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 ةـقدمـمـال

, إف اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو, من يهده اهلل فال مضل لو, ومن يضلل فال ىادي لو
صلى اهلل عليو  ,, وأشهد أف ٤تمداً عبده ورسولوال إلو إال اهلل وحده ال شريك لووأشهد أف 

   . ى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثَتاً وعل
 أما بعد:
 . علم القرآف الكرمي من أجّل القربات, وأفضل الطاعات, وأىم ا١تهماتفإف ت

  .وأقومهم طريقاً  ,وأشرفهم علماً  ,وٛتلُة القرآف ىم أرفع الناس قدراً 
أمتو على حفظ القرآف الكرمي ومدارستو وتعلمو وتعليمو, وبُّت  وقد حث رسوؿ اهلل 

  .مشهورةواألحاديث يف ىذا الباب معلومة  ,فضل أىلو وٛتلتو
تدبر ا١تقصود  مقصود الشارع أف حيفظ ا١تسلم حروؼ القرآف فحسب, بل وليس ,ىذا

ب َّر واٌم َباَركٌ ٌِإلَْيكٌٌَأَنْ َزْلَناهٌ ٌِكَتابٌ  }: ىلاكما قاؿ تع  العمل ٔتا فيوو معانيو آياتو وفهم  ٌَآيَاتِوٌٌِلَِيدَّ
 .{ اْْلَْلَبابٌٌِأ ول وٌَولَِيَتذَكَّرٌَ

فكاف الرجل  ,بإحساف ٢تم من الصحابة والتابعُت ج سلُف األُمةالنه وقد سار على ىذا
  ., ويعمل هبامل جياوزىا حىت يعرَؼ معانيها منهم إذا تعلَّم عشر آيات

, ٘تيزوا هبا على من سبقهم من األمم, حيث ا١تسلموف بكتاب رهبم عناية فائقةوقد اعتٌت 
  .ل بووتسابقوا إىل دراستو والعم ,حفظوو تنافسوا يف قراءتو 

  ,وقد ظل ىذا الكتاب الكرمي على مّر القروف منذ نزولو إىل يومنا ىذا ٤تفوظاً يف الصدور
 .فاٟتمد هلل على منتو وفضلو ,يأخذه الالحق عن السابق ,كما ىو مكتوب يف ا١تصاحف

وكاف  ,نفع اهلل هبا ,ويف ىذا العصر وجدت أساليب جديدة لتعليم القرآف الكرمي وٖتفيظو
  .بَت يف خدمة ىذا الكتاب العزيز وتسهيل تعلمو٢تا أثر ك
 لقرآف الكرميل كثَت الطالبحفظ  , وىي قد ظهرت يف السنوات األخَتة ظاىرة جديدةو 

أو عن طريق القراءة على بعض الشيوخ  ,سواء كاف ذلك بطريقة فردية ,خالؿ فًتة وجيزة
ف الطالب للمراجعة والضبط, وال يوقفو  ,الذين ال حيددوف قدراً معيناً للمحفوظ يف كل جلسة

 ,أو شهرين ,أو شهر ونصف ,يف شهر فظ القرآف الكرميٟت ت ا١تكثفةعن طريق الدورا أو
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وال سيما يف اإلجازة  ,حيث فتحت أبواهبا ١تن يريد حفظ القرآف الكرمي يف ىذه ا١تدة الوجيزة
  .الصيفية
 ما يلي: مييف حفظ القرآف الكر  أسلوب العجلة ف من أىم الدواعي لظهوروكا
وعدـ عناية بالناهبُت  ,ما حيصل يف بعض حلق ومراكز التحفيظ من إطالة ١تدة اٟتفظ (1

 واٞتادين من الطالب والطالبات. 

, وما يًتتب على غفلة الطالب عن ا١تقصد األعلى من حفظ وتعلم القرآف الكرمي (2
 .ذلك من اٟتقوؽ والواجبات

على حيث ركز اىتمامو  ,ا١تهنة الشريفة ذهعدـ كفاءة ا١تعلم علميًا وتربويًا ١تمارسة ى (3
 الكم يف ا١تخرجات وليس على الكيف.

٣تػػاراة  حيػػث يسػػػعى بعػػض الطػػالب إىل ,التػػػنافس غػػَت ا١تنضػػبط بػػُت الطػػالب األقػػراف (4
 دوف التفات إىل جانب الضبط والفهم والعمل. ,زمالئو ٦تن سبقوه باٟتفظ

سريعة أثر كبَت يف نقص التدبر والفهم وقد كاف لتعلُّم القرآف الكرمي هبذه الطريقة ال
وىذا أمر  ,والتالوة والتجويد اٟتفظ فضالً عن عدـ إتقاف ,والتخلق بأخالؽ القرآف والعمل بو

اقتصر على ىذه الطريقة ومل يُِعد عرض القرآف على القراء ا١تتقنُت مشػاىد يف عامة من 
 ا١تربُت.

  .مع ربطو ٔتوضوع ا١تؤ٘تر رىذا ا١توضوع بشكل ٥تتصويف ىذه الصفحات سػأعرض 
 , وىي كما يلي:وخاتمةٌ،ومبحثينٌ،مقدمةعلى ىذا البحث وسيشتمل 
 وخطة البحث. ,وفيها أمهية ا١توضوع المقدمة:

 .الكرمي منهج السلف يف تعلُّم القرآف المبحثٌاْلول:

 .وأثرىا يف نقص الفهم والعمل ,العجػلػة يف تعلُّم القرآف الكرمي المبحثٌالثاني:

 التوصيات. مع  ,وفيها أىم النتائج لخاتمة:ا
وأعرضت عن بعض ا١تباحث اليت ليس ٢تا صلة  ,وعوقد اجتهدت يف إعداد ىذا ا١توض

حيث إف  ألف التطويل ال يناسب ا١تقاـ ىنا؛ مباشرة بعنوانو, واختصرت الكالـ فيما كتبت؛
 .وراؽاألىذا البحث عبارة عن ورقة ستقدـ يف مؤ٘تر عاـ تطرح فيو عشرات 

أٛتد اهلل تعاىل على ما منَّ بو عليَّ من ا١تنن العظيمة ومنها إ٘تاـ ىذا البحث  ,ويف ا٠تتاـ
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يف األردف على عنايتها الكبَتة  مجعية احملافظة على القزآى الكزينا١تختصر, كما أشكر 
خويت ودعوة الناس إىل تدبره والعمل بو, وأرجو من إ ,وبياف معانيو ,بتعليم كتاب اهلل تعاىل

 ا١تتواضع. وظاهتم على ىذا العملالقراء أال يبخلوا عليَّ ٔتلح
 

ٌكتبو             
 د. إبراىيم بن صاحل بن عبد اهلل اٟتميضي 

 األستاذ ا١تساعد بقسم القرآف وعلومو   
 يف جامعة القصيم               
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 املبحث األول: منهج السلف يف تعلُّم القرآن الكروم

ـيف  -رٛتهم اهلل-الصاحل إف منهج السلف  ُُ القرآف الكرمي ىو التؤدة واالقتصار  تَعلِّ
مث االنتقاؿ إىل حزب آخر,  ,على مقدار قليل من القرآف حىت يتم ضبطو وفهمو والعمل بو

ـ القرآف الكرمي  ُُ هم, وقوة حافظت ,مع حرصهم على ا٠تَتومل يسلكوا سبيل العجلة يف تَعلِّ
 .وحسن إسالمهم ,وعلو مهتهم

 ,وعشرًا عشراً  ,وٜتسًا ٜتساً  ,ثالث آيات ثالث آيات يُقرئوف -رٛتهم اهلل- كانواقد  و 
 ,, أّما يف مقاـ العرضيف حالة التلقُت أو اٟتفظ اٞتديدوىذا  ,ال يزيدوف على ذلك

 .(ٔ)والتصحيح فال حرج يف الزيادة
 يعرؼ حىت جياوزىن مل آيات عشر تعلم إذا منا الرجل كاف": قاؿ  مسعود ابن عن
 .(ٕ)"هبن والعمل معانيهن,
ُِ يستقْ  كانوا أهنم يقرئوننا كانوا الذين حدثنا": السلمي الرٛتن عبد أبو وقاؿ  من ئوفِر

 فتعلمنا العمل, من فيها ٔتا يعملوا حىت وىافلِّ خيُ  مل آيات عشر تعلموا إذا فكانوا , النيب
ٌ.(ٖ)"ٚتيعا والعمل القرآف
بل كانوا مع  ,صوف على تعلم ألفاظ القرآف فحسبحير  -رٛتهم اهلل- مل يكونوا, نعم

 ذلك يتعلموف معانيو ويهتدوف هبديو ويعملوف ٔتا فيو.
, فتعلمنا (ٗ)و٨تن فتياف َحزاِورة كنا مع النيب "قاؿ:  عن جندب بن عبد اهلل 

  .(٘)"اإلدياف قبل أف نتعلَّم القرآف, مث تعلمنا القرآف, فازددنا بو إدياناً 
أف  ,وتعليمو فهذا ىو ا١تنهج النبوي يف تعلم القرآف" :بد العزيز القارئقاؿ الدكتور ع

                                                                                                                                                                                                         
ة القػػػػػرآف ل جػػػػػري (, وانظػػػػػر: أخػػػػػالؽ ٛتلػػػػػٜانظػػػػػر: منجػػػػػد ا١تقػػػػػرئُت ومرشػػػػػد الطػػػػػالبُت البػػػػػن اٞتػػػػػزري )ص( ٔ)

 (.ٙٛٔ)ص

 ( وصححو.ٗٚ,ٖٛ/ٔأخرجو ابن جرير )( ٕ)

( وقػػػػاؿ: صػػػػحيح اإلسػػػػناد, ووافقػػػػو ٚ٘٘/ٔ(, واٟتػػػػاكم )ٗٚ/ٔ(, وابػػػػن جريػػػػر )ٓٔٗ/٘أخرجػػػػو أٛتػػػػد )( ٖ)
 الذىيب.

 (.ٖٓٛ/ٔ)النهاية البن األثَت . ( ٚتع َحْزور وَحزوَّر, وىو الفىت الذي قارب البلوغٗ)
 (.ٖٙوصححو البوصَتي يف الزوائد )ص ,(ٖٕ/ٔ)سننو  ابن ماجو يفأخرجو ( ٘)
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ولذلك مل يعجلوا ْتفظ نصو كلو دوف بصر ٔتعانيو وما فيو  ,يتلقى ا١تتعّلُم العلم والعمل معاً 
قلياًل, ورٔتا أبطأ بعض الصحابة يف حفظ سائر القرآف بسبب  بل تلّقوه قليالً  ,من عمل
 .(ٔ)ذلك"

وٜتس  ,كاف أبو سعيد ا٠تدري يعلمنا القرآف ٜتس آيات بالغداة" :رة قاؿوعن أيب ُنض
 .(ٕ)"ٜتس آيات وخيرب أف جربيل نزؿ بالقرآف ٜتس آيات ,آيات بالعشي

فإف جربيل نزؿ بالقرآف  ؛: "تعلموا القرآف ٜتساً ٜتساً قاؿ عمر  :وعن أيب العالية قاؿ
 . (ٖ)"ٜتساً ٜتساً  على النيب 

 .(ٗ)"كاف أبو عبد الرٛتن يعلمنا ٜتساً ٜتساً ": وعن إٝتاعيل قاؿ
قاؿ بعض أىل العلم: من تعلم ٜتسًا ٜتسًا مل وعن علي بن بكار الزاىد قاؿ: "

  .(٘)"ينسو
اهلل يـو عاب الَعَجلة يف األمور قاؿ: "قرأ عبد مالكاً  : ٝتعتن عيسى قاؿوعن إسحاؽ ب

  .(ٙ)"بن عمر البقرة يف ٙتاف سنُت
 ,من غَته ومل أتعلم ,ٜتساً  : "تعلمت القرآف من عاصم ٜتساً عياش قاؿ أبو بكر بنو 

حىت رٔتا  ,اٟتر والشتاء وا١تطر يف ,من ثالث سنُت ٨تواً  يوو اختلفت إل ,وال قرأت على غَته
 .(ٚ)"استحييت من أىل مسجد بٍت كاىل

قرئ أال يفسح اجملاؿ للطالب فيستكثر من اٟت 
ُ
فظ دوف وقد بُتَّ أئمة القراء أف على ا١ت

 معرفة وإتقاف.
 قاؿ أبو مزاحم ا٠تاقاين: 

                                                                                                                                                                                                         
 (.ٖٓسنن القراء ومناىج اجملودين )ص( ٔ)

 (.ٕٗٔ/ٔ(, وانظر: اإلتقاف )ٜٖٔ/ٕٓأخرجو ابن عساكر يف تاريخ دمشق )( ٕ)

. وروي عػػن أيب العاليػػة مرسػػاًل, أخرجػػو البيهقػػي يف ا١توضػػع  (ٖٙٗ/ٖأخرجػػو البيهقػػي يف شػػعب اإلديػػاف )( ٖ)
 (. وبعض ىذه اآلثار يقوي بعضاً.ٜٖٔ/ٜ(, وأبو نُعيم )ٛٔٔ/ٙوابن أيب شيبة )السابق, 

 (.ٛٔٔ/ٙأخرجو ابن أيب شيبة )( ٗ)

 (.ٖٚٗ/ٖشعب اإلدياف )أخرجو البيهقي يف ( ٘)

 (.ٕ٘ٓ/ٔ(. وانظر: موطأ مالك )ٖٔ٘, ٔٔ٘/ٗا١تصدر السابق )( ٙ)

 (.ٕٔٔ/ٛ(, وسَت أعالـ النبالء )ٜٖٔ/ٔللذىيب ) طبقات القراء( ٚ)
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 (ٔ) على أحد أال تزيد على عشػرِ   وحكمك بالتحقيق إف كنت آخذاً 
"من رغب من القراء أف يأخذ عليو أستاذه  :يقوؿ أبو عمرو الداين شارحًا ىذا البيت

آيات لو   ة التجويد ففي عشرعلى النعت الذي ذكرنا لو ليصل بذلك إىل هناي قراءة التحقيق
وخيفَّ بذلك  ,إىل أف يتقن معرفة األصوؿ جليَّها وخفيها ,, ويف عرضها لو مْقَنعكفاية
 ,وإذا استوى ذلك استأىل الزيادة ,ويتحكم على سائر طبعو ,وٕتري عليو عادتو ,لسانو

, وليزد يف العرض ما شاء  .(ٕ)..".فليأخْذ عليو أستاذه ما أحبَّ
وأف يًتّفق  ,أف يراعي سّنة التدرج ,والفهم والتحصيل ,فعلى من أراد اٟتفظ واإلتقاف

ويقتصر على ما ديكنو إدراكو واستعيابو؛ فإنو بذلك حيصِّل علوماً كثَتة جداً مع راحة  ,بنفسو
  .(ٖ)نفسو وعدـ إماللو

وإف من أسباب الضبط واإلتقاف أف يتوقف الطالب كلما أمتِّ حفظ وتعلم قدراً معيناً ىذا 
 ويزداد قوة ونشاطاً على اٟتفظ. ,ويرتاح قليالً من عناء اٟتفظ ,تدبريراجع ويَ  من القرآف لكي

وينبغي أف جيعل لنفسو مقدارًا كلما بلغو وقف وقفَتو أيامًا ال ": قاؿ ا٠تطيب البغدادي
مث ترؾ  ,أذرعاً  ى أف من أراد أف يستجيد البناء يبٍتأال تر  ,فإف ذلك ٔتنػزلة البُنياف ,يزيد تعلُّماً 

ورٔتا  ,؟ ولو بٌت البناَء كلو يف يـو واحد, مل يكن بالذي ُيستجادُ مث يبٍت فوقو , يستقرحىت
فكذلك ا١تتعلم ينبغي أف جيعل لنفسو حدَّاً كلما انتهى إليو وقف عنده حىت  ...اهندـ بسرعة

 وإف اشتهاه بغَت نشاط مل يعِرضْ  ,فإذا اشتهى التعلُّم بنشاط عاد إليو ,يستقرَّ ما يف قلبو
 .(ٗ)"لو

وينبغي أف يريح نفسو من اٟتفظ يف األسبوع يومًا أو يومُت ليكوف  ": وقاؿ ابن اٞتوزي
  .(٘)"كذلك كالبناء الذي يُراح ليستقر

                                                                                                                                                                                                         
 (.ٖٕقصيدة أيب مزاحم ا٠تاقاين )ص( ٔ)

 (.ٔٚٔشرح قصيدة أيب مزاحم أليب عمر الداين )ص( ٕ)

(, وكيف ٨تفظ القرآف الكرمي ليحِت الغوثاين ٓٗٔانظر: ىكذا فلنحفظ القرآف حملمد مصطفى شعيب )ص (ٖ)
 (.ٚ٘الغوثاين )ص

 (.ٓٓٔ/ٕالفقيو وا١تتفقو )( ٗ)

  (.ٕ٘٘فاظ )صاٟتث على حفظ العلم وذكر كبار اٟت( ٘)
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أف توزيع التعليم أو التدريب على وقد أكدت الدراسات اٟتديثة يف علم النفس والًتبية  
 .(ٔ)تعلم وتثبيتو يف الذاكرةفًتات راحة يساعد على سرعة ال فًتات متباعدة تتخللها

َناهٌ ٌَوق  ْرَآنًا } :ومن ا١تعلـو أف اهلل تعاىل أنزؿ القرآف الكرمي مفرَّقًا كما قاؿ تعاىل ٌفَ َرق ْ
 .[ٙٓٔ]اإلسراء: { تَ ْنزِيلًٌٌَونَ زَّْلَناهٌ ٌم ْكثٌ ٌَعَلىٌالنَّاسٌٌَِعَلىٌلِتَ ْقَرَأهٌ 
 .(ٕ)"تؤدة على" :قاؿ ٣تاىد 
 فال تالوتو, يف تعجل وال وتبينو, فًتتلو تُػَؤدة, على الناس على هلتقرأ" وقاؿ ابن جرير: 
 . (ٖ)"عنك يفهم

 .(ٗ)وقد ذكر العلماء أف من حكمة نزوؿ القرآف منجماً تيسَت حفظو
, عظ ٔتواعظووال يتدبر آياتو ويت يقرأ القرآف من -رٛتهم اهلل-السلف الصاحل  ولقد ذـ

د عشنا برىة من دىرنا, وإف أحدنا ليؤتى اإلدياف لق": قاؿ -مارضي اهلل عنه-ابن عمر  عنف
حرامها, وما ينبغي أف يوقف عنده , فنتعلم حال٢تا و زؿ السورة على ٤تمد قبل القرآف, وتنْ 

ولقد رأيت اليـو رجااًل, يؤتى أحدىم القرآف قبل اإلدياف, فيقرأ ما بُت فاٖتتو إىل , منها
ينبغي أف يوقف عنده منو, وينثره نثر  خا٘تتو, ما يدري ما آمره وال زاجره, وال ما

 .(ٙ()٘)"الدََّقل
 ,بضاعة اٗتذوه صنف: أصناؼ ثالثة القرآف قراء" :قاؿ -اهلل رٛتو- اٟتسن وعن 
 ,الوالة بو واستدروا ,بالدىم أىل على بو واستطالوا ,حدوده وضيعوا ,حروفو أقاموا وصنف
 فوضعوه القرآف دواء إىل عمدوا صنفو  ,اهلل كثرىم ال القرآف ٛتلة من الضرب ىذا كثر وقد
 اهلل فأولئك ,برانسهم يف وخبوا ,٤تارسهم يف وركدوا ,ا٠توؼ فاستشعروا ,قلوهبم داء على

                                                                                                                                                                                                         
 (.ٖٕٕأ.د. علي الزىراين )ص, مهارات التدريس يف اٟتلقات القرآنية ( ٔ)

 (.ٛٔٔ/٘ٔأخرجو ابن جرير )( ٕ)

 (.ٙٔٔ/ ٘ٔتفسَت ابن جرير )( ٖ)

(, ٖٜٕ/ٔ(, والربىػػػػػاف يف علػػػػػـو القػػػػػرآف للزركشػػػػػي )ٕٛانظػػػػػر: ا١ترشػػػػػد الػػػػػوجيز أليب شػػػػػامة ا١تقدسػػػػػي )ص( ٗ)
 (. ٕٓٔ/ٔواإلتقاف للسيوطي )

 .(ٕٚٔ/ٕويابسو. انظر: النهاية البن األثَت ) الدََّقل: رديء التمر( ٘)

 .(: "رجالو رجاؿ الصحيح"٘ٙٔ/ٔأخرجو الطرباين يف األوسط, وقاؿ ا٢تيثمي يف اجملمع )( ٙ)
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 الكربيت من أقل القرآف ٛتلة من ٢تذا فواهلل ,الغيث هبم ويسقي ,األعداء على هبم ينصر
 .(ٔ)"األٛتر

 ويف هناية ىذا ا١تبحث أحب أف أنبو إىل أمرين:
اإلنساف يف حفظ القرآف ٦تا تقدـ ذكره من اآلثار أف ديكث : أنو ال يفهم ماأحدى

الب أف يستغل , بل ينبغي للطمن غَت سبب مدة طويلة جداً, ويكثر من التوقفعلمو وت
 ,ولكْن ال يرىق نفسو وقت الشباب والفراغ, وجيد وجيتهد؛ ألف ىذا ىو وقت اٟتفظ,

 .ويتحمل فوؽ طاقتو ,ويشتت ذىنو
ط اٟتفظ اليومي لعامة الناس مابُت ٜتس إىل عشر آيات, وىذا ما دلت عليو ومتوس

اآلثار السابقة, وقد يزيد ىذا أو ينقص العتبارات متعددة, مع أمهية التوقف بُت الفينة 
 واألخرى للمراجعة والضبط واالسًتاحة.

ٌ ا موا من اآليات حىت يعرفو يتجاوزوف ما تعل الما ورد عن السلف أهنم الثاني:
على أف القارئ  -يييف رأ-ال يدؿُّ قدر عليو, لكْن  نأمر مستحب ١تويعملوا هبا  معناىا
معرفة  الشرط, بل جيتهد اإلنساف يفىذا  اصلة اٟتفظ وتعلم القرآف بدوف وجودحيلُّ لو مو  ال

ويستمر على ذلك طوؿ  , وجياىد نفسو على العمل ٔتدلو٢تا,ما تيسر من معاين اآليات
 حياتو.
ا٢تمَّة على اإلكثار من تالوتو وحفظو واإلعراض أو الزىد يف تدبره  ا١تنهي عنو َقْصرإمنا 

 والعمل بو.
يفهموف أكثر معاين القرآف ٔتقتضى سليقتهم العربية  ومن ا١تعلـو أف الصحابة 

حيتاجوف إىل أف تبُت ٢تم   قد زيل, ٓتالؼ أىل القروف ا١تتأخرة الذينومشاىدهتم ألحواؿ التنْ 
 ة من ألفاظ القرآف الكرمي.كل لفظ

                                                                                                                                                                                                         
 (.ٗٛٔ(, واآلجري يف أخالؽ ٛتلة القرآف )صٙٗأخرجو ٤تمد بن نصر يف ٥تتصر قياـ الليل )ص( ٔ)
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  العجلة يف تعلُّم القرآن الكروماملبحث الثاني: 

 وأثرها يف نقص الفهم والعمل

ـ القرآف الكرمي أثراً  ُُ كبَتًا يف نقص التدبر والفهم والتخلق بأخالؽ   إف للعجلة يف تَعلِّ
مشاىد؛ فإنو ال  وىذا أمرفضاًل عن عدـ إتقاف التالوة والتجويد واٟتفظ,  ,القرآف والعمل بو
وأخذ نفسو باٞتد  ,الـز الشيوخ بضع سنوات فأخذ عنهم العلم واألدب يستوي قارئ

على حلقات الشيوخ مرور  وقارئ عجالف مرَّ  ؛والصرب وكثرة مراجعة القرآف وتدبره والقياـ بو
مىت  :بل مهو ,ومل يعبأ بإتقاف حفظو ,فلم تطل مالزمتو لشيخو وأخذ القرآف ٚتلةً  ,الكراـ

 أنتهي وحسب.
ظهر يل عدد من  متابعيت للطالب الذين تعلموا القرآف بطريقة سريعة من خالؿإنٍت 

 ومنها ما يلي: ,ا١تلحوظات وا١تآخذ العلمية والًتبوية
ع التفلت, وال سيما فإف من ا١تعلـو شرعًا وٕتربًة أف القرآف سري ,عدـ إتقاف اٟتفظ (ٔ

وىذا ال ديكن  ,ووقت طويل حىت يثبت ,ثَت, فهو حيتاج إىل تكرار كاٟتفظ اٞتديد
 مع العجلة.

يقع للطالب أثناء اٟتفظ بعُض اللحوف على تفاوت بينهم يف  .عدـ إتقاف التالوة (ٕ
ولكْن مع كثرة احملفوظ وتتابعو يصعب  ,ويقـو ا١تدرس بتصحيح ىذه اللحوف ,ذلك

 على الطالب التخلص منها ٘تاماً ال سيما إذا حفظ على غلط. 

كمعرفة أوائل وأواخر األجزاء   ,ا١تكثف يُفقد الطالب عددًا من األمور ا١تهمةاٟتفظ  (ٖ
والتمييز بُت اآليات ا١تتشاهبة  ,ومواضع السجود والوقوؼ ,وترتيب السور ,واألحزاب

 . و ذلكو٨ت

ٌوالتأثرٌ ٌالتدبر ٌضعف ٌفي ٌأثر ٌلو ٌالثلثة ٌاْلمور ٌىذه ٌفي ٌالخلل ٌأن ٌشك وال
 بالقرآن.

 ,ويتعاىل على أقرانو ,وجيزةمدة ينما حيفظ القرآف يف رور حقد ُيصاب الطالب بالغ (ٗ
حفظ فيكتشف فيما بعد وىو مل يضبط ما  ,وبدأ ْتفظ متوف أخرى ,ورٔتا تصدر
 ومل يتمكن من العلـو األخرى. ,, مل يتقن القرآفأنو كا١تنبت

 .وطوؿ الزماف ,بالصرب والدَأب والعلم الشرعي ال يناؿ إال 
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بد  بل ال, لقرآفأنو ال يكفي حفظ ألفاظ ا -كما تقدـ- ظراً من ا١تعلـو شرعًا ون (٘
وال  ,والتحلي بآدابو ,, والتخلق بأخالقوياتو وفهم معانيو والعمل ٔتا فيومن تدبر آ

ال  ,شك أف بقاء الطالب مع األستاذ سنتُت أو ثالثًا لو أثر كبَت على دينو وأخالقو
وىي مرحلة حساسة كما  ,ا١تراىقةسيما وأف أكثر الطالب حيفظوف القرآف يف مرحلة 

 .ىو معلـو

وذـّ من يقتصر  ,أدب بآدابووالت ,والعمل بو ,واآلثار عن السلف يف أمهية تدبر القرآف
 ومنها: ,قراءتو كثَتةيف سرعة الو  ,على حفظ حروفو

فاٗتذوا دراستو عماًل, إف أحدكم ليقرأ  ,أنزؿ القرآف ليعملوا بو" :ابن مسعود  وؿق
 .(ٔ)"فاٖتتو إىل خا٘تتو ما يسقط منو حرفاً, وقد أسقط العمل بوالقرآف من 
وحركوا , عند عجائبو قفوا ,لقَ وال تنثروه نثر الدَّ  ,الشعر ذَّ القرآف ى ال هتذوا" :  وقاؿ
 .(ٕ)ة"وال يكن ىم أحدكم آخر السور  ,بو القلوب

فإمنا  ,اءتوعوف بقر يسر و  ,اذين الذين يهذوف القرآفإياكم وا٢تذَّ : "قاؿ أبو الدرداء و  
 .(ٖ)"وال أنبتت كأل ال أمسكت ماءً  مثل أولئك كمثل اأَلَكَمة اليت

 إف ىذا القرآف قد قرأه عبيد وصبياف ال علم ٢تم بتأويلو, وما" قاؿ اٟتسن البصري:و  
 حىت إف أحدىم ليقوؿ: لقد ,تدبُّر آياتو إال باتباعو, وما ىو ْتفظ حروفو وإضاعة حدوده

خلق وال  ما يُرى القرآف لو يف ,أسقطو كلو -واهلل-ما أسقطت منو حرفًا وقد فقرأت القرآف 
بالقراء وال العلماء  واهلل ما ىؤالء ,عمل, حىت إف أحدىم ليقوؿ: إين ألقرأ السورة يف نَػَفسٍ 

 .(ٗ)"اهلل يف الناس أمثا٢تم مىت كانت القراء مثل ىذا؟ ال كثَّر ,وال اٟتكماء وال الَوَرعة
 قد ىذا ابٍت إف ,الدرداء أبا يا: فقاؿ ,بابنو الدرداء أبا أتى رجال أف ,زاىريةال أيب عنو 
 .(٘)"وأطاع لو ٝتع من القرآف ٚتع إمنا ,غفراً  اللهم": فقاؿ .القرآف ٚتع

                                                                                                                                                                                                         
 (.ٕٖٗ/ٔين )إحياء علـو الد (ٔ)

 (.ٕٔٔأخالؽ ٛتلة القرآف ل جري )ص( ٕ)

 (.ٕٛٓا١ترشد الوجيز )ص( ٖ)

 (.ٓٙٔأخالؽ ٛتلة القرآف ل جري )ص( ٗ)

 (.ٛٗٔ/ٔ) سالـ بن للقاسم القرآف فضائل( ٘)
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مهة إال قوة  العزيز مل يبق ١تعظم من طلب القرآف" :-رٛتو اهلل- قاؿ أبو شاَمة ا١تقدسي
والرغبة يف حسن  ,والبحث عن ٥تارج حروفو ,ق بألفاظووٖترير النط ,وسرعة سرده ,حفظو

 .الصوت بو
وىو فهم  ,ولكن فوقو ما ىو أىم منو وأمت وأوىل وأحرى وكل ذلك وإف كاف حسناً 

من  وٙترة خشية اهلل تعاىل ,والوقوؼ عند حدوده ,والعمل ٔتقتضاه ,ووالتفكر في ,معانيو
 .(ٔ)حسن تالوتو"

 يف واالجتهاد ,العزيز القرآف حفظ طلب أف ليعلم": -رٛتو اهلل-قاؿ البنا الدمياطي و 
 حسناً  مطلوباً  كاف وإف ذلك و٨تو ,وصفاهتا حروفو ٥تارج عن والبحث ,بلفظو النطق ٖترير
 ,ٔتقتضاه والعمل ,فيو والتفكر ,معانيو فهم وىو ,وأمت وأوىل منو أىم ىو ما فوقو لكن

 .(ٕ)"بآدابو والتأدب ,حدوده عند والوقوؼ
ف الًتبية على أخالؽ القرآف وآدابو من الوسائل اليت تساعد ينبغي التنبيو عليو ىنا أو٦تا 

 .(ٖ)على اٟتفظ
, وما يًتتب على الدورات ا١تكثفة حفظ القرآف الكرميىذا وقد سبق يل اٟتديث عن  

 .(ٗ)فيمكن الرجوع إىل ذلك ١تن أراد سلبية اٟتفظ ا١تكثَّف فيها من آثار
 
 

                                                                                                                                                                                                         
 (.ٖٜٔا١ترشد الوجيز )ص (ٔ)

 (.ٕٗ/ٔإٖتاؼ فضالء البشر )( ٕ)

 (.ٜٗ)ص علي الزىراينل معامل التأديب الًتبوي يف اٟتلقات القرآنية( ٖ)

 ى.ٕٙٗٔ, ٚتادى اآلخرة, ٣ٕٔٗتلة البياف, عدد ( ٗ)
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 اخلـامتـة

توصلنا  ديكن أف ٧تمل ما باحث ا١تختصرة,تاـ, وبعد جولتنا القصَتة يف ىذه ا١تويف ا٠ت
 إليو فيما يلي:

ىو التؤدة واالقتصار على مقدار  يف تعلم القرآف الكرميالصاحل  منػهج السلفأف  (ٔ
 حزب آخر,مث االنتقاؿ إىل  ,حىت يتم ضبطو وفهمو والعمل بو ,قليل من القرآف

  واالىتداء هبديهم القومي. ,سبيلهم اتباعاٟترص على بنا أف ٨ترص كل  جديرٌ ف

 ,كبَتًا يف نقص التدبر والفهم واألدب والعمل  م القرآف الكرمي أثراً أف للعجلة يف تَعلِّ  (ٕ
 فضالً عن عدـ إتقاف التالوة والتجويد واٟتفظ.

وجيتهد يف معرفة ما تيسر من  ينبغي للطالب أف يستغل وقت الشباب والفراغ, (ٖ
ويشتت  ,وجياىد نفسو على العمل ٔتدلو٢تا, ولكْن ال يرىق نفسو ,ياتمعاين اآل
 ويتحمل فوؽ طاقتو. ,ذىنو

 وىذه بعض التوصيات اليت أرجو أف تكوف معينًة لنا على ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ النبيل:
 .اٟترص على معرفة منهج السلف يف تعلم القرآف الكرمي .ٔ

 التؤدة وعدـ العجلة يف تعلم القرآف الكرمي. .ٕ
الذين ٚتعوا بُت سالمة ا١تنهج وإتقاف القراءة وحسن  ,خذ عن ا١تقرئُت األكفاءاأل .ٖ

 الديانة.

 ,والتأدب بآدابو ,وتدبر معانيو ,٣تاىدة النفس على اإلخالص يف قراءة القرآف .ٗ
 والعمل بو.

وفية من قبل أىل  عدـ تقدمي أي مشروع جديد لتعليم القرآف قبل دراستو دراسةً  .٘
 االختصاص.

إنو  ,وئيـو لقا ,لنا وشفيعاً  ,ىل أف جيعل القرآف العظيم حجة لنااأسأؿ تع ,اـويف ا٠تت
 ٝتيع قريب. 

 .وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ,واٟتمد هلل رب العا١تُت
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 قائمة املصادر 

: , ألٛتػػػػد بػػػػن ٤تمػػػػد البنَّػػػػا , ت إٖتػػػػاؼ فضػػػػالء البشػػػػر بػػػػالقراءات األربعػػػػة عشػػػػر .ٔ
 ىػ . ٚٓٗٔإٝتاعيل , عامل الكتب , الطبعة األوىل ,  شعباف بن ٤تمد

اإلتقاف يف علـو القرآف , للسيوطي , مكتبة ا١تعارؼ , الريػاض , الطبعػة األوىل ,  .ٕ
 ىػ . ٚٓٗٔ

 .إحياء علـو الدين, للغزايل, دار ا١تعرفة بَتوت .ٖ

, ت: ٤تمػػػود النقراشػػػي,مكتبة النهضػػػة آلجػػػريأخػػػالؽ ٛتلػػػة القػػػرآف, أليب بكػػػر ا .ٗ
 .ٚٓٗٔ, الطبعة األوىل بالقصيم

الربىػػاف يف علػػـو القػػرآف , للزركشػػي , ٖتقيػػق : مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا , دار  .٘
 ىػ . ٛٓٗٔالكتب العلمية , بَتوت , الطبعة األوىل , 

 تاريخ دمشق, البن عساكر.  .ٙ

تأويػل القػرآف , أليب جعفػر ٤تمػد بػن  جػامع البيػاف عػن بػن جريػر الطػربي,تفسَت ا .ٚ
ق عبػػػػػد اهلل الًتكػػػػػي , دار ىجػػػػػر القػػػػػاىرة , الطبعػػػػػة األوىل ٖتقيػػػػػجريػػػػػر الطػػػػػربي , 

 ىػ. ٕٕٗٔ

اٞتامع لشعب اإلدياف, للبيهقي, ٖتقيق: د. عبد العلػي حامػد, و٥تتػار النػدوي,  .ٛ
 . ىػٙٔٗٔالدار السلفية, ا٢تند, الطبعة األوىل, 

 البػػن اٞتػػوزي, دار الكنػػب العلميػػة, اٟتػػث علػػى حفػػظ العلػػم وذكػػر كبػػار اٟتفػػاظ .ٜ
 ىػ .ٙٓٗٔانية, الطبعة الث

حلية األولياء وطبقات األصفياء , أليب نعيم األصبهاين , دار الكتاب العػريب  .ٓٔ
 . ىػٓٓٗٔ, بَتوت , الطبعة الثالثة , 

ة , بػػػَتوت , الطبعػػػة األوىل , دار الكتػػػب العلميػػػ ,, للبوصػػػَتيابػػػن ماجػػػو زوائػػػد .ٔٔ
 .ىػٗٔٗٔ

 . لفيصلية , مكةسنن ابن ماجو , ٖتقيق : ٤تمد فؤاد عبد الباقي , ا١تكتبة ا .ٕٔ

الطبعػة  , مكتبػة الػدار, ا١تدينػة,سنن القراء ومناىج اجملودين, لعبػد العزيػز القػاري .ٖٔ
 . ىػٗٔٗٔاألوىل , 
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سػػػَت أعػػػالـ النػػػبالء , للػػػذىيب , مؤسسػػػة الرسػػػالة , ٖتقيػػػق : شػػػعيب األرنػػػؤوط  .ٗٔ
 . ىػٖٓٗٔوزمالئو , الطبعة األوىل , 

ازي اٟتػػػػػػريب, رسػػػػػػالة , ت: غػػػػػػشػػػػػػرح قصػػػػػػيدة أيب مػػػػػػزاحم, أليب عمػػػػػػرو الػػػػػػداين .٘ٔ
 . ىػٛٔٗٔماجستَت, جامعة أـ القرى ٔتكة 

, ت: أٛتد خػاف,مركز ا١تلػك فيصػل للبحػوث والدراسػات طبقات القراء للذىيب .ٙٔ
 ىػٛٔٗٔالطبعة األوىل ,  اإلسالمية, الرياض,

ة , دار الكتػػب العلميػػ ,ت: وىػػيب غػػاوجي,,فضػػائل القػػرآف, للقاسػػم بػػن سػػالـ .ٚٔ
 . ىػٕٙٗٔبَتوت , الطبعة األوىل, 

 الفقيو وا١تتفقو, للخطيب البغدادي.  .ٛٔ

وعلػػم الػػدين السػػخاوي, ٖتقيػػق  يب مػػزاحم ا٠تاقػػاينأل دتاف يف ٕتويػػد القػػرآفقصػػي .ٜٔ
 .ىػٕٓٗٔ, الطبعة األوىل وشرح: عبد العزيز القارئ,دار مصر للطباعة,

ّتػػػدة , دار نػػػور ا١تكتبات,الطبعػػػة الثانيػػػة كيػػػف ٨تفػػػظ القػػػرآف, ليحػػػِت الغوثػػػاين .ٕٓ
 .ىػٛٔٗٔ

 ى.ٕٙٗٔ, ٚتادى اآلخرة, ٕٗٔالبياف, عدد  ٣تلة .ٕٔ

 . الكتاب العريب ,دار٣تمع الزوائد, للهيثمي .ٕٕ

٥تتصػػػر قيػػػاـ الليػػػل أليب عبػػػد اهلل ٤تمػػػد بػػػن نصػػػر ا١تػػػروزي , للمقريػػػزي , طبعػػػة  .ٖٕ
 . ىػٛٓٗٔحديث أكادمي , فيصل آباد , الطبعة األوىل , 

صػػػػػػػادر  ت: طيػػػػػػػار آلػػػػػػػيت قػػػػػػػوالج,دار,ا١ترشػػػػػػػد الػػػػػػػوجيز, أليب شػػػػػػػامة ا١تقدسػػػػػػػي .ٕٗ
 .  ٜٖ٘ٔبَتوت,الطبعة األوىل 

 .ا١تستدرؾ على الصحيحُت , للحاكم , دار ا١تعرفة , بَتوت .ٕ٘

 .دار الفكر ,مسند اإلماـ أٛتد .ٕٙ

دار الكتػػػب  , اعتػػػٌت بػػػو ٤تمػػػد عبػػػد السػػػالـ شػػػاىُت,ا١تصػػػنف, البػػػن أيب شػػػيبة .ٕٚ
 . ىػٕٙٗٔة , بَتوت , الطبعة األوىل, العلمي

, ْتػػػػث مقػػػػدـ يف القرآنيػػػػة, لعلػػػػي الزىػػػػراين معػػػػامل التأديػػػػب الًتبػػػػوي يف اٟتلقػػػػات .ٕٛ
 . ىػٕٛٗٔا١تلتقى الثالث ٞتمعيات ٖتفيظ القرآف الكرمي بالرياض 
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ا١تعجم األوسط , للحافظ أيب القاسػم الطػرباين , ٖتقيػق : أديػن صػاحل سػفياف ,  .ٜٕ
 . ىػٚٔٗٔوسيد أٛتد إٝتاعيل , الطبعة األوىل , 

دار الكتػػب العلميػػة , بػػَتوت ,  ,منجػػد ا١تقػػرئُت ومرشػػد الطػػالبُت, البػػن اٞتػػزري .ٖٓ
 .ىػٓٓٗٔالطبعة األوىل

,مكتبػػة الػػدار الزىراين بػػن إبػػراىيم علػػيل لتػػدريس يف اٟتلقػػات القرآنيػػة,مهػػارات ا .ٖٔ
 . ىػٕٓٗٔبا١تدينة, الطبعة الثانية 

 . , ٖتقيق ٤تمد فؤاد عبد الباقي ,ا١تكتبة الفيصلية, مكةا١توطأ , لإلماـ مالك  .ٕٖ

األثػػر , البػػن اٞتػػزري , ٖتقيػػق طػػاىر الػػزاوي و٤تمػػود النهايػػة يف غريػػب اٟتػػديث و  .ٖٖ
 .الطناحي , دار الفكر , بَتوت

دار نور ا١تكتبات,الطبعة الثانية  ,ىكذا فلنحفظ القرآف, حملمد مصطفى شعيب .34
ٌٌٌ.ىػّٕ٘ٗٔتدة 
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 فهرس املوضوعات

 رقمٌالصفحة الموضوع

 ٕ ا١تقدمة

 ٘ منهج السلف يف تعلُّم القرآف الكرميا١تبحث األوؿ: 

 ٙ يستكثر من اٟتفظ دوف معرفة وإتقافلفسح اجملاؿ للطالب عدـ 
 ٚ للضبط واإلتقافأمهية التوقف 
من القرآف لكي  لب كلما أمتِّ حفظ وتعلم قدر معُتتوقف الطا
 تدبريراجع ويَ 

ٛ 

 ٜ افمهمتنبيهاف 
وأثرىا يف نقص الفهم  العجػلػة يف تعػلُّم القرآف الكرمي: ا١تبحث الثاين

 عملوال

ٔٓ 

ـّ السلف ١تن يقتصر على حفظ حروؼ القرآف   ٔٔ ذ
 ٕٔ الًتبية على أخالؽ القرآف وآدابو من الوسائل اليت تساعد على اٟتفظ

 ٖٔ ا٠تا٘تة

 ٗٔ فهرس ا١تصادر وا١تراجع

 ٚٔ فهرس ا١توضوعات
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