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  :وبعد هللا رسول على والسالم والصالة � الحمد

 على یقدر وال نفسھ، بصالح الفرد وصالح الفرد، بصالح المجتمع صالح فإن
  .الكتب وأنزل الرسل أرسل ولذا بحقیقتھا، لعلمھ وبارئھا خالقھا إال النفس صالح

 الرسل، وإرسال الكتب إنزال من المقصود أعظم ھو ةاإلنسانی النفس فإصالح
 الدنیا ھذه في الوحید الكتاب ألنھ الكریم، القرآن تعلیم ھو اإلصالح ھذا في خطوة وأول
 العظیمة المھمة ھذه أن إال اإلنسانیة، النفس بإصالح كفیال متكامال منھجا یتضمن الذي

 وأصحابھ  هللا رسول یعلمھ كان كما الصحیح التعلیم بتعلیمھ إال القرآن بھا یقوم ال
  .بإحسان تبعھم ومن الكرام

 خلل من ذلك فإنما أثر، كبیر التعلیم لھذا نرى ال لكن الیوم یَعلم القرآن كان وإذا
 النبوي، التعلیم إلى العودة فورا یجب ولذا المعلم، مواصفات في وخلل التعلیم، طرق في

  .حصدوه ما ونحصد أسالفنا جناه ام لنجني المفضلة، الثالثة القرون تعلیم

 المنھج بأسس وسمیتھ المنھج، لھذا معالم أرسم أن الورقات ھذه في حاولت وقد
 تعلیم في جھد من أبذلھ فیما بھ وأستعین شخصیا أنا بھ ألنتفع القرآن، لتعلیم القویم

 والتوفیق اإلخالص یرزقنا أن أسأل وهللا .وجدت ما فیھ یجد غیري ولعل القرآن،
  .السدادو

  ) الروایة أخذ أو حفظھ في سواء(  تنجیمھ :األول األساس

 أستاذه، على الكریم للقرآن الطالب تلقي فترة إطالة المستطاع قدر نحاول أن أي
 الذي كالدواء ھو إذ الطالب، نفس في فعلھ القرآن فعل كلما التلقي مدة طالت كلما إذ

 بالتدرج، المرض على القضاء صدق جرعات على لھ ویجزئھ للمریض، الطبیب یعطیھ
 شفاء ھو ما القرآن من وننزل :تعالى قال شفاء، والقرآن جذوره، من واقتالعھ
 بتقسیطھ إال مفعولھ ویفعل غرضھ، یؤدي ال الشفاء وھذا ،1للمؤمنین ورحمة

 ثالث على منجما القرآن نزول من الحكمة ھي وھذه الدواء، یقسط كما وتجزئتھ،
 بھ لنثبت كذلك واحدة جملة القرآن علیھ نزل لوال كفروا الذین الوقسنة،  وعشرین

 واإلنجیل كالتوراة واحدة جملة القرآن علیھ نزل ھال أي ،2ترتیال ورتلناه فؤادك
 قلبك، بھ نقوي أي ،)فؤادك بھ لنثبت( مفرقا منجما) كذلك( نزلناه: تعالى قال والزبور،

 وتربیة 3وحفظھ فھمھ لتیسیر وتؤدة بتمھل شيء بعد شیئا بھ أتینا أي ،)ترتیال ورتلناه(
 :تعالى قولھ أیضا األدلة ومن مفرقا، منجما القرآن نزول على األدلة أحد وھذا بھ، األمة



 أسس تعليم القرآن                                                                              عامر العرابي    / د
 

 262

تنزیال ونزلناه مكث على الناس على لتقرأه فرقناه وقرآنا4 في مفرقا نزلناه أي 
 ونزلناه( لیفھموه وتؤدة مھل أي )مكث على( الناس على لتقرأه وثالث أو سنة عشرین
  .5المصالح حسب على شيء بعد شیئا )تنزیال

  : أمرین األولى اآلیة من ونأخذ

  .مفرقا نزل القرآن أن: األول

 العلماء جمھور بین ذلك اشتھر جملة، كما نزلت السماویة الكتب أن: والثاني
 فیما یكذبھم لم تعالى هللا أن األمرین ھذین على الداللة ووجھ إجماعا یكون كاد حتى

 مفرقا، القرآن نزول من الحكمة ببیان أجابھم بل جملة، السماویة الكتب نزول من ادعوا
 التنجیم أن وبإعالن بالتكذیب، علیھم لرد كالقرآن مفرقا السماویة الكتب نزول كان ولو
  .قبل من األنبیاء على أنزل فیما هللا سنة ھو

 الطعام لیأكلون إنھم إال المرسلین من قبلك أرسلنا وما :بقولھ علیھم رد كما
 یأكل الرسول ھذا مال :وقالوا الرسول على طعنوا حین 6األسواق في ویمشون

  .7األسواق في ویمشي الطعام

 فجاء خالقھا، من بھا علم عن البشریة الفطرة یوافق للتربیة بمنھاج القرآن جاء
 ونموھا نشأتھا طریق في وھي ة،المسلم للجماعة الحیة الحاجات وفق منجما لذلك

  .الدقیق اإللھي التربوي المنھج ظل في یوم بعد یوما ینمو الذي استعدادھا ووفق

 أو اللذة لمجرد یقرأ ثقافة كتاب لیكون ال حیاة، ومنھاج تربیة منھج لیكون جاء
  .تكلیفا وتكلیفا كلمة، وكلمة حرفا، حرفا لینفذ جاء المعرفة، لمجرد

 بھا لیعملوا حینھا، في المسلمون یتلقاھا التي الیومیة األوامر ھي آیاتھ لتكون جاء
 والفھم التأثر مع الیومي، األمر المیدان في أو ثكنتھ في الجندي یتلقى كما تلقیھا، فور

 القرآن نزل كلھ ھذا أجل من  .یتلقاه ما وفق والتكیف االنطباع ومع التنفیذ، في والرغبة
  .8مفصال

 فساروا مفرقا، نزولھ من الحكمة ھذه والتابعین الصحابة من ئلاألوا أسالفنا فِھم
 یقول كما الرجل فكان محققة، الحكمة نفس لتبقى النحو، نفس على وتعلیمھ تعلمھ في
 ،9"بھن والعمل معانیھن یعرف حتى یجاوزھن لم آیات عشر تعلم إذا" مسعود ابن

 من یستقرءون كانوا أنھم  رئونناُیق كانوا الذین حدثنا: "السلمي الرحمن عبد أبو ویقول
 فتعلمنا العمل من فیھا بما یعملوا حتى یخلِّفوھا لم آیات عشر تعلموا إذا فكانوا ، النبي

  .10"جمیعا والعمل القرآن

 الصدر في كانوا: "الجزري ابن قال القراء، علیھ سار الذي ھو المنھج وھذا
 ھذا ،11"ذلك یتجاوزون ال كان من كان ولو آیات، عشر على القارئ یزیدون ال األول
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 حیث والطلب، الحرص في كانوا فلقد المقروءة، الروایة في وأما المأخوذة، األقساط في
  .12غیرھا إلى ینتقلون ال ختمات، عدة الواحد الشیخ على الواحدة بالروایة یقرؤون أنھم

 )ـھ488 ت( القیرواني الحْصري الغني عبد بن علي الحسن أبو األستاذ قرأ ولقد
 غیرھا، قرأ ختمة ختم كلما ختمة، تسعین القصري بكر أبي شیخھ على السبع القراءات

 عشرون وعمره وأكمل سنین، عشر وعمره بدأ سنین، عشر مدة في ذلك أكمل حتى
  .سنة

 بھ، وعرف كثیرا، الزمھ وممن مجاھد ابن أصحاب من الكتاني حفص أبو وكان
 إلى عاصم قراءة عن ینقلني أن وسألتھ: "قال عاصم، قراءة یتجاوز ال سنین علیھ وقرأ

  ".علي فأبى غیرھا

 بروایة القرآن -سوار ابن شیوخ أحد- الواسطي عمر بن فرج الفتح أبو وقرأ
 ختمات عدة الواسطي الشعیر بابن المعروف منصور بن علي الحسین أبي عن شعبة

  .سنین مدة في

 تقرأُ  كم: "نافع لھ وقال وحِذق، مھر حتى نافع على یقرأ یزل لم قالون وھذا
 علي؟ تقرأ وأنت متى إلى :أي ،"یقرأ من إلیك أرسل حتى اسطوانة إلى اجلس علي؟
  .أتقنت فقد الناس علم اآلن اذھب

  .سنة عشرین الفراغ بعد نافعا جالست: قالون وقال

 إال ذلك إلى یتوصل ال فإنھ النفوس، إصالح ھو القرآن تعلیم من القصد كان فإذا
 یطمئن أن بعد إال آخر إلى جزء من ینتقل وال القرآن، ومعلم القرآن ةصحب بطول
 في فعلھ فعل قد وأنھ علیھ، آثاره وظھرت أعطي، ما مع تفاعل قد الطالب أن إلى المعلم
  .نفسھ

 ال واحدة قراءة عند الطالب یحبسون آنفا ذكرنا فیما الشیوخ جعل ما وھذا 
 أنزل إنما القرآن أن عن الشیوخ لیغفل كان وما .یتقنھا لم ألنھ ذلك ولیس یجاوزونھا،

  .الضارة والعادات الفاسدة، العقائد النتزاع

 اعتقدتھ عما واإلقالع واحدة، مرة تعودتھ ما ترك علیھا یشق النفس أن ومعلوم 
 األخالق وتعلیم الصحیحة، العقائد تثبیت أیضا السھل من لیس ثم عنھ، النھي بمجرد

  .واحدة مرة الفاضلة

 الزمني الفاصل وبعد المأخوذ، حجم صغر كلما یكون إنما المتین الحفظ حتى مث 
 بكثرة التطبیقي الدرس یستوعب ما مثل والعمل، للفھم الفرصة لتتاح الجزأین بین

 ومخبره، ومظھره، الطالب شكل في القرآن یظھر أن فینبغي والتطبیقات، التمرینات
  .ومعامالتھ وأخالقھ اتھ،وتصرف وتفكیره وسلوكھ، وحدیثھ لباسھ وفي
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  المعلم یكون أن بد ال ) المعلم مواصفات(  معلمھ: الثاني األساس

  ). الرابع األساس في ذلك سنشرح(  متقِنا -1
با -2  .مؤدَّ
 .التعلیم بطرق عارفا -3

  :أیضا ویستحب منھا، البد ھذه

 .كھال یكون أن -1
 .متزوجا یكون أن -2
 القرآن، وعلوم العربیة، واللغة القرآن، معاني من بشيء ملما یكون أن -3
 .والتاریخ والسیرة

 .والصالح االستقامة من قدر على بكون أن -4
  .مستغنیا یكون أن -5
 . نسیبا یكون أن -6

  : وھو واحد شيء إلى اإلتقان بعد ذكرناھا التي الخصال كل إرجاع ویمكن

 محاسن عند الوقوف ىعل اإلنسانَ  مراعاُتھا تحمل نفسانیة، آداب وھي: المروءة
  .13الرجولة كمال ھي أو العادات، وجمیل األخالق،

  فھمھ: الثالث األساس

ث الفھم فھم؟ وأي  وصدقَ  القلب، طھارةَ  والورع، واإلجالل الخشیة المورِّ
 وسداد الحسن، والخلقَ  الدامعة، والعینَ  الزكیة، والنفسَ  الحسن، والسمتَ  اللسان،
  .المعرفة فھم نرید ال الرأي،

 ضرورة، معلوم أنھ إذ دلیل إلى یحتاج ال – القرآن فھم لزوم وھو - األمر وھذا 
 ال وھم أشیاء، وترك أشیاء بفعل فیھ یطالبھم قوم على كتابا هللا ینزل كیف وإال

 قال ؟ معناه یفھمون ال وھم ویتذكروا آیاتھ یّدبروا أن سبحانھ یأمرھم وكیف یفھمونھ؟
 :تعالى وقال ،14األلباب أولو ولیتذكر آیاتھ لیدبروا مبارك إلیك أنزلناه كتاب: تعالى
ذي غیر عربیا قرآنا* یتذكرون لعلھم مثل كل من القرآن ھذا في للناس ضربنا ولقد 

 على فیھا وحثھم عباده هللا أمر التي القرآن آي من ذلك أشبھ وما 15یتقون لعلھم عوج
 معرفة علیھم أن على یدل ھذا كل بمواعظھ، واالتعاظ القرآن، آي بأمثال االعتبار
  .بھ لك فھم ال بما اعتبر: لھ یقال ما یفھم ال لمن یقال أن محال ألنھ تفسیره،

 :تعالى قال إلیھ، یوحى ما لُیفھمھم إال قومھ بلغة یبعث رسول كل كان ما ثم
لھم لیبین قومھ بلسان إال رسول من أرسلنا وما16.  
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 إال الكتاب یعلمون ال أمیون ومنھم( :فقال فھم دون یقرؤونھ الذین على عاب وقد
  .17)یظنون إال ھم وإن( تالوة أي) أماني

 قلوب على أم القرآن یتدبرون أفال: فقال یتدبرون ال الذین على وعاب
 فإذا مستبصرین، متفھمین القرآن على إقبالھم الرحمن عباد صفات ومن ،18أقفالھا
 واعیة بآذان سماعھا على وأكبوا علیھا واأقبل – القرآن أي-  ربھم بآیات مذكر ذكرھم

 على ویكبون علیھا یقبلون كمن ال متدبرة، وعقول حاضرة وقلوب راعیة وأبصار
 إذا والذین: تعالى قال ،19یعقلون ال ألنھم یبصرون وال یسمعون ال ولكنھم سماعھا
  .20وعمیانا صما علیھا یخروا لم ربھم بآیات ذكروا

ینا وأن سبق والتابعین، كما لصحابةا من القراء دأب ھذا وكان  هللا عبد عن ُروِّ
  .السلمي الرحمن عبد وأبي مسعود بن

 فیھا یحدثنا ثم السورة علینا یقرأ هللا عبد كان" :قال مسروق عن الطبري وأخرج
 كتاب في آیة نزلت ما غیره، إلھ ال والذي" :مسعود ابن وقال ،21"النھار عامة ویفسرھا

 تنالھ مني هللا بكتاب أعلم أحد مكان أعلم ولو أنزلت، وأین نزلت، فیم أعلم وأنا إال هللا
  .22"ألتیتھ المطایا

  .23یتعلمھا سنین ثماني البقرة سورة على مكث عمر بن هللا عبد أن الموطأ وفي

 في إنك: "عنھ هللا رضي مسعود بن هللا عبد قول من فھو" :24البر عبد ابن قال
 ولذلك وأخبارھا ومعانیھا بأحكامھا یتعلمھا كان إنھ ،"25قراؤه قلیل فقھاؤه كثیر زمان
  .فیھا مكثھ طال

 ثالث عباس ابن على المصحف عرضت: "قال مجاھد عن الطبري وأخرج
  .26"عنھا وأسألھ منھ آیة كل عند أوقفھ خاتمتھ، إلى فاتحتھ من عرضات

   نواح ثالث ذو القرآن تعلم: تجویده: الرابع األساس

  بأحكامھ وتالوتھ حروفھ إقامة أي: اءاألد األولى الناحیة

 التحصیل من مقبولة درجة الطالب یبلغ ال ولذا محضة، صوتیة الناحیة وھذه
 الروایة وأحكام العامة باألحكام علمھ مع وصفة، مخرجا الحروف نطق یتقن حتى فیھا
 والصفات المخارج بعد المبحث ھذا في شيء وأصعب واالبتداء، الوقف ثم الوجوه، مع

 الحركات بین المقادیر ضبط عن عبارة وھو -الثانیة الناحیة ھي وھذه -لمیزانا
ل الفرعیة، والمدود الطبیعیة، والمدود والُغنَّات، والشدات،  الصوت حسن ذلك كل ویكمِّ
  .الثالثة الناحیة ھي وھذه وتحسینھ

 ایابخف خبیر حاذق متقن من مشافھة التلقي على كلیا اعتمادا یعتمد المبحث وھذا 
  .العلم ھذا
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  والھدایة التأثر أجل من تدبره: الخامس األساس

  .فھم عن إال تدبر وال تدبر، عن إال یكون ال الفھم ألن

  .ودبرھا وعواقبھا األمور أواخر في والتفكر النظر ھو والتدبر

 منھا، االنتھاء بعد معانیھا في والتأمل والتفكر النظر أي اآلیات، بتدبر فالمراد
 یكون وال والسكوت، الصمت حال إال یتم ال فكري عمل والنظر والتفكر برالتد وھذا
 للتدبر یكفي اآلیة انقضاء بعد وسكوتا صمتا یقتضي وھذا اآلیة، من االنتھاء بعد إال ذلك

  .والعظة والفھم

 للقارئ تترك ال كافیة، فیھا فواصل ال والتي ذاتھا في السریعة فالقراءة ولذا
  .رللتدب وقتا والمستمع

 الغرض ھي التي بھدایتھ واالھتداء بھ، العمل شرط بھ واالتعاظ القرآن وفھم
  .إنزالھ من األول

 حسي سكون وفي والترسل، بالتمھل،: إال منھ یتمكن وال یحصل ال والتدبر
 والرھبة الخوف من النفس وسكون الفكر، یشوش مما المكان سكون أي ومعنوي،

  .ذلك ونحو والقلق واالضطراب

 نفس على قوي تأثیر لھ البلیغ الفصیح الكالم إذ التأثر، حصل ذلك حصل فإذا
 البیان من إن: "قال حیث بالسحر، األثر ھذا  هللا رسول وصف بل المستمع
  .27"لسحرا

 هللا كالم أن شك وال بلیغا، قوال أنفسھم في لھم یقول أن  نبیھ تعالى هللا وأمر
 إال ھذا یحصل ال لكن النفوس، في تأثیرا لكالما أنواع أشد فھو ولذا كالم، أبلغ تعالى

  .ومتدبرة مفھومة، ومجودة مرتلة قراءة بقراءتھ

ا    .بھ متأثرا قراءتھ سمع ممن كثیر أسلم كذلك، یقرأه  هللا رسول كان ولمَّ

 عمرو بن للطفیل قالت مثلما إلیھ االستماع عن الناس تنھى قریش كانت ولذا
 فال أخیھ، وبین الرجل وبین أبیھ، وبین الرجل بین قیفر كالسحر قولھ إن: "الدوسي
  .28"شیئا منھ تسمعن

 فیھ والغوا القرآن لھذا تسمعوا ال كفروا الذین وقال: فقال ھذا القرآن وحكى
 ،)تغلبون لعلكم(قراءتھ،  زمن في وصیحوا ونحوه، باللغط إیتوا أي ، 29تغلبون لعلكم

  .30القراءة عن فیسكت
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 صالة في الطور بسورة یقرأ  النبي یسمع إسالمھ قبل مطعم بن جبیر وھاھو
 خلقوا أم  الخالقون ھم أم شيء غیر من خلقوا أم اآلیة ھذه بلغ فلما المغرب

  .31"یطیر أن قلبي كاد" :قال  یوقنون ال بل واألرض السماوات

 من األول الغرض ھي التي الھدایة تحصل التدبر، عن الناتجین والتأثر وبالفھم
 .القرآن إنزال

   تعاھده: السادس األساس

 التفلت شدید ألنھ نسیانھ، لعدم وذلك بھ، العھد لتجدید إلیھ والتردد التفقد: التعاھد
 ھذه فیھ هللا جعل وإنما المتشابھات، من فیھ ما عن ناتجة تفلتھ وشدة ، بذلك أخبر كما

 وقوة النفس، وزكاة ایةالھد تحصل بتعاھده إذ لیتعاھد، متفلتا بھا كان التي المتشابھات
  .القلوب ولین العلم، وسعة الرأي، وسداد الطویة، وصفاء اإلیمان،

  ".عقلھا في اإلبل من تفلتا أشد لھو بیده نفسي الذي فو القرآن ھذا تعاھدوا" : قال

 بھ النت إال تعوھد وما لیتعاھد، إال ھكذا القرآن هللا جعل ما أنھ علمنا فإذا
 التعاھد، غیر نسیانھ وعدم لحفظھ طریقة ابتكار أراد فمن وس،النف بھ وزكت القلوب،

  .متفلتا جعلھ  من الحكمة أبطل فقد

 حتى لھ وحفظھ صدره في القرآن بجمع ربھ لھ تكفل الذي وھو  النبي كان وقد
  .32القرآن تالوة من ونھاره لیلھ یخلي ال – ینساه ال

 عمرو بن هللا لعبد الق وھكذا سبع، في یختمھ – القرطبي قال كما – وكان 
  .33" مرة لیال سبع كل في واقرأ" : عنھ هللا رضي

 من أكثر یطیق إنھ لھ قال فلما ،"شھر كل في القرآن واقرأ:" أوال لھ قال كان وقد
 قول في السبع إلى بھ وانتھى العشر، وإلى عشر، الخمسة وإلى العشرین، إلى نقلھ ذلك،

  .سلفال من األكثرین فعل ھذا وكان األكثر،

 34یفقھ ال" :مرفوعا عنھ هللا رضي عمرو ابن حدیث من وغیره الترمذي وعند
 عما وترغیب السبع، دون ما في ترخیص وھذا ،35"ثالث من أقل في القرآن قرأ من

  .الثالث دون

 فلذا علیھ، یستمر وحزبا وظیفة یكون ما بیان األحادیث ھذه من السلف فھم وقد
 عن ثبت وقد األحوال، بعض في مرات في ذلك من قلأ في القرآن ختم من یمتنعوا لم

  .واحدة ركعة في القرآن ختم منھم كثیر

  .بغیرھا واالشتغال للتالوة التفرغ في تختلف القرآن حملة أحوال أن شك وال
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 من حزبھ القرآن حامل فیرتب كذلك، تختلف نفسھ في الواحد الشخص وأحوال
  .حالھ حسب على السبع إلى الشھر

 معھ، مما شيء تالوة من ونھاره لیلھ یخل فال القرآن، حملة من كنی لم فإذا
  .36الغافلین من یكن وال استطاعتھ، حسب

   حفظھ: السابع األساس

 والعقول النفوس بإصالح والمجتمع الفرد وإصالح للھدایة، القرآن أنزل
 ورغبة حي، بقلب – فھمھ مع – سماعھ أو القرآن قراءة ھذا في ویكفي واألخالق،

 القرآن إلى االستماع كان ولذا قلب، ظھر عن الحفظ الھدایة شرط من ولیس صادقة،
  .غیبا حفظھ من آكد أحكامھ ومعرفة بھ لالتعاظ وتدبره

  .عین فرض ال األمة على كفایة فرض حفظھ كان ھنا ومن

 السلیمة، القراءة وقراءتھ سماعھ، أو فیھ النظر بعد األولویات سلم حسب وھو 
 وال ویقرأه القرآن یحفظ الذي مثل ألن بمقتضاه، والعمل بھ لالتعاظ لتدبروا الفھم مع

  .مر وطعمھا طیب، ریحھا كالریحانة فھو القرآن، یقرأ الذي المنافق بھ،كمثل یعمل

 المقلوبة، للموازین تعدیال وإنما الحفظ، شأن من تقلیال ال الكالم ھذا نقول
 النصوص، جاءت بھذا إذ األولویات، ترتیب وإعادة المغلوطة، للمفاھیم وتصحیحا

. الصوم قبل والزكاة الزكاة، قبل والصالة الصالة قبل فالشھادة: الشرائع رتبت وھكذا
  .37الحدیث..." خمس على اإلسالم بني" : لقولھ

 ھو یكن لم الصدور، في القرآن جمع أي الیوم، بمعناه" القرآن حفظ" مفھوم ثم
" تالوتھ" ،"القرآن تعلم" یقال ما أكثر وإنما بعده، ماو الوحي نزول زمن السائد المفھوم
 أو یحفظ كلمة جاءت وإذا الغیب، أو النظر لقراءة تحدید دون" قراءتھ" اتباعھ، ومعناھا
  . والعمل العلم وغیرھا، ھي بھا المراد فإنما حافظ،

 القرآن یحفظون – الصالح السلف أي – وكانوا"  :العربي بن بكر أبو قال
 عنده بما یعرف العلم في الرجل مقدار فكان الصادق، بھ أنذر كما حروفھ، وند بمعانیھ

  .38" قرآن وال علم فال الیوم وأما القرآن، من

  .39" بھ العمل: القرآن تالوة من المقصود" :حجر ابن وقال

 حشو واألخیر األول الھم فجعلنا األولویات، خلطنا عندما النتیجة كانت فماذا
   ؟ ومرامیھ بمقاصده وعي وال لمعانیھ، فھم دون بالقرآن الطفل ذاكرة

 ال ما یحفظ لمن مغریة جوائز فیھا توزع ودولیة، وطنیة مسابقات لذلك وأقمنا
  .العمل عن فضال ویفھم، یعي
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 9( ممكنة مدة أقصر في القرآن تحفِّظ أیھا بینھا السباق وحمي المدارس، وشیدنا
  .صبیةالع والبرمجة) أكثر أو أقل أو أشھر

 صالة في لإلمامة الحسنة األصوات ذوي الُحفاظ على المساجد وتنافست
  .الحسن الصوت ھو فالمھم بالمصحف، ولو التراویح

 حفظ نظریة النظریة، ھذه تطبیق میدان ھم الذین وبناتنا بأبنائنا كلھ ھذا یؤدي أال
 والقصد ولى،األ األولویة ھو الحفظ أن االعتقاد إلى عمل، أو فھم دون صرفا القرآن
 ویدخلھ ربھ، عنھ ویرضى درجات، صاحبھ لیرفع الحفظ ویكفي القرآن، لنزول األول
   ؟... الناس بین ویكرمھ الجنة،

 وشھور وألیام جرعات، على بل واحدة، مرة یؤخذ ال والدواء دواء، القرآن إن
 جھمعال القرآن أبنائنا تعلیم من القصد كان إذا القرآن فكذلك مفعولھ، یؤتي حتى

 والتفاخر، المباھاة، ھو القرآن تعلیمنا كان إذا أما وإصالحھم، وبرؤھم وشفاؤھم
 ال ھذا فإن الفرض، وترك بالمستحب والعمل والتقلید، العادة وموافقة المجتمع، ومجاراة

: تعالى وقولھ ،40أسفارا یحمل الحمار كمثل: تعالى لقولھ هللا، من بعدا إال یزیدنا
أماني إال الكتاب یعلمون ال أمیون ومنھم41.  

 القرآن حفظ مفھوم جعل والعمل، للفھم الزائد واإلھمال بالحفظ الزائد فاالھتمام
 أو قراءة أو روایة في إجازة أخذ ومن الحروف، إتقان ھو األمة وعند األجیال عند

 بین التنافس روح أذكى مما بھ، واالحتفاء وإجاللھ إكرامھ وعلینا مقرئ فھو أكثر،
 وحب والتطاول والعجب الریاء شیوع إلى أدى مما المرتبة ھذه إلى للوصول بابالش

   .والشھرة الظھور

 حجمھا، من أكثر القضیة تعطى وال األولویات، سلم مراعاة ینبغي فالخالصة
 منافق صاحبھ وعمل، فھم وبدون خیر، على خیر والعمل الفھم مع لكنھ مطلوب فالحفظ
 الفھم: الحفظ مسألة في یراعى أن فینبغي ،)ألترجةا حدیث( الصحیح الحدیث بنص

 .المالزمة وطول المأخوذ، القسط بتقلیل والتربیة، الصحیح بالتفسیر والفھم .والتربیة
  : األولویة سلم على نرتبھا كثیرة، وھي حفظھ، طرق إلى ننتقل ھذا بعد

 رسول مع لجبری طریقة وھي یعید، والطالب األستاذ یقرأ أن: الشفویة الطریقة -1
 .والذاكرة الذھن غیر على االعتماد لعدم الحفظ متانة ومیزتھا ، هللا

 اللوح وانطباع التكرار من والمتانة والرسم، الكتابة تعلم ومیزتھا: اإلمالء طریقة -2
 .الحفظ على یساعد سرا للَّوح بأن واالعتقاد المخیلة، في

 حاسة إزاء الذھن عفلض الطرق أضعف وھي :غیره أو المصحف في النظر -3
 .النظر
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 وال نظرا، القراءة لمتقن إال تنفع ال الثالث الطرق ھذه أن إلى التنبیھ وینبغي
 ال وھو أكثر أو أقل أو ربع من المطلوب الجزء بحفظ الطالب یأمر أن للمعلم یجوز
  .الروایة وأحكام العامة باألحكام قراءتھ یتقن

 وقراءتھ المعلم یدي بین الجلوس نم - الحفظ منھ نطلب أن قبل - بد ال ولذا
 ومما غیبا، لحفظھ صرفھ أتقنھ، أنھ إلى اطمأن فإذا یصحح، والمعلم نظرا، مرارا
. الفھم: بأخالقھ والتخلق بآدابھ التأدب ثم بھ، والتأثر معھ، والتعامل حفظھ على یساعد

  .الحفظ قبل العام المعنى وإعطاء الجزء، مفردات یشرح أن المعلم على ینبغي ولذا

 ظروفھ ومراعاة طالب، كل قدرة إلى یرجع المحفوظ المقدار أو الجزء وتحدید
  .حیاتھ وشؤون وواجباتھ،

 یؤخر أن -الیوم یحفظ لم إذا – بأس وال حفظھ، على یقدر بما إال یؤمر وال
 والتزامھ الحفظ، في الطالب بجدیة العبرة إذ یلیھ، الذي أو التالي الیوم إلى عرضھ

 األمر القرآن، فیھا یختم زمنیة فترة للطالب نحدد أن الجسیم الخطأ منو بالحضور،
 وھي الغایة تلك إلى الوصول في كلھ ھمھم وقصر والتباري، التنافس إلى یدفعھم الذي
 صالتھم، حتى حیاتھم في شيء كل یھملون یجعلھم مما المدة، تلك في المصحف ختم
 العصر ثقافة على واالطالع األوالد،و الزوجة وإعالة الرحم، وصلة الوالدین، وبر

  .العامة المدارس في والدراسة

 تتطلب التي بالقرآن التربیة وھو الحفظ، من للقصد مضادة الطریق ھذه إن ثم
 الطالب ینقل ال أن المعلم فعلى والجماعة، الشیخ مالزمة في واالستمرار الوقت، طول

 المعلم فعلى فیھ، بما وتقید األول نجمال فھم أنھ إلى یطمئن أن بعد إال آخر إلى نجم من
 أن المعلم وعلى والعمل، والفھم اإلتقان حساب على الحفظ یكون أن من یحذر أن

 تفرغ من واألحوال، واالستعداد القدرات حیث من الطالب اختالف الحفظ في یراعي
  . االختالف من ذلك وغیر واألنوثة، والذكورة، والسن، جزئي، وتفرغ كلي،

  )بھ العمل( استعمالھ: الثامن األساس

 إذ بالقرآن، العمل على عملیا الطالب ویدرب ویمرن بل یحث أن المعلم على
  : منھا وجوه على بالقرآن والعمل .وحفظھ وتعلمھ، قراءتھ من الغایة ھو ھذا

  .تحكیمھ -5 .بھ التخلق -4 .بھ االستدالل -3 .بھ العالج -2 .بھ الصالة -1

  .اللیل قیام وبخاصة -3 .النوافل في -2 .ئضالفرا في -1 :الصالة

 .النفسیة األمراض -3 .االسترقاء -2 .المعوذات -1  :بھ العالج

 .والجدال المناظرة في -3 .التدریس في -2 .الفتوى في -1 :بھ االستدالل
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 الواقع، على آیاتھ إنزال على والتمرن المتین، الحفظ بحفظھ، إال یتم ال ھذا لكن
  .والعامة الخاصة احیاتن ومجریات

 الصحابة یفعل كان كما نصوصھ، عند الوقوف على أنفسنا حمل أي :بھ العمل
: فیقول حذیفة بن حصن بن عیینة علیھ یدخل عنھ هللا رضي عمر فھذا عنھم، هللا رضي

 حتى عمر فغضب" بالعدل فینا تحكم وال الجزل، تعطینا ما هللا فو الخطاب، ابن یا ھیھ"
 أصحاب القراء وكان عمر، یدنیھم الذین النفر من وكان – قیس بن الحر لھ فقال بھ، ھم

 المؤمنین، أمیر یا: - عیینة أخ بن وھو شبانا، أو كانوا كھوال ومشاورتھ عمر مجالس
 وإن 42الجاھلین عن وأعرض بالعرف وأمر العفو خذ : لنبیھ قال تعالى هللا إن
 43هللا كتاب عند وقافا وكان علیھ، تالھا نحی عمر جاوزھا ما وهللا ."الجاھلین من ھذا

  ).عباس ابن كالم وقیل الحر، كالم من(

 بمقتضاھا، عمل بل علیھ، دلت ما بغیر عمل ما أي ،"جاوزھا ما" ومعنى
 واإلنصاف العدل النفس على شيء وأشد، یتجاوزه وال فیھ بما یعمل أي"  وقافا" ومعنى

  . المعامالت في

 وال بالعدل ،بالقسط شھداء � قوامین كونوا آمنوا ذینال أیھا یا: تعالى قال
 خبیر هللا إن هللا واتقوا للتقوى أقرب ھو اعدلوا تعدلوا ال أن على قوم شنئان یجرمنكم

  .44تعملون بما

  :بـ ذلك ویكون تعظیمھ: التاسع األساس

 .أجلھ من المال إنفاق -

 .نفوسھم في ذلك لغرس آنالقر تعظیم شأنھ من ما بكل األجیال نحو القیام -

 الزجاج مسح أو األرض على الجرائد رمي عدم( بھا نزل التي اللغة تعظیم -
 أي... أو بھا، األمتعة لف أو المغسولة، السیارة أصحاب أقدام تحت وضعھا أو بھا،
 تعلیم ثم.. شيء على مكتوبا كان إذا نفسھ ھو بھ بالك فما لغتھ، بحق ھذا) مھین فعل
 .  بھا بالتحدث االلتزام و ةاللغ ھذه

 :بـ ویكون فیھ المكتوب المصحف تعظیم  -

  . األعلى بالمكان وضعھ -1

  .الالئق والمكان -2

  .لھ تعظیما فیھ إال الذھب استعمال الفقھاء یجز لم -3

  . طاھر من إال المصحف مس عدم -4

 .القراء لقوانین طبقا وتوزیعھ، وتسجیلھ تجویده -5
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 .بھ تلیق مدارس يوف بطرق تعلیمھ -6

  . وقارئھ معلمھ تعظیم -7

 حولھ من وجد إذا....  وجاللتھ وقداستھ، القرآن، عظمة نفسھ في یغرس والطفل
 وعمل، وجوائز، وشھادة، ومدرسة، معلم من القرآن، عظمة مستوى وفي لھ، معظما

  .ومكانة ودرجة،

 من خاصةوب المجتمع من معظما بالقرآن عالقة لھ ما كل الطفل وجد فإذا  
  .أیضا ھو عظمھ واألعیان، الكبراء

: عمر لھ فقال أَْبَزى، ابن مكة على الخزاعي الحارث عبد بن نافع استخلف  
 عالم تعالى، هللا لكتاب قارئ إنھ المؤمنین، أمیر یا" :نافع فقال ؟مولى علیھم استخلفت

 ویضع أقواما الكتاب بھذا یرفع هللا إن: "قال قد   نبیكم إن أما: عمر فقال بالفرائض،
ر   وكان .45" آخرین بھ   .هللا لكتاب أقرأھم الناس من ُیأمِّ

  .القرآن تعظیم على دلیل المھاجرین جماعة على عباس ابن ودخول

 ما أھم من وشخصیتھ وسْمتھ، وأخالقھ، وسلوكھ وتصرفاتھ المعلم، ھندام ثم
 الطمع، إال یھمھ وال والذلة، الضیم یقبل لئیما، خسیسا دنیئا كان فإذا الطفل، في یؤثر

  . لھ یعلمھ الذي القرآن یحترم وال یحترمھ ال الطفل فإن ،...و

  . العلماء وبعنایة فاخرة طباعة طبعھ -8

 لیطلع بالقذة القذة حذو بأحكامھ ویتقیدون بھ یعملون أناس عن عملیة صور نشر -9
 . النفوس على القرآن سلطان على الناس

  .فیھ والرسائل وثالبح كتابة -10

  .وتفسیره تدریسھ -11

  .بھ الوجھ ومسح تقبیلھ -12

  ...و كتابتھ في والتفنن تغلیفھ -13

  .سماعھ عند إلیھ واالستماع اإلنصات -14

  .تكمل حتى اآلیة قطع عدم -15

  .علیھ الغناء تسجیل أو محوه عدم -16

  . ونواھیھ وأوامره، نھ،وقوانی وأحكامھ، حدوده عند الوقوف ھو لھ تعظیم وأھم -17
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   بھ الجھاد: العاشر األساس

 . تقنینا -5 .تربیة -4  .دعوة -3 .جداال -2 .تدریسا -1 :ذلك ویكون

   .46كبیرا جھادا بھ وجاھدھم الكافرین تطع فال: تعالى قال

 أكرمناك ولما بك، النبوة وختم رسالتك، بعموم الكریم النبي أیھا أكرمناك لما أي
 فكأنما أو النبوة، أوتي فقد القرآن أوتي ومن وفھمھ، بحفظھ الكریم، للقرآن الحامل أیھا

 الكافرین تطع وال لربك، الطاعة بإخالص النعمة ھذه فقابل جنبیھ، بین النبوة أدرجت
 إلیھم، كالرجوع كفرھم مقتضیات من إلیھ یدعونك شيء أي في وأعداءك هللا أعداء

 ھم ما ومقاومة الحق، للدین دعوتھم في دكجھ كل وابذل كفرھم، بعض عن والسكوت
 یأتیك ما كل بتحمل كبیرا، جھادا القرآن بھذا وجاھدھم العظیم، بالقرآن الباطل من علیھ
  .والمقاومة الدعوة، على والثبات علیھ والصبر وإذایة، بالء من ناحیتھم من

 تجوز ال كذلك كفرھم، علیھم یملیھ مما شيء في الكافرین طاعة تجوز ال وكما
  .هللا لدین مخالفة فیھ الجمیع ألن معصیتھم، علیھم تملیھ مما شيء في العصاة طاعة

 أھل بھ یجاھد كذلك الكبیر، الجھاد العظیم بالقرآن الكفر أھل یجاَھد وكما
 تنبیھ الكافرین ذكر وفي .مرشد لكل والدعوة ضال، لكل الھدایة كتاب ألنھ المعصیة،

   المخالفة وھي العلة في الشتراكھم األدنى، على األعلىب التنبیھ باب من العصاة على

 تمام على لھ تھییجا النھي ھذا جاء وإنما الكافرین، لیطیع وآلھ  النبي كان ما
 فالحكم لھ، كان وإن والخطاب .كفرھم ومظاھر مناحي جمیع في ومعاكستھم مخالفتھم

  .ألمتھ شامل

 أي في عاصیا أو كافرا طیعی أن – القرآن حامل وبخاصة – للمسلم یجوز فال
 فرض ھو العظیم بالقرآن الجھاد أن وكما .المعصیة ونواحي الكفر نواحي من شيء
 على فرضا تجده التفصیل، وعند .اإلجمال على ھكذا أمتھ، على فرض ھو فكذلك علیھ،
 الناس وأولى المسلمین، على الكفائي الفرض بھذا یقومون الذین والمرشدین الدعاة
 إلى الجھاد أن في صریح نص اآلیة ھذه .العظیم القرآن حاملوا ھم الفرض، ھذا بتحمل

 الضالین، وضالالت المشبِّھین، شبھ من الباطل وإبطال الدین، من الحق وإحقاق هللا،
  .العظیم بالقرآن ھو الجاحدین، وإنكار

 .عنھا الشبھ ورد وأدلتھا، العقائد بیان ففیھ -

 باألولى، التحلي إلى الوصول وطرق ومساوئھا، محاسنھا األخالق، بیان وفیھ -
 .ومعالجتھا الثانیة عن والتخلي

 .وعللھا األحكام أصول وفیھ -
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 من یستفاد كما منھا فیستفاد .هللا دین في بھ المجاھد إلیھ یحتاج ما كل فیھ وھكذا
 بالقرآن وإرشادھم دعوتھم تكون أن والمرشدین الدعاة على أن غیرھا، أخرى آیات
 بمھمة صاحبھا لقیام القرآن حامل منازل أعلى ھي المنزلة ھذه أن شك الو .مالعظی

 .بھا للقائمین كبرى منقبة ذلك وفي كبیرا، جھادا تعالى هللا سماھا وقد والرسل، األنبیاء
 حقا ھي اإلسالمیة، والجامعات والكلیات والكتاتیب والزوایا، القرآنیة المدارس ھل لكن

  االتجاه؟ ھذا في تسیر

 بالقرآن الجھاد أن نعلم ونحن بالقرآن، المجاھدین من الطراز ھذا تخریج أي
 المعاصرة، المجتمعات حیاة على واسع وإطالع ودنیویة، دینیة غزیرة، ثقافة یتطلب
 واسع ورجاءنا كبیر، أملنا فإن ھذا ومع. ویقینا وصبرا، وثباتا، وإخالصا وخلقا، وتقوى

 واقعا سیصبح األمة لھذه جدید لمیالد وبوادر وطالئع، تباشیر، من الیوم نراه ما أن في
  .باألمس حصل كما

 إلیھ الداعین وقافلة القرآن، بھذا المجاھدین صفوف إلى باالنتساب شرفنا فاللھم
  .بھ العاملین



 عشر الرابعالعدد                              مجلة اإلحياء                                                         
 

 275

 :الھوامش
                                                                                                                 

 .82 اآلیة سورة اإلسراء -1
 .32 اآلیة الفرقان - 2
جالل الدین المحلي، جالل الدین السیوطي، : تفسیر الجاللین بھامش القرآن الكریم، لإلمامین الجلیلین -3

 .474دار المعرفة، بیروت، لبنان، ص
 .106 اآلیة اإلسراءورة س - 4
 .379الجاللین، المصدر السابق، ص  - 5
  20سورة الفرقان اآلیة  - 6
 07اآلیة  الفرقان - 7
 .34/2004، دار الشروق، ط2563-5/2562في ظالل القرآن، ): سید(قطب  - 8
اجعھ محمود محمد شاكر ور: أخرجھ عنھ اإلمام الطبري في تفسیره المسمى بجامع البیان، تحقیق - 9

وقال .، بدون تاریخ1/80وخرج أحادیثھ أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانیة، دار المعارف، مصر، ج
 .ھذا إسناد صحیح وھو موقوف على ابن مسعود ولكنھ مرفوع معنى: المحققان

ھذا إسناد صحیح متصل ألن إبھام الصحابي : نفس المصدر السابق ونفس الصفحة، وقال المحققان - 10
 .ال یضر

 .نفس المصدر السابق - 11
 .197، دار الفكر، ص2، أبي الخیر محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، م)ابن الجزري( - 12
 ).م ر أ ( المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، المكتبة اإلسالمیة، استانبول، مادة  -13
  .29سورة ص اآلیة  - 14
  .28- 27سورة الزمر اآلیة  - 15
  .4م اآلیة سورة إبراھی - 16
ابن جزي، التسھیل لعلوم التنزیل، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ) الكلبي. (78سورة البقرة   -17

 .51، ص1983، 4ط
 .24سورة محمد اآلیة  -18
محمد الصالح رمضان : تفسیر ابن بادیس المسمى بمجالس التذكیر من كالم الحكیم الخبیر، جمع -19

 .291كتاب الجزائري، مطبعة الكیالني الصغیر، القاھرة، مصر،  صوتوفیق محمد شاھین، دار ال
 . 73سورة الفرقان اآلیة  -20
 .1/81مصدر سابق، : الطبري -21
 ).4حدیث باب القراء من أصحاب رسول هللا  - 8-فضائل القرآن 66. (وأخرجھ البخاري بنحوه - 22

، باھتمام عبد 1997، 1دار السالم للنشر والتوزیع، الریاض،ط) 1089ص-صحیح البخاري(
 .المالك مجاھد

الموطأ : انظر) 11ج-باب ما جاء في القرآن- 4-كتاب القرآن-15(من باالغات مالك في الموطأ  -23
 .1/205ج-مطبعة دار إحیاة الكتب العربیة -برتیب فؤاد عبد الباقي

ورات منش - محمد علي معوض - سالم محمد عطا: علق علیھ ووضع حواشیھ-2/502االستذكار  -24
 .2/2002ط- لبنان-بیروت - دار الكتب العلمیة -محمد علي بیضون لنشر كتب السنة والجماعة

الجزء  -88حدیث  –باب جامع الصالة -24 –كتاب قصر الصالة في السفر  - 9 -موطأ مالك -25
 .173ص - األول

 



 أسس تعليم القرآن                                                                              عامر العرابي    / د
 

 276

                                                                                                                  
 ).1/90(مصدر سابق، ): الطبري( -26
 ).إن من البیان لسحرا-51باب-الطب-76ك(، 1238مصدر سابق، ص: البخاري - 27
مصطفى السقا، إبراھیم االبیاري، عبد الحفیظ شلبي، دار : ، تحقیق)1/382(السیرة، : ابن ھشام -28

 .لبنان.المعرفة، بیروت
 .26سورة فصلت اآلیة  -29

  . 390مصدر سابق، ص): الجاللین( - 30
  ).1041ص ) (سورة الطور: التفسیر(مصدر سابق، ): البخاري( - 31
  .م من ھذا أن التعاھد لیس المراد بھ عدم النسیان فقط، بل الھدایة بھونفھ - 32
  ).1098ص) (في كم یقرأ القرآن -فضائل القرآن(مصدر سابق، ): البخاري( - 33
  .وھذا یدل على أن القصد من القراءة الفقھ - 34
بیروت،  ، دار الكتب العلمیة،)11/49(عارضة األحوذي شرح الترمذي، : أبي بكر بن العربي - 35

  ).11/49( 2949ج ) 13باب  –القراءات / ك(، 1997، 1ط
  .45مجالس التذكیر أو تفسیر ابن بادیس، ص: انظر - 36

  ).باب ما جاء في سورة البقرة-فضائل القرآن/ك(، )11/6(عارضة األحوذي، مصدر سابق، 
لمیة واإلفتاء والدعوة فؤاد عبد الباقي، نشر وتوزیع رئاسة إدارة البحوث الع: صحیح مسلم، ترتیب - 37

  ).باب بیان أركان اإلسالم- 5-اإلیمان/ك 1(، )1/45(، 1980واإلرشاد، المملكة العربیة السعودیة،
  ).باب ما جاء في سورة البقرة-فضائل القرآن/ك(، )11/6(عارضة األحوذي، مصدر سابق،  - 38
- 2000-3ط- بیضونمنشورات محمد علي -لبنان -بیورت- دار الكتب العلمیة -فتح الباري -39

  ).فضل القرآن على سائر الكالم- فضئل القرآن) (11/83(
  .5 اآلیة الجمعةسورة  - 40
  .78 اآلیة البقرةسورة  - 41
  .199 اآلیة األعرافسورة  - 42
  ).سورة األعراف- التفسیر/ ك (، 964صحیح البخاري، مصدر سابق، ص - 43
  .8سورة المائدة اآلیة  - 44
، باب فضل من یقوم 47صالة المسافرین، / ك-6(، )1/559(، صحیح مسلم، مصدر سابق - 45

  ).269حدیث ) (بالقرآن ویعلم
  .52 اآلیة الفرقانسورة  - 46


