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تعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا إن احلمد هللا ، نحمده ونس     
 وسيئات أعاملنا ، من هيده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ،

 وأشهد أن ال إله إال اهللا ، وحده ال رشيك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .
) ُ ُقوا اهللاََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال َمت ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ )وُتنَّ إِالَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ َيا َأهيُّ

١. 
ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبـثَّ  ( ُكُم الَّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا َأهيُّ

ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحا ُقوا اهللاََّ الَّ َم إِنَّ اهللاََّ َكـاَن َعَلـْيُكْم ِمنُْهَام ِرَجاالً َكثِريًا َونَِساًء َواتَّ
٢َرِقيباً 
( . 

ُقوا اهللاََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا .  ُيْصلِْح َلُكْم َأْعَامَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكمْ (  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ  َيا َأهيُّ
 . *٣ )ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللاََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِيامً 

دي هدي حممـد صـىل أما بعد ... فإن أصدق احلديث كتاب اهللا تعاىل ، وخري اهل     
 . ، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار اهللا عليه وسلم

                                                 
 . ١٠٢سورة آل عمران : آية  - ١
 . ١سورة النساء : آية  - ٢
 .   ٧١-٧٠األحزاب :  -٣

*  تسمى هذه اخلطبة ( خطبة احلاجة ) ، وكان النبي صىل اهللا عليه وسلم يعلمها أصحابه ويستفتح هبـا 
اح وغريها ، وكان السلف الصالح يستفتحون هبـا كتـبهم ، ثـم يـذكر صـاحب اخلطبـة أو خطبة النج

 احلاجة ؛ خطبته أو حاجته بعد هذه املقدمة 



٤ 

إن القرآن العظيم منهج متكامل للفـرد واألمـة ، وللعـامل واجلاهـل ، والصـغري      
أمهية القرآن وتأثريه يف أهله ، فحرصـوا أشـد  والكبري ، ولقد عرف أعداء املسلمني

احلرص عىل إبعاد أبناء املسلمني عنه ؛ خشية من رجوع العزة واملكانة إىل أبناء األمة 
وشباهبا ، ويف ذلك يقول وليم جيفور : ( متى توارى القرآن ومدينة مكة عـن بـالد 

التي مل ُيبعده عنها العرب ؛ يمكننا حينئذ أن نرى العريب يتدرج يف سبيل احلضارات 
 . ٤إال حممد وكتابه )

 الذين حيفظونه يف صدورهم بقوله:  Iونظرا ألمهية القرآن الكريم فقد مدح اهللا      
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ [ نَاٌت ِيف ُصُدوِر الَّ  . ٥] َبْل ُهَو آَياٌت َبيِّ

ك يف جمموعـة األمة إىل حفظ القرآن الكريم ورغبها يف ذلـ rوقد وجه الرسول      
من األحاديث الرشيفة ، ومل يكن حفظ القرآن يف وقت من األوقات وقفا عىل سـن 

، وقد حفظه مجع  معينة دون سن ، ووقت دون آخر فالعمر كله يصلح حلفظ القرآن
من الصحابة والتابعني يف سن الطفولة وحفظه مجع آخر يف سن الشيخوخة ، إال أن 

فولة يمتاز بأنه أثبت وأقـوى تـأثريا يف نفـس حفظه يف سن مبكرة وخاصة سن الط
 احلافظ وعقله .

                                                 
،  ٤انظر : الغارة عىل العامل اإلسالمي ، ترمجة حمب الدين اخلطيب ، جدة : الدار السعودية ط  - ٤

 ٥٨، ص ١٤٠٥
 ٤٩سورة العنكبوت :  - ٥



٥ 

ويعترب حفظ القرآن الكريم ، من أهم املناشط لتنمية الذكاء لـدى األطفـال ، ومل      
، بــدءًا مــن خلــق الســاموات  ال؟ والقــرآن الكــريم يــدعونا إىل التأمــل والتفكــري

، وخلق ما حولنـا مـن ، وهي قمة التفكري والتأمل ، وحتى خلق اإلنسان واألرض
 . داد إيامننا ويمتزج العلم بالعملأشياء ليز

وحفظ القرآن الكريم ، وإدراك معانيه ، ومعرفتها معرفة كاملة ، يوصل اإلنسان      
إىل مرحلة متقدمة من الذكاء ، بل ونجد كبار أذكياء العـرب وعلامءهـم وأدبـاءهم 

اهلامـة التـي توسـع الفكـر دة حيفظون القـرآن الكـريم منـذ الصـغر ، ألنـه القاعـ
 .٦، فحفظ القرآن الكريم يؤدي إىل تنمية الذكاء وبدرجات مرتفعةواإلدراك

ن حفظ القرآن الكريم يف سن مبكرة ينمـى أ ٧حصائية حتليليةإكشفت دراسة وقد      
ىل متتعهم بقدر كبري من إضافة إلكرب من غريهم باأطفال واستيعاهبم بدرجة ألمدارك ا
  ستفادة منه.وقدرة كبرية عىل تنظيم الوقت واال يواالجتامع لنفيساالتزان ا

  -يرفضون تدريس احلديث وغريه من العلـوم  -رمحهم اهللا  -وكان كثري من السلف 
 للحدث ؛ حتى حيفظ القرآن أوالً .

                                                 
، مكتبة الدار  ١٣٠ء وتنميته لدى أطفالنا ، إسامعيل عبدالفتاح عبدالكايف ، ص:أنظر: الذكا - ٦

 .١٩٩٥العربية : القاهرة ، 
مايو ١هـ املوافق ١٤٢٤صفر  ٢٩جريدة  البيان ، اإلمارات العربية ، ديب ، عدد يوم اخلميس  - ٧

 م .  ٢٠٠٣



٦ 

فعن الوليد بن مسلم قال : (( كنا إذا جالسنا األوزاعي فـرأى فينـا حـدثًا ، قـال: يـا 
قال : اقرأ : ((ُيوِصيُكُم اهللاَُّ ِيف َأْوالِدُكـْم.......  القرآن ؟ فإن قال : نعم .غالم، قرأت 

 .٩ قال : اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم )) )) وإن قال : ال . ٨اآلية
وكان حييى بن يامن إذا جاءه غالم أمرد استقرأه رأس سـبعني مـن األعـراف، ورأس 

 فإن قرأها حدثه وإال مل حيدثه . سبعني من يوسف ، وأول احلديد ؛
طفال هذه االيام عدم مقدرهتم عىل اجللوس ملـدة طويلـة أصبح من سامت األوقد      

عة ولذلك تبدلت أمور وتغريت يـحيادثهم ، وهو أمر يعكس سري احلياة الرس أمام من
مسألة احلفظ حتتـاج إىل أسـاليب جديـدة لتجـذب الطفـل حتـى  أخرى ، وأصبحت

  : يقول احلافظ السيوطي وبالتايل يسهل حفظه للقرآن مع إىل حمدثهجيلس ويست

تعليم القرآن أصل من أصول اإلسالم فينشأ األوالد عىل الفطرة ويسري إىل قلـوهبم ( 
 . ) احلكمة قبل متكن األهواء منها وسوادها بأكدار املعصية والضالل أنوار

األبناء ، فانطلقوا رضوان اهللا الصحابة أمهية حفظ القرآن وأثره يف نفوس  ولقد عرف
يعلمون أبناءهم القرآن استجابًة لتوجيهات النبي عليه الصالة والسالم ، فعن  عليهم

                                                 
 . ١١سورة النساء :  - ٨
. وأمره بقراءة هذه اآليات دون غريها ، ألهنا من  ٧١لم ص انظر اجلامع يف احلث عىل حفظ الع - ٩

السور الطوال ، وعادة األحداث حفظ السور القصار دون الطوال ، وألهنا من اآليات التي ال يتقنها 
 إال لبيب .



٧ 

قال رسول اهللا صـىل اهللا :  سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنهام عن أبيه قال مصعب بن
 . وسلم (خياركم من تعلم القرآن وعلمه ) رواه أمحد والرتمذي عليه
منذ بداية تعلم الطفل الكالم وإتقانه أي بعد ثالث  الطفل عىل احلفظ تبدأإن مقدرة و

يف حتفـيظهم  املقدرة عىل احلفظ من طفل إىل آخر ... املهم أن نبـدأ  سنوات ، وختتلف
 من جراء تعليم وحتفيظ القرآن . األجر ونتحىل بالصرب وننشد معهم نستمرو
 

لتحفيظ  والفعالة واألساليب املناسبة ةالعملي ويف هذا الكتاب حاولت مجع األفكار 
وتعليم القرآن الكريم لألطفال  كي يستفيد منها كل من له عالقـة بتحفـيظ القـرآن 

، أو غريهم ،  مـع العلـم ان معظـم مـا جـاء يف  من آباء أو مربني الكريم لألطفال  
 طبيق للكبار أيضا  . تالكتاب يصلح لل

عل هذا العمل خالصا لوجه وأن يكون مـن العلـم أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جي     
 النافع الذي انتفع به يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم .

 
 د/عديل عبدالرؤوف الغزايل
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 أمهية حتفيظ الطفل القرآن
إن مرحلة الطفولة أخطر وأهم مرحلة يف حياة اإلنسـان ، لـذلك كـان لزامـا عـىل      

رف مهمهـم يف تربيـة ـصا واملصلحني واملربني عمومـا أن هيتمـوا بصـاألبوين خصو
الصغار وتعليمهم كتاب اهللا تعـاىل . ألن بـه يـتعلم توحيـد ربـه ، ويـأنس بكالمـه ، 

 ويرسي أثره يف قلبه وجوارحه ، وينشأ نشأة صاحلة عىل هذا . 
الم ، :  تعلـيم القـرآن أصـل مـن أصـول اإلسـ -رمحـه اهللا  –قال  احلافظ السيوطي 

فينشؤون عىل الفطرة ، ويسبق إىل قلوهبم أنـوار احلكمـة قبـل متكـن األهـواء منهـا ، 
 وسوادها بأكدار املعصية والضالل .

وقال ابن خلدون : تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين ، أخـذ بـه أهـايل      
وخ اإليـامن امللة ، ودرجوا عليه من مجيع أمصارهم ، ملِا يسـبق إىل القلـوب مـن رسـ

وعقائده ، بسبب آيات القرآن ، ومتون األحاديث ، وصار القرآن أصل التعليم الذي 
ُل َبْعُد من امللكات . صَّ  ُبني عليه ما ُحيَ

وألن ذهن الصغري أصفى من ذهن الكبري لقلـة املشـاكل واملشـاغل ، لـذلك فـإن      
 قرآن يف الذهن .اغتنام فرصة العمر يف الصغر يعترب عامال مهام يف ثبات ال

وروي عنه بسند فيه مقال أنه صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال : ( حفـظ الغـالم الصـغري 
 .  ١٠ىل املاء)كالنقش يف احلجر وحفظ الرجل بعد ما يكرب كالكتاب ع

                                                 
 . وفيه كالم عند املحدثني ولكني ذكرته هنا استئناسا به٢٧٣٥رواه الديلمي يف مسند الفردوس  - ١٠



٩ 

وروى ابن ماجة بسنده إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم قال : ( من قـرأ القـرآن قبـل أن 
 . ١١ا ) حيتلم فهو ممن أويت احلكم صبي

وإن من ُيلقن القرآن وهو صغري خيتلط القرآن بدمه وحلمه ، وذلك ألنه تلقـاه يف      
املدة األوىل من العمر والتي يكون العقل فيها يف طـور النمـو والتكامـل ، فـالقرآن 
عندئٍذ يتزامن ثباته يف القلب مع نمو هذا اجلسد والعقل معا ، فعند ذلك يكون قـد 

 .اختلط بلحمه ودمه 
روى البخاري يف تارخيه الكبري أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال : ( من تعلم القـرآن 

 . ١٢وهو فتيُّ السن َخَلَطه اهللا بَِلحِمِه ودِمِه )
قال احلسن البرصي رمحه اهللا : (( قدموا إلينا أحداثكم ، فإهنم أفرغ قلوبا وأحفـظ ملـا 

 سمعوا ، فمن أراد اهللا أن يتمه له أمته )
ل أبو حامد الغزايل : ( الصبي أمانـة عنـد والديـه وقلبـه الطـاهر جـوهرة نفيسـة يقو

ساذجة ، خالية عن كل نقش وصورة ، وهو قابل لكل ما نقـش ، ومائـل إىل كـل مـا 
د اخلري وعلمه نشأ عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة وشاركه يف ثوابه  يامل به إليه ، فإن ُعوِّ

عّود الرش وأمهـل إمهـال البهـائم شـقي وهلـك ..  أبواه وكل معلم له ومؤدب ، وإن
ه خرج عىل األغلب رديء األخالق كذابا حسـودا رسوقـا وءومهام أمهل يف ابتداء نش

                                                 
 ) .٤/٩٤لبيهقي يف الشعب : (رواه ا  ١١
 ) .٣/٩٤التاريخ الكبري (  - ١٢



١٠ 

 حيفـظ عـن مجيـع ذلـك بحسـن نامما حلوحا ، ذا فضول وضحك وكياد وجمانة ، وإنام
 . ١٣)التأديب

حيمل الصـبي مـن حـني ويقول العالمة ابن اجلوزي : ( .. أما تدبري العلم فينبغي أن 
يبلغ مخـس سـنني عـىل التشـاغل بـالقرآن والفقـه وسـامع احلـديث ، وليحصـل لـه 

رة سـنة ، فـإذا بلـغ ـاملحفوظات أكثر من املسموعات ألن زمان احلفظ إىل مخس عشـ
تشتت مهته ... وأول ما ينبغي أن يكلـف حفـظ القـرآن متقنـا ، فإنـه يثبـت وخيـتلط 

 . ١٤باللحم والدم ! )
اري :باب تعليم الصبيان القرآن ... يف كتاب فضائل القرآن ، واملقرر يف من ويف البخ

خالل املشاهدة والتجربة أن احلفظ يف عهد الصـبا هـو األكثـر دقـة واألرسع تـذكرا 
 واألعمق انطباعا واألدوم وقتا .. 

وإذا كان بعض الفقهاء كره للطفل أن حيفظ القرآن الكـريم  كـام هـو املـأثور عـن      
نخعي وسعيد بن جبري فذلك لسبب ذكروه وهـو خشـية املـالل لـه أو قبـل تعقلـه ال

 وإدراكه الوعي .

                                                 
 هـ.١٣٩٥ط:األوىل ١٣١-٨/١٣٠إحياء علوم الدين - ١٣
 ، ط لبنان . ٢٣٤صيد اخلاطر ص  - ١٤



١١ 

ن يف صـباه كـابن عبـاس إذ يقـول: ولقد اشتهر من الصحابة من كان حيفظ القـرآ     
  ١٥تويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، وأنا ابن عرش سنني وقد قرأت املحكـم))((

 (أي املفصل ) .
ور الفقهاء عىل جواز حتفيظ القرآن لألطفال ، ألنه أدعى إىل ثبوته ورسـوخه ومجه     

: ، ثم يؤخذ بالتدرج ، قال ابن حجرعندهم ، قال ابن جبري : يرتك الصبي مرفها أوالً 
 . ١٦واحلق أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص 

الـذين  واملـربنيوهذا األسلوب احلكـيم وهـو ( التـدرج )  يفتقـده بعـض اآلبـاء      
يأخذون الطفل بالزجر والعنف غري املحمود ، فتنشأ لديه ما يسمى بالعقد النفسية وال 

 ترتاح نفسه لتالوة كتاب اهللا أو الدراسة أّيًا كانت .
: ( ثم ظهرت لذلك حكمة يف التعليم وتدرج األطفال من السور  -رمحه اهللا  –قال السيوطي 

 . ١٧)ه عباده حلفظ كتابالقصار إىل ما فوقها تيسريا من اهللا عىل
 
 
 
 

                                                 
 فضائل القرآن ،  باب تعليم الصبيان القرآن ٤/١٢٩٩رواه البخاري   - ١٥
 ٨٤-٩/٨٣فتح الباري  -  ١٦
 رش .النوع التاسع ع ١/٦٦اإلتقان  - ١٧



١٢ 

 حفظ القرآن الكريم فضائل وفوائد
إن حفظ القرآن الكريم من أجل القربات وأفضل الطاعات ، وبه ينال اإلنسـان      

رضا ربه سبحانه وتعاىل ، وكذلك حفظ علوم الرشع من سنة النبي صـىل اهللا عليـه 
السنة ، وفيام يـيل أرسد وسلم ، وأقوال أهل العلم املوضحة ملعاين نصوص القرآن و

بعض فوائد احلفظ وفضائله ليكون ذلك باعثا للهمـم ، ومقويـا للعـزائم يسـتطيع 
املريب أن يشحذ مهم أبنائه هبا كي تقبل عىل حفظ كتاب اهللا وسنة نبيه صىل اهللا عليـه 
وسلم بجد واجتهاد وصرب وثبات ومهم عالية يف احلفظ والفهـم وحماولـة التطبيـق 

 العميل :
   افظ من الذين أوتوا العلم :احل )١

ـُه بَِيِمينِـَك إِذًا  (قال سبحانه وتعاىل :       طُّ َوَما ُكنَْت َتْتُلو ِمْن َقْبلِِه ِمْن كَِتـاٍب َوال َختُ
َحـُد بِآياتِنَـا  ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوَما َجيْ نَاٌت ِيف ُصُدوِر الَّ الْرَتاَب املُْْبطُِلوَن َبْل ُهَو آَياٌت َبيِّ

املُِونَ  ١٨إِالَّ الظَّ
(  . 

، عزا ورشفا ، أن يوصف هبذا الوصف ويكفي احلافظ لكتاب اهللا سبحانه وتعاىل     
 وأن ينال تلك املنزلة واملكانة .

قال الشيخ عبدالرمحن بن نـارص السـعدي يف تفسـريه : (َبـْل ُهـَو) أي : القـرآن      
نَاٌت ( ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلـَم ِيف ُصُدوِر ا (ال خفيات .   )آَياٌت َبيِّ هـم : سـادة اخللـق  )لَّ

                                                 
 . ٤٨سورة العنكبوت : آية   - ١٨



١٣ 

وعقالؤهم ، وألو األلباب منهم والكمل منهم . فإذا كانت آيات بينات يف صـدور 
 أ.هـ..١٩أمثال هؤالء ، كانوا حجة عىل غريهم

وقال احلافظ ابن كثري : (( أي : هذا القرآن آيات بينة واضحة يف الداللة عـىل احلـق 
 أ.هـ.٢٠ظه العلامء ، يرسه اهللا عليهم حفظا وتفسريا)أمرا وهنيا وخربا حيف

ا َلـُه  (وآيات اهللا عز وجل حمفوظة كام قال سبحانه وتعاىل :  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ
)َحلَافُِظوَن 

٢١ . 
ومن أسباب حفظ القرآن ، صدور الذين أوتوا العلم ، وكفى هبذا رشفا وفضال ملن 

 ة ، فإنه من أسباب حفظ الدين ووسائل حفظ الرشيعة .حفظ القرآن والسن
 احلفظ سبب للنجاة :  )٢

: (( مـن سول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـالعن أيب الدرداء ريض اهللا عنه أن ر     
حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف عصم من الـدجال )) . يف روايـة : ((مـن 

 . ٢٢آخر سورة الكهف))
الثواب ، وهذا العطاء واجلزاء ، وهو العصمة من أكرب فإذا كان هذا الفضل و     

فتنة عىل ظهر األرض منذ خلق آدم وإىل قيام الساعة ، أال وهي فتنة الدجال ، 

                                                 
 ٦٣٣/ص١تفسري السعدي ج ١٩
 ٣/٤٠٣تفسري ابن كثري  ٢٠
 . ٩سورة احلجر : آية    - ٢١
 . ٢٨٨٨والرتمذي  ٤٣٢٣وأبوداود  ٨٠٩رواه مسلم  -  ٢٢



١٤ 

والنجاة من عاقبتها ثمرة من ثامر حفظ عرش آيات من سورة الكهف ، أوهلا أو 
خيمة آخرها ، فكيف بمن حفظ القرآن كله ، ال شك أن النجاة من العواقب الو

 أعظم والسالمة من الرشور أكرب ، وهذا فضل اهللا يمنحه من يشاء . 
 :  وكذلك فإن حفظ القرآن سبب للنجاة من النار ، ففي احلديث 

 رواه أمحد . ٢٣) لو جعل القرآن يف إهاب ثم ألقي يف النار ما احرتق (
فإن اهللا ال ويقول أبو أمامة :  ( اقرأوا القرآن وال تغرنكم هذه املصاحف املعلقة 

  . ٢٤يعذب قلبا وعى القرآن)
 حافظ القرآن مقدم يف دنياه وأخراه : )٣

عن عمر بن  اخلطاب ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال : ( إن اهللا      
 .٢٥يرفع هبذا الكتاب أقواما ، ويضع به آخرين ) 

: عبدالرمحن بن  وممن رفعهم اهللا بالقرآن كام قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه
وهو من أواخر صغار الصحابة وكان موىل لنافع  –ريض اهللا عنه  _أبزى اخلزاعي 

بن عبداحلارث ، وكان نافع مواله استنابه عىل مكة حني تلقى عمر بن اخلطاب إىل 
قال : ابن أبزة.  –يعني مكة  -عسفان ، فقال له : من استخلفت عىل أهل الوادي ؟ 

                                                 
 ١٧٤٥٦،  ١٧٤٤٥حديث رقم ١٥٤/ص٤مسند اإلمام أمحد بن حنبل ج ٢٣
 . ٧٩/ص٩، فتح الباري ج ٥٢٤/ص٢سنن الدارمي ج ٢٤
 . ٢١٨وابن ماجة  ٣٣١٨والدارمي  ٨١٧رواه مسلم  -  ٢٥



١٥ 

؟ قال إنه عامل بالفرائض قارئ لكتاب اهللا . قال عمر : أما إن قال : ومن ابن أبزى 
 .٢٦قال : ( إن هذا القرآن يرفع به أقواما ويضع به آخرين ) rنبيكم 

أصبح أمريا عىل أرشاف أهل مكة من الصحابة  –وهو عبد أعتق  -فهذا ابن أبزى 
 . rبيه والتابعني ، وما رفعه إىل هذه املنزلة إال علمه بكتاب اهللا وسنة ن

وكان  –وهو إمام مقرئ حافظ مسند  –رمحه اهللا  -وهذا أبو العالية رفيع بن مهران 
يقول : (( كان ابن عباس يرفعني عىل الرسير ، فتغامزت يب قريش ،  –موىل المرأة 

. فا ، وجيلس امللوك عىل األرسة))فقال ابن عباس: (( هكذا العلم يزيد الرشيف رش
ا كان رسير دار اإلمرة ملا كان ابن عباس متوليها لعيل ريض : هذ قال اإلمام الذهبي

 . ٢٧اهللا عنهام
 ومن املواطن  التي يقدم فيها حافظ القرآن عىل غريه ما ييل : 

قال : ((يؤم القوم  rأن النبي  tعن أيب مسعود البدري   إمامة الصالة :  - أ
 . ٢٨أقرؤهم لكتاب اهللا تعاىل .... احلديث ))

تعاىل هو املقدم يف إمامة الصالة ، وإن كان صبيا مميزا ، فعن  فاألقرأ لكتاب اهللا
قال : (( ملا كانت وقعة الفتح ، بادر كل قوم بإسالمهم ، وبادر  tعمرو بن سلمة 

                                                 
 ط دار األندلس . ١/٢٥٣أنظر : نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء  - ٢٦
 ٣٦٧،  ١/٣٦٦الفضالء  - ٢٧
،  ٧٧-٢/٧٦، والنسائي  ٥٨٤، ٥٨٣، ٥٨٢، وأبو داود  ٢٣٥، والرتمذي  ٦٧٣رواه مسلم  - ٢٨

 . ١٢١،  ٤/١١٨وأمحد 



١٦ 

د النبي صىل  اهللا عليه وسلم أيب قومه بإسالمهم ، فلام قدم قال : جئتكم من عن
ت ـرا يف حني كذا ، فإذا حض: فقال : صلوا صالة كذا يف حني كذا ، وصالة كذحقا

الصالة ، فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا 
 .٢٩مني ، فقدموين بني أيدهيم ، وأنا ابن ست أو سبع سنني .... احلديث )) 

فعن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال : (( كان القراء   املشورة والرأي :  - ب
 .  ٣٠رته ، كهوال كانوا أو شبانا ))أصحاب جملس عمر ومشاو

عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال : بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه   اإلمارة :  -ج
يعني ما معه  –فاستقرأهم ، فاستقرأ كل واحد منهم  –وهم ذوو عدد  -وسلم بعثا 
 فأتى عىل رجل من أحدثهم سنا ، فقال : ما معك يا فالن ؟ قال : معي –من القرآن 

كذا وكذا ، وسورة البقرة . فقال: أمعك سورة البقرة ؟ قال نعم . قال : اذهب 
 . ٣١فأنت أمريهم .. احلديث)

كان جيمع بني الرجلني من  r: (( أن النبي  tعن جابر  الدفن بعد املوت :  -د
: أهيام أكثر أخذا للقرآن ، فإن أشري إىل أحدمها قدمه يف  قتىل أحد ، ثم يقول

 .٣٢اللحد))

                                                 
 .  ٨١- ٢/٨٠، والنسائي  ٥٨٥، وأبوداود  ٤٣٠٢البخاري رواه    - ٢٩
 . ٧٢٨٦،  ٤٦٤٢رواه البخاري   - ٣٠
 باب من أوىل باإلمامة . ٨٧٤٩، والنسائي يف الكربى  ٢٨٧٦رواه الرتمذي  - ٣١
 وغريهم . ٤/٨٣٫٨٤والنسائي  ٣١٣٨، وأبو داود  ١٣٤٧، والبخاري  ٥/٤٣١رواه أمحد  - ٣٢



١٧ 

 ) علو درجة احلافظ يف اجلنة : ٤
:  rعن عبداهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام ، قال : قال رسول اهللا      

((يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كام كنت ترتل يف الدنيا ، فإن منزلتك عند 
 . ٣٣آخر آية تقرؤها ))

ن جمرد القراءة قال ابن حجر اهليتمي : اخلرب خاص بمن حيفظه عن ظهر قلب ، أل
 يف اخلط ال خيتلف الناس فيها . 

: (( وجاء يف األثر أن عدد آي القرآن ، عىل قدر  -رمحه اهللا  –قال اإلمام اخلطايب 
درج اجلنة ، فيقال للقارئ ارق يف الدرج عىل قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن فمن 

اآلخرة، ومن قرأ جزءًا  استوىف قراءة مجيع القرآن ، استوىل عىل أقىص درج اجلنة يف
منه ، كان رقيه يف الدرج عىل قدر ذلك ، فيكون منتهى الثواب عند منتهى 

 أ.هـ.٣٤القراءة))
ة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع : (( املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربر rوقال 
 .  ٣٥، وهو عليه شاق ، له أجران ))فيه

                                                 
،  ١٧٨٩، وقال : حسن صحيح ، وابن حبان  ٢٩١٥، والرتمذي  ١٤٦٤رواه أبو داود  -  ٣٣

 . ٧٩٧٨ووافقه الذهبي ، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  ٥٥٣- ١/٥٥٢وصححه احلاكم 
 ٦٠/ص١الرازي ج -التفسري الكبري  - ٣٤
  ٧٩٨برقم  ٥٤٩/ص١رواه البخاري ومسلم وغريمها ، أنظر صحيح مسلم ج٣٥



١٨ 

تعاىل يوم القيامة وهم السفرة الكرام  فحافظ القرآن سيكون مع خري مالئكة اهللا
 الربررة عليهم السالم .

: (مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع  -واللفظ للبخاري  –ويف احلديث  
ِيف (فيا له من رشف أن تكون مع من قال اهللا فيهم :  ٣٦السفرة الكرام الربرة)

َرٍة . بَِأْيدِ  َمٍة. َمْرُفوَعٍة ُمَطهَّ )ي َسَفَرٍة .كَِراٍم َبَرَرٍة ُصُحٍف ُمَكرَّ
٣٧ . 

 ) القرآن يشفع لصاحبه عند ربه :٥
،  : (( أبرشوا ! فإن هذا القرآن طرفه بيد اهللا ، وطرفه بأيديكم rقال رسول اهللا      

 ٣٨))لن هتلكوا ، ولن تضلوا بعده أبدافتمسكوا به ، فإنكم 
. 
حيلون فيها من أساور فال يرىض القرآن حتى يأخذ بأيدي حافظه إىل جنات عدن ، 

 من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ! .
،  ويف يوم القيامة أيضا يشفع القرآن ألهله ومحلته ، وشفاعته مقبولة عند اهللا تعاىل

. فهنيئًا ملن ٣٩ففي احلديث ( اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعًا ألصحابه )
 لعصيب . يشفع له هذا الكتاب العظيم يف ذلك اليوم ا

 
                                                 

 ٤٦٥٣رقم حديث  ١٨٨٢/ص٤صحيح البخاري ج ٣٦
 ١٦-١٣سورة عبس :  - ٣٧
املعجم الكبري  - رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جيد ٤١/ص١الرتغيب والرتهيب ج -٣٨
 ١٥٣٩رقم ١٢٦/ص٢ج

 ٥٥٣/ص١صحيح مسلم ج ٣٩-



١٩ 

 ) يوضع عىل رأس احلافظ تاج الوقار وُيكسى والداه حلتني ٦
هبذه البشارة حيث يقول :  (( ... وإن القرآن يلقى  rيبرشنا رسول اهلدى      

كالرجل الشاحب ، فيقول له : هل  –حني ينشق عنه قربه  –صاحبه يوم القيامة 
؟ فيقول : ما أعرفك .  رفنيتعرفني ؟ فيقول : ما أعرفك . فيقول له : هل تع

: أنا صاحبك القرآن ، الذي أظمأتك يف اهلواجر ، وأسهرت ليلك . وإن كل فيقول
،  تاجر من وراء جتارته ، وإنك اليوم من وراء كل جتارة . فيعطى امللك بيمينه

، ويكسى والداه حلتني ال يقوم هلام  واخللد بشامله ، ويوضع عىل رأسه تاج الوقار
فيقوالن: بام كسينا هذه ؟ فيقال : بأخذ ولدكام القرآن . ثم يقال له : أهل الدنيا ، 

د ما دام يقرأ هذا كان أو اقرأ ، واصعد يف درجة اجلنة وغرفها ، فهو يف صعو
 . ٤٠))ترتيال
 ) تزويج احلافظ بغري صداق إكراما له : ٧

رجم قال البخاري يف صحيحه ( باب : التزويج عىل القـرآن بغـري صـداق ) وتـ     
اإلمام النووي يف رشحه ملسلم (باب الصداق وجـواز كونـه تعلـيم قـرآن وخـاتم 

 حديد ) وترجم النسائي ( باب التزويج عىل سورة من القرآن )  .

                                                 
،  ١٥٩/ص٧روى ابن ماجه منه طرفا ورواه أمحد ورجاله رجال الصحيح انظر  جممع الزوائد ج- ٤٠

وقال األلباين يف سنن ابن ماجة عن   ٢٣٠٠٠رقم احلديث  ٣٤٨ص/٥مسند اإلمام أمحد بن حنبل ج
 ٦٤١٦اجلامع الصغري قال ( ضعيف )  ويف ضعيف ٣٧٨١احلديث ( ضعيف حيتمل التحسني ) 



٢٠ 

  rقال : جاءت امرأة إىل رسول اهللا  tثم أوردوا حديث سهل بن سعد الساعدي 
اهللا صـىل اهللا عليـه : يا رسول اهللا جئت أهب لك نفيس . فنظر إليها رسـول  فقالت

وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم رأسه فلـام 
رأت املرأة أنه مل يقض فيها شيئا جلست . فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول اهللا 
إن مل يكن لك هبا حاجة فزوجنيها . قال : فهل عندك من يشء ؟ فقـال : ال واهللا يـا 

فقال اذهب إىل أهلك فانظر هل جتد شيئا ؟ فذهب ثـم رجـع فقـال ال  رسول اهللا .
واهللا ما وجدت شيئا . فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : انظر ولـو خامتـا مـن 
حديد . فذهب ثم رجع فقال : ال واهللا يا رسول اهللا وال خامتا مـن حديـد ، ولكـن 

ل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه هذا إزاري [قال سهل : ماله رداء ] فلها نصـفه . فقـا
وسلم : وما تصنع بإزارك إن لبسته مل يكن عليها منه يشء ، وإن لبسته مل يكن عليك 
منه يشء فجلس الرجل حتى إذا طال جملسه قام ؟ فرآه النبي صىل اهللا عليـه وسـلم 
موليا فأمر به فُدعي فلام جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قـال : معـي سـورة كـذا 

كذا وعددها . فقال : تقرؤهن عن ظهر قلب . قال : نعم. قال اذهـب فقـد  وسورة
هـب فقـد زوجتكهـا فعلمهـا مـن ملكتكها بام معك من القـرآن )) ويف روايـة ( اذ

 .  ٤١)القرآن
 وقوله صىل اهللا عليه وسلم : ( أتقرؤهن عن ظهر قلب ) دليل عىل احلفظ .

                                                 
 ٦/١١٣، والنسائي  ١٤٢٥، ومسلم  ٥١٤٩رواه البخاري  -  ٤١



٢١ 

شدة فقره وحاجته حتى أنه ال فحفظه لبعض سور القرآن كان سببا يف زواجه رغم 
 جيد خامتا من حديد يدفعه مهرا لزوجته وهذا دليل عىل فضيلة احلفظ . 

 ) من العون عىل العلم احلفظ : ٨
ورد يف الكتاب والسنة نصوص كثرية تبني قيمة العلم ورشف أهله وعلو      

ِذيَن َيرْ  (: هم ومعادهم فمن ذلك : قوله تعاىل، ويف دنيا منزلتهم عند رهبم َفِع اهللاَُّ الَّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت   )آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّ

ُقْل َهْل َيْسَتِوي  (. وقوله سبحانه :  ٤٢
ِذيَن ال َيْعَلُموَن  ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ )الَّ

َام َخيَْشى اهللاََّ ِمْن ِعَباِدِه  (. وقوله سبحانه :  ٤٣ إِنَّ
)اْلُعَلَامُء 

٤٤ . 
معاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال : ((مـن  وعن

 . ٤٥يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين ))
وعن صفوان بن عسال ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قـال : (( إن      

 . ٤٦املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رىض بام يطلب ))
                                                 

 . ١١املجادلة   - ٤٢
 ٩الزمر  -  ٤٣
 ٢٨فاطر  - ٤٤
 . ١٠٣٧م ، ومسل ٧١رواه البخاري  -  ٤٥
، وابن  ٧٩، وابن حبان  ٢٤٠-٤/٢٣٩، وأمحد  ٢٢٦، وابن ماجه  ٣٥٣٥رواه الرتمذي  -  ٤٦

 ، وهو حديث صحيح.١٩٣خزيمة 



٢٢ 

اهللا عنه أن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال : (( مـن سـلك  وعن أيب هريرة ريض
 . ٤٧طريقا يلتمس فيه علام ، سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة ))

 وغريها كثري .
فالرجل ال يكون عاملا حتى حيفظ من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم املوضحة      

 ك املنزلة .ملعانيها ما يرفعه إىل تلك املكانة ، ويسمو به إىل تل
لـم النسـيان )  ، فـالعلم هـو وهلذا قيل : ( احفظ فكل حافظ إمـام ) ، و ( آفـة الع

 ، ومن مل يكن حافظا مل يكن عاملا .احلفظ
واملحمود يف طلب العلم هو احلفظ والفهم واالستيعاب ، فـالعلم لـيس بكثـرة      

 يملـك مـن املصاحف والكتب وال بسعة املكتبات ، وقد يكـون الرجـل عاملـا وال
 . الكتب إال أقل القليل

ومل يقـل : مـا  ٤٨قال عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه : ( قيمة كل امرئ ما ُحيِسـنه )
 جيمعه!!.

: ( وإذا كان ما مجعته من العلم قليال وكان  -رمحه اهللا   -وقال أبو هالل العسكري 
 . ٤٩ته )حفظا ، كثرت املنفعة به ، وإذا كان كثريا غري حمفوظ قلت منفع

                                                 
 . ٢٦٤٨، والرتمذي  ٢٦٤٣، وأبو داود  ٢٦٩٩رواه مسلم  -  ٤٧
 ١١٠/ص٤فيض القدير ج - ٤٨

 ٢٥٠/ص٢اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ج ٤٩ -



٢٣ 

، ولكتـه  أحرض العلم منفعة ما وعيتـه بقلبـيوقال عبيد اهللا بن احلسن : ( وجدت 
 .٥٠بلساين )

 . ٥١)ل مع صاحبه احلامم فال تعده علاموقال عبدالرزاق : ( كل علم ال يدخ
وقال األعمش : ( احفظوا ما مجعتم فإن الذي جيمع وال حيفظ كالرجل كان جالسـا 

 .٥٢قمة ، فينبذها وراء ظهره ، فمتى يشبع ؟! )عىل ِخواٍن ، يأخذ لقمة ل
 ) حفظ القرآن يقوى الذاكرة :٩

إن  حفظ القرآن ، وكثرة مدارسته وتكـراره ، يقـوي ذاكـرة حافظيـه ، ويشـحذ      
أذهاهنم ، فرتاهم : أرسع الناس بدهية ، وأكثرهم حفظا ، وأشدهم فهام واستيعابا ، 

ام يكفي أن تنظـر يف أحـوال طـالب املـدارس وهذا ال حيتاج إىل برهان أو دليل وإن
واملعاهد واجلامعات ؛ لتجد أن احلافظني للقرآن منهم ، أتقن لدروسهم ، وأحفـظ 
من غريهم ، وهم عىل الدوام يف طليعة املتفوقني ، مع أن اجلميع يف سـن متقاربـة ، 

 وظروف بيئية واجتامعية واحدة . 
ُقوا اهللاََّ َوُيعَ (قال تعاىل :  ُمُكُم اهللاَُّ َواتَّ  .٥٣ )لِّ

 
 

                                                 
 ٢٥٠/ص٢لراوي وآداب السامع جاجلامع ألخالق ا- ٥٠
 ٢٥٠/ص٢اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ج- ٥١
 ٢٤٨/ص٢اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ج- ٥٢
 . ٢٨٢البقرة  -  ٥٣



٢٤ 

 ) احلافظ لكتاب اهللا متميز بأخالقه وسلوكه :١٠
إن احلافظ لكالم اهللا عز وجل وسنة نبيه صىل اهللا عليه وسلم متميز بـني النـاس      

بأخالقه احلسنة ، وسلوكه القويم ، وتواضـعه اجلـم وعالقاتـه الطيبـة مـع النـاس 
إِنَّ (يه ، وأصدقاؤه وزمالؤه قـال تعـاىل :  مجيعهم، أهله وأقاربه ، وأساتذته ومعلم

تِي ِهَي َأْقَومُ  ِدي لِلَّ )َهَذا اْلُقْرآَن َهيْ
٥٤ . 

 ) حفظ القرآن يقوم اللسان :١١
إن احلافظ لكالم اهللا عز وجل ، واملكثر من تالوته وتكراره عنده مـن الفصـاحة      

ما ليس عند غريه مـن  ، والبالغة وحسن الصياغة ، وقوة التعبري وسالمته ، والبيان
 ، وأسلمهم نطقا .فصح الناس عبارة ، وأطلقهم لساناالناس ، فهو أ

وُح اْألَِمُني  َعَىل َقْلبِـَك لَِتُكـوَن ِمـَن املُْنْـِذِريَن بِلَِسـاٍن َعـَرِيبٍّ (قال تعاىل :  َنَزَل بِِه الرُّ
)ُمبِنيٍ 

٥٥ . 
 ) التأيس بالنبي صىل اهللا عليه وسلم : ١٢
عليه الصالة والسالم حيفظه ، ويراجعه مع جربيل عليه السالم ومع  فقد كان     

 بعض أصحابه .
 

                                                 
 . ٩اإلرساء  -  ٥٤
 . ١٩٥-- ١٩٣الشعراء :  -  ٥٥



٢٥ 

 : ) التأيس بالسلف١٣
: (طلب العلم درجات ورتب ال ينبغي تعدهيا ، ومن تعداها  قال ابن عبد الرب      

مجلة فقد تعدى سبيل السلف رمحهم اهللا، فأول العلم حفظ كتاب اهللا عز وجل 
 .٥٦اهـ) ..وتفهمه..

 ) حفظه ميرس للناس كلهم ، وال عالقة له بالذكاء أو العمر : ١٤
فقد حفظه الكثريون عىل كرب سنهم. بل حفظه األعاجم الذين ال يتكلمون       

 . العربية، فضًال عن األطفال
 ) حفظ القرآن مرشوع ال يعرف الفشل : ١٥
دب إليه الكسل حني يبدأ املسلم بحفظ القرآن الكريم بعزيمة قوية ثم ي     

واخلمول فينقطع عن مواصلة احلفظ ، فإن القدر الذي حفظه منه ال يضيع سدى ، 
 ر التالوة، فكل حرف بعرش حسنات .بل إنه لو مل حيفظ شيئًا فإنه لن حيرم أج

 ) محلة القرآن هم أهل اهللا وخاصته  :١٦
اهللا عليه وسلم :  كام يف احلديث عن أنس ريض اهللا عنه قال : قال رسول اهللا صىل     

، وكفى    ٥٧: أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته) (إن هللا تعاىل أهلني من الناس
 هبذا رشفًا .

                                                 
 جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب  ٥٦
من تعّلم القرآن وعّلمه، صحيح سنن ابن ماجة أخرجه ابن ماجة يف املقدمة، باب: فضل  - ٥٧

 .٢١٥رقم  ١/٤٢األلباين 



٢٦ 

 ) حامل القرآن يستحق التكريم : ١٧
ففي احلديث  عن أيب موسى األشعري قال : قال رسول اهللا  صىل اهللا عليه      

وحامل القرآن غري الغايل فيه  إن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم وسلم : (
 ٥٨واجلايف عنه وإكرام ذي السلطان املقسط )

 فأين املشمرون ؟ .
 ) الغبطة احلقيقية تكون يف القرآن وحفظه : ١٨
قال : ( ال حسد إال يف اثنتني  rأن رسول اهللا   tففي احلديث عن ابن عمر      

يل وآناء النهار ورجل أعطاه اهللا رجل آتاه اهللا تعاىل هذا الكتاب فهو يقوم به آناء الل
 .٥٩تعاىل ماال فتصدق به آناء الليل وآناء النهار)

 ) حفظ القرآن وتعلمه خري من متاع الدنيا :١٩
ففي احلديث : (أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب اهللا       

 من أربع ومن عز وجل خري له من ناقتني ، وثالث خري من ثالث ، وأربع خري
 .  ٦٠أعدادهن من اإلبل )

 وتذكر أن اإلبل يف ذلك الزمان أنفس املال وأغاله. 
 

                                                 
. رواه البخاري يف األدب املفرد األدب املفرد  ٤٨٤٣حديث رقم  ٢٦١/ص٤سنن أيب داود ج - ٥٨
وفيه عبد الرمحن بن سليامن بن أيب اجلون ٦٧٣٦،  ورواه الطرباين يف األوسط برقم  ١٣٠/ص١ج

 ٢١٥/ص٥ه أبو داود وغريه وبقية رجاله ثقات ،  أنظر جممع الزوائد جوثقه ابن حبان ودحيم وضعف
 . ٦٤٠٣حديث رقم  ١٥٢/ص٢مسند اإلمام أمحد بن حنبل ج ٥٩
أخرجه مسلم يف كتاب: صالة املسافرين وقرصها، باب: فضل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمه  - ٦٠
 .٨٠٣رقم  ٥٥٣-١/٥٥٢



٢٧ 

 ) حافظ القرآن أكثر الناس تالوة له :٢٠
، ويف احلديث  فحفظه يستلزم القراءة املكررة، وتثبيته حيتاج إىل مراجعة دائمة      

 .  ٦١ أمثاهلا )(من قرأ حرفًا من كتاب اهللا فله به حسنة، واحلسنة بعرش
 ) حافظ القرآن يقرأ يف كل أحواله :٢١

فبإمكانه أن يقرأ وهو يعمل أو يقود سيارته أو يف الظالم ، ويقرأ ما شيًا       
 ومستلقيًا، فهل يستطيع غري احلافظ أن يفعل ذلك ؟ .

) حافظ القرآن ال يعوزه االستشـهاد بآيـات القـرآن الكـريم يف حديثـه وخطبـه ٢٢
، أما غري احلافظ فكم يعاين عند احلاجة إىل االستشهاد بآيـة ، أو  تدريسهومواعظه و

 معرفة موضعها . 
 

وبعد هذا العرض لبعض فوائد احلفظ بالنسبة للقرآن خاصة ولغـريه مـن علـوم      
الرشيعة عامة فإن ما ذكرته فيه الكفاية لشـحذ مهمنـا ومهـم أطفالنـا حلفـظ القـرآن 

تـه لعلـه يـؤدي املقصـود واهللا ائد أكثر ، ولكن مـا ذكرالكريم، وما تركت من الفو
 .أعلم

  
                                                 

آن، باب: ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من أخرجه الرتمذي يف أبواب: فضائل القر ٦١-
 .٣٠٨٧رقم  ٣/٩األلباين  -األجر، صحيح سنن الرتمذي 

 



٢٨ 

 يف حتفيظ القرآن الكريم لألطفال مسؤوليات وأدوار مهمه
 

 أولياء أمور األطفال يف التحفيظوأوال : دور الوالدين 
إن القدوة التي ينشأ فيها الطفل ، متمثلة يف والديه أو ويل أمره إذا فقدمها هي التي       

طه وترصفاته واجتاهاته يف مستقبل حياته يف األعم األغلب ، بإذن اهللا ، ألن حتدد نشا
ما يثبت يف نفسه يف صغره ، وينمو معه يف منزل أبويه يصبح عادة متمكنة فيه ، 
يصعب تغيريها ، لذلك كان الواجب عىل الوالدين أن تكون ترصفاهتام كلها قدوة 

ليم ، وهلذا لو وجد األطفال آباهم حسنة ألوالدهم ، مع التوجيه النظري والتع
حريصون عىل قراءة القرآن وحفظه حرصوا عليه ، والعكس صحيح فإذا ساءت 
القدوة مل ينفع التعليم ، فإن الفعل يتمكن يف النفس أكثر من التعليم ، وبخاصة نفس 
الصغري الذي ولد عىل الفطرة ، فإنه يعتاد عىل ما يشاهد من األفعال ، وما يسمع من 

 ألقوال ، ال سيام إذا كثرت أمامه حتى أصبحت عادة .ا
َلَقْد َكاَن َلُكْم [، فقال :  rوهلذا ذكر اهللا املسلمني بأمهية القدوة احلسنة يف رسوهلم      

]ِيف َرُسوِل اهللاَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللاََّ َواْلَيْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر اهللاََّ َكثِريًا 
٦٢ . 

 

                                                 
 . ٢١سورة األحزاب :  - ٦٢



٢٩ 

يعلم أصحابه بالقول والفعل يف الصالة ويقول : (( صلوا كام رأيتموين  rوكان 
 .  ٦٤ويف احلج ، يقول : (( خذوا عني مناسككم )) ٦٣أصيل ))

قال حممد قطب : ( ومرة واحدة من القدوة السيئة تكفي ، مرة واحدة جيد أمه تكذب 
اجلريان ، مرة واحدة كفيلة بأن  عىل أبيه ، أو أباه يكذب عىل أمه أو أحدمها يكذب عىل

تدمر قيمة الصدق يف نفسه ، ولو أخذا كل يوم وساعة يرددان عىل سمعه النصائح 
واملواعظ والتوصيات بالصدق ، مرة واحدة كفيلة بأن تدمر قيمة االستقامة يف نفسه ، 

من  ولو اهنالت إىل سمعه التعليامت ، مرة واحدة جيد يف هؤالء املقربني إليه نموذجا
الرسقة كفيل بأن تدمر يف نفسه قيمة األمانة ... وهكذا يف كل القيم واملبادئ التي 

 ، وكذلك يف تعامل القدوة مع القرآن الكريم . ٦٥تقوم عليها احلياة اإلنسانية السوية )
 اآلثار املرتتبة عىل سلوك الوالدين يف تربية أبنائهام عىل حفظ القرآن

ثره العظيم عىل أبنائهام وهذا األثر له جمموعة من اجلوانب إن سلوك الوالدين له أ     
 أذكر منها :

اجلانب األول : استمراره يف األرسة  ، بحيث يتبع كل مولود يف األرسة من هو أكرب 
منه من إخونه ، فإن كانت تربية االبن الكبري طيبة وكان حمبا للقرآن وحيفظه، أّثر 

ر منه واكتسبوا منه هذه الصفة احلسنة يف ذلك يف بقية االخوة واألخوات األصغ
                                                 

 . ٥/٥٧٦متفق عليه وهو يف جامع األصول  - ٦٣
 . ٣/٢٨٥رواه مسلم وأبو داود ، وهو يف جامع األصول  - ٦٤
 رصف يسري .بت ٢/١١٨انظر منهج الرتبية اإلسالمي  - ٦٥



٣٠ 

، فتتكون الغالب ، وإن كانت تربية الكبري سيئة انتقلت يف الغالب إىل الصغار 
، لفساد تربية األبوين ، وتتكون من أفراد صاحلني ، حمبني األرسة من أفراد فاسدين

بإذن اهللا للقرآن بصالح تربية الوالدين لالبن األكرب بداية ثم األصغر يكون كذلك 
I . 

اجلانب الثاين : أن الوالدين الصاحلني يناالن من أبنائهام الصاحلني مثل ثواب أعامهلم 
: (( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل  rالصاحلة ، حتقيقا لقول الرسول 

: (( الدال  r. ولقوله ٦٦هبا إىل يوم القيامة من غري أن ينقص من أجورهم يشء ))
: اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث : (( إذا مات r. ولقوله  ٦٧عله ))عىل اخلري كفا

 . ٦٨صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ))
كام أن الوالدين الفاسني يناالن مثل جزاء أبنائهام الفاسدين جزاء عىل فساد تربيتهام      

سيئة كان عليه مثل أوزار من : (( ومن سن يف اإلسالم سنة  rوحتقيقا لقول الرسول 
:  rعمل هبا إىل يوم القيامة من غري أن ينقص من أوزارهم يشء )) . ويفهم من قوله 

 (( الدال عىل اخلري كفاعله )) أن الدال عىل الرش كفاعله أيضا .
 
 

                                                 
 . ٦/٤٥٧رواه مسلم ، وهو يف جامع األصول  - ٦٦
 . ٥٦٨-٩/٥٦٧رواه الرتمذي ، جامع األصول  - ٦٧
 ١١/١٨٠رواه مسلم وأبو داود والرتمذي ، جامع األصول  - ٦٨



٣١ 

 ثانيا : دور اآلباء مع أبنائهم يف حلقات ومدارس التحفيظ
أمور األطفال هلم دور كبري جدًا مع املعلم يف نجاح ومما ال شك فيه أيضا أن أولياء      

الطفل يف حفظ القرآن الكريم وخاصة إذا تعاونوا مع املحفظ يف احللقة أو مدرسة 
وتعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل االثم  [قال :  Uالتحفيظ ؛ ألن اهللا 

]والعدوان واتقوا اهللا إن شديد العقاب 
٦٩

يأهيا الذين ءامنوا قوا  [. وقال تعاىل:   
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون 

]اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون
٧٠

والذين ءامنوا واتبعتهم  [، وقال تعاىل : 
ذريتهم بإيامن أحلقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من يشء كل امرئ بام كسب 

]رهني
٧١

ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه ، َفاألَِمُري : «   rول رسول ، وق ُكْم َراٍع َوُكلُّ َأال ُكلُّ
ُجُل َراٍع َعَىل َأْهِل َبْيتِِه َوُهَو  تِِه ، َوالرَّ ِذي َعَىل النَّاِس َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ الَّ

َبْعلَِها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعنُْهْم ، َواْلَعْبُد َراٍع  َمْسؤوٌل َعنُْهْم ، َواملَْْرَأُة َراِعَيٌة َعَىل َبيِْت 
تِِه  ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم َراٍع َوُكلُّ ِدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعنُْه ، َأال َفُكلُّ »َعَىل َماِل َسيِّ

٧٢
 ،

»َكَفى بِاملَْْرِء إِْثًام َأْن ُيَضيَِّع َمْن َيُقوُت : «  r وقال النبي
٧٣

. 
                                                 

 . ٢سورة املائدة : اآلية  -٦٩
 . ٦سورة التحريم : اآلية  -٧٠
 .٢١سورة الطور : اآلية -٧١
ترقيم ١٨٢٩م يف كتاب : اإلمارة ، باب : فضيلة اإلمام العادل ... ، ح متفق عليه واللفظ ملسل -٧٢

 عبد الباقي .
ترقيم حميي الدين . ورواه  ١٦٩٢رواه أبو داود يف كتاب : الزكاة ، باب : يف صلة الرحم ، ح -٧٣

ْثًام  بِاملَْْرءِ  َكَفى «مسلم بلفظ :  بَِس  َأنْ  إِ نْ  َحيْ  . » ُقوَتهُ  َيْملُِك  َعمَّ



٣٢ 

فينبغي عىل اآلباء أن يتقوا اهللا يف تربية أوالدهم ، ويتعهدوهم بالنصيحة ، ويقوموا      
 عنهم ويبارك هلم يف ذريتهم. Uبتوجيههم الوجهة السليمة التي تريض اهللا 

عندما سئل عن  tفمن العقوق أن يعق الوالُد وَلَده ، كام أجاب عمر بن اخلطاب 
ده : أن حيسن اختيار أمه ، وأن حيسن اسمه ، وأن ذلك فقال : حق الولد عىل وال

يعلمه الكتاب (أي : القرآن)
٧٤

. 
لذلك ينبغي عىل ويل األمر أن يوجه ابنه منذ نعومة أظفاره ، وأن يعوده عىل الصالة 
وعيل تعلم القرآن ، وليس ذلك فقط ، بل عليه أن يتابعه يف البيت ويف احللقة 

ءه وينصحه باجتناب السيئ منهم ، وحيثه عىل واملدرسة ، ويتفقد أصدقاءه وزمال
األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال  [:  Uتقوية الصلة بالصالح منهم ؛ قال 

]املتقني 
»املَْْرُء َعَىل ِديِن   َخلِيلِِه : «  rوكام قال الرسول   ، ٧٥

 ، وقال الرسول ٧٦
r   » : ِِه َيْوَم ال ظ ُهْم اهللاَُّ ِيف ظِلِّ ُه : اِإلَماُم اْلَعاِدُل، َوَشابٌّ َنَشَأ بِِعَباَدِة َسْبَعٌة ُيظِلُّ لَّ إِالَّ ظِلُّ

َقا َعَلْيِه ،  اهللاَِّ ، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِيف املََْساِجدِ  ا ِيف اهللاَِّ اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرَّ ابَّ ، َوَرُجالِن َحتَ
َق بَِصَدَقٍة َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمنِْصٍب َوَمجَا ٍل َفَقاَل : إِينِّ َأَخاُف اهللاََّ ، َوَرُجٌل َتَصدَّ

 ».َفَأْخَفاَها َحتَّى ال َتْعَلَم َيِمينُُه َما ُتنِْفُق ِشَامُلُه، َوَرُجٌل َذَكَر اهللاََّ َخالًِيا َفَفاَضْت َعْينَاُه 

                                                 
 زء األول من كتاب : تربية األوالد يف اإلسالم ، د/عبد اهللا ناصح علوان.اجل -٧٤
 . ٦٧سورة الزخرف : اآلية  -٧٥
 ترقيم إحياء الرتاث . ورواه الرتمذي وأبو داود . ٨٢١٢رواه أمحد يف باقي مسند املكثرين ، ح -٧٦



٣٣ 

مما رزقناهم رسا  إن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة وأنفقوا [قال اهللا تعاىل : 
]وعالنية يرجون جتارة لن تبور 

٧٧
. 

إذا استشعر ويل األمر هذه اآليات واألحاديث السابقة وربَّى ابنه وأوالده عىل هذه      
ذرية صاحلة ، بجانب الدعاء الدائم  - U بإذن اهللا -الغايات العالية ال بد أن يكونوا 

رب  [حني سأل ربه فقال :  uبراهيم هلم ، ولنا عربة يف القرآن الكريم وقدوة يف إ
]هب يل من الصاحلني 

رب هب يل من لدنك  [عليه السالم :  ، وقول زكريا ٧٨
 ]ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 

٧٩
 u، ونرى أثر الرتبية الصاحلة يف امتثال إسامعيل 

 يا بني إين أرى يف املنام أين أذبحك فانظر ماذا ترى قال [لطلب أبيه عندما قال له : 
]يآبت افعل ما تأمر ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين

٨٠
 u. ونرى حرص نوح 

]يا بني اركب معنا وال تكن مع الكافرين  [حتى آخر حلظة وهو يقول البنه : 
٨١

. 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٩سورة فاطر:اآلية -٧٧
 .١٠٠سورة الصافات:اآلية  -٧٨
 .٣٨ة سورة آل عمران:اآلي-٧٩
 .١٠٢سورة الصافات:اآلية -٨٠
 .٤٢سورة هود:اآلية  -٨١



٣٤ 

 : املدرسة وتعاوهنا مع األرسة عىل التحفيظ وتربية األبناء ثالثا
غار وتـأثره هبـا أشـد مـن تـأثره إذا كانت األرسة هي أوىل املؤسسات املربية للصـ     

بغريها ، لنشوئه فيها ، وطول مكثه بني أفرادها ، حيث يرى ويسـمع مـنهم أكثـر ممـا 
تأثريها الشديد عىل الصـغار ألهنـا  _أيضا  _يرى ويسمع من غريهم ، فإن للمدرسة 

املؤسسة الثانية التي يقيضـ األطفـال فيهـا وقتـا طـويال مـن العمـر ؛ إذ أغلـب أيـام 
وع يقضيها يف املدرسة ، وهـي متفرغـة لتعليمـه وتربيتـه ، إمكاناهتـا أكثـر مـن األسب

إمكانات األرسة حيث يوجد هبا مـنهج مـنظم ، وفصـول دراسـية جيتمـع فيهـا ذوو 
األعامر املتقاربة ، ويوجد هبا مدرسون أعدوا هلذا الغرض ، وتوجد هبـا كتـب ألفـت 

لغة يف حياة الصغار يف الرتبيـة والتعلـيم هلذا اهلدف ، هلذا كانت املدرسة ذات أمهية با
 وحتبيبهم القرآن الكريم .

وملا كان األطفال يرتددون عىل املدرسة يوميا ، ويعيشون بـني أفـراد أرسهـم أكثـر      
الوقت ، ويرافقون زمالءهم وأقراهنم يف أوقات أخرى للعب ونحـوه ، فـإن الطفـل 

بصـفات ، ويـتعلم يف املدرسـة  يكتسب من أفرد األرسة أخالقا وعادات ، ويتصـف
العلوم التي أعدت له ، ويرى من موظفي املدرسة ومعلميها أخالقا وآدابـا وصـفات 
قد تتفق مع أخالق األرسة وآداهبا وصفات قد ختتلف ، كام أنـه يتـدرب عمليـا عـىل 
آداب وأخالق وصفات أخرى مع أترابه وأقرانه وقد تتضارب تلك ، وهنا تربز أمهية 

الدين باملدرسة واتصال املدرسة هبام ، لتعلم كل مؤسسة ما عنـد األخـرى اتصال الو



٣٥ 

من أمور إجيابية ، أو سلبية ليتم التعاون بينهام عىل تكميل اخلري، فالوالدان احلريصـان 
عىل حتفيظ أبناءهم القرآن ال بد أن يطلبوا من مدارس أبناءهم أن يتعاونوا معهم عـىل 

، وينبغي أن ال يشعر الطفل بمتابعة املؤسستني لـه  ذلك ، وكذلك املدرسة ومعلموها
عن اتفاق ألنه قد ينفر ، وبخاصة إذا كان التوجيه الصـادر مـنهام ال يتفـق مـع هـواه 

يشـعر باالتفـاق فقـد يـؤئر فيـه  ورغباته ، فإذا تظافرت جهودمها يف التوجيه دون أن
متـابعتهام ، ولكـال ، وليس هذا برشط ، بل قد يقتيض األمر إشـعاره باتفـاقهام وذلك

ْقـَوى َوال َتَعـاَوُنوا  [يف حمكم كتابه :  Iاألمرين مقامه . يقول  َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّ
ُقوا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ َشِديُد اْلِعَقاب ِ ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ ٨٢َعَىل اْألِ
[  . 

األبناء حيث إن الطفل قد يتصـف ولتعاون األرسة مع املدرسة أمهيته الكربى عىل      
بسلوك يظهر لألرسة ، وال يظهر للمدرسة والعكـس ، فـإذا تعاونـت املؤسسـتان يف 
التوجيه واإلرشاد كان ذلك أقوى أثرا يف الغالب . ولعل من أهم األمور التي ينبغـي 
أن تعنى هبا املدرسة حتبيب طالهبا لتالوة وحفـظ كتـاب اهللا ووضـع احلـوافز املاديـة 

عنوية هلم بالتعاون مع الوالدين ، فإن لذلك التعاون األثر البالغ يف بنـاء شخصـية وامل
 الطفل عىل حب كتاب اهللا والعمل به .

 
 

                                                 
 . ٢سورة املائدة :  - ٨٢



٣٦ 

 : اجلار الصالح  رابعا
إن أقرب من حيتك هبم الصغري من املجتمع هم اجلريان وليس بخاف تأثري اجلار يف      

، ألن ما يقوله اجلار أو يعمله يتكرر سامعه  اجلار ، سواء كان ذلك التأثري خريا أم رشا
باجلـار  Iورؤيته ، لقربه ، ولذلك اهتم اإلسالم باجلار اهتامما بالغا ، فقد أوىص اهللا 

ُكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتـاَمى  [فقال :  َواْعُبُدوا اهللاََّ َوال ُتْرشِ
ـبِيِل َوَمـا َواملََْسا ـاِحِب بِاْجلَنْـِب َواْبـِن السَّ ِني َواْجلَاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْجلَاِر اْجلُنُـِب َوالصَّ كِ

٨٣َمَلَكْت َأْيَامُنُكْم إِنَّ اهللاََّ ال ُحيِبُّ  َمْن َكاَن ُخمَْتاالً َفُخورًا 
[ . 

باجلار ،  ، قال : (( ما زال جربيل يوصيني rوروت عائشة ريض عنها ، عن النبي      
 .  ٨٤حتى ظننت أنه سيورثه ))

كامل اإليامن الواجب عن اجلار الذي ال يأمن جاره غشه وغائلتـه ، كـام يف  rونفى 
قال : (( واهللا ال يؤمن ، واهللا ال يـؤمن ، واهللا ال  rأن النبي  tحديث أيب رشيح ، 

 .  ٨٥))يؤمن )) قيل : ومن يا رسول اهللا ؟ قال : (( من ال يأمن جاره بوائقه 
فإذا كان اجلار صاحلا هو وأرسته حمبني للقرآن أثروا يف جرياهنم بالصـالح وحـب      

القرآن ، فيؤثر الرجل بالرجل ، وتؤثر املرأة باملرأة ، وكذلك الصـغري بالصـغري، وإن 

                                                 
 . ٣٦سورة النساء :  - ٨٣
 . ٧/٧٨رواه البخاري  - ٨٤
 . ٧/٧٨رواه البخاري  - ٨٥



٣٧ 

كانوا فاسدين أثروا بجرياهنم بفسادهم ، وأوىل اجلريان تأثرا بجـرياهنم هـم الصـغار 
 وميلهم إىل ما يشاهدونه يف أصدقائهم من اجلريان . لرسعة استجابتهم

يتـه عـىل الـدين واخللـق وحـب وكم من طفل ومراهق تعب أبـواه الصـاحلان يف ترب
، انحرف انحرافا خطريا متأثرا بـاملنحرف مـن أبنـاء اجلـريان ؟ لـذلك ينبغـي القرآن

هذا فأفسد مـا  للجار الصالح أن يسارع إىل التأثري بصالحه يف اجلار الفاسد وإال سبق
 أصلح ذاك .

 
 :  دور اجلليس الصالح للطفل خامسا

تقتيض املوافقة ، فإذا كان أحد الرفيقني صاحلا ، واآلخر  -يف الغالب  -إن املرافقة      
فاسدا ، فإما أن يؤثر الصالح يف الفاسد ، فيصـبح صـاحلا مثلـه ، أو يـؤثر الفاسـد يف 

ثر أحدمها يف اآلخر فمـآهلام االفـرتاق وانقطـاع الصالح فيصبح فاسدا مثله ، فإن مل يؤ
 الصحبة ، لعدم التامثل بينهام .

فالطفل الذي هييئ اهللا له جليسا صاحلا ينتفع بمجالسته ، فإن كان يف األصـل صـاحلا 
 حمبا للقرآن ، استمر حمافظا عىل ذلك ، وإن كان فاسدا أصلحه اهللا بجليسه الصالح .

اده إىل الفساد واالنحـراف عـن جـادة الصـواب ولقـد والذي ُهييأ له جليس فاسد ق
ندم من ترك اجلليس الصالح وهدايته ، ورافق اجللـيس الفاسـد وقبـل  Uحكى اهللا 

اِملُ َعَىل َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتنِي  [:  Iفساده ، حيث ال ينفع الندم ، كام قال  َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ



٣٨ 

ُسوِل َسبِيالً  ْذُت َمَع الرَّ َ ْكِر َبْعَد اختَّ نِي َعِن الذِّ ْذ ُفالنًا َخلِيًال َلَقْد َأَضلَّ ِ  َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي َملْ َأختَّ
ْنَساِن َخُذوالً  ْيَطاُن لِْإلِ ]إِْذ َجاَءِين َوَكاَن الشَّ

٨٦  . 
أثر اجلليس الصالح واجلليس الفاسد تصويرا بديعا ، كـام يف حـديث  rوصور النبي 

قال : (( مثل اجلليس الصالح والسوء ، كحامل  rن النبي ع tأيب موسى األشعري 
املسك ، ونافخ الكري ، فحامل املسك إما أن حيذيك ، وإما أن تبتاع منه، وإمـا أن جتـد 

 .  ٨٧منه رحيا طيبة ، ونافخ الكري ، إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد رحيا خبيثة ))
 ومهـم يف حتبيـب أطفالنـا للقـرآن لذا فإن جلساء وأصدقاء األطفال هلم دور كبري     

الكريم وحفظه فينبغي علينا أن نحرص عىل مساعدهتم يف اختيار جلسائهم الصاحلني 
 وحيبذ أن يكونوا من ذوي األخالق احلميدة املشاركني بحلق التحفيظ يف املسجد .

 
 
 
 
 

 

                                                 
 . ٢٩- ٢٧سورة الفرقان :  - ٨٦
 ورواه مسلم أيضا . ٦/٢٣١رواه البخاري  - ٨٧



٣٩ 

 : الشارع ودوره مع األطفال سادسا 
،  هو ثمـرة ملـا حيصـل يف األرسة واملدرسـة إن ما حيصل يف الشارع من خري أو رش     

وسائر جماالت املجتمع ، فإذا كان املجتمع نظيفا يف أخالقه ومعامالته انعكـس ذلـك 
عىل الشارع واملقصود بالشارع أماكن جتمعـات النـاس العامـة كاألسـواق ووسـائل 

تربيـة املواصالت وغريها . وللشارع تأثريه عىل الطفل ، كغريه ، فقد يربـى اإلنسـان 
طيبة يف املدرسة واألرسة ولكنه إذا خرج إىل الشارع وجد فيه من الفسـاد واملغريـات 

فحـذر  rالداعية إليه ما هيدم تربيته الصاحلة لذلك كان الشارع حمل اهتامم الرسـول 
من اجللوس يف الشارع لغري حاجة ، فإن دعت احلاجة إىل ذلك وجب عمل ما يكـون 

عـن  tرات احلسية واملعنوية ، روى أبـو سـعيد اخلـدري به الشارع نظيفا من القاذو
، ا : ما لنا بد ، إنام هي جمالسنا)) فقالو: (( إياكم واجللوس عىل الطرقات قال rالنبي 

نتحدث فيها ، قال : (( فإذا أبيتم إال املجالس فأعطوا الطريـق حقهـا )) قـالوا : ومـا 
د السـالم ، وأمـر بـاملعروف حق الطريق ؟ قال : (( غض البرص ، وكـف األذى ، ور

 .  ٨٨وهني عن املنكر))
را فيـه مـن الكبـار ـوال شك أن الطفل ، إذا خرج إىل الشـارع ، فوجـد املنكـر منتشـ

والصغار ، تأثر به وانحرف ، وإن كان جيد يف أرسته ومدرسـته تربيـة ختـالف ذلـك . 
ينكرونـه إذا بخالف ما إذا وجد الشارع نظيفا ، يتـورع فيـه النـاس عـن املنكـر ، أو 

                                                 
 . ٣/١٠٣رواه البخاري - ٨٨



٤٠ 

حدث، فإن ذلك يؤثر فيه الكره للمنكر ، وكذلك لو وجد الشـارع هيـتم بكتـاب اهللا 
فإن ذلك قطعا سيؤثر فيه ، ولكن الواقع أن حتذير الرسول صىل اهللا عليه وسـلم مـن 

رع وجلسـاء الطرقـات مـن أهـل الشارع كان يف حمله ، حيث يندر أن جتد أهل الشـا
النـا خمـالطتهم ومصـاحبتهم ألن ذلـك سـيؤثر يف ، لذا فيجـب جتنيـب أطفالصالح

 نفوسهم وهيدم القيم واملبادئ التي زرعتها األرسة أو املدرسة .
 

 : دور املسجد    سابعا
إن املسجد ، وهو ذو املكانة العظيمة يف اإلسالم ، مل يكن املقصود من بنائه املباهـاة      

من السجاد ، ليـؤدي فيـه الكبـار والزخرفة والتشييد ونقش جدرانه ، وفرشه بالغايل 
الصالة ثم ينرصفوا كام هو احلال يف كثري مـن مسـاجدنا يف هـذا العرصـ، وإنـام كـان 

وأصحابه ، فقـد كانـت املسـاجد بيـوت اهللا يف  rللمسجد دور عظيم يف عهد النبي 
وفيه تطبيق عمـيل للـدعوة إىل اإليـامن  rاألرض أحد أسس الدولة يف عهد الرسول 

الح واجلهاد يف سبيل اهللا ، ويعترب املسجد جامعة كربى للتعليم وختـريج والعمل الص
األكفاء لوظائف الدولة ، وكان دارا للفتوى وحمكمة للقضاء ، وكان رباط يأوي إليـه 
املحتاجون ، وميدان للتدريب الفرويس ، وكـان املسـجد مقـرا لشـورى أهـل احلـل 

 ر الستقبال الوفود واملفاوضات . والعقد والبيعة العامة للخليفة ، وهو أيضا مق



٤١ 

فللمسجد دور عظيم يف حياة األمة وقد كان لألطفال صلة كبرية باملسجد يف عهد      
فقد ثبتت أحاديـث صـحيحة يف مناسـبات خمتلفـة تـدل عـىل صـلتهم  rرسول اهللا 

باملسجد يف زمن الرسول عليه الصلة والسالم وخلفائه الراشدين ، وهـذا يـدل عـىل 
شئتهم وربطهم باملسجد منذ الصغر حيث ترتبط به قلوهبم ويألفوه ، ولـذلك أمهية تن

إذا أرد املسلم أن يريب ابنه تربية صاحلة وأن يغرس يف نفسـه اإليـامن وحـب اإلسـالم 
والقرآن فال بد أن حيبب املسجد البنه ويعوده الذهاب إليه حيث إنه إذا أحب املسجد 

فيظ القرآن التي تقام فيه أما إذا مل حيبه فإنه لن بداية فإنه سيحب االلتحاق بحلقات حت
حيب أي يشء يرتبط به من حلقات أو دروس أو خالفـه ، وهنالـك بعـض الوسـائل 

 التي حتبب املسجد لألطفال أذكر بعضا منها : 
أن يرى الصغري إجابة نداء املؤذن رسيعة ومسـتمرة ، بحيـث يشـاهد أبـاه  -١

ون للمسـجد بالوضـوء ولـبس ثيـاهبم قبـل وإخوانه الكبار وأفراد أرستـه يسـتعد
األذان، فإذا بدأ املؤذن يف أذانه انطلق هؤالء فورا إىل املسجد ، إن هذا املنظر عنـدما 
يتكرر عىل عني الطفل الصغري يؤثر فيه تأثريا قويا ، حتى إنه إذا بدأ يتكلم ، إذا رأى 

يقـول لـه : أذن ، فـإذا والده أو أحد الكبار يتأخر عن القيام إىل املسجد ينبهـه بـأن 
أصبح قادرا عىل امليش تعلق بأبيه ليخرج معه لرؤية ما حيدث يف املسـجد ، وهكـذا 

 حتى تصبح عادة عنده .



٤٢ 

أن يسمع الطفل من أبيه وأفـراد أرستـه وخاصـة أمـه فضـائل املسـاجد ،  -٢
والثناء عىل املصلني فيها وما أعد هلـم اهللا مـن الثـواب وذم املتخلفـني عـن صـالة 

عة ، فإذا سمع ذلك مع ما يرى من اإلرساع إىل املسجد فإنـه سـيحب املسـجد اجلام
 وحيب املرتددين إليه .

أن يصطحبه كبار أرسهتـم معهـم إىل املسـجد ، حتـى يـألف املصـلني وال  -٣
يستوحش منهم ومن كثرهتم غري املعتادة يف منزلـه وإذا كـان بعـض  أفـراد األرسة 

يف املسجد أمكنه أن حيرضه معه كـذلك ، حيرض حلقات علمية أو حلقات التحفيظ 
 لرتتسم يف ذهنه احللقات فريغب يف حضورها .

أن يعامله أهله وإمام املسجد واملؤذن والعامل ومن يف املسـجد واملصـلون  -٤
معاملة حسنة ويالطفوه وال يغلظوا له القول ، أو يصوبوا أنظارهم إليه إذا أنكـروا 

طفته والتبسم يف وجهـه واللـني معـه جيعلـه شيئا من ترصفاته يف املسجد ، فإن مال
يألف املصلني وحيب أن يرتدد معهم ، بخالف ما إذا عاملوه بعنف فإنـه ال يرغـب 
يف حضور املسجد الذي تطارده فيه النظـرات ، وتقذفـه األلسـن . وإن يف معاملـة 

 لألطفال يف املسجد لقدوة حسنة للمسلمني . rالرسول 
ىل الصالة إذا ميز ، فيأمره هبـا وحيثـه عليهـا أن حيمل ويل الصغري صغريه ع -٥

حثا باألسلوب احلسن ، وحيرضه معه إىل املسجد باألمر إذا بلغ السابعة مـن عمـره 
: (( مـروا أوالدكـم  rليتعود ذلك قبل البلـوغ بوقـت مبكـر  ،  قـال رسـول اهللا 



٤٣ 

رقـوا بالصالة وهم أبناء سبع سنني ، وارضبوهم عليها ، وهم أبناء عرش سنني ، وف
 . ٨٩بينهم يف املضاجع ))

أن جيد الصغري ما يشبع رغباته الروحية واجلسمية يف املسجد كام كان احلال  -٦
يف العصور املفضلة ؛ أما رغباته الروحية فيحققهـا ذكـر اهللا وتـالوة القـرآن وإقـام 
الصالة وسامع اخلطب واملواعظ ، ونحوها . وأما رغباته العقلية فيحققها التعلم يف 

املسجد ، بحيث يتدرج يف تعليمه بحسـب قدرتـه العقليـة ، وأمـا رغباتـه  حلقات
اجلسمية فإهنا تتحقق بعمل األنشطة املتنوعـة كالسـباق وركـوب اخليـل والـربامج 
الرياضية وغريها من األنشطة التي يمكن أن تتم عن طريـق إمـام املسـجد أو عـن 

 طريق مرشف احللقات املوجودة يف املسجد .
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٢/٤٠٦د ، وهو يف رشح السنة للبغوي رواه أبو داو - ٨٩



٤٤ 

 عد العامة لتحفيظ القرآن لألطفالالقوا
 

 القاعدة األوىل : حتبيب القرآن الكريم إىل نفس الطفل
أوالً حتى يقبل أي شخص عىل عمله بإخالص البد وأن حيب هذا العمـل ويقتنـع 

، واحلب من جانب األب واألم واألبنـاء مهـام كـان صـغر  به عىل أن يكون اإلقناع
، ومقدار الثواب الذي يناله حافظ القـرآن ،  القرآن سنهم فنحدثهم عن أمهية حفظ

وعن أمهية القرآن يف حياتنا ، وأن نكون نحن هلـم القـدوة فريوننـا ونحـن نمسـك 
جيلسوا بجانبنا ونحن نقرأ فالعاطفة  املصحف لنقرأ ونحفظ ولنطلب أيضًا منهم أن

 صحف .التي تربطنا معهم أثناء القراءة حتببهم دائًام يف احلفظ والقراءة من امل
 كيف هنيئ الطفل حلفظ القرآن الكريم؟ 

حلفـظ القـرآن يف  هالطفل الصغري يف أوىل مراحل العمر يمكن تلخيص طرق هتيئتـ
 النقاط اآلتية : 

للطفل البيئة أو البيت القرآين ، بمعنى أن الطفـل لـن يقبـل عـىل االهـتامم  أن هتيئ
التـي تتمثـل يف األبـوين  ، وهو ال جيد القـدوة مـن أرستـه الصـغرية بالقرآن وحيبه

 واإلخوة ؛ ولذا جيب عىل األبوين : 



٤٥ 

، وجيد األطفال احلرص كل احلرص من  أن حيرصا عىل حفظ القرآن ومدارسته -١
حتـى لـو كـان ربـع  –  الوالدين عىل أن تكون هناك مواعيد حمددة لقـراءة القـرآن

ا .  –حزب  يومي 
 طفال .احلرص عىل تعلم تالوة القرآن يوميا أمام األ -٢
، وليكن عرش آيات يف  احلرص عىل أن حيفظا جزًءا حمدًدا من القرآن يلتزمان به  -٣

، بـل  ، مع حرص كل منهام أن يقرأ عىل اآلخر غيًبـا اجلـزء الـذي حفظـه األسبوع
، عىل أن يكون ذلك عىل مسمع  ويتنافسا فيمن ينتهي من اجلزء املحدد للحفظ أوالً 

يكون ذلك عىل يد أحد القراء أو املتخصصني إما يف  ومرأى من أبنائهام ، ويمكن أن
 ، وُيصطحب األطفال إىل املساجد ليعتادوا هذا .  البيت أو يف املسجد

، فيكـون سـلوك  كام ال بد وأن ننتبه إىل أن احلفظ ال بد وأن يرتتب عليـه عمـل -٤
رضـوان اهللا  -، فالصـحابة  األبوين متسًقا ومنسـجًام مـع تعـاليم القـرآن الكـريم

 مل يكونوا يتجاوزون العرش آيات حتى يعملوا بام حفظوا.  -عليهم
أن يتبادل الوالدان اهلدايا بمناسبة االنتهاء مـن حفـظ جـزء مـن القـرآن ، وأن  -٥

 ، بل ويمكن أن يشرتكوا يف رشاء اهلدايا .  يكون األطفال عىل علم بذلك
ــ -٦ ــر أو يس ــي أو أكث ــامج إذاع ــتامع برن ــدان باس ــزم الوال ــض أن يلت تمعا إىل بع

، وحياول الوالدان أن يكتسب  املحارضات املسجلة ويتناقشا فيام سمعا أمام أطفاهلام



٤٦ 

، ويقرأ أحدمها بعض القصص واملقاالت البسيطة عىل أطفاهلام ،  الطفل هذه العادة
 ومن َثم يمكن تنمية مهارة االستامع لدى الطفل. 

لقـّراء ذوي األصـوات أن يستمع األطفال إىل رشائط تسـجيل بصـوت أحـد ا -٧
، وذلك أثناء قيام الطفل بعمـل حمبـب لديـه (الرسـم أو  العذبة يف الرتتيل والتالوة

 التلوين ... الخ) . 
أن يتعرف الطفل عىل هذا الكتاب العزيز (قصة نزول القرآن عىل الرسول صىل  -٨

كى له بعض القصـص القـرآين -عدد سوره  -عدد أجزائه  -اهللا عليه وسلم   أن ُحيْ
 .  )وغريها ... . قصص األنبياء -أصحاب اجلنتني  -قصة البقرة "

 
 القاعدة الثانية : رشح اآليات للطفل بصورة مناسبة لقدرته يف الفهم 

التالوة حتى تتفتح معاين القرآن يف قلوهبم ،  البد لنا دائًام أن هنتم برشح بسيط أثناء
فظ وهذا اعتقاد قادرين عيل الفهم أو احل فكثري من اآلباء يرون أن أبناءهم غري

  . ختزين املعلومات بصورة كبرية خاطئ فهذا الطفل الصغري له مقدرة عجيبة يف
وإليك نموذجا عن دقة فهم األطفال للقرآن وحرصهم عىل فهمه فيام روي أن 
املأمون كان يقرأ القرآن وهو صغري عىل أستاذه الكسائي ، وكان من عادة الكسائي 

ا أخطأ رفع رأسه ناظرا إليه فريجع إىل الصواب ، فقرأ أن يطرق إذا قرأ املأمون فإذ
يا أهيا الذين آمنوا ملا  {، وملا وصل إىل قوله تعاىل :  يوما املأمون سورة الصف



٤٧ 

فرفع الكسائي رأسه فنظر املأمون إليه وكرر اآلية وهو  }تقولون ما ال تفعلون
لكسائي دخل ، وملا انرصف ا يفتش عن خطئه ، فوجدها صحيحة فمىض يف قراءته

: كيف علمت بذلك يا  املأمون عىل أبيه قائال : هل وعدت الكسائي بيشء ؟ قال
 بني ؟ فأخربه باألمر فرس الرشيد لفطنته وشدة ذكائه . 

وفهم اآليات املحفوظة من أعظم ما يعني عىل احلفظ ومعرفة وجه ارتباط بعضها 
ها الطفل حتى يكون ببعض لذلك حيسن بنا تفسري بعض اآليات والسور التي حيفظ

 حارض الذهن عند القراءة واحلفظ .
 

القاعدة الثالثة : التعزيز اإلجيايب للطفل وإجياد اهلدايا واملكافآت واحلذر من التعزيـز 
 السلبي والعقوبات

 للمكافأة أثر كبري يف التشجيع ولكن ال نجعلها غاية ، كي ال حيفظ الطفـل القـرآن
لكن لتحببه يف احلفـظ ، ومـن ثـم إذا كـان هنـاك الكريم ليحصل عيل املكافآت ، و

 .  لنكافئه عىل حفظه فلنكافئه فرصة
وقد ورد عن السلف تشجيعهم وإعطاء مكافآت مادية وحوافز معنويـة ملـن حيفـظ 
القرآن وأحاديث  الرسول صىل اهللا عليه وسلم وملـن حيـرص عـىل التمسـك بسـنة 

كتب عمر إىل بعض عامله : أعـط  فقد الرسول صىل اهللا عليه وسلم وحيافظ عليها .



٤٨ 

الناس عىل تعلم القرآن ، فكتب إليه عامله : تعلـم القـرآن مـن لـيس لـه رغبـة إال 
 .٩٠اجلُعل ، فكتب إليه عمر : أن أعط الناس عىل املروءة ومصاحبته للقرآن 

ر بـن ـوذكر اخلطيب البغدادي يف كتابـه (رشف أصـحاب احلـديث ) روى النضـ 
يم بن أدهم يقول : قال يل أيب يا بني اطلب احلديث فكلام احلارث قال سمعت إبراه

 سمعت حديثا وحفظته فلك درهم فطلبت احلديث عىل هذا .
 

فلنهدي الطفل مثال مصحفًا خاصًا به ونعلمه كيفية املحافظة عىل مصحفه ووضعه 
 . دائًام يف مكان خمصص له وبذلك نكون قد علمنا أبننا حفظ مصحفه

 
تعزيز اإلجيايب للطفل : ويتضمن ترسـيخ السـلوك املقبـول وكذلك لنحرص عىل ال

الذي يبديه الطفل وزيادته من خالل تقديم املكافأة عقب السـلوك املسـتحب مـن 
الطفل خالل عملية التعلم وحقيقة متثل املكافآت املعنوية من خـالل االستحسـان 

ل باإلضافة إىل واإلطراء الوسائل األكثر قدرة عىل تعزيز السلوك اإلجيايب عند الطف
جوهريتها يف ترسيخ ثقته بنفسه مما يمكنه من االندماج عضويًا وبشكل أكثر فاعلية 

 بمجتمعه ، وتدخل يف هذا السياق أيضًا املكافآت امللموسة أيضًا.

                                                 
 . ٢٦١انظر كتاب األموال أليب عبيد  - ٩٠



٤٩ 

أما التعزيز السلبي : ويتجىل ذلك بامليل عند الطفل للعمل بشكل دائـب للحفـاظ  
األشياء التي حيبها ، والتي يمكن أن يفقدها يف حـال عىل املكافآت التي ناهلا أو عىل 

أدائه غري اجليد يف احلفظ مثال ، كمثل التلويح بمنع اخلروج إىل املكان الذي حيبه إذا 
، مما يقود الطفل إىل إتقـان احلفـظ وعـدم فقـدان   مل يكن حفظه للقرآن جيدا جيداً 

عـرب تقـديم املكافـأة وهـذه  ، وتعترب وسيلة التعزيز اإلجيـايب ذلك األمر الذي حيبه
الوسيلة أي التعزيز السلبي عرب سحب املكافأة وسيلتني متكاملتني عىل الرغم مـن 
أن األوىل أكثر فاعلية عىل املدى الطويـل وجيـب اسـتخدامها دائـًام بطريقـة هادئـة 
ومتعقلة ودون إفراط أو مبالغة يف أي منهام لكي ال خترجا عن وظيفتهام األساسية ، 

ب استخدام التعزيز السلبي بحذر شديد وجيـب معرفـة نفسـية الطفـل قبـل كام جي
 استخدامها حتى ال تقودنا إىل مشاكل أخرى .

أما العقاب : ويمثل وسيلة جلعل الطفل يسعى عمليـًا يف االجتـاه املعـاكس لـذلك 
، أو  املسبب الذي استدعى العقاب ، ويدخل ضمن العقاب عدة أمور مثل الرضب

ف ، أو السخرية من الطفل واحلّط من شـأنه ، ويمثـل الوسـيلة التـي الرصاخ العني
جيب عدم استخدامها هنائيا يف تعليم القرآن الكريم ، وإن جاز اسـتخدامها يف غـري 
تعليم القرآن ، حتى ال حيدث نفرة بني الطفل والقـرآن الكـريم  ، إذ أن ذلـك كلـه 

 يف قيـادة الطفـل إىل اإلخفـاقيمثل املطب األسايس الذي يعتـرب اخلطـوة األوىل يف 
 تعلم وحفظ القرآن الكريم . 



٥٠ 

 أسس تطبيق مبادئ التعزيز اإلجيايب والسلبي ( تقديم املكافأة وسحب املكافأة) :

كام ُذكر آنفًا متثل طرائق التعزيز اإلجيايب والسلبي منظومات متكاملة تؤمن مـدخًال 
لكن تطبيقهـا جيـب أن فاعًال لرتسيخ نموذج من السلوك املستحب عند الطفل ، و

يكون بكثري من الدقة واهلدوء وعدم املبالغة واإلفراط ، وهـذا مـا سنوضـحه مـن 
خالل اإلشارة إىل املنهج املالئم واألكثـر فاعليـة يف اسـتخدامها يف عمليـة الـتعلم 

 والتعليم خصوصا مع القرآن الكريم :
عقـب نفـس الفعـل  نموذج املكافآت املستمرة : ومتثل تقديم املكافـآت دائـامً   -١

، مثل تقديم مكافـأة للطفـل إذا  املستحسن وبنفس الصيغة املتبعة لتقديم املكافآت
ة يف ترسـيخ ، وتعترب هـذه الطريقـة طريقـة فاعلـانتظم يف حفظ القرآن ملدة أسبوع 

الفعل املتعلم يف الفرتة األوىل لتعلمه ولكن ملدة زمنيـة قصـرية ، إذ أنـه بعـد ذلـك 
نفس طريقة املكافآت حمتاجًا إىل تعزيـز هـو نفسـه ، ولـذلك مـن يصبح التكرار وب

املفضل التوجه إىل الطرائق األخرى املوازية يف تقديم املكافآت وهذا مـا سـنطرحه 
 فيام ييل.

نموذج املكافـآت املجدولـة : وتـم تطبيـق هـذه الطريقـة مـن خـالل تقـديم   -٢
جابات اجليدة واملستحبة املكافآت فقط عقب عدد حمدد و معروف مسبقًا من االست

والتي قام هبا الطفل مثال ذلك االنتهاء من جـزء حمـدد مـن احلفـظ ، وهـذا يعتـرب 



٥١ 

االنتهاء من ووسيلة لدفع الطفل إىل زيادة رسعة األداء والرتكيز من أجل الوصول 
 اجلزء املطلوب ضمن رشط أقل مدة زمنية . 

وحـدها وإنـام التنويـع مـع وجيب بالتأكيد عدم االرتكان فقـط إىل هـذه الطريقـة ل
 الطرائق األخرى للحفاظ عىل فاعليتها العالية .

نموذج املكافآت ذات املظهر العفوي : ومتثل الوسـيلة األكثـر فاعليـة والتـي   -٣
يمكن اعتبارها أكثر الطرائـق فاعليـة يف ترسـيخ اسـتجابة الطفـل لعمليـة تعليمـه 

جها عىل تقديم املكافآت عقب فرتة وحتفيظه القرآن عىل املدى الطويل ، ويرتكز منه
، أو  زمنية غري حمددة مسبقًا استمر فيها حفـظ وأداء الطفـل للقـرآن مسـتحبًا فيهـا

عقب عدد غري حمدد من النتائج اجليدة التي أداها الطفل يف سريه يف عمليـة الـتعلم 
و وحفظ القرآن الكريم ،  وبحيث أهنا تظهر عفويًا نتيجة استحسان املـريب املعلـم أ

األهل ، وتعترب هذه الطريقة األكثر ترسـيخًا لـألداء اجليـد ، وتقـوي ثبـوت األداء 
اجليد عىل فرتة طويلة جدًا من الزمن دون احلاجة إىل تكرار نفس املكافأة أو تقـديم 
املكافأة خالل فرتة حمددة مسبقًا من الزمن ؛ باإلضافة إىل ذلك فإن هـذا النـوع مـن 

ور بمحبة القرآن ومعلم القـرآن للطفـل  ، وبالتـايل جيـب املكافأة يرسخ أيضًا الشع
الرتسيخ والتأكيد عىل مثل هذا النوع من املكافآت . ومـن األفضـل أيضـًا يف هـذا 
النوع التنويع الواضح يف أشكال املكافآت بني املعنـوي وامللمـوس عـىل اخـتالف 

 . أشكال تقديمها وأنواعها



٥٢ 

ل بشكل دؤوب وعقالين من أجل تنمية وأخريًا ، نرغب بالتأكيد عىل وجوب العم
الدافع الذايت لدى الطفل لتعلم وحفظ القرآن الكريم ، فالبداية إنام تكون بـالتعزيز 

، بل ال بد من غـرس حـب القـرآن يف  جيب أن ال تكون مستمرة بشكل دائمولكن 
 . نفس الطفل

 
 القاعدة الرابعة : استخدام الوسائل احلديثة واملناسبة للطفل

يف السـيارة  لطريقة احلديثة يف احلفظ من األرشطة املسموعة ونضـعها دائـامً لنلجأ ل
  . وتوجد أرشطة خاصة لتعليم األطفال احلفظ وأيضًا هناك أقراص ليزر للكمبيوتر
 :  ويمكن تقسيم الوسائل املستخدمة يف تعليم وحتفيظ القرآن لألطفال إىل ما ييل

 أوال : الرشيط املسموع أو املرئي . 
أنجح الوسائل التي جيب أن تستخدم لتعليم وحتفيظ القرآن لألطفـال  هـي  إن من

األرشطة املسموعة واملرئية وذلك ملا لالستامع من أمهية كربى يف حياة الطفل وحتى 
 الكبري أو غري املتعلم .

وذلك ألن االستامع مـن الوسـائل التـي يتصـل هبـا اإلنسـان يف بدايـة حياتـه مـع 
يكتسـب املفـردات ويـتعلم اجلمـل والرتاكيـب ، ويتلقـى اآلخرين ، وعن طريقه 

،  األفكار واملفاهيم ، وعن طريقه يكتسب املهارات األخرى للغة ، وتقـويم لسـانه
 كام يتم عن طريق السامع ضبط قراءته وحفظه للقرآن الكريم . 



٥٣ 

ولقد ثبت من أبحاث كثرية أن اإلنسان العادي يستغرق يف االستامع ثالثة أمثال مـا 
 . ٩١"غرقه يف القراءة يست

إن االستامع يمثل من حياتنا مكانة كبرية ومنزلة خاصة ، من أجل ذلك نجد القرآن 
 الكريم قد أوىل هذه املهارة ما تستحقه من أمهية .

 ثانيًا : الوسائل التعليمية احلديثة : 
م إن استخدام الوسائل التعليمية احلديثة واستخدام التقنيات العرصية اآلن يف تعلـ

القرآن الكريم أصبح شيئًا رضوريًا خاصة لتدريس وحتفيظ القرآن  لألطفال ، فمن 
 ذلك : 

 التسجيالت الصوتية . - ١
يف هذا العرص وهللا احلمد ال خيلو بيت مـن بيوتـات املسـلمني مـن مسـجل صـويت 
للقرآن الكريم عىل أرشطة الكاسيت أو اسـطوانات الليـزر احلديثـة ، لقـد أثبتـت 

رتبوية جدوى استخدام هذه الوسيلة يف تعليم تالوة القرآن وذلك مـن التجارب ال
 . ٩٢"خالل استامع الطفل إىل تالوة نموذجية 

 

                                                 
، الطبعة الثالثة  ١٦٣) انظر : طرق تدريس الرتبية الدينية ، للدكتور حممود رشدي خاطر ، ص ٩١(

 م ، غري حمدد دار النرش .١٩٨٦
دار اللواء للنرش بالرياض  ، ١٤٦) انظر : أصول الرتبية وتارخيها ، أمحد عبد الرمحن عيسى ، ص ٩٢(

 هـ .١٣٩٨



٥٤ 

 استخدام احلاسوب يف تعليم القرآن الكريم . - ٢
يعد احلاسوب من أحدث التقنيات الرتبوية وأرسعهـا تطـورًا ومـن ثـم يمكـن أن 

س عىل يـد معلمـه باحللقـة إذا عـاد إىل يستفيد الطفل أو الدارس بعدما يتلقى الدر
منزله من خالل برنامج القرآن الكريم الذي يتضمن جمـاالت عديـدة منهـا حتفـيظ 

اآلية التي يريد حفظها أو السورة القصرية ثم يعطي أن خيتار بالقرآن الكريم وذلك 
ه سيستفيد منهـا األمر إىل احلاسب بأن يكرر هذه اآلية عرش مرات مثًال ، ال شك أن

وقـد ظهـرت يف اآلونـة  جمرب لدى الكثـري مـن اآلبـاء ،بإذن اهللا تعاىل ، وهذا أمر 
األخرية عدة برامج حاسوبية من هـذا النـوع بقـراءات متنوعـة لعـدد مـن القـراء 

، كـام املسـتخدم  ه ، ويمكن تكرار اآليات املقروءة بالعـدد الـذي حيـدد املشهورين
 .  الطريقة بكة اإلنرتنت هتتم بتحفيظ القرآن الكريم هبذهظهرت بعض املواقع بش

 ) .دي يف دي ( أوجهاز الفيديو  - ٣
يسهم جهاز الفيديو يف تسهيل تعليم القرآن الكريم حيث أنه يقدم التالوة بالصوت 

التالوة وينظر إىل فم الشيخ أثناء نطقه فيشـرتك يف التعلـيم  لطفلاوالصورة فيسمع 
يه أن اسـتخدام أكثـر مـن حاسـة يف التعلـيم ومما ال شك ف ، حاستا السمع والبرص

يثبت احلفظ ويرسخ يف الذهن فتكون الفائدة أكثر والتـأثري أبلـغ  ، وقـد أصـدرت 
 بعض املؤسسات مصحفا كامال مسجال عىل أرشطة الفيديو . 



٥٥ 

ولذلك أصبحت الوسائل التعليمية رضورة تربوية يف تعليم القرآن ألهنا تسهم يف  "
آن للطفل بطريقة أفضل واملحافظة عىل وقته ووقت الطفل توظيف جهد معلم القر

يف حلقة القرآن وبالتايل حتقيق األهداف ال سيام إذا اقرتنت حاسة السمع والبرص يف 
 .  ٩٣"التعلم بالوسيلة 

( وقــد أظهــرت جتــارب تربويــة عــن أمهيــة الوســائل التعليميــة أن نســبة التــذكر 
 والبرص وذلك بالنسب التالية : واالستظهار ترتفع إذا اشرتكت حاسة السمع

     % .١٠بالقراءة تكون نسبة التذكر  - ١
 % .٢٠بالسمع تكون نسبة التذكر  - ٢
   % .٣٠بالنظر تكون نسبة التذكر  - ٣
 % .٥٠بالسمع والنظر تكون نسبة التذكر  - ٤ 
 )٩٤() %٩٠بالتطبيق والعمل تكون نسبة التذكر  - ٥

 

 

 

 

                                                 
، فان للنرش ، اخلربانظر : مهارات التدريس يف احللقات القرآنية ، للدكتور عىل الزهراين ، دار بن ع ٩٣

 هـ .١٤١٨
 ١٨٩انظر : انتقادات موجهة ملناهج الرتبية اإلسالمية ، جملة الرتبية ، ملحمد عبد القادر أمحد ، ص ٩٤



٥٦ 

 فل يف حلقات التحفيظ أو ربطه بمعلم القرآنالقاعدة اخلامسة : إرشاك الط
ومن األمور املهمة بالنسبة للطفـل اشـرتاكه يف حلقـات حتفـيظ القـرآن الكـريم يف 
املسجد بالنسبة للذكور أو اجلمعيات اخلاصـة بـالتحفيظ بالنسـبة لإلنـاث لتكـون 

  . احلفظ مع األقران هناك روح للتنافس يف
لصالح واملدرسـة الصـاحلة للطفـل أو احللقـة ومن األمهية بمكان اختيار املدرس ا

املناسبة لشخصية الطفل ، فقد كان الصـحابة رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم والسـلف 
الصالح  حريصني كل احلرص عىل اختيار املدرس الصالح ألطفاهلم وكانوا يعتنون 

هـو مصـدر فع يف نفسـه وعقلـه ، بـبه عناية فائقة ألنه املرآة التي يراها الطفـل فتنط
التلقي للطفل ومن شدة اهتاممهم به كـانوا ينصـحون أبنـاءهم بأخـذ األدب قبـل 
العلم ، وإذا ما تطلب األمر الرحلة والسفر إىل املـدرس الصـالح فهـذا حبيـب إىل 
قلوهبم سهل عىل نفوسهم يتلقونه بصدر رحب ، ومعلـوم أن الرحلـة والسـفر هلـا 

ربية الطفـل وتعليمـه بشـكل سـليم أعباؤها املالية عىل الوالدين ، ولكن يف سبيل ت
هيون عليهم كل مال وغال ونفيس ، روى أن عتبة بن أيب سفيان قال ملؤدب ولـده : 
يا عبد الصمد : ليكن أول ما تبدأ به من إصالح نفسك فإن أعينهم معقودة بعينك ، 
فاحلسن عندهم ما استحسنت ، والقبيح عندهم ما استقبحت ، وعلمهم كتـاب اهللا 

ههم عليه فيملوه ، وال ترتكهم منه فيهجروه ، وروهم من الشعر أعفه ، وال تستكر
ومن احلديث أرشفه ، وال خترجهم من علم إىل علم حتـى حيكمـوه ، فـإن ازدحـام 



٥٧ 

الكالم يف السمع مضلة للفهم وهتددهم يب وأدهبم دوين ، وكن هلم كالطبيب الرفيق 
مللوك ، وجنبهم حمادثـة النسـاء ، ال يضع الدواء إال بعد معرفة الداء ، وروهم سري ا

وال تتكلن عىل عذر مني فإين اتكلت عىل كفاية منك ، واسـتزدين بزيادتـك إيـاهم 
 . ٩٥أزدك إن شاء اهللا

، بـل أشـد  دب له اجتهاده يف اختيار الوالدةثم جيب أن جيتهد يف اختيار املعلم واملؤ
اب والعادات أكثر ممـا منه ، فإن الولد يأخذ من مؤدبه من األخالق والشامئل واآلد

يأخذ من والده ألن جمالسته له أكثر ومدارسته معه أطول  ، فيجب أن ال يقترص من 
املعلم واملؤدب أن يكون قارئا للقرآن وحافظا للغـة والشـعر أو متقنـا للـامدة التـي 

 يعلمها ، بل ال بد أن يكون تقيا ورعا عفيفا يتحىل بأخالق فاضلة .
 

 ثر الطفل بالقرآن الكريمالقاعدة السادسة : تأ
وكلام اشتدت  أن للقرآن تأثري كبري عىل النفس فينريها وهيذهبا ويرضب عىل أوتارها
زالت نقية ،  النفس صفاًء كلام ازدادت تأثريًا والطفل أقوي الناس صفاء وفطرته ما

هذا باإلضافة إىل أن هذه السور التي يبـدأ الطفـل هبـا حفظـه تقـدم لـه موضـوعًا 
  : بأسطر قليلة ، ومن صفات هذه السور متكامالً 

  . ال يضيق معها صرب الطفل الصغري -١
                                                 

 وردي .نصيحة امللوك للام - ٩٥



٥٨ 

تتامثل يف ذاكرته هبذه الفواصل التي تأيت عىل حرف واحد أو حرفني أوحـروف  -٢
  . متقاربة

  كلام تقدم الطفل يف القراءة واحلفظ وجد عملية احلفظ أصبحت أسهل . -٣
استغالل هذا األمر يف التأثري عىل نفس الطفل لذا فينبغي عىل املعلم أو املريب 

 . rوتقويم سلوكه ملا حيبه اهللا ورسوله 
 

 إخالص النية هللا عز وجل القاعدة السابعة : تدريب الطفل عىل 
وإصالح القصد وتوجيه نية الطفل يف حفظ القرآن والعناية به من أجل اهللا تعاىل 

 ثواب ملن قرأ وحفظ رياء أو والفوز بجنته واحلصول عىل مرضاته فال أجر وال
ها فهو آثم . قال اهللا تعاىل : سمعة وال شك أن من قرأ القرآن مريدا الدنيا وزينت

من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعامهلم فيها وهم ال يبخسون . {
 اأولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانو

عجلنا له فيها ما نشاء ملن  من كان يريد العاجلة {. ويقول سبحانه  ٩٦}ونيعمل
. ثم جعلنا له جهنم يصالها مذموما  مدحورا . ومن أراد اآلخرة وسعى هلا نريد

. وأخرج مسلم يف صحيحه ٩٧}سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا

                                                 
 . ١٦-١٥هود  ٩٦
 ١٩-١٨اإلرساء  ٩٧



٥٩ 

سلم قال : (( إن أول عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه و
الناس يقىض عليه يوم القيامة رجل استشهد ، فأيت به ، فعرفه نعمه ، فعرفها ، قال : 

؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : كذبت ، ولكنك قاتلت  فام عملت فيها
ليقال جريٌء ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب عىل وجهه حتى ُألقي يف النار ، ورجل 

لمه ، وقرأ القرآن ، فأيت به فعرفه نعمه ، فعرفها ، قال : فام عملت تعلم العلم وع
فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك القرآن ، قال : كذبت ، ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عامل ، وقرأت القرآن ليقال قارىٌء فقد قيل ، ثم ُأمر به فسحب 

عليه، وأعطاه من أصناف املال  عىل وجهه حتى ُألقي يف النار ، ورجل وسع اهللا
، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فام عملت فيها؟ قال : ما تركت من سبيل كله

كذبت ولكنك فعلت ليقال : هو ُحيبُّ أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك ، قال: 
 ، فقد قيل : ثم ُأمر به فسحب عىل وجهه ، ثم ألقي يف النار)).جواد

، ونرشحها  ه وتعاىلريها نعلمهم أمهية إخالص النية هللا سبحانفبهذه النصوص وغ
 هلم بأسلوب يتناسب وعقوهلم ومراحل نموهم .

  
 
 
 



٦٠ 

 القاعدة الثامنة : رفع مهة الطفل والدافع الذايت حلفظ القرآن
وهذا األمر يعترب أسايس لكل من حياول حفظ القرآن إذ ال بد من حتسس اللذة 

الكريم فللقرآن الكريم حالوة خاصة ، ولذة مصاحبة  والسعادة يف تالوة القرآن
ة عالية  يدركها من يبحث عنها ويتحراها ، وال بد أن يصاحب الدافع الذايت ِمهَّ

الذين إذا ذكر اهللا  {وعزيمة صادقة حتى ال تفرت بعد مدة قصرية . قال تعاىل: 
يأ هذا الدافع ، وحيثام هت  ٩٨}وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إيامنا

الذايت رأيت اإلنسان صغريا أو كبريا ال يكل من النظر يف كتاب اهللا سبحانه ، وال 
 يشبع من تالوته ، وال يمل من احلفظ والتكرار واملراجعة  .  

ويمكن إجياز الدوافع التي نعلمها ألطفالنا حتى نرفع مهمهم ونولد لدهيم الدافع 
 :الذايت للحفظ يف النقاط التالية 

 اغرس يف نفوسهم حب اهللا ورسوله صىل اهللا عليه وسلم  . -١
شوقهم إىل اجلنة وما فيها من نعيم للمسلم وخاصة حافظ القرآن وذلك  -٢

، وكذلك حذرهم من النار التي أعدها اهللا  ٩٩بأسلوب يتناسب مع عمرهم
 للعصاة دون توسع كبري يف ذكر تفاصيل النار . 

                                                 
 ٢األنفال :  ٩٨
صدر للباحث كتاب يف هذا املوضوع بعنوان وصف اجلنة للمسلم الصغري طبعته دار السنبلة  - ٩٩

 للنرش والتوزيع .



٦١ 

واب واألجر  املرتتب عىل احلفظ يف االرتقاء يف اغرس يف نفوسهم مبدأ الث -٣
 درجات اجلنة .

 علمهم روح املنافسة مع أقراهنم ، ويف ذلك فليتنافس املتنافسون . -٤
،  اغرس يف نفوسهم أن هدف املسلم األول الفوز برىض اهللا سبحانه وتعاىل -٥

 وكذلك اهلدف من حفظ القرآن .
ل وعلمه عظمة هذا القرآن والعلم الذي علم الطفل قيمة ما حيفظه أوال بأو -٦

حيتويه ، وأنه بحفظ القرآن وتعلمه بدأ ينتقل ويتدرج يف درجات العلم بعد أن كان 
 ال يعلم شيئا ، وهذه من وسائل التعزيز اإلجيايب للطفل كام سبق بيانه .

 
وهذه الدوافع إذا وجدت يف نفس الطفل فإهنا توجد حالة نفسية لديه جتعله يبادر 

 ىل احلفظ متخطيا مجيع الصعاب التي قد تواجهه . إ
 
 
 
. 
 
 



٦٢ 

 القاعدة التاسعة : اخرت الوقت املناسب للطفل
الذي يكون فيه الطفل فيه نشيطا وبعيدا عن الشواغل والتشويش وبوعي تام ملا 
حيفظ ويتعلم ، فكثريا ما يردد دارس قطعة يود حفظها بخمول مرات كثرية دون أن 

ة . لذلك البد من الرتكيز  والسبب انرصاف ذهنه إىل يشء آخر جيد نتيجة سارَّ
 واالنتباه ودرء اخلمول أثناء احلفظ .

أما عن الوقت املناسب للحفظ فهو الوقت الذي يصفو فيه ذهن الطفل عن 
الشواغل وامللهيات ، وال يكون قلبه معلق بيشء من اللعب أو وقت يذهب فيه 

من السلف حفظ الليل عىل حفظ النهار  كثري أقرانه إىل أي مكان حيبه ، وقد فضل
 ألن الذهن يكون فيه أصفى ، وأقدر عىل احلفظ واالستيعاب وقد قال تعاىل :

ْيَل إِالَّ َقلِيًال. نِْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمنُْه َقلِيًال ...  ... [  إِنَّ َناِشئََة  [ : إىل أن قال ]ُقِم اللَّ
ْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئًا َوَأقْ    ١٠٠ ]َوُم ِقيًال اللَّ

قال ابن كثري رمحه اهللا : ( إن قيام الليل هو أشد مواطأة بني القلب واللسان ، وأمجع 
 .١٠١عىل التالوة ، وأمجع للخاطر يف أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار )

                                                 
 . ٦سورة املزمل :  - ١٠٠
 . ٤/٤٣٥تفسري القرآن العظيم  - ١٠١



٦٣ 

ظ أن قال اخلطيب البغدادي : اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي ملن أراد  التحفُّ
ألوقات : األسحار ، ثم بعدها وقت انتصاف النهار ، وبعدها ، فأجودها ايراعيها

 . ١٠٢الغدوات دون العشيات ، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار ) 
وقال إسامعيل بن أويس : ( إذا مهمت أن حتفظ شيئا فنم ، وقم عند السحر فأرسج 

 .  ١٠٣وانظر فيه ، فإنك ال تنساه بعد إن شاء اهللا )
.   وقلة الغم ١٠٤)شياء عىل احلفظ ؟ قال : قلة الغما أعون األوسئل محاد بن زيد : ( م

 إنام تكون إذا كان القلب خاليا وذلك يف هدأة الليل .
وعموما فهذه نصائح سلفنا الصالح بالنسبة للوقت ، ويمكن االستفادة منها ولكن 
قد خيتلف الوقت املناسب بالنسبة لألطفال فقد يكون هذا مناسبا هلم وقد ال يكون 

، املهم يف هذه املسألة اختيار وقت صفاء ذهن الطفل سواء ذلك كان بالليل  كذلك
 أو النهار ، حيث إن طبيعة حياة ومشاغل الطفل ختتلف نوعا ما عن الكبري .

 
 
 
 

                                                 
 ٢/١٠٣الفقيه واملتفقه ،  - ١٠٢
 ١٧٧حفظ العلم ص  اجلامع يف احلث عىل - ١٠٣
 املرجع السابق  - ١٠٤



٦٤ 

 القاعدة العارشة : اخرت املكان املناسب للطفل
ن امللهيات أما مكان احلفظ فله أثر يف عملية احلفظ فينبغي اختيار مكانا بعيدا ع

فيفضل أال يكون املكان به نقوشا وزخارف كثرية ، وكلام كان املكان حمصورا ذو 
هتوية جيدة كان أفضل من األماكن العامة كاحلدائق واملنتزهات وشواطئ البحار 

فإن هذه األماكن ينشغل فيها الذهن بام يراه أو يسمعه عن الذي  أو قارعة الطريق ، 
طيب البغدادي : اعلم أن للحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ يريد أن حيفظه .  قال اخل

فل ، وكل موضع بعيد مما يلهيأن يلزمها ، وأجود أماكن احلفظ : الغرف دون ا ، لسُّ
وخال القلب فيه مما يفزعه فيشغله أو يغلب عليه فيمنعه .... وليس باملحمود أن 

، وال عىل قوارع يتحفظ الرجل بحرضة النبات واخلرضة ، وال عىل شطوط األهنار 
ما يمنع من خلو القلب وصفاء  -غالبا  -الطرق ، فليس يعدم يف هذه املواضع 

 ١٠٥الرس )
  . 

؛ لئال  وقال ابن اجلوزي : وال ينبغي أن يتحفظ عىل شاطئ هنر ، وال بحرضة خرضة
 ١٠٦يشتغل القلب

. 
وإن أفضل مكان للحفظ هو املسجد فهو بعيد عن الشواغل ويمكن للطفل الرتكيز 

 فيه واحلفظ بعيدا عن الشواغل وامللهيات . 

                                                 
 . ٢/١٠٣كتاب الفقيه واملتفقه  - ١٠٥
 . ٢٥٥احلث عىل حفظ العلم ص  - ١٠٦



٦٥ 

 القاعدة احلادية عرش : تنظيم وقت الطفل
يفضل تدريب الطفل عىل تنظيم وقته وتوزيعه توزيعا حسنا عىل ساعات الليل 
والنهار ، فوقت يكون للعب ووقت حلفظ القرآن ، وآخر ملذاكرة الدروس ، ووقت 

أهم فوائد توزيع الوقت : جتدد النشاط  لزيارة األقارب واألصدقاء ... الخ ، ومن
واهلمة ، ودفع الكلل وامللل، والتعود عىل الطاعات وحفظ القرآن دون رهق ، 
واإلقبال عىل اجلد والتقليل من اللهو الذي يكون عند األطفال هو كل حياهتم إذا 

 مل ينظم وقتهم .
 

 القاعدة الثانية عرش: تصحيح النطق والقراءة للطفل
ذلك إال بالسامع من قارئ جميد أو حافظ متقن وال يعتمد  القارئ عىل وال يكون 

نفسه يف قراءة القرآن وجتويده مهام كان متمكن من اللغة العربية .. والقرآن ال 
يؤخذ إال بالتلقي فقد أخذه الرسول صىل اهللا عليه وسلم من جربيل شفاها ، وكان 

ربيل كل سنة مرة واحدة يف الرسول صىل اهللا عليه وسلم يعرض القرآن عىل ج
رمضان وعرضه يف العام الذي تويف فيه عرضتني ، وقد أخذ الصحابة القرآن عن 

شفاها وأخذه عنهم أجيال األمة بعدهم منهم . ومما  الرسول صىل اهللا عليه وسلم
يساعد عىل تصحيح النطق والقراءة أيضا هذه األيام السامع من األرشطة لقارئ 

سائل احلديثة كام سبق أن أرشنا ، ويفضل أال يعتمد يف ذلك متقن واستخدام الو
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عىل أرشطة صالة الرتاويح حيث أن كثريا ما يقرأ األمام يف الرتاويح قراءة رسيعة ، 
ال يستطيع من خالهلا الطفل أن يضبط أحكام التجويد وأن خيرج احلروف من 

 خمارجها الصحيحة . 
 

 للطفل وضع له جدوال يلتزم به القاعدة الثالثة عرش: حدد مقدار احلفظ
جيب حتديد نسبة احلفظ كل يوم فمثال حيدد عرش آيات كل يوم أو صفحة أو       

، وال بد أن  حزب أو ربع حزب أو أكثر أو أقل كل حسب استطاعته  وطاقته
يشتمل هذا اجلدول عىل برناجما للمراجعة باإلضافة إىل برنامج احلفظ ، ويمكن 

مثل يوم اخلميس أو اجلمعة فذلك أنشط للذاكرة وأعون وضع بعض األيام للراحة 
 عىل احلفظ إن شاء اهللا .

قال ابن اجلوزي : وينبغي أن يريح نفسه من احلفظ يف األسبوع يوما أو يومني 
 . ١٠٧ليكون ذلك كالبناء الذي ُيراُح ليستقرَّ 

 
 القاعدة الرابعة عرش: إتقان حفظ اآليات قبل االنتقال إىل غريها

ىل من أراد أن يكون طفله متقنا للحفظ أال جيعله يتجاوز املقرر اليومي ال بد ع
املرسوم له باجلدول حتى جييد حفظه متاما وذلك ليثبت يف الذهن ، وحتى لو أدى 

                                                 
 . ٢٥٥احلث عىل حفظ العلم وذكر كبار احلفاظ البن اجلوزي ص  - ١٠٧
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ذلك لعدم التقيد باجلدول متاما ، وقد قيل ( كثرة السامع مضلة يف الفهم واالحتفاظ 
،  ومما يعني عىل ذلك أن جيعله شغله بام يف صدرك أوىل من درس ما يف كتابك ) 

  طيلة الليل والنهار ، وهبذه الطريقة يثبت احلفظ .
 

كام إنه البد من ربط السورة بالكامل فال جتعل الطفل يتجاوز سورة حتى يربط 
أوهلا بآخرها ويستطيع قراءهتا بإتقان كاملة ، حيث إنه يف الغالب حيفظ السورة 

قاطعها املختلفة خاصة إذا كان حفظه م يستطيع ربط  عدة أيام ، فقد الجمزأة عىل
 ليس قوي ، فعملية الربط واملراجعة لكامل السورة جتعله يتقنها متاما إن شاء اهللا . 

 
 القاعدة اخلامسة عرش: املحافظة عىل رسم واحد للمصحف

ينبغي تعويد األطفال عىل احلفظ من مصحف واحد عىل رسم واحد ، وذلك ألن 
فظ بالنظر كام حيفظ بالسمع حيث تنطبق صور اآليات ومواضعها يف اإلنسان حي

املصحف يف الذهن مع القراءة والنظر يف املصحف ، فإذا غريَّ احلافظ مصحفه الذي 
حيفظ منه ، أو حفظ من مصاحف شتى متغرية مواضع اآليات فإن حفظه يتشتت 

تخدام ويصعب عليه احلفظ . ولكن يالحظ أن بعض من حفظوا القرآن باس
،  مصحف معني كمصحف احلفاظ الذي تويل طبعه جممع امللك فهد باملدينة املنورة

أنه إذا انتهت الصفحة توقف ومل يستطع أن يكمل إىل الصفحة الثانية ، ألن ذاكرته 
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استوعبت احلفظ كلوحات ، كل لوحة مستقلة عن أختها ، وهذا يؤكد ما ذكرناه يف 
يات والسور مع بعضها البعض ورضورة أن القاعدة السابقة من أمهية ربط اآل

 يركزوا كثريا عىل أواخر وأوائل الصفحات إن كانوا حيفظون صفحة يف اليوم .
 

 القاعدة السادسة عرش: التسميع الدائم للطفل 
ويمكن تقسيم التسميع إىل قسمني تسميع ذايت وتسميع الغري ، ويعترب التسميع من 

املحفوظة يف الذاكرة وجيب أال يعتمد عىل تسميع عوامل زيادة ثبات وتأكيد املادة 
حفظه لنفسه بل عىل املعلم أن حيرص عىل التسميع الدائم للطفل حتى ينبه إىل 
األخطاء أثناء التسميع مثل أخطاء النطق أو التشكيل أو النسيان ، فكثريا ما حيفظ 

 الفرد السورة خطأ وال ينتبه لذلك .
دعاء املواد املحفوظة يصل أعىل درجاته حني وقد أظهرت إحدى التجارب أن است

. ومن هنا تأيت  ١٠٨% ) من وقت التعلم للتسميع٩٠-٤٠خيصص املتعلم ما بني ( 
 أمهية التسميع يف حفظ القرآن .

وإضافة إىل أمهية التسميع يف ثبات احلفظ ، فإن له فوائد أخرى حيصل عليه الطفل 
 : ١٠٩أو املتعلم عند حرصه عليها وهي

                                                 
 ٤١٨علم النفس الرتبوي ، فؤاد أبو حطب وآمال صادق ، ص  - ١٠٨
 . ١١٢- ١١١، صاملهارات الدراسية ، حممد عيل اخلويل  - ١٠٩
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ة واحدة من التسميع أفضل من عدة مرات من القراءة ؛ إذ إن التسميع إن مر -١
 يوفر اجلهد والوقت ، ويؤدي إىل حفظ أضمن .

 يوفر التسميع تغيريا ُيذهب امللل الناجم عن القراءة املستمرة أو املتكررة . -٢
، نقاط ضعفه ، ونقاط  الطفلوهو نوع من التقويم الذايت ، الذي يعرف به  -٣

 ، فريكز بعد ذلك عىل ماال يعرفه حتى يتقنه .قوته 
ن املتعلم شبح الفشل ؛ ألن كام يعطي التسميع الذايت تعزيزا فوريا ، ويبعد ع -٤
يكتشف نفسه بالتسميع قبل أن يكتشفه املعلم ، فالتسميع الذايت يعترب  فلالط

 اختبار ذايت فإذا اكتشف عدم حفظه جدد عملية التعلم واحلفظ .
 

األمهية بمكان تدريب األطفال عىل التسميع الذايت كي نجعلهم يعتمدون  ولذا من
 عىل أنفسهم يف احلفظ ، وينبغي تنبيههم إىل أمهية التسميع بنوعيه وفوائده .

 
 القاعدة السابعة عرش: املراجعة الدائمة للطفل

(( والذي نفيس بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف  : صىل اهللا عليه وسلم يقول
 ا)) متفق عليه.عقله

إذا قام : ( اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال وعن ابن عمر ريض اهللا عنه أن رسول 
 ، وإذا مل يقرأه نسيه ) رواه مسلم . لقرآن فقرأه بالليل والنهار ذكرهصاحب ا
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النسـيان السـريع لآليات وذلك ألن عقل اإلنسـان به  إن أهم عوائق احلفظ هو 
احلفظ تكون املادة يف الذاكرة القصرية ولكن  عندذاكرة قصرية وذاكرة طويلة و
الذاكرة الطويلة ، ولذا جيب أن يكون لديك خطة  باملراجعة والتكرار تنتقل املادة اىل

 للمراجعة بجانب خطة احلفظ .
فال يكاد القارئ يرتكه قليال حتى ينساه لذلك ال بـد مـن املتابعـة الدائمـة والسـهر 

ذا يعني أن احلافظ ال بد أن يكون لـه ورد دائـم كـل الدائم عىل حفظ القرآن .. وه
تكون خطة املراجعة مبينة عىل أسـاس أن يتمكن من مراجعة كـل  يوم . وينبغي أن

  . األفضل أن تكون خطة املراجعة يومية ما حفظته يف الشـهر مرة ، ومن
وقدراتــه ربــام تفضــل مراجعــة أســـبوعية أو  ولكــن رجوعــا إىل ظــروف الطفــل

تكون املراجعة مسـتديمة  وهذا مرتوك لواضع الربنامج لتحديده املهم أن شـهرية..
 وكافية .

، فعىل الطفل  وحتى ال يتعرض القرآن للنسيان ، فعلينا تعهده باملراجعة باستمرار
أن يراجع يف األسبوع كل ما حفظه خالل هذا األسبوع بالطريقة التي ذكرهتا آنًفا ، 

ثناء الشهر ، وتكون املراجعة بإعادة االستامع إىل ويف الشهر يراجع كل ما حفظه أ
اآليات من املسجل يف األيام الثالثة األخرية من الشهر ، ثم بالطريقة نفسها السابقة 

، ويفضل أن تقام مسابقة هلذه  يقوم الوالد بتسميع ما حفظه الطفل خالل الشهر
ن العمل بفكرة املراجعة إذا كان يتم هذا باملسجد وتوزع جوائز رمزية . ويمك
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، وهي عبارة عن تشجيع الطفل الذي أتقن تالوة وحفظ جزء من "األستاذ البديل"
ا بأن يقوم بدور املحفظ هلذا اجلزء ملن مل حيفظه بعد ( من إخوته أو  القرآن إتقاًنا تام 

 . ، عىل أن يتم ذلك حتت إرشاف األب أو الشيخ باملسجد) من زمالئه باملسجد

للمراجعة هي أن تراجع يوميا عددا مـن  فاظ بأن أفضل طريقةولقد أشـار أحد احل
إذا كان الطفل قد انتهى من جـزء  الصفحات بمقدار عدد األجزاء املحفوظة .. أي

من مراجعـة اجلـزء  تبارك ، فعليه مراجعة صفحه يف كل يوم وبذلك سـوف ينتهي
 راجعـةخالل عشـرون يوما تقريبا .. وإذا كـان قـد أهنـى حفـظ جـزأين فعليـه م

صفحتني يف كل يوم بدًء من اجلزء األول الذي حفظه ثم الثاين وهبذا تنهي مراجعـة 
وهكذا إذا أتم حفظ ثالثون جزءا فإنه سـوف يراجع جـزءا  .. ين خالل شـهرأجز

 .تالوة القرآن مرة يف كل شـهر كل يوم وبالتايل سـوف يكمل

 ١١٠القاعدة الثامنة عرش: تكرار اآليات ليثبت احلفظ 
فاوت األطفال يف إتقان وتثبيت حفظ القرآن الكـريم فمـنهم مـن حيفـظ ويثبـت يت

 حفظه مع قلة التكرار ، ومنهم من ال حيفظ إال بعد التكرار الكثري . 

                                                 
أنظر : احلث عىل حفظ العلم البن اجلوزي ، والفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ، واجلامع  - ١١٠

 ألخالق الراوي وآداب السامع ، للخطيب البغدادي .
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وقد كان سلفنا الصالح يكررون كثريا إلتقان احلفظ وال يكتفون بمرة أو مرتني مع 
 أن بعضهم تكفيه للحفظ . 

احلسن بن أيب بكر النيسابوري : ال حيصل احلفظ يل حتـى قال ابن اجلوزي : قال لنا 
 يعاد مخسني مرة . 
 يراجع درسه أكثر من سبعني مرة .  ١١١وكان الكيا اهلرايس

 . ١١٢وكان أبو إسحاق الشريازي يعيد الدرس مائة مرة
وذكر ابن اجلوزي موقفا يدل عىل وظيفة التكرار وأمهيته حيـث قـال : وحكـى لنـا 

اد الدرس يف بيته مرارا كثرية ، فقالت له عجوز يف بيته: قـد واهللا احلسن أن فقيها أع
حفظته أنا...! فقال : أعيديه ، فأعادته ، فلام كان بعد أيام ، قال يا عجـوز ، أعيـدي 

عـدَّ احلفـظ لـئال يصـيبني مـا ذلك الدرس ، فقالت: مـا أحفظـه ، قـال أنـا أكـرر 
 .١١٣أصابك

احلفظ يأيت من التكرار واملران ، وكلـام ومقدار التكرار خيتلف من شخص آلخر ، و
كان التكرار أكثر ، كلام كانت قاعدة احلفظ أقوى وأمتن ، واملحفوظ الذي ال يكرر 

 ُيرسع إليه النسيان ويتفلت ؛ ألنه مل ُيقيد بالتكرار . -وخاصة يف املرحلة األوىل  _
 

                                                 
 ١٨/٤٥٢من مشاهري علامء الشافعية ، وانظر ترمجته يف السري  - ١١١
 . ٢٥٤احلث عىل حفظ العلم ص  - ١١٢
 ٢٥٤: املرجع السابق  - ١١٣
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 القاعدة التاسعة عرش: تعرف عىل قدرة الطفل عىل احلفظ
يعرفان هل ابنهـا  -يف الغالب  -قدرة ابنك عىل احلفظ وكل أم أو أب تعرف مدى 

رسيع احلفظ قوي الذاكرة أم ال ، فإذا مل يعرفا ذلك فعليهام بمالحظـة ابـنهم ، فـإذا 
الحظا أنه جيد احلفظ أو رسيع احلفظ فعليهم وضع خطة للطفـل (خطـة سـنوية، 

جدول (حيتفظ بـه الوالـدان) وشهرية، وأسبوعية، ويومية حلفظ القرآن الكريم) يف 
ويتابعان اخلطة مع الطفل . فإن وجدا أن اخلطة التي وضعت ال تناسب قدرته عـىل 
احلفظ فيمكنهام ختفيفها وال يكرهان الطفل عىل احلفظ فوق طاقتـه ، فقليـل ُيـداوم 

 عليه خري من كثري منقطع ال بركة فيه ُينسى لعدم تعهده .
 ظ بدرجة جيدة فيمكن اتباع ما ييل : فإذا كان الطفل ال يستطيع احلف

يكون التخطيط للحفظ يتناسب مع قدرة الطفل عىل احلفظ ، فمـثًال يمكـن أن  -أ 
 حيفظ ربع احلزب عىل أسبوعني بدالً من أسبوع واحد . 

تكرار اآليات أكثر من مرة قبل النوم ، ويكون هذا آخر ما يسمعه الطفل قبـل  -ب 
 نومه. 

 إذا أبطأ يف احلفظ .  عدم تعنيف الطفل -ج 
 إثاَبُته كلام أحرز تقدًما يف احلفظ .  -د 



٧٤ 

زيادة عدد اآليات املراد حفظها يف اليوم ، فبدالً من آيتني ُجتعل ثالث آيـات ،  -هـ 
ثم خيترب الطفل ومدى استجابته هلذه الزيادة ، فـإذا مل حتـدث لـه أي بلبلـة أو َلـْبس 

 ريجع معه إىل النظام الذي يستطيعه . فُيستمر عىل ذلك ، فإذا مل يستجب فل
 تقسيم اآليات الطويلة إىل مقاطع حتى يسهل احلفظ .  -و 

 
 القاعدة العرشون: عالج امللل الذي قد ينتاب الطفل أثناء احلفظ

كيف نعالج امللل ؟ قلام يدخل امللل إىل نفس الطفل من احلفظ عنـدما نتبـع بعـض 
لقرآن  والتكرار ، وألن احلفظ قد يكون ارتبط الطرق ؛ ألننا نلزمه باجللوس حلفظ ا

فإذا ترسب إليه الفتور أو امللل فـام  عنده بأشياء حيبها نظرا للحوافز التي نعطيها له ،
 علينا إال أن نحدث بعض التغيري مثل : 

،  إذا بدا الفتور لدى الطفل فال ُيظهر الوالدان اهتامًما هبذا الفتور يف أول األمـر -١
 …تمرا يف طريقتهام (قراءة القرآن اليومي واحلفظ ، وتعلـم الـتالوةبل جيب أن يس

إلخ ) ، وال يتغري يشء من نظامهام وال ُيظهرا األسى عىل الطفل لفتوره يف احلفـظ ، 
 كام يستمرا يف تشغيل املسجل باآليات للطفل قبل النوم . 

، ثـم "انةأسـطو"مـن  -بنفسه  -أن يتعلم الطفل تشغيل اآليات املراد حفظها  -٢
يامرس الرسم أو التلوين أو مساعدة األم يف بعـض األعـامل املنزليـة وهـو يسـتمع 

 لآليات .  
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يف أثناء الرحالت التي يشارك فيها الطفل مع األرسة أو املدرسة أو املسجد  يتم  -٣
للتأكيد عىل حفظ اآليات ، كام يمكن أن يكـون  -إن أمكن ذلك  -التسميع للطفل 
أثناء الذهاب إىل رحلة من رحالت األرسة يف اإلجازة األسبوعية ،  ذلك يف السيارة

وليكن األبوان قدوة يف ذلك فيطلب األب من األم أن تقوم باسرتجاع مـا حفظتـه 
 خالل األسبوع ، ثم يفعل ذلك األب ، ثم االبن . 

 
 القاعدة احلادية والعرشون : توزيع عملية احلفظ عىل فرتات 

بتوزيع جهده يف حفظ وتكرار اآليات املراد حفظها عىل فرتات وهو أن يقوم املتعلم 
بحيث يتخلل عملية التكرار تلك فرتات من الزمن يسرتيح فيها املـتعلم ، ويسـرتد 
رغبته ونشاطه يف احلفظ ، وذلك انطالقا من القاعدة الرتبويـة العامـة التـي قررهـا 

 ،  ١١٤حني قال : (( ولكن يا حنظلة ساعة ، وساعة ) rالرسول 
وقد أشار علم النفس احلديث إىل أمهية هذه القاعدة يف جمـال احلفـظ حيـث يـذكر 

دون حسـاب  -أحد املشتغلني هبذا العلم أن املدة الالزمة للحفظ بالطريقة املوزعة 
أقرص من املدة الالزمة للوصول إىل نتيجـة مماثلـة يف حالـة احلفـظ  -فرتات الراحة 

 . ١١٥املتواصل املستمر

                                                 
 ٢١٠٧ص  ٤أخرجه مسلم يف كتاب التوبة ، باب فضل دوام الذكر ... ، جـ - ١١٤
 . ٥١٢كتاب يف علم النفس ملصطفى فهمي ، ص  - ١١٥



٧٦ 

جارب يف هذا امليدان عىل أن هذا التوزيع أكثر فائدة من حيـث جـودة وقد دلت الت
االحتفاظ ، وسهولة االسرتجاع ، ألن احلفظ املتصل يؤدي إمـا إىل تعـب املـتعلم ، 
وإما إىل َمَللِه ونقص رغبته يف التحصيل وإما إىل حدوث ظاهرة الكـف الرجعـي ، 

ض اآلخـر ، فيعرقـل بعضـها حيث تتداخل عنارص اخلربات املتعلقة بعضها يف البع
 .  ١١٦البعض

وتطبيقا هلذه القاعدة ، فإن املتعلم إذا أراد حفظ سورة من القرآن الكريم أو جمموعة 
معينة من آياته ، فإنه ال يكررها ويرددها بصورة متتالية مستمرة ، بل األفضل له أن 

كثر يف اليوم ؛ يوزع عدد التكرارات التي حيتاجها يف احلفظ عىل فرتتني أو ثالث أو أ
ليتخلل ذلك وقت للراحة وإعادة النشاط ، واستمرار الرغبة . أما تركيز حفظها يف 

و سـبب يف حـدوث امللـل للطفـل جلسة واحدة ووقت واحد لعدة سـاعات ، فهـ
، وإرهاقه ، وبالتايل تضعف قدرته عىل الرتكيز ، كام أن هذا امللل احلاصل قـد وتعبه

 اع عنه .يؤدي إىل ترك احلفظ واالنقط
وفيام ييل عرض لبعض الفوائد والثمرات التي تعود عىل الطفـل أو املـتعلم بتطبيـق  

 : هذه القاعدة

                                                 
 . ٢٩٤سيكولوجية التعلم ، رمزية الغريب ، ص  - ١١٦



٧٧ 

تفيد يف إعطاء دماغه وجسمه نشاطا متجددا ُيذهب عنـه امللـل واإلعيـاء ،  -١
: ( إين ألسـتجم  tويعيد له مهته ورغبته يف التحصيل ، وهلذا يقـول أبـو الـدرداء 

 ١١٧قلبي باليشء من اللهو ؛ ليكون أقوى يل عىل احلق )
. 

كام كان الزهري رمحه اهللا حيرص عىل فرتات الراحة هذه التي جتدد النشاط ، فكـان 
هاتوا من أشعاركم ، هاتوا مـن أحـاديثكم ، فـإن "إذا حّدث فرتة من الوقت قال : 

َضة ، فأفيضوا  ١١٨"يف بعض ما خيفف علينا  األذن جماجة ، وإن للنفس َمحْ
ومن فوائد فرتات الراحة أن فيها يتم بناء آثار الذاكرة أي نقش املادة يف الـدماغ  -٢

 ١١٩عىل شكل آثار ذاكرة
، وهذا ما أشار إليه ابن اجلوزي حني وجه تلميذه بقولـه 

وينبغي أن يريح نفسه من احلفظ يوما أو يومني ؛ ليكون ذلك كالبناء الذي يراح  ": 
 ١٢٠ستقرلي

. 
كام وإن توزيع احلفظ يقلل من إمكانية حدوث التداخل بني أجزاء املـادة، ألنـه  -٣

يتيح للمتعلم فصل أجزاء املادة بفواصل زمنية ُتشغل باسرتاحة كاملـة ، أو بحفـظ 
مواد دراسية خمتلفة يف طبيعتهـا ، ويف كـال احلـالني يقـل التـداخل ويـزداد الـتعلم 

 ١٢١واحلفظ والتذكر
. 

                                                 
 . ١/١١٥هبجة املجالس وأنس املجالس ، البن عبدالرب ،  - ١١٧
 . ١/١٠٤لرب ، ص=جامع بيان العلم وفضله ، البن عبدا - ١١٨
 ١٠٩املهارات الدراسية ، حممد عيل اخلويل ، ص  - ١١٩
 ٥٠احلث عىل حفظ العلم ، ص - ١٢٠
 ١٠٩املهارات الدراسية ، حممد عيل اخلويل ، ص  - ١٢١



٧٨ 

لم فرصـة لتوزيـع أوقاتـه عـىل فوائد توزيع احلفظ أيضا أنـه يعطـي املـتعومن  -٤
ا باإلضـافة إىل أن ذلـك يعطـي املـتعلم فرصـة ذ، والتسميع ، واملراجعة . هاحلفظ

إلجياد التوازن بني عملية احلفظ ، وحقـوق الـنفس واألهـل ، ومـا حتتاجـه املـواد 
إن لبدنك عليك حقـا ، وإن  األخرى ، أخذا من التوجيه النبوي الكريم القائل : ((

 . ١٢٢ألهلك عليك حقا ، وإن لزورك عليك حقا ))
مم سبق عرضه ، يتضح أمهية العمل هبذه القاعدة ، كام يتضح أمهية توجيـه الطفـل 

عـىل فوائـدها وتأثريهـا عـىل حتصـيلهم  األطفـالإىل االلتزام هبا وينبغي أن نطلـع 
م جدا وهـو أن ال تكـون الفـرتات وتنظيم أوقاهتم . كام ينبغي إرشادهم إىل أمر مه

التي يعطوهنا ألنفسهم أثناء احلفظ متباعدة وطويلـة ، ألن طـول الفـرتة ، واتسـاع 
 مداها ُهييئ الفرصة للنسيان .

 
القاعدة الثانية والعرشون : أدعو لطفلك وعلمه الـدعاء وطلـب العـون مـن اهللا يف 

 حفظ القرآن
يف قضـية حفـظ القـرآن هـي ذكـر اهللا  إن من أهم األمور التي جيب تعليمها للطفل

وااللتجاء إليه بالدعاء يف كل وقت ويف كل حال ، واالعتامد عىل اهللا وطلب العـون 
 منه عندما يثقل عليه احلفظ ،  فهو أفضل دواء لذلك .

                                                 
 .٦٩٦، ص  ٢أخرجه البخاري يف كتاب الصوم ، باب حق الضيف يف الصوم ، ج - ١٢٢



٧٩ 

وكثريا ما يصيب الطفل فتورا بعد مدة من الزمن أثناء احلفظ لسبب مـا ، فـال دواء 
.  Iاللجوء إىل اهللا سبحانه وتعاىل والوقـوف بـني يديـه  ملثل هذه احلالة أفضل من

اِع إَِذا َدَعـاِن  [:  Yفهو القائل  َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ُهمْ   .  ] ١٢٣َفْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْلُيْؤِمنُوا ِيب َلَعلَّ

ائدة مع أنفسـهم وأبنـائهم وأكـرمهم وقد جرب أناس كثريون الدعاء وأحسوا بالف
 اهللا بكرمه بحفظ القرآن املتني . 

 
القاعدة الثالثة والعرشون  : اغرس يف نفس الطفل العمل بـام حيفظـه ويتعلمـه مـن 

 القرآن
من أراد أن يثبت له حفظه وأن ينال يف اآلخرة أجره ، فليعمل بكـل حـرف يتعلمـه 

، وأن ال جيعـل حظـه مـن القـرآن جمـرد  rمن كتاب اهللا تعاىل ، ومن حديث النبي 
 التالوة والسامع  ، وإال كان هذا القرآن سببا يف شقائه وهالكه والعياذ باهللا .

أنه قال : إين ألحَسُب الرجل ينسى العلم كان  tوقد ُروي عن عبداهللا بن مسعود 
 .  ١٢٤يعلمه باخلطيئة بعملها

 به وإال ارحتل . وقال سفيان الثوري : هيتف العلم بالعمل ، فإن أجا

                                                 
 ١٨٦سورة البقرة :  - ١٢٣
 ٢٢٦القرآن ختريج ابن عساكر : جزء فيه أخبار حلفظ  - ١٢٤



٨٠ 

وقال اإلمام الغزايل : لو قرأت العلم مائة سـنة ، ومجعـت ألـف كتـاب ، ال تكـون 
 مستعدا لرمحة اهللا إال بالعمل .

ْنَساِن إِالَّ َما َسَعى[ قال تعاىل :  .١٢٥ ]َوَأْن َلْيَس لِْإلِ
وقال وكيع : كنا نستعني عىل حفظ احلديث بالعمل بـه ، وكنـا نسـتعني عـىل طلبـه 

 صوم . بال
فاجعل حفظك وحفظ طفلك للقرآن حفظ عمل ورعاية ، ال حفظ قراءة وتـالوة. 

فإن حفاظ القرآن كثري ، والعاملني به أقل ، ورب حارض كالغائب وعـامل كاجلاهـل  
ورب حافظ للقرآن وليس معه منه يشء ، إذ كان يف تركه للعمـل بمنزلـة الـذاهب 

 عن معرفته وعلمه .
( تعلموا القرآن ، وسلوا اهللا به اجلنة قبل أن يتعلمـه قـوم ، أنه قال : ( rوصح عنه 

يسألون به الدنيا ، فإن القرآن يتعلمه ثالثة : رجل يباهي ورجل يسـتأكل ، ورجـل 
 . ١٢٦يقرأه هللا ))

ومن جاء بعدهم مـن التـابعني ومـن سـلك سـبيلهم  rولقد كان أصحاب النبي 
 أكثروا معه من العمل .  يعملون بام يتعلمون ، وما أكثروا من العلم إال

                                                 
 ٣٩لنجم:ا - ١٢٥
 ٢٥٨انظر : سلسلة األحاديث الصحية رقم  - ١٢٦



٨١ 

ننا القرآن ، عـثامن اهللا : ( حدثنا الذين كانوا يقرؤوقال أبو عبدالرمحن السلمي رمحه 
عرشـ  r، وعبداهللا بن مسعود وغريمها : أهنم كانوا إذا تعلموا عن النبـي  بن عفان

آيات ، مل يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمـل . قـالوا : فتعلمنـا 
 . ١٢٧لعلم والعمل مجيعا)ا

 ١٢٨وإن من فوائد العمل باملحفوظ من العلم
: 

: هتـف العلـم بالعمـل ، فـإن  tتثبيت احلفظ . وهلذا قال عيل بن أيب طالـب  -١
 أجابه وإال ارحتل )) .

أن يكون يف املحفوظ بركة ونفعا وقد قيل ( من عمل بام علم ، أورثه اهللا علم ما  -٢
 مل يعلم ) 

ُمُكُم اهللاَُّ َوا [: Iوقال  ُقوا اهللاََّ َوُيَعلِّ ]تَّ
١٢٩ . 

،  وإن لكل يشء زكاة ، وزكاة العلم واحلفظ العمل به ، فام أديت زكاتـه بـورك فيـه
 وحصل به النفع ، وإال حمقت بركته .

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ١/٣٨٣انظر : نزهة الفضالء  - ١٢٧
 ٨٨الكلامت احلسان ، أليب احلارث حممد مصطفى شعيب ، ص  - ١٢٨
 ٢٨٢سورة البقرة :  - ١٢٩



٨٢ 

 ١٣٠تأديب الطفل بآداب تعلم القرآن الكريم
نصـح قـد أوجـب اهللا سـبحانه وتعـاىل ال"قال اإلمام النووي رمحـه اهللا: 

، وتنبـيههم  ، وإرشـادهم إليهـا ، ومن النصيحة له بيان آداب َمحََلته وطّالبـه لكتابه
 . ١٣١"عليها

إن تأديب الطفل بآداب تعليم القرآن له أمهية كبرية يف حياة الطفل ، وينبغي زرع      
هذه اآلداب يف نفوس األطفال منذ نعومة أظفارهم وتنبع تلـك األمهيـة مـن كـون 

ل حلمل هذا الكتاب العظيم يف صدره وحيث أنه سـيكون تلك اآلداب تؤهل الطف
مؤهال ألن يكون من أهل اهللا وخاصته كام جاء يف احلديث الرشيف ، وكـذلك ألن 
حافظ القرآن سيكون فيام بعد قدوة لغريه يف مجيـع املجـاالت ، ومـن هنـا سـتكون 

ل بتلـك نظرة الناس حلافظ القرآن ختتلف عن نظرهتم لغـريه ، كـام إن التـزام الطفـ
اآلداب يقوي يف إيامنه وجيعله يرتبى عىل حسن اخللق يف التعامل مع الغري ، فعن أيب 

 ١٣٢..))املؤمنني إيامنا أحسـنهم ُخُلَقـاً : (( أكمل rقال : قال رسول اهللا  tهريرة 
. 

ولتعليم القرآن الكريم جمموعة من اآلداب التي ينبغي عىل املتعلم صـغريا   
وحيث إن بعض اآلداب مـن الصـعوبة بمكـان أن يـدركها  أو كبريا أن يتأدب هبا ،

رحها ـالطفل بنفسه ، فوجب عىل وليه أو من يقوم بتعليمه القرآن أن يبينها له ويشـ
 بأسلوب يناسب قدراته العقلية واجلسمية .

 ويمكننا إمجال آداب الطفل مع تعلم وحفظ القرآن الكريم يف اآلداب التالية :
                                                 

خالوي ومعاهد حتفيظ انظر : التبيان يف آداب محلة القرآن ، و اآلداب لطالب حلقات و - ١٣٠
 القرآن ، وانظر كيف تتأثر بالقرآن وكيف حتفظه . 

 . ٥التبيان يف آداب محلة القرآن ص  - ١٣١
 . ٤٦٨٢رواه أبو داود يف كتاب السنة برقم  - ١٣٢



٨٣ 

يريد بطاعتـه التقـّرب ": بأْن U ده عىل أن ُخيلِص النية هللا )  أن يتم تعليمه وتعوي١
، أو اكتساٍب ملحمدٍة عنـد النـاس ،  إىل اهللا تعاىل ، دون يشٍء آخر من تَصنٍُّع ملخلوق

، ١٣٣"، أو معنًى من املعاين سوى التقّرب إىل اهللا تعـاىل ، أو مدٍح من اخللق أو حمبةٍ 
اهر والباطن ، فال يعمل املرُء شيئًا رئـاَء بحيث  يفهم الطفل أنه ال بد أن يستوي الظ

الناس، وال يرتكه مراعاًة هلم ، بل يكون الّرس عنـده كالعالنيـة ، ويكـون اإلخفـاء 
لديه بمثابة اإلظهار ، كام ال يكون هدفه من تعلمه للقـرآن املكافـأة أو اهلديـة التـي 

 اهللا عليه ؛ كيف ال وقد ذكر النبي صىل تعطى يف مدارس التحفيظ وبعض احللقات
ُر هبم الناُر ثالثٌة من املرائني منهم حافظ القرآن لُيقال: قارٌئ،  وسلم أن أّوَل من ُتسعَّ

 وقد قيل . 

نا ٢ )  ال بد أن يعلم الطفل بأْن يقرأه بِنيَّة العمل به ، والتخلُّق بأخالقه ؛ كام قالت ُأمُّ
رآن). وأن يتمّثل وصيَة : (كان خلقه الق rيف شأن النبي  -ريض اهللا عنها  –عائشة 

ينبغي حلامل القرآن أن ُيعَرف بليله إذا "ابن مسعود ريض اهللا لصاحب القرآن : 
، وبنهاره إذا الناس ُمفطرون ، وبحزنه إذا الناس يفرحون ، وببكائه  الناس نائمون

لناس إذا الناس يضحكون ، وبصمته إذا الناس خيوضون ، وبخشوعه إذا ا
 . "خيتالون

لطفل  أْن ُينَظَِّف فاُه بالسواك وغريه ، عند رغبته يف قراءة القرآن أو حفظه ) يعود ا٣
 .  ، وإن مل يفعل فال حرج إكراما للقرآن وإجالال له

) ُيستحّب تعويد الطفل أن يقرأ القرآن وهو عىل طهـارة . فـإن قـرأ ُحمْـِدثًا حـدثًا ٤
                                                 

 . ١٤التبيان يف آداب محلة القرآن ص  - ١٣٣



٨٤ 

 .  أصغر جاز بإمجاع املسلمني . أما مسُّ املصحف فال بّد له من الطهارة عىل الراجح

) ال بد من تعويد الطفل أن تكون القراءة يف مكان نظيٍف ، وأحسن األماكن ٥
 بيوت اهللا ، مع استحباب أن يْعُمَر الناس بيوهتم بالقرآن وسائر األذكار . 

) ُيستحب للقارئ استقبال القبلة ، وهذا ليس بواجب ولكن تعويدهم عليه ٦
مع أنه جيوز قراءته عىل أي وجهة يعطي للقرآن أمهية ووقارا يف نفوس األطفال ، 

 أخرى . 

)  ُيندب تعليم الطفل أثناء قراءة القرآن أن جيلس منكِرسًا ذليًال بني يدْي مواله ، ٧
يف حتسني أدبه  –يكون جلوسه وحده "يف سكينة ووقار ، مطرقًا رأسه بحيث 

، مع جواز القراءة يف حال القيام  ١٣٤"كجلوسه بني يدي معلمه –وخضوعه 
 عود وعىل أي حال أخرى . والق

، فإنَّ  ) ُيعلم الطفل عند الرشوع بقراءة القرآن   أن يستعيذ من الشيطان الرجيم٨
َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاهللاَِّ ِمَن  [:  Iهذا مستحٌب ، وقيل : واجب ؛ لقوله 

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ ]الشَّ
١٣٥ . 

 .  ند بدء كلِّ سورة يقرأها  سوى سورة براءة) ُيعلم الطفل أن يبدأ بالبسملة ع٩

أن يتدّبَر اآلياِت ، وخيشَع عند التالوة ،  ) يتم تدريب الطفل وتعويده١٠
                                                 

 . ٤٢التبيان يف آداب محلة القرآن ص - ١٣٤
 . ٩٨سورة النحل :  - ١٣٥



٨٥ 

صفة ". فاخلشوع والبكاء كام قال النووي رمحه اهللا:  Iويستحرض مناجاَة املوىل 
وَن لِْألَ  [: Iالعارفني ، وشعار عباد اهللا الصاحلني ؛ قال اهللا  ْذَقاِن َيْبُكوَن َوَخيِرُّ

َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا  [: Uعند قوله  r، وقد بكى النبي  ١٣٧"]١٣٦َوَيِزيُدُهْم ُخُشوعا ً 
ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعَىل َهُؤالِء َشِهيداً  ]ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

، وقالت عائشة يف وصف  ١٣٨
رجل " رواية: ، ويف"إنَّ أبا بكٍر رجٌل رقيق":  -ريض اهللا تعاىل عنهام  -أبيها 
ال يتبنيَّ الناس قراءته من كثرة بكائه . وقرأ عمر ريض اهللا عنه سورة  "َأِسيف

 يوسف وهو ُيصّيل بالناس فبكى حتى َسمع بكاَءه من كان يف آخر الصفوف . 

) ُيستَحبُّ تعويد وتعليم الطفل أن تكون قراءته للقرآن عىل ُتَؤَدٍة وترسل ١١
ِل اْلُقْرآَن َتْرتِيالً َورَ  [:  I؛ لقوله  ١٣٩وترتيل ]تِّ

وقد جاء النهي عن   . ١٤٠
 اهلْذَرمة ، وهي القراءة املُْفِرطة يف الرسعة هّذًا كهذِّ الشعر . 

) ُيستحبُّ تعليم الطفل الدعاء أثناء القراءة ، فيسأل القارئ من فضل اهللا إذا مرَّ بآية ١٢
أن النبي صىل اهللا عليه  فقد روى مسلم ، رمحٍة ، ويستعيذ عند آيات العذاب والوعيد

ذ إذا مرَّ بآية فيها تسبيٌح سبَّح ، وإذا مرَّ بسؤاٍل سأل (: وسلم ٍذ تعوَّ  .  ) ، وإذا مرَّ بتعوُّ

) وُيستحبُّ أيضا تعويد الطفل عىل اجتناب الضحك واملزاح واللغط واحلديث ١٣
وال ُتكثروا  : (( .. rيف خالل قراءة القرآن  ، إال كالمًا ُيضطرُّ إليه ، يقول النبي 

                                                 
 . ١٠٩اإلرساء :  سورة  - ١٣٦
 . ٤٦- ٤٥التبيان يف آداب محلة القرآن ص - ١٣٧
 . ٤١سورة النساء :  - ١٣٨
 ١/٢٧اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي:  - ١٣٩
 . ٤سورة املزمل :  - ١٤٠



٨٦ 

: (( من كان يؤمن  r، ويقول  ١٤١الضحك، فإن كثرة الضحك ُمتيُت القلب ))
، كام يعود عىل عدم العبُث   ١٤٢باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت ))

 والنظُر إىل ما ُيلهي ويشغله عن القراءة . 

ـط يف رفع الصوت بالقرآن أثناء القراءة امتث١٤ :  Iاالً لقوله ) ُيعلم الطفل التوسُّ
َهْر بَِصالتَِك َوال ُختَافِْت ِهبَا َواْبَتِغ َبْنيَ َذلَِك َسبِيالً  [ ]َوال َجتْ

١٤٣  . 

 r) ُيستحبُّ حثهم وتعليمهم حتسني الصوت والتغنِّي بالقرآن ، فقد أثنى النبي ١٥
: (إين  rبقوله: (لقد أوتيت مزمارًا من مزامري آل داود) ، وقوله  tعىل أيب موسى 

عرف أصوات رفقة األشعريني بالّلْيل حني يدخلون ، وأعرف منازهلم من أصواهتم أل
:  t. وقد قال الرباء  ١٤٤بالقرآن بالّلْيل وإن كنت مل أَر منازهلم حني نزلوا بالنهار)

قرأ يف العشاء بالتني والزيتون ، فام سمعت أحدًا أحسن صوتًا منه  rسمعت رسول اهللا "
r"١٤٦" وَأَحبُّ ما ُيقرُأ حدرًا وحتزيناً "اهللا:  ، وقال الشافعي رمحه ١٤٥. 

مـه ، فـال يضـعه عـىل األرض ١٦ )  وجيب تعويد الطفل وتعليمه أن يرفَع املصحف ويعظِّ
؛ ألنه كالم رّب العـاملني الكبـري   ، وال جيعل فوقه كتابًا أو متاعاً  ١٤٧" ال يرتكه منشوراً و"

 .   املتعال الذي َيعلو وال ُيعىل عليه
                                                 

 . ٤١٩٣. وابن ماجة يف الزهد  ٢٣٠٥رواه الرتمذي يف الزهد  - ١٤١
 . ٤٧، ومسلم يف اإليامن  ٥٦٧٢رواه البخاري يف األدب  - ١٤٢
 . ١١٠سورة اإلرساء :  - ١٤٣
 كام ثبت يف الصحيحني . - ١٤٤
 متفق عليه  - ١٤٥
 . ٦٠التبيان يف آداب محلة القرآن ص  - ١٤٦
 . ١/٢٨اجلامع ألحكام القرآن  - ١٤٧



٨٧ 

ليم الطفل أن ُجينَِّب املصحف مواطَن اخلبائث ، فال يصحبه إىل ) وَيلزُم تع١٧
األماكن املستقذرة ، كام يتجنب ملَسه حينام يكون عىل غري طهارة . ومن أدبه أنه 
يتوقف عن القراءة إذا خرج منه ريح أو عرض له تثاؤب ، وأن يرتك القراءة إذا 

التعب ، بحيث تكون قراءة  غلبه النعاس أو استعجم عليه القرآن أو استوىل عليه
القرآن عىل أكمل األحوال ، وما أحسَن ما نقله القرطبي عن احلكيم الرتمذي أنه 

ومن حرمته أن ال ُيقرأ يف األسواق وال يف مواطن الَلَغط واللغو وَجمْمع ":  قال
و . أال ترى أّن اهللا تعاىل ذكر عباد الرمحن وأثنى عليهم بأهنم إذا مّروا بالّلغ السفهاء

مّروا كرامًا ؛ هذا ملروره بنفسه ، فكيف إذا مّر بالقرآن الكريم تالوة بني ظهراين 
 . ١٤٨"أهل اللغو وَجمْمع السفهاء

) ومن اآلداب املهمة التي جيب تعليمها للطفل  أن يعتمد يف فهمه ملعاين اآليات ١٨
كْ  [:  Iعىل من هو أعلم منه امتثاالً ألمر اهللا  ِر إِْن ُكنُْتْم ال َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

ه ويفهمه من تلقاء نفسه باجلهل واهلوى  ؛ فَيضّل عن ١٤٩ ]َتْعَلُمونَ  ، فال يفرسِّ
َفت النصوص إال بسبب  سبيل اهللا عت األمانات وُحرِّ . وليت شعري هل ُضيِّ

ونه بمعزل عن  الغفلة عن هذا الضابط يف التعامل مع كتاب اهللا ، كشأن الذين ُيفرسِّ
 فتجيء أفهامهم منبتة ال يف العري وال يف النفري .  كتب التفسري ؛ 

) ومن اآلداب املهمة أيضا تعليمه بأن كل ما جاء يف القـرآن صـحيح وال جمـال ١٩
م بـام مل ُيـدرك حقيقتـه أو  ق اآليـات وُيسـلِّ لتكذيبه ألنه من رب العـاملني ، فيصـدِّ

 .نا) يفهمه ، كشأن الراسخني القائلني: (آمنّا به كٌل من عند ربِّ 
                                                 

 املرجع السابق . - ١٤٨
 . ٤٣سورة النحل :  - ١٤٩



٨٨ 

 طرق وأساليب تدريس وحتفيظ القرآن الكريم لألطفال
 

إن معلم القرآن وباألخص معلم األطفال ، يتوجب عليه أن يدقق النظر يف اختيـار 
، وال شك أن الطرق املنظمة يف التدريس متّكـن املـدرس مـن الوصـول إىل  طريقته
 هدفه . 

واآليـات القرآنيـة تعلـيًام  ُيعلم أصحابه األدعية الرضـورية  rفقد كان رسول اهللا 
عمليًا والصحايب ال يقرأ وال يكتب ، فكان يرددها الصـحايب أمـام الرسـول حتـى 

: عـن الـرباء بـن  حيفظها ، ويف ذلك ورد حديث فيه تعليم كلامت تقال قبـل النـوم
إذا أتيت ملضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ، ثـم  : (rعازب قال : قال رسول اهللا 
اللهم إين أسلمت نفيس إليـك ، ووجهـت  "ن ، ثم قل : اضطجع عىل شقك األيم

وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجى منـك 
فإن مت مـن ليلتـك  "إال إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت 

اهللا  قال : فرددهتا عىل النبـي صـىل "فأنت عىل الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به 
قـال ال  "ورسـولك  "عليه وسلم  ، فلام بلغت : آمنت بكتابك الذي أنزلت قلـت 

 . ١٥٠) ونبيك الذي أرسلت

                                                 
يب ط عيسى البا ١٧٧رواه البخاري ومسلم ، انظر الرتغيب والرتهيب ، املجلد األول ص -١٥٠

 احللبي .



٨٩ 

كـان  قـال : ( tأما تعليم القرآن : فقد أشار إليه الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهللا 
يعلمنا االستخارة يف األمور كلها كام يعلمنا السورة من القـرآن ....   rرسول اهللا 

 . ١٥١ديث )احل
فدل عىل أن لتعلـيم القـرآن  "كام يعلمنا السورة من القرآن  "والشاهد قول جابر : 
 أسلوبًا نبويًا خاصًا . 

 
وفيام ييل نستعرض بعض  طرائق تدريس القرآن العملية لألطفال مع مراعاة قواعد 

 التحفيظ التي ُذكرت آنفا  .
 

 اءة والكتابة .أوالً : طريقة العرض لألطفال الذين يعرفون القر
بالنسبة لألطفال الذين يعرفون القراءة من املصحف تستخدم معهم طريقة العرض 

 من املعلم وذلك كام ييل : 
حتديد املقدار الذي يستطيع حفظه يف جلسة واحـدة ، مراعيـًا يف حتديـده  هلـذا  - ١

 املقدار ما ييل :
           تناسبه مع قدرة الطفل . -أ  

                                                 
  ٢١١رواه البخاري وأبو داود والرتمذي والنسائي ، انظر الرتغيب والرتهيب املجلد األول ص-١٥١

 



٩٠ 

 ة إقباله .نشاطه ومهته ودرج -ب
   وقته املخصص للحفظ  . -ج  
 زمن احللقة ومدى سهولة اآليات . -د
يقرأ املدرس ذلـك املقـدار أمـام الطفـل والطفـل يـردد خلفـه مـع املتابعـة يف  - ٢

املصحف ، ويمكن أن يدع املدرس الطفل يقرأ عليـه املقطـع مـن املصـحف وهـو 
 يستمع إليه ، ويصوب خطأه وُيقّوم أداءه .

حالة تبني املدرس صعوبة الكلامت عىل الطفل ، وعجـزه عـن قراءهتـا مـن يف  - ٣
 املصحف فإنه يقوم بتلقينه إياها ؛ حتى يتمكن من قراءهتا بشكل جيد .

هه إىل تنفيذ اخلطوات اآلتيةبعد التأكد من صحة قراءة الطفل يُ  - ٤  :وجِّ
 من إجادهتا . * قراءة املقدار املحدد للحفظ من املصحف عدة مرات حتى يتمكن  

 * إذا كانت اآلية طويلة قسمها إىل مقاطع وحفظها مقطعًا مقطعًا مع الربط بينها .   
* حيفظ آيات املقطع آية آية ويقـوم بـربط اآليـة الثانيـة بـاألوىل والثالثـة بـاألوىل    

 والثانية ... وهكذا .
سـمع والبرصـ * أن يرفع صوته بتوسط أثناء احلفظ ؛ لكي يتم استخدام حاسة ال   

 والنطق يف عملية احلفظ .
* تالوة اآليات يف بداية احلفظ برتتيل ومتهـل ، ثـم يسرتسـل يف القـراءة ليسـهل    

 احلفظ والربط .



٩١ 

ع لنفسه ما حفظ بعد إمتام حفظه عدة مرات .      * أن ُيسمِّ
د * أن يقوم بقراءة املقدار املحفوظ من املصحف برتكيز بعد تسميعه لنفسه للتأكـ   

 من سالمة احلفظ .
بعد إجادة احلفظ وإتقانه يقوم املدرس بالتسميع للطفل و يمكن تكليف أحـد  - ٥

 إخوانه بالتسميع له . 
ثم بعد ذلك يقوم بربط أول السورة بآخرها ، أو أول الصفحة بآخرها ؛ حتـى  - ٦

 . ١٥٢يتم إتقان احلفظ
 

 رفون القراءة من املصحف .الطريقة الثانية : طريقة التلقني لألطفال الذين ال يع
 أوالً : تعريف التلقني .

اللقن هو الفهم ، تلقنه أي فهمه ، لقن أي فهم ، لقنني فالن كالمًا أي فهمني منه ما 
 . ١٥٤و اللقن هو رسعة الفهم ، التلقني هو رسعة التفهيم ١٥٣مل أكن أفهم

 
 

                                                 
انظر  : نحو أداء متميز حللقات حتفيظ القرآن ، املنتدى اإلسالمي ، مطبعة النرجس بالرياض -١٥٢
 ٢١-٢٠هـ ص ١٤١٩
   انظر لسان العرب البن منظرة ، مادة ( لقن ) -١٥٣
   القاموس املحيط ، للفريوز آباد ، مادة ( لقن ) انظر : -١٥٤



٩٢ 

 ثانيًا : أمهية التلقني .
فلقنه أول مخس آيات من سـورة  uا جربيل أرسل اهللا إليه سيدن rملا ُبعث النبي 

العلق. وهذه تعترب الطريقة املثىل يف تعلـيم القـرآن الكـريم خاصـة وهـي الطريقـة 
اجليد بالرغم أهنا أكثر استغراقًا للوقت فمن لقن مل يلحـن  ،  الطفلاألجدر إلعداد 

ُتفّهـم أي ُتلّقـن و ١٥٥}وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم علـيم  {قال اهللا تعاىل: 
ال شك أن هذه األمة كام هـم متعبـدون بفهـم  "وتأُخذ وحتفظ ، قال ابن اجلزري : 

معاين القرآن الكريم وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفـه عـىل 
والتلقـني يكـون بإحـدى  ١٥٦" rالصفة املتلقاة من أئمة القـراءة املتصـلة بـالنبي 

 طريقتني : 
 التلقني الفردي : - ١
هو التلقني لطفل واحد أي يقرأ املعلم اآلية ويرددها الطفل بعده ، وهذه الطريقـة و

هي األصلح للطفل بال شك فإن كان لدى املعلم عدد قليل من األطفال فاألصلح 
 هلم أن يقرئ املعلم كال منهم عىل انفراد حتى يتم الضبط واإلتقان .

 التلقني اجلامعي : - ٢

                                                 
   انظر : النرش يف القرءات العرش البن اجلزري .-١٥٥
 .  يظ القرآنجمعية حتفالشؤون التعليمية بإعداد  ، مذكرة من انظر طرق تدريس القرآن -١٥٦



٩٣ 

 طف الاألموعة من األطفال بأن يقرأ هلم اآلية ثم يرددهـا وهي قيام املعلم بتلقني جم
 . ا وهكذا حتى يتم احلفظ واإلتقانخلفه حتى يضبطوهن

 
 ثالثًا : ضوابط تنفيذ طريقة التلقني . 

 أن يكون عدد األطفال قليًال .  - ١
أن يقرأ املعلم قراءة نموذجية متأنية موجهًا إياهم إىل دقـة االسـتامع ، وحسـن  - ٢

 . يدالرتد
أن تكون املقاطع املقروءة قصرية نسبيًا حتى يتم تاليف انقطـاع نفـس األطفـال  - ٣

 . أثناء القراءة
إلزام مجيع األطفال بـإمرار أيـدهيم عـىل الكلـامت املقـروءة ومالحظـة ذلـك  - ٤

 باستمرار .
الوقوف عـىل رؤوس اآلي ، وااللتـزام بعالمـات الوقـف وضـبط احلركـات  - ٥

 والسكنات.
يكون صوت األطفال يف الرتديد معتدالً ومنظًام حتى ال يتعبهم وليتمكنـوا أن  - ٦

 من النطق بالتجويد .
 املتابعة الدقيقة من املعلم ألفواه األطفال عند الرتديد . - ٧
 تكرير الكلامت الصعبة حتى يتم ضبطها . - ٨



٩٤ 

 التأكد من سالمة النطق لكل طفل عىل حده بعد االنتهاء من التلقني . - ٩
 يستمر املعلم يف الرتديد وال يقترص عىل مرة أو مرتني ، حتى يتم اإلتقان . - ١٠
 يعاود املعلم قراءة سطر سطر ، ثم سطرين ثم ثالثة وهكذا . - ١١
 بعد االنتهاء من القراءة الرتديدية يبدأ املعلم باالستامع إىل بعض األطفال . - ١٢

الكلامت الصعبة لكل طفـل  والتأشري عىل قلم رصاصملحوظة :  يمكن استخدام 
 يف مصحفه .

 رابعًا : أهداف هذه الطريقة .
ختليص ألسنة األطفال من عيوب النطـق ومنـع رسيـان اللهجـة العاميـة عـىل  - ١

 ألفاظ القرآن الكريم .
تعريف األطفال باصطالحات الضـبط كعالمـات املـد ، والوقـف ، ورؤوس  - ٢

 األحزاب واألرباع واألجزاء .
ضعاف القراءة من إتقان القراءة من املصحف ، وخاصة الكلـامت التـي متكني  - ٣

 جيدون صعوبة يف نطقها . 
تعويد األطفال عىل تدبر اآليات من خالل الوقف عىل بعـض اآليـات املـؤثرة  - ٤

 ولفت أنظارهم إليها . 
تعريف األطفال بأحكام التجويد األساسية وكيفية تطبيقهـا عنـد املـرور عـىل  - ٥

 منها أثناء القراءة .أمثلة 



٩٥ 

سنوات  ٧-٣خامسا : بعض األخطاء املتوقعة يف طريقة التلقني لألطفال الصغار من 
 وطرق عالجها :

ـة وال   )١ نالحظ عدم سالمة خمارج احلروف لدى كثري منهم ، وهي تكون إمـا َخْلِقيَّ
حيلة لنا يف ذلك ، أو أن تكون مما يمكـن تصـحيحها بـالعالج والتوجيـه ، وذلـك 

بالرتكيز عىل خمرج احلرف ، وتكرار نطقه أمام الطفل، ثم يكون النُّطـق مـن الطفـل  
ـم  نفسه ، مع استخدام املرآة الصغرية لريى التلميذ كيف خيرج احلرف من فـم املعلِّ
ل إىل نتيجة ُمرِضـية معـه ، مـع  وحياول حماكاته وهو يشاهد شكل فمه إىل أن نتوصَّ

 .  األطفالفروق الفردية بني مالحظة مراعاة خصائص النمو وال
م حرًفـا عـىل   )٢ بعض األطفال قد يستبدل حرًفا بحرف يف بعض الكلامت ، أو ُيقـدِّ

آخر مثل (أنارب بدالً من أرانب ، أو سجرة بدالً من شـجرة ) ويـتم عـالج ذلـك 
بتقسيم الكلمة إىل مقاطع أو حروف ، ونطقها مع الطفل بالتـدريج إىل أن ُيتقنهـا ، 

املرحلة املتقدمة عندما يتعلم الكتابة فُتكَتب الكلمة عىل السبورة وُتناقش مـع  أما يف
 األطفال .

ا ، ويف احلالتني   )٣ ا أو نفسي  التلعثم أو الرتدد يف النطق ، وهو أيًضا إما أن يكون َخْلِقي 
يتم تشجيع األطفال وبث الثقة يف النفس لدهيم ومالحظة عدم سـخرية اآلخـرين 

مكن تسجيل صوت الطفل وهو يقرأ بعد تغطيـة عينيـه بمنـديل نظيـف منهم ، وي



٩٦ 

إىل اآلخـرين ، ويف الغالـب   كنوع من اللعب ؛ ألن االرتباك يأيت مـن نظـر الطفـل
تكون قراءة الطفل بشكل أحسن بعد هذا اإلجراء ، مـع تشـجيعه والرتبيـت عـىل 

يـط يف املنــزل ظهره ؛ كي يشعر باالطمئنان ، أو نطلب منه تسـجيل قراءتـه يف رش
  .نـزل يستشعر االطمئنان بشكل أكربونستعرضه أمام األطفال ألنه يف امل

بطء احلفظ ، وُيعالج بالتكرار والتحفيظ الفردي ، ويمكن حتويله إىل مراكز عالج   )٤
 بطء التعلم فقط يف احلاالت املستعصية جدا  .

 
 :١٥٧عملية ُجمربة ) الطريقة الثالثة : طريقة احلفظ عىل مدار اليوم ( طريقة

 وهي طريقة اخلمس آيات .
من القرآن مخس آيات من سورة العلق  ولـذلك  rإن أول ما نزل عىل سيدنا حممد 

أقرتح بأن يكون الدرس مخس آيات يف بداية األمر هـذا بالنسـبة للسـور الطويلـة ، 
، ولكـن  وأما إذا كانت بداية احلفظ من جزء النبأ ، فتكون سورة قصـرية كـل يـوم

بعض الناس  يقول الوقت ضـيق وال أسـتطيع احلفـظ فقـد اقرتحـت عـىل بعـض 
الطالب هذه الطريقة وهي طريقة حفظ آية واحـدة يف كـل صـالة مـن الصـلوات 

 اخلمس . 

                                                 
 خمترصة من مطوية بعنوان ( كيف حتفظ القرآن ) .  -١٥٧

 



٩٧ 

هل حفظ آية واحدة قبل أو بعد كل صالة من الصلوات اخلمـس تشـغل الطالـب 
صـالة  يكـون فإذا حفظ الطالب آيـة واحـدة يف كـل  …عن قضاء مصاحله ؟ كال 

جمموع ما حيفظ يف اليوم مخس آيات وذلك بعد تصحيح نطقها عىل املعلم ، ثم  يقرأ 
اآليات اخلمس التي حفظها يف الركعة األوىل بعد الفاحتة من راتبة العشاء ويكررها 

أيام بدون أي ُكلفة  ٧يف الركعة الثانية . وهكذا كل يوم  ، فيكون جمموع ما حيفظ يف 
ية ، ثم يأيت يوم اجلمعة ويذهب إىل املسجد مبكرًا لينال أجر التبكـري آ ٣٥وال مشقة 

فـتحفظ يف  …آية ، وهكـذا  ٣٥إىل اجلمعة ويراجع ما حفظه خالل األسبوع وهو 
 آية . ١٥٠الثالثني يومًا بعون اهللا 

آية . وسـورة آل  ٢٨٦بذلك حفظ سورة البقرة كاملة يف شهرين تقريبًا ، حيث أهنا  
 ٣٥آية سوف حيفظها يف أربعني يومًا تقريبـًا ، وسـورة النسـاء يف  ٢٠٠ عمران مثالً 

يومًا . هذا إن التزم الطالب بحفظ آية واحدة يف كل صالة   برشط أال يـرتك اليـوم 
 يمر بدون حفظ اآليات اخلمس . 

وأحب األعامل إىل اهللا أدومها وإن قل . واملهم االستمرار واملواظبة ، مـع مالحظـة 
طريقة ال تصـلح جلميـع الطـالب ، فـبعض الطـالب يسـتطيع أن حيفـظ أن هذه ال

 اآليات اخلمس دفعة واحدة  ، وللطالب االختيار حسب وقته وظروفه .
 
 



٩٨ 

 الطريقة الرابعة : اتباع هدي السلف يف تدريس القرآن .
كان ملدارسة القرآن الكريم عند الصـحابة والسـلف الصـالح أمهيـة خاصـة ومـن 

ة عىل قيامهم هبذه املهمة ، مهمة تعليم القرآن ما ذكره مسـلم بـن التطبيقات الرتبوي
مشكم إذ يقول : قال يل أبو الدرداء : اعدد من يف جملسنا  قال : فجـاء ألـف وسـت 
مائة ونيفًا فكانوا يقرؤون ويتسابقون عرشة عرشة ، فإذا صىل الصـبح انفتـل وقـرأ 

  ١٥٨مقدمًا فيهم جزء فيحدثون به ، ويسمعوا ألفاظه ، وكان ابن عامر
رة ، ولكـل ـرة عشــقسم طالبه عش tفهذا مؤسس احللقات القرآنية أبو الدرداء 

عرشة منهم ملقن ، وكان يطوف عليهم قائًام فإذا أحكم الرجل مـنهم حتـول إىل أيب 
 ١٥٩الدرداء وقرأ عليه
، يقـرأ عليـه  كانت له حلقة عظيمـة بجـامع دمشـقرمحه اهللا ١٦٠وهذا ابن األخرم

بعد الفجر إىل الظهر ، وقد قال حممد بن عىل السلمي : قمت ليلة ألخـذ الطلبة من 
النوبة عىل ابن األخرم ، فوجـدت قـد سـبقني إىل حلقتـه ثالثـون قارئـًا وقـال : مل 

  ١٦١تدركني النوبة إال بعد العرص

                                                 
 . ١٤٤هـ ص١٤١٦مكتبة الكوثر بالرياض ، انظر علو اهلمة ، ملحمد أمحد إسامعيل ،  -١٥٨
 ٤٧انظر مهارات التدريس يف احللقات القرآنية ، للدكتور عيل الزهراين ص -١٥٩
هو العالمة أبو احلسن حممد بن النرض بن مر الربعي الدمشقي ابن األخرم ، مقرئ دمشق ، -١٦٠

 هـ ٣٤١تلميذ هارون األخفش الدمشقي ، تويف سنة 
محلته يف حياة السلف الصالح ، لعبيد الشعبي ، دار الشهاب للنرش بالرياض انظر : مع القرآن و -١٦١
 . ٢٦ -  ٢٥، ص 



٩٩ 

ملا قدم القـاهرة وازدمحـت  ١٦٢كان العالمة شمس الدين الشيخ حممد بن اجلزري 
وقته لقراءة اجلميع ، فكان يقرأ عليهم اآلية ثـم يعيـدوهنا عليـه عليه اخللق مل يتسع 

دفعة واحدة ، فلم يكتِف بقراءته . وقد كان الشيخ السخاوي يقرأ عليه اثنان وثالثة 
  ١٦٣يف أماكن خمتلفة ويرد عىل كل منهم ( أي يصحح خطأهم إذا أخطأوا)
 ثالث :  وطرق تعليم القرآن عند هؤالء األعالم من السلف كانت بإحدى

 أن يقرأ املعلم ويردد خلفه املتعلم بعد السامع ليصحح له الشيخ إذا أخطأ . - ١
أن يسمع املتعلم من الشيخ إال إذا شك املتعلم بقدرته عىل أداء مجلة فيستوقف  - ٢

 الشيخ ليقرأها عليه .
أن يقرأ املتعلم ويسمع له الشيخ ثم يصحح له إذا أخطأ ، ثم ينطلـق حيفـظ مـا  - ٣

 قرأ ، ثم يسمع للشيخ .
 

 الطريقة اخلامسة : الطريقة الثنائية يف احلفظ 
وهذه الطريقة يتم اختيار أحد اإلخوة أو األصدقاء املقـربني للطفـل ويفضـل مـن 
تكون طباعه متالئمة مع طفلك ، ويتخذه خليال يف الذهاب واإليـاب واملدارسـة ، 

                                                 
هو احلجة الثبت فريد العرص نادرة الدهر حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف اجلزري  -١٦٢

،  ٨٣٣سنة تويف سنة١٤هـ يف دمشق ، حفظ القرآن وهو ابن ٧٥١الدمشقي ، كنيته أبو اخلري ولد سنة 
 بلغ الذروة يف علوم التجويد وفنون القراءات .

، دار  ٢٤١- ٢٤٠انظر : أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها ، عبد الرمحن النحالوي ، ص  -١٦٣
 م .١٩٧٩الفكر ، دمشق 



١٠٠ 

و أي موعـد يتفقـان عليـه ، فيقـرأ ويتم التنسيق بينهام بحيث حيددان موعدا يوميا أ
أحدمها من مصحفه آية واحدة ويستمع اآلخر متابعـا لـه يف املصـحف ، ثـم يعيـد 
الثاين  اآلية نفسها ، ثم يكررها األول غيبا ثم الثاين غيبا إىل أن حيفظا ، ثـم ينـتقالن 

،  ومي هلـامذا حتى ينتهي املقرر اليإىل اآلية الثانية مع الربط بينها وبني األوىل ، وهك
 ثم تأيت عملية االختبار ، فليكن أحدمها أستاذا واآلخر طالبا ، ثم تعكس القضية .

سـنوات فـام فـوق حيـث  ٨وهذه الطريقة مفيدة جدا للكبار ولألطفال مـن عمـر 
 مقدرهتام يف الغالب عىل القراءة من املصحف .

 
 يارةالطريقة السادسة : االستفادة من أوقات األطفال الضائعة يف الس

لدى الكثري من الناس من األوقـات الضـائعة أو عديمـة ال شك بأن وقت السيارة 
الفائدة ، فيحسن بويل األمر أن يستغل هذا الوقت بام يناسبه من التوجيـه لألطفـال 
أو حتفيظهم القرآن ، فيمكنه جتهيز أرشطة خاصة للتحفيظ تكرر فيها اآليـات أكثـر 

نطالق السيارة ، وُيطلب مـن الطفـل املتابعـة يضعها يف املسجل عن ا ١٦٤من مرة
واحلفظ ، وبعد احلفظ يتم التسميع ، ويفضل أن يأيت بعد هذا تعزيز إجيايب للطفل ، 

 إما بالثناء عليه أو بتقديم مكافأة أو هدية له عىل ذلك .

                                                 
قامت بعض التسجيالت اإلسالمية بإنتاج أرشطة من هذا النوع بحيث تكرر اآلية ثالث أو  - ١٦٤

 .  مخس مرات
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 الطريقة السابعة : االستفادة من آلة التسجيل يف حتفيظ األطفال
 التسجيل يف حتفيظ الطفل بعدة صور منها :ويمكن االستفادة من آلة 

 :لذين يستطيعون القراءة من املصحفالصورة األوىل للكبار ولألطفال ا
) رشاء أرشطة التسجيل مسجلة بصوت قارئ متقن ، كاحلرصـي ، أو املنشـاوي ١

 أو احلذيفي، مثال ، ويفضل أن تكون القراءة مكررة لآلية عدة مرات .
مقطـع املـراد حفظـه ، مـع املتابعـة يف املصـحف ، ملـن ) اجعل الطفل يسـتمع لل٢

 يستطيع القراءة .
) كرر ذلك عدة مرات ، ثم دع الطفل يكرر مع القارئ دون استخدام املصـحف ٣

 عدة مرات .
ع للطفل املقطـع الـذي كـرره ، سـتجده يف الغالـب قـد ٤ ) أغلق التسجيل ، وسمِّ

 حفظه بإتقان .
 اطن للطفلالصورة الثانية تشغيل العقل الب

 وهي شبيهة بالصورة السابقة ، مع اختالف يف األسلوب :
) اخرت الرشيط املناسب للطفل ، ويفضل أن يكون بصـوت أحـد القـراء املتقنـني ١

 الذين يرتاح الطفل لقراءهتم .
) اجعل الطفل يستمع إليه عنـد النـوم ورأسـه عـىل الوسـادة ، واألنـوار مطفـأة ٢

 م .واهلدوء خييم عىل غرفة النو
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 ) اجعل الطفل يركز عىل قراءة القرآن ويتابع املقرئ .٣
 ) حاول أن يكون الصوت منخفضا قدر اإلمكان .٤
) أيقظ ابنك لصالة الفجر ، وبعد الصالة مبارشة اطلب منه قـراءة السـورة التـي ٥

 استمع إليها قبل النوم ، من املصحف .
رعة ـ، ستجده حيفظها بسـ ) امنح طفلك بعد ذلك قليال من الوقت ليحفظها غيبا٦

 عجيبة ختتلف عن رسعته يف احلفظ بالطرق األخرى .
 

 الصورة الثالثة : حتفيظ األطفال بتسجيل أصواهتم
 ويمكن إيضاح هذه الطريقة بالنقاط التالية :

 ٤) أحرض آلة التسجيل ورشيطا فارغا ، وأحرض ولـدك الـذي يبلـغ مـن العمـر ١
 سنوات فام فوق .

 السور التي ترغب يف حتفيظها له . ) اخرت سورة من ٢
) اقرأ بصوتك املرتل اآلية األوىل ، وأمر ولدك يردد خلفـك ، واملسـجل يسـجل ٣

 صوتك وصوته .
) أخرب طفلك بأن هذا هو درس اليـوم ، وعلمـه كيـف يسـتخدم آلـة التسـجيل ٤

، ثم اطلب منه أن يسمعه جيدا وحيفظه ، وحدد له موعدا الختباره  وأعطه الرشيط
  حفظه . بام
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) ويمكنك التسجيل ألكثـر مـن يـوم إذا كـان يشـق عليـك التسـجيل اليـومي ، ٥
 ويكلف الطفل بالتسميع يف هناية األيام املحددة .

وهذه الطريقة قد جرهبا أحد املشائخ حيفظ هبا ولده الذي استطاع أن حيفـظ القـرآن 
 .١٦٥كامال وهو ابن تسع سنني ، وبنته الصغرى حفظت بنفس األسلوب 

وذلك أن الطفل وهو يف هذه السن يطرب لسامع صوته ويشده ذلـك كثـريا فتجـد 
اهتاممه عاليا ، ثم إنه يسمع اآليات مرتني ، مرة بصوت أبيه ومرة بصوته ، فيحفظها 

 دون عناء .
ومن فوائدها أن الطفل ُحيس بشخصيته املستقلة ، وأنه يعتمد عىل نفسـه يف تشـغيل 

ريط ، ويـدرك أخطـاءه بنفسـه مـن ـاخلاصة من الشـاملسجل ، واالحتفاظ بنسخته 
 خالل مقارنة قراءته بقراءة أبيه أو معلمه إن مل يكن أبيه متقنا للقراءة .

 الصورة الرابعة : طريقة السامع إىل الرشيط املعلم   
 سنوات . ٣وهذه الطريقة مناسبة جدا لألطفال من عمر 

ت اإلسـالمية حيـث يوجـد ويمكن إجياد هذا الرشيط عن طريق حمالت التسجيال
تسجيال خاصا بذلك ، بحيث يقرأ املقرئ اآليـات ، ثـم يـردد خلفـه جمموعـة مـن 

 األطفال أو الكبار ، ومن أشهر األرشطة يف ذلك أرشطة الشيخ عبدالباري حممد .
 كام يمكن إجياد هذا األرشطة عن طريق التسجيل املبارش كالتايل :

                                                 
 ١٠٣-١٠٢لقرآن ، حيي الغوثاين صكيف حتفظ ا - ١٦٥
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 فظها .) يسجل قارئ متقن السور املراد ح١
) يسكت القارئ بعد كل آية ، ويردد خلفة ثالثة أو أربعـة مـن األوالد أصـحاب ٢

 األصوات اجليدة، ويراعى يف ذلك حسن اإلخراج ونقاء الصوت .
) يمكن تكرار اآليات أكثر من مرة إىل هناية الوجه األول ، ويف الوجه الثـاين يـتم ٣

 اختيار سور أو آيات أخرى بنفس الطريقة .
هذا الرشيط يف آلة التسجيل ، واترك األوالد الصـغار يلعبـون ويمرحـون  ) ضع٤

عىل سجيتهم، سرتى بعد مدة وجيزة جدا أهنم أتقنوا حفـظ هـذه السـور املسـجلة 
 دون عناء ، بل قد يرددوهنا أثناء اجتامعهم مع أقرانه .

ينطق  )  من فائدة هذه الطريقة أن الطفل يسمع أصواتا ألطفال مثله ، فيحاول أن٥
 مثل الصوت الذي يسمعه ، فيقرأ قراءة صحيحة ، فيحفظ برسعة فائقة.

 
 الطريقة الثامنة : طريقة الكتابة  
 ن استخدامها مع الطفل فمن ذلك : ولطريقة الكتابة عدة صور يمك

 الصورة األوىل :
وتتم بأن يكتب الطفل املقطع بيده عىل السبورة أو عىل ورقة بالقلم الرصاص ، ثم  
 فظها ، ثم يبدأ بمسح املقطع بالتدريج لينتقل إىل مقطع آخر .حي
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  الصورة الثانية :
أن حيفظ الطفل مخس آيات مثال ، ويركز النظر جيدا عىل اآليات وشـكلها ، وبعـد 
احلفظ حياول أن يكتب ما حفظ ، ثم يعقد مقارنة بني ما كتبه من حفظه وبـني مـا يف 

 شفها .املصحف ، ويالحظ األخطاء التي اكت
 

  الصورة الثالثة :
أن يكتب األب أو األم أو املعلم اآليـات املطلـوب حفظهـا يف دفـاترهم ، أو عـىل 
السبورة أمامهم ، ثم يكتبون خلفه ، فيصحح لكل واحد كتابته ، ثم يأمرهم باحلفظ 
مما كتبوا ، ثم َيسمُع منهم ما حفظوه ثم يأمرهم بكتابة اآليات نفسها من حفظهـم ، 

ظ هبذه الطريقة يف الغالب ال ُينسى بإذن اهللا ألنـه اسـتخدمت فيـه أكثـر مـن فام حف
 وسيلة من وسائل استدعاء الذاكرة .

 الصورة الرابعة : 
وهي باستخدام السبورة املنزلية ، حيث إن األب يضع سـبورة مناسـبة مـن النـوع 

 البيت يراه اجليد مع أقالم ملونة للسبورة ،  يف غرفة األطفال أو يف مكان مناسب يف
الطفل بشكل دائم ، ثم يكتب األب أو تكتب األم السورة أو اآليات التـي ترغـب 
بتحفيظها لألطفال بخط جيد باللون األسود مثال ، وتضبط احلركات بلـون آخـر ، 

ـككام يفضل تـزيني فواصـل اآليـات بلـون ثالـث . ثـم  ف األطفـال بكتابتهـا يف لِّ
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والتشكيل ، وحذرهم من مسح السبورة بعد ، وحاسبهم عىل أخطاء اخلط دفاترهم
االنتهاء منها . ثم اطلب منهم حفظها خالل اليوم عىل مبدأ املسابقة وإثارة اهلمـم . 
ويف اليوم الثاينُ يكتب هلم سورة أخرى بعـد التأكـد مـن حفظهـم اجليـد لـألوىل . 

 ويمكن إرشاك األطفال يف الكتابة إذا كانت خطوطهم جيدة .
 

 ة :الصورة اخلامس
احلفظ بواسطة اللوح ، واللوح عبارة عن قطعـة خشـبية طوهلـا أربعـون سـنتيمرتا 
،  وعرضها مخسة عرش سنتيمرتا تقريبا ، ومن األعىل لـه مقـبض كمقـبض السـيف

وهذه الطريقة تستخدم بشكل كبري يف أغلب بالد أفريقيا وغريها من البالد ، وهـي 
 .من الطرق القوية يف تثبيت احلفظ يف الذاكرة 

 وتتم طريقة احلفظ باللوح كالتايل :
) يكتب الشيخ للطالـب اآليـات التـي جيـب حفظهـا بخـط واضـح ، وبالرسـم ١

 .العثامين
 ) ثم ُيقرئه ما كتب حرفًا حرفا ، ويأمره بحفظه لفظا وخطا .٢
 ) ثم يأمره أن يمسح املكتوب ، ويكتب مثله من حفظه .٣
يبا ، وتوجيه الطالب الطريقة الصحيحة ) يقوم الشيخ بتصحيح الكتابة والقراءة غ٤

 يف الكتابة وإمساك القلم ، وهيئة الكاتب أثناء الكتابة .
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 ) إذا تأكد الشيخ من حفظ الطالب ، نقله إىل درس آخر ، وهكذا .٥
 

 الطريقة التاسعة : تقسيم اآليات إىل مقاطع  
واحد وحتفـظ  يقسم األب أو املعلم للطفل السورة إىل مقاطع يربطها مثال موضوع

من أوهلا إىل آخرها مجلة أو يمكن اعتبار مخسة آيات تبدأ ،  أو تنتهي بحـرف معـني 
أو  }يـا أهيـا النـاس  {أو  }يا أهيا الذين آمنوا  {مقطعا مستقال أو آية جامعة تبدأ بـ 

غري ذلك .. وهبذا التقسيم تصغر الصفحة يف نظـر القـارئ وتصـبح كـل صـحيفة 
 كثر فيمكن حفظها بسهولة .مقطعني أو ثالثة أو أ

  
 الطريقة العارشة : إثارة مهم األطفال عن طريق املسابقات واحلوافز

 وهلا صور كثري نذكر منها عىل سبيل املثال :
أن يتفنن يف وضع األساليب التي حتبب القرآن ألبنائه ، فمثال : هو ) يمكن األب ١

ولكنه بإمكانه أن جيعل من هذه بطبيعة احلال سيشرتي احلاجات الالزمة ألوالده ، 
األشياء حوافز للحفظ ، فيقول لولده : إن حفظت هذا الشهر فسأشرتي لـك ثوبـا 
أو دراجة ، أو يقول له هذا الثوب أو هذه الدراجة هدية لك ألنك حفظت جزء عم 
.  هذا الشهر ، وواظبت عىل الصالة يف املسجد ، وحضور حلقـة التحفـيظ ...الـخ

له إذا حفظت سورة كذا خالل أسبوع فسأصـطحبك معـي إىل ومن ذلك أن يقول 
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املكان الفالين لنتناول وجبة لذيذة حتبها.! وهبذا األسلوب سينشط الطفـل لـيحفظ 
 أكثر حتى ينال ما حيبه من احلوافز التي يعده والده هبا .

) يمكن للمعلم أن يروي لألطفال بعض األحاديث يف فضـل القـرآن وحفظـه ، ٢
ـئ  ض احلكايات والقصص عن ُحفاظ القرآن الكريم ،ويروي هلم بع ثم بعد أن هييِّ
م : سنأيت غدا وقد حفظنا سورة األعىل مـثال ، ومـن حفظهـا دون النفوس يقول هل

ل اسمه يف لوحة الش رف اخلاصـة ـرف يف املدرسة أو لوحـة الشــأي خطأ ، سُيسجَّ
 بحلقة املسجد .

قـام يف بعـض املسـاجد أو املـدارس ، ) اإلعالن عن املسابقات القرآنيـة والتـي ت٣
عندما يشاهدها الطفل ويشاهد اجلوائز املرصودة للحفظة ، فـإن ذلـك قـد يكـون 

 دافعا له للحفظ واملشاركة هبذه املسابقات .
ره بعـض ـ) إقامة حفل تكريم ملن حفظ القرآن أو أجزاء معينة مـن القـرآن حيضـ٤

رار بـاحلفظ ، وأيضـا دافعـا أقرانه ومعلميه فإن ذلـك سـيكون دافعـا لـه لالسـتم
،  يف الكتاتيبختريج األطفال  تستخدم قديام يف طريقةال وهذهلألطفال احلارضين ، 

 اتنا بام يتناسب وعرصنا احلارض .فيمكن اإلفادة منها يف حلق
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 الطريقة احلادية عرشة : طريقة ملرجعة الطفل ما حيفظ 
، يف نفس حجم طبعة املصـحف يمكن  أن يأيت الطفل  بكراسة من الورق األبيض  

الذي حيفظ منه ، ثم يـرقم صـفحاهتا بـنفس تـرقيم املصـحف ، مـع قيامـه برسـم 
املستطيل الداخيل يف كل ورقة ، بنفس مقاس تلك الطبعة ، ثم بعد ذلك يقوم بكتابة 
الكلامت التي أنسيها أو التبس عليه حفظها ، بخط واضح كاللون األمحر مثال ، مع 

حة دون كتابة ، فإذا أراد مراجعة سورة ما نظر إىل تلـك الكراسـة . تركه باقي الصف
ويمكن استعامل أقالم التظهري عىل الكلامت حمل االلتباس يف احلفـظ وتظهريهـا يف 

 املصحف مبارشة ، وعند املراجعة يقرأ فقط الكلامت املظهرة. 
 

 الطريقة الثانية عرشة : حفظ سطرًا سطرا 
،  فظهـالطفل املصحف ويفتح عىل الصفحة التـي يريـد حيف هذه الطريقة ، حيرض ا

الصـفحة كلهـا عـدا السـطر األول الـذي يرغـب  يوحيرض ورقة فارغة ، ثم يغطـ
بحفظه ، فيقرأ السطر املكشوف عدة مرات حتى يتـيقن مـن حفظـه . ثـم يكشـف 
الورقة عن السطر الثاين وحيفظه كاألول ، ويربط األول بالثاين حتى يكـون حفظـه 

ويتدرج يف الصفحة إىل أن ينتهـي منهـا بـنفس الطريقـة ، وهكـذا يفعـل يف  متينا ،
الصفحات التالية ولكن جيب التأكد من إتقان الصفحة بـربط مجيـع أسـطرها  مـع 
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ذلك ربـط الصـفحة اجلديـدة بعضها البعض قبل االنتقال لصـفحة جديـدة ، وكـ
 .بالقديمة

 
 الطريقة الثالثة عرشة : احلفظ باستخدام الفيديو

سائل التعليمية الناجحـة جـدا يف التعلـيم وحتفـيظ القـرآن وعترب الفيديو من الي     
 حيث تشرتك أكثر من حاسة يف احلفظ فيكون احلفظ متني بإذن اهللا .

وله عدة صور منها أن يتم عرض اآليـات التـي يرغـب يف حفظهـا مـن خـالل      
، ويفضـل أن تكـون  أو احللقـة ، عـىل الطفـل يف البيـت أو الفصـل رشيط الفيديو

طة لقارئ متقن ، فيستمع هلـا الطفـل مـع مالحظـة حركـات فـم القـارئ ، األرش
ويكرروا القراءة معه ، وحلفظ نصف صـفحة مـن القـرآن ، فإنـه يف الغالـب هبـذه 
الطريقة لن حيتاج الطفل إىل سامعها مرات كثرية فقد تكفي مرتني أو ثـالث مـرات 

وجـد الـنص مكتوبـا  بإذن اهللا ، ألن السمع يشاركه البرص وصورة القـارئ ، ولـو
بجانب القارئ فإن هذا أفضل ، وإذا مل يوجد فـيمكن متابعـة القـارئ مـن خـالل 

 املصحف .
 

 الطريقة الرابعة عرشة : احلفظ باستخدام احلاسب اآليل ( الكمبيوتر )
 ض اختالف ، وهلا عدة أشكال وصور:وهي قريبة من الطريقة التي قبلها مع بع
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 طريق الكتابة : احلفظ عىل احلاسب اآليل عن
ومعـه  -ويفضل أن يكـون مـن األجهـزة احلديثـة  -اشرت جهاز كمبيوتر  -١

 برنامج القرآن الكريم .
اعرض الصفحة التي تريد حتفيظها لطفلك ، واجعلـه يبـدأ بحفظهـا مـن  -٢

 احلاسب ، أو من املصحف .
 ثم هيئ الكمبيوتر ليكون جاهزًا لصف احلروف . -٣
اكرتـك عـىل الشاشـة ، ثـم قـارن بـني اجعله يبدأ بكتابة مـا حفظـه مـن ذ -٤

املصحف واملكتوب ، وهناك من الربامج من تعطيه أمرًا فيقارن ، ويبني لك أمـاكن 
 اخلطأ بلمح البرص .

 احلفظ عىل احلاسب اآليل عن طريق الصوت :
هناك برامج للقرآن الكريم بجميع أصوات القراء املعروفني ، وبلمسة زر ختتار من 

تمع  الطل إىل قراءته ، وبإمكانـه أن يـردد مـع القـارئ ، وهـذه تشاء من القراء ليس
الطريقة تشبه آلة التسجيل ولكن اإلمكانيات املتاحة هنا أكثر ،  حتى أنه من املمكن 
أن تدخل صوتك كأحد املقرئني ، ويوجد بعض الـربامج تسـتطيع حتديـد القـارئ 

أو أكثـر أو حتـى وكذلك عدد املرات التـي يكـرر اآليـة فـيمكن تكرارهـا مـرتني 
 عرشات املرات حتى حيفظها الطفل ، وهي طريقة جمربة وناجحة.
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ما سبق ، كـأن  إىلإلضافة باويوجد أيضا براجما خاصة بالتحفيظ يكون فيها ميزات 
يكون فيها مسابقات عىل احلفظ ، فيكتـب لـك اجلهـاز طـرف اآليـة ويطلـب مـن 

 ، ويصحح له تلقائيا . املستخدم إكامهلا
دت بعض مواقع اإلنرتنت هتتم بالتحفيظ من خالل بـرامج كـالربامج كام إنني وج

السابقة ويمكن االستفادة منها وتوجيه األطفال املتعلقني بشبكة اإلنرتنت بـاحلفظ 
من خالل هذه املواقع . حيث إن املريب مطالب بأن جيد الطريقـة التـي تناسـب مـن 

 يربيهم عىل حفظ القرآن وتعلمه .
رة ـة : إرشاك األطفال يف حلقات حتفيظ القرآن الكـريم املنتشـالطريقة اخلامسة عرش

     يف املساجد 
بفضل اهللا سبحانه وتعاىل فقد انترشت حلقات حتفيظ القرآن يف كثـري مـن البلـدان 
اإلسالمية ، خاصة يف السنوات األخرية ، وقد قدمت هذه احللقات خدمـة عظيمـة 

والكبار ، وتعترب هذه احللقـات مهمـة  للقرآن الكريم ، يف حتفيظه وتعليمه للصغار
 .ىل تربية الطفل عىل حفظ القرآن جدا يف إعانة البيت ع

 
 الطريقة السادسة عرشة : اقرتان اآليات بقصص واقعية أو مشاهد تصويرية 

وتتم بإرشاف املعلم املريب ، وذلك بأن يقرأ للطفل سورة من السـور ثـم ُحتكـى لـه 
، أو سبب النزول بأسلوب يتناسب مع عقله ومراحـل القصة املتعلقة هبذه السورة 



١١٣ 

د ، فـإذا نموه ، وتبسط له قدر اإلمكان ؛ فإن الطفل حيفظ احلكايـة دون أدنـى ُجهـ
، أصبح يستسهل حفظ السـورة مـع احلكايـة ، ويصـبح  قرنت احلكاية مع السورة

متشوقا ألن حيفظ كل يوم سورة جديدة حتى يتحفه معلمه بقصة جديـدة يضـيفها 
، حيكـى للطفـل معهـا حكايـة  سـورة اإلخـالص املثـال رصيده . وعىل سبيل إىل

األصنام ، وكيف كانوا يصنعوهنا بأيدهيم ثم يعبدوهنا ، وسورة املسد ، حتكى معهـا 
، وقصة امرأته محالة احلطب ، وُتصور للطفل وهي حتمل  rقصة أيب هلب عم النبي 

حيفـظ هـذه السـورة  فستالحظ أن الطفل rاحلطب والشوك لتلقيه يف طريق النبي 
 أرسع من غريها التي حيفظها دون اقرتاهنا مع حكاية معها . 

وقلام ختلو سورة يف القرآن الكريم من قصة أو مشهد يمكـن للمعلـم احلصـيف أن 
يسوقه بطريقة مشوقة للطفل ، فإن مل يكن يف السـورة قصـة واضـحة ، فـإن سـبب 

 للطفل . النزول يمكن أن يكون بحد ذاته قصة مشوقة وجذابة
 

فالذي ظهر للباحث بأن هنالك طـرق أخـرى متعـددة وهـي  املبحثويف ختام هذا 
متداولة يف عدد من أقطار العامل ، ولكن مل يتطرق هلا وذلـك لعـدم جـدوى الـبعض 
منها، أو أهنا تناسب الكبار دون الصغار ، حيث إن هذا البحـث خمصـص لتحفـيظ 

عىل الطرق التي يمكن تطبيقها عليهم ،  القرآن الكريم لألطفال فاقترص الباحث فيه
 واهللا تعاىل أعلم .
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 أفضل الطرق لتنشيط الطفل للحفظ واملراجعة
عـىل أداء  واملـربنياآلبـاء ي يعـني قد قصدت يف هـذا املبحـث إبـراز عنرصـ تربـو

مرحـة متقبلـة  إىل تلقي تلك الرسالة عىل وجه تام .. بنفسٍ  الطفلويدفع  مرسالته
 . مرسورة مطمئنة

؛ ليقبل عىل كتاب ربه راغبًا جمتهدًا  فلأال وهو : كيفية بث روح النشاط يف نفس الط
 ..حمبًا خملصًا..

عنها ، وله دور كبـري يف  للمريبال غنى  والتنشيط والتشجيع من عنارص الرتبية التي
، ويف  ، ويف تقدمه يف احلفـظ واملراجعـة ، ويف إقبالـه عـىل كتـاب ربـه فلنفس الط

 استغالل طاقاته الكامنة ، وبعث قدراته الدفينة ، وإيقاظ مهته الفاترة .
 يف تقدم إجيايب بناء ، وحيول دون تأخره أو انقطاعه ، ويدفعه الطفلوالتنشيط جيعل 

 قدمًا نحو األمام ، وجيعل عمله ذا مردود حسن ، ونتائج جيدة .
ويتم ذلك مع مراعاة املوازنة يف التشـجيع والتنشـيط دون إفـراط وال تفـريط لـئال 

 عليـه . الطفليتحول إىل عنرص إفساد حني يعتاد 
بعد نشاط ، وبيأس بعد أمـل ،  الطفل حلظات يشعر فيها بخمول املريبوقد متر عىل 

 ور بعد محاس ، وهنا قد تغلبه احلرسة ، ويشعر باحلرية جتاه ذلك .وبفت
ويبث روح  أطفالهلعله يعيد احلامس إىل  للمريبوإننا يف هذا املبحث لنمدُّ يد العون  

 النشاط فيهم من جديد ..
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 كقدوة : eربطه بشخصية  النبي  -١
أهم الوسائل  واالقتداء به وغرس حبه يف قلبه من eبشخص النبي  الطفلإن ربط 

 للعمل وبذل اجلهد . الطفلالتي تدفع 
عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال : ( بت عند خالتي ميمونة ، فلام كان بعض الليل 

فأتى شنًا معلقًا  فتوضأ وضوءًا خفيفًا ، ثـم قـام فصـىل ، فقمـت  eقام رسول اهللا 
نه ، فصىل فتوضأت ، وصنعت مثل الذي صنع ثم قمت عن يساره فحولني عن يمي

املـؤذن يؤذنـه بالصـالة فخـرج  ما شاء اهللا ، ثم اضطجع فنام حتـى نفـخ ثـم أتـاه
 .  ١٦٦)فصىل

جيعل منـه إنسـانًا صـاحلًا تقيـًا سـويًا حمبـًا للقـرآن  eبشخصية النبي  الطفلوربط 
والعلم ، فيكون الباعث عىل التعلم ذاتيًا داخليًا نابغًا من إيامن عميق وحب أصيل ، 

 أقوى البواعث وأجداها وأنفعها وأقومها وأكثرها رسوخًا وثباتًا .وهو بال شك 
 -عرب اآليت : eبشخصية النبي  فلويمكن ربط الط

 عىل هذه األمة ، وعىل العاملني ، وعىل الناس أمجعني . eأ) بيان فضله 
 ب) بيان سريته العطرة ، وصفاته اخلُُلِقية واخلَْلِقية .

يـه كلـام ذكـر ، واتبـاع سـنته ، وإجـالل أوامـره ، والصالة عل eج) تعظيم ذكره 
 . ونواهيه

                                                 
 رواه ابن خزيمة يف صحيحة . ١٦٦-
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 .يف كل يشء eعىل اتباع النبي  الطفلد) العناية بسنته وأحاديثه ، وتربية 
ثم سمع حديثًا يـدعو إىل تعلـم القـرآن ،  فليف نفس الط eفإذا تأصل حب النبي 

 وابتغاًء لألجر من اهللا . eبادر إىل ذلك حمبة للنبي 
 
 :  ١٦٧املدح -٢

للمدح أثر فاعل يف النفوس ، فهو حييي األحاسيس امليتة ، وحيرك الشـعور النـائم ، 
ويقع يف النفس موقعًا حسنًا ، وهو حمبب إىل القلوب مثـري للمشـاعر ، وهـو يـدفع 

 الشخص املمدوح إىل العمل بجدية وارتياح يف نفس الوقت .
ى رؤيـا قصـها عـىل إذا رأ eعن ابن عمر قال : كان الرجـل يف حيـاة رسـول اهللا 

 . e، فتمنيت أن أرى رؤيا  أقصها عىل النبي  eرسول اهللا 
، فرأيت  eعهد رسول اهللا  قال وكنت غالمًا شابًا عزبًا ، وكنت أنام يف املسجد عىل

يف النوم كأن ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النار ، فإذا هي مطوية كطي البئر ، وإذا هلـا 
يهام ناس قد عرفتهم ، فجعلت أقول : أعوذ باهللا مـن ، وإذا ف ١٦٨قرنان كقرين البئر

النار ، أعوذ باهللا من النار ، أعوذ بـاهللا مـن النـار ، قـال فلقـيهام ملـك فقـال يل : مل 
 . ١٦٩ترع

                                                 
 ٥٦انظر اإلنصات االنعكايس : - ١٦٧
 ( قرنان كقرين البئر ) مها اخلشبتان اللتان عليهام اخلطاف ، وهو احلديدة التي يف جانب البكرة .- ١٦٨
 ( مل ترع ) أي ال روع عليك وال رضر .- ١٦٩
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((نعـم الرجـل  e، فقال النبي  eفقصصتها عىل حفصة ، فقصتها عىل رسول اهللا 
داهللا بعـد ذلـك ال ينـام مـن عبداهللا ! لو كان يصيل من الليل)) قال سامل : فكان عب

 الليل إال قليال .
ينبه باملدح عبداهللا بن عمر ريض اهللا عـنهام إىل أمـر غفـل  eهو املريب األعظم  وها

عنه بأسلوب رائع حمبب إىل نفسه ، فيبعث به إىل العمل عىل أتم وجه وهـو راغـب 
 . مقبل مثابر

ص املناسـب ، يبعـث وكذلك املدح يف وقته املناسب ، ويف زمنه املناسـب ، للشـخ
 النشاط ويثري احليوية يف النفوس .

وينبغي أن يكون املدح بصدق ، واعتدال ، من غري مراء ، وال تبجيـل ، وال تـدليل 
هًا إىل هدف معني ال ملجرد املدح فحسب .  زائد ، ومن حني إىل آخر ، ويكون موجَّ

وسيصـعب عليـه  وإال فإن الشخص املمدوح سيعتاد عليه ، وسيؤمله التخيل عنـه ،
 . وسيثري يف نفسه الغرور والتعايل قبول احلق بعد ذلك ،

 
 املنافسة : -٣

املنافسة حترك طاقات كامنة داخل اإلنسان ال يعرفها يف األوقـات العاديـة ، وتـربز 
 تلك الطاقات لدى الشخص عندما يوضع يف منافسة حامية مع شخص آخر .
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ريض اهللا عنهم  –بني العباس  –وكثريًا  يصف عبداهللا وعبيداهللا eوكان رسول اهللا 
 ثم يقول: (( من سبق إيل فله كذا وكذا )) .

، ثـم مكافـأة الفـائز  األطفـالوهذه وسيلة مهمة تؤكد رضورة زرع التنـافس بـني 
وتقديره حتى يدفعه ذلك الستخراج الطاقات الكامنـة يف نفسـه ، ومـن ثـم حيقـق 

 املطلوب منه ويشعر باللذة والسعادة .
ملنافسة تنشط النفوس وترفع مستوى اهلمم ، وتثري النشاط ، وتنمي املواهب ، كام وا

أهنا تغرس يف الطفل روح  اجلامعة واالبتعاد عن الفردية ، وتدرب عىل فهم احلياة ، 
 وأهنا بني إقبال وإدبار حسب ما يبذل هلا من جهد .

، كام أهنـا توجـه  رـال خيسيف اجلانب املطلوب ، فال يشذ عنه لئ فلواملنافسة تثري الط
 اهتاممه نحو األمر املطلوب فيعتني به ويتقنه وال ينساه .

: (( إن مـن  eأخرج البخاري عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال : قـال رسـول اهللا 
شجر البوادي شجرة ال يسقط ورقها ، وإهنا املسلم فحـدثوين مـا هـي ؟ )) فوقـع 

: وقع يف نفيس أهنا النخلة .. ثم حدثنا رسول الناس يف شجر البوادي ، قال عبداهللا 
 . ١٧٠قال : (( هي النخلة )) eاهللا 

وهذا األسلوب قد أثار انتباه الطفـل وجعلـه يفكـر مـع الكبـار وينافسـهم ملعرفـة 
 اجلواب .

                                                 
 سبق خترجيه . ١٧٠
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لقات يؤدي إىل بث روح احل األطفال يف البيت أو يفواستغالل أسلوب املنافسة بني 
فتور والكسل ، لكن ينبغي استخدامه بشـكل صـحيح ويبعد عنهم الهم النشاط بين

لمتنافسني ، واختيار املجـال الـذي لليؤدي النتائج املرجوة منه، فاالختيار الصائب 
سيتنافسون فيه ، والغاية التي تؤجج فيهم روح التنافس ، والكلـامت التـي تشـحن 

 لها .اجلو العام باملنافسة ، كل ذلك له دور كبري يف نجاح املنافسة أو فش
يف يقظة دائمة لئال يؤدي التنافس إىل الشحناء ،  املريبوينبغي مع ذلك كله أن يكون 

 فيوجه املنافسة توجيهًا صحيحًا ويكبح مجاحها حني جتنح عن أهدافها .
 حل املشاكل : -٤

به النشيط فرتات كسل وإعراض ، وقد يكون ذلك ملشكلة نزلت  الطفلقد يعرتي 
 ه من مشاكل للعودة به إىل نشاطه املعهود .وال بد من حل ما يعرتض

ولن يعود النشاط ما دام العائق موجودًا ، واملانع قائًام ، وقد يكون مشكلة نفسية أو 
يف التوصـل إىل املشـكالت وإجيـاد احللـول هلـا  املريبأرسية أو اجتامعية ، وهنا تربز مهارة 

 .مقربني حلها من أرسة وأقارب ولة وبالتعاون مع القادرين عىل الوصول إىل جوهر املشك
ماهية مشكلته وحقيقتها ، إال أنه يشعر بوجودها ، وهذا أمر حيتاج  فلوقد جيهل الط

، وبراعته يف التعامل مع كٍل بام يالئمه ، ويف  بنائهألنفسيات  املريبإىل فهم مسبق من 
ه نشاطَا يضمن ل الطفلاحلقيقة فإن التغلب عىل العوائق واملشاكل التي تعرتض سري 

 . مستمرَا بإذن اهللا
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 االستجابة للميول وحتقيق الرغبات : -٥
جمهودًا كبريًا ، وحيقق شيئًا عظيًام يف نظره ، ويشعر بأنه قدم ألرستـه  فلد يبذل الطق

وملعلمه شيئًا قيًام حني استجاب لرغباهتم وحفظ وتفوق ، وينتظر أن يبـادلوه نفـس 
 اته هو اآلخر .اليشء باالستجابة مليوله وحتقيق رغب

االسـتجابة مليولـه ، خاصـة مـع -هنا تشجيعًا له وتنشيطًا له وتقديرًا له ومن املفيد 
رح نفسـه ـالصغري فال بد من ترضيته وتنفيذ مطالبه ، وحني تتم االستجابة لـه تنشـ

 –ويزداد نشاطه وينطلق من جديد ويواصل تفوقه وتألقه ، وقد يكون منعه مما يريد 
عـن  لـهقد يكون ذلك إحباطًا معنويًا كبريًا وإعاقـة  –ئه جهدًا كبريًا خاصة بعد أدا

 مواصلة سريه .
خرج إىل عثامن بن مظعون ومعه صبي صغري له يلثمه ،  eوقد روي أن رسول اهللا 

فقال له: (( ابنك هذا ؟ )) قال :نعم ، قال : (( حتبه يا عثامن ؟ )) قـال : إي واهللا يـا 
ال : (( إنه من ترىض صبيًا صغريًا من  نسـله حتـى يـرىض ، رسول اهللا إين أحبه ، ق

 رواه ابن عساكر . ١٧١ترضاه اهللا يوم القيامة حتى يرىض ))

                                                 
، تنزيه الرشيعة املرفوعة  (45958) العامل ) ، كنز١٨٩٨٤سانيد واملراسيل (انظر : جامع امل ١٧١

، فاحلديث  حديثه فيه محاد بن بسطام ال يكتب ١/١٣٢٩املوضوعات  ) ، وتذكرة٦٣) ح (٢/٢٠٠(
 ضعيف .



١٢١ 

كالـذهاب إىل  هوال بد أن تكون االستجابة مليوله بحدود ، فال تكـون يف رضر عليـ
ملنكــرات ، أو تنتهــك فيــه األمــاكن التــي خيلــع فيهــا احليــاء ، أو تعلــو أصــوات ا

 ؛ فيمنع ، وحينئذ ال بد أن يكون املنع معلًال مع إجياد بديل مالئم .تاملحرما
 
 بنفسه : فلتنمية ثقة الط -٦

سينجح بخالف مـن يفقـد  هالواثق من نفسه يقوم عىل العمل بجد لتوقعه أن فلالط
الثقة بنفسه وُيقدم وهو حيمل يف طيات نفسه الفشل قبل العمل فال يبذل أي جمهود 

 يكون هناك نتيجة يف نظره .ألنه يظن أنه لن 
ودفعه للحفظ ، ويمكن ذلـك بـام  هبنفسه من أهم عوامل تنشيط فلوتنمية ثقة الط

 -: ييل
أ) تنمية ثقته باهللا عز وجل ، وأنه يعني من يستعني به ، ويقبل عىل من يقبـل عليـه ، 
وأن كل جهد يبذله يثـاب عليـه وال يضـيع سـدى ، والتمسـك بكتـاب اهللا وسـنة 

وتذكر مراقبة اهللا دومًا ، ومراعاة حـدوده ، واإلقبـال عـىل اآلخـرة كـل  eرسوله 
 ذلك ينمي الثقة  باهللا عز وجل .

ب) ثقته بجدوى ما يتعلم ، ألن الذي ال يدرك قيمة ما يسعى إليه ال يبذل يف سبيله 
 ، وذلك ببيان فضل القرآن وفضل تعلمه وخريية أهله . أي جهد
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ويتميز فيهـا عـىل أقرانـه ومدحـه عليهـا  فلفيها الطاز اجلوانب التي ينجح ج) إبر
 واإلشادة به .. كل ذلك من شأنه أن ينمي ثقته بنفسه .

بقدراته هو ، وليس بقدرات زمالئه ، فمن ال يستطيع حفـظ  فلد) قياس نجاح الط
أكثر من صفحة يف اليوم يقال له : أنت ناجح ألنك أتيت بكل ما تقـدر عليـه ، وال 

 . ١٧٢ل ألن فالنًا حفظ صفحتنييقال : أنت فاش
هـ) أخذه إىل جمالس الكبار وخمالطته هلم مع التوجيه املسـتمر ، واالعـتامد عليـه يف 
قضاء بعض احلاجيات ، ومشاركته يف بعض األنشطة ، وتقدير كالمـه والسـامع لـه 

 وحماورته ومحل آرائه حممل اجلد.
اهللا له ، واثقـًا مـن مقدرتـه  ويقبل عىل القرآن واثقًا من معونة فلحينئذ ينشط الطو

 عىل احلفظ ، واثقًا من حتقيق نتائج جيدة .
 
 احلامس : -٧

إن محاس اإلنسان هلدف ما يف حياته يعني كثريًا عىل عدم نسـيان العنـارص املرتبطـة 
، فكلام حتمس اإلنسان  ملا يريد الوصول إليه كلام تذكر األمور املرتبطـة  هبذا املوقف

الذي يدرس مادة ال حيبها إمـا  فلدف ، وعىل العكس من ذلك الطاهلواملتصلة هبذا 
لصعوبتها أو بسبب تعقيد املدرس من خالل رشحه أو غري ذلك ، فإن هـذا يـؤدي 

                                                 
 ) .١٤٢أنظر مهارات دراسية صفحة ( -١٧٢



١٢٣ 

إىل ضعف احلامس نحو هذه املادة ، وبالتايل إىل النتيجة الطبيعية وهي ضعف التذكر 
 . ١٧٣يف تفاصيل هذه املادة

 فـل اجليش أو هزيمته ، فكيف بالطدور كبري يف نرصوإذا كانت اخلطب احلامسية هلا 
حيمس أصحابه فيقول : (( قوموا إىل جنة عرضـها  eهو رسول اهللا  ، وها الصغري

رعًا حتـى إنـه ال جيـد ـىل اجلهاد مسإالساموات واألرض)) ، فيقوم عمري بن احلامم 
 متسعًا من الوقت ألكل متراته .

 م سعد فداك أيب وأمي )) .(( أر يصيح أثناء املعركة : eهو  وها
 …قدوتنا يف كل يشء ، فداؤه آباؤنا وأمهاتنا  eهو  ها

 
 بعث الفرح والرسور يف نفسه : -٨
تأثريًا كبريًا ، ومعظم األعامل التي يقومـون  طفالؤثر الفرح والرسور يف نفوس األي

 املريبهدفها إدخال الرسور إىل نفوسهم ، فإذا توىل  مربيهمهبا وحدهم أو يف غياب 
ويكسـب حمبـتهم لـه  طفـالأهدافـه فإنـه يثـري نشـاط األهذه املهمة ووجهها نحو 

 ، ألنه يبعث الفرح يف نفوسهم . ، وملا جاؤوا من أجلهوحللقته
عــىل أهبــة  فــلنطــالق ويبعــث النشــاط فيكــون الطوالفـرح يــورث احليويــة واال

يـامزح أصـحابه ،  eاالستعداد لتلقي األوامر وتنفيذ املطلوب منه  وقد كان النبي 
                                                 

 ) .٢٢٥أنظر مهارات دراسية صفحة ( -١٧٣
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أكل معهم ، وخيتـار يويقبل الصغار ، ويمسح رؤوسهم ، وحيملهم ، ويطعمهم ، و
 هلم كنى تناسبهم ، وينادهيم هبا .

وقد ظهر يف العرص احلديث هذا االجتاه فيام يسمى ( التعليم بالرتفيه ) وهو مسـلك 
ــي هــذا أن تفقــ ــة يف تعليمهــا لألطفــال ، وال يعن احللقــة  دتســلكه الــدول الغربي

الفـرح يف النفـوس حتـى يسـارع بحديثه وأسلوبه  املريب، لكن أن يدخل انضباطها
 إىل الطاعة والتزام ما يطلب منهم . طفالاأل

 
 القصة : -٩

تعترب القصة من أهم املنشطات التي تبعد امللل وتغرس القيم وترتك آثـارًا واضـحة 
تخدمها القـرآن الكـريم يف النفوس ، وهي من مبادئ الرتبيـة اإلسـالمية وقـد اسـ

وفتـورهم فـإن بعـض  مـن يـربيهمبملـل  املـريباستخدامًا واسعًا ، وحني يشـعر 
 . القصص املختارة بعناية تعيد إليهم نشاطهم وحيويتهم

يعـايش أحـداثها وجـدانيًا وتسـتميله عاطفيـًا  فلوإذا كانت القصة جذابة فإن الط
 ىل نفسه بغري أسلوب األمر والنهي .فيتأثر هبا سلوكيًا ، وتصل القيم املراد غرسها إ

والقرآن الكريم والسنة املطهرة مليئان بالقصص التي تربى عليها اجليل األول ومن 
، مناسبة لعمره ، مصوغة بالقالـب  فلينبغي أن تكون القصة مشوقة للطبعدهم ، و
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اد الذي ينفذ إىل حسه بسهوله ، دافعة إىل اخلري والقـيم والفضـيلة وإىل اهلـدف املـر
 حتقيقه منها .

قصص أطفال املسلمني من عهد النبـوة إىل الوقـت احلـايل ، وقصـص  املريبوخيتار 
، وقصص بعض حلقات التحفيظ ونحوها ، لتكون القصة باعثة عىل  حفظة القرآن

 نحو التعلم . هنشاط
 

 الرتويح عنه بمداعبته والسامح له باللعب واملرح : -١٠
، وال بـد منـه بـني فـرتة وأخـرى ، ليعيـد للـنفس  الرتويح أمر مرشوع يف اإلسالم

نشاطها وحيويتها فتقبل عىل العمل بجـد واجتهـاد ، جـاء يف احلـديث (( روحـوا 
 .١٧٤القلوب ساعة وساعة))

أي اللهـو  –ويف رشح املناوي : قال أبو الدرداء : إين ألجم فؤادي بـبعض الباطـل 
 .لوب فإهنا متل كام متل األبدانلق: أمجوا هذه ا tألنشط للحق ، وقال عيل  –اجلائز 

 يمر عىل الفتيان يلعبون فيسلم عليهم . eوكان النبي 
: ( أرسـله معنـا غـدًا يرتـع  وقد قال إخوة يوسف ألبـيهم يعقـوب عليـه السـالم

 ) . ويلعب

                                                 
 عن أنس ، ويشهد له ما يف مسلم (يا حنظلة ساعة وساعة)رواه الديلمي وأبو نعيم - ١٧٤
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 eقال : كـان رسـول اهللا  tيداعب الصغار ، فعن أنس بن مالك  eوكان النبي 
با عمري ، وكان له ُنَغر يلعـب بـه فـامت ، فـدخل يدخل علينا ويل أخ صغري يكنى أ

فرآه حزينًا ، فقال : ما شأنه ؟ قالوا : مات ُنَغره ، فقال :  ( يا أبا عمري  eعليه النبي 
 . ١٧٥ما فعل النغري؟)

هًا حتت إرشاف  ، وال يكون إلزامًا وال قرسًا ،  املريبوينبغي أن يكون كل ذلك موجَّ
 وس .بل حسب احلاجة وحسب ميل النف

 
 االمتحان واإلثابة : -١١

، أسـلوب امتحـان  فـلأن يلجأ إليها لتشجيع الط للمريبمن األساليب التي يمكن 
ثم الثناء عليـه  –ضمن حدود قدراته  –وسؤاله السؤال الغريب أو الصعب  فلالط

،  مربيـهيف نفسه ، ويرى أنه قد عظم يف نظـر  تهيد من ثقوإثابته إن أجاب ، وهذا يز
 نه حمل عناية واهتامم ، وأن جهده مرصود معلوم لدى اآلخرين .ويشعر أ

: (( يا أبا املنذر أتدري أي آية مـن كتـاب  eعن أيب بن كعب قال : قال رسول اهللا 
اهللا معك أعظم ؟ )) قال قلت : اهللا ورسوله أعلم . قال : (( يا أبا املنذر أتـدري أي 

هللا ال إله إال هو احلي القيـوم . قـال : آية من كتاب اهللا معك أعظم ؟ )) قال قلت : ا
 فرضب يف صدري وقال : (( واهللا ليهنك العلم أبا املنذر )) .

                                                 
 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه . - ١٧٥
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أليب املنذر (( ليهنك العلم أبـا املنـذر )) فيـه منقبـة عظيمـة  eقال النووي : قوله  
أليب ، ودليل عىل كثرة علمه ، وفيه تبجيل العامل فضالء أصحابه وتكنيتهم ، وجواز 

نسان يف وجهه إذا كان فيه مصلحة ومل خيف عليه إعجـاب ونحـوه لكـامل مدح اإل
 نفسه ورسوخه يف التقوى .

التـي تكـون يف حـدود إمكانياتـه ،  فـلأسئلة متنوعة يف ثقافـة الطوهذا االمتحان 
حكم جتويدي مع ضامن وذلك كالسؤال عن آية متشابه أو عن كلمة غريبة ، أو عن 

يع يف اإلجابة والثناء عليه وإثابته ليشـعر بإمكاناتـه املقصود بالتشج فلمشاركة الط
 وقدراته ويرفع من معنوياته .

 
 املحاورة يف العلم : -١٢

يف اإلجابـة  فـلهو الـذي يشـارك الط املريبوهذا تتمه ملا قبله لكنه خيتلف عنه بأنه 
 يف الدرس ويكون جزءًا ال يتجزأ منه . فليزات هذا األسلوب أن يشرتك الطومن م
به ، كـام يف حـديث أيب هريـرة : يستخدم هذا األسلوب مع أصـحا eان النبي وك
أرأيتم لو أن هنرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مـرات ، هـل يبقـى مـن ((

درنه يشء)). قالوا : ال يبقى من درنه يشء . قال : (( فذلك مثل الصلوات اخلمس 
 . ١٧٦يمحو اهللا هبن اخلطايا ))

                                                 
 رواه البخاري ومسلم . ١٧٦
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انتباه السامعني ، ويشوق نفوسهم إىل اجلواب ، ويرسخ العلم  وهذا األسلوب يثري
ك أن يف أذهاهنم ، وحيضهم عىل إعامل الفكر ، ويعودهم املشاركة واإلجيابية ، وال ش

حني يكون جمرد مستمع فإن ذلك سيؤدي إىل ملله ، أما إن شارك فسيشعر  فلالط
 بالنشاط واحليوية .

 
 : ١٧٧االعتدال والبعد اإلمالل -١٣

يتعهد أوقات أصحابه وأحواهلم يف تذكريهم وتعليمهم لئال يملوا ، وكـان  eكان 
 يراعي يف ذلك القصد واالعتدال .

يذكرنا يف كل مخيس . فقـال  tعن أيب وائل شقيق بن سلمة قال : كان ابن مسعود 
له رجل : يا أبا عبد الرمحن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم . فقال : أما إنه يمنعني مـن 

 ١٧٨يتخولنا eأين أكره أن أملكم ، وإين أختولكم باملوعظة كام كان رسول اهللا  ذلك
 هبا خمافة السآمة علينا . متفق عليه .

 
 
 

                                                 
 .٧٩انظر:الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم صفحة : -١٧٧
 ( يتخولنا ) : يتعهدنا .- ١٧٨
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 تعويده العادات احلسنة : -١٤
العادات احلسنة التي تضمن هلم نشاطًا وافرًا وعطـاًء  من يربيهمأن يعود  املريبعىل 

كـر ( يف الصـيف ) واحلفـظ قبـل موعـد مستمرًا ، فيعودهم االستيقاظ يف وقت مب
وتصـحيح  –ولـو عـىل زمالئهـم  –احللقة ، واملراجعة يف البيت ، ورسد املراجعـة 

الدرس اجلديد قبل حفظه ، واحلفظ بدون أخطـاء ، والتسـميع املفـاجئ مـن غـري 
 وجيعله عىل أهبة االستعداد دومًا . فل، وذلك كله يشعل النشاط يف الطترتيب 

:  eيب عن أبيه عن جده ريض اهللا عنهم قـال : قـال رسـول اهللا عن عمرو بن شع
((مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع ، وارضبوهم وهـم أبنـاء عرشـ ، وفرقـوا 

 . ١٧٩بينهم يف املضاجع ))
برتبية األبناء عىل العادات احلسنة ، وعندئذ يصبح اخلري عـادة  eوهكذا يأمر النبي 

 بنشاط ودون كلل أو تعب . من عادات النفوس تستسيغ فعلها
 
 
 
 
 

                                                 
 رواه أبو داود بإسناد حسن- ١٧٩
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 : ١٨٠غرس حب العلم يف نفسه -١٥
 حب القرآن وفضائله ، وفضل أهله ومحلته ، فـإن فليف نفس الط املريبحني يغرس 

، وأكثـر نشـاطًا يف حفظـه  سيكون أكثر إقباالً عىل القرآن ، وأكثـر تعلقـًا بـه فلالط
حاديث يف الفضائل ال تكـاد يستخدم هذا كثريًا ، فاأل eوقد كان النبي ... وتعلمه

حتىص ، وقد اختصت كتب بجمع أحاديث الفضائل فقط ، واألحاديث يف فضـائل 
 العلم كثرية جدًا .

يقول : (( من سلك طريقـًا يبتغـي  eقال : سمعت رسول اهللا  tعن أيب الدرداء 
علـم فيه علًام سهل اهللا له طريقًا إىل اجلنة ، وإن املالئكة لتضـع أجنحتهـا لطالـب ال

رًىض بام يصنع ، وإن العامل ليستغفر له من الساموات ومن يف األرض حتى احليتـان 
يف املاء ، وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل سـائر الكواكـب ، وإن العلـامء 
ورثة األنبياء ، وإن األنبياء  مل يوّرثوا دينارًا وال درمهًا إنام وّرثوا العلم ، فمن أخـذه 

 . ١٨١)) أخذ بحظ وافر
، واألساليب يف غرس حب العلم كثرية ، منها ذكر فضائله ، ومقارنة العلامء باجلهل

رعي ـوالثناء عىل العلامء ، وإجالهلم وتقديرهم ، والرتحم عليهم ، واختاذ العلم الش
 مقياسًا يف املفاضلة .

                                                 
 .٢٩ية للنشء صفحة :انظر:الرتبية النبو- ١٨٠
 رواه أبو داود والرتمذي .- ١٨١



١٣١ 

 :  ١٨٢  الربط باملثل العليا -١٦
غراء به حيفز اإلنسان دائًام لالرتقاء بنفسه فالرتبية عىل املثل األعىل والتطلع إليه واإل

 وبرتبيته ليصبح قريبًا أو مشاهبًا للمثل األعىل .
يؤكد عىل ذلك بقوله : (( عليكم بسـنتي وسـنة اخللفـاء الراشـدين  eوكان النبي 

 املهديني من بعدي )) .
 ويقول : (( خري القرون قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم )) .

بمثل أعىل يف اخلـري ، بـذكر أقـوال السـلف  من يربيهينبغي أن يربط  ريباملوكذلك 
يف  فـل، وحينئـذ يرغـب الطوأحواهلم مع القرآن ، ويربطه بمثل أخرى من الواقع 

ه إىل اإلقبال عىل مائـدة الوصول إىل ما وصلوا إليه ، فيثري ذلك يف نفسه نشاطًا يدفع
 . القرآن

 
 التنويع : -١٧

املعروضة أدعـى أم ، ويبعد امللل ، وجيدد النشاط ، وجيعل الفكرة التنويع يدفع الس
 ، وأيرس للفهم . للقبول

ونجد أن القرآن الكريم ، والسنة النبوية املطهرة حيفالن باألساليب املتنوعة لتقريب 
 الفكرة للمخاطبني .

                                                 
 .٥٣املرجع السابق :- ١٨٢



١٣٢ 

الك وإذا أخذنا مثاالً من القرآن الكريم عىل حتريم الزنا ؛ فإننا نجده قد سـلك مسـ
 . ]وال تقربوا الزنا  [عدة يف ذلك، فنهى عنه هنيًا رصحيًا بقوله : 

أي  ]ركةـالزاين ال ينكح إال زانية أو مشـ [وهنى عنه بالتشنيع عىل مرتكبه بقوله :  
 أنه إنام يزين بزانية مثله أو مرشكة .

لـنفس والذين ال يدعون مع اهللا إله آخر وال يقتلون ا [ومدح من ال يزنون بقوله :  
 . ] التي حرم اهللا إال باحلق وال يزنون

 وذكر قصة يوسف التي تبني رشف العفة وفضلها .
 وكل ذلك من شأنه أن يقرر الفكرة يف ذهن املخاطب .

ينبغي أن تنوع أساليب التعليم له فمرة باإللقـاء ، ومـرة بالسـؤال ،  فلوكذلك الط
 ..……ومرة بطلب البحث ، وهكذا 

 
 ئل املعينة عىل التعليم : استخدام الوسا -١٨

عىل إيصال الفكرة  املريبالوسائل التعليمية هي الطرق واألساليب التي يستعني هبا 
 . من يربيه ذهنإىل 

وهي تعني عىل الفهم ، وترسخ املعلومة يف الذهن ، وجتعل التعلم أمرًا مسليًا حمببـًا 
نه من عنـارص جذابـة ، ، وهي تلفت االنتباه وجتذب املتعلمني بام تتضم إىل النفوس

 ذلك يف تعليمه للصحابة . eوقد استخدم النبي 



١٣٣ 

خطـًا مربعـًا ، وخـط خطـًا يف  eقال : خط رسول اهللا  tعن عبد اهللا بن مسعود 
الوسط خارجًا منه ، وخط خطوطًا صغارًا إىل هذا الذي يف الوسط ، فقال : ( هـذا 

ملـه ، وهـذه اخلطـوط خـارج أ اإلنسان ، وهذا أجله حميط بـه ، وهـذا الـذي هـو
: األعراض ، فإن أخطأه هذا هنشه هذا ، وإن أخطأه هـذا هنشـه هـذا ، وإن الصغار

 .  ١٨٣أخطأه كلها هنشه اهلرم)
وقد أكدت دراسة حديثة أن اإلنسـان يتـذكر مـا يتعلمـه بنسـب متفاوتـة بحسـب 

 األسلوب الذي استخدم يف تعليمه عىل النحو التايل :
 مما يقرؤه . % ١٠يتذكر اإلنسان بنسبة 
 % مما يسمعه . ٢٠يتذكر اإلنسان بنسبة 
 % مما يـراه . ٣٠يتذكر اإلنسان بنسبة 
 % مما يراه ويسمعه يف وقت واحد . ٥٠يتذكر اإلنسان بنسبة 
 % مما يقوله . ٨٠يتذكر اإلنسان بنسبة 
 .١٨٤% مما يقوله ويفعله ٩٠يتذكر اإلنسان بنسبة 

بقوله ، ثم يطبقه بلفظه ، ويسـتعني  يالتجويداحلكم  املريبومثال ذلك : أن يرشح 
اسـتخراجه مـن املصـاحف ، ويطلـب منـه  املتعلمباللوح لتوضيحه ، ويطلب من 

                                                 
 رواه البخــاري . -١٨٣
 .١٠٣أرسار التفوق الدرايس :- ١٨٤



١٣٤ 

املصاحف التـي تـربز التجويـد احد إياه يف  ، ويسمعه إياه من املسجل ، ويريهنطقه
 .بألوان خمتلفة . وهذا من شأنه أن يثبت املعلومة وأن يثري النشاط ويذهب السأم 

 
 اجلوائز :   -١٩

اجلوائز من أقوى الدوافع عىل العمل واإلنتاج ، وهي حتفز النفوس ، وتثري اهلمـم ، 
 وتبعث النشاط .

وحسبنا يف بيان ذلك ما وعد اهللا به تعاىل عباده املتقني من جنات النعيم . وقد فصل 
يًال وافيـًا القرآن الكريم والسنة املطهرة ما للمتقني مـن جـزاء عنـد اهللا تعـاىل تفصـ

بأروع أسلوب ، وأبني عبارة ، وأدق وصف ، ليكون دافعًا للمخـاطبني إىل العمـل 
 الصالح .

فمن يعمل مثقال  [وقد بني اهللا تعاىل أنه ال يضيع عنده من عمل اخلري مثقال ذرة :  
 . ]إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة  [،   ]ذرة خريًا يره 

 الن بأمثال ذلك .سنة املطهرة حافوالقرآن الكريم وال
 

 يستخدم أسلوب اإلثابة ليشجع عىل أمر من األمور . eوكان النبي 



١٣٥ 

يصف عبـد اهللا وعبيـد اهللا وكثـريًا  eعن عبد اهللا بن احلارث قال : كان رسول اهللا 
بني العباس ثم يقول : ( من سبق إّيل فله كذا وكذا ) ، قال : فيستبقون إليه فيقعـون 

 ١٨٥ويلتزمهمعىل ظهره وصدره فيقبلهم 
وفـق  أن تعطـى ، لكـن ينبغـيفـل هلا أثر جيد عىل الط املخصصة للحفظواجلوائز  

 . مهمته عىل أداء  للمريبضوابط معينة ويف هذا عون كبري 
، مناسبة للعمل الذي أنجزه ، وتعطى له عىل  بالطفلوينبغي أن تكون اجلائزة الئقة 

حني متنحه احلريـة  الطفلأحب إىل  ؛ لتكون أكثر فائدة  ، كام تكون أقرانهمرأى من 
 . بني جمموعة من اجلوائز  يف االختيار

 
 البعد عن عوامل التثبيط : -٢٠

 -ما ييل : فلعوامل التثبيط ، ومما يثبط الطمن أهم عوامل التنشيط البعد عن 
 إضعاف ثقته بنفسه . -١
 التسلط والرضب وكثرة الزجر . -٢
 أساليب الرتبية اخلاطئة . -٣
 دم تقدير جهوده وعدم مكافأته وترك الثناء عليه .ع -٤

                                                 
 رواه أمحد ، قال اهليثمي : إسناده حسن . - ١٨٥



١٣٦ 

دفعه إىل احلفظ بطرق خاطئة كالقول له : حفظك ال يصلح أبـدًا ، أنـت لسـت  -٥
 حافظًا إذا بقيت عىل هذه احلال فاذهب وابحث عن جمال آخر .

 وهضم حقه وعدم إنصافه . فلظلم الط -٦
 هيله .عدم قبول قوله وعدم االعتداد برأيه وتسفيهه وجت -٧
 علميًا وتربويًا وخمالفة القول العمل . املريبضعف  -٨
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٣٧ 

 مناهج مقرتحة لتحفيظ القرآن الكريم لألطفال
بتقسيمها إىل مستويات تناسب تـدرج األطفـال يف  ت ييل خطط ملناهج مقرتحة وقد قمفيام

 : يناألطفال املستفيدحسب ظروف  مراحل النمو املختلفة ، حتى يتم تطبيقها
 سنة  ١٦إىل٦أوال : منهج عام مقرتح حلفظ القرآن الكريم لألطفال من 

وهذا املنهج يصلح حللقات حتفيظ القرآن وكذلك ملدارس حتفيظ القـرآن الكـريم ويمكـن 
تطبيقه يف املنزل  وهو مقسم إىل ثامن مستويات السبع سنوات األوىل للحفظ والسنة الثامنة 

 يل :للمراجعة وتثبيت احلفظ كالتا

احلفظ  املستويات
 اليومي

 مالحظات منهج الفصل الدرايس الثاين منهج الفصل الدرايس األول
 إىل من إىل من

 سطر ٢ ١املستوى
الفاحتة 
ألول املســتوى ا النبأ  الطارق األعىل ثم الناس

خمصص للصف 
األول االبتدائي 
ويمكن أن يبـدأ 
به األطفـال مـن 

ــــنوات أو  ٤ س
أقل إذا كان عند  

لطفــل القابليــة ا
للحفظ ويتدرج 
ـــاقي  ـــه يف ب مع

 املستويات

 الصف القلم احلاقة  املرسالت   أسطر٣ ٢املستوى
 الشورى الفتح احلجرات املمتحنة نصف وجه  ٣املستوى
 لقامن يس الصافات فصلت  وجه نصف ٤املستوى
 اإلرساء  احلج املؤمنون الروم وجه  ٥املستوى
 األعراف يونس وده النحل وجه  ٦املستوى
 البقرة  آل عمران  النساء األنعام وجه  ٧املستوى
 ٨املستوى

 ٥مراجعة 
 الناس مريم الكهف البقرة أوجه 

 



١٣٨ 

 ثانيا : منهج مقرتح لتحفيظ القرآن الكريم يف حالة وجود حلقة صيفية
 يف السنة السادسة لتثبيت احلفظ فظ خالل مخس سنوات واملراجعةاحليكون 

احلفظ  املستوى

 اليومي
 منهج الفصل الدرايس الثاين منهج الفصل الدرايس األول

 نهج الفصل الصيفي م

 إىل من إىل من إىل من
 ىاملستو
 سطر٢ األول

الفاحتة 
ثم 
 الناس

 احلاقة     املرسالت النبأ  الطارق األعىل

 املستوى
 الشورى الفتح احلجرات املمتحنة الصف القلم أسطر٣ الثاين

 املستوى
 الثالث

نصف 
 وجه 

 املؤمنون الروم لقامن يس الصافات فصلت 

 املستوى
 األعراف يونس هود النحل اإلرساء  احلج وجه  لرابعا

 املستوى
آل  النساء األنعام وجه  اخلامس

   البقرة  عمران 

 ىاملستو
 السادس

مراجعة 
 أوجه ٥

   الناس مريم الكهف البقرة

 يالحظ يف اجلدول مضاعفة  احلفظ اليومي يف احللقات الصيفية 
 
 
 
 

 



١٣٩ 

 سنوات ٤الكريم لألطفال املوهوبني خالل  منهج مقرتح لتحفيظ القرآنثالثا : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 املستوى
املقدار 
اليومي 
 للحفظ

 منهج الفصل الدرايس الثاين منهج الفصل الدرايس األول

 إىل من إىل من
املستوى 
 األول

نصف 
 املرسالت الصف الناس النبأ وجه

املستوى 
 الثاين 

وجه 
 فصلت السجدة املمتحنة الشورى واحد

املستوى 
 الثالث

وجه 
 مريم يونس لقامن طه ونصف 

املستوى 
 الرابع 

وجه 
النساء  البقرة التوبة ١٤٨النساء ونصف

١٤٧ 



١٤٠ 

 ٣رابعا : منهج مقرتح لتحفيظ القرآن الكريم لألطفال املوهوبني خالل 
 سنوات إذا وجدت حلقات يف الصيف .

 

 

 
 

 

 املنهج
 هج الفصل الصيفيمن منهج الفصل الدرايس الثاين منهج الفصل الدرايس األول

 إىل من إىل من إىل من
 املستوى
 األول

 املمتحنة الشورى املرسالت الصف الناس النبأ

املستوى 
 الثاين 

 مريم يونس لقامن طه فصلت السجدة

املستوى 
 الثالث

 البقرة التوبة ١٤٨النساء
النساء 
١٤٧ 

  

 يالحظ يف اجلدول مضاعفة  احلفظ اليومي يف احللقات الصيفية



١٤١ 

 احلفظ اليومي لآليات برنامج احتساب مدة حفظ القرآن الكريم اعتامدا عىل قدرةخامسا : 
 الربنامج الذي يناسب كل من رغب يف حفظ القرآن تصميميمكن من خالل هذا اجلدول 

 مدة حفظ القرآن الكريم كامال مقدار احلفظ اليومي م
 أيام ٩أشهر و ٧سنة و ١٧ آية واحدة فقط ١
 يوماً  ١٨أشهر و ٩سنوات و ٨ آية ٢ ٢
 يوماً  ١٣اشهر و ١٠سنوات و ٥ آيات ٣ ٣
 يوماً  ٢٤اشهر و  ٤سنوات و  ٤ آيات ٤ ٤
 أيام ٧اشهر و  ٦و سنوات ٣ آيات ٥ ٥
 أيام 4 شهرا و ١١سنتني و  ٢ آيات ٦ ٦
 أيام ٣اشهر و  ٦سنتني و  ٢ آيات ٧ ٧
 يوماً  ١٢شهر و  ٢سنتني و  ٢ آيات ٨ ٨
 يوماً  ١٢شهرًا و  ١١سنة و  ١ آيات ٩ ٩
 أيام ٣أشهر و  ٩سنة و  ١ آيات ١٠ ١٠
 أيام ٦أشهر و  ٧سنة و  ١ آية ١١ ١١
 يوما ١٥أشهر و  ٥سنة و  ١ آية ١٢ ١٢
 يوما ٦أشهر و  ٤سنة و  ١ آية ١٣ ١٣
 أشهر فقط ٣سنة و  ١ آية ١٤ ١٤
 يوماً  ١شهر و  ٢سنة و  ١ آية ١٥ ١٥
 أيام ٦شهر و  ١سنة و  ١ آية ١٦ ١٦
 مأيا ١٠سنة و  ١ آية ١٧ ١٧
 يوماً  ١٩شهر و  ١١ آية ١٨ ١٨
 يوماً  ١شهر و  ١١ آية ١٩ ١٩
 يوماً  ١٦شهر و  ١٠ آية ٢٠ ٢٠
 يوماُ  ١٢شهر و ٨سنة و ١ وجه ١ ٢١
 أيام فقط ٦أشهر و  ١٠ وجه ٢ ٢٢



١٤٢ 

 اخلامتة
فظ وذلك من خالل إننا نحتاج إىل التجديد يف األسلوب األمثل للح،،،    وختاما

 بيان آليات خاصة ، وهتيئة ظروف مناسبة إلنعاش احلفظ وتنميته ، 
ولعل من اآلليات املناسبة التي جيب أن يعتني هبا القائمون باحلفظ هـو اجلمـع بـني 

 . فهم النص واحلفظ حسب قدرات املتعلمني 
يه املدرسـة عىل هذا األمر ألنه جيمع بني ما كانت علنؤكد  ومن خالل هذه الرسالة

القرآنية يف العصور املبكرة لألمة اإلسالمية حيث كانوا جيمعون بني احلفظ والفهـم 
وال يتجاوز أحدهم العرش اآليات حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل ،. يقول ابن 
اجلوزي مؤكدًا عىل أن حفظ الطفل للقرآن البد أن يصاحبه فهم حقيقته كام أرادهـا 

حفظ القرآن ، وتقويم ألفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثـم اإلقبـال  املراد"اهللا عز وجل
وهبذا ١٨٦"عىل مايصلح النفس ويطهر أخالقها ثم التشاغل باملهم من علوم الرشع

حيصل لنا اجلمع بني طريقة القدماء الصحيحة يف حفظ القـرآن الكـريم وتعلمـه يف 
ي أكدت أمهية الفهم مع احللقات القرآنية وبني ما دلت عليه الدراسات املعارصة الت

 احلفظ ورضورته .
هذا فام أصبت فمن اهللا وحده ، وما أخطأت فمن نفيس ومن الشـيطان ، 
وأستغفر اهللا العظيم من ذلك ، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصـحبه وسـلم 

 واحلمد هللا رب العاملني .
                                                 

  .١١٢تلبيس إبليس،ص ، ابن اجلوزي-١٨٦



١٤٣ 

 الفهرس

 الصفحة املوضوع
 ٣ مقدمة* 
 ٨ الكريم رآنأمهية حتفيظ الطفل الق* 
 ٢٧-١٢ فضل)٢٢( حفظ القرآن الكريم فضائل وفوائد* 
 ٤٣ -٢٨ يف حتفيظ القرآن الكريم لألطفال مسؤوليات وأدوار مهمه* 
 ٨١-٤٤ قاعدة)٢٣( القواعد العامة لتحفيظ القرآن لألطفال* 
 ٨٧-٨٢ أدب) ١٩( تأديب الطفل بآداب تعلم القرآن الكريم* 
 حتفيظ القـرآن الكـريم لألطفـالطرق وأساليب تدريس و* 

 طريقة)١٦(
١١٣-٨٨ 

 أفضـــل الطـــرق لتنشـــيط الطفـــل للحفـــظ واملراجعـــة* 
 طريقة)٢٠(

١٣٦-١١٤ 

 ١٤١-١٣٧ مناهج مقرتحة لتحفيظ القرآن الكريم لألطفال* 
 ١٤٢ اخلامتة* 

 

B 



١٤٤ 

 
  صدر للمؤلف 

  
 مفردات وفوائد . –رشح األربعني حديثا النووية  •
 كيف حتفظه .كيف تتأثر بالقرآن و •
 فوائد وفرائد يف حفظ القرآن . •
 صفة وأذكار احلج والعمرة يف ضوء الكتاب والسنة. •
 صفة وأذكار العمرة يف ضوء الكتاب والسنة . . •
 لوحة تلخيص مصطلح احلديث . •
 من عجائب اجلنة والنار . •
 دليل االستثامر يف بنك احلسنات .  •
 . قواعد وفوائد يف حتفيظ القرآن الكريم لألطفال •
 وصف اجلنة للمسلم الصغري  .    •
 األذكار للمسلم الصغري . •
 قصة األرض والذهب . •
 التلوين للمسلم الصغري . •
 تسايل وألعاب املسلم الصغري . •
 مسابقات إسالمية للمسلم الصغري . •
   ٢. ج١منهج احلديث النبوي للمسلم الصغري ج •
 ) .  CD فلم أذكار الطفل املسلم (فلم كرتون •
 تطبيقات عىل الفيلم) .   CD قات األذكارألعاب ومساب •
 كراسة تلوين األذكار للمسلم الصغري . •


