليقال لهأحسنتإالإذاكانمحسنابحق,أماغير
ذلكفاليجوز.


-12بعض اإلجراءات واألساليب والمقترحات في تدريس التلقين :
توجدبعضاإلجراءاتواألساليبالتييمكنأنيفيد منهاالمعلمونفي
تدريسالتلقين,ونشيرإلىبعضهافيمايأتي:
 االستفادة من الوسائل التعليمية كتلوين الحروف الجديدة أو األحكام
الجديدة,ومنأحسنهابرامجالتالوةالتعليمية ,كأشرطةالكاسيتالمسجلة
بأصوات المقرئين المجيدين من القراء كالمصحف المعلم للشيخ
المنشاوي,والشيخالحصريوغيرهم.
 التشجيعالمستمرللطلبة وذلكمنخاللالمحفزاتاللفظية,والماديةاذا
أمكنألنللتشجيعاثرةالكبيرفينفوسالتالميذ.
 إقامهالحلقاتالقرآنيةفيالمسجد.
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التأدببآدابتالوةالقرآنمنالطهارةإنأمكنللمعلموالمتعلم,واستقبال
القبلة,واستشعارروحانيةالدرسالقرآني,باعتبارهقربةإلىهللاتعالى.
التالوة في حلقة ,ما أمكن ذلك حتى ال يستدبر التالميذ بعضهم بعضا،
فيكتسبالطالبتلقيناخاطئامنزميلهبسبببعدهعنالمصدرالصحيح
للتلقينوهوالمعلم.
كثرةالترديدلآليات,ومنذلك:أنيقرأالمعلمويرددالتالميذوراءه,ثم
كل مجموعه تردد وراء المجيد منها المأمون على ذلك المتملك للقدرة
والكفاية,ثمتقرأالحلقةالواحدةآيةأية,ويردبعضهمعلىبعضمن
خالل تنصيب المجيدمنهم إلدارة الحلقة  ,والشيخالمعلم يتابع  ,ثم كل
تلميذينيتدارسانبينهماآيةآية,ثميتدارسانخمسبخمسيقرأأحدهم
الخمساآلياتثميعيدهاعليهاآلخر,وهذامعنىالتدارس.
ينبغي للمعلم المحافظة على روحانية الدرس التي سبق اإلشارة إليها ,
فتعلوالمعلموالمتعلمسمة الوقار,وسمةالخشوع,ومظهرالتوقيرفي
كلجوانبالتدريس,وأنيكونالمعلمقدوةحسنةفيذلك.
نموذجلتحضيردرسفيالتجويد

التاريخ

اليوم

الفصل الحصة

أهدافالدرس
 -5أن يذكر التالميذ
معنىاإلدغام.
 -4أن يعدد التالميذ
اإلدغام
حروف
الستة.
 -4أنيميزالتالميذبين
اإلدغامالكامل(بغير
غنه)واإلدغام
الناقص(بغنة)
 -3أن يكتشف التالميذ
اإلدغام بنوعيه فيما
يتلونهمناآليات
 -1أن يتنبه التالميذ

المادة:تجويد

الطرائق
واإلجراءات
التمهيد:يقدمالمعلملوحة/أو
يكتب على السبورة األمثلة
على حكم اإلدغام من آيات
القرآن ثم يقوم المعلم بتالوة
آيات األمثلة ,ويسأل التالميذ
ماذا يالحظون على تالوته ,
ويناقشهمحتىيتوصلإلىأنه
ال يتلفظ بالنون  الساكنة أو
التنوين عند حروف اإلدغام,
ويقودهمهذاإلىالتعرفعلى
موضوعالدرس.
الوسائلالتعليمية:
_صورة مكبرة على ورق

الموضوع:أحكاماإلدغام

واألساليب التقويم
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أذكر معني
اإلدغاملغة
واصطالحا
؟ أذكر
أقسام
اإلدغام ؟
ما الفرق
بين
اإلدغام
الكلي
والناقص
؟عدد
حروفكل

الواجب
المنزلي
يكلف المعلم
تالميذه
استخراج
عشرة أمثلة
من المصحف
لكل حرف من
حروف
اإلدغام عشرة
للنونالساكنة
وعشرةللتنوين
ويدونها في
دفاترهم برسم
المصحفي

لإلدغام الناقص بانه مقوى مكتوب عليها أمثله
يبقي الغنة ويدغم متعلقةبحكماإلدغام.
_الطباشير الملونة عند كتابه
الحرف
 -6أن يهتم التالميذ الكلمات القرآنية  ،حيث يميز
بحكم اإلدغام  عند الحروف المستهدفة بلون
للقرآن مختلف  ،ليساعد التالميذ
استماعه
الكريموعندقراءته للتنبهلها.
_آلة تسجيل يتم من خاللها
له
 -7أن بحرص التالميذ االستماع إلى تالوة الشيخ
على تحقيق اإلدغام المنشاوي أومقرئمجيد في
عند قراءتهم للقرآن تالوة مختارة من المصحف
المعلملبعضاألمثلةعلىحكم
الكريم
 -8أن يلتزم التالميذ اإلدغام.
بحكم اإلدغام في العرض:
قراءتهللقرانالكريم _يقوم المعلم بكتابه عنوان
 -9أن يالحظ التالميذ الدرسعلىالسبورة.
أداء المعلم لحكم _يقسمالسبورةإلىقسمين
قسم لكتابه األمثلة في الجانب
اإلدغام
يكرر األيمن  وقسم لكتابه
أن
-51
التالميذ محاكاته االستنباطات لحروف اإلدغام
تالوة المعلم وأداءه فيالجانباأليسر.
_يكتب عناصر الدرس على
لحكماإلدغام
يتقن السبورة
أن
-55
التالميذ أداء حكم _يكتب المعلم  أمثله الدرس
بصفه ويحرص على أن يقدم مثال
اإلدغام
مستمرة كلما مر لكل حرف بالنون الساكنة
عليه في آيات وبالتنوين
_ يتلو المعلم كل مثال ويقود
المصحف.
أن يتأدب التالميذ لمعرفه الحكم نظريا
-54
التالميذ  مع وعمليا.
عند _ يكلف المعلم بعضالتالميذ
المصاحف
فتحها وعند القراءة تالوة المثال مع كل حرف
فيها وحال االنتهاء ويحاول ان يشترك اكبر عدد
منالتالميذفيذلك.
منالقراءة.
االستنتاج:
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مناإلدغام دفاترهم.
_ يكلف المعلم
بغنة
واإلدغام تالميذه بكتابه
بغيرعنة؟ تعريفاإلدغام
أتل األمثلة لغة
اآلتية متقنا واصطالحا
وأنواعه
حكم
اإلدغام .وحروفه.
ويقدم أمثله 

للنون

الساكنة

وأخرى
للتنوين  ،
في حالتي 
_ يعين المعلم
اإلدغام
لتالميذه سورة
بغنة
واإلدغام النبأ
بغيرغنه ،ليستخرجوا
حكم
منها
اإلدغام فيكل
حروفه
ونوعيه.

يتوصلالمعلممعالتالميذإلى
تعريف اإلدغام وأنواعه
وحروفه.
النشاط:
يكلف المعلم التالميذ بان
يجربوا بأنفسهم نطق أمثله
الحروف
اإلدغام من
المستهدفة من مخارجها
الصحيحة  ،من خالل
مالحظتهم  خروج صوت
الغنة من الخيشوم  ،في حاله
اإلدغام بغنة وانعدام النطق
بالحرففيحالهاإلدغامبغير
غنهأياإلدغامالكامل
_يكلفالمعلمالتالميذبالتنبه
العادهتالوةالشيخالمنشاوي
للكلمات التي فيها الحروف
المستهدفة ،ويقيم التالميذ
أنفسهم بمقارنه أداءهم ألداء
التالوة الصحيحة من الشيخ
المنشاوي
طريقة تدريس التالوة :
 .1تعريف التالوة :
التالوة  :القراءة واالتباع  ،يقال تلوت الشيء أتلوه تلوا ،إذا اتبعته .
وتلوتالقرآن:إذاقرأتهكأنكاتبعتآيةفيإثرآيةوالمصدرالتالوة1
 .2فضل تالوة القرآن وثمارها:
يمكنإجمالبعضفضلالتالوةوثمارهافيمايأتي:
 .5بلغمنعظمةشأنالتالوة،ورفعةمكانها،أنقالهللا تعالى(:ورتلناه
ترتيال ) (الفرقان .)44:فنسب هللا تالوته إليه ،وهذا يدل على عظيم
منزلةالتالوةورفعةشأنها.
 .4الحسناتالعظيمةالتييكسبهاقارئالقرآنفكلحرفبعشرحسناتكما
صحت به األحاديث عن عبدهللا بن مسعود  رضي هللا عنه قال  :قال
1

-أبراهيمأنيسواخرون(5987م),المعجمالوسيططـ,4بيروت:داراالمواج,صـ.87
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رسولهللا ملسو هيلع هللا ىلص :منقرأ حرفامنكتابهللا فلهبهحسنة،والحسنة بعشر
أمثالها،الأقولالمحرف،ولكنالفحرفوالمحرفوميمحرف.1
 .4إدراكالجوائزالربانيةالواردةفيحديثالنبيملسو هيلع هللا ىلصمااجتمعقومفيبيت
منبيوتهللايتلونكتابهللاويتدارسونهبينهمإالنزلتعليهمالسكينة
(أي الطمأنينة والوقار والسعادة والقبول ) وغشيتهم  الرحمة (عمتهم
وأحاطتبهم),وحفتهمالمالئكة,وذكرهمهللافيمنعنده.2
 .3يرفع هللا الماهر بالقرآن فيكون من المالئكة السفرة الكرام البررة ,
ويعطيالمتعتعفيهأجران,فعنأمالمؤمنينعائشةرضيالهعنهاقالت
:قالرسولهللا"الماهربالقرآنمعالسفرةالكرامالبررة,والذييقرأ
القرآنويتعتعفيه,وهوعليةشاقلهأجران".3
 .1يرقىقارئالقرآنإلىأعالدرجاتالجنةوأرفعها,وأعظمالنعمفيها,
وأبهاها  ,فدرجته في الجنة بحسب تالوته في الدنيا  ,عن عبدهللا بن
عمرو بنالعاصرضيهللاعنهماقال :قالرسولهللا"يقاللصاحب
القرآنإقرأوارق  ,ورتل كما كنتترتل في الدنيا ,فإن منزلتك عند
آخـــرآيةتقــرؤها".4
 .6يغبطه أولياءهللاالصالحون,لماعلمههللاعزوجل,عنأبيهريرةأن
رسولهللاقال":الحسدإالفياثنتين,رجلعلمههللاالقرآن,فهويتلوه
آناءالليل,وآناء النهار,فيسمعهجارلهفقالليتني أوتيتمثلماأوتي
فالن,فعملتمثلمايعمل5"......,
أهداف تدريس التالوة:
لتدريسالتالوةأهدافتتمثلفي:6
 -5تعميقاإليمانبالقرآنالكريموأنهكتابهللا المنزلعلى دمحمرسولهللا
ملسو هيلع هللا ىلص,وأنهاليأتيهالباطلمنبينيديهوالمنخلفه,تنزيلمنحكيمحميد
.
 -4إجادةالتالميذقراءةكتابهللاعلىالوجهالشرعي.
1

(-صحيح)رواةالترمذي,ج,1صـ,571حديثرقم.4951

2

(صحيح)رواةمسلم,ج,3صـ,4173حديثرقم.4699(-3صحيح)رواةالبخاريج,3صـ,5884حديثرقم,3164ومسلم.واللفظله.ج,5صـ,139وحديثرقم.798
(-4صحيح)رواةالترمذي,ج,1صـ,577حديثرقم,4953وأبوداود,ج,5صـ,364حديثرقم.5363
5
(صحيح)رواةالبخاريج3صـ,5959حديثرقم.3748-6مصطفيرسالنشلبي(4111م)تعليماللغةلعربيةوالتربيةاإلسالمية,طـ،4القاهرة,دارشمسللطباعةصـ-451
456
91

 -4تفهممعانيكالمهللاتعاليوالتأثربه,وتدبرمعانيه.
 -3الخشوعالقلبيواالطمئنانالنفسي.
 -1تنميةالوازعالدينيلدىالطالب.
 -6تحبيبالتالوةإلىنفوسالتالميذ,وترغيبهمفيها.
 -7تنميةرجاءالثوابالمترتبعلىتالوته.
 -8زيادةالثروةاللغويةوالفكريةلدىالطلبة.
-3خطوات تدريس التالوة:
يتمتدريسالتالوةوفقالخطواتاآلتية:
 -5التمهيد:
 -5اإلعدادالجيدلخطةالدرسمنأهدف,ومحتوى ,ووسائلتعليمية,
ومناشط مختلفة  ,وأدوات التقويم حتي يتمكن من أداء درس بشكل
جيد.
 -4التمهيد ,والغرض منه تهيئه التالميذ للدرس ويتم من خالل عرض
أسباب النزول,أو قصة ذات عالقة باآليات المتلوة ,أو حديث في
فضلالتالوة.
-4العرض:
 -5تقسمالسبورةإلىمقاطعوفقالمعنىالذيتتطرقإليهاآليات,معتحديد
زمنالتالوةلكلمقطع.
 -4تالوة المعلم لآليات تالوة نموذجية وقد يستعين بتسجيل صوتي ألحد
مشايخالتالوةالمجيدينكالشيخالحصريأوالشيخالمنشاوي.
 -4شرحاآلياتشرحاإجماليامنخاللالمناقشةللتالميذحولاآليات.
 -3تالوةالتالميذلآلياتفيترتيلخاشع,والمعلميستمعويصوباألخطاء
حالوقوعها.
 -1شرحالمفرداتالصعبةوالتراكيبالغامضةوبإيجازوذلكلفهمالنص.
 -6استنتاجماترشدإليهاآليات,ومافيهامنالفوائدوالتوجيهاتالربانية.
-4اإلغالق:
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يقومالمعلمبعمليةالغلق,وتعنيوصولالدرسإلى نهايتهعنطريقتلخيص
المعنىاإلجماليلآلياتالكريماتومايستفادمنهاعلىالسبورة.
-3التقويم:
وفيالنهايةيقومالمعلمبالتقويمليتضحلهمقدارماتحققمنأهدافالدرس.
نموذجلتحضيردرسالتالوة
التاريخ اليوم:

الفصل الحصة المادة:تالوة الموضوع  :تالوة اآليات
()54-5منسورةالكهف
واألساليب التقويم

الطرائق
أهدافالدرس
واإلجراءات
يعتمد التقويم
يذكر التمهيد:
-5أن
أحكام من يذكر لنا حديث في فضل على
التالميذ
التجويد الموجودة سورة الكهف ؟ يستمع المعلم االستماع
والتلميذ لإلجابات ويدون االختياري
فياآليات.
يتمكن األحاديث على السبورة  .عن والذييفترق
-4أن
التالميذ من نطق أبي سعيد الخدري رضي هللا عن
السكتة على ألف عنه:قالرسولهللاصلىهللا االستماع
(عوجا) بطريقة علية وسلم ":من قرأ سورة التوجيهي
الكهف كانت له نورا يوم والتعليمي
صحيحة.
يذكر القيامة من مقامة إلى مكة في القراءة
-4أن
التالميذ معاني ومنقرأعشرآياتمنآخرها الفرديةحيث
في ثم خرج الدجال لم يضره" 5يتقرر خالل
المفردات
" .وعنه رضي هللا عنه أن االستماع في
اآلياتالمقررة
-3أنيميزالتالميذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال من قراء سوره مرحله
نطق حرف القلقة الكهف في يوم الجمعة أضاء التقويممقدار
له من النور ما بين الجمعتين تقديم التلميذ
فيالسورة
 _1ـن يستنتج "وفيرواية"منقرأسورة وفي ضوئه
التالميذ ما ترشد الكهف ليلة الجمعة أضاء له توضع خطه
اليه اآليات وما من النور ما بينه وبين البيت المعالجات
التي يتخذها
فيهامنالتوجيهات العتيق")4(.
المعلم
الوسائلالتعليمية:
الربانية.
 _6أن يتقرب  -الطباشير الملونة عند لتجاوز بها
التلميذ
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الواجب
المنزلي
يكلف
المعلم
تالميذه
بحضور
حلقة
التجويد مع
إمام
المسجد في
مسجد
الحي أو
القرية.
وأن
يرجعوا
الى بعض
كتب
التفسير
لإلطالع
علىمعاني
الكلمات.

كتابه معاني الكلمات
التالميذ الى هللا
القرآنية.
عز وجل بالتزام
القراءةالصحيحة - .آلة تسجيل يتم  من
خاللها االستماع إلى
 _7أن يصغي
تالوة الشيخ المنشاوي
التالميذ باهتمام
في المصحف المعلم
ومتابعه لتالوة
لآلياتالمقررة.
المعلم.
يتأدب العرض:
-8أن
مع  -يكلفالمعلمالتالميذأن
التالميذ
مصاحفهم
يخرجوا
المصاحف عند
بصورة فيها توقير
وعند
فتحها
المصحف ،ويوجههم
القراءة فيها وحال
أن يفتحوا المصاحف
االنتهاءمنالقراءة
على سوره الكهف ،
.
ويتأكدالمعلممنطريقة
يربط
-9أن
امساكهم للمصاحف
التالميذ بين تالوة
بطريقة تراعى األدب
المعلم  وحركات
والتوقير لكتاب هللا
الكلمات  من
تعالى.
المصحف.
-51أن يحاكي  -يقوم المعلم بقراءة
اآلياتقراءةنموذجية,
تالوة
التالميذ
يتابعون
والتالميذ
المعلمبدقة.
تالوته من مصاحفهم
يتقن
-55أن
(يمكن للمعلم أن
تالوة
التالميذ
يستعين بالتسجيالت
اآليات المقررة
الصوتية كي يستمع
فيعطونها حقها
التالميذ لنموذج جيد
من
ومستحقها
وسليم لقراءة اآليات
األحكام من حيث
المتلوة)
مخارج الحروف
 يوضح للتالميذ السكتةوصفاتها
البسيطة التي تتم على
وحركاتهاالخ..
كلمة (عوجا ) وأنها

سكتهبسيطةيحبسفيها
النفس  ,وال يأخذ
القارئفيهانفسا.
94

الضعيف
لنقاط ضعفه
 ,واألنشطة
التي ترفع
من مستواه
ليلحق
بزمالئه.
اذكر نقطتين
نستفيدها من
اآليات
المتلوة؟

 يقوم المعلم بتقديمالمفردات
معاني
اإلجمالي
والشرح
لآليات.
 ينتقلالمعلمإلىالقراءةالجماعية  ,وفيها يتلو
المعلم آيات السورة
ويردد التالميذ وراءه
ويكرر المعلم هذه
القراءة  حتي يطمئن
إلى حسن محاكاة
التالميذ لتالوة بصورة
كافيه
 ينتقلالمعلممنالقراءةالفردية  ,وتتم بين
المعلم والتلميذ  ,وبقية
يستمعون
التالميذ
في
ويتابعون
مصاحفهم.
 يبدأ باستماع تالوةالتالميذ األقوياء ثم
يلونهم حتي الوصول
الىاألضعف.
االغالق:
بعد االستماع الى التالوة
الفردية للتالميذ يكون
المعلم قد وصل الى نهاية
الدرس  ,وهنا يقوم بعملية
االغالق ,وذلك  من خالل
تلخيص ما تم أخذة في
الحصة,منأحكامالتجويد
 ,ومعاني الكلمات,
واألفكار الرئيسة والمعني
اإلجمالي  ,وبعض
اإلرشاداتوالتوجيهات
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النشاط:
يكلف المعلم التالميذ بأنيجربوا بأنفسهم نطق
الحروف من مخارجها
الصحيحة  ,من خالل
مالحظتهم لمكان وضع
السان.
يكلف المعلم التالميذ بالتنبيهإلعادة تالوة الشيخ المنشاوي
للكلمات التي فيها الحروف
المستهدفة  ,ويقيم التالميذ
أنفسهم بمقارنة أداهم ألداء
التالوة الصحيحة من الشيخ
المنشاوي.
يعلنالمعلمللتالميذأنالثالثةالتالميذ المجيدين سيشاركون
في نشاط القراءة النموذجية
التي يقدمها التالميذ في إذاعة
الصباح

رابعا  :طريقة تدريس التفسير:
 -1تعريف التفسير :
التفسيرلغة:1الشرحوالبيان,تفسيرالقرآنمنالعلوماإلسالميةيقصد
منه  :توضيح معاني القرآن الكريم  ,وما انطوت علية آياته من عقائد
وأسراروحكموأحكام.
ويعرف التفسير اصطالحا بأنه " :علم يعرف به فهم كتاب هللا المنزل
علىنبيهدمحمملسو هيلع هللا ىلص،وبيانمعانيه,واستخراجأحكامهوحكمه"2
 -2أهمية التفسير وفضله :

1

إبراهيمأنيسوآخرون:المعجمالوسيط,مرجعسابق،ص6882
دمحمبنيهدربنعبدهللاالزركشي5495هـالبرهانفيعلومالقرانوتحقيق:دمحمأبوالفضلإبراهيم,ج,5بيروت,دارالمعرفة,ص.51

96

إن التفسير من أجل العلوم اإلسالمية قدرا ً  ,وأعظمها خطرا ً ,وأرفعها
منزلة,وأعالهامكانة"وهوأشرفالعلومموضعاوغرضاوحاجةإليه
,وتكمنأهميتهفياآلتي:
 -5أنموضوعكالمهللاهوينبوعكلحكمة,ومعدنكلفضيلة.
 -4أنالغرضمنههواالعتصامبالعروةالوثقي,والوصولإلىالسعادة
الحقيقية.
 -4لتعلقهببيانكتابهللاعزوجل,قالرسولهللا"فضلكالمهللاعلى
سائرالكالمكفضلهللاعلىخلقه".
 -3عنايتهبتبيينمرادهتعالىفيأمرهونهيه.
 -1اليتملصاحبالقرآنمايطلبهمناألجرالموعودبهفياألحاديث
الصحيحةحتىيفهممعانيه,فإنذلكهوالثمرةمنقراءته.
 -3أحسن طرق التفسير :
إنأصحالطرقفيذلك:
أن يفسر القرآن بالقرآن  ,فإن لم فيفسر القرآن بالسنة ,فإن لم فيفسر
بأقوال الصحابة  ,فإن لم فيفسر بأقوال التابعين  ,فإن لم فيفسر بلغة
العرب.
 -4أهداف تدريس التفسير :
هناكأهدافكثيرةلتفسيرالقرآنالكريمومنأهمها.1
 -5إجادةتالوةآياتالقرآنالمقررةفيالتفسير.
 -4استيعابمعانياآلياتالكريمةالمقررة,والتعبيرعنمافهموهمنها.
 -4استنتاجاألحكاموالدروسالمستفادة,
 -3استشعارعظمةالقرانالكريم.
 -1إدراكجوانبإعجازالقرانالكريم.
 -6اإليمانالقلبيوالتسليمالمطلقلكلمافيالقرآنالكريم.
 -7ربطاإلسالمبالواقع ربطامباشرا,قائماعلىكوناإلسالمهوالحل
الوحيدلكلالمشكالتالبشرية.

 -5خطوات تدريس آيات التفسير :
1

-رواةالترمذيوقالحديثحسن.
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يتبعالمعلمخطواتدرسالتالوة,وأنيراعيمايلي:1
 -5التمهيد:
ويتناولالمقدمةلموضوعالدرس,ويكونمنخاللسؤال,أوقصة,أو
سببنزول,أوغيرذلك.
 -4العرض:
 -5تقسماآلياتإلىوحداتفكرية,كلواحدةتامةالمعنى ,وعرضها
علىالتالميذ,ويمكنعرضهامكتوبةفيلوحة.
 -4قراءة المعلم لآليات قراءة جهرية بخشوع وترتيل والتزام بأحكام
التجويد,وقديستخدمالمسجلويسمعهمالتالوةبصوتالحصريمثال.
 -4مناقشة المفردات اللغوية  ,والتراكيب الجديدة  ,وتدوين ما أغفله
التالميذعلىالسبورةأمامالتالميذ.
 -3مناقشةمعنىكلوحدةبأسئلةمنالمعلممعمراعاةمايلي:
أنيستنبطالتالميذأنفسهمالمعنىالعاملآليات.ضرورةالربطبينكلوحدةوالتيتليها.توظيفاآليات الكريمةفيتصحيحواقعالمسلمينوحياتهم,وهذايتطلب أن يكون المعلم واسع اإلطالع غزيز العلم حسن االدراك
لواقعالمسلمين,ومايجبأنيكونواعليه,وهذايحتاجمنالمعلمإلى
وأاليقعأسيراللكتابالمدرسي.
ً
اإلطالععلىتفاسيرأخرى
مراعاةإقناعالتالميذبالقرآنالكريم,وإثارةغيرتهمعليه. -1استنباط ما ترشد إليه اآليات الكريمات من أفواه التالميذ ,مع تعديل
الصياغة.إنلزماألمر.وتسجليهاعلىالسبورة,وتوجيهالتالميذ
إلىتطبيقهافيحياتهم.
 -4اإلغالق:
 -5يقومالمعلمبتلخيصماوردفيالدرسلفظيا,ثميسجلهعلىالسبورة.
 -4توفيرجوالخشوعوالوقاروالسكينةواإلنصاتالالئقبالقرآنالكريم
.
 -4قراءةالتالميذلآلياتقراءةجهريةويبدأبالمجيدفالمجيدمنالتالميذ.
-3التقويم:
1

حسنشحاتة:تعليمالديناإلسالميبينالنظريةوالتطبيق,مرجعسابق,ص,514مصطفيرسالنشلبي4111متعليماللغةالعربيةوالتربيةالدينيةاإلسالمية:القاهرةدارالشمسللطباعةص.444-441
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التقويم عملية مستمرة في أثناء الدرس وفي نهايته  ,ويكون التقويم النهائي
للدرس من خالل األسئلة  ,ومن خالل طلب تلخيص المعنى من قبل التالميذ
وذكرمايستفادمناآليات.



درسنموذجيفيالتفسير:
التاريخ اليوم الفصل الحصة المادة:تفسير الموضوع  :تفسير اآليات من
()41-55سورةالنور
أهدافالدرس

الطرائقاألساليبواإلجراءات التقويم

.5أن يذكر التالميذ التمهيد:
سبب نزول هذه  -من هي المرأة  التي
تزوجها الرسول وهي
اآليات.
بكر؟
.4أن يوقن ببراءة أم
عائشة  -يستمع المعلم والتالميذ
المؤمنين
لإلجابات ويدون على
رضي هللا عنها .ألن
اإلجابة
السبورة
براءتها في القرآن
الصحيحة
الكريم.
.4أن يعرف التالميذ  -أم المؤمنينعائشةرضي
هللاعنهاوأرضاها.
المفردات
معاني
والمعنى اإلجمالي  -ذكر هللا تعالي حادثة
مرتبأمالمؤمنينعائشة
لآليات.
رضي هللا عنها بماذا
.3أن يستنتج التالميذ
عرفتهذهالحادثة؟
والعظات
العبر
والتوجيهات الربانية  -يناقش المعلم تالميذ
ويتوصل معهم إلى أنها
مناآلياتالمقررة.
حادثةاالفك.
.1أنيدركالتالميذما
في قصة نزول هذه  -ثميخبرهمأندرساليوم
في التفسير يعالج حادثة
اآليات من صدق
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معني
.5ما
الكلمات األتية
(باإلفك)
و(والذي تولي
كبره)و(بهتان)؟
.4اذكر ثالث
من
نقاط
التوجيهات
المستفادة من
اآليات.

الواجب
المنزلي
يكلف المعلم
تالميذه
بحضورحلقة
التجويد مع
إمام المسجد
في مسجد
أو
الحي
القرية.
أن يرجعوا
إلى بعض
كتب التفسير
لالطالع على
معاني
الكلمات.

اإلفك.
النبوة حيث انتظر
الوحي شهرا كامال *الوسائلالتعليمية:
حتى جاءت براءتها  -لوحة فيها مكتوب اآليات
للتفسيرفيالحصه.
منهللاعزوجل.
.6أن يحذر التالميذ  -الطباشير الملونة عند كتابة
من األفكار الهدامة معانيالكلماتالقرآنية.
التي تطعن في *العرض:
 يعرض المعلم لوحة مكتوبالصحابة.
.7أن يحب التالميذ عليهااآلياتموضوعالدرس,و
أمنا عائشة رضي هللا قد وضع خطا مميزا تحت
عنها ألنها حبيبة الكلمات التي تحتاج إلي بيان
رسول هللا صلى هللا معانيالمفردات.
 يكلف المعلم التالميذ أنعليهوسلم.
.8أن يدرك التالميذ يسجلوا الفوائد التي سيتم
بعض فضائل أم التوصلإليهامنخاللالدرس.
عائشة  -يقوم المعلم بقراءة اآليات
المؤمنين
رضي عنها ومن قراءة نموذجية  ,والتالميذ
أهمها نزول تبرئتها يتابعون تالوته في مصاحفهم
فيقرآنيتلىويصلى (يمكن للمعلم أن يستعين
بالتسجيالت الصوتية كي يستمع
بهإلىيومالدين.
.9أن يطبق التالميذ التالميذ لنموذج جيد وسليم
التوجيهات لقراءةاآلياتالمتلوة).
عمليا
القرآنية في هذه  -يقوم المعلم بتقديم معاني
اآليات الكريمات .في المفردات والشرح اإلجمالي
الحذر من قذف لآليات.
اإلغالق:
المحصنات
يقومالمعلمبتلخيصماوردفي
الدرس من معاني المفردات
والمعني اإلجمالي واألفكار
الرئيسةفيالدرس.

خامسا  :طرق تدريس الحفظ
.5تعريف الحفظ :
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يقصدبالحفظ:تسميعاآلياتالقرآنيةعنظهرقلب,بتالوةصحيحةخاليةمن
األخطاءوبصورةالتكلففيها,بمعنيأنيكونالحفظثابتاومستقرافيقلب
التلميذاليتلعثمفيه,أويغلطفيحتاجلكثيرتذكير.
.4أهمية وفضل حفظ القرآن الكريم :
تكمنأهميةوفضلحفظالقرآنالكريمفياآلتي:
 -5امتداحهللاحافظيالقرآنالكريمبأنهمأهلالعلمقالتعالي(بلهوآيات
بينات في صدور الذين أوتو العلم)(العنكبوت )39وهم المؤمنون الذين
يحفظونالقرآنالكريمعنظهرقلب.
 -4كانمنرحمةهللاعلىخلقهأنحفظالقرآنالكريم,ليجعلمنذلكسببا
مانعا من ضياع شيء منه كما قال تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون )(الحجر )9:وقال تعالى (ولقد تركناها آية فهل من مدكر)
(القمر )51 :فيحفظه الطفل الصغير واألعجمي واألمي  بقدرة من هللا
ورحمة.
 -4وردت أحاديث كثيرة من رسول هللا تحث على حفظ القرآن الكريم,
وصدرت منه ملسو هيلع هللا ىلص مواقف نبوية تبين أهمية الحفظ وفضل الحفظ  ,ومن
ذلكماوردفياألحاديثوالمواقفاآلتية:
تقديم حافظ القرآن حيا ً وميتا ً ,عن أبي مسعود األنصاري البدري عن
النبيقال"يؤمالقومأقرؤوهملكتابهللاتعالي".1
وعن جابرأنرسولهللا كانيجمعبينالرجلينمنقتلى أحدفيثوب
واحدثميقول"أيهماأكثر أخذا ً للقرآن,فإذاأشيرإلىأحدهماقدمه في
اللحد"54
وفيالحديثالقدسيعنرسولهللاصلىهللاعليةوسلمقال"يقولالرب
عزوجلمنشغله القرآنوذكريعنمسألتيأعطيتهأفضلماأعطي
السائلين,وفضلكالمهللاعلىسائرالكالمكفضلهللاعلىخلقه".2
ويحذر النبي من خلو جوف المسلم من القرآن الكريم  ,عن ابنعباس
رضيهللاعنهماقال:قالرسولهللا"إنالذيليسفيجوفه شئ من
القرآنكالبيتالخرب".1
-1رواهمسلم.
-2رواهالترمذيفيكتابفضائلالقرانبابرقم,41سننالترمذيج-1ص,583سننالدراميفيكتابفضائلالقرآن
,بابكالمهللاعلىسائرالكالمج,4ص.457
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وعنعبدهللابنمسعودقال:إنأصغرالبيوتبيتليسفيهشيءمن
كتابهللا.2
ويحذرمننسيانآيةمنكتابهللاتعالى.عنأنسرضيهللاعنهقال:
قالرسولهللا"عرضتعليأجورأمتيحتى القذاةيخرجهاالرجلفي
المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من
القرآنأوآيةأوتيهارجلثمنسيها".3
-4أهداف حفظ القران الكريم :
منأهمأهدافالقرآنالكريماآلتي:
 -5ربطالتالميذبكتابهللاتعالى,وااللتزامبأحكامهوالتمسكبقيمه.
 -4تطويعألسنتهمعلىبليغالبيانالقرآني,وفضحالكالمالمعجز.
 -4تنميةالجانباللغويلديهم,وإمدادهمبثروةعظيمةفياأللفاظوالتراكيب
والعباراتوالتراكيبالساميةالبارعة.
 -3اإلطالععلىتعاليماإلسالمالسمحةفيسجلهاالقرآنيالخالد.
-1المساعدةفيجوانبالتعليماألخرىلديالتالميذ,فقدثبتأنحفظالقرآن
لهارتباطدالبالتفوقالعلميفيالمجاالتالعلمية.
 -1تيسيرتعلمالعلومالتيلهاارتباطبالقرآنالكريم,مثل:علوماللغةمن
نحووبالغةوصرفوالعلومالشرعيةمنتفسيروحديث...الخ
طريقة تدريس الحفظ :
-5التالوةالنموذجيةمنقبلالمعلمللنصالقرآنيالمرادحفظه.
 -4القراءةالترددية منقبلالطالبللمعلمويراعىفيهذهالقراءةتصويب
األخطاء من المعلم للطالب الذين ال يحسنون إتقان نطق الكلمات القرآنية،
ويقعونفيالخطأالجليوالخفيبنوعيه.
-4القراءةمنقبلالطالبالنابهينوالمجيدينثماللذينيلونهم.

-1رواهالترمذيوالحاكموضعفهاأللباني.
-2رواهالحاكمموقوفاوقالرفعهبعضهم,وقالاأللبانيحسنلغيرهموقوف.
-3رواهابنماجةوابنخزيمةفيصحيحة.
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 -3شرح عام إجمالي من قبل المعلم لما يتضمنه النص القرآني من معنى ال
يتجاوزسبعدقائقليساعدالطالبعلىالحفظبفهمهملمعنىاآليات،وماتدل
عليهاآلياتحتىيسهلعليهمالعملبماحفظوه.
-1إعطاءالطالبجزءمنالوقتلحفظالنصالقرآني.
-6التسميعلعددمنالطالبالنابهينالذينتمكنوامنحفظالنص.
-7تقديمجوائزرمزيةمنقبلالمعلمللطلبةالذينأحسنواحفظالنصالقرآني.
المبحث الخامس :واقع تدريس القرآن الكريم في كليات التربية:

لقدصاحباهتمامالجامعاتاليمنيةبإعدادمعلمالقرآنالكريموعلومه،اهتماماً
من وزارة التربية والتعليم وذلك بفصل مادة القرآن الكريم عن مادة التربية
اإلسالمية حيث أصبحت مادة القرآن الكريم مادة مستقلة كبقية المواد ،وبذلك
حظيمعلمالقرآنالكريموعلومهفيالجمهوريةاليمنيةباهتمامكبير -وبخاصة
معلم المرحلة الثانوية -حيث أنشئ قسم خاص إلعدام هذا المعلم على مستوى
كليةالتربيةإلىجانبقسمالدراساتاإلسالمية،حيثيتولىالمتخرجفيقسم
القرآنالكريموعلومهتدريسمادةالقرآنالكريموعلومه،والتيأصبحتمادة
مستقلةبالقرارالوزاريرقم()4111لسنة5991م،وتشملهذهالمادةالحفظ،
والتفسير،والتالوة،والتجويد،ومباحثعلومالقرآن.
أوالا :مهام معلم القران الكريم وعلومه وأدواره ومواصفاته:
يتفق كثير من المربيين والباحثين على أن المعلم هو المفتاح الرئيسي لنجاح
العمليةالتعليميةفيأيبرنامجتعليمي،ألنالمعلمهوالذييهيئالمناخالذي
يقويثقة المتعلمبنفسه،أويدمرها،يقويروحاإلبداعأويقتلها،يثريالتفكير
الناقدأويحبطه،ويفتحالمجالللتحصيلأواإلنجازأويغلقه.واليستطيعأحد
أن ينكر أهمية المعلم ودوره في العملية التربويــــة والتعليمية  ،فهو موجه
ومرشد  نفسي  ومدير للنشاط المدرسي وناقل للمعرفة وميسر لعملية التعلم،
وهوقدوةلطالبهومثلأعلىلهم،فهوعنصرمهموفاعلفيالعمليةالتربوية
والتعليميةاليمكنتجاهلهأواالستغناءعنهبأيحالمناألحوالمهماتوافر
لهذهالعمليةمنوسائلتعليميةحديثهوامكاناتماديهمتطورة.
ومعلمالقرآنالكريملهأهميةخاصةيستمدهامنأهمية العلمالذييحملهوهو
القرآن الكريم ومن أدواره المتميزة في العملية التربوية والتعليمية .فهو ليس
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معلمالمادهدراسيةفحسبوإنماهورائدلطالبهوقدوةحسنهلهميقتدونبهفي
سلوكهوأقواله وهذاالمعلميضطلعبمهامعديدةاليضطلعبهاأيمعلمآخر
ولعل من أبرزها :تدريب الطالب على إتقان تالوة القرآن الكريم 1وتزكية
نفوسهم وتعليمهم كتاب ربهم وهذه المهام هي من أشرف المهام فقد جاء في
الحديثالشريفالذيرواه عثمانبنعفان(:خيركممنتعلمالقرانوعلمه
)،2وهيالمهمةالتيبعثمنأجلهاسيدالرسلدمحمملسو هيلع هللا ىلص،والتيأخبرهللاعنها
بقولتعالى((هوالذيبعثفياألميينرسوالمنهميتلوعليهمآيتهويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلل مبين ) (الجمعة، )4:
وهذه المهمة ليست سهله كما قد يتصورها بعض الناس  ،فتعليم التالوة
والتجويديقتضيمنالمعلمأموراًعدةمنها:
أنيلمالمعلمبأحكامالتجويدويتدربعليهاتدريباجيدا.أنيهيئالجوالروحيالمناسبلدرسالتالوة.أن يتقن تالوة القرآن إتقانا تاما،وأن يكون مثاال في استحضار الخشوعوالسكينةوالوقارأثناءالتالوة.
أن يكون قادرا على تدريب الطلبة على التالوة السليمة من حيث إخراجالحروف من مخارجها وضبط الحركات والسكنات ،وااللتزام بأحكام الوقف
وتطبيقأحكامالتجويد.
أنيدربالطلبةعلىااللتزامبآدابتالوةالقرآنوآداباستماعه.أنيكونمتيقظاألخطاءالطلبةفيالتالوةوأنيكونقادراعلىتصحيحهافيالوقتالمناسب.
أنيقدمشرحاميسرالآلياتبحيثيعيالطلبةماتتضمنهاآليات.أنيساعدالطلبةعلىحفظالقرآنالكريممنخاللتكليفهمبالواجباتالمنزليةفيالحفظواالستماعإلىاألشرطةوتكرارالتالوة......الخ.
 أنيصلبالطلبةإلىدرجةمنالتزكيةالنفسيةوالروحيةالتييرضىهللابهاوالتيهيمصدرالفالحلقولهتعالى(قدأفلحمنزكاها)(الشمس)8:
 -1دمحم محمود الحيلة  :طرائق التدريس واستراتيجياته،ط،4اإلمارات العربية المتحدة ،دارا لكتاب لجامعي.
2
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والتزكيةتأتيبمعنىالتربيةواإلصالحأيإصالحالنفوسبتوجيههاوإرشادها
إلىالفضائلوتجنيبهاالرذائلحتىتكونأقربإلىالخيروأبعدعنالشروهذا
األمريقتضيأنيكونالمعلمقدوةحسنةفي أقوالهوأفعالهوأنيتخلقبأخالق
القرآن تأسيا برسولهللا ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان خلقهالقرآن كماروت ذلكالسيدة عائشة
رضيهللاعنهاوقدوصفههللا–سبحانهوتعالى–فيكتابهالعزيزبقولهتعالى
(:وإنكلعلىخلقعظيم)(القلم،)3:وإذاكانتالقدوةواجبةفيحقأيمعلم.
فهيفيحقمعلمالقرآنأوجب,ألنهيمثلالقيمواألخالقاإلسالمية,ويحمل
فيصدره كتابهللا,وهومعنيبترجمتهفيسلوكهوسلوكطالبه,كماأنهذا
المعلممحطأنظارطالبهوزمالئهومجتمعهأكثرمنأيمعلمآخر,لذلكالبد
أنيكونالقدوةالحسنةهيأعظموأنجوسائلالتربيةواإلصالح.
وقدأدركالمسلمون األوائلأهمية القدوة الحسنةوتأثيرها فيسلوك المتعلم,
فتواصوابها,وأكدواعليها,فهذاعتبةبنأبيسفيانيوصيمؤدبأوالده,فيقول
له "ليكن أول ما تبدأ به من إصالح بني إصالح نفسك ,فأن أعينهم معقودة
بعينيك,فالحسنعندهممااستحسنت,والقبيحعندهممااستقبحت,وعلمهمكتاب
هللا,والتكرههمفيملوه,وتكرههمفيهجروه".1
وتعليم الطالب كتاب ربهم من أبرز مهام معلم القرآن الكريم ,ويقصد بها
تعليمهمالعقائد,والشرائعالتيجاءبهاالقرآن,بحيثتعيهاقلوبهمفيلتزمونبها
فيسائرشؤونحياتهموهذااألمريقتضيمنمعلمالقرآنالكريمالتالي2:
أنيوضحويفسرماخفيمنمعانيالقرآنالكريمتفسيرصحيحا ً.أن يكون قادرا على استنباط األحكام والقيم واآلداب والدروس المستفادة مناآلياتوتوضيحهاللطلبة.
أنيلمبمصادرالتفسيروشروطهوقواعدهوبأشهركتبه.أن يلم بعلوم القرآن المختلفة ,فيعرف أسباب نزول المكي والمدني والعاموالخاص والمطلق والمقيد  ......الخ ويوظفها في تفسير القرآن الكريم  ,كما
يجب أن يلم باللغة العربية  ,ويحسن استخدامها  ,فال يحل ألحد أن يتكلم في
-1أبوالعباسشمسالديناحمدبنأبيبكر:وفياتاألعيان,تحقيقإحسانعباس,ج,8بيروت,دارصادر,597,ص
.554
-2استفادالباحثفيتحديدهذامنعبدهللادمحمالصديقمرجعسابق.
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كتابهللاإذالميكنعالمابلغاتالعربكماقالمجاهد–وهوأحدأئمةالتفسير
التابعين.
أنيوجهالطالبإلىضرورةااللتزامبكلماجاءفيالقرآنالكريممنأوامرونواه,ويقنعهمبأنذلكفيصالحهموفالحهم.
ومعلم القرآن كثيرا ما يمارس دور المفتي داخل المدرسة حيث يتوجه إليه
طالبه وزمالئه باالستفسار في كثير من المسائل الدينية في مجال العقيدة
والعبادات والمعامالت ,كما يلجؤون إليه ليفتيهم في كثير من مشكالتهم
وقضاياهم التي يوجهونها ,فهو معقد آمالهم  ,ومرجعتيهم في بيان مالهم وما
عليهممنأموردينهموالقيامبدوراإلفتاءيقتضيمنالمعلممايلي.1:
أنيكونملماباألحكامالشرعية.أنيكونقادراعلياستنباطاألدلةالشرعيةالصحيحةالمقنعةالتيتؤكدصحةمايفتيبه.
أنيستطيعالتوفيقبيناألدلةالشرعيةالتييتوهمأنبينهاتعارضا.أنيتقناللغةالعربية,ويعيأساليبها.أنيلمبعلومالقرآنكاملة.أنيتقبلاألسئلةواالستفساراتالتيتوجهإليه بصدررحب,وأنتكونإجابتهمقنعةمدعمةبالدليلالشرعيالصحيح.
أناليتعجلفياإلفتاءفيأيمسألةحتييتبينلهالصوابفيها,وأنيتوقفعناإلفتاءفيماليسلهبهعلم,واليتحرجمنذلك.
ومعلمالقرآن الكريم كغيره منالمعلمينهوناقل للمعرفة وهذاالدور يقتضي
منهمايلي2:

1

استفادالباحثفيتحديدهذاالدورمن:احمدالعوامي:مرجعسابق,ص.13جادالحقعلىجادالحق:مرونةالفقهاإلسالمي,القاهرة,دراالفاروق,ص.561-5312
استندالباحثبشكلأساسيفيتحديدهذاالدورإلي:عبدهللااحمدالصديق:مرجعسابقص17أحمدالعوامي:مرجعسابق,ص.13–حسنشحاتةوأبوعميرة:مرجعسابق,صص.41-59
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اإللمامالجيدبمحتوىمادته.اإللمام بالعلوم األخرى ذات الصلة بالقرآن الكريم :مثل السنة النبوية والفقهواللغةالعربيةوغيرهامنالعلومالتييحتاجهاالمفسر.
التأكد من صحة وسالمة المعرفة التي ستقدم للدارسين بخاصة في مجالالتفسير ,ألنالتفسير قدتطرق إليهالوضع,ودخلت عليه الكثير من الروايات
والموضوعاتوبعضاإلسرائيليات ,لذاالبدعليالمعلمأنيعتمدعلى كتب
التفسير الصحيحة وال ينقل للطلبة إال ما صح من الروايات وعليه أن يتجنب
الرواياتالضعيفةوالموضوعيةويحذرمنها.
ربطالمعرفةبحاجاتالدارسينومشكالتهم.أنيرشدالطلبةإلىمصادرالمعرفةالصحيحة.تدريب الطلبة على كيفية استخدام المعرفة واالستفادة منها في الحياة العلميةفالقرآنليسمعارففقط ,ولكنهمنهجودستورحياة,البدأنيحسنالطالب
تالوته.
مراعاة قدرات الطلبة الدارسين واستعداداتهم ,فال بد أن يحدد المعلم الكمالمعرفيالذييقدمللدارسينبمايتناسبمعمستوياتهموقذارتهمومايتناسبمع
زمنحصتهم.
أنيكونمتمكنامنالمادةالعلمية.أنيلمبطرقتدريسها.أنيقررالطريقةالمناسبةلتدريسمختلففروعالمادةوموضوعاتها.أنيجذبانتباهالدارسين,ويدفعهمإلىالنشاطوالمشاركةفيالمناقشات.أنيستخدمالوسائلالتعليميةالمناسبة.-أنيستخدمأساليبمتنوعةفيقياسوتقويممااكتسبهالدارسون.
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وقدحددتدارسةالمغامسي1أهمالمستوياتالتربويةالتييجبأنيضطلعبها
المعلمون ومعلم التربية اإلسالمية ومعلم القرآن الكريم  الشك معني بها فيما
يلي:
غرسالعقيدةالصحيحةفينفوسالطالب.توجيهالطالبوإرشادهمإلىاألخالقالفاضلةواآلداباإلسالميةالمجيدة._توجيهالطالبوإرشادهمإلىفهماإلسالمفهماصحيحا.
التوجيهواإلرشادبالقدوةالحسنة.ربطالمادةالعلميةبواقعالحياة.مراعاةالفروقالفرديةبينالطالب.التوجيهواإلرشادالتعليميوالمهني.التوجيهواإلرشادالصحيوالنفسيواالجتماعي.تلك هي أبرز المهام واألدوار التي يضطلع بها معلم القرآن الكريم وعلومه
وهناك صفات أساسية يجب أن يتحلى بها هذا المعلم يمكن أن نلخصها في
التالي:2
أنيكونقدوةحسنةلطالبه,ألنهفينظرهمهوالمثلاألعلىلهذايجبأنيتخلقبأخالقالقرآنفيجميعأقوالهوأفعالهكماكانرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص.ومنالقدوة
الحسنة أن يجيد تالوة القرآن الكريم ويلتزم بآداب تالوته من خشوع وتدبر
وتمثلللمعنى.
أنيتصفبالحلمواألناةوسعهالصدروالرفقبالمتعلمينحتىيكونمحبوبابينطالبه.

-1سعيدبنفاتحالمغامسي:أهمالمستوياتالتربويةلمعلمالتربيةاإلسالميةفيالتعليمالعامبالوطنالعربي,مؤتمر
تطويرالمناهجالتربيةاإلسالميةبالوطنالعربي,رابطةالجامعاتاإلسالمية,جامعهاألزهر45-49,مايو5961,م
المحورالثاني,ص.447
-2استندالباحثالي
حسنسري:مرجعسابق,ص.44-48حسنشحاته:مرجعسابق,ص.431دمحمالسيداحمد:مرجعسابقص.11-13108

أنيكونخاليامنالعيوبالخلقيةالمتعلقةبعيوبالنطق,ألنتدريسالقرآنيتطلب النطق السليم وإخراج كلحرف منمخرجةالصحيح,فال يمكن بأي
حالمناألحوالأنيوكلتعليمالقرآنالكريملمعلمغيرقادرعلىالنطقالسليم
 ,أو عاجز عن إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة  .وينبغي أن يكون
حسنالصوتواألداءحيثيستميلالطالبإلىتالوته,ويجذبانتباههم.
أنيكونقويالشخصيةقادرعلىالضبطوالسيطرةعلىطالبهحازما,يضعاألمورفيمواضعها,فاليشدحيثينبغيالتساهل,واليلينحيثتجبالشدة
.
 أن يتميز بغزارة العلم  ,وأن يكون واسع اإلطالع ذا ثقافة علمية ممتازة ,مستمرافيالبحثواالشتغالبالعلم.
 أن يكون مهتما بالدراسات القرآنية  ,ويتحقق ذلك باإلطالع المستمر علىأساليب القرآن في اإلقناع وخصائص القرآن ومنهجه في األخالق والتربية
ومعالجةقضاياالمجتمعومشكالته.
 أنيلمبعلومالقرآن,بأنيعرفأسبابالنزولالمكيوالمدنيوالعاموالخاصوالمطلقوالمحكموالمتشابهوالناسخوالمنسوخوأنيتمثلالمعنىأثناءالتالوة.
 أن يتقن تالوة القرآن الكريم إتقانا تاما ,ألن القرآن ال يؤخذ إال ممن يحسنالتالوة,ويجيدتطبيقأحكامالتجويد,وفاقدالشيء اليعطيه,وأنيتمثلالمعنى
أثناءالتالوة,فيغيرمننبراتصوتهبمايتناسبمعالموقف,منوعدووعيد
أو ترغيب او ترهيب أو استفهام أو إخبار  ,ولن يتأتى ذلك إال إذا فهم المعلم
معانيالقرآنفهماجيدا ً.
 أن يكون حافظا للقرآن الكريم  ,أو على األقل لآليات والسور التي يقومبتحفيظها,أوتعليمتالوتها.
 أنيكونملما ًبكافةقواعدالتجويدمنغنهومدوإظهاروإدغاموإقالبوإخفاءوتفخيم وترقيق ووقف ووصل  ,وأن يكون قادرا علي تطبيق ذلك على
النصوصالقرآنية.
 أن يتفنن في تنويع أساليب التعليم القرآني ,وهذا لن يتأتى إال إذا أتقن هذهاألساليب  ,وعرف ما يصلح لكل موقف  ,فيعرف طرق تدريس التالوة
وخطواتها وطرق تدريس الحفظ ،والوسائل التي تعين عليه ،وطرق تدريس
التجويدوكيفيستغلقواعدهفيالتطبيقالعمليعلىمايتلىويحفظمناآليات
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والسور  ,والبد أن يعرف طرق التفسير ومصادره ,ويحسن استغالل تلك
المصادر,وهذاكلهيحتاجإلىخبرهوحسنتدريب.
 أن يكون دارسا ً لنفسية الطالب في المرحلة التي يدرس فيها ملما ً بخصائصطالبه ,حتى يستطيع أن يدرسهم على قدر عقولهم وحسب استعداداتهم النفسية
وقدراتهمالعقلية.فمعلمالقرآنالتربويهوأقدرعلىمعاملةالطالبعلىقدر
عقلياتهمواستعدادهم,وعلىمعرفهالفروقاتالفرديةبينهم.
 أنيكونواعيا ًللمؤثراتواالتجاهاتالفكريةوالثقافيةواالجتماعية,وماتتركهفي نفوس الجيل من آثار على معتقداتهم وأساليب تفكيرهم ,فاهما لمشكالت
الحياةالمعاصرةوعالجاإلسالملها,مرنا ًكيسا ًيستمعلكلاعتراضاتالطالب
واستفساراتهموشكوكهم,فيتتبعأسبابهاويعالجهابحكمةوروية.
مماسبقيتبينأنمعلمالقرآنالكريميضطلعبمهاموأدوارخاصةاليضطلعبها
أي معلم آخر ,كتدريب الطالب على إتقان التالوة وحفظ القرآن وتفسير آياته
وبيانأحكامهوحكمه،واإلفتاءبهفيكثيرمنالمسائلالدينيةوبيانرأيالشرع
فيكثيرمنالمشكالتالحياتية.كما أنهذاالمعلممعنيأكثرمنغيره بغرض
غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الطلبة  ,وتوجيههم وإرشادهم إلى األخالق
الفاضلة واآلداب اإلسالمية .هذا باإلضافة إلى التوجيه واإلرشاد التعليمي
والمهنيوالصحيواالجتماعيالذييشتركفيهمعغيرهمنالمعلمينوهناك
صفات أساسية يجب أن يتصف بها معلم القرآن الكريم  ,وهي به ألصق من
غيره كالقدوة الحسنة ورحابة الصدر وسالمة النطق  ,واإللمام بعلوم القرآن
والتجويدوإجادةالتالوةوحفظالقرآنالكريم.
وفيضوءماسبقيمكن أننستخلصمجموعةمنالكفاياتاألدائيةالخاصة
بتدريسالقرآنالكريموعلومهوالتييجبأنيتمكنمنهاالطالبالمعلمبقسم
القرآنالكريموعلومهبكلياتالتربية:
 يهيئ المعلم الجو الروحي المناسب لدرس القران الكريم  ,من خاللتوفير الهدوء التام ,والتذكير بعظمة القرآن وقدسية وآداب تالوته
واستماعه.
 يتلو اآليات تالوة صحيحة مرتلة يراعي فيها الخشوع والتدبر وتمثيلالمعنىوااللتزامبكافةآدابالتالوة.
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يدرب الطالب على التالوة السليمة ,من حيث إخراج الحروف من
مخارجها وضبطالحركات والسكتات ,والوقف والوصلوتطبيق أحكام
التجويد.
يصوبأخطاءالطلبةفيالتالوة,ويصححهافيالوقتالمناسب.
يدربالطلبةعلىااللتزامبآدابالتالوةللقرآنوآداباستماعه.
يحدداأللفاظالغامضةفيالنصبمشاركةالطلبة,ويوضحمعانيهاعلى
السبورة.
يقدمشرحاميسراًوجذاباًلآلياتيلتزمفيهبمصادرالتفسيرالصحيحة.
يدرب الطلبة على استنباط األحكام الشرعيةوالقيمواآلداب الواردة في
النص,ويلخصهاعلىالسبورة.
يربطاآلياتبواقعالحياةومشكالتهاوباألحداثالجاريةماأمكن.
يجيبعنأسئلةالطلبةواستفساراتهمبإجاباتمقنعهمدعمةبالدليل.
يرشد الطلبة إلى الطرق والوسائل التي تعينهم على إتقان تالوة القرآن
وحفظه.
يساعدالطلبةعلىحفظاآلياتوالسورالمقررةعليهممنخالل:
 تكليفهمبواجباتالحفظفيالمنزل.
 تكرارالتالوةالنموذجية.
 استخداماألشرطةالمسجلة.
 تقسيمالنصإلىوحداتمتكاملةالمعني.

ولكي يتمكن معلم القرآن وعلومه من هذه الكفايات البد أن يعد وفق برنامج
شامليهتمبمختلفالنواحيالتخصصيةمنهاوالمهنيةوالثقافية,والبدأنيؤخذ
في االعتبار كل المهام واألدوار المناطة به ,وأن يتم اختياره وفق معايير
خاصة.
ثانيا ً :واقع إعداد معلم القرآن وعلومه في كليات التربية:مهماتوافرللعملية
التعليمية من مناهج حديثة ووسائل تعليمية متطورة فان نجاحها يظل مرهونا
بجهودالمعلم,فالمعلمهوالعنصرالحاسمفينجاحهذهالعمليةأوفشلها,فهي
تصلحبصالحهوتفشلبفشله ",لذلكفإنانتقاءوإعدادومراقبتهوتقويمه أهم
أمرلدىالمسئولينعنالتعليمفيمختلفالدول"1
-1عابدتوفيقالهاشمي,مناهجالدراساتاإلسالميةج4صنعاء,داراقرأ,5993,ص.57
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ويسيرنظامالدارسةفيقسمالقرآنوعلومهبكليةالتربيةجامعهصنعاءوفقاً
لنظام الفصل الدراسي  ,ونظام الساعات المعتمدة( أو ما يسمى بالنظام
الموازي),ويتخرجالطالبمنهذاالقسمبعداختبارهمتطلباتالتخرجبنجاح
وهذهالمتطلباتهي:1
أ -متطلبات الجامعة :
وتتضمن ثالثة مقررات يخصص لكل مقرر  4ساعات معتمدة وهذه
المقرراتهي:
 -5الثقافةاإلسالمية.
 -4اللغةاإلنجليزية(.)515
 -4اللغةاإلنجليزية(.)514
ويعفى الطالب في قسم القرآن وعلومه من بقية متطلبات الجامعة وهى اللغة
العربية()514(,)515حيثيأخذبدالعنهانحووصرف()4(,)5وهماضمن
موادالتخصص.
ب-متطلباتالكلية:

وهيالمقرراتالدراسيةالتيتهدفإلىإعدادالطالبالمعلممهنيا ًفي
مجال التدريس ,وتنقسم إلى متطلبات إجبارية ويخصص لها (43
ساعة)معتمدة ومتطلبات اختيارية  ,وهي عبارة عن مقررين يختارهما
الطالبمنبينمجموعهمنالمقرراتالتيتحددهاالكلية,واليعفىمنها
أحدويخصصلها()3ساعاتمعتمدةوالمتطلباتاإلجباريةهي:
الساعاتالمعتمدة
اسمالمقرر
القياسوالتقويم
4
التربيةوالتعليمفياليمن
4
أصولالتربية
4
521
علمنفستربوي5
521
علمنفستربوي4
المناهج
4
أساسياتالبحثالتربوي
4
521
تقنياتالتعليم5
1

-جامعهصنعاء:دليلالطالب4114م,ص.17,18,19,54,57
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521
4
4
4
4
4
4
43ساعة

تقنياتالتعليم45
إدارةالصفوف
التربيةاإلسالمية
أساليبتدريسعلومقرآن5
أساليبتدريسعلومقرآن4
التربيةالعملية(نظري)
التربيةالعملية(عملي)
المجموع
ج-متطلباتالتخصص:

وهيالمقرراتالتيتمكنالطالبمناإللمامبمادةتخصصهالتيسيوكلإليه
تدريسها بعد تخرجه من هذا القسم  ,وهذه المتطلبات تنقسم إلى متطلبات
تخصص رئيس ,ويخصص لها ()81ساعة,ومتطلبات تخصص فرعي
ويخصصلها()45ساعة,حيثيقتضيالنظامأنيكونفيكلقسمتخصص
رئيسوتخصصفرعي ,والتخصصالرئيس فيهذاالقسمهوقرآنوعلومه,
والفرعيلغةعربية.ومقرراتالتخصصالرئيسوالفرعيجميعهايخدممادة
القرآنالكريموعلومه.ومتطلباتالتخصصالرئيسهي:
الساعاتالمعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

اسمالمقرر
القرآنالكريم5
القرآنالكريم4
القرآنالكريم4
القرآنالكريم3
القرآنالكريم1
القرآنالكريم6
القرآنالكريم7
القرآنالكريم8
علمالتجويد5
علمالتجويد4
إعجازالقرآنالكريم
أصولالتفسير
التفسيرالموضوعي
علومالقرآن
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مناهجالمفسرين
المدخلإلىعلمالقراءات
تفسيرآياتاألحكام
تفسير5
تفسير4
تفسير4
تفسير3
فقهالعبادات
فقهالمعامالت
حديثأنكحه(حديثالزواج)
فقهعقوبات
علمالتوحيد5
علمالتوحيد4
فقهالمواريث
فكرإسالمي
المجموع
أمامتطلباتالتخصصالفرعيفهي:

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
81ساعة

الساعاتالمعتمدة
اسمالمقرر
4
نحووصرف5
4
نحووصرف4
4
نحووصرف4
4
نحووصرف3
4
نحووصرف1
علمالبيان
4
علمالمعاني
4
تدريبلغوية
4
المجموع
45ساعة
وتتوزع المقررات على الفصول الدراسية على النحو المبين في الجداول
التالية:1
جدول()5توزيعمقرراتالمستوىاألول
1

-المرجعالسابق,ص.65-61
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الفصلالدراسيالثاني ساعة
م الفصلالدراسياألول ساعة م
3
 5القرآنكريم4
3
 5القرآنكريم5
4
 4نحووصرف4
4
 4نحووصرف5
4
 4لغةانجليزية4
4
 4لغةانجليزية5
 3أصولتفسير
 3ثقافةإسالمية
4
4
4
 1 521علمالتجويد4
 1علمنفستربوي5
 6علمالبيان
4
4
 6علمالتجويد5
 7إعجازالقرآن
 7علومالقرآن
4
4
 8تربيةإسالمية
 8فقهالعبادات
4
4
 4521مجموعالساعات
مجموعالساعات
41





جدول()4توزيعمقرراتالمستوىالثاني
الفصلالدراسي
م الفصلالدراسياألول ساعة م
الثاني
 5القرآنكريم4
3
 5القرآنكريم4
 4تقنياتالتعليم5
4
 4علمالتجويد5
 4علمالتوحيد4
4
 4نحووصرف4
 3 521تفسيرموضوعي
 3علمالنفسالتربوي4
 1نحووصرف3
 1التربيةوالتعليمفياليمن 4
 6أساليبتدريس
4
 6تفسير5
 7فقهالمعامالت
 7المناهج
4
 4121مجموعالساعات
مجموعالساعات
جدول()4توزيعمقرراتالمستوىالثالث

م

الفصلالدراسياألول
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س م

الفصلالدراسيالثاني

ساعة
3
521
4
4
4
4
4
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وتعتبرهذهالمقررات–النظريةمنهاوالعملية–هيالمصدراألساس إلكساب
المعلم الكفايات الالزمة لتدريس مادة القران وعلومه حيث يتزود المعلم من
خاللها بالمعارف والمهارات والخبرات الالزمة لتدريس هذه المادة وفيما يلي
عرضألهدافومحتوياتتلكالمقرراتكماأوردهادليلالكلية.
ثالثا ً:أهداف ومحتويات مقرر قسم القرآن الكريم وعلومه:

(أ) متطلبات التخصص الرئيس وهي :1
اسمالمقرر:التفسير الموضوعي :
األهداف :
 -5أنيتعرفالطالبعلى موضوعمامنخاللدراسةموضوعيةشاملة
ألكثراآلياتالواردةفيالمصحف.
1

-المرجعالسابق,صص.71-64
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 -4أنيتعلمالطالبكيفيةمعالجةموضوعمنالموضوعات,وأنيتمكنمن
التطبيقالعمليعلىأيموضوعمنالموضوعات.
المحتوى :
موضوعأوأكثريحددهالقسميتعلقبالتفسير:
 -5كالهدايةفيالقرآن.
 -4اإلتقانفيالقرآن.
 -4الجهادفيالقرآن.
 -3األسرةفيالقرآن.
-1اإليمانفيالقرآن.
-6الصبرفيالقرآن.
-7الدعوةفيالقرآن.
-8النفاقوالمنافقونفيالقرآن.
-9النكاحوالطالقفيالقرآن.
اسم المقرر  :أصول تفسير :
األهداف :
-5أنيعلمالطالبماالمرادبعلمالتفسيروالفرقبينه وبين التأويلوالشروط
الالزمتوفرهافيالمفسروالقواعدالتييجبتوافرهافيمفسرالقرآنالكريم.
-4أنيعرفالطالبنبذةعنالتفسيرفيعهدالصحابةوالتابعينومنبعدهم
-4أن يتعرف الطالب على المدارس الخاصة بالتفسير وأشهر الرجال لكل
مدرسة.
المحتوى:
-5تعريفعلمالتفسير,والفرقبينهوبينالتأويل,وشروطالمفسر.
-4التفسيرفيعصرالنبيصلىهللاعليةوسلموفيعصرالصحابةوالتابعين
-4الطابع للتفسير لدى أصحاب مدرسة مكة والمدينة ,بدء التدوين وأنواعه
وأشهر رجالة والكتب التي ألفت فيه ,واالتجاهات العامة للتفسير المعاصر
وبيانالمزاياوالمآخذ.
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-3رسمالمنهجاألمثللتفسيرالقرآنالكريموتطويرمناهجمختارةفياآليات
القرآنية.
اسم المقرر :تفسر : 3
األهداف :
-5أنيتقنالطالبحفظوتالوةسورةالنساء.
-4أنيعلمالطالباألحكامالشرعيةفيالسورةمنخاللاآلياتالتيتناولت
ذلك.
-4أنيفهمالطالبالعقيدةوالتشريعواألخالقمنخاللتفسيراآليات.
المحتوى :
تفسير السورةمعالحفظوالتركيزعلىآياتاألحكامالسيمااليتامىورعاية
حقوقهم واألنصبة الشرعية من المواريث ,والمحرمات بالنسب والرضاع,
معالجةالخالفاتالزوجية,واالهتمامباألخالقوالتشريعات.
اسم المقرر  :تفسر : 4
األهداف :
-5أنيتعلمالطالبتفسيرسورةالمائدة.
-4أنيتقنالطالبحفظالسورة.
-4أنيعلمالطالباألحكامالشرعيةالموجودةبالسورة.
المحتوى :
حفظوتفسير سورة المائدة ,شرح آيات األطعمة ,والوضوء ,وحدالسرقة ,
وطاعةهللاورسوله,والوالءوالبراءومواقفاليهودمناألنبياء.
اسم المقرر :المدخل إلى علم القراءات :
األهداف :
-5أنيعرفالطالبنشأةعلمالقراءاتوتطوره.
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-4أنيعرفالطالبـأنواعالقراءاتوـأحكامهاوضوابطهاـوفوائداالختالف
فيالقراءاتالصحيحة.
-4أـنيعلمالطالبنبذةمختصرةعنالقراءالمشهورين.
المحتوى :
مقدمةفيعلمالقراءات,نشأةالعلموتطوره,تواترالقراءات,أنواعالقراءات,
وأحكامهاوضوابطها,فوائداالختالففيالقراءاتالصحيحة,تاريخالقراءات,
وكثرةالقراءسبباالقتصارعلى القراءالسبعة,تاريخالقراءالعشرة,أسباب
اختالفالقراءومنهجكلمنهم.
اسم المقرر  :الفكر اإلسالمي:
األهداف :
-5أنيعلمالطالبالفكراإلسالميالصحيحوتميزهعناألفكاراألخرى.
-4أن يعلم الطالب نبذة عن االتجاهات واألفكار المعاصرة ,المخالفة لإلسالم
وكيفية الرد عليها وعلى مبادئها واتجاهاتها الهدامة (العلمانية – الشيوعية –
الصهيونية–الماسونية).
المحتوي :
-5الغزوالفكريللعالماإلسالمي(االستشراق-التبشير).
-4االتجاه الفكري الغربي (العلمانية – وآثارها في المجتمعات اإلسالمية
والرأسماليةوالوجودية).
-4االتجاهاتالفكريةالشيوعية(أهدافالشيوعية– األسسالفكريةالشيوعية
–النظاماالقتصاديواالجتماعيالشيوعي).
-3االتجاهالصهيوني(أهدافومبادئالصهيونية–الماسونية)
-1االتجاه اإلسالمي (االتجاهات اإلسالمية المعاصرة   -خصائص االتجاه
اإلسالميومبادئه–االتجاهاإلسالميفيوجهاالتجاهاتالفكريةالمعاصرة).
اسم المقرر :علم التجويد :5
األهداف :
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-5أنيتقنالطالبأحكامالنونالساكنةوالتنوينوأحكامالميموالنونالمشددتين
وأحكامالميمالساكنة.
-4أنيتعرفالطالبعلىأحكامالالماتالسواكنوأحوالالراء.
-4أنيتعرفالطالبعلىأنواعالمدود،وأحكامها.
المحتوى :
-5أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم والنون المشددتين وأحكام الميم
الساكنة.
-4أحكامالالماتالسواكن.
-4أحوالالراء(الراءالمرققةوالمفخمة).
-3أنواعالمدودوأحكمها(المدالطبيعي–المدالفرعي–المدالواجبالمتصل
–المدالجائزالمنفصل–مدالصلة–مدالبدل–المدالالزمبأنواعه).

اسم المقرر  :علم التجويد : 4
األهداف :
-5أنيتعرفالطالبعلىمخارجالحروفوصفاتهامعالتطبيقالعمليلها.
-4أنيفهمالطالبأنواعالوقفواالبتداء.
-4أنيميزالطالببينمخارجالحروفوصفاتهاوبينأنواعالوقف.
-3أنيميزالطالببينالوقفالجائزوالوقفالمنسوخ(القبيح).
المحتوى :
مخارج الحروف وصفاتها .
-5أنواعالوقف(الوقفالكافي– الوقفالتام– الوقفالالزم– الوقفالجائز
–الوقفالقبيح).
اسم المقرر :علم التوحيد :5
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األهداف :
-5أنتترسخالعقيدةاإلسالميةالصافيةفينفسالطالب.
-4أنيتعرفالطالبعلىمصدرتلقيالعقيدة.
-4أن يتعرف الطالب على الشبهات المتعلقة باإليمان باهلل ومالئكته وكتيه
وكيفيةالردعليها.
المحتوى :
-5اإليمان باهلل ومعرفته تعالى بأسمائه وصفاته مع دراسة ألنواع التوحيد
واألدلةالمتعلقةبذلك.
-4التعرف علي الشبهات التي أثارتها الفرق المنحرفة والرد عليها ونواقض
التوحيد.
-4اإليمان بالمالئكة ,والتعرف بهم وبوظائفهم ,والفرق بينهم وبين البشر,
وبينهموبينالجنوثماراإليمانبالمالئكة.
-3اإليمان بالكتب إجماالً وتفصيالً مع معرفة التحريف الذي لحق بالكتب
السماويةوبيانحفظهللاللقرآنالكريموأنهالمعجزةالخالدة.
اسم المقرر :علم التوحيد :2
األهداف :
-5أنترسخالعقيدةاإلسالميةالصافيةفينفسالطالب.
-4أنيتعرفالطالبعلىاإليمانبالرسلومعجزاتهموثماراإليمانبهم.
-4أنيتعرفالطالبعلىاإليمانباليوماآلخروبالقدرخيرهوشره.
-3أن يتعرف الطالبعلى الشبهات التي أثارتهاالفرق المنحرفة وكيفية الرد
عليها.
المحتوى-1:اإليمان بالرسل والتعرف بهم ومعرفه صفاتهم  ,ومعرفة بيناتهم
ومعجزاتهمالتيأيدهمهللابها,وثماراإليمانبهم,والردعلىالشبهاتالمثارة
حولرسالتهم,والفرقبينالمعجزةوالكرامة.
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-4اإليمانباليوماآلخر,أهميته,واهتمامالقرآنبه,معرفهعالماتالساعةأو
شروطها  ,الموت ,القبر  ,البعث بعد الموت  ,الحشر,الحساب  ,الميزان ,
الصراط,الجنة,النار.
-4اإليمانبالقدرخيرهوشره,مراتبالقدر,الفرقبيناإلرادةالكونيةالقدرية
واإلرادةالدينية,,الردعلىالشبهاتالمثارةحولالقدر.
اسم المقرر  :حديث أنكحه :
األهداف :
 -5أنيفهمالطالباألدلةالمتعلقةبأحكامالنكاح.
 -4أنيميزالطالببينمايحلومايحرممناألنكحة.
المحتوى :
 -5أحاديثالخطبةوالنكاحواألحاديثالتيتبينحقوقالزوجةعلىالزوج
والزوجعلىالزوجة.
 -4أحاديثالطالق(الطالقالسني,والطالقالبدعي)والرجعة.
 -4األحاديث الدالة على أنواع  العدة وتشمل عدة المرأة المدخول بها,
والمرأة التي لم يدخل بها ,وعدة الحامل والمتوفى عنها زوجها وعدة
المرأةالتيالتحيض.
 -3أحاديثالخلعواإليالءوالحضانةوالرضاعة.


اسم المقرر  :فقه المواريث :
األهداف :
 -5أنيتعرفالطالب علىأسباباإلرثوموانعهوشروطهوالوارثينمن
الرجالوالنساءوأصحابالفروضالمقدرةفيالقرآن.
 -4أن يلم الطالب بمسألة الكدرية ،والمشتركة ،ولديناريه الصغرى
والكبرى.
 -4أنيلمالطالببأصحابالعصباتوالحجبوأحكامالجدواإلخوة.
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 -3أنيتعرفالطالبعلىكيفيةتقسيمالتركات.
المحتوى :
 -5تعريفاإلرثلغةوشرعاًاإلرثوشروطهوموانعه.
 -4الوارثونمنالرجالوالوارثاتمنالنساء.
 -4أصحاب الفروض المقدرة في كتاب هللا (أصحاب الربع – أصحاب
السدس – أصحاب الثمن – أصحاب الثلثين  -أصحاب الثلث) مع
الشروطالالزمةتوافرهالكلصاحبفرض.
 -3أنواعالعصبات(العاصببالنفس,العاصببالغير,العاصبمعالغير
).
 -1الحجب ,أحكام الجد ,واإلخوة مسالة األكدرية والمشتركة والدينارية
الكبرىوالصغرى,كيفيةتقسيمالتركات.

اسم المقرر :إعجاز القرآن :
األهداف :
 -5أن يعرف الطالب معنى اإلعجاز ومراحل تحدي القرآن للعرب خاصة
ولألمةعامة.
 -4أنيعرفالطالباإلعجازالعلميوضوابطه.
 -4أنيعلمالطالبوجوهاإلعجازفيالقرآنوأنواعه،وأمثلةلكلنوع.
 -3أنيتعرفالطالبعلىأمثالالقرآنالكريموقصصهوجدله.
المحتوى:
 -5تعريفاإلعجاز,ومراحلتحديالعرببالقرآن,وقوعالتحديللعاملين
واستمرارهوجوهاإلعجازوأنواعاإلعجازاللغوي.
 -4اإلعجازالعلميوضوابطه,اإلعجازالتشريعي.
 -4مواصفاتالنظمواألسلوبالقرآني,حياةالقرآنوتأثيره.
 -3شبهاتوالردعليها.
اسم المقرر  :علوم القرآن :
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األهداف :
 -5أنيعلمالطالبمراحلنزولالقرآنالكريم.
 -4أنيعرفالطالبكيفيةجمعالقرآن.
 -4أنيعرفالطالبأسبابنزولالقرآنالكريموفوائدهومكيهومدنيهوأول
مانزلوآخرمانزل.
المحتوى :
 -5نزولالقرآنالكريم,والوحي,نزولهمنجماوالحكمةفيذلك.
 -4جمعالقرآنالكريم,أسبابالنزولوفوائده.
 -4معرفةالمكيمنهوالمدنيوفوائده,وأولمانزلوآخرمانزلمنه.
أسم المقرر :فقه المعامالت :
األهداف :
 -5أنيدركالطالباألحكامالمتعلقةبالبيوعوأنواعه.
 -4أنيعلمالطالبأنواعالحدودوعقوباتها.
 -4أنيتعرفعلىأهميةالجهادوفضيلتهوثوابه.
المحتوى :
 -5المعامالت في البيوع الحالل منها والحرام وأنواع البيع (الربا – بيع
الحاضرللغائب–بيعالحاضرللباد).
 -4أنواع الحدود (حد السرقة – حد الزنا -حد القتل – حد الحرابة – حد
الخمر)والشروطالتيتلزمإلقامةالحد.
 -4الجهادوفضيلتهوثوابهالعظيم.
اسم المقرر  :فقه العبادات :
األهداف :
 -5أنيفهمالطالبأحكامالطهارةومايتعلقبهامنشروطوآداب.
 -4أنيدركالطالبأهميةالصالةومايتعلقبهامناألحكاموالواجبات.
 -4أنيعلمالطالبأهميةالصيامومايتعلقبهمنأحكامتجبمراعاتها.
 -3أنيدركالطالباألحكامالمتعلقةبفرضالزكاةومقدارها.
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المحتوى:
 -5كتاب الطهارة والنجاسة والمسح على الجبيرة ونحوها ,أحكام الحيض
والنفاس.
 -4مواقيت الصالة وفرائضها وسننها ومبطالتها ونحوها صالة المريض
والمسافروالجمعةوالعيدين.
 -4الزكاةواألموالالتيتجبفيها,نصابهاومقدارها,وصدقةالتطوع.
 -3الصيام,صومرمضان,آدابه,واجباته,مبطالته,االعتكاف.
 -1الحجوشروطه,أنواعاإلحرام,ومحظوراته,الطوافوالسعي,الوقوف
بعرفهوغيرهامنأركانالحجوالعمرة,اإلحصارعنالحج.
اسم المقرر ( :قرآن :)8-1
األهداف :
 -5أنيتقنالطالبتالوةوحفظالمقررمنالقرآن.
-4أنيتخرجالطالبوقدحفظأربعهوعشرينجزءامنالقرآنالكريم.
المحتوى :
 -5قرآنكريم5حفظسورةالمجادلةإلىالناس.
 -4قرآن4حفظمنسورةالشورىإلىالحديد.
 -4قرآن4حفظمن(ومنيقنت)سورةاألحزابإلىآخرسورةفصلت.
 -3قرآن 3حفظمن(وقالالذين ال يرجونلقائنا)سورةالفرقانإلى (ومن
يقنت).
 -1قرآن  1حفظمن(قالالمأقللك)...سورةالكهفإلى (وقالالذينال
يرجونلقاءنا)سورةالفرقان.
 -6قرآن6حفظمنأولسورةالبقرةإلى(كلالطعام)...سورةآلعمران.
 -7قرآن  7حفظ من (كل الطعام  )...سورة آل عمران إلى (لتجدن أشد
الناسعداوة)...سورةالمائدة.
 -8قرآن  8حفظمن(لتجدنأشد الناسعداوة)سورةالمائدةإلى (واعلموا
أنماغنمتممنشيء)....سورةاألنفال.
اسم المقرر  :تفسير : 2
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األهداف :
 -5أنيتقنالطالبتالوةوحفظسورةاألنفالوالنورواألحزاب.
 -4أنيتعرفالطالبعلىاألحكامالقرآنيةالموجودةفيهذهالسور,ويطبق
ذلك في حياته  (كأحكام الجهاد والزنى والقذف واللعان واالستئذان
وغضالبصروالحجابومخلفاتالجاهليةكالتبني).
 -4أنيزدادإيمانالطالبمنخاللالتأملفياآلياتالكونية.

المحتوى :
سورة األنفال والنورواألحزاب حفظ وتفسير ودراسة الموضوعات الموجودة
فيهذهالسور,دراسةتحليليةمعربطهذهالدراسةبمشكالتالمسلمالمعاصر
في عصرنا الحديث ,باإلضافة إلى الحجاب ووضع المرأة المسلمة بالنسبة
للمجتمع.
اسم المقرر  :تفسير آيات األحكام :
األهــداف :
 -5أنيتقنالطالبتالوةوحفظوفهمبعضاآلياتالمتعلقةباألحكام.
 -4أنيتعرفالطالبعلىاألقوالالواردةفيبعضاألحكامالشرعيةمع
إدراكهللقولالراجحودليلالترجيح.
المحتوى :
 -5تغيرالقبلةوحكمالتوجهإليهافيالصالة()511-534البقرة.
 -4القصاصوالوصية()584-578البقرة.
 -4القتالوقصاصالحرمات()457-456()593–591البقرة.
 -3الصوموأحكامه()587-584البقرة.
 -1الحجوأحكامه()414–596البقرة.
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اسم المقرر  :فقه عقوبات :
األهداف :
 -5أنيدركالطالبعظمةاإلسالمفيوضعالعقوباتالزاجرةللجرائم.
 -4أنيتعرفالطالبعلىالجرائمالتيجعللهاالشرععقوبات,وحدودا
ومقدارعقوبةكلجريمة.
 -4أن يدرك الطالبشمول اإلسالم في تشريعهلألحكام من خاللمقارنته
بالقوانينالوضعية.
المحتوى :
 -5دراسةالجرائمالتيتعاقبعليهاالشريعة،العقوباتالشرعيةلكلجريمة
والحكمةمنها.
 -4الشروطالالزم توفرها في الجريمةإلقامةالحدعليهاوخالفاتالعلماء
فيهذهالشروط.
 -4شروط من تقام عليه الحدود الشرعية ،مقارنة العقوبات الشرعية مع
العقوباتالقانونيةالمعاصرةلجرائمالحدود.
اسم المقرر :تفسير (:)1
األهداف :
 -5أنيتقنالطالبتالوةوحفظالجزءالثامنوالعشرين.
 -4أنيعلمالطالبأحكامالظهاروالطالقواأليمانوأهميةالجهادومكانته.
 -4أن يتعرف الطالب على مواقف اليهود والمنافقين ،وأن يدرك أهميه
الوالءوالبراء.
 -3أنيفهمالطالبمعانيكتابهللاتعالىفهماسليما.
 -1أنيتعرفالطالبعلىكثيرمناألحكامالقرآنيةويطبقذلكفيحياته.
المحتوى :
 -5سورةالمجادلة-4.سورهالحشر-4.سورةالممتحنة.
 -3سورةالصف-1.سورةالجمعة-6.سورةالمنافقون.
-7سورةالتغابن-8.سورةالطالق-9.سورةالتحريم.
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األهداف :
 -5أن يتعرف الطالب على كيفية التفسير في زمن الرسول والصحابة
والتابعينوأشهرالمفسرينمنالصحابة.
 -4أن يتعرف الطالب على التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي الجائز
والمذموممعبيانأشهرالكتبالمؤلفةمنكلنوع.
 -4أنيدركالطالبأسبابالوضعواإلسرائيليات فيالتفسيروخطرهعلى
عقيدةاألمة.
 -3أنيتعرفالطالبعلىتفاسيرالفرقالمنحرفة،وأنيحذرمنها.

المحتوى :
 -5الفرقبينالتفسيروالتأويلفيزمنالرسولعليهأفضلالصالةوالسالم
والصحابةوالتابعين،وأشهرالمفسرينمنالصحابةوالتابعين.
 -4التفسيربالمأثوروأهمالمفسرينفيهذاالمجالوالكتبالمؤلفةفيه.
 -4التفسير بالرأي الجائز وأهم المفسرين في هذا المجال  والكتب المؤلفة
فيه.
 -3التفسيربالرأيالمذموممعبيانالكتبالمؤلفةفيهوأشهرالمفسرينفي
هذاالمجالوأثرهذاالتفسيرعلىعقيدةاألمة.
 -1الوضعواإلسرائيلياتفيالتفسيروأثرهاعلىالتفسير.
ويالحظمنخاللاستعراضأهدافهذهالمقرراتومحتواهاأنهاقدركزت
على:
 أنيحفظالطالب/المعلم( )43جزءا ًمنالقرآنوأنيتقنتالوةالقرآنالكريم ,ويؤيد الباحث فكرة أن يتخرج الطالب المعلم من قسم القرآن
الً()41جزءا ً.
الكريموعلومهوقدحفظالقرآنكام 
 تعريفالطالبالمعلمبأحكامالتجويداألساسيةوإتقانتطبيقها. تفسير بعض سور القرآن الكريم وهي سورة النساء ،المائدة،األنفال،النور ،األحزاب،وتفسير بعض آيات األحكام من سورة
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البقرة،وهي ضمن اآليات والسور المقررة للتالوة في المرحلة الثانوية
العامةبالجمهوريةاليمنية.
 تعريف الطالب /المعلم بمعنى اإلعجاز في القرآن ،وبعض وجوهاإلعجاز،وخاصة اإلعجاز اللغوي والعلمي والتشريعي ،وهذا بال شك
يساعد المعلم في تفسير القرآن الكريم وإظهار بالغته وجمال أسلوبه
وسالمة تشريعاته والكشف عن أسراره ،ويحبذ الباحث إضافة اإلعجاز
الغيبيإلىمقرراإلعجازألهميةهذاالنوعمناإلعجاز.
 تعريف الطالب /المعلم ببعض مباحث علوم القرآن ضمن مقرر علومالقرآن،مثل جمع القرآن ،أسباب النزول ،المكي والمدني ,وهي مباحث
مهمةبالنسبةلمنيتعرضلتدريسالقرآنوعلومه.
 تعريف الطالب /المعلم ببعض األحكام الفقهية (أحكام العبادات,المعامالت  ,الحدود  ,المواريث  ,أحكام الزواج و ما يحل وما يحرم
منه) مما يساعد الطالب  /المعلم على تفسير النصوص القرآنية التي
تتضمنمثلهذهاألحكام.
 تعريفالطالب/المعلمبنشأةعلمالقراءات,وأنواعالقراءات,وأشهرهاوفوائداالختالففيالقراءاتالصحيحة.
 تعريف الطالب  /المعلم بكيفية التفسير في عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ,وعهدالصحابةوالتابعين ,وبأشهرالمفسرين  ,ومناهجالتفسير ,وبالوضع ,
واإلسرائيليات ,وخطورتهافيالتفسير,وبأشهرالكتبالتيدونتفي
التفسير المأثور ,والتفسير بالرأي وبتفاسير الطرق المنحرفة وهي
موضوعات ثرية ومفيدة  ,وتحتاج إلى أكثر من مقرر حتى يكتمل
إحاطتهامنجميعجوانبها.
 ترسيخالعقيدة اإلسالميةالصحيحة فينفس الطالب  /المعلم  ,وتعريفهببعضالشبهاتالمتعلقةباإليمانباهلل,ومالئكته,وكتبة,وكيفيةالرد
عليها,وذلكمنخاللمقرراتعلمالتوحيد.
و منخالل الدراسةوالتأملفيهذهالمقرراتنجدأنهاتضمنتكفايات
عديدةومتنوعةومناسبة,كما أضافالدكتورعبدهللاالصديقفيدراسته
كفاياتأخرىإلىهذهالكفاياتمنوجهةنظره1وألهميتهانوردهاهنا:
 يتلواآلياتالمقررةعلىالطلبةتالوةصحيحةعنظهرقلب. يبينللطلبةأنواعالوقف(الكافي–التام–الالزم-الجائزالقبيح).1

-عبدهللاالصديق،مرجعسابق.
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-

يوضحللطلبةمراحلنزولالقرآن.
يبينللطلبةأولمانزلوآخرمانزلمنالقرآن.
يبينللطلبةكيفيةنزولالقرآنعليسيدنادمحمصليهللاعليهوسلم.
يبينفوائدمعرفهأسبابالنزول.
يعرفالطلبةبخصائصالقرآنالمكيوالمدني.
يبين المقصود بالمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمفصل
والمحكموالمتشابهوالناسخوالمنسوخ.
يعرفالطلبةبمفهومالتفسيرومفاهيمالتأويل.
يعرفالطلبةبكيفيةالتفسيرفيعهدالنبيوعهدالصحابةوالتابعينومن
بعدهم.
يعرفالطلبةبأشهرمدارسالتفسيرفيعهدالصحابةوالتابعينوأشهر
رجاله.
يعرفالطالببتفاسيرالفرقالمنحرفة.
يعرفالطلبةبنشأةعلمالقراءاتوتطوره.
يعرفالطلبةبأشهرالقراءاتوأوثقها.
يوضحللطلبةأسباباالختالففيالقراءات.
يوضحللطلبةفوائداالختالففيالقراءاتالصحيحة.

المبحث السادس:تصور مقترح لتدريس التجويد للطالب /المعلم بقسم القرآن
الكريم بكليات التربية.
 مقدمة
عزيزيالطالب/المعلم،فيمايليتصور مقترحلتنميةالكفاياتاألدائية
الخاصة بتدريس مقررات التجويد  ،تم تصميمه بصورة تسمح لك
بدراستهذاتيا ً،وتتوقفاستفادتكمنهعلىمدىاهتمامكبدراستهوتنفيذ
أنشطته ويتكون من أربعة مواضع الجانب النظري للتجويد ،مخارج
الحروف،إصطالحاتالضبطوالوقف،الجانبالتطبيقيلتطبيقأحكام
التجويد.
:
 األهداف
يهدفهذاالتصور إلىتنميةالكفاءاتاألدائيةالخاصةبتدريسمقررات
التجويدلدىالطالب/المعلمبقسمالقرآنالكريموعلومبكلياتالتربية.
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 المحتوى:
يتضمن التصور عرضاًتعليميا ً بنوعيه النظري والعملي لفرع
التجويد،وقد صمم هذا التصور بصورة تسمح لك بدراسته ذاتيا حيث
يتضمن:مقدمةتوضحأهميتهوتعطيكفكرةموجزةعنمحتواهوأهدافاً
تعليمية توجهك نحو المطلوب واختبارا ً قبليا ً يحدد معارفك ومعلوماتك
السابقة في موضوعاته ،وجوانب القصور والضعف ليتم تداركها
ومحتوىدراسياًيزودكبالمعلوماتوالمعارفالتيتساعدكعلىتحقيق
أهداف هذا التصور ،ومجموعة من األنشطة تثري معلوماتك وتنمي
معارفكومهاراتكوتعينكعلىبلوغاألهدافالمرجوة ،واختبارا ً بعدياً
يحددمقداراستفادتكمندراستهوجوانبالضعفلديكليتمتداركها،
وفينهاية هذاالتصور ،تمتحديدقائمةبالمراجعتتيحلكفرصةالتعمق
والتوسع في الموضوعات التي تضمنها هذا تصور التعلم الذاتي لهذا
الموضوع.
 التعليمات الخاصة بدراسة التصور:
عزيزيالطالب/المعلمعنددراستكلهذاللتصورالتزمالتعليمات
التالية:
 -5اقرأ عنوان وأهداف التصور بدقة؛ لكي تستطيع أن توجه جهودك
لتحقيقها.
 -4أجبعناالختبارالقبليبكلجدية وموضوعية،لكيتتعرفعلى
مستواكومدىحاجتكلدراسته.
 -4إذاكانتإجابتكعلىاالختبارالقبليصحيحةبنسبة%81أوأكثر
فلستبحاجةإلىدراسةهذاالتصور ،أماإذاكانتأقلمنذلكهذا
يعنيأنكبحاجةماسةلدراسته.
 -3أبدأ في دراسة المحتوى وممارسة األنشطة التعليمة المحددة ،وفي
حالة احتياجك إلى التوسع والتعمق في نقطة ما ارجع إلى قائمة
المراجع؛ الختيار ما يناسبك منها  ،واقرأ حول الموضوعات التي
تريدالتعمقفيها.
 -1بعد االنتهاء من دراسة هذا التصور وممارسة أنشطته أجب عن
االختبار البعدي وهو نفس االختبار القبلي ؛ لكي تتحقق من مدى
بلوغكألهدافه فإنكانتإجابتكصحيحةبنسبة%81أوأكثرفهذا
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يعني أنك قد وصلت إلى المستوى المطلوب في تعلم وتطبيق هذا
المجالالهاممنمجاالتعلومالقرآنالكريم.
أوالً  :الجانب النظري للتجويد
التعريف بالتجويد وأهميته واللحن وخطورته
أوالً  :المقدمة :
تعلم عزيزي الطالب  /المعلم أن علم التجويد يعد من أشرف العلوم  ،لتعلقه
بكتابهللا،وألنغايتهصوناللسانمنالخطأواللحنفيتالوته،وأنلهذا
العلمقواعدوأحكامينبغيعلىكلمسلمأنيتعلمها،ويلتزمبهاأثناءالتالوة؛
حتى يستقيم لسانه بتالوة القرآن ،وعند تدريسك لهذا العلم وقبل أن تتناول
أحكامهبالشرحوالبيانالعمليينبغيعليكأنتعرفالطلبةبمفهومالتجويد،
وفوائده،وحكمالشارعفيه،وأنتعرفهمباللحنوخطورته؛ليكونذلكحافزا ً
لهملدراسةهذاالعلموتعلمأحكامه،ودراستكلهذاالتصور سوفتساعدكفي
القيامبهذهالمهمة.
ثانيا ً  :األهداف النظرية للموضوع:
يتوقع منك عزيزي الطالب  /المعلم  ،بعد دراستك لهذا الموضوع في هذا
التصوروقيامكبأنشطتهأنتكونقادراًعلىأن:
 -5تعرفالطلبةبمفهومالتجويد.
 -4توضحفوائدعلمالتجويد.
 -4توضحللطلبةحكمالشارعفيالتجويد.
 -3تعرفاللحنالجليوالخفي.
 -1توضحخطورةاللحنفيالقرآنالكريم.
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ثالثا ً  :االختبار القبلي :
السؤالاألول:ضعدائرةحولرمزاإلجابةالصحيحةأوأكثرصحةممايلي:
]51درجات[
 -5التجويدلغةهو:
أ–اإلفصاحوالتبيين.ب-التنغيم.جـ-الجهر.د-التحسينواإلتقان.
 -4التجويداصطالحاًهو:
أ -إجادةالنطقبالقرآنمعتمثلالمعنى.
ب-التغنيبالقرآنوتحسينالصوتأثناءالتالوة.
جـ-إخراجكلحرفمنمخرجهمنغيرغنة.
د -إخراج الحروف من مخارجها  ،مع إعطائها حقها من الصفات الذاتية
التيالتفارقهاكاالستعالءواالستفال،ومستحقهامناألحكامالناشئةعن
تلكالصفاتكالتفخيموالترقيقواإلدغامواإلظهاروغيرذلك.
 -4حكمالعلمبأحكامالتجويد(معرفتها)بالنسبةلعامةالناس:
ا -واجبوجوبا ًعينا ً ب-واجبوجوبا ًكفائياًج-مكروه د–
مستحب
 -3حكمالعملبأحكامالتجويدأثناءالتالوةبالنسبةلعامةالناس:
ا-واجبوجوباًكفائياًب-واجبوجوباًعينياًج-مندوبد–
مستحب
 -1منفوائدعلمالتجويد:
ا-يعينعلىالطالقةاللفظيةب-يساعدعلىفهمالمعنى.
جـــ-إتقانقراءةالقرآنوصوناللسانعنالخطأفيتالوته
د-جميعماذكر.
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 -6اللحنالجليهوخطأيطرأعلىاأللفاظ،فيخل:
ا-بعرفالتالوةدونمعنىب-بالمعنىدونالعرف.
ج-بالمعنىوالعرفدائماً.د–بمبنىالكلمةوبالمعنىأحيانا ً
 -7اللحنالخفيهوخلليطرأعلىاأللفاظ،فيخل:
ا-بمبنىالكلمةب-بعرفالتالوةجـ-بالمعنىد–بالمعنىوالعرف.
 -8يدخلضمناللحنالخفي:ا -زيادةالمدودأونقصانهاب-
تركاإلدغامأواإلظهار جــ -اإلخاللبمقاديرالغنةد–
جميعماذكر
 -9منصوراللحنالذييخلبالمعنى:
ا-كسرالدالأوفتحهافيقولهتعالى(الحمدهللربالعالمين).
ب-كسرالتاءأوضمهافيقولهتعالى(أنعمتعليهمغيرالمغضوب).
جـ-رفعأونصبلفظالجاللةفيقولهتعالى(الحمدهلل).
د-جميعماذكر.
:51منصوراللحنالذياليدركهاإالالقراءالمهرة:
ا-تركالتفخيموالترقيقب-تركالغنة.
جـ-الزيادةأوالنقصفيمقاديرالمدودد-جميعماذكر.
السؤالالثاني:ضععالمة(√)أماالعبارةالصحيحةوالعالمة() Xأمام
]1درجات[
العبارةالخاطئةفيمايلي:
 -5العلم بأحكام التجويد ومعرفتها بالنسبة لعامة الناس أمر مستحب وهو
فرض كفاية ،وتطبيقها أثناء التالوة فرض عين على كل قارئ للقرآن.
 ()

 -4اللحنفياللغةهوالخطأوالميلعنالصواب ()
()
 -4ينقسماللحنفيالقرآنإلى:لحنجليولحنخفي.
 -3اللحنالخفيهوخلليطرأعلىاللفظفيخلبمبنىالكلمة)( .
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 -1اللحنالجلييخلبالمعنىفيجميعصوره.

()

رابعا ً  :المحتوى :
 -1مفهوم التجويد :
 التجويد في اللغة  :التحسين واإلتقان  ،يقال جود الشيء تجويدا ً  ،أيحسنهتحسيناًوأتقنهاتقاناً.
 التجويد في االصطالح  :إخراج الحروف من مخارجها  ،مع إعطائهاحقها من الصفات الذاتية التي ال تفارقها كاالستعالء واالستفال
،ومستحقها من األحكام الناشئة عن تلك الصفات كالتفخيم والترقيق
واإلدغامواإلظهار،وغيرذلك.
 -2فوائد على التجويد :
للتجويدفوائدكثيرةمنها:
 إتقانلفظالقرآنوصوناللسانعنالخطأفيتالوته. يساعدعلىفهمالمعنىعنطريقالقراءةالصحيحة. يعين على الطالقة اللفظية ؛ حيث يساعد على إجادة النطق الصحيحوإخراجالحروفمنمخارجها.
 اكتساباألجروالثوابوالفوزبرضوانهللاتعالى. -4حكم الشارع في التجويد :
العلمبأحكامالتجويد،أيمعرفةأحكامهوقواعدهالنظريةفرضكفاية
بالنسبةلعامةالناس،والعملبهاأيتطبيقهاأثناءالتالوةفرضعين
علىكلقارئللقرآن،لقولهتعالى( َو َرتِ ِل ْ
الً)]المزمل[3:
القُ ْرآنَ ت َ ْرتِي 
،أمابالنسبةلمنيتعرضلتعليمالقرآن،فالعلمبأحكامالتجويدوالعمل
بهافرضعين.
 -3تعريف اللحن في القرآن الكريم :
اللحنهوالخطأوالميلعنالصواب،ويقصدبههناالخطأفيقراءة
القرآنالكريم.
وينقسمإلىقسمين:
 -لحنجليولحنخفي.
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اللحن الجلي هو :خطأيطرأعلىاللفظ،فيخلبعرفالتالوةوبمبنىالكلمة
سواءأخلبالمعنىأمال،مثلتبديلحركةبحركةأوحرفبحرف،أوزيادة
حرفعلىكلمة،ويسمىجلياً؛لظهورهلعامةالناس.
ت
 مثالالذييخلبالمعنى:كسرالتاءأوضمهافيقولهتعالى(:أ َ ْن َع ْم َ
َعلَ ْي ِه ْم)(.الفاتحة  [7:فإذا كسرت التاء أصبح الضمير للمؤنث ،وإذا
ضمتصارالضميرللمتكلم،أيأنعمتأناعليهم،ممايخلبالمعنى
وكإبدالالصادسينافيمثلقولهتعالى(وأصرواواستكبروااستكبارا ً–
ولم يصروا على ما فعلوا)فإذا أبدلت الصاد سينا ً في كلمة
(أصروا)،و(يصروا) تغير المعنى من (اإلصرار) إلى (اإلسرار)،
وشتانبينالمعنيين،ومثلإبدالالذالظاءفيكلمة(محذورا ً)،فتصير
(محظورا ً) ،ومن أمثلة ذلك زيادة حرف في الكلمة ،كزيادة األلف بعد
الالمفيقولهتعالى(:ثملتسئلنيومئذعنالنعيم)،فإذازيدتاأللفبعد
الالمفيالكلمةاألولىتغيرالمعنىإلىالعكستماما ً.وهناكأمثلةأخرى
كثيرة ال يتسع المجال لحصرها  ،وحكم هذا القسم حرام باإلجماع إذا
تعمدالقارئأوتساهلفيه،وهوقادرعلىتصحيحه.
 مثالالذياليخلبالمعنى:كسرالدالأوفتحهافيقولهتعالى(الحمد
هلل) فالحمد في حالة كسر الدال أو فتحها منصرف إلى هللا في كلتا
الحالتين ،وكذلك رفع أونصب لفظ الجاللة في (الحمد هلل)اليغير من
المعنى  ،لكن األخطاء وما شابهها تخل بعرف التالوة ولو لم تخل
بالمعنى.
اللحن الخفي هو:خلليطرأعلىاأللفاظ،فيخلبعرفالقراءة،وال يخل
بالمعنى،وسميخفيا ًألنهيخفىعلىعامةالناس،ويختصبمعرفتهالقراء،
ومنلهمإلمامبأحكامالتجويد،وهوقسمان:
 قسم يعرفه عامة القراء كترك اإلدغام واإلظهار والقلب واإلخفاءوالترقيق والتفخيم ،وما إلى ذلك من األحكام .
وحكم هذا القسم التحريم على الراجح إن تعمده القارئ أو تساهل فيه،
وقيلبالكراهة.
 القسم الثاني ال يعرفه إال المهرة من القراء كتكرير الراءات وتطنينالنونات (أي زيادة مقدار الغنة على حركتين ) ،وكزيادة المدود أو
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نقصانها،واإلخاللبمقاديرالغنة.وحكمهذاالنوعأنهيكره،ولكنهغير
محرمعلىأرجحاألقوال؛ألنهيحتاجإلىتدريبومهارةفائقة،وذوق
رفيع،وحسمرهف،وهذااليتوفرعندالكثيرمنالناس،لكنينبغي
علىالقارئأنيجتهدفيتجنبهذاالنوعمناللحن،وأنيتدربعلى
أيديالعارفين.
 -1خطورة اللحن :
تتمثلخطورةاللحنفيتغييرهللمعنىالمرادبلإنهقديحولالمعنىإلى
ضده،كمافيقولهتعالى(إنمايخشىهللامنعبادهالعلماء)]فاطر:
،[48فإذاضملفظالجاللةفياآليةالسابقة،وفتحتالهمزةفيكلمة
(العلماء)تغيرالمعنى،وأصبحأنهللاهوالذييخشىالعلماءمعأن
المعنىعكسذلك،وكذلكفيحالةجرالالمفيكلمة(وأرجلكم)في
واو ُجو َه ُك ْم
قولهتعالى(َياأَيُّ َهاالَّذِينَ آ َمنُوا ِإذَاقُ ْمت ُ ْم ِإلَىال َّ
صالَةِفَا ْغ ِسلُ ُ
وأ َ ْر ُجلَ ُك ْمإِلَ ْ
َوأ َ ْي ِديَ ُك ْمإِلَ ْ
ْن)
ىال َك ْعبَي ِ
وا ْم َ
ىال َم َرافِ ِ
س ُحوابِ ُر ُءو ِس ُك ْم َ
ق َ
]المائدة،[6:فإذاكسرتالالمفي(وأرجلكم)يصبححكمالرجلينفي
الوضوءهوالمسح،وليسالغسلإذتعتبرمعطوفةعلى(رؤوسكم)،
وفيهذاإخاللبالمعنى،وهناكأمثلةأخرىكثيرة،وقدسبقتاإلشارة
إلىبعضهاعندالحديثعناللحنالجليالمخلبالمعنى.
خامسا ً  :األنشطة :
عزيزيالطالب/المعلمفيمايليمجموعةمناألنشطةالتيينبغي
عليك القيام بها؛ من أجل تنمية معارفك ومهاراتك في مجال تدريس
التجويدوهي:
 -5جمع معلومات أخرىعن فوائد علم التجويدإضافة إلى ما ذكر في
هذاالتصور.
 -4ذكرأمثلةأخرىللحنالجليوالخفي،وبيانخطورتها.
 -4االستماع إلى تالوة بعض الطلبة ،وتحديد األخطاء في تالوتهم
وتصنيفهاإلىأخطاءجليةوأخطاءخفية.
سادسا :قائمة القراءات المقترحة والمراجع :
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إلثراءمعلوماتكحولموضوعهذاالتصور يمكنكالرجوعإلىالمراجع
والمصادرالتالية،أوأيمرجعآخرلهصلةبموضوعاتهذاالتصور:
 -5أ بو معقل دمحم الناصر الورجالني  :دروس في تجويد القرآن الكريم،
القاهرة،مكتبةأبوبكرالصديق4111م.
 -4سعادعبدالحميد:تيسيرالرحمنفيتجويدالقرآن،ط، 4بدوننشر،
4114م.
 -4عطية قابلنصر  :غاية المريد في علم التجويد ،ط، 7القاهرة ،دار
التقوى5354،هـــ.
 -3دمحم أحمد معبد  :الملخص المفيد في علم التجويد  ،القاهرة دار السالم
للطباعةوالنشروالتوزيعوالترجمة4111،م.
سابعا ً  :االختبار البعدي :
حلأسئلةاالختبارالقبلي
ثانيا :مخارج الحروف
أوالً  :المقدمة
تعلم عزيزي الطالب/المعلم أن الخطأ في نطق أصوات الحروف  ،وعدم
إخراجهامنمخارجهاالصحيحةيؤديإلىاللبسوالخلطللمرادمنالمعنى،
وربما يؤدي إلى تغيير المعنى تماما ً  ،ويزداد األمر خطورة إذا كان ذلك في
تالوةالقرانالكريم؛حيثيأثمالفردباللحنفيتالوته،والتصحالصالةخلف
من ال يجيد نطق الحروف  ،لذا كان لزاما ًعلى كل مسلم أن يجتهد في إتقان
التالوة ،والنطق السليم للحروف ،وقد اعتبر العلماء معرفة مخارج الحروف
أمرا ًمهما ًلكلمنيريدتالوةالقرآن،وإجادةالنطقبه،ومعلمالتجويدالبد
أنيبينلطالبهمخارجأصواتالحروفبدقة،ويدربهمعلىإتقانالنطقبها،
وهذاالتصورسوفيساعدكعلىالقيامبهذهالمهمة.
ثانيا ً  :أهداف الموضوع:
يتوقع منك عزيزي الطالب/المعلم بعد دراستك لهذا الموضوع وقيامك
بأنشطته أن تكون قادرا ً على أن تبين للطلبة مخارج الحروف بدقة  ،وهذا
يتطلبمنكأن:
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-

تذكرعددمخارجالحروف.
تبينمخرجكلحرفمنالحروفالهجائية.
تستخدمالرسومالتوضيحيةفيبيانمخارجالحروف.
تذكرالقاعدةالتيتعرفبهامخارجالحروف.
تقومأداءالطلبةفينطقالحروف.

ثالثا ً  :االختبار القبلي :
السؤالاألول:ضعدائرةحولرمزاإلجابةالصحيحةأواألكثرصحةفيما
يلي6]:درجات[
 -5عددمخارجالحروفإجماال(المخارجالعامة)هو:
ا -خمسةمخارجب -ستةعشرجـ -سبعةعشر  .د–
تسعةمخارج.

 -4عددمخارجالحروفتفصيالًعلىقولالمختار(مذهبالجمهور):
ا-أربعةعشرب-ستةعشرجـ-سبعةعشرد-ثمانيةعشر.
 -4الجوفهومخرج:
ا-الحاءوالهاءب-الغينوالخاء.
جـ-األلفوالواووالياءالماديةد-جميعماذكر.
 -3الحلقهوأحدمخارجالحروفويخرجمنه:
ا-الهمزةوالهاء .ب-العينوالحاء.
جـ-الغينوالخاءد-جميعماذكر.
 -1اللسانمخرج:
ا-القافوالكافوالجيموالشينوالياءالمتحركة(غيرالمادية)والضادوالالم.
ب-النونالمظهرةوالراءوالطاءوالدالوالتاءوالصادوالزايوالسين.
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جـ-الظاءوالذالوالتاء.د-جميعماذكر.
 -6الشفتانهمامخرج:
أ-الواوغيرالماديةب-القافوالكاف.
جـ-الميمالباءوالفاءد-أ،جـ.
السؤالالثاني:ضعالعالمة(√)أمامالعبارةالصحيحةوالعالمة()X
أمامالعبارةالخاطئةفيمايلي :
]3درجات[

 -5مخارجالحروفالهجائيةعلىالقولالمختارخمسةعشر()
 -4لمعرفة مخرج الحروف نقوم بتسكينه أو تشديده ،ثم ندخل عليه همزة
وصلمحركةبأيةحركةفيأوله،ثمننطقه،فحيثماانقطعالصوتفهو
()
مخرجه.
 -4تخرجالقافوالكافمنوسطاللسان)( .
()
 -3مخرجالغنةهوالخيشوم.
رابعا ً المحتوى :
مخارج الحروف :
 تعريفالمخارج :المخارج جمع مخرج ،والمخرج في اللغة  :موضعالخروج،واصطالحا ً:محلخروجالحرف،أيظهورهوتميزهعن
غيرهوهناكقاعدةيعرفبهامخرجالحرف،وهيأنتسكنالحرفأو
تشدده،ثمتدخلعليههمزةوصلمحركةبأيحركةفيأوله،وتنطقه،
فحيثماانقطعالصوتفهومخرجه.
 عددمخارجالحروف:سبعةعشرمخرجا ًعلىالقولالمختار(مذهبالجمهور)مجموعةفيخمسةمخارجعامة،هي:
 -5الجوف:وهوالخالءالواقعداخلالحلق،والفم،وتخرجمنهحروفالمد
الثالثة  ،وهي  :األلف الساكنة المفتوح ما قبلها  ،والواو الساكنة
المضمومماقبلها،والياءالساكنةالمكسورماقبلها.
 -4الحلق  :وفيه ثالثة مخارج تخرج منها ستة حروف  ،وهي:
 أقصى الحلق ،أي أبعده مما يلي الصدر  ،ويخرج منه حرفان هما140

(الهمزوالهاء).
 وسط الحلق  ،ويخرج منها حرفان هما (العين والحاء) .أدنىالحلق،ممايليالفمويخرجمنه(الغينوالخاء). -4اللسان:وفيهعشرةمخارجتخرجمنهاثمانيةعشرحرفاً،منأربعة
مواضع
هيأقصاهممايليالحلقمعمايحاذيهمنالحنكاألعلى،وفيهمخرجانلحرفينهما(القاف،والكاف).
وسطه:وفيهمخرجواحدلثالثةحروفهي(الجيم،والشين،والياءغيرالمادية).
طرفه:وفيهخمسةمخارجألحدعشرحرفاًهي(النون،والراء،والطاء،والدال،والتاء،والصاد،ولزاي،والسين،والطاء،والذال
،والثاء).
 -3الشفتان:وفيهمامخرجانألربعةحروفهي(الفاء،والباء،والميم،
والواوغيرالمادية).
 -1الخيشوم  :وهو خرق األنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم ،
وتخرج منهغنةالميموالنونالمشددتان ،أوالساكنتان ،حالة اإلدغام
وما في حكمه من اإلخفاء واإلقالب  .وفيما يلي جدول يوضح توزيع
الحروف الهجائية على المخارج العامة والخاصة (التفصيلية) ،وبعض
الرسومالتوضيحيةالتيتبينمخارجالحروف.
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واآلن عزيزي الطالب/المعلم بعد أن عرفت مخارج الحروف ينبغي أن
توضحهالطالبكبدقة،وتبصرهمبالقاعدة التيتعرفبهامخارجالحروف،
ويمكنكاالستعانةبالرسومالتوضيحيةالسابقة،وباألشرطةالتسجيليةالتيتبين
كيفية النطق الحروف  ،فمعرفة هذه المخارج يعين  على النطق السليم
للحروف،وإتقانتالوةالقرآنالكريم.
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خامسا:األنشطة 
عزيزيالطالب/المعلم،فيمايليمجموعةمناألنشطةالتيينبغيعليك
القيامبها،منأجلتنميةمعارفكومهاراتكفيمجالتدريسأحكامالتجويد،
وهي:
 -5إعدادملخصلماقرأتهفيهذاالموضوع،يتضمن
ا-التعريفبمخارجالحروفالعامةوالخاصة(التفصيلية)،وبيانمخرج
كلحرف.
ب-تحديدالقاعدةالتييمكناستخدامهاللتعرفعلىمخارجالحروف.
جـ-رسمتوضيحييبينمخارجالحروف.
 -4قراءاتإضافيةحولمخارجالحروف،منكتاب(تيسيرالرحمنفي
تجويدالقرآن)لسعادعبدالحميد،ص،68-39وكتاب(غايةالمريدفي
علمالتجويد)،للشيخعطيةقابلنصر،ص.547-556
 -4االستماعإلىتالوةنموذجيةلآلياتمن()14-5منسورةيونسألحد
القراءالمشهورين،والتركيزعلىكيفيةنطقالحروف.
 -3قراءة اآليات من ( )31-5من سورة آل عمران ،مع مراعاة تطبيق
األحكامالخاصةبمخارجالحروف.
سادسا ً :قائمة القراءات المقترحة والمراجع:
إلثراءمعلوماتكحولالموضوعاتالتيتضمنهاهذاالتصوروالقراءات
اإلضافيةالتيطلبمنكالقيامبهايمكنكالرجوعإلىالمراجعوالمصادر
التالية،أوأيمرجعآخرلهصلةبموضوعاتهذاالتصوروأنشطته:
 -5سعادعبدالحميد:تيسيرالرحمنفيتجويدالقران ،ط، 4بدوننشر،
4114م.
 -4عطيةقابلناصر:غايةالمريدفيعلمالتجويد،ط، 7القاهرة،دار
التقوى5354،هــ.
 -4دمحمأحمدمعبد:الملخصالمفيدفيعلمالتجويد،القاهرة،دارالسالم
للطباعةوالنشروالتوزيعوالترجمة4111،م.
 -3عبدالوارثسعيد:تيسيرالتجويد،ط،9القاهرة،دارالقلم5998،م،
معالشريطالتابعله.
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سابعا ً  :االختبار البعدي:
حلأسئلةاالختبارالقبلي.

ثالثا ً :اصطالحات الضبط وعالمات الوقف في المصحف الشريف
أوالً  :المقدمة :
إن تالوة القرآن ليست عملية سهلة كما قد يظنها بعض الناس  ،فهناك
قواعدوأحكامالبدمنااللتزامبهافيتالوةالقرآنالكريم:كاإلدغامواإلظهار
واإلخفاءوالقلبوالمدوالقلقلة....ونحوذلك،وهناككلماتيختلفرسمهاعن
نطقها ،ولو قرئت على النحو الذي كتب عليه في المصحف لوقع القارئ في
اللحن  ،وهناك مواضع يلزم الوقف عندها ومواضع يجوز الوقف والوصل
عندها،ومواضعيمتنعالوقفعندها،ولذاكانالتلقيوالمشافهةشرطا ًأساسياً
لتعلمالتالوةوإتقانها،وقدوضعالعلماءرموزا ً (اصطالحات)،وعالماتفي
المصحف تساعد القارئ على إتقان التالوة ،وترشده إلى مواضع الوقف
والوصلفيالقرآنالكريم،والبدلمعلمالتجويدأنيفسرلطالبهمدلوالتهذه
الرموز والعالمات  ،ألن ذلك يساعدهم على إتقان التالوة  ،وقد صمم هذا
التصورلمساعدتكعلىالقيامبهذهالمهمة.
ثانيا ً  :أهداف الموضوع :
يتوقع منك عزيزي الطالب /المعلم ،بعد دراستك لهذا الموضوع وقيامك
بأنشطتهأنتكونقادراًعلىأن:
 -5تفسراصطالحاتالضبطالمستخدمةفيالمصحفالشريف.
 -4تفسرعالماتالوقفالمستخدمةفيالمصحفالشريف.
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ثالثا ً  :االختبار القبلي :
السؤالاألول:ضعدائرةحولرمزاإلجابةالصحيحةأواألكثرصحةفيمايلي:
]1درجات[
 -5الوقففيعلمالتجويديقصدبه:
ا -قطعالصوتعلىآخرالكلمةزمنا ًيسيرا ًيتنفسفيهالقارئعادةبنية
استئنافالقراءة.
ب -قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا ً يسيرا ً دون أن يتنفس القارئ،
ويستأنفبعدهالقراءة.
جاالنصرافعنالتالوةواالنتهاءمنها.
د-قطعالصوتأثناءالتالوة،لمحادثةاآلخرين.
 -4عالماتالوقفالمحددةفيالمصحفهي:
ب-ستعالمات.
ا-خمسعالمات.
د-تسععالمات.
جـ-سبععالمات.
 -4وضع عالمة (مــ) على الكلمة في المصحف يفيد :
جـ  -لزوم اإلقالب د -منع
ا-منعالوقفب-لزومالوقف.
اإلقالب.
 -3وضع عالمة (ج) على الكلمة في المصحف يدل على :
ا -وجوب الوقف.ب -جواز الوصل والوقف جواز مستوى طرفين.
جـ -جوازالوصلوالوقفمعكونالوقفأولى .د -جوازالوقفمع
كونالوصلأولى.
 -1وضع العالمة (ال) على الكلمة في المصحف يشير إلى :
ب-امتناعالوقف .جـ-لزوماإلدغام.د -منع
أ-لزومالوقف
اإلدغام.
 -6وضع عالمة (صلى)  على الكلمة في المصحف يفيد :
أ-وجوبالوصل .ب -جوازالوقفوالوصلجوازا ًمستوىالطرفين.
جـ -جوازالوقفوالوصلمعكونالوقفأولى  .د -جوازالوقف
معكونالوصلأولى.
 -7وضعالعالمة(قلي)يفيد:
ب-وجوبالقلقلة.
أ-وجوباإلقالب.
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جـ-جوازالوقفوالوصلمعكونالوقفأولى.
د-جوازالوقفوالوصلجوازاًمستوىالطرفين.
 -8وضعالعالمة().:.:يفيد:
ا-جوازالوقفعلىالموضعاألولالذيتقععليههذهالعالمةفقط.
ب-جوازالوقفعلىالموضعالثانيالذيتقععليههذهالعالمةفقط.
جـ-جوازالوقفعلىأحدالموضعينبحيثإذاوقفعلىاألولال
يجوزأنيقفعلىاآلخر.
د-جوازالوقفعلىالموضعينمعاً.
 -9وضعالصفرالمستدير()°فوقحرفالعلةفيمثلقولهتعالى(قالوا
آمنا–أولئك–مننبإىالمرسلين)يدلعلى:
أ-عدمالنطقبهالفيالوصلوالفيحالةالوقف.
ب-النطقبهفيحالةالوقففقط.
جـ-النطقبهفيحالةالوصلفقط.
د-النطقبهفيحالتيالوصلوالوقف.
وضعالصفرالمستطيلالقاتم()1فوقألفبعدهامتحركمثل
-51
قولهتعالى( َوت َ ُ
اَّلل ال ُّظنُونَا)يدلعلى:
ظنُّونَ ِب ه ِ
أ-عدمالنطقباأللففيحالتيالوقفوالوصل.ب-النطق
باأللففيحالةالوقففقط.
جـ-النطقباأللففيحالةالوصلفقط .د-النطقباأللففيحالتي
الوقفوالوصل.
وضعميمصغيرةعلىهذاالنحو(م)بينالنونالساكنةأوالتنوين
-55
وبينالباءفيقولهتعالى(منبعد–عليمبذاتالصدور)يدلعلى:
 ب-امتناعالوقف.
أ-لزومالوقف
د-قلبالنونأوالتنوينميما ً.
جـ-إخفاءالنونأوالتنوين.
وضعالعالمة(~)فوقحرفمافيالمصحفيدلعلى:
-54
ب-مدهمداًعارضاًللسكون.
أ-مدالحرفمداًطبيعا ً
د-عدمجوازالمد.
جـ-لزوممدهمداًزائداًعنالمدالطبيعي
الحروفالصغيرةمثل(و،>،ن)فيمثلقولهتعالى(:يلون
-54
ألسنتهم–كتابهو–إ>لفهم–نجي)تدلعلىأعيانالحروفالمتروكه
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فيالمصحفالعثمانيمع:
ب-جوازإخفائها.
أ-وجوبالنطقبها.
د-مدتلكالحروفبمقدارثالثحركات.
جـ-وجوبإخفائها.
وضععالمة(())تحتالراءفيمثلقولهتعالى(بسمهللا
-53
مجريها)يدلعلى:
ب-إمالةالفتحإلىالكسرة.
أ-وجوبتفخيمالراء.
د-ب،جـ.
جـ-إمالةاأللفإلىالياء.
وضعالحرف(س)فوقحرفالصاد،فيمثلقولهتعالى(وهللا
-51
يقبضويبصط-وزادهفيالخلقبصطة)يدلعلى:
ب-جوازالنطقبالسينأو
أ-وجوبالنطقبالسين.
الصادجوازاًمستوىالطرفين.جـ-أنالنطقبالسينأولى.
د-أنالنطقبالصادأشهرمعجوازالنطقبالسين.
وضعالسينأسفلالحروقكمافيقولهتعالى(المصيطرون)يدل
-56
على:
أ-وجوبالنطقبالسينبدالًمنالصاد .ب-كراهيةالنطقبالصاد.
جـ-أنالنطقبالصادأشهروأولى.د-أنالنطقبالسينأشهروأولى.
السؤالالثاني :ضعالعالمة(√ )أمامالعبارةالصحيحةوالعالمة() X
أمامالعبارةالخاطئةفيمايلي7]:درجات[
 -5وضع العالمة (مـ) فوق الحرف في المصحف يفيد لزوم اإلقالب .
()

 -4وضعالعالمة(ال)علىالكلمةفيالمصحفيفيدمنعالوقف
()

 -4وضع العالمة (قلي)على الكلمة يفيد جواز الوقف والوصل مع كون
()
الوقفأولى.

 -3وضعالمستطيلالقائم() 1فوقألفبعدهامتحركيدلعلىزيادتها
وصالًووقفا ً)( .
 -1يجبالوقفعلىرؤوساآلياتأثناءالتالوة)( .
رابعا ً  :المحتوى :
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اصطالحات الظبط المستخدمة في المصحف الشريف:
لكتابةلمصحفوضبطهاصطالحاتوقواعداليعرفهاكثيرممنيقرؤون
القرآن،ولذلكيخطئونكثيراًعندمايقرؤونالقرآنمنالمصحف،ومعرفةهذا
االصطالحات يعين على إتقان التالوة  ،لكن يظل التلقي والسماعهو األسا ،
وهذهاالصطالحاتهي:
-

-

-

-

-

وضعالصفرالمستديرفوقحرفعلةيدلعلىزيادةذلكالحرففال
ينطقبهفيالوصلوالفيالوقف،نحوقالواآمنا -أولئك– أولواالعلم
–مننبإىالمرسلين–بنيناهابأييد.
وضع الصفر المستطيل القائم ( ) 1فوق ألف بعد متحرك يدل على
الً الوقفا ًفتنطقفيحالةالوقففقط،نحو:وتظنونباهلل
زيادتهاوص 
الظنوناهنالك–أناخيرمنه–كانتقواريرمنفضة.
وضع رأس حاء صغيرة (حـ) فوق أي حرف في المصحف يدل على
سكونالحرف،وعلىأنهمظهربحيثيقرعاللسان،نحو:منخير–
ينئونعنه–نضجتجلودهم–وإذازاغتاألبصار.
عدم تشديد الحرف الثاني يدل على إخفاء األول في الثاني نحو  :من
تحتهااألنهار–منثمرة–إنربهمبهم.
وضعميمصغيرةعلىهذاالنحو(م)بينالنونالساكنةأوالتنوينوبين
الباءيدلعلىقلبالنونأوالتنوينميما ً،نحو:منبعد– عليمبذات
الصدور.
وضع العالمة (~) فوق حرف يدل على لزوم مده مدا ً زائدا ً عن المد
الطبيعينحو:الم–الطامة–قروء–سئءبهم.
الحروف الصغيرة (أ ،و  ،ن)تدلعلىأعيانالحروفالمذكورةفي
المصاحف العثمانية مع وجوب النطق بها  ،نحو  :شهدا ً – الكتب -
يلوون ألسنتهم – يحي > ويميت – أنت ولي في الدنيا   -إلفهم رحلة
الشتاء-وكذلكننجيالمؤمنين.

وإذا كان الحرف المتروك له بدل في الكتابة األصلية عول في النطق على
الحرفالملحقالعلىالبدلنحو:الصلوة–الزكوة–كمشكوة–الربو–موسى
–موله.
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إذاكانحرفالسينعلىالصاديكونالنطقمائالً إلىالسين  وهواألولى،أماإذاكتبحرف(س)تحتالصادفحينهايكونالنطقبالصادأشهر،نحو:
المصيطرون،وهواألولى.
 وضعالعالمة(() )تحتالراءفيقولهتعالى(بسمهللامجريها)يدلعلىإمالةالسفتحةإلىالكسرةوإمالةاأللفإلىالياء،ووضعالعالمة
المذكورة فوق آخر الميم قبل النون المشددة من قوله تعالى ( :مالك ال
تأمناعلىيوسف)يدلعلىاإلشمام،وهوضمالشفتينكمنيريدالنطق
بالضمة،إشارةإلىالحركةالمحذوفةضمةمنغيرأنيظهرلذلكأثر
فيالنطق.
تلكهياصطالحاتالظبطالمستخدمةفيالمصحفالتييجبعليكعزيزي
الطالب/المعلمأنتعرفطالبكبها،ألنمعرفتهملهاولمدلوالتهامنالعوامل
التيتعينهمعلىالقراءةالصحيحةمنالمصحف.
عالمات الوقف المستخدمة في المصحف الشريف :
من األمور األساسية التي يجب أن يعرفها الطالب  ،بل وكل من يريد قراءة
القرآن هي أن يقف أثناء التالوة ؟ ومتى يقف ؟ فهناك مواضع يلزم الوقف
عندها ،حفاظا ً على سالمة المعنى  ،ومواضع يمنع الوقف عندها ألن الوصل
يخلبالمعنى،ومواضعيجوزالوقفوالوصلعندها،وقدوضعالعلماءست
عالماتترشدالقارئإلىمواضعالوقففيالقرآنالكريم،ويالحظهاالقارئ
مكتوبةفوقالكلماتالتيتتضمنمواضعالوقف،وهذهالعالماتهي:
 الميم األفقية (مـ) وهي عالمة الوقف الالزم ،أي يلزم القارئ أن يقفعلى الكلمة التي تقع عليها هذه العالمة  ،ألن وصلها بما بعدها يخل
بالمعنى،كمافيقولهتعالى(إنمايستجيباللذينيسمعونمـوالموتى
يبعثهمهللاثمإليهيرجعون)]األنعام[46وقولهتعالى(لقدكفرالذينقالوا
إنهللاثالثثالثةمـومامنإلهإلىإلهواحدج)]يونس[61:
 (ال) وهيعالمة الوقف الممنوع،أيالنهي عن الوقف ،كمافي قولهتعالى(لقدنصركمهللافيمواطنكثيرة)]التوبة [41:وقولهتعالى(قل
الأتبعأهوائكم)]األنعام.[16:
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 (ج) وهيعالمة الوقف الجائز جوازا ً مستوى الطرفين،أيأنالوقفوالوصلفيدرجةواحدة،منحيثالجواز،كمافيقولهتعالى(:وال
تتمنوامافضلهللابه)]النساء [44:وقولهتعالى(واستعينوابالصبر
والصالة)]البقرة.[31:
 (صلى) وهي عالمة الوقف الجائز  ،مع كون الوصل أولى  ،كما فيقولهتعالى(قلأيشهادةأكبر)]األنعام.[59:
 ().:.:وهي عالمة تعانق الوقفين بحيث إذا وقف على أحد الوضعين اليصحأنيقفعلىاآلخر،كمافيقولهتعالى(ذلكالكتبالريب)...
]البقرة  [4 :فإذا وقف على (ريب) ال يصح أن يقف على (فيه) ،
والعكسصحيح.
تلك هي عالمات الوقف المستخدمة في المصحف ،وينبغي عزيزي
الطالب/المعلمأنترشدطالبكإليهاوتفسرهالهم،ألنذلكمنالعواملالتي
تعينهمعلىإتقانالتالوة،وينبغيأنتعرفهمأيضا ًبأنالوقوفعلىرؤوس
اآليسنةمستحبةعنالنبيملسو هيلع هللا ىلص،وإذاماانقطعصوتالقارئقبلأنيتماآليةأو
يصلإلىموضعالوقف،عليهأنيعيدالتالوةمنحيثيكتملالمعنى،والتالوة
منالمصحفهيخيروسيلةلتدريبالطلبةعلىالتقيدبعالماتالوقف.
خامسا ً  :األنشطة:
عزيزيالطالب/المعلم،فيمايليمجموعةمناألنشطةالتيينبغيعليك
القيامبها،منأجلتنميةمعارفكومهاراتكفيمجالتدريسالتجويد،وهي:
 -5إعدادملخصلماقرأتهفيهذاالموضوع،للتأكدمنمدىاستيعابك
لموضوعاته،وهذاالملخصينبغيأنيتضمنتحديد:
أ-اصطالحاتالضبطالمستخدمةفيالمصحفالتيتضمنهامحتوى
هذاالموضوع،وبيانمدلوالتها،معالتمثيل.
ب-عالماتالوقفالمستخدمةفيالمصحفالشريف،وبيانمدلوالتها
معالتمثيل.
 -4قراءاتإضافيةحول:
أ-اصطالحاتالضبطالمستخدمةفيالمصحف.
ب-الوقفوأقسامه،وتحديدالفرقبينالوقفوالسكتةوالقطع.
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 -4قراءة اآليات من ( )511-11من سورة يونس واستخراج اصطالحات
الضبطوالكلماتالتييختلفرسمهاعنمنطوقهافياآلياتالمذكورة.
 -3قراءة اآليات من ( )543-556من سورة األنعام  ،وتحديد مواضع
الوقفوبيانأحكامه.

سادسا ً  :قائمة القراءات المقترحة والمراجع :
إلثراء معلوماتك حول الموضوعات التي تضمنها هذا الموضوع
والقراءات اإلضافية التي طلب منك القيام بها يمكنك الرجوع إلى المراجع
والمصادرالتالية،أوأيمرجعأخرلهصلةبهذاالموضوعوأنشطته:
 -5سعدعبدالحميد:تيسيرالرحمنفيتجويدالقران،ط، 4بدوننشر،
4114م.
 -4عطية قابلنصر  :غاية المريد في علم التجويد ،ط، 7القاهرة ،دار
التقوى5354،هـــ.
 -4عبدالوارثسعيد:تيسيرالتجويد،ط،9القاهرة،دارالقلم5988،م،
معالشريطالتابعله.
 -3دمحمأحمدمعبد:الملخصالمفيدفيعلمالتجويد ،القاهرة ،دارالسالم
للطباعةوالنشروالتوزيعوالترجمة4111،م.
سابعاً:االختبارالبعدي:
حلأسئلةاالختبارالقبلي

رابعا ً :تدريب الطلبة على إتقان تطبيق أحكام التجويد
أوال :المقدمة :
تعلمعزيزيالطالب/المعلمأنعلمالتجويدلهجانبان:جانبنظريمعرفي
يختص بمعرفة أحكام وقواعد التجويد النظرية  ،وهذا الجانب يمكن معرفته
واإللمام به من خالل الرجوع إلى الكتب المتخصصة التي بينت تلك القواعد
واألحكام  ،وجانب عملي أدائي يختص بتطبيق تلك األحكام النظرية عمليا ً ،
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وهذا الجانب ال يؤخذ إال بالتلقي والمشافهة  ،وال يمكن إتقانه إال بالتدريب
والمرانعلىيدمنيحسنالتالوة،ويجيدتطبيقاألحكامالتجويدية،وتدريس
هذا العلم ال يقتصر على التعريف بأحكامه النظرية ،ولكنه يتعدى ذلك إلى
تدريبالطلبةعلىإتقان تطبيقتلكاألحكاموتمكينهممنجودةالقراءةوحسن
األداء،ومنهناالبدلمنيتعرضلتدريسهذاالعلمأنيمتلكالكفاياتالالزمة
التي تمكنه من شرح األحكام والقواعد النظرية لهذا العلم ،وتجعله قادرا ً على
تدريب الطلبة على إتقان تطبيقها  ،ودراستك لهذا التصور وقيامك بأنشطته
سوفتساعدكفياكتسابوتنميةهذهالكفايات.
ثانيا ً  :أهداف الموضوع:
يتوقعمنكعزيزيالطالب/المعلم،بعددراستكلهذاالموضوع،وقيامك
بأنشطتهأنتكونقادراًعلىأن:
 -5تدربالطلبةعلىإتقانتطبيقأحكامالتجويدالمقررة.
 -4تصحيحأخطاءالطلبةفيتطبيقأحكامالتجويد.
ثالثا :االختبار القبلي :
السؤالاألول:ضعدائرةحولرمزاإلجابةالصحيحةفيمايلي1]:درجات[
 -5العلمبأحكامالتجويدبالنسبةلعامةالناس:
ب-فرضكفاية.
أ-فرضعين
د-مندوبومستحب.
جـ-سنةمؤكدة.
 -4العملبأحكامالتجويدأثناءالتالوة:
ب-فرضكفاية.
أ-فرضعينعلىكلقارئللقران.
د-مستحب.
جـ-سنةمؤكدة.
 -4تدريبالطلبةعلىإتقانتطبيقأحكامالتجويديتطلبمنالمعلم:
أ-التعريفبالمفاهيمالنظريةالمرتبطةباألحكامالتجويديةموضوع
الدرس.
ب-تحديداألمثلةالتيتتضمنهااألحكامالتجويديةموضوعالدرس.

جـ-البيانالعمليمنقبلالمعلملكيفيةالنطقبالحكالمرادتعلمه.
د-جميعماذكر.
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 -3عندمايقومالمعلمبتصحيحأخطاءالطلبةفيتطبيقأحكامالتجويدينبغي
أنيركزعلى:
أ-جميعاألخطاءالتجويدية.
ب-األخطاءالمتعلقةباألحكامالتيدرسهاالطلبةفقط.
ج-األخطاءالتيتخلبالمعنى.
د-األخطاءالجليةالتيتخلبالمعنى،والتيالتخلبالمعنى.
 -1تصحيحجميعاألخطاءالتجويديةالتييقعفيهاالطالبغيرالمتمكن
يؤديإلى:
ب-زيادةدافعيته
أ-تحسينأدائه.
د-أ،ب.
جـ-إحباطه
السؤالالثاني:ضعالعالمة(√ )أمامالعبارةالصحيحةوالعالمة() X
]1درجات[
أمامالعبارةالخاطئةفيمايلي:
 -5العلمبأحكامالتجويدفرضعينعلىكلقارئللقرآ ()
 -4البيان العملي لكيفية النطق باألحكام التجويدية شرط أساسي إلتقان
()
تعلمها.
 -4التعريفبالمفاهيمالنظريةلدرسالتجويدغيرضروري)( .
 -3تصحيح أخطاء الطلبة في تطبيق األحكام التجويدية يتزامن مع قراءة
األمثلةوالنصوصالتيتتضمنتلكاألحكام)( .
 -1الينبغيأنيسندتصحيحالخطأالذي وقعفيهالطالبفيدرسالتجويد
()
إلىزمالئه.




رابعا  :المحتوى :
تدريب الطلبة على إتقان تطبيق أحكام التجويد المقررة:
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في درس التجويد ال بد أن يحرص المعلم على تدريب الطلبة على
إتقان تطبيق األحكام التجويدية المقرر دراستها  ،ألن الغرض األساسي من
دراسة التجويد ليس مجرد معرفة األحكام فقط ،وإنما تطبيق تلك األحكام
وااللتزامبهاأثناءالتالوة،وتدريبالطلبةإتقانتطبيقأحكامالتجويديتطلب:
-

-

-

-

التعريف بالمفاهيم النظرية المرتبطة موضوع الدرس ،حيث ينبغي أن
يقومالمعلمبشرحوتوضيحالمفاهيمالخاصةبالحكمالتجويديموضوع
الدرس،فيحددتعريفالحكموحروفهومايتعلقبه.
تحديداألمثلةالتيتتضمناألحكامالتجويديةموضوعالدرس،وعرضها
علىالطلبةبأيةوسيلةمنوسائلالعرض.
البيانالعمليمنقبلالمعلملكيفيةالنطق باألحكامالمرادتعليمهاللطلبة،
منخاللقراءةاألمثلةالتيتمتحديدها،وينبغيأنيكونالمعلممتمكناً
منأداءهذهاألحكام،حتىيكونقدوةحسنةلطالبه،ألنفاقدالشيءال
يعطيه ،ويمكن أن يستعين المعلم ببعض النماذج المعدة والمسجلة على
شرائطالكاسيتأوالفيديو.
يطلب المعلم  من الطلبة محاكاته في نطق األحكام التجويدية موضوع
الدرس،منخاللقراءةاألمثلةالمعروضةعليه ،وينبغيأنيتيحلهم
فرصةتكرارقراءةاألمثلةحتىيستوعبوااألحكام،ويجيدواالنطقبها
تعزيزالمهاراتالتجويديةالتياكتسبهاالطلبةوتثبيتها،منخاللطلب
أمثلة أخرى من الطلبة تتضمن األحكام التجويدية موضوع الدرس ،أو
يكلفهم بتالوة نصوص قرآنية مختارة تتضمن األحكام المراد تعلمها
والتي سبق لهم دراستها ،وينبغي أن يعرف الطالب أن إجادة النطق
بأحكامالتجويداليتمإالبالتدريبالعمليوالممارسةعلىيدمنيحسن
التالوة ،ويجيد تطبيق أحكام التجويد  ،وال يجدي في ذلك الكتاب أو
المصحف،ألنالقرآناليتقنإالبالسماعوالمشافهة.

وهناكطرقمتعددةتستخدمفيتدريسأحكامالتجويد،منأشهرها:
 الطريقة االستقرائية  :وفيها ينتقل المعلم من الجزء إلى الكل  ،فيبدأباألمثلة  ،ثم ينتقل منها إلى التعاريف والقواعد العامة  ،وهذه الطريقة
هيمنأفضلالطرقالتييمكناستخدامهافيتدريسأحكامالتجويد،
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ألنهاتهيئللمتعلمالفرصةللمشاركةوالتفاعل،وتحفزهللتعلم،وتحققله
التشويقوالدافعية،وتنميلديةالقدرةعلىالتفكيرواالستنباط.
 الطريقةالقياسية:ويفيهايبدأالمعلمبذكرالتعاريفأوالقاعدة،ثميتبعذلكباألمثلةوالشواهدالتيتوضحالقاعة،أيأنالمتعلميبدأفيهامن
الكلإلىالجزء،فهيعكسالطريقةاالستقرائية،وهذهالطريقةتنمي
قدرةالمتعلمعلىحلالمشكالت،حيثتزودهبالقواعدالعامةواألحكام
الكلية،وتطلبمنهتطبيقهاعلىحاالتجزئية ،ممايسهمفيانتقالثر
التعلموتعزيزإدراكالطالبللمواقفالجزئيةوفهمهافيإطارهاالعام،
كماأنهذهالطريقةتوفرالوقت،وتعدمنأكثرالطرقمالئمةللمتعلمين
الذين يجدون صعوبة في التوصل إلى القواعد العامة وتحديدها ،حيث
تقدملهمتلكالقواعدابتداء،ثمتعملعلىتوضيحهامنخاللاألمثلة.
تصحيح أخطاء الطلبة في تطبيق أحكام التجويد :
بعدأنيوضحالمعلماألحكامالتجويديةنظريا ًوعمليا،يطلبمنالطلبةقراءة
األمثلةوأداءاألحكامموضوعالدرسأداءصحيحا ً،ويتابعأداءالطلبةفيتلك
األحكام باهتمام  ،ويصحح األخطاء التي يقعون بها فور وقوعها بالطريقة
المناسبة،فقديكتفيالمعلمبتنبيهالطالبإلىالخطأالذيوقعفيها،ويتيحله
الفرصة،لتصحيحالخطأالذيوقعفيهبنفسه،فإنلميتمكنمنتصحيحخطئه
يقومالمعلمبتصحيحههو،حيثيؤديالحكمأدا ًء سليما ًأمام الطلبة،ويذكرهم
بالقاعدة التجويدية النظرية المتعلقة بالحكم الذي وقع فيه الخطأ  ،وقد يشرك
الطلبةفيتصحيحأخطاءزمالئهم،حيثيطلبمنأحدهمإعادةقراءةالمثال
أوالنصالقرآني معمراعاةتطبيق األحكامالتجويديةالمتضمنةفيه،والينبغي
أن يحيل المعلم تصحيح الخطأ ألكثر من طالب ،بل يقتصر على طالب أو
طالبين،حفاظاًعلىالوقت،فإذاماعجزعنتصحيحالخطأقامهوبتصحيحه،
وتصحيح أخطاء الطلبة في تطبيق أحكام التجويد يتزامن مع قراءتهم لألمثلة
والنصوصالقرآنية،ولذاالبدأنيتابعالمعلمقراءةالطلبةلألمثلةوالنصوص
القرآنية باهتمام ،وينتبه لألخطاء التي يقعون بها  ،ويصححها فور وقوعها ،
وينبغي أن يقتصر المعلم في تصحيح األخطاء التجويدية على األحكام التي
درسها الطلبة فقط ،ألنه إذا ركز على تصحيح جميع األخطاء التجويدية فقد
يؤدي ذلك إلى اإلحباط بالنسبة للطالب غير المتمكن  ،والذي ال يلم بأحكام
التجويد.
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خامسا ً  :النشطة:
عزيزي الطالب/المعلم عليك القيام باألنشطة التالية  ،والتي تساعدك في تنمية
معارفكومهاراتكفيمجالتدريسالحفظوهي:
 -5تلخيصماقرأتهفيهذاالموضوعمبيناً:
كيفيةتدريبالطلبةعلىأحكامالتجويد،ومايتطلبههذااألمر،وأشهرالطرقالتييمكناستخدامهافيتدريسأحكامالتجويد.
كيفيةتصويبأخطاءالطلبةفيأحكامالتجويد. -4قراءاتإضافيةحولالموضوعاتالتالية:
أحكامالنونالساكنةأوالتنوين.أحكامالميمالساكنة.أحكامالنونوالميمالمشددتين.أحكامالمدود.التفخيموالترقيق.القلقلة. -4االستماع إلى الشريط المسجل لكيفية النطق بالحروف المرفق بهذا
الموضوع.
 -3الرجوعإلىكتاب(تيسيرالتجويد)لعبدالوارثسعيد،واالستماعإلى
الشريطالمرفقبه،للتعرفعلىكيفيةتطبيقأحكامالتجويد.
 -1االستماعإلىتالوةمجودةإلحدىالسورالطول منالشريطالمسجل ،
معضرورةمتابعةالقارئبالنظرفيالمصحفومالحظةكيفيةالنطق
بالحروف ومواضع الوقف ومواضع المدود والموضع التي تتضمن
أحكاما ً تجويدية كاإلظهار واإلدغام واإلخفاء واإلقالب وغير ذلك من
األحكامالتجويدية.
 -6قراءةاألياتمن41-5منسورةآلعمران،وتحديد:
مواضعالوقفوأحكامه.مواضعاإلظهارواإلدغامواإلخفاءواإلقالببالنسبةللنونالساكنةوالتنوين-.المواضعالتيتغنفيهاالنونوالميمالمشددتين.
مواضعاإلظهارواإلدغامواإلخفاءفيالميمالساكنة.-المدود،وأحكامها-.مواضعالقلقلة.
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 -7تحديد خطوات تدريس التجويد  ،من كتاب (التربية اإلسالمية بين
األصالةوالمعاصرة)لفتحييونس،ص، 489-484وكتاب(التربية
اإلسالمية) لمصطفى رسالن شبلي  ،ص  ، 415 – 594وكتاب
(تدريسالتربيةاإلسالمية)لماجدزكي،ص.414–439
 -8مشاهدةدرسنموذجيفيمجالتدريسأحكامالتجويد ،وتقويماألداء
التدريسيفيضوءأهدافهذاالتصور.
 -9اإلعدادلدرسنموذجيفيمجالتدريسالتجويد،وفقالطريقةالقياسية،
ووفقالطريقةاالستقرائية.
سادسا ً  :قائمة القراءات المقترحة والمراجع :
إلثراءمعلوماتكحولالموضوعاتالتيتضمنهاهذاالتصور،يمكنك
الرجوعإلىالمراجعوالمصادرالتالية:
 -5أبومعقلدمحمالناصرالورجالني،دروسفيتجويدالقرآنالكريم،
القاهرة،مكتبةأبوبكرالصديق4111،م
 -4سعادعبداللحميد:تيسيرالرحمنفيتجويدالقرآن،ط،4بدوننشر،
4114م
 -4عبدالوارثسعيد:تيسيرالتجويد،ط،9القاهرة،دارالقلم5988،م،
معالشريطالتابعله.
 -3عطيةقابلنصر:غايةالمريدفيعلمالتجويد،ط،7القاهرة،دار
التقوى5354،هـ.
 -1فؤادحسنأبوالهيجاء:طرقتدريسالدراساتالقرآنيةواإلسالمية،
عمان،دارالمسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة4113،م
 -6فتحيعلييونس،وآخرون:التربيةالدينيةاإلسالميةبيناألصالة
والمعاصرة،القاهرة،عالمالكتب5999،م.
 -7ماجدزكيالجالد:تدريسالتربيةاإلسالميةباألسسالنظريةواألساليب
العلمية،عمان،دارالمسيرة4113،م.
 -8دمحمأحمدمعبد:الملخصالمفيدفيعلمالتجويد،القاهرة،دارالسالم
للطباعةوالنشروالتوزيعوالترجمة4111،م.

158

 -9مصطفىرسالنشبلي:التربيةاإلسالمية:أسسها،طرائقها،كفايات
معلمها،القاهرة،دارالثقافةللنشروالتوزيع.
سابعا ً  :االختبار البعدي
حلأسئلةاالختبارالقبلي.

الوسائل التعليمية في تدريس التجويد:
هي الوسائل التعليمية التي يستخدمها المعلم لتوصيل المادة العلمية إلى
أذهانالتالميذ،وتسهمهذهالوسائلفيتبسيطالمادةالعلمية،وهذايساعدعلى
استيعابالتالميذلهابصورةأفضل،وبجهدأقل.

فوائدها :
الوسائلالتعليميةلهافوائدكثيرةنجملهافيمايلي:









ترهف حواس التالميذ وتجذب انتباههم ،فينشطون إلدراك المعاني
والقواعدواألحكامالتييتضمنهاالدرس.
تثير تفكير التالميذ ،وتمكنهم من تصور الجزئيات التي يشتمل عليها
الدرس.
تبعثروحالنشاطالذاتيوالحيويةعلىعملياتالتعلم.
تحولدونانصرافالتالميذعنموضوعالدرس.
تساعد على تثبيت المعلومات ،فيسهل على التالميذ استدعاؤها عند
حاجتهملذلك.
تربي في التالميذ روح المالحظة والدقة والتأمل الواعي ،وحصر
االنتباه.
تسهمفيدفعالتالميذإلىالتفكيرالمستقلفيالعالقاتالتيتربطبين
جزئياتموضوعالدرس.
تعملعلىتوفيرالوقتوالجهدعلىالمعلموالطالب.

إن وسائل اإليضاح تساعد المدرس على إيصال المعلومات في تتابع
ووضوح،لهذاعدتمنمستلزماتالتعليمالجيدالمنتج،حيثتسهمفيتوجيه
االدراك الحسي والمعنوي ،فالوسيلة التعليمية المناسبة للمادة والموضوع لها
دورمهمفيعمليةالتعليمبصفةعامة،وفيالتجويدبصفةخاصة.
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فالوسيلة التعليمية ضرورة الزمة لدرس التجويد في المرحلة االبتدائية
وغيرهامنمراحلالتعليم.
فالتلميذ بحاجة إلى تكامل صورة الحكم المراد تعلمه ،وهذا يستنتج
بالضرورةأنيكتبالمدرسجميعاألمثلةعلىالسبورة،وأنتكونوفقالرسم
العثماني،وأنتكونمضبوطةبالشكلالتام،واليخفيعلىأحدانكتابةاألمثلة
ألي حكم من أحكام التجويد تستقطع وقتا ً طويالً من الحصة ،كما أنها تستفيد
بعضجهدالمدرس،وتكادتخولمنعنصرالتشويق،ويتكررهذامعجميع
الفصولالتييدرسها،لهذانرىأنتركاستخدامالوسائلالتعليميةفيدروس
التجويد مضيعة لوقت التلميذ والمدرسين ،وجهد له يتكرر إهداره مع كل
مجموعةإذاكانيدرسألكثرمنفصل.
لذافإنالوسيلةالتعليميةتسهمفيتوظيفجهدالمدرسبطريقةأفضل،
واالستفادة منه بوجه أتم وأكمل ،إذ يمكن للمدرس أن يستخدمها مع جميع
الفصول التي يدرسها ،وبالمحافظة عليها تستخدم لسنوات أطول ،فهي بذلك
تحافظ على وقت التلميذ وجهد المدرس فيستفاد بها في الشرح والتفصيل
واإلعادةلتثبيتالمعلومات،وإذكاءالمهاراتالمصاحبةللحكمالمرادتعلمه.
والوسائل التعليمية كثيرة ومتنوعة ،والمدرس بحكم خبرته ومعرفته
بخصائصمادته،ومستوىتالميذهوميولهم،يمكنهأنيختارلهممنالوسائلما
يكون مناسبا ً وموافقا ً لميولهم ،وكلما ازدادت خبرة المعلم أمكنه أن يبتكر من
األدواتوالوسائلالتيتعطيللتالميذفرصةالتفكيرفيأهدافالوسيلةوصلتها
بالدرس.
شروط الوسائل التعليمية :
الوسيلة التعليمة الناجحة هي تلك الوسيلة التي تتوفر فيها مجموعة من
الشروطوبدونها،تكونمحدودةالنفعقليلةالفائدة،ومنتلكالشروطالتييجب
أنتتوفرفيالوسيلةالتعليمية:
-5أنتؤديالوسيلةالتعليميةإلىإيضاحالمادةالعلميةالمرادتعلمها.
-4أنتكونجيدةاإلعداد.
-4أنتكونهادفة.
-3أنتكونمتعلقةبموضوعواحد،فتعنىبإبرازجزئياته.
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-1أنتعرضفيالوقتالمناسب.
-6أنتوضعفيمكانمناسب.
-7االلتزامبرسمالمصحفالشريفعندكتابةاآلياتفيالوسيلةالتعليمية.
 أنواع وسائل اإليضاح التي تستخدم في درس التجويد :

أ -وسائل تقليدية :
ونعنيبهاالوسائلالعامةالمتوفرةفيالبيئةالمدرسية.
 .5المصحفالشريف.
 .4ترتيلالمدرسالذييجيدالتالوةفيمطلعالدرس،فالتلميذيرقبالمدرس
أثناءتالوتهلألمثلة،ليقلدتالوتهوطريقةإخراجهللحروف.
 .4ترتيلالتالميذالذينيجيدونالتالوة،حيثعنطريقترتيلهمأمامزمالئهم
يثيرفيهمروحالمنافسة،ويدفعالمتوسطينومندونهمإلىالجدواالجتهاد
لرفعمستوىأدائهم،وواجبالمدرسأنيحسنتوجيههذهالروحبأنيؤكد
لتالميذهأناألداءالجيدغيرمتعذرعلىأحدمنهم.
 .3األشرطةالمسجلةالمرتلة،ويراعىأنتكونبقراءةحفص.
 .1السبورة :سواء كانت سبورة الفصل ،أو سبورة إضافية متحركة ،وأن
يستخدمالطباشيرالملونلتمييزالحروفالمتعلقةبالحكمالمرادتعلمه.
 .6اللوحاتبأنواعهاالمختلفة .
ويمكن للمدرس أن يستغل قدرات التالميذ ومواهبهم في ابتكار وإعداد
الوسائلالتعليمية،ويجبأنيكونذلكأثناءحصصالنشاطالمدرسي،ليكون
تحتإشرافالمدرسوتوجيهه.

ب-

وسائل التقنية الحديثة :

تقدم التقنية الحديثة وسائل تعليمية حديثة متعددة األغراض
متباينةاإلمكانيات،وبعضهذهاألجهزة متوافرفيبعضالمدارس ،
وعلى مدرس  التجويد إعداد المادة العلمية باألسلوب المناسب،
واستخدام الوسيلة التعليمية المناسبة لدرسه وفيما يلي نماذج من
األجهزةالتييمكناستخدامهافيتدريسمادةالتجويد.
-5جهازالعرضالمعروفباسم(األوفرهيد):
جهازالعرضالعروفباسم(األوفرهيد)

شكلرقم()4
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فيقومالمدرسبإعداداألمثلةعلىالشفافياتالخاصةبهذاالجهاز.
فيستخدم المدرس لعرض الشفافيات التعليمية ،وهو
مزودبملفجانبي(كاسيت)لتحريكرولالشفافيات،ويعطي
إضاءة واضحة على الشاشة في ظروف اإلضاءة العادية،
ومزود برأس عرض ،ليعرض في جميع االتجاهات
بزاوية،1461ومصباحاحتياطيالستخدامهفيحالةاحتراق
األصلي،ومزودبنظامجيدللتهويةوالتبريد.
-4الفانوسالسحري(جهازعرضصورةمعتمة):
الفانوسالسحريشكلرقم()4

وهوجهازخفيفالوزن،قابلللحمل،يعطيأكبرإضاءةعلىالشاشة،
ومزودبسطحعرضللصوروالرسومالورقية(المعتمة)بمساحاتكبيرة،كما
يعرضاألشياءوالعينات.
-4ناقلةالصوت(ميكرفون):
بدون سلك ،يمسك باليد ،وهو شديد الحساسية إللتقاط
األصوات،ويتحملالعملالشاق.
-3لوحةعرض(:)LCP Panel
لوحة عرض تستخدم مع السبورة الضوئية (األوفرهيد)
لعرض صور شاشات الكمبيوتر والفيديو وكاميرا الفيديو
باأللوانعلىشاشةالعرض.وهومايسمىبجهازالعرضفوق
الرأس.

شكلرقم()4

-1المعملالصوتي:
وهو عبارة عن غرفة مستقلة في المدرسة مزودة بأجهزة التسجيل
الصوتية لمجموعة من القراء بهدف تلقين الطالب اآليات القرآنية بطريقة
سليمة.
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الفصلالرابع
إجراءات الدراسة :
مقدمة:
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لما كان الهدف من الدراسة هو معرفة مدى إتقان طلبة أقسام القرآن
الكريمفيكلياتالتربيةألحكامالتجويد،ولماإلكسابالطالبالمعلملمهارات
تطبيق هذه األحكام من أهمية ،وبالتالي إكساب طالبهم الدارسين هذه األحكام
أثناءالخدمةوالتيالتكتسبإالعنطريقمعلمينمتمكنينماهرينفينطقها
وتلقينهاكانتهذهالدراسةالميدانيةلمعرفةمدىإتقانطلبةأقسامالقرآنالكريم
في تطبيق مهارات أحكام التجويد وقد تم حصر الدراسة في طلبة قسم القرآن
الكريم بكليات التربية -جامعة صنعاء -سنة رابعة باعتبار هذا المستوى هو
حصيلةالعلومالتيتعلموهاوتلقوهاطيلةدراستهمفيهذاالقسم.
ويتضمن هذا الفصل وصفا ً لإلجراءات والطرق التي اتبعت في تحديد
مجتمعالدراسة،كمايتضمنإجراءاتإعدادأداةالدراسةوخطواتالتحققمن
صدقها وثباتها ،وكذلك وصف األساليب اإلحصائية التي تم بواسطتها تحليل
النتائجوسيتمالبدءبعرضذالكعلىالنحوالتالي:
أوالً  :منهج الدراسة :
اعتمد الباحث على  المنهج الوصفي  ،القائم على الدراسة المسحية
باعتبار هذا المنهج هو األنسب في التعرف على مدى إتقان مجتمع الدراسة
ألحكام التجويد ،وهذا المنهج يعد أحدأشكال التحليل والتفسير العلميالمنظم
لوصفظاهرةأومشكلةمحددة.

ثانيا ً :مجتمع الدراسة وعينتها:
مجتمعالدراسة:
تألف مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الملتحقين في قسم القرآن الكريم
وعلومهبكلياتالتربيةفيالجمهوريةاليمنيةوالتي يبلغعددكلياتالتربيةفي
الجهوريةاليمنية()45كليةشكلتمانسبته%1426منإجماليعدداألقسام
بمختلفالجامعاتالحكومية،وهذايؤكدأنكلياتالتربيةتحتلالمرتبةاألولى
منحيثعددأقسامهامنبينالكلياتاألخرىكماأنهاتستوعبنسبةالبأس
بها من مخرجات الثانوية العامة ،ولصعوبة دراسة المجتمع بأكمله كان لزاماً
علىالباحثأنيقعاختيارهعلىعينةواحدةمنهذهالكليات.
حجم العينة:
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اختار الباحث كلية التربية ـ جامعة صنعاء -عينة من بين الجامعات
األخرى لتطبيق دراسته الميدانية باعتبار أن الدارسين فيها يمثلون جميع
محافظاتالجمهوريةاليمنية.
كما اختار الباحث مستوى رابع قسم القرآن الكريم وعلومه عن بقية
األقسامباعتبارأنهذاالقسمهوحصيلةماتعلمهوتلقاهطلبةقسمالقرآنالكريم
منالعلوموالمعارفوالمهارات،وباعتبارهمقدأكملواالبرامجالتيأعدتفي
اكتسابأحكامالتجويدخاللمرحلةالتعليمالجامعيوماقبله.
وقد بلغ عدد طلبة قسم القرآن الكريم مستوى رابع للعام الدراسي
(4154/4154م)()61طالباوطالبةتقدمواالختباراتالفصلالدراسياألول
عدد11طالباًوالمتغيبون51طالب.
بلغعددالذكورمنهم48طالبا ً،بينماعدداإلناث47طالبة.
اختيار العينة ( :المعاينة):
وعليهفقدقامالباحثباختيارجميعالطلبةالدارسين فيمجتمعالدارسة
حيث بلغ عدد الطالب ( )11طالبا ً وطالبة ،كما قام الباحث باختيار محتوى
اآليات القرآنية التي من خاللها يمكن قياس إتقان  الطلبة عينة البحث ألحكام
التجويدالتيتضمنتهابطاقةالمالحظةوهياآلياتالقرآنيةمنسورةهودمن
آيةرقم5وحتىآيةرقم41وقدروعيفياختيارهذهاآلياتالقرآنيةشمولها
علىجميعاألحكامالتجويديةمحلالدراسةالتىتضمنتهابطاقةالمالحظة1يبين
اآلياتالقرآنيةالمختارتالوتهامنقبلعينةالبحث،كماأنالجدولالتالييبين
الوزنالنسبيلعددتكرارالحكمالتجويديفياآلياتالمختارة.






1

ملحقرقم()1يبيناآلياتالقرآنيةالمختارتالوتها1
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جدولرقم()1الوزنالنسبيلعدداألحكامالتجويديةفياآلياتالمختارة
محلالدراسةسورةهودآية()41-5
م

الحكمالتجويدي

أوال:مخارجالحروفوصفاتها
 5ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح
 4يميزبينصفاتالحروف
ثانيا ً:أحكامالنونالساكنة:
 4يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام
 3يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام
 1يخفينطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلخفاء
 6يقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميماًمخفاةعندالنطقبعدحرفالباء
ثالثا ً:أحكامالميمالساكنة:
 7يخفىنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاحرفالباء
 8يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميماًمتحركة
 9يظهرنطقالميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقيةالحروف
رابعا ً:أحكامالمد:
 51يمدالمداألصليبمقدارحركتين
 55يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركات
 54يمدالمدالمنفصلمنحركتينإلىستحركات
 54يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات
 53يمدالمدالالزمبمقدارستحركاتلزوما ً
 51يمدمدالبدلبمقدارحركتين
خامسا ً:التفخيموالترقيق:
 56يرققالالمفيمواضعالترقيق
 57يفخمالالمفيمواضعالتفخيم
 58يرققالراءفيمواضعالترقيق
 59يفخمالراءفيمواضعالتفخيم
سادسا ً:الوقفواالبتداء:
 41يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماما ً
 45يبدأالتالوةفيموضعيحسنالسكوتعليه
 44يسكنأواخرالكلماتعندوقوفهعليها
سابعا ً:الضبط:
 44يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا ً
 43يضبطآخرالكلمةضبطاًصحيحا ً
ثامناً:إظهارغنةالميموالنونالمشددتين
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عددتكرارهفي
اآلياتالمختارة
مكرربنسبة عالية
مكرربنسبة عالية

44
51
41
4
4
6
56
مكرربنسبة عالية

54
51
41
4
4
3
3
51
51
مكرربنسبة عالية

51
مكرربنسبة عالية
مكرربنسبة عالية
مكرربنسبة عالية

 41يظهرغنةالميموالنونالمشددتين
تاسعاً:أحكامالالمات
 46إظهارالالمالشمسية
 47إدغامالالمالقمرية
 48إظهارالمالفعل

51
9
8
3

من خالل اإلطالع على الجدول السابق يلحظ أن جميع أحكام التجويد التي
تضمنتها بطاقة المالحظة ممثلة في اآليات القرآنية المختارة  ،كما يظهر من
الجدول أن هناك أحكاما ً تجويدية ممثلة بنسبة عالية وهي مخارج الحروف
وصفاتها ،والمد الطبيعي،والوقف بأنواعه ،وضبط بنية الكلمة،ويظهر من
الجدولأنأقلنسبةتمثيلظهرفيالمدالالزمحيثبلغنسبةتمثله()4حكمين
فقطيليهمدالبدلثمإظهارالمالفعل.
ثانيا ا :إجراءات األداة :
استخدمالباحثأداةالمالحظةفيدراستهباعتبارأنهااألداةاألنسبفي
قياس األداء اللغوي والصوتي لقياس مدى إتقان الطلبة عينة البحث أحكام
التجويد وتعد  بطاقة المالحظة من أدق وسائل جمع المعلومات والبيانات في
البحوث العلمية  ،حيث بدأ الباحث بإعداد القائمة األولية ألحكام التجويد
المطلوب تحقيقها وإتقانها من قبل طلبة أقسام القرآن الكريم بكليات التربية،
وذلك بعد رجوع الباحث إلى العديد من المراجع األصيلةو الدراساتالسابقة
التيتناولتمثلهذهالمواضيع،مواضيعالتالوةوأحكامالتجويد.
وقدقامالباحثبإعدادبطاقةالمالحظةلإلجابةعنالسؤالالرئيسالتالي
للدارسةوهو مامدىإتقانطلبةأقسامالقرآنالكريموعلومهألحكامالتجويد؟
وحتىتصلاألداةإلىمرحلةالصدقوالثباتالمطلوبةمرتعمليةإعداداألداة
بالمراحلاآلتية:
خطوات إعداد أداة الدراسة:
-5تحديدأهدافبطاقةالمالحظة
-4تحديدمحتوىبطاقةالمالحظة
-4إعدادالصورةاألوليةلبطاقةالمالحظة
-3صدقالبطاقة
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-1ثباتبطاقةالمالحظة
 -1تحديد أهداف بطاقة المالحظة:
تمتحديد هدفالبطاقة في ضوءأهداف الدراسةوهي :معرفةاألحكام
التجويديةالتيينبغيأنيستوعبهاالطالبالمعلمفيقسمالقرآنالكريمبكليات
التربية،ومدىإتقانالطلبةعينةالبحثلهذهاألحكام.

 -2تحديد محتوى بطاقة المالحظة:
لتحديد محتوى بطاقة المالحظة اعتمد الباحث على بعض المراجع
األصيلة والمنهجية والمتخصصة ذات الصلة في ميدان قواعد أحكام التجويد،
وبعض الدراسات العلمية ذات الصلة بمتغيرات الدراسة ،كما استعان الباحث
ببعض المتخصصين من أساتذة قسمي القرآن الكريم والتربية اإلسالمية كلية
التربية_جامعةصنعاءـوعددمنموجهيمادةالقرآنالكريموعلومهبأمانة
العاصمة ،وذلك لتحديد محتوى بطاقة المالحظة وقد تم التوصل إلى تسعة
مجاالت رئيسة وهي (  مخارج الحروف وصفاتها  ،أحكام النون الساكنة
والتنوين،أحكامالميمالساكنة،حكمإظهارغنةالنونوالميمالمشددتين،أحكام
المد،أحكامالتفخيموالترقيق،أحكامالضبط،أحكامالوقفواالبتداء،أحكام
الالمات)تالذلكصياغةالفقراتالمعبرةعنكلمجالوالتيمنخاللهايتم
قياسمدىإتقانالعينةالمختارةفيتطبيقأحكامالتجويدوملحقرقم()5يبين
محتوىالبطاقةفيصورتهااألولية.
 -3إعداد الصورة النهائية لبطاقة المالحظة:
و إلعداد الصورة النهائية لبطاقة المالحظة وللوصول إلى نتائج علمية
صحيحة لهذه الدراسة قام الباحث بعرض بطاقة المالحظة على مجموعة من
المحكمين والمتخصصين ،في مجال مناهج وطرائق تدريس التربية اإلسالمية
والقرآن الكريم ،وذلك بهدف التأكد من الصياغة العلمية واللغوية وارتباط
الفقراتبالمجالوبعدإطالعالباحثعلىآراءالمحكمينثماألخذباألنسبمنها
والتي منها  ما هو متعلق بالحذف وما هو متعلق باإلضافة ،فقد قام الباحث
بحذفالفقرةالثانيةالتيتنصعلىأنيميزبينالحروفالمتشابهةمثلالذال
والراءبنا ًءعلىرأيأحدالمحكمينالمتخصصينواستبدالهابفقرةأنيميزبين
صفاتالحروف،وقدأفردلهذاالحكمالتجويديبندًامستقالًفيبطاقةالمالحظة
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فقرة رقم (.)4كما قام الباحث بحذف فقرة (أن يمثل لكل حالة منحالة أحكام
التجويد)باعتبارأنهذهالفقرةالتمثلحكمامنأحكامالتجويد.
وأما مايتعلقباإلضافةفقدقام الباحثبإضافة حكم تجويديوالذي هو
متعلقبضبطبنية آخر الكلمةوذلكعلىرأيأبداهأحدالمحكمين والتي تنص
الفقرة علىأنيضبطآخر الكلمةضبطا ًصحيحاً،كماتمإضافةالحكمالمتعلق
بإظهارغنةالميموالنونالمشددتينإلىمصفوفةبطاقةالمالحظة،والتيتنص
"أن يظهر غنة الميم والنون المشددتين" .وبناء على ذلك فقد تم التوصل إلى
األداةفيصورتهاالنهائيةكماهوموضحفيالملحقرقم()4
 -4صدق البطاقة:
أ -الصدق البنائي:
يعتبرالصدقالبنائيأحدمقاييساألداةالذييقيسمدىتحققاألهداف
التيتريداألداةالوصولإليها،ويبينمدىارتباطكلمجالمنمجاالت
الدراسةبالدرجةالكليةلفقراتاألداةالعلمية،ولتحقيقالصدقالبنائيفقد
قام الباحث بعرض الصورة األولية لألداة على مجموعة من المحكمين
المتخصصين من أساتذة قسمي القرآن الكريم وعلومه واإلسالمية بكلية
التربيةوغيرهمفيمجالتالوةوتجويدالقرآنالكريم
وبعد عرض األداة على المحكمين اتضح سالمتها من األخطاء العلمية
واللغويةوارتباطهااللغويبالمجاالتالرئيسةعداماتماإلشارةإليهسابقا ً.
 فمنناحيةصدقالمهاراتومناسبتهالطلبةقسمالقرآنالكريمبكليةالتربيةأشار المحكمون جميعهم بالموافقة على جميع المهارات في البطاقة عدا
الحكم التجويدي الثاني في مخارج الحروف وصفاتها الذي ينص على أن
يميز بين صفات الحروف المتشابه كالذال والراء واستبدالها بأن يميز بين
صفاتالحروف ،ومنناحيةاإلضافةتمإضافةفقرةيضبطبنيةآخرالكلمة
ضبطاًصحيحا ً,وإظهارغنةالميموالنونالمشددتين.
 من حيث انتماء المهارة ألحكام التجويد وافق جميع المحكمين بانتماء كلالمهاراتالتيشملتهاالبطاقةلمهاراتأحكامالتجويد وحذفأنيمثللكل
حكممنأحكامالتجويدلرأيأبداهأحدالمتخصصين.
 منحيثسالمةصياغةالمفردةتمتالموافقةعلىجميعالمفردات.وبنا ًء علىذلكفقدتم الخروجبصيغةنهائيةلبطاقةالمالحظةوذلكبعد
عرضهاعلىاألستاذالدكتورمشرفالرسالةوتجاربمنخالصةالمحكمين
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على البطاقة المعدة لطلبة قسم القرآن الكريم بكلية التربية ( ملحق  4يبين
استمارةبطاقةالمالحظةبعدالتعديلبصورتهاالنهائية).
 -5ثبات بطاقة المالحظة:
تضمنت العينة التي طبقت عليها التجربة االستطالعية بهدف حساب
معامل ثبات بطاقة المالحظة ( )51طلبة  من الطالب الملتحقين بقسم القرآن
الكريم بكلية التربية تم اختيارهم عشوائيا ً  بطريقة الصدفة من طلبة المستوى
الرابع ،وتم تطبيق بطاقة المالحظة على العينة المختارة وحساب ثباتها بقيام
أثنينمنالحاصلينعلىإجازةالسندفيتالوةالقرآنالكريمبأداءمالحظتهم
لكلحكممنأحكامالتالوةباستخدامطريقةاتفاقالمالحظينفيحسابالثبات
بعد قيام المالحظين بسماع العينة المذكورة من جهاز التسجيل ثم تم حساب
معاملاالتفاقبينهماباستخداممعادلةالفالتقديرالثبات.
ويقصدبثباتاألداء أنتعطيبطاقةالمالحظة نفسالنتيجةلوتمإعادة
تطبيقها أكثرمنمرةتحتنفسالظروفوالشروط،أوبعبارةأخرىأنثبات
بطاقةالمالحظةيعنياالستقرارفينتائجالبطاقةوعدمتغييرهابشكلكبيرفيما
لوتمإعادةتوزيعهاعلىأفرادالعينةعدةمراتخاللفترةزمنيةمعينة.
وقد تحقق الباحث من ثبات بطاقة المالحظة من خالل استخدام قياس
معامل االتفاق ألفا لقياس ثبات البطاقة ،ويوضح الجدول اآلتي عدد
الفقراتومعاملألفا.
معاملالفاكرونباخ
 Cronbach's Alphaعددالفقرات
30
94
حسابثباتبطاقةالمالحظة

عددمراتاالتفاق
نسبةاالتفاق=

عددمراتاالتفاق+عددمراتعدماالتفاق
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×511

وبعد حساب معامل ألفا باستخدام برنامج  spssاإلحصائي بلغت نسبة
االتفاق،%81وفيضوءاألهدافالمراد تحقيقهاقامالباحثبتصميمبطاقة
المالحظةفيصورتهااألوليةموزعا ًعليهاالدرجةالمقترحةلكلبندمنبنود
العناصراألساسيةحيثحددلكلفقرةمنالفقراتالتيشملتهابطاقةالمالحظة
عشر درجات يتم قياس مستوى العينة عليها عدا الفقرة األولى وهي ينطق
الحرف من مخرجه الصحيح حيث حدد لها عشرين درجة والفقرة (،)41
و()41وهماضبطبنيةالكلمة،وإظهارغنةالنونوالميمالمشددتينحيثحدد
لكلحكممنهما()51درجةوتمتخصيصهذهاألحكامبهذهالدرجةعنغيرها
مناألحكامألهميةهذهاألحكام ولتهاون الطلبة فيتطبيقها،حسبوجهة نظر
الباحث والجدول التالي يوضح الدرجة المقترحة لكل فقرة من الفقرات التي
شملتهابطاقةالمالحظة.
جدولرقم()6الوزنالنسبيلكلفقرةمنفقراتالبطاقة
م
5
4
4
3
1
6
7
8
9
51
55
54
54
53
51

الحكمالتجويدي
أوأل:مخارجالحروفوصفاتها
ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح
يميزبينصفاتالحروف
ثانيا ً:أحكامالنونالساكنة:
يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام
يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام
يخفينطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلخفاء
يقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميماًمخفاةعندالنطقبعدحرفالباء
ثالثا ً:أحكامالميمالساكنة:
يخفىنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاحرفالباء
يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميماًمتحركة
يظهرنطقالميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقيةالحروف
رابعا ً:أحكامالمد:
يمدالمداألصليبمقدارحركتين
يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركات
يمدالمدالمنفصلمنحركتينإلىستحركات
يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات
يمدالمدالالزمبمقدارستحركاتلزوما ً
يمدمدالبدلبمقدارحركتين
خامسا ً:التفخيموالترقيق:
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الوزن
النسبي
41
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

56
57
58
59
41
45
44
44
43
41
46
47
48


يرققالالمفيمواضعالترقيق
يفخمالالمفيمواضعالتفخيم
يرققالراءفيمواضعالترقيق
يفخمالراءفيمواضعالتفخيم
سادسا ً:الوقفواالبتداء:
يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماما ً
يبدأالتالوةفيموضعيحسنالسكوتعليه
يسكنأواخرالكلماتعندوقوفهعليها
سابعا ً:الضبط:
يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا ً
يضبطآخرالكلمةضبطاًصحيحا ً
ثامناً:إظهارغنةالميموالنونالمشددتين
يظهرغنةالميموالنونالمشددتين
تاسعا ً:أحكامالالمات
يظهرالالمالشمسية
يدغمالالمالقمرية
يظهرالمالفعل
اإلجمالي

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

51
51
51
411درجة

وقداعتمدالباحثالتقديراتالتاليةلكلمستوىمنالمستوياتالتيرآها
الباحث متطابقة مع التقديرات المعتمدة بقسم القرآن الكريم بكلية التربية -
صنعاء.-وهيممتازوجيدجداوجيدومقبولوضعيفعلىالنحوالتالي:
إجراءات الدراسة:
وقداتخذالباحثاإلجراءاتاآلتيةأثناءنزولهالميداني:
التقدير
ممتاز

الدرجةالتييحصلعليهاالطالب
511-91

جيدجدا ً
89-81
جيد
79-61
مقبول
36-11
ضعيف
39-1
5ـ أخذ األذن من قسم القرآن الكريم وعلومه في كلية التربيةـ جامعة
صنعاءـبتطبيقالدراسةالميدانيةعلىطلبةقسمالقرآنالكريم.
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4ـتجهيزجهازمسجلوعددمنأشرطةالتسجيل.
 -5تحديداآلياتالتيسيتمقراءتهامنكلالعينةالمختارة،وهيسورة
هود من ( )5إلى ( )41وقد روعي في اختيار اآليات اشتمالها على
جميعأحكامالتجويدوالتيتتضمنهابطاقةالمالحظة.
 -4تجهيزمكانمناسبلتسجيلالعينة.
ثالثا  :األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات:
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي فيما يتعلق بمدى إتقان
طلبة أقسام القرآن الكريم ألحكام التجويد وقد تطلب في استخالص نتائج
المالحظةاستخدامعددمنالصيغاإلحصائيةوذلكللخروجبنتائجلهذهالدراسة
ومناقشتهاوهي:
 المتوسط(م):تماستخدامههنالتقديرمتوسطإتقانالطلبةلمجموعاألحكامالتجويدية،
وهوخارجقسمةمجموعالدرجاتالمستقلةعلىالعددالكليللدرجات.
االنحرافالمعياري:تماستخدامهلتقديرالقيمةالمتطرفةللطلبةعنالمتوسطويعرفاالنحراف
المعياري بأنه الجذر التربيعي لمجموع مربعات االنحرافات على عدد
الحاالتمطروحاًمنهاواحدا.
 اختباراتتالداللةاإلحصائية:تماستخدامهللمقارنةبينمستوىأداءالطالبوالطالباتفيتطبيقهمألحكام
التجويد،ويعداختبارات(ت)منأكثراختباراتالداللةشيوعا ًفياألبحاث
،ويستخدملقياسداللةالمتوسطاتالمرتبطةوغيرالمرتبطة،كمايستخدم
معمفرداتالعيناتالمتساويةوغيرالمتساوية.
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الفصلالخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
يتناولهذاالفصلعرضالنتائجهذهالدراسةالتيتمالتوصلإليها،حيث
تم تحليلها إحصائيا ً من خالل استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
المسماة ((sassومناقشة النتائج وتفسيرها .ويختتم هذا الفصل بجملة من
االستنتاجات والتوصيات ذات العالقة بموضوع البحث وقد أظهرت النتائج
التالية:
أوال :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:
لإلجابة عن السؤال األول ونصه  " :ما مهارات التجويد التي ينبغي أن يتقنها
طلبة أقسام القرآن الكريم وعلومه بكليات التربية"؟
ولإلجابةعلىهذاالسؤالاتخذالباحثالخطواتالتالية:
 االطالععلىالبحوثوالدراساتالسابقةالتيتناولتتدريسأحكامالتجويدوالتالوة ،والتي من خاللها تم تصميم بطاقة المالحظة التي حوت على
األحكامالتجويديةالتيينبغي أن يتقنهاالطالبالمعلمفيقسمالقرآنالكريم
بكلياتالتربية ،وقدمرتعمليةإعدادوبناءبطاقةبمراحلوخطواتأولها
تحديد الهدف من البطاقة ثم صياغتها وتحكيمها تلى ذلك تعديل بطاقة
المالحظةحسبآراءالمحكمين،ثمالتأكدمنصدقهاوثباتها.
وقد توصل الباحث إلى صيغة نهائية لبطاقة المالحظة حيث اشتملت
على() 48حكما ً تجويديا ً1هياألحكامالتيينبغيأنيتقنهاالطالبالمعلمفي
قسمالقرآنالكريموعلومهبكلياتالتربية.
وبعدا النتهاء من إعداد بطاقة المالحظة بصورتها النهائية من خالل
مراحلها التي مرت بها يكون الباحث قد توصل إلى إجابة عن السؤال األول
لدراسته الذي يهدف إلى معرفة األحكام التجويدية التي ينبغي أن يتقنها طلبة
أقسامالقرآنالكريمبكلياتالتربية.
ثانيا ً  :اإلجابة على السؤال الثاني ونصه" ما مستوى إتقان طلبة أقسام القرآن
الكريم ألحكام التجويد في كليات التربية "
1

-ملحقرقم()4يوضحبطاقةالمالحظةبصيغتهاالنهائية.
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ولإلجابةعلىهذاالسؤالاتخذالباحثالخطواتاآلتية:
الخطوةاألولى:تحديداآلياتالقرآنيةالمشتملةعلىجميعاألحكامالتجويدية
التي حوتها بطاقة المالحظة ،و التي تمثل المحتوى العلمي لقياس أداء عينة
البحثعنمدىإتقانهمألحكامالتجويد،وقدتمتحديداآلياتمن ()41_5
منسورةهودلقياسعينةالبحث .وقدروعيفياختياراآلياتشمولهاعلى
جميعاألحكامالتجويديةالتيحوتهابطاقةالمالحظة.
الخطوة الثانية :تسجيل عينة البحث فيأشرطة التسجيلبعداإلعدادوالتنسيق
المسبقلذلك.
الخطوةالثالثة :قياسأداءعينةالبحثفيتطبيقهمألحكامالتجويدالتيشملتها
بطاقةالمالحظةوذلكعنطريقاختيارعدد()4منالمتخصصينفيعلوم
القرآن الكريم والحاصلين على إجازة سند في القراءات القرآنية من خالل
سماعهم ألداء العينة المختارة لآليات القرآنية المختارة عبر أشرطة الكاسيت
المسجلة،وتدويندرجاتكلفردمنأفرادالعينةولكلحكممنأحكامالتجويد
التي شملتها بطاقة المالحظة  ،وقد رافقهم الباحث في ذالك حرصا ً على دقة
النتائج.
الخطوة الرابعة :إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي وحساب التكرارات،
واستخراجالمتوسطاتالحسابية،واالنحرافاتالمعيارية،والنسبالمئويةألداء
العينة المختارة على األحكام التجويدية التي شملتها بطاقة المالحظة وقد حدد
الباحثفئاتدرجةالتحققألحكامالتجويدفيبطاقةالمالحظةعلىالنحواآلتي
:
5ـ39-1درجةتحققبتقديرضعيف
4ـ63-11درجةتحققبتقديرمقبول
79-61-4درجةتحققبتقديرجيد
3ـ89-81درجةتحققبتقديرجيدجدا ً
1ـ511-91درجةتحققبتقديرممتاز
حيثحددالباحثلكلحكممنأحكامالتجويددرجةمعينة،كماراعىأن
تكوندرجاتكلمجالمنمجاالتالتجويدمتساوية.
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والجداول التالي يبين مستوى أداء العينة المختارة في تطبيق أحكام
التجويدالتيشملتهابطاقةالمالحظة.


جدولرقم()7يبينمستوىإتقاناألحكامالتجويديةوالمتوسط
واالنحرافالمعياريألداءالعينةالمختارةفيتالوةاآلياتالقرآنية
م

العبارة

مستوياتإتقاناألحكام
ضعيف

مقبول

جيد

جيدجدا ً

ممتاز

.5

ينطقالحرفمنمخرجه
الصحيح

1

44

8

43

46

.4

يميزبينصفاتالحروف

1

4

44

41

36

.4

يظهرغنةالنونوالميم
المشددتين

1

6

44

41

34

.3

يظهرنطقالنونالساكنةأو
التنوينبعدحروفاإلظهار

1

41

8

54

61

.1

يدغمنطقالنونالساكنةأو
التنوينبعدحروفاالدغام

1

6

53

8

74

.6

يخفينطقالنونالساكنةأو
التنوينبعدحروفاإلخفاء

1

51

6

6

78

.7

يقلبنطقالنونالساكنةأو
التنوينميماًمخفاةعندالنطق
بعدحرفالباء

1

8

1

8

83

 .8يخفينطقالميمالساكنةإذاجاء
بعدهاحرفالباء

1

51

8

54

71

.9

يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاء
بعدهاميماًمتحركة

8

6

4

58

66

.51

يظهرنطقالميمالساكنةإذا
جاءتبعدهابقيةالحروف

1

3

51

44

63

4

56

56

58

38

 .55يمدالمداألصليبمقدارحركتين

االنحراف المتوسط
المعياري الحسابي

1.27391

3.6400

.85714

4.2000

.94415

4.0800

1.22291

4.1200

1.38048

4.1800

1.35164

4.3600

النسبة

درجة
التحقق
جيد

73%
84%

جيدجداً
جيدجداً

82%
جيدجداً
82%
جيدجداً
84%
جيدجداً
87%
ممتاز

1.10657

4.6000

1.01197

4.4200

1.26233

4.2800

.83812

4.4600

1.21907

3.9400

92%

177

جيدجداً
88%
جيدجداً
86%
جيدجداً
89%
79%

جيدجداً

.54

يمدالمدالمتصلمنأربع
حركاتإلىخمسحركات

6

6

56

46

46

 .54يمدالمدالمنفصلمنحركتين
إلىستحركات

3

53

56

44

33

 .53يمدالمدالعارضللسكونمن
حركتينأوأربعأوستحركات

1

1

53

41

66

.51

يمدالمدالالزمبمقدارست
حركاتلزوما ً

1

1

53

6

81

.56

يمدمدالبدلبمقدارحركتين

1.14731

3.9000

1.23949

3.8800

.73512

4.5200

.71742

4.6600

جيد
78%
جيد
78%
ممتاز
90%
جيدجداً
93%

1

1

48

54

61

.89077

4.3200

86%

جيدجداً

 .57يرققالالمفيمواضعالترقيق

1

1

44

8

71

.83885

4.4800

90%

ممتاز

 .58يفخمالراءفيمواضعالتفخيم

4

53

8

8

68

1.20898

4.2600

85%

جيدجدا

 .59يرققالراءفيمواضعالترقيق

53

51

6

71

1.13281

4.3200

86%

جيدجدا ُ

 .41يفخمالالمفيمواضعالتفخيم

6

51

4

84

.90351

4.6000

92%

ممتاز

 .45يقففيمواضعالوقفبحيث
يكونالمعنىتماما ً

1

1

8

44

71

.63535

4.6200

 .44يبدأالتالوةفيموضعيحسن
السكوتعليه

1

1

8

8

83

.59109

4.7600

 .44يسكنأواخرالكلماتعندوقوفه
عليها.

1

53

8

53

63

1.10730

4.2800

.43

يضبطبنيةالكلمةضبطاً
صحيحا ً

1

58

31

58

43

1.05444

3.4800

.41

يضبطاخرالكلمةضبطاً
صحيحا ً

1

1

8

44

71

.63535

4.6200

ممتاز
92%
ممتاز
95%
جيدجداً
86%
جيد
70%
ممتاز
92%

.46

اظهارالالمالشمسية

1

1

8

41

74

.63116

4.6400

93%

ممتاز

.47

ادغامالالمالقمرية

1

1

53

4

83

.70711

4.7000

94%

ممتاز

.48

إظهارالمالفعل.

1

1

53

56

71

.73290

4.5600

91%

ممتاز

منخاللالجدولالسابقيتضحالجوانبالتالية:
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 أناألحكامالتجويديةالتالية(ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح،يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىستحركات،يمدالمدالمنفصلمنحركتين
إلىستحركات،يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا)ًقدحققتعينةالبحث
فيه درجةتقديرجيدفقطوهيأقلنسبةتحققمنبينجميعأحكامالتجويد
التي تضمنتها بطاقة المالحظة وهذا ما أكدته دراسة عبد الرحمن عبدهللا
وحسين بني خالد 5995م ودراسة مصطفى إسماعيل وعلي حسن أحمد
عبدهللا5994مفيأنهذهاألحكاممنأكثراألخطاءالتييقعفيهاالطالب
المعلم  األمر الذي يستدعي التركيز واالهتمام على هذه األحكام التجويدية
وباألخصضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا ًوتطبيقمخارجالحروفويمكن
التغلب على القصور في تطبيق هذه األحكام بتكثيف منهج التالوة من
المصحفوإفرادحصةتسمىحصةالتالوةلطلبةأقسامالقرآنالكريم.
 أناألحكامالتجويديةالتالية(يقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميما ًمخفاةعندالنطقبعدحرفالباء ،يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربع
أو ست حركات ،يرقق الالم في مواضع الترقيق ،يفخم الالم في مواضع
التفخيم،يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماما ً،يبدأالتالوةفي
موضعيحسنالسكوتعليه،يضبطآخرالكلمةضبطاًصحيحا ً،إظهارالالم
الشمسية،إدغامالالمالقمرية،إظهارالمالفعلقدحققتعينةالبحثدرجة
تحققممتازة،ويمكنأننستنتجأنهذهاألحكامالتجويديةهيمناألحكام
التييسهلعلىالطلبةتحقيقهاحيثالتمثلصعوبةعليهمنظراًلسهولتها.
 أن األحكام التجويدية التالية يظهر غنة النون والميم المشددتين ،يميز بينصفاتالحروف،يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلظهار،
يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام ،يخفينطقالنون
الساكنة أو التنوين بعد حروف اإلدغام ،يخفي نطق الميم الساكنة إذا جاء
بعدها حرف الباء ،يدغم نطق الميم الساكنة إذا جاء بعدها ميما ً متحركة،
يظهرنطقالميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقيةالحروف ،يمدالمداألصلي
بمقدار حركتين ،يمد المد الالزم بمقدار ست حركات لزوما ً ،يمد مد البدل
بمقدار حركتين ،يفخم الراء في مواضع التفخيم ،يرقق الراء في مواضع
الترقيق ،يسكنأواخرالكلماتعندوقوفهعليها.وهذهاألحكامحققتعينة
البحث في تطبيقها نسبة تحقق جيد جدا ًً وهي نسبة ال بأس بها كما أنها
النسبة العامة ألداء العينة المختارة ألحكام التجويد التي شملتها بطاقة
المالحظة وهذا يدل على أن البرامج المعدة في هذا المجال إلعداد معلم
القرآن الكريم برامج ناجحة ومخدومة كما أن نظام القبول في هذه األقسام
تساعد كثيرا في اختيار الطلبة الراغبين والمتمكنين من دخول هذا القسم
والذيمنمعاييرهإتقانتطبيقأحكامالتجويد.
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ثالثا :اإلجابة على السؤال الثالث ونصه" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
تعزى إلى النوع ( ذكر أو أنثى)"
والجدول رقم( )3التالييوضحوجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزى
إلىالنوع.
جدولرقم()8جدوليبينمستوىالفروقحسبالنوع
م

العبارة

.5

ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح

3.2400

.4

يميزبينصفاتالحروف

3.7600

.77889

.4

يظهرغنةالنونوالميمالمشددتين

3.7600

.77889

4.4000

.3

يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلظهار

3.6000

1.22474

4.6400

.99499

.1

يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاالدغام

3.3600

1.57797

5.0000

.00000

21.411

.6

يخفينطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلخفاء

3.8800

1.61555

4.8400

.80000

22.809

.7

يقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميما ًمخفاةعندالنطقبعدحرفالباء

4.2400

1.47986

4.9600

.20000

29.394

.8

يخفينطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاحرفالباء

4.4400

.76811

4.4000

1.22474

30.884

.9

يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميماًمتحركة

4.0000

1.41421

4.5600

1.04403

23.975

.51

يظهرنطقالميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقيةالحروف

4.3200

.74833

4.6000

.91287

37.628

.55

يمدالمداألصليبمقدارحركتين

3.3600

1.11355

4.5200

1.04563

22.854

.54

يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركات

4.2000

.86603

3.6000

1.32288

24.036

.54

يمدالمدالمنفصلمنحركتينإلىستحركات

4.3200

.90000

3.4400

1.38684

22.135

4.3200

.90000

4.7200

.45826

43.477

.51

يمدالمدالالزمبمقدارستحركاتلزوما ً

4.3200

.90000

5.0000

.00000

45.930

.56

يمدمدالبدلبمقدارحركتين

3.6400

.81035

5.0000

.00000

34.293

.57

يرققالالمفيمواضعالترقيق

4.0000

.95743

4.9600

.20000

37.764

 .53يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات
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قيمةt

الذكورN=25

اإلناثN=25

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

1.20000

4.0400

1.24097

20.204

4.6400

.70000

34.648

1.00000

30.556
23.823

.58

يفخمالراءفيمواضعالتفخيم

3.7200

1.30767

4.8000

.81650

24.916

.59

يرققالراءفيمواضعالترقيق

3.8400

1.37477

4.8000

.50000

26.966

.41

يفخمالالمفيمواضعالتفخيم

4.3200

1.14455

4.8800

.43970

36.001

.45

يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماما ً

4.5600

.76811

4.6800

.47610

51.418

.44

يبدأالتالوةفيموضعيحسنالسكوتعليه

4.5600

.76811

4.9600

.20000

56.943

.44

يسكنأواخرالكلماتعندوقوفهعليها.

3.6000

1.22474

4.9600

.20000

27.331

.43

يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا ً

3.7200

.84261

3.2400

1.20000

23.337

.41

يضبطأخرالكلمةضبطاًصحيحا ً

4.3200

.74833

4.9200

.27689

51.418

.46

إظهارالالمالشمسية

4.3200

.74833

4.9600

.20000

51.983

.47

إدغامالالمالقمرية

4.4400

.91652

4.9600

.20000

47.000

.48

إظهارالمالفعل.

4.4400

.91652

4.6800

.47610

43.995



من خاللالجدولالسابق والتأملفيالمتوسط الحسابي بينالذكور واإلناث
يتضح تفوق أداء اإلناث على الذكور في معظم أحكام التجويد حيث أظهر الجدول
تفوقا ًفيالمتوسطالحسابيلمعظماألحكامالتجويديةالتاليةلصالحاإلناث وذلكفي
األحكام والمهارات التالية ( :ينطق الحرف من مخرجه الصحيح ،يميز بين صفات
الحروف،يظهرغنةالنونوالميمالمشددتين،يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوين
بعدحروفاإلظهار،يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام،يخفي
نطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلخفاء،يخفينطقالميمالساكنةإذاجاء
بعدهاحرفالباء،يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميما ًمتحركة،يظهرنطق
الميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقيةالحروف،يمدالمداألصليبمقدارحركتين،يمد
المدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات،يمدالمدالالزمبمقدار
ستحركاتلزوماً،يمدمدالبدلبمقدارحركتين،يرققالالمفيمواضعالترقيق،
يفخم الراء في مواضع التفخيم ،يرقق الراء في مواضع الترقيق ،يفخم الالم في
مواضعالتفخيم،يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماماً،يبدأالتالوةفي
موضع يحسن السكوت عليه ،يسكن أواخر الكلمات عند وقفه عليها ،يضبط بنية
الكلمة ضبطا ً صحيحاً ،يضبط آخر الكلمة ضبطا ً صحيحاً ،إظهار الالم الشمسية،
إدغام الالم القمرية ،إظهار الم الفعل ).وقد يعزى ذلك إلى أسباب بيئية

،واقتصادية،واجتماعية،حيثأنمسئوليةالرجلفيظلالظروفالمعيشية
الصعبة التي يعيشها مجتمعاتنا تجعله ينصرف كثيرا ً عن التحصيل العلمي ،
ويولياهتماماًأكبربتوفيرالمعاشوالحياةالكريمةألسرتهاألمرالذييأخذمنه
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جزءا ً كبيرا ً من تفكيره وجهده ووقته على عكس الجنس اآلخر وهي المرأة
وبالذاتالطالبةفالشيءيشغلهاعنعلمهاوتفوقها،إضافةإلىماحباهاهللا
من ذكاء فطري قد تتفوق أحيانا فيه على أخيها الرجل ،والجدول التالي يبين
مستوىأداءالطلبةفيتطبيقأحكامالتجويدحسبنوعالجنس.


كما يظهر من خالل الجدول السابق تفوق أداء الذكور عن اإلناث في حكمين
تجويديينفقطهمايمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركاتويمدالمد
المنفصلمنحركتينإلىستحركاتحيثبلغالمتوسطالحسابيألداءعينةاإلناث
فيالمدالمتصل3.6000بينمابلغالمتوسطالحسابيألداءعينةالذكور4.2000كما
بلغ المتوسط الحسابي ألداء عينة اإلناث في المد المنفصل  . 3.4400بينما بلغ
المتوسطالحسابيألداءعينةالذكورفيالمدالمنفصل، 4.320ويمكنإجمالذلك
فيالجدولالتالي:
جدولرقم()1يبينوجودفروقبينالذكورواإلناثفيتطبيقأحكامالتجويدلصالحاإلناث

القرار

مستوى
المتوسط
المتغير
قيمةt
SD
الداللة
x
رفضالفرضية

,05
,44
الجنس ذكر 3,51
الصفرية
2,21
,38
أنثى 3,64
يتضحمنالجداولالسابقةوجودفروقباختالفالجنسعندمستوىداللة .05حيث
بلغتقمية(،)t = 2,21وعليهيتمقبولالفرضيةالبديلةبوجودفرقباختالفالنتائج
باختالفالجنس.
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عرض مفصل لنتائج الدراسة
ومن خالل التأمل للرسوم البيانية التالية ولمستوى أداء العينة ككل لكل
حكمتجويديعلىحدةيتبينلناالتالي:
 -5ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح
التكرار
16

النسبة
32.0

جيد

4

8.0

جيدجدا

12

24.0

ممتاز

18

36.0

اإلجمالي

50

100.0

مقبول

32

36
مقبول

8

24

جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم()3يبينمستوىالعينةفيأداءنطقالحروفمنمخرجهاالصحيح

أ ن مستوى أداء العينة لهذا الحكم التجويدي ،وهو ينطق الحرف من مخرجه
الصحيح قد بلغ  %46درجة ممتاز و %43درجة جيد جدا ً و %44درج مقبول
و %8درجة مقبول حيث حققت العينة إجمالي متوسط جيد فقط في هذا الحكم
التجويدي،األمرالذيينبغياالهتمامفيالتركيزعلىتطبيقهذاالحكمالتجويدي
-4يميزبينصفاتالحروف
مقبول

التكرار
1

النسبة
2.0

جيد
جيدجداً

11

22.0

15

30.0

ممتاز

23

46.0

االجمالي

50

100.0
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2
22

46

مقبول
جيد

30

جيد جدا
ممتاز



شكلرقم()1يبينمستوىالعينةفيالتمييزبينصفاتالحروف
كمايظهرمنخال لنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويميزبينصفات
الحروفأنمستوىأداءالعينةقدبلغ%36درجةممتاز،و%41درجة جيدجداً،و
%44درجةتحققجيدو%4درجةتحققمقبول،حيثحققتالعينةإجماليمتوسط
جيدجداُفيتحقيقهذاالحكم.

-2

يظهرغنةالنونوالميمالمشددتين

مقبول

التكرار
3

النسبة
6.0

جيد
جيدجداً

11

22.0

15

30.0

ممتاز

21

42.0

االجمالي

50

100.0

6

22

42
مقبول
جيد

30

جيد جدا
ممتاز

شكلرقم()6يبينمستوىأداءالعينةفيإظهارغنةالنونوالميمالمشددتين


كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويظهرغنةالنون
والميمالمشددتينأنمستوىأداءالعينةقدبلغ%34درجةممتاز،و%41درجةجيد
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جداً،و%44درجةتحققجيدو%6درجةتحققمقبول،حيثحققتالعينةإجمالي
متوسطجيدجداُفيتحقيقهذاالحكموتعدنسبةتحققمرتفعة.


-3يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلظهار
مقبول

التكرار
10

النسبة
20.0

جيد

4

8.0

جيدجداً

6

12.0

ممتاز

30

60.0

االجمالي

50

100.0

20
8
60

12

مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم()7يبينمستوىأداءالعينةفيإظهارنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلظهار
كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويظهرنطقالنون
الساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلظهارأنمستوىأداءالعينةقدبلغ%61درجة
ممتاز،و%54درجةجيدجداً،و%8درجةتحققجيد%41درجةتحققمقبول،
حيثحققتالعينةإجماليمتوسطجيدجداُفيتحقيقهذاالحكم.

-1يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام
ضعيف

التكرار
3

النسبة
6.0

مقبول

7

14.0

جيد

4

8.0

ممتاز

36

72.0

االجمالي

50

100.0

185

6

14
8

ضعيف
72

مقبول
جيد
ممتاز



شكلرقم()8يبينمستوىأداءالعينةفيإدغامنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام
كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويدغمنطقالنون
الساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغامأنمستوىأداءالعينةقدبلغ%74درجة
ممتاز،و%8درجةجيد،و%53درجةتحققمقبولو%6درجةتحققضعيف،
حيثحققتالعينةإجماليمتوسطجيدجداُفيتحقيقهذاالحكم.


-6يخفينطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاألخفاء
التكرار
5

النسبة
10.0

مقبول
جيدجداً

3

6.0

3

6.0

ممتاز

39

78.0

االجمالي

50

100.0

ضعيف

6

6

10
ضعيف
78

مقبول
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم()9يبينمستوىأداءالعينةفيإخفاءنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلخفاء
كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويخفينطقالنون
الساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلخفاء.
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أنمستوىأداءالعينةقدبلغ%78درجةممتاز،و%6درجةجيدجدا ً،و%6درجة
تحقق مقبول و %51درجة تحقق ضعيف ،حيث حققت العينة إجمالي متوسط جيد
جداُفيتحقيقهذاالحكم.

-7يقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميما ًمخفاةعندالنطقبعدحرفالباء.

ضعيف
جيدجداً

التكرار
4

النسبة
8.0

4

8.0

ممتاز

42

84.0

االجمالي

50

100.0

8

8

84

ضعيف
جيد جدا
ممتاز



شكلرقم()51يبينمستوىأداءالعينةفيإقالبنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفالباء.
كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويقلبنطقالنون
الساكنةأوالتنوينميما ًمخفاةعندالنطقبعدحرفالباء،أنمستوىأداءالعينةقد
بلغ%83درجةممتاز،و%8درجةجيدجدا ً،و%8درجةتحققضعيف،حيث
حققتالعينةإجماليمتوسطممتازفيتحقيقهذاالحكم.




-8يخفينطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاحرفالباء.
مقبول

التكرار
5

النسبة
10.0

جيد
جيدجداً

4

8.0

6

12.0

ممتاز

35

70.0

االجمالي

50

100.0

187

8

10

12

مقبول
70

جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم()55يبينمستوىأداءالعينةفيإخفاءنطقالميمالساكنةبعدحروفالباء.
كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهو
يخفي نطق الميم الساكنة إذاجاء بعدهاحرف الباء  ،أن مستوى أداء العينة قد بلغ
 %71درجة مقبول  ،و%54درجة جيد جدا ً ،و %8درجة تحقق جيد،و71درجة
تحققممتازحيثحققتالعينةإجماليمتوسطجيدجداًفيتحقيقهذاالحكم.
-9يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميمامتحركة
ضعيف

التكرار
4

النسبة
8.0

مقبول

3

6.0

1

2.0

جيد
جيدجداً

9

18.0

ممتاز

33

66.0

االجمالي

50

100.0

6 2

8

ضعيف

18
66

مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم()54يبينمستوىأداءالعينةفيإدغامنطقالميمالساكنةبعدحرفالميم.



كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويدي وهو يدغم نطق الميم
الساكنة إذاجاء بعدها ميما ًمتحركة أنمستوىأداءالعينةقدبلغ%66درجة تحقق
ممتاز،و%58درجة تحققجيد جدا ً،و%4درجةتحققجيد ،و6درجةتحقق مقبول

188

و%8درجةتحققضعيفحيثحققتالعينةإجماليمتوسطجيدجداًفيتحقيقهذا
الحكموتعدنسبةمتفوقة.


-51يظهرنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهابقيةالحروف
مقبول

التكرار
2

النسبة
4.0

جيد
جيدجداً

5

10.0

11

22.0

ممتاز

32

64.0

االجمالي

50

100.0

10

4

22
64

مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم()54يبينمستوىأداءالعينةفيإظهارنطقالميمالساكنةبعدحروفاإلظهارالشفهي.
كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويظهرنطقالميم
الساكنةإذاجاءبعدهاحروفاإلظهارالشفهيحيثأنمستوىأداءالعينةقدبلغ
%63درجةتحققممتاز،و%44درجةتحققجيدجدا ً،و%51درجةتحققجيد،
و%3درجةتحققمقبولحيثحققتالعينةإجماليمتوسطجيدجداًفيتحقيقهذا
الحكم.
-55يمدالمداألصليبمقدارحركتين
ضعيف

التكرار
1

النسبة
2.0

مقبول

8

16.0

جيد
جيدجداً

8

16.0

9

18.0

ممتاز

24

48.0

االجمالي

50

100.0
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2
16

48

16

ضعيف
مقبول

18

جيد
جيد جدا
ممتاز



شكلرقم()53يبينمستوىأداءالعينةفيمدالمداألصلبمقدارحركتين.
كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويدي وه ويمد المد األصلي
بمقدارحركتينأنمستوىأداءالعينةقدبلغ%38درجةتحققممتاز،و%58درجة
تحققجيدجدا ً،و%56درجةتحققجيد،و56درجةتحققمقبولو%4درجةتحقق
ضعيفحيثحققتالعينةإجماليتوسطجيدجداًفيتحقيقهذاالحكم.
-54يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركات
ضعيف

التكرار
3

النسبة
6.0

مقبول

3

6.0

جيد
جيدجداً

8

16.0

18

36.0

ممتاز

18

36.0

االجمالي

50

100.0

6
6

16

36

ضعيف
مقبول

36

جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم()51يبينمستوىأداءالعينةفيمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركات.
كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويمدالمدالمتصل
منأربعحركاتإلىخمسحركاتأنمستوىأداءالعينةقدبلغ%46درجةتحقق
ممتاز،و%46درجةتحققجيدجدا ً،و%56درجةتحققجيد،و6درجةتحقق
مقبولو%6درجةتحققضعيفحيثحققتالعينةإجماليمتوسطجيدفيتحقيق
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هذاالحكم.
-54يمدالمدالمنفصلمنحركتينإلىىستحركات.
ضعيف

التكرار
2

النسبة
4.0

مقبول

7

14.0

جيد
جيدجداً

8

16.0

11

22.0

ممتاز

22

44.0

االجمالي

50

100.0

4

14

44

16

ضعيف
مقبول

22

جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم()56يبينمستوىأداءالعينةفيتحقيقالمدالمنفصلمنحركتينإلىىستحركات.
كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويمدالمدالمنفصلمن
حركتينإلىستحركاتأنمستوىأداءالعينةقدبلغ%33درجةتحققممتاز،
و%44درجةتحققجيدجدا ً،و%56درجةتحققجيد،و53درجةتحققمقبول
و%3درجةتحققضعيفحيثحققتالعينةإجماليتوسطجيدفيتحقيقهذا
الحكماألمرالذييتطلبالعنايةواالهتمامبتطبيقهذاالحكمالتجويدي.


-53يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات
التكرار
7

النسبة
14.0

10

20.0

ممتاز

33

66.0

االجمالي

50

جيد
جيدجداً

100.0

191

14
20
66

جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم()57يبينمستوىأداءالعينةفيتحقيقالمدلعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات

كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهو
يمد المدالعارض للسكون من حركتين أوأربع أوست حركات،أنمستوىأداءالعينة
قدبلغ%66درجة تحققممتاز،و%41درجة تحققجيد جدا ً،و%53درجةتحقق
جيد،حيثحققتالعينةإجماليمتوسطممتازفيتحقيقهذاالحكم.
-51يمدالمدالالزمبمقدارستحركاتلزوما ً
جيد
جيدجداً

التكرار
7

النسبة
14.0

3

6.0

ممتاز

40

80.0

االجمالي

50

6

100.0

14

80

جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم( )18يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقالمدالالزم بمقدارست حركات لزوما ً


كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويمدالمدالالزم
بمقدارستحركاتلزوما ً،أنمستوىأداءالعينةقدبلغ%81درجةتحققممتاز،
و%6درجةتحققجيدجدا ً،و%53درجةتحققجيد،حيثحققتالعينةإجمالي
متوسطجيدجداُفيتحقيقهذاالحكم.
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-51

يمدمدالبدلبمقدارحركتين
جيد

التكرار
14

النسبة
28.0

جيدجداً

6

12.0

ممتاز

30

60.0

االجمالي

50

100.0

28
60

12

جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم( )11يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقمدالبدلبمقدارحركتين


كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويمدمدالبدل
بمقدارحركتين،أنمستوىأداءالعينةقدبلغ%61درجةتحققممتاز،
و%54درجةتحققجيدجدا ً،و%48درجةتحققجيد،حيثحققتالعينةإجمالي
متوسطجيدجداُفيتحقيقهذاالحكم.
-51

يرققالالمفيمواضعالترقيق

جيد
جيدجداً

التكرار
11

النسبة
22.0

4

8.0

ممتاز

35

70.0

االجمالي

50

100.0

193

22
8
جيد

70

جيد جدا
ممتاز



شكلرقم( )20يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقترقيقالالمفيمواضعالترقيق

حيثيظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويرققالالمفي
مواضعالترقيق،أنمستوىأداءالعينةقدبلغ%71درجةتحققممتاز،و%8درجة
تحققجيدجدا ً،و%44درجةتحققجيد،حيثحققتالعينةإجماليمتوسطجيدجداُ
فيتحقيقهذاالحكم.
يفخمالراءفيمواضعالتفخيم

-51

ضعيف

التكرار
1

النسبة
2.0

مقبول

7

14.0

جيد

4

8.0

جيدجداً

4

8.0

ممتاز

34

68.0

االجمالي

50

100.0

2
14

8

ضعيف

8
68

مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم( )21يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقتفخيمالراءفيمواضعالتفخيم

كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويفخمالراءفي
مواضعالتفخيم،أنمستوىأداءالعينةقدبلغ%68درجةتحققممتاز،و%8درجة
تحققجيدجدا ً،و%8درجةتحققجيد،و%53درجةتحققمقبولو%41درجة
تحققضعيف،حيثحققتالعينةإجماليمتوسطجيدجداُفيتحقيقهذاالحكم.
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-59يرققالراءفيمواضعالترقيق
مقبول

التكرار
7

النسبة
14.0

جيد
جيدجداً

5

10.0

3

6.0

ممتاز

35

70.0

االجمالي

50

100.0

14

10
6

مقبول
70

جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم( )22يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقترقيقالراءفيمواضعالترقيق

كما يظهر من خالل نتيجة تطبيق العينة لهذا الحكم التجويدي وهويرقق الراءفي
مواضعالترقيق،أنمستوىأداءالعينةقدبلغ%71درجةتحققممتاز،و%6درجة
تحققجيد جدا ً،و%51درجةتحققجيد،و%53درجةتحققمقبول،حيثحققت
العينةإجماليمتوسطجيدجداُفيتحقيقهذاالحكم.


-41يفخمالالمفيمواضعالتفخيم
مقبول

التكرار
3

النسبة
6.0

جيد
جيدجداً

5

10.0

1

2.0

ممتاز

41

82.0

االجمالي

50

100.0

195

2

6

10

مقبول
جيد

82

جيد جدا
ممتاز

شكلرقم( )23يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقتفخيمالالم في مواضع التفخيم.

كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويفخمالالمفي
مواضعالتفخيم،أنمستوىأداءالعينةقدبلغ%84درجةتحققممتاز،و%4درجة
تحققجيدجدا ً،و%51درجةتحققجيد،و%6درجةتحققمقبول،حيثحققت
العينةإجماليمتوسطممتازفيتحقيقهذاالحكم.
-45يقففيمواضعالوقفبحيثكونالمعنىتاما.
جيد

التكرار
4

النسبة
8.0

جيدجداً

11

22.0

ممتاز

35

70.0

االجمالي

50

100.0

8
22
جيد
70

جيد جدا
ممتاز



شكلرقم( )24يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقالوقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتاما ً


كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويقففيمواضع
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الوقفبحيثيكونالمعنىتاما ً،أنمستوىأداءالعينةقدبلغ%71درجةتحقق
ممتاز،و%44درجةتحققجيدجدا ً،و%8درجةتحققجيد،حيثحققتالعينة
إجماليمتوسطممتازفيتحقيقهذاالحكم.


-44يبدأالتالوةفيموضعيحسنالسكوتعليه
النسبة
8.0

التكرار
4

جيد
جيدجداً

4

8.0

ممتاز

42

84.0

االجمالي

50

100.0

8

8

84

جيد
جيد جدا
ممتاز





شكلرقم( )22يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقابتداءالتالوةمنموضعيحسنالسكوتعليه

كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهويبدأالتالوةفي
موضعيحسنالسكوتعليه،أنمستوىأداءالعينةقدبلغ%83بدرجةتحقق
ممتاز،و%8بدرجةتحققجيدجداً،و%8بدرجةتحققجيد،حيثحققتالعينة
إجماليمتوسطممتازفيتطبيقهذاالحكم.
-44يسكنأواخرالكلماتعندوقوفهعليها
مقبول

التكرار
7

النسبة
14.0

جيد
جيدجداً

4

8.0

7

14.0

ممتاز

32

64.0

االجمالي

50

100.0

197

8

14

14

64

مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم( )26يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقتسكينأواخرالكلماتعندوقوفهعليها

كما يظهر من خالل نتيجة تطبيق العينة لهذا الحكم التجويدي وهويسكن أواخر
الكلماتعندوقوفهعليها،أنمستوىأداءالعينةقدبلغ%63بدرجةتحققممتاز،و
%53بدرجةتحققجيدجداً،و%8بدرجةتحققجيد،و%53بدرجةتحققمقبول
حيثحققتالعينةإجماليمتوسطجيدجداًفيتطبيقهذاالحكم.
-43يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا ً
مقبول

التكرار
9

النسبة
18.0

20

40.0

جيد
جيدجداً

9

18.0

ممتاز

12

24.0

االجمالي

50

100.0



18

24
18

40

مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم( )27يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقضبطبنيةالكلمةضبطاصحيحا ً

كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويدي وهو،يضبط بنية الكلمة
ضبطا ًصحيحا ًأنمستوىأداءالعينةقدبلغ%43بدرجةتحققممتاز،و%58بدرجة

تحققجيدجداً،و%31بدرجةتحققجيد،و%58بدرجةتحققمقبولحيثحققت
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العينةإجماليمتوسطجيدًفيتطبيقهذاالحكم.


-22يضبطآخرالكلمةضبطاًصحيحا ً
جيد

التكرار
4

النسبة
8.0

جيدجداً

11

22.0

ممتاز

35

70.0

االجمالي

50

100.0

8

22

70

جيد
جيد جدا
ممتاز



شكلرقم( )28يبينمستوىأداءالعينة

فيتحقيقضبطآخرالكلمةضبطاصحيحا ً.

كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويدي وهو،يضبط آخر الكلمة
ضبطا ً صحيحا أن مستوى أداء العينة قد بلغ  %71بدرجة تحقق ممتاز،و %44

بدرجةتحققجيدجداً،و%8بدرجةتحققجيد،حيثحققتالعينةإجماليمتوسط
ممتازفيتطبيقهذاالحكم.

-46إظهارالالمالشمسية
التكرار
4

النسبة
8.0

10

20.0

ممتاز

36

72.0

االجمالي

50

جيد
جيدجداً

100.0
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8

20

72

جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم( )21يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقإظهارالالمالشمسية

كما يظهر من خالل نتيجة تطبيق العينة لهذا الحكم التجويدي وهو إظهار الالم
الشمسية أن مستوى أداء العينة قد بلغ  %74بدرجة تحقق ممتاز،و  %41بدرجة
تحققجيدجداً،و%8بدرجةتحققجيد،حيثحققتالعينةإجماليمتوسطممتاز
فيتطبيقهذاالحكم.
-47إدغامالالمالقمرية
التكرار
7

النسبة
14.0

جيد
جيدجداً

1

2.0

ممتاز

42

84.0

االجمالي

50

100.0

2

14

84

جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم( )30يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقإدغامالالمالقمرية.

كمايظهرمنخاللنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهوإدغامالالمالقمريةأن
مستوىأداءالعينةقدبلغ%83بدرجةتحققممتاز،و%4بدرجةتحققجيدجداً،
و%53بدرجةتحققجيد،حيثحققتالعينةإجماليمتوسطممتازفيتطبيقهذا
الحكم.
-48إظهارالمالفعل
200

جيد
جيدجداً

التكرار
7

النسبة
14.0

8

16.0

ممتاز

35

70.0

االجمالي

50

100.0

16

14
70

جيد
جيد جدا
ممتاز

شكلرقم( )31يبينمستوىأداءالعينة فيتحقيقإظهارالمالفعل

كما يظهر من خالل نتيجة تطبيق العينة لهذا الحكم التجويدي وهوإظهارالم الفعلأن
مستوىأداءالعينةقدبلغ%71بدرجةتحققممتاز،و%56بدرجةتحققجيدجداً،
و%53بدرجةتحققجيد،حيثحققتالعينةإجماليمتوسطممتازفيتطبيقهذا
الحكم.
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خاتمةالدراسة
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"خالصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها ومقترحاتها"
أوالً  :التوصيات
 -5االستعانةببطاقةالمالحظةالتيتمإعدادهافيهذهالدراسةعندتقويمأداء
الطالبالمعلمينفيتالوةالقرآنالكريموتجويدهأثناءالخدمة.
 -4توفير اإلمكانات الالزمة للتدريب على إتقان أحكام التجويد داخل كليات
التربية والمدارس وذلك بتزويد المكتبات باألشرطة التعليمية في التالوة
وأحكامالتجويد.
 -4إضافة مقرر خاص في علم الصوتيات ضمن برنامج إعداد معلم القرآن
الكريموعلومهبكلياتالتربية،ومعاهدأعددالمعلمين.
 -3االهتمام بمعلمي الصفوف األولى بإعطائهم برنامج تعليمي لالرتقاء
بمستواهم اللغوي في إتقانهم لقراءة القرآن الكريم لغرض معالجة الضعف
الشديدالذييعانيمنهطلبةالتعليماألساسيوالثانويفيهذاالمجال.
 -1التوسعفيمقرراتعلمالتجويدفيبرامجإعدادمعلميالقرآنالكريم.
 -6توفيرالمعاملالصوتيةبكلياتالتربية،وتيسيراستخدامالطالبالمعلمين
لها.
 -7عقدلقاءاتعلميةمعمعلميالقرآنوعلومهومديريالمدارسوالموجهين،
وذلك إلطالعهم على ما يستجد من اتجاهات وأساليب في مجال تدريب
المعلمين.
 -8عقددوراتمستمرةللمعلمينأثناءالخدمةتهدفإلىإتقانهمألحكامالتجويد
والكفاياتالخاصةبتدريسمقرراتالقرآنالكريموعلومه.
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ثانيا ً  /المقترحات:
 -5تطوير المنهج الدراسي لطلبة أقسام القرآن الكريم في مجال التجويد
والقراءاتالقرآنيةالمتواترة.
 -4إفرادحصصللتالوةالعامةللطلبةالمعلمينفيأقسامالقرآنالكريملمعالجة
القصور لدى بعض الطلبة في ضبط بنية الكلمة ضبطا ً صحيحا ً وهو ما
يسمىباللحنالجلي،ومايقعونفيهمنأخطاءفياللحنالخفيأيضاً.
 -4تطويرالبرامجالحاليةإلعدادمعلميالقرآنوعلومهفيالجمهوريةاليمنية.
 -3إجراء دراسة علمية لمدى إتقان معلمي الصفوف األولية ألحكام التجويد
أثناءتالوتهموتعليمهمللقرآنالكريمباعتبارأنهذهالصفوفهياألساس
فإذاأتقنالطالبهذهاألحكاممنذالصغرتستمرمعهطولةحياته،واليتأتى
لهذلكإالإذاكانمعلمهمتقنلهذهالمهاراتوهذهاألحكام.
 -1عملبرامجتدريبيةيتمتنفيذهاباستخدامأسلوبالتعلمالذاتيلتنميةالكفايات
الالزمةلتدريسالقرآنوعلومهلدىالمعلمأثناءالخدمة.
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قائمةالمالحق
































205

ملحقرقم()5بطاقةالمالحظةقبلالتعديل
سالمة
الصياغة
اللغوية

الحكمالتجويدي
  .5ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح
  .4يميزبينالحروفالمتشابهةمثلالذالوالتاء
ثانيا ً:أحكامالنونالساكنة:
  .4يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام
  .3يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام
  .1يخفينطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلخفاء
  .6يقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميماًمخفاةعندالنطقبعدحرفالباء
ثالثا ً:أحكامالميمالساكنة:
  .7يخفىنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاحرفالباء
  .8يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميماًمتحركة
  .9يظهرنطقالميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقيةالحروف
رابعا ً:أحكامالمد:
  .51يمدالمداألصليبمقدارحركتين
  .55يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركات
  .54يمدالمدالمنفصلمنحركتينإلىستحركات
  .54يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات
  .53يمدالمدالالزمبمقدارستحركاتلزوما ً
  .51يمدمدالبدلبمقدارحركتين
خامسا ً:التفخيموالترقيق:
  .56يرققالالمفيمواضعالترقيق
  .57يفخمالراءفيمواضعالتفخيم
  .58يرفقالراءفيمواضعالترقيق
  .59يفخمالالمفيمواضعالتفخيم
سادسا ً:الوقفواالبتداء:
  .41يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماما ً
  .45يبدأالتالوةفيموضعيحسنالسكوتعليه
  .44يسكنأواخرالكلماتعندوقوفهعليها
  .44سابعا ً:الضبط:
  .43يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا ً
  .41إظهارالالزمالشمسية
  .46إدغامالالمالقمرية
  .47إظهارالمالفعل
  .48أنيمثلبمثاللكلحكممنأحكامالتجويد
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مناسبةالعبارة
لطلبةقسم
القرآنالكريم

انتماءكل
فقرةإلى
مجالها
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ملحقرقم()4يبينبطاقةالمالحظةبصورتهاالنهائيةبعدالتعديل
م

العبارة

5

ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح

4

يميزبينصفاتالحروف

4

يظهرغنةالنونوالميمالمشددتين

3

يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروف
اإلظهار

1

يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروف
اإلدغام

6

يخفينطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروف
اإلخفاء

7

يقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميماًمخفاةعند
النطقبعدحرفالباء

8

يخفينطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاحرفالباء

9

يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميماًمتحركة

51

يظهرنطقالميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقية
الحروف

55

يمدالمداألصليبمقدارحركتين

54

يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركات

54

يمدالمدالمنفصلمنحركتينإلىستحركات

53

يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوست
حركات

51

يمدالمدالالزمبمقدارستحركاتلزوما ً

56

يمدمدالبدلبمقدارحركتين

57

يرققالالمفيمواضعالترقيق

58

يفخمالراءفيمواضعالتفخيم

مستوياتأداءالعينة
ضعيف
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مقبول

جيد

جيدجدا ً

مالحظات
ممتاز

59

يرققالراءفيمواضعالترقيق

41

يفخمالالمفيمواضعالتفخيم

45

يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماما ً

44

يبدأالتالوةفيموضعيحسنالسكوتعليه

44

يسكنأواخرالكلماتعندوقفهعليها.

43

يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا ً

41

يضبطاخرالكلمةضبطاًصحيحا ً

46

اظهارالالمالشمسية

47

إدغامالالمالقمرية

48

إظهارالمالفعل.
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ملحقرقم()4أسماءالمحكمينلبطاقةالمالحظة:
م
5

االسم
أ.دأحمداسماعيلمقبل

4

د.جميلسليمانالحدابي

4

د.عبدهللااحمدالصديق

3

د.فرحانخالدمقبل

6

د.مجاهدهادي

 1أ.دمحمعبدهللاالمعلمي
6

أ.أحمدالنويرة

7

أ.عبدهللايوسفالطليلي

الصفة
أستاذ.مشاركتخصصمناهجوطرائق
تدريس بقسم الدراسات االسالمية كلية
التربيةـجامعةصنعاء.
أستاذ.مساعد تخصص مناهج وطرائق
تدريس بقسم الدراسات اإلسالمية كلية
التربيةجامعةصنعاء.
أستاذ.مساعد تخصص مناهج وطرائق
تدريس بقسم القرآن الكريم وعلومه
بكليةالتربية-جامعةصنعاء.
أستاذ.مساعد تخصص تفسير بقسم
الدراسات اإلسالمية ،بكلية التربية
جامعةصنعاء.
أستاذ .مساعد بقسم القرآن الكريم
وعلومهبكليةالتربية-جامعةصنعاء.
موجه مركزي لمادة القرآن الكريم
وعلومه بقطاع التوجيه وزارة التربية
والتعليم.
منسق مادة القرآن الكريم وعلومه
بمكتب التربية والتعليم –أمانة
العاصمة-
موجهمتابعلمادةالقرآنالكريمبمكتب
التربية–أمانةالعاصمة-
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ملحقرقم()3رسالةالمحكمين

تحكيمقائمةأحكامالتجويدالالزمةلطلبةأقسامالقرآنالكريموعلومه
فيكلياتالتربية


المحترم

الدكتور/
السالمعليكمورحمةهللاوبركاته...

يقومالباحثبدراسةلمعرفةمدىإتقانطلبةأقسامالقرآنالكريمألحكام
التجويدأثناءتالوتهملكتابهللاتعالى،وقدتوصلالباحثإلى قائمةأولية
بأحكام التجويد التي ينبغي أن يتقنها الطالب المعلم بقسم القرآن الكريم
بغرضإعدادبطاقةمالحظة لقياسأدائهمفيتطبيقأحكامالتجويد وعليه
أرجو شاكرا ً تكرمكم باإلطالع على هذه القائمة المرفقة ووضح عالمة
()أمامكلعبارةوتحتاالستجابةالمعبرةعنوجهةنظركموذلكمن
حيث:
 .5سالمةالطباعةاللغوية.
 .4انتماءكلفقرةإلىمجالها.
 .4مناسبةالعبارةبالنسبةلطلبةأقسامالقرآنالكريموعلومه.
الباحث/
خالد داحش البناء
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ملحق رقم ( )1يبين اآليات القرآنية من سورة هود من آية رقم12-1
وهي األيات موضع تالوة عينة البحث
ُ
َت ِم ْن ل َُد ْن َحكِيمٍ َخ ِبي ٍر()0أَلا َّ َت ْع ُب ُدوا إِلا َّ ال َّل َه
م ُف ِ
صل ْ
ِم ْ
ت آيَ ُات ُه ُث َّ
اب أ ْحك َ
الر ِك َت ٌ
َ
اعا
م ُث َّ
م َت ً
ير(َ )4وأ ِن ْ
م َ
وبوا إِلَيْهِ ُي َ
م ُت ُ
مت ِْع ُك ْ
اس َت ْغف ُِروا َربَّ ُك ْ
إِ َّننِي َل ُك ْ
ير َو َبشِ ٌ
م ِم ْن ُه َن ِذ ٌ
َ
َ
ت ُك َّ
اف
مى َو ُي ْؤ ِ
س ًّ
س ًنا إِلَى أ َج ٍل ُم َ
َح َ
ضل َُه َو إِ ْن َت َو َّل ْوا َفإِنِي أ َخ ُ
ض ٍل َف ْ
ل ِذي َف ْ
ير( )2أَلا َ
م َو ُ
اب يَ ْومٍ كَ ِبي ٍر()4إِلَى ال َّلهِ َ
م َع َذ َ
م ْر ِج ُع ُك ْ
َعلَيْ ُك ْ
ي ٍء َق ِد ٌ
ه َو َعلَى ُك ِل شَ ْ
َ
ما
ور ُ
س َت ْغ ُ
ش َ
س َت ْخ ُفوا ِم ْن ُه ألا َ حِ َ
م يَ ْث ُن َ
َم َ
ين يَ ْ
م لِيَ ْ
ون ُ
م َي ْعل ُ
ون ثِيَابَ ُه ْ
ه ْ
ص ُد َ
إِن َُّه ْ
ض إِلا َّ
ما ِم ْن َدابَّةٍ فِي الأ َ ْر ِ
ِيم ِب َذ ِ
ات ال ُّ
ما ُي ْعل ُِن َ
ُيسِ ُّر َ
ص ُدو ِر(َ )1و َ
ون َو َ
ون إِن َُّه َعل ٌ
َّ
س َت ْو َد َع َها ُك ٌّ
ه َو
ل فِي ِك َتا ٍ
ب ُم ِب ٍ
س َت َق َّر َ
ين(َ )6و ُ
ها َو ُم ْ
َم ُم ْ
َعلَى اللهِ ِر ْز ُق َها َو يَ ْعل ُ
َ
َ
م
او ِ
َق ال َّ
ا َّل ِذي َخل َ
ان َع ْر ُ
ض فِي سِ تَّةِ أيَّامٍ َوكَ َ
ش ُه َعلَى ا ْل َ
م َ
س َ
ات َوالأ ْر َ
ما ِء لِيَبْ ُل َو ُك ْ
أَيُّ ُك َ
ين
م ْو ِ
ت لَيَ ُقول َّ
ملا ً َو َلئ ِْن ُق ْل َ
م أ ْح َ
َن ا َّل ِذ َ
مبْ ُعو ُث َ
ون ِم ْن بَ ْع ِد ا ْل َ
م َ
س ُن َع َ
ت إِ َّن ُك ْ
ْ
َ
ودةٍ
اب إِلَى ُأ َّ
كَ َف ُروا إِ ْن َ
م ْع ُد َ
مةٍ َ
م ا ْل َع َذ َ
ه َذا إِلا َّ سِ ْح ٌر ُم ِب ٌ
ين(َ )7و َلئ ِْن أخَّ ْر َنا َع ْن ُه ُ
َ
ما كَ ُانوا ِبهِ
م يَأْت ِ
م َو َح َ
م ْ
م َ
س َ
ما يَ ْح ِب ُ
لَيَ ُقو ُل َّن َ
م لَيْ َ
س ُه ألا َ َي ْو َ
اق ِب ِه ْ
ص ُرو ًفا َع ْن ُه ْ
ِيه ْ
وس
م َن َز ْع َن َ
س َت ْه ِز ُئون(َ )8و َلئ ِْن أَ َذ ْق َنا ِ
م ًة ُث َّ
الإ َ
نس َ
ان ِمنَّا َر ْح َ
يَ ْ
اها ِم ْن ُه إِن َُّه لَيَ ُئ ٌ
ات َعنِي إِن َُّه
ب ال َّ
م َّ
س ْت ُه لَيَ ُقول َّ
َن َذ َ
س ِي َئ ُ
ور(َ )9و َلئ ِْن أَ َذ ْق َن ُ
اء بَ ْع َد َ
اء َ
اه َن ْع َ
ه َ
ض َّر َ
م َ
كَ ُف ٌ
م ْغف َِر ٌة َوأَ ْج ٌر
صال َِح ِ
ات ُأ ْو َلئ َ
صبَ ُروا َو َع ِم ُلوا ال َّ
ور( )01إِلا َّ ا َّل ِذ َ
م َ
ين َ
ِك ل َُه ْ
َل َف ِر ٌح َف ُخ ٌ
ك أَ ْن يَ ُقو ُلوا ل َْولا َ
ص ْد ُر َ
وحى إِلَيْ َ
ير(َ )00فل ََع َّل َ
ك َتا ِر ٌ
ضائ ٌ
ما ُي َ
ض َ
ِق ِبهِ َ
ك َو َ
ك بَ ْع َ
كَ ِب ٌ
ل َعلَيهِ كَ َ
َّ
ي ٍء
ُأن ِز َ
مل ٌ
َّما أَ ْن َ
ٌ
َك إِن َ
م َع ُه َ
اء َ
ْ
نز أ ْو َج َ
ت َن ِذ ٌ
ير َوالل ُه َعلَى ُك ِل شَ ْ
َ
اه ُق ْ ْ
م ِن
س َو ٍر ِم ْثلِهِ ُم ْف َت َر يَ ٍ
َوك ٌ
ون ا ْف َت َر ُ
ات َو ْ
ل َفأ ُتوا ِب َعشْ ِر ُ
م يَ ُقو ُل َ
اد ُعوا َ
ِيل()04أ ْ
َّ
َموا
م ِم ْن ُد ِ
ون ال َّلهِ إِ ْن ُك ُ
م َف ْ
صا ِدق َ
ْ
م َي ْ
س َت ِج ُ
م َ
اعل ُ
يبوا َل ُك ْ
ِين(َ )04فإِل ْ
نت ْ
اس َت َط ْع ُت ْ
هو َف َه ْ َ
َ
َ
يد
َّما ُأن ِز َ
ان ُي ِر ُ
م ْن كَ َ
ِم َ
ون(َ )02
م ُم ْ
ل ِبعِ لْمِ ال َّلهِ َوأ ْن لا َ إِل ََه إِلا َّ ُ َ
أن َ
سل ُ
ل أ ْن ُت ْ
ف إِلَي ِه َ
ِيها لا َ
ِيها َو ُ
مف َ
مف َ
م أ ْع َ
ه ْ
مال َُه ْ
ا ْل َحيَا َة ال ُّد ْنيَا َو ِز ي َن َت َها ُن َو ِ ْ ْ
ص َن ُعوا
ون(ُ )01أ ْو َلئ َ
ِك ا َّل ِذ َ
س َ
َّار َو َح ِب َط َ
ُيبْ َخ ُ
ين لَيْ َ
ما َ
س ل َُه ْ
م فِي الآخِ َرةِ إِلا َّ الن ُ
َ
شاهِ ٌد
ِيها َوبَ ِ
اط ٌ
ان َعلَى بَ ِي َنةٍ ِم ْن َر ِبهِ َو يَ ْت ُل ُ
وه َ
ف َ
م ْن كَ َ
م ُل َ
ون()06أ َف َ
ما كَ ُانوا َي ْع َ
ل َ
م ْن َيكْ ُف ْر ِبهِ
م ًة ُأ ْو َلئ َ
اب ُم َ
ِك ُي ْؤ ِم ُن َ
ون ِبهِ َو َ
اما َو َر ْح َ
وسى إِ َ
م ً
ِم ْن ُه َو ِم ْن َقبْلِهِ ِك َت ُ
ِن
ِم َن الأ َ ْح َزا ِ
م ْوعِ ُد ُه َفلا َ َت ُك ْن فِي ِم ْر َيةٍ ِم ْن ُه إِن َُّه ا ْل َح ُّ
ق ِم ْن َر ِب َ
ك َو َلك َّ
َّار َ
ب َفالن ُ
َ
ِك
أَكْ َث َر الن ِ
م ِن ا ْف َت َرى َعلَى ال َّلهِ كَ ِذبًا ُأ ْو َلئ َ
َم ِم َّ
َّاس لا َ ُي ْؤ ِم ُن َ
ون(َ )07و َ
م ْن أ ْظل ُ
م أَلا َ ل َْع َن ُة
م َو يَ ُق ُ
اد َ
ش َه ُ
ول الأ َ ْ
ه ُؤلا َ ِء ا َّل ِذ َ
ض َ
ُي ْع َر ُ
ين كَ َذ ُبوا َعلَى َر ِب ِه ْ
ون َعلَى َر ِب ِه ْ
م
ال َّلهِ َعلَى َّ
س ِب ِ
يل ال َّلهِ َو يَبْ ُغو َن َها عِ َو ًجا َو ُ
ون َع ْن َ
ص ُّد َ
ين()08ا َّل ِذ َ
الظال ِِم َ
ين يَ ُ
ه ْ
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م
ين فِي الأ َ ْر ِ
ون(ُ )09أ ْو َلئ َ
َم يَ ُك ُ
ِبالآخِ َرةِ ُ
ما ك َ َ
ونوا ُم ْع ِج ِز َ
م كَاف ُِر َ
ض َو َ
ان ل َُه ْ
ِك ل ْ
ه ْ
َ
م َع
س َت ِ
ون ال َّ
ِم ْن ُد ِ
ض َ
ط ُ
يع َ
ما كَ ُانوا يَ ْ
اب َ
اع ُ
اء ُي َ
س ْ
م ا ْل َع َذ ُ
ون ال َّلهِ ِم ْن أ ْولِيَ َ
ف ل َُه ُ
َ
ض َّ
ما كَ ُانوا
ما كَ ُانوا ُيبْ ِ
ون(ُ )41أ ْو َلئ َ
ين َخسِ ُروا أن ُف َ
ِك ا َّل ِذ َ
ص ُر َ
م َ
َو َ
م َو َ
ل َع ْن ُه ْ
س ُه ْ
ي ْف َترون()40لا َ جر َ
آم ُنوا َو َع ِم ُلوا
م فِي الآخِ َرةِ ُ
م الأ َ ْخ َ
ون()44إِ َّن ا َّل ِذ َ
س ُر َ
َ ُ َ
ين َ
َ َ َ
ه ُ
م أن َُّه ْ
ات وأَ ْخب ُتوا إِلَى ر ِب ِهم ُأو َلئ َ َ
ل
م َث ُ
ال َّ
اب ا ْل َجنَّةِ ُ
مف َ
ِيها َخال ُِد َ
صال َِح ِ َ َ
ون(َ )44
َ ْ ْ
ص َح ُ
ِك أ ْ
ه ْ
َ
ص ِم َوا ْلبَ ِ
م َثلا ً أَ َفلا َ
صي ِر َوال َّ
ه ْ
س َت ِو َي ِ
يع َ
س ِم ِ
ان َ
ل يَ ْ
ا ْل َف ِر ي َقيْ ِن كَالأ َ ْع َ
مى َوالأ َ
َ
ين()41أَ ْن لا َ َت ْع ُب ُدوا
ون(َ )42و َل َق ْد أ ْر َ
َت َذكَّ ُر َ
ير ُم ِب ٌ
س ْل َنا ُن ً
وحا إِلَى َق ْو ِمهِ إِنِي َل ُك ْ
م َن ِذ ٌ
َ
ين كَ َف ُروا ِم ْن
اب يَ ْومٍ أَلِيمٍ (َ )46ف َقا َ
ملا َ ُُ ا َّل ِذ َ
ل ا ْل َ
إِلا َّ ال َّل َه إِنِي أ َخ ُ
م َع َذ َ
اف َعل َْي ُك ْ
الرأْي ِ
اك اتَّبَ َع َ
ما َن َر َ
ما َن َر َ
ين ُ
م أَ َرا ِذ ُل َنا َبا ِدي َّ
ك إِلا َّ ا َّل ِذ َ
اك إِلا َّ بَشَ ًرا ِم ْث َل َنا َو َ
َق ْو ِمهِ َ
ه ْ
َ َ
م إِ ْن
ين(َ )47قا َ
ض ٍل بَ ْ
م كَا ِذ ِب َ
َو َ
م َعلَيْ َنا ِم ْن َف ْ
ل يَا َق ْومِ أ َرأيْ ُت ْ
ل َن ُظ ُّن ُك ْ
ما َن َرى َل ُك ْ
ت َعلَي ُك َ
وها
م َ
م ًة ِم ْن عِ ْندِهِ َف ُع ِميَ ْ
ُك ُ
نت َعلَى بَ ِي َنةٍ ِم ْن َر ِبي َوآ َتانِي َر ْح َ
م أ ُن ْل ِز ُم ُك ُ
ْ ْ
َ
هون( )48و يا َقومِ لا َ أَ َ
َ
ما
ْ
م ل ََها كَا ِر ُ َ
مالا ً إِ ْن أ ْج ِري إِلا َّ َعلَى ال َّلهِ َو َ
م َعل َْيهِ َ
َ َ ْ
سأ ُل ُك ْ
َوأ ْن ُت ْ
َ
َ
ون(َ )49و يَا َق ْومِ
ما َت ْج َه ُل َ
أ َنا ِب َطا ِر ِد ا َّل ِذ َ
ين َ
م َق ْو ً
م َو َلكِنِي أ َرا ُك ْ
م ُملا َ ُقو َر ِب ِه ْ
آم ُنوا إِن َُّه ْ
من ينصرنِي ِمن ال َّلهِ إِن َطر ْد ُته َ
ون()41
م أ َفلا َ َت َذكَّ ُر َ
َ
ْ
َ ُ ْ
َ ْ َ ُُ
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