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ٕ 
 المقدمة

إف اغبمد  كبمده ونستعينو, من يهده ا فبل مضل لو, ومن يضلل فبل ىادي لو, 
إلو إال ا وحده ال شريك لو, وأشهد أف ؿبمداً عبده ورسولو, صلى ا عليو  وأشهد أف ال

 :وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثَتاً. أما بعد

كما والعمل دبا فيو ىو الغاية من نزولو   بآياتو, واالتعاظ تدبر القرآف الكرمي فبل خيفى أف
ِة ﴿ :قاؿ تعاىل تِِٔۦ َوىٍَِتََرمََّس أُْوىُىْا ٱأۡلَۡىثََٰ تَُّسٓوْا َءاٌََٰ َدَّ َسٞك ىٍِّ ثََٰ ٍُ َل  ٍۡ ُٔ إِىَ ٌة أََّزۡىََْٰ  .[ٜٕ]ص:﴾ِمتََٰ

ال يكتفي حبفظ آيتو وتبلوهتا فحسب, بل ال بد أف جيمع ى كل مسلم أفالواجب عل
 والعمل حسب االستطاعة.و التَّدبر الَفهم  مع ذلك

وىكذا كاف سلُف األُمة من الصحابة والتابعُت ؽبم بإحساف, حيث كاف الرجل منهم 
 . (1)إذا تعلَّم عشر آيات مل جياوزىا حىت يعرَؼ معانيها, ويعمل هبا

القرآف الكرمي لو وسائل ومعينات متنوعة ينبغي االجتهاد يف ربصيلها لكي وتدبُّر 
 الشريفة . تتحّقق ىذه العبادةُ 

 الكرمي القرآف معلُّمُ  :وفبا يعُت على إكساب قارئ القرآف َمَلَكة التَّدبر وينميها يف نفسو
القرآف وكلماتو  , الذي ال يكتفي بتلقُت الطالب حروؼَ ؽبذه اؼبِهنة الشريفة اؼبتأىلُ  فءُ الك

ليب متعددة, حسبما بأسا ,ت نظره إىل أسراره ومواعظو ومعانيوَلفْ فحسب, بل جيتهد يف 
 .ما ال يدرؾ كلُّو ال يًتؾ ُجلُّووؾبلس التعليم, و  ,مع مراعاة حاؿ الطالب ,يسمح بو الوقت

لدور من  بيافٌ , ( التََّدبُّر  تعليم يف الكرمي القرآف علِّمم أثر ) اؼبختصر البحث ىذا ويف  
تدبُّر الكتاب  ومهارةَ  ؼبعلم القرآف الكرمي, وىو تربية وتعليم طبلبو عبادةَ األدوار الكبَتة 

 .بكتابة مستقلة ؛ حيث مل َر من أفرَد ىذا اؼبوضوعالعزيز
                                                           

 و, وصححو.( عن ابن مسعود رضي ا عنٗٚ,ٖٛ/ٔ( أخرجو ابن جرير )ٔ)
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  : الموضوع هذا في الكتابة أهداف

  .اعوواتب القرآف تدبر على القراء تربية وسيلة مهمة من وسائل بياف    (ٔ 
  .القرآف تدبر على الناس تربية يف القرآف معلم دور إبراز  (ٕ 
  . الكرمي القرآف تدبر تعليم طُُرؽ تطوير يف اإلسهاـ  (ٖ 
  :يلي كما وىي وخاسبة, مباحث, بعةوس ,مقدمة على البحث ىذا اشتمل وقد

 خطة البحث ومنهجو., و وفيها أمهية اؼبوضوع وسبب اختياره  المقدمة:
  .التبلوة أثناء اؼبعٌت بياف: حث األولالمب  

  .القرآفمدارسة : المبحث الثاني
  .  تقليل مقدار اغبفظ والتبلوة :المبحث الثالث
 .التبلوة آداب تعليم: المبحث الرابع

 الًتتيل. :المبحث الخامس
 التذكَت الوعظ   :المبحث السادس

  .للتَّدبر اؼبعزِّزة الًتبوية باألنشطة العناية :المبحث السابع  
  . التوصيات مع النتائج أىم :الخاتمة

 الصفوؼ يف , سواء كافالكرمي القرآف تدريس يَتوىل من كلُّ  الكرمي: القرآف دبعلم يومراد 
  . غَتىا أو القرآف, ربفيظ َحلقات أو القرآف, تعليم معاىد أو  الدراسية,

إىل دعوة طبلبو إىل التدبر  لكرميا القرآف علِّمُ مأىم الوسائل اليت يتوّصل هبا  وقد ذكرتُ 
 وغرسو يف نفوسهم, وحرصُت أف تكوف ىذه الوسائُل واضحًة, سهلةَ  ,وتربيتهم عليو

 التطبيق, مناسبة لعامة اؼبعلمُت والطبلب.
والتزمت بإجراءات البحث  والتحليلي, وسلكت يف ىذا البحث اؼبنهج الوصفي,

دبر وأمهيتو وفضلو وضوابطو, نظرًا لكثرة األحباث , ومل أتعرض لذكر معٌت التَّ العلمي اؼبعروفة
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ٗ 
 .اؼبكتوبة يف ذلك

وأسألو   اؼبختصر, البحث ىذا إسباـ من عليَّ  بو منَّ  ما على تعاىل ا أضبد اػبتاـ, ويف  
  َإنو يـو القيامة, وأف جيعلو شافعًا لنا وفهمو والعمل بو, كتابو العزيز,   أف يرزقنا تدبػُّر

 قريب ؾبيب .
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 بيان معنى اآليات المبحث األول:

يتأمل يف  معاين اآليات ال ديكنو أف فهم اؼبعٌت طريق إىل التفكر والتَّدبُر, ومن مل يفهم   
.  مدلوؽبا, كما ىو معلـو

لقرآف, من اؼبواعظ اعباده على االعتبار دبا يف  ا  يف حثِّ قاؿ ابن جرير:"    
تِِٔۦ َوىٍَِتََرمََّس أُْوىُىاْ ﴿:   لنبيوذكره,  , بقولو جلبيناتوال تَُّسٓوْا َءاٌََٰ َدَّ َسٞك ىٍِّ ثََٰ ٍُ َل  ٍۡ ُٔ إِىَ ٌة أََّزۡىََْٰ ِمتََٰ

ِة  َُ ﴿ :وقولو ,[ٜٕ]ص: ﴾ٱأۡلَۡىثََٰ ٌۡ ٌَتَّقُى َس ِذي ِعَىٖج ىََّعيَّهُ ٍۡ وما أشبو ,  [ٕٛ]الزَُّمر:﴾٢ٕقُۡسَءاًّا َعَستًٍِّا َغ
ذلك من آي القرآف, اليت أمر ا عباده, وحثهم فيها, على االعتبار بأمثاؿ آي القرآف, 

حيجب عنهم تأويلو من  واالتعاظ دبواعظو, ما يدؿ على أف عليهم معرفة  تأويل ما مل
آيات, ألنو ؿباؿ أف يقاؿ ؼبن ال يفهم ما يقاؿ لو وال يعقل تأويلو: اعترب دبا ال فهم لك بو, 
وال معرفة من القيل والبياف إال على معٌت األمر بأف يفهمو ويفقهو, مث يتدبره ويعترب بو. فأما 

 .(ٔ)... " قبل ذلك, فمستحيل أمره بتدبره. وىو دبعناه جاىل
وقاؿ ابن تيمية: " والذي يعُت اؼبتدبر على استخراج ُدرره وجواىره, واالىتداء بأنوار   

 .(ٕ)بصائره علُم التفسَت الذي ىو مفتاح باب فهمو ... "
 فعلى معلم القرآف أف يعتٍت ببياف معاين القرآف الكرمي لطبلبو, وذلك يكوف بوسائلَ   

 متعددة منها:

 .لمتلوَّةن المعنى اإلجمالي لآليات ابيا -
تصحيح, ة اؼبقطع الذي يراُد حفظُو قراءة نَػْهُج كثَت من اؼبعلمُت أهنم يلزموف الطالب بقراء  

ىذه  تفسَتَ  اؼبعلمُ  أو فردية, فيحُسن عند ذلك أف حيضِّر التعليم صباعيةً  سواء كانت طريقةُ 
 الدراساتُ  للطبلب, وىذا فبا يعُت على حفظها, وقد أثبتت اآليات ويبُت معناىا إصباالً 

 .(ٖ)الًتبوية أف اؼبعلومة اؼبفهومة تبقى يف الذىن أطوؿ

                                                           
 .ٕٔ/ٔ القرطيب تفسَت وانظر ,ٙٚ/ٔ جرير ابن تفسَت (ٔ)

 , مكتبة اؽببلؿ األحساء.ٗٔٗٔ.  ربقيق سليماف القرعاوي, الطبعة األوىل ٜٙ( قاعدة يف فضائل القرآف ص ٕ)
 . ٜٖٗ( انظر مهارات التدريس ي اغبلقات ص ٖ)
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ٙ 
يف اغبلقات  يقوؿ ؿبمد أمُت اؼبصري: " القاعدة الًتبوية اليت جيب أال ينساىا اؼبدرسُ       

أف يتلو اإلنساف ما ال يفهم, وال جيوز تربوياً أف يعتاد الطالب أف يتلو  (ٔ)القرآنية أنو ال جيوز
ألف ىذا النوع من التبلوة يكوِّف لدى الفرد عادة االكتفاء باأللفاظ, وعدـ من غَت فهم؛ 

 .(ٕ)... "التفكَت باؼبعاين, وىذه عادة سيئة جدا يف تكوين الفرد الفكري

أو التمهيد ؽبذا الدرس أو التعليق, بذكر قصة, أو االنطبلؽ من حدث معُت, وينبغي   
فبا يساعد على لفت أنظار الطبلب, ربط موضوع اآليات بدرس سابق, أو كبو ذلك 

 .(ٖ)وينمي قدرهتم على الفهم

 .بيان معاني األلفاظ الغريبة في اآليات -
 يدرؾ , وقدمعلِّمو عنها أؿُ سْ يَ فػَ  ى الطالباؼبعٌت عل رُّ أثناء التبلوة واغبفظ ألفاظ غامضةسب  

ىا من خبلؿ اؼبعلُم أف الطالَب ال يفهم معناىا فينبغي حينئٍذ أف يكشف اؼبعلم معنا
 إليها للرجوع اإلقراء ؾبلس يف ,والغريب ,التفسَت كتب بعض توفَتأو  التحضَت اؼبسبق, 

  .اغباجة عند

نظرًا لضعف الناس بلغة  وقد ازداد الغموض يف ألفاظ القرآف الكرمي يف العصور اؼبتأخرة
 العرب, وقلة استعماؿ بعض األلفاظ العربية.

 شارة إلى بعض اللطائف فيها .التعليق على بعض اآليات أو اإل -
وف بطريقة فردية كٌل ت, أو يكوف الطبلب يقرؤ قد ال يتسع الوقت لبياف معاين صبيع اآليا  

ىل معٌت معُت فيما تنبيو إلفرد منهم يف موضع ـبتلف, فهنا ينبغي للمعلم أف يتحُتَّ الفرص ل
  َلِطيفة من اللطائف القرآنية, أو يلفت األنظار إىل, وحياوؿ تنزيلو على الواقعيُتلى من آيات

 .دوف تكلُّف

                                                           
 ف كاف األوىل اعبمع بُت تعلم اللفظ واؼبعٌت, كما يأيت.ذلك تربوياً, وأما شرعاً فهو جائز, وإجواز لعلو يريد  (ٔ)

 . ٕٗ( ات يف وسائل الًتبية اإلسبلمية ص ٕ)
 .ٚٛانظر تنمية القدرة على تدبر القرآف, ضمن أوراؽ اؼبلتقى الثاين عبمعيات ربفيظ القرآف الكرمي ص  (ٖ)
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ٚ 
, بل قد وىذه األمور ال زبّل بوقت الدَّرس القرآين, وال سبنع من استكماؿ اؼبراجعة والضبط  

 . تكوف ؾبدِّدًة للنشاط باعثًة للهمم

 . تخصيص َدْرس في التفسير لطالبه
, وىو أشرؼ (ٔ)ةعلم التفسَت, علم جليل القدر, عظيم النفع, واغباجة إليو ماسَّ    

 العلـو على اإلطبلؽ, وذلك لشرؼ موضوعو.
 ذلك بياف .القرآف تفسَت اإلنساف يتعاطاىا صناعة أشرؼقاؿ الراغب األصبهاين: "   
 إذا ,إليها اغباجة لشدة وإما ,غرضها بشرؼ وإما ,موضوعها بشرؼ إما الصناعة شرؼ أف

 اؼبوضوع جهة من أما :الثبلث تاعبها من الشرؼ حازت قد التفسَت فصناعة ,ذلك عرؼ
 من وأما,  فضيلة كل ومعدف حكمة كل ينبوع ىو الذي تعاىل ا كبلـ موضوعو فؤلف
 اغبقيقية السعادة إىل والوصوؿ الوثقى بالعروة االعتصاـ ىو منو الغرض فؤلف الغرض جهة
 آجلي   أو عاجلي   دنيوي أو ديٍت كماؿ كل فؤلف اغباجة شدة جهة من وأما , تفٌت ال اليت

 .(ٕ)"تعاىل ا بكتاب العلم على متوقفة وىي ,الدينية واؼبعارؼ الشرعية العلـو إىل مفتقرٌ 

, أشرؼَ  العزيز القرآفُ  كاف ؼباوقاؿ ابن اعبوزي: "   أوىف ؼبعانيو الفهم كاف العلـو
,  .(ٖ)"اؼبعلـو بشرؼ العلم شرؼ ألف الفهـو

الطبلب يف مرحلة متقدمة سنًا وحفظًا أف يعقد فيستحن ؼبعلم القرآف وال سيما إذا كاف  
وع, أو يستضيف من يقـو بتدريسو, أو لطبلبو درسًا يف التفسَت مرًة أو أكثر يف األسب

 يصطحبهم يف حضور دروس التفسَت اؼبناسبة ؽبم .

 ,مدارس وكليات القرآف الكرمي أف هتتم بعلم التفسَت وأصولوو كذلك على معاىد  
 وزبصص لو ما يكفي من الساعات الدراسية . ,ه من العلـووأف تقدمو على غَت 

                                                           
 ع [.] طبعة اجملمَّ ٕٕٙٙ/ ٙ, واإلتقاف ٖٖٓ/ٖٔ( انظر ؾبموع الفتاوى ٔ)
 وما بعدىا. ٜٕٕٙ/ ٙ, وانظر اإلتقاف ٜٔ( مقدمة جامع التفاسَت ص ٕ)
 .ٔٔ/ٔزاد اؼبسَت  (ٖ)
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ٛ 
ر االلتزاـ ببياف معاين كلِّ ما يُقرأ, لضيق الوقت, أو عدـ معرفة اؼبعلم قد يتعذَّ وأخَتاً    

ينبغي إمهاؿ ىذه  ال بعلم التفسَت, أو ِصَغر سنِّ الطالب, أو غَت ذلك من اؼبوانع, لكن
وصفوؼ تعليم القرآف, ولعل القياـ  اتض حلقكما ىو حاصل يف بع  ,القضية بالكلية

م علم التفسَت, وحرصو على معرفة ما يكوف دافعاً للطالب لتعلُّ  اؼبذكورة بعض ىذه اػبطوات
 حيفظو ويقرأه من القرآف الكرمي .

وىم يف مرحلة الَعْرض والضبط فاألمر متأكد يف  ,وأما الطبلب الذين أهنوا اغبفظ
, وتقدمي ذلك على مناسب لتعلم وقراءة كتب التفسَتمنهج حقهم, وينبغي أف يوضع ؽبم 

 .العلـو األخرى

 وعلى اعبهات اؼبسؤولة عن تعليم القرآف أف تؤىِّل معلميها يف ىذا اعبانب   
ربضَت الدَّرس التفسَتي, ومعرفة بإعطائهم الدروس والدورات اليت تكسبهم القدرة على 

 مظافِّ علـو القرآف.
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 الكريم القرآن مدارسة ني:المبحث الثا

واستنباط  بر آياتو, وفهم معانيو,د, وتالكرمي لقراءة القرآفالقرآف: االجتماع  (ٔ)اؼبراد دبدارسة 
 .ىداياتو

َُ ىِثََشٍس أَُ ﴿تعاىل:  الربانيُت بأهنم يتدارسوف الكتاب كما قاؿ وصف ا وقد   ا َما ٍَ

ٌَّ ٌَقُىَه ىِيَّْاِس ُمىُّىْا ِعثَاد   جَ ثُ ٌَ َوٱىُّْثُىَّ َة َوٱۡىُحۡن
ُ ٱۡىِنتََٰ ِ ٌُۡؤتٍَُِٔ ٱَّللَّ ٍِ ٍِِّْ ا ىًِّ  ِنِ ُمىُّىْا َزتََّٰ ِ َوىََٰ ُِ ٱَّللَّ ا  ُۧدو ََ َِ تِ

ا مُ  ََ َة َوتِ
َُ ٱۡىِنتََٰ ى َُ ٌۡ تَُعيِّ َُ ُمْتُ ٌۡ تَۡدُزُسى  .[ٜٚ]آؿ عمراف: ﴾٩٧ْتُ

حديث أيب ىريرة  سيما يف اؼبسجد كما يفواللتدارس القرآف  خاص ورد فضل كما   
  عن النيب  من بيوت ا تعاىل يتلوف كتاب ا تعاىل  اجتمع قـو يف بيتقاؿ: "ما

ويتدارسونو بينهم, إال نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم الرضبة, وحفتهم اؼببلئكة, وذكرىم 
 .(ٕ)"ا فيمن عنده

الناس, وكاف أجود ما يكوف يف  أجودَ  ا  قاؿ: كاف رسوؿُ  وعن ابن عباس    
 .(ٖ)رمضاف حُت يلقاه جربيل, وكاف يلقاه يف كل ليلة من رمضاف فيدارسو القرآف."

 يعلمونا رجاال معنا ابعث أف: فقالوا , النيب إىل ناس جاء: قاؿ  مالك بن أنس عن
 حراـ, خايل فيهم القراء,: ؽبم يقاؿ األنصار, من رجبل سبعُت همإلي فبعث والسنة, القرآف

 .(ٗ)..."  موفيتعلَّ  بالليل ويتدارسوف القرآف, يقرءوف

                                                           
, وتكرار النظر يف التعّلمالقراءة و , وتطلق على اػبفاء, وذىاب األثر, دبعٌت الدَّْرسللغة مشتقة من ( وىي يف أ)

, فهي عملية تفاعلية بُت اؼبعلم بُت اثنُت فصاعداً فاعلة تعٍت اؼبشاركة , واؼبدارسة: صيغة م؛ الكتاب وتتبع ما فيو
 مادة ) َدَرس (. ٜٕٚ, واؼبعجم الوسيط ص ٖٔٗ/ٔمقاييس اللغة  . انظروالطالب

 (.ٜٜٕٙح  ) ٕٗٚٓ/ٗ( أخرجو مسلم ٕ)
 .ٖٕٛٓح  ٖٓٛٔ/ٗومسلم  ,ووىذا لفظ ,ٙح  ٛ/ٔ ( أخرجو البخاريٖ)
 .ٚٚٙح  ٔٔ٘ٔ/ٖمسلم أخرجو ( ٗ)
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 ٔٓ 

ٔٓ 
 لو, (ٔ)مربدا دخل وفرغ بحةالسُّ  صلى إذا أنو   اػبطاب بن عمرعن  وقد ورد  

 وفؤ فيقر  توففيأ: قاؿ عيينة, أخي وابن عباس, ابن منهم القرآف, واؤ قر  قد فتياف إىل فأرسل
 .(ٕ)"... انصرؼ القائلة كانت فإذا ويتدارسونو, القرآف

 إخوانػػو إليػػو اجتمػػع إذا كػػاف أنػػو :  مسػػعود ابػػن عػػن ليلػػى, أيب بػػن الػػرضبن  عبػػد  عػػن و
  . (ٖ)ؽبم وفسر فقرؤوا, اؼبصحف, نشروا

تزكيػة إف ؼبدارسة القػرآف شبػراٍت عديػدًة, فهػي وسػيلة إلتقػاف الػتبلوة, ومعرفػة اؼبعػاين, و   
, واؼبقصود بيانو  النفوس, واكتساب األجور, ونزوؿ السكينة, وحصوؿ الرضبة, وثناء ا 

 .ىنا: أف مدارسة القرآف الكرمي وسيلة مهمة من وسائل تدبّره
ينبغػػػي ؼبعلػػػم القػػػرآف أف حيػػػرص علػػػى عقػػػد ؾبػػػالس ؼبدارسػػػة القػػػرآف مػػػع طبلبػػػو, وال سػػػيما ف  

كػػاف ىػػو الػػذي يػػدير ؾبلػػس اؼبدارسػػة, أو يستضػػيف مػػن   الكبػػار واؼبتقػػدمُت يف اغبفػػظ, سػػواء
 أىل العلم من يتوىل ذلك.

ويفّضل أف تكوف ىػذه اؼبدارسػة يف اؼبسػجد عمػبلً باغبػديث, وإحيػاًء لػدور اؼبسػجد,   
 ورغبًة يف بقائها واستمرارىا.

وال يلـز أف يكوف اؼبشاركوف يف ؾبلػس اؼبدارسػة علػى درجػة واحػدة يف مسػتوى األداء    
 . , وإف كاف األوىل كوهنم متقاربُت يف ذلكر اغبفظومقدا

, ولػػػذلك ال بػػػد مػػػن عمليػػػة تفاعليػػػة بػػػُت اؼبعلػػػم والطالػػػب -كمػػػا تقػػػدـ   -واؼبدارسػػػة
مراعػػػاة ىػػػذا الػػػركن, وعػػػدـ ربويػػػل ؾبلػػػس اؼبدارسػػػة إىل ؿباضػػػرة أو درس تفسػػػَتي مػػػن طػػػرؼ 

شػاركة, ولػيس ىػذا مػن تشػجيع وربفيػز صبيػع اغباضػرين إىل اؼبواحد, ىو اؼبعلم, بل البػد مػن 
بغػَت علػم, بػل ىػو نػوع تػدبر وتفكػر ربػت إشػراؼ معلػم يصػحح مػا يقػع  القوؿ على ا 

 فيو من خطأ.

                                                           
 د (.بَ مادة ) رَ  ٙ٘٘ٔ/ْٖربَد ىنا: كاغبجرة يف الدار, أو فضاء وراء البيت يرتفق بو . انظر لساف العرباؼبراد باؼبِ  (ٔ)

 .ٛٛ٘/ٖابن جرير يف تفسَته أخرجو  (ٕ)
 .  ٜٙ/ٔتفسَته يف كثَت ابن اغبافظ وصححو ,ٚٗ ص القرآف فضائل يف عبيد أبو  أخرجو (ٖ)
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ٔٔ 
 أف ومػلعل ,يقوؿ ابن ىبػَتة: " ومػن مكايػد الشػيطاف تنفػَته عبػاَد ا مػن تػدبر القػرآف

 القػػرآف يف مأتكلػػ ال أنػػا: اإلنسػػاف يقػػوؿ حػػىت ـبػػاطرة, ىػػذه: فيقػػوؿ التػػدبر, عنػػد واقػػع اؽبػػدى
 .(ٔ)"تورعا

وىناؾ ضوابط وآداب متعددة جملالس اؼبدارسة ال يتسع اؼبقاـ لػذكرىا, كمػا أف ىنػاؾ 
 .(ٕ)ذبارب ناجحة يف ىذا اجملاؿ ينبغي اإلفادة منها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٙ٘ٔ/ٕذيل طبقات اغبنابلة  (ٔ)

 وما بعدىا . ٜٔص  لس اؼبدارسة القرآنيةؾبا( انظر ٕ)
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ٕٔ 
 تقليل مقدار الحفظ والتالوة  :الثالث المبحث

بلوة, وذلك أف التدبر حيتاج إىل تأمل فبا يعُت على التدبُّر تقليل مقدار اغبفظ والتّ    
وتفكر وإعماؿ للذىن وتكرار نظر يف اآليات وىذا يصعب ربصيلو مع اغبفظ الكثيف, 

 والقراءة السريعة.
ّ  ﴿ ومن اؼبعلـو أف ا تعاىل أنزؿ القرآف الكرمي مفرَّقًا كما قاؿ تعاىل: ُٔ َوقُۡسَءا ا فََسۡقََْٰ

ۡنثٖ  ٍُ ُٔ تَِْزٌال   ىِتَۡقَسأَُٓۥ َعيَى ٱىَّْاِس َعيَىَٰ  ۡىََْٰ  . [ٙٓٔ:اإلسراء]﴾١ٓٔ َوَّزَّ
 تبلوتو, يف تعجل وال وتبينو, فًتتلو تُػَؤدة, على الناس على لتقرأهقاؿ ابن جرير: "  

 . (ٔ)"عنك يفهم فبل
يف تَعلُّم القرآف الكرمي, حيث كانوا يقتصروف على  -رضبهم ا-وىذا منهج السلف الصاٌف 

 ىت يتم ضبطو وفهمو والعمل بو, مث االنتقاؿ إىل حزب آخر.مقدار قليل من القرآف ح
يُقرئوف ثبلث آيات ثبلث آيات, وطبسًا طبساً, وعشرًا عشراً, ال  -رضبهم ا-كانوا و 

يزيدوف على ذلك, وىذا يف حالة التلقُت أو اغبفظ اعبديد, أّما يف مقاـ العرض, والتصحيح 
 .(ٕ)فبل حرج يف الزيادة

 يعرؼ حىت جياوزىن مل آيات عشر تعلم إذا منا الرجل كاف": اؿق  مسعود ابن عن
 .(3)"هبن والعمل معانيهن,
 من وفرِؤ يستقْ  كانوا أهنم يقرئوننا كانوا الذين حدثنا": السلمي الرضبن عبد أبو وقاؿ

 فتعلمنا العمل, من فيها دبا يعملوا حىت وىافلِّ خيُ  مل آيات عشر تعلموا إذا فكانوا , النيب
 .(4)"صبيعا والعمل فالقرآ

حيرصوف على تعلم ألفاظ القرآف فحسب, بل كانوا  -رضبهم ا-نعم, مل يكونوا 
 ويهتدوف هبديو. , ويتدبّروف آياتو,مع ذلك يتعلموف معانيو

                                                           
 (.ٙٔٔ/ ٘ٔ( تفسَت ابن جرير )ٔ)
 (.ٙٛٔ(, وانظر: أخبلؽ ضبلة القرآف لآلجري )صٜ( انظر: منجد اؼبقرئُت ومرشد الطالبُت البن اعبزري )صٕ)
 ( وصححو.ٗٚ,ٖٛ/ٔ( أخرجو ابن جرير )ٖ)
 ( وقاؿ: صحيح اإلسناد, ووافقو الذىيب.ٚ٘٘/ٔ(, واغباكم )ٗٚ/ٔ(, وابن جرير )ٓٔٗ/٘( أخرجو أضبد )ٗ)
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ٖٔ 
, فتعلمنا (ٔ)وكبن فتياف َحزاِورة كنا مع النيب "قاؿ:  عن جندب بن عبد ا 
 . (ٕ)"تعلمنا القرآف, فازددنا بو إدياناً اإلدياف قبل أف نتعلَّم القرآف, مث 

فازبذوا دراستو عمبلً, إف أحدكم ليقرأ  ,أنزؿ القرآف ليعملوا بو" :ابن مسعود وقاؿ 
 .(ٖ)"القرآف من فاربتو إىل خاسبتو ما يسقط منو حرفاً, وقد أسقط العمل بو

, عند عجائبو قفوا ,لقَ وال تنثروه نثر الدَّ  ,الشعر ذَّ القرآف ى واال هتذُّ " : وقاؿ    
 .(ٗ)ة"وال يكن ىم أحدكم آخر السور  ,وحركوا بو القلوب

: "إياكم واؽبذَّاذين الذين يهذوف القرآف, ويسرعوف بقراءتو, فإمنا مثل وقاؿ أبو الدرداء   
 .(٘)أولئك كمثل اأَلَكَمة اليت ال أمسكت ماًء وال أنبتت كؤل"

وتعليمو,  ىو اؼبنهج النبوي يف تعلم القرآففهذا الدكتور عبد العزيز القارئ: "يقوؿ    
أف يتلقى اؼبتعّلُم العلم والعمل معاً, ولذلك مل يعجلوا حبفظ نصو كلو دوف بصر دبعانيو وما 
فيو من عمل, بل تلّقوه قليبًل قليبًل, وردبا أبطأ بعض الصحابة يف حفظ سائر القرآف بسبب 

 .(ٙ)ذلك"
عن أمهية التدبُِّر الطالَب إىل زيادة مقدار  وقد حيمُل اغبرُص والتنافس أو الغفلة

اغبفظ القراءة, فعلى معلم القرآف أف ينبو الطالب إىل عواقب االستعجاؿ يف ذلك, ويبُت لو 
 فضل التمّهل والتدبر والتفكر والعمل, وأنو ىو اؼبقصود الغاية.  

يات حىت يعرفوا وىنا أنبو إىل أف ما ورد عن السلف أهنم ال يتجاوزوف ما تعلموا من اآل
على  -يف رأيي-مستحب ؼبن قدر عليو, لكْن ال يدؿُّ  ويتدبَّروىا ويعملوا هبا = أمرٌ  معناىا

حيلُّ لو مواصلة اغبفظ وتعلم القرآف بدوف وجود ىذا الشرط, بل جيتهد  أف القارئ ال
تمر معرفة ما تيسر من معاين اآليات, وجياىد نفسو على العمل دبدلوؽبا, ويس اإلنساف يف

                                                           
 (.ٖٓٛ/ٔ( صبع َحْزور وَحزوَّر, وىو الفىت الذي قارب البلوغ. النهاية البن األثَت )ٔ)
 (.ٖٙ(, وصححو البوصَتي يف الزوائد )صٖٕ/ٔ( أخرجو ابن ماجو يف سننو )ٕ)
 (.ٕٖٗ/ٔ) الدين علـو إحياء (ٖ)

 (.ٕٔٔ( أخبلؽ ضبلة القرآف لآلجري )صٗ)
 (.ٕٛٓ( اؼبرشد الوجيز )ص٘)
 (.ٖٓ( سنن القراء ومناىج اجملودين )صٙ)
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ٔٗ 
 على ذلك طوؿ حياتو.

اؽبمَّة على اإلكثار من تبلوتو وحفظو واإلعراض أو الزىد يف  إمنا اؼبنهي عنو َقْصرُ 
 تدبره والعمل بو.

 ,يفهموف أكثر معاين القرآف دبقتضى سليقتهم العربية ومن اؼبعلـو أف الصحابة 
 ؽبم  حيتاجوف إىل أف تبُّت ومشاىدهتم ألحواؿ التْنزيل, خببلؼ أىل القروف اؼبتأخرة الذين قد 

 .(ٔ)كل لفظة من ألفاظ القرآف الكرمي
فإف معلِّمهم ىو من نزؿ القرآف على  ؛وال شك أف منهج السلف أفضل وأحكم

 ولكن مراعاة اختبلؼ األحواؿ واألزماف مطلوبة يف مناىج التعليم.,  قلبو 

                                                           
 (انظر العَجَلة يف تعلم القرآف الكرمي للكاتب.ٔ)
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ٔ٘ 
 التالوة آداب تعليمالمبحث الرابع: 

, (ٔ)آداب تبلوة القرآف الكرمي لى تدبر القرآف الكرمي مراعاةُ ومن الوسائل اؼبعينة ع
؛ فإف ؽبا أثراً  كاف يف أثنائها , ما كاف منها قبل التبلوة, وماالقولية والفعلية, الظاىرة والباطنة

 .تدبر القرآف الكرمي واالنتفاع بوكرباً يف 
, واؼبقصود (ٕ)يطوؿىذه اآلداب وبياف وجو أثر كل منها يف حصوؿ التدبر  ادُ دَ عْ وتػَ 

حثهم على االلتزاـ هبا وسيلة إىل التدبر التبلوة و  بيانو ىنا أف تعليم معلم القرآف طبلبَو آدابَ 
 .األمثل

وال يكفى ؾبرد فعل األدب سواء كاف من اآلداب الواجبة أو اؼبستحبة, بل ال بد   
 ثناء اإلتياف هبا.من معرفة اغبكمة من مشروعية كل أدب من آداب التبلوة, واستشعارىا أ

باإلتياف ببعض اآلداب  يلـز الطالبَ  إف الناظر يف ؾبالس تعليم القرآف جيد أف اؼبعلمَ 
وال سيما ما كاف متعلقًا باألداء كاالستعاذة والبسملة, ولكن قلَّما يبُّت للطالب اغبكمة من 

 األدب. ىذا مشروعية
بُت اغبكمة من مشروعيتهما, ومىت فلو شرح اؼبعلُم مثبًل معٌت االستعاذة والبسملة, و   

 لك أثر واضح يف حصوؿ التدبر.تؤدياف غرضهما لكاف لذ
وىكذا تعليم أحكاـ الوقف واالبتداء, وبياف ارتباطها باؼبعاين, ومراعاة معاين اآليات 
يف تقسيم مقادير اغبفظ اليومي, وربزيب اؼبراجعة, لو أثر واضح يف توجيو ذىن الطالب 

 ه من آيات.للتأمل فيما يقرأ
إف غبسن الوقف وحسن االستئناؼ يف قراءة القرآف الكرمي أثرًا واضحًا يف فهم 

وتدبِّرىا واالنتفاع هبا, والعكس كذلك؛ فإف الوقف القبيح يوىم خبلؼ اؼبعٌت,  اآليات 
  القارئ عن فهم اؼبراد, ويشّوش على السامع. ويصرؼ 

منها سيكوف دافعًا لو على  معرفة الطالب ىذه اآلداب وفضلها واغبكمة إف  
 واالنتفاع هبا. اغبرص على اافظة عليها

                                                           
 .٘ٙ( انظر التأثر بالقرآف ص ٔ)
 وما بعدىا . ٔٛللكاتب ص  ( انظر صباؿ القراءٕ)
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ٔٙ 
 العمُل جبميع اآلداب اؼبستحبة الثابتة يف صبيع األحواؿ, فليحرص مل يتيسر وإذا

 على اإلتياف هبا مىت ما تيّسر لو فعلها. اؼبعلمُ 
وإذا مّر بآية  فمثبًل يستحب للقارئ إذا مّر بآية رضبة أف يسأؿ ا تعاىل من فضلو,

؛ ؼبا ثبت عن حذيفة بن (ٔ)عذاب أف يستعيذ, وإذا مّر بآية تنزيو وتعظيم  تعاىل سبَّحو
ذات ليلة فافتتح البقرة, فقلت: يركع عند اؼبائة, مث  قاؿ: "صليت مع النيب  اليماف 

مث مضى, فقلت: ُيصلي هبا يف ركعة, فمضى, فقلت: يركع هبا, مث افتتح النساء فقرأىا, 
افتتح آؿ عمراف فقرأىا, يقرأ ُمتَػَرسِّبًل, إذا مّر بآية فيها تسبيح َسبَّح, وإذا مّر بآية سؤاؿ 

 .(ٕ)سأؿ, وإذا مّر بتَػَعوُّذ تَػَعوَّذ"
لكن يصعب اؼبداومة على ىذا األدب يف ؾبالس تعليم القرآف لضيق الوقت, 

ؤمن الطالب على دعائو, أو فيمكن للمعلم يف بعض األحياف أف يطبق ىذه السنة فيدعو وي
 يأمر الطالب بالدعاء أو التسبيح, أو يرفع صوتو بذلك تبيهاً للطالب .

وىكذا بقية اآلداب اليت قد ال يتيسر اؼبداومة عليها كالسواؾ واستقباؿ القبلة, 
 وسجود التبلوة, والدعاء عند اػبتم وغَتىا.

 
 

 

 

 

 

                                                           
 .ٛٚٙ/ٕ, واإلتقاف ٜٗ. والتبياف ص ٖٓٔ-ٕٓٔ( انظر  أخبلؽ ضبلة القرآف صٔ)
 (.ٕٚٚح ) ٖٙ٘/ٔ(  أخرجو مسلم ٕ)
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ٔٚ 
 الترتيلتعليم : خامسالمبحث ال

قد أمر ا ف ,القراءة, وربسُت الصوت بالقرآف, والًتسُّل يف تدبر الًتتيلمن وسائل ال  
 تَۡستٍِاًل  ﴿ :بًتتيل كتابو فقاؿ َُ  .(ٔ)[ٗ]اؼبزَّمل: ﴾٤َوَزتِِّو ٱۡىقُۡسَءا

وإشباع اغبركات وبياف اغبروؼ, وذلك  ىو التمهل واؼبدُّ  :الًتتيلقاؿ ابن جزي: "    
 .(ٕ)و ما يقوؿ"و صاحبُ الذي ال يفق رِ ذْ ُمعٌُت على التفكر يف معاين القرآف, خببلؼ اؽبَ 

 .(ٖ)وقاؿ النووي:" قاؿ العلماء: الًتتيل مستحب للتدبُّر ولغَته "   

قاؿ القرطيب:" وأكثر العلماء يستحبوف الًتتيل يف القراءة ليتدبره القارئ ويفهم 
 .(ٗ)معانيو "

"اؼبطلوب شرعًا إمنا ىو التحسُت بالصوت الباعث على تدبر  ويقوؿ ابن كثَت:   
 .(٘)القرآف" 

كما بالقرآف,   اً صوت ومن أحسنُ  أحدٌ   بو, وما ظُبعيتغٌت بالقرآف ويًتًلَّ  وكاف النيب    
يقرأ يف اؼبغرب بالطور, فما ظبعت أحداً  ا  ظبعت رسوؿ : "جبَت بن مطعم قاؿ 

  .(ٙ)أحسن صوتاً أو قراءة منو"
قاعدا حىت  (ٔ)بحتوصلى ىف سُ  أهنا قالت ما رأيت رسوؿ ا   عن حفصةو   

فكاف يصلى ىف سبحتو قاعدا وكاف يقرأ بالسورة فَتتلها حىت تكوف  ,كاف قبل وفاتو بعاـ
 .(ٕ)أطوؿ من أطوؿ منها"

                                                           
, وسنن القراء ص ٕٜ, والتبياف ص ٖٔٔ, وأخبلؽ ضبلة القرآف ص٘ٚ, ٖٚ( انظر فضائل القرآف أليب عبيد ص ٔ)

 , وقاؿ: "ترتيل القرآف واجب على من قرأه".ٚٙ
 .ٕٕ٘ٗ/ٕ( تفسَته ٕ)
 . ٜٗ( التياف ص ٖ)
 .ٕٜٔ/٘ٔ هتفسَت , وانظر ٚ٘ٔص  ( التذكارٗ)
 . ٕ٘ٔقرآف ص ( فضائل ال٘)
 .ٚٚٔح  ٜٖٖ/ٔ, ومسلم  ٜٙٚح   ٕٖ٘/ٕ( أخرجو البخاري ٙ)
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 ٔٛ 

ٔٛ 
وتزيُت الصوت بالقرآف, ويأمرىم بذلك   فعلى معلم القرآف أف يعلم طبلبو الًتتيلَ 

 كلما قرأوا حفظاً أو نظرا .

وت, بل صبيع الناس مأموروف بالًتتيل, وال يلـز يف ىذا أف يكوف الطالب حسَن الص   
, وانتفع سامعو وأصغى ًة مرتلة انتفع بذلك وتأثروال شك أف اإلنساف إذا قرأ قراءًة ؾبود

سنًا ولكن صل, والعكس كذلك فقد يكوف صوتو حَ لقراءتو وإف مل يكن صوتو حسنًا يف األ
 ينتفع هبا سامعو.ال دىا فبل ينتفع هبا ىو, و  جيوِّ يسرع يف القراءة وال يرتلها وال

 أكثر من يقوؿ اغبافظ ابن حجر: "وال شك أف النفوس سبيل إىل ظباع القرآف بالًتًلُّ 
ميلها ؼبن مل يًتًل؛ ألف للتطريب تأثَتاً يف رقة القلب وإجراء الدمع, ... والذي يتحصل من 

  .(ٖ)ة أف حسن الصوت بالقرآف مطلوب, فإف مل يكن حسنا فْلُيَحسِّنو ما استطاع"األدل

من الًتتيل وربسُت الصوت, فعلى اؼبعلم  أو السُّرعةُ  دينعو اغبياءُ  مْن  الطبلب منو 
, ومراعاة اؼبعاين بنربات الصوت, وترتيل القراءة  ذلك, ويدرِّب الطبلب على التؤدةأف يعاًف

 .إخبلؿ بأحكاـ التجويدمن غَت تكلُّف, أو 

 مراعاة مع القراءة سرعةوىي:  ْدرُ حَ  الطالب قراءة وأما يف حاؿ اؼبراجعة, فيقرأ
  .التجويد أحكاـ

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 ( السُّْبَحة: النَّافلة.ٔ)
 (. ٖٖٚح )  ٚٓ٘/ٔ( أخرجو مسلم ٕ)
 .ٜٔ/ٜ(  فتح الباريٖ)
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ٜٔ 
 التذكير الوعظ: السادس المبحث

ّلم القرآف يف حثِّ طبلبو على تدبر القرآف ومن الوسائل اليت ينبغي أف يسلكها مع
ا ابتداًء, وإمَّا عند حصوؿ ما يستوجب الوعظ والتذكَت من هم وتذكَتىم, إمَّ الكرمي َوْعظُ 

 يَِليق بصاحب القرآف. زبلف عن أداء واجب, أو ارتكاب ما ال
 -أي متعلمي القرآف  - ؽبم يبذؿ أف:" مبينًا آداب معلم القرآف قاؿ النووي

 سلمُتاؼب وألئمة ولرسولو ولكتابو  النصيحة الدين قاؿ:  ا رسوؿ فإف النصيحة
 إىل وإرشاده وطالبو قارئو إكراـ :ولكتابو تعاىل  النصيحة ومن ,(ٔ)مسلم رواه وعامتهم
 ظبحا يكوف وأف الطالب قلب وتأليف أمكن دبا طلبو على ومساعدتو بو والرفق مصلحتو
 ليكوف ذلك فضيلة يذكره أف لو وينبغي,  التعلم على لو وؿبرضا بو متلطفا ,رفق يف بتعليمو

, هبا غًتارواال إليها الركوف عن ويصرفو الدنيا يف ويزىده ,رغبتو يف وزيادة نشاطو يف سببا
 ,العارفُت ا وعباد ة اغبازمُتطريق ىو الشرعية العلـو وسائر بالقرآف شتغاؿاالأف  رهيذكّ و 

 التدريج على اؼبتعلمَ  يؤدب أف ينبغي... و  والسبلـ الصبلة عليهم األنبياء رتبة ذلك وأف
 أموره صبيع يف الصيانة ويعوده ,اػبفية بالدقائق نفسو ورياضة اؼبرضية والشيم نيةالسَّ  دابباآل

 النيات وحسن والصدؽ اإلخبلص على اؼبتكررات وأفعالو بأقوالو وحيرضو ,واعبلية الباطنة
 وينشرح اؼبعارؼ بوابأ عليو تتفتح ذلكب أف ويعرفو ,اللحظات صبيع يف تعاىل ا ومراقبة
 أفعالو يف ويوفق وحالو علمو يف لوا  ويبارؾ واللطائف اغبكم ينابيع قلبو من يتفجرو  صدره
  .(ٕ) "وأقوالو

, يف تعلم القرآف وإخبلص النية يف ذلك يرغِّب أصحابو  وقد كاف النيب 
 أوؿقاؿ:  كما يف اغبديث اؼبشهور أف النيب ,(ٖ)ويرىِّبهم من الرياء والسُّمعة والتباىي بو

 عملت فما: قاؿ ها,فَ رَ عَ فػَ  نعمو وُ فَ رَّ عَ فػَ  بو فأيت استشهد, رجل عليو القيامة يـو يقضى اسالن
 جريء,: يقاؿ ألف قاتلت ولكنك كذبت,: قاؿ استشهدت, حىت فيك قاتلت: قاؿ فيها؟

                                                           
 .٘٘ح ٗٚ/ٔرجو مسلم خ( أٔ)
 .ٓ٘-ٛٗ( التبياف ص ٕ)
 .ٖٔٗ( انظر اقراء القرآف ص ٖ)
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 ٕٓ 

ٕٓ 
 وقرأ وعلمو العلم, تعلم ورجل النار, يف ألقي حىت وجهو على حبسُ فَ  بو مرأُ  مث قيل, فقد

 وعلمتو العلم, تعلمت: قاؿ فيها؟ عملت فما: قاؿ فعرفها, نعمو فعرفو بو فأيت القرآف,
 :ليقاؿ القرآف وقرأت عامل,: ليقاؿ العلم تعلمت ولكنك كذبت,: قاؿ القرآف, فيك وقرأت

 .(ٔ)..." النار يف ألقي حىت وجهو على فسحب بو أمر مث ,لَ يْ قِ  فقد قارئ, ىو
يث ال يقتصر الوعيد على ذىاب أجر القراءة وال شك أف ىذه موعظة كربى للقراء؛ ح

 فحسب, بل تكوف نِقمًة وعذاباً لصاحبها يـو القيامة, وىذه خسارة عظمى.
 وفؤ يقر  قـو فيو فإذا اؼبسجد,  النيب دخل: قاؿ , ا عبد بن جابروعن 

 دح,القِ  إقامة يقيمونو قـو يأيت أف قبل من ,ا بو وابتغوا ,اقرؤوا القرآف: قاؿ  القرآف,
 .(ٖ)"(ٕ)يتأجلونو وال يتعجلونو,

من  , وحيذروهنمقراَء القرآفظوف عِ يَ  السلُف من الصحابة والتابعُت كاف كما  
 فساد النيَّة وقصد مراءاة الناس, واغبصوؿ على متاع الدنيا بالقرآف. 

ٌُت وما نرى أحدًا يتعلم القرآف يريد : "لقد أتى علينا حقاؿ عمر بن اػبطاب 
, فلما كاف ىاىنا بَأَخَرة خشيت أف رجااًل يتعلمونو يريدوف بو الناس وما إال ا  بو

 .(ٗ)عندىم, فَأريدوا ا بقراءتكم وأعمالكم"
قد  بعد ذكره ؽبذا األثر:" فإذا كاف عمر بن اػبطاب  ىػ[ٖٓٙ] ت: قاؿ اآلجري    

؟"خاؼ على قـو قد قرؤو   .(٘)ا القرآف يف ذلك الوقت دبَيلهم إىل الدنيا فما ظنُّك هبم اليـو
 فماذا نقوؿ كبن اليوـَ ؟  

                                                           
 .ٜ٘ٓٔح  ٖٔ٘ٔ/ٖ( أخرجو مسلم ٔ)
لقدح( بكسر القاؼ: السهم الذي يرمي بو, )يتعجلونو( أي يطلبوف بقراءتو العاجلة من عرض الدنيا والرفعة )ا (ٕ)

 . ٙٙ/ٕفيو ,ر)وال يتأجلونو( أي ال يريدوف بو اآلجلة وىو جزاء اآلخرة. فيض القدير
صححو , و ٖٓٛح  ٕٕٓ/ٔ]ط: الرسالة [ وصححو ؿبققو, وأبو داود  ٘٘ٛٗٔح  ٗٗٔ/ٖٕ( أخرجو أضبد ٖ)

 .ٖٓ٘/ٔاأللباين يف السلسلة الصحيحة 
(, واآلجري يف أخبلؽ ضبلة ٖٖٛ/ٖ, وعبد الرزاؽ يف اؼبصنف )ٖٕٗ/ٔ(  أخرجو الفريايب يف فضائل القرآف ٗ)

 .ٓٚالقرآف ص 
 .ٓٚ ص القرآف ضبلة أخبلؽ (٘)
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ٕٔ 
والدعاء اػبفي, إف كاف الرجل قد صبع  ويقوؿ اغبسن البصري: "إف ا يعلم القلَب التقي  

القرآف وما يشعر بو جاره, وإف كاف الرجل لقد فقو الفقو الكثَت وال يشعر بو الناس, وإف  
وما يشعر بو, ولقد أدركنا أقوامًا ما كاف  (ٔ)وركاف الرجل ليصلي الصبلة الطويلة وعنده الزَّ 

 .(ٕ)لسر فيكوف عبلنية أبداً"على األرض من عمل يقدروف على أف يعملوه يف ا
بعد أف  -رضبو ا  -ومن ذلك قولو,  ألىل القرآف ولئلماـ اآلجري أقواؿ ومواعظ نفيسة  

ذكر صبلًة من اآلثار عن السلف يف ورعهم من إرادة الدنيا وأىلها بالقرآف, وذمهم من 
, لئبل القرآف األخبار يف ىذا اؼبعٌت كثَتة , ومرادي من ىذا نصيحة ألىليطلب ذلك :"

يبطل سعيهم, إف ىم طلبوا بو شرؼ الدنيا حرموا شرؼ اآلخرة, إذ بذلوه ألىل الدنيا طمعا 
فينبغي ؼبن جلس يقرئ اؼبسلمُت أف يتأدب , يف دنياىم, أعاذ ا ضبلة القرآف من ذلك

بأدب القرآف , يقتضي ثوابو من ا تعاىل , يستغٍت بالقرآف عن كل أحد من اػبلق, 
 .(ٖ)"ليكوف رفيعا عند ا جلت عظمتو ؛ع يف نفسومتواض

 واؤ قر  قد رجل ثبلشبائة عليو فدخل البصرة, أىل قراء إىل  األشعري موسى أبو بعثو   
 فتقسو األمد عليكم يطولن وال فاتلوه, وقراؤىم, البصرة أىل خيار أنتم: فقاؿ القرآف,

 .(ٗ)" قبلكم كاف من قلوب قست كما قلوبكم,
 بن كثَت اؼبكي )وىو أحد القراء السبعة اؼبشهورين( يَِعظ مَن يريد القراءة وكاف عبد ا

 .(٘)عليو
كذلك ينبغي للمعلم ترىيب طبلبو من ترؾ التدبُّر, وأف اإلعراض عن تدبر القرآف الكرمي 

ًۡ َعيَىَٰ ﴿ : الذين ُخِتم على قلوهبم, كما قاؿ  اؼبنافقُت صفات من َُ أَ َُ ٱۡىقُۡسَءا أَفاََل ٌَتََدتَُّسو

 .(ٙ) [ٕٗ]ؿبمد:﴾٤ٕ قُيُىٍب أَۡقفَاىُهَآ 
                                                           

 .زائر صبع :الزَّور (ٔ)

 (.ٕٜ/ٖ(, والدر اؼبنثور )ٕٛٗ/ٓٔ(  تفسَت الطربي )ٕ)
 .ٙٙ, و ص ٛٛ, وانظر ص ٕٜبلؽ ضبلة القرآف, ص( أخٖ)
 . ٓ٘ٓٔح  ٕٙٚ/ٕ( أخرجو مسلم ٗ)
 .ٖٚٗ/ٔ( انظر اؼبصباح الزاىر ٘)
 .ٜٚانظر تعليم تدبر القرآف ص  (ٙ)
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ٕٕ 
للقارئ بالقرآف, حبيث يذكر لو اآليات معلم القرآف أف تكوف مواعظ  ستحسنوي

فَتّغبو دبا دلت عليو من الفضائل, ويرىِّبو دبا اشتملت عليو من  ,الواردة يف موضوع اؼبوعظة
عّلق عليها دبا يسمح بو الوعيد, وىكذا إذا مرَّ القارئ بآية يرى اؼبعلم اغباجة إىل التذكَت هبا 

 اؼبقاـ .

وقد يكوف األفضل يف بعض اغباالت استخداـ األسلوب غَت اؼبباشر يف النصح    
وال سيما إذا كاف الطالب مع زمبلئو, وقد  ,والوعظ ومعاعبة جوانب القصور عند الطالب

حيتاج الطالب إىل تكرار الوعظ التوجيو بُت الفينة واألخرى خصوصًا يف القضايا اؽبامة أو 
 .(ٔ)األساليب واختيار الوقت اؼبناسبع تنويع ماليت حيصل فيها تقصَت, 

إف ىذه اؼبواعظ إذا خرجت من قلب صادؽ مشفق ستجد قلوبا واعية وآذاناً    
 وقع عميق وطويل يف نفس الطالب, وىذا أمر ؿبسوس مشاىد. اصاغية, وسيكوف ؽب

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٖٓٔ( اؼبدارس والكتاتيب القرآنية ص ٔ)
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ٕٖ 
  للتَّدبر المعزِّزة التربوية باألنشطة العناية : بعالسا المبحث

وسائل عمليو لًتبية الطبلب على آداب وأخبلؽ ضبلة القرآف, ومنها األنشطة ىناؾ 
 قرآنية غَت اؼبنهجية, مثل تكليفهم بإعداد تفسَت موجز لبعض اآليات, أو ربضَت مسابقة

, أو اختصار  ؿبفِّزة على التدبر, أو تقدمي قصة من قصص حياة السلف مع تدبر القرآف
 .من الكتب اؼبتعلقة بالتدبر كتاب

وتعليقها يف  مرغِّبة يف التدبر, ومن ذلك تصميم لوحات تعليمية إرشادية جذابة
 .تكوف مذّكرًة بالتدبر والتفكر يف آيات القرآف العزيز مكاف اإلقراء لكي

, وال سيما رحبلت اغبج اؽبادفة الرحبلت الًتبويةو  الزيارات النافعة, ومن ذلك تنظيم   
 وؿباولة ربط أعماؽبا وأحداثها ربت إشراؼ مربَُّت َأكفاء, ,ؽبا والعمرة, بعد اإلعداد اعبيد

 .لقرآف الكرمي با ومواقفها

كذلك ديكن تنظيم أسبوع أو يـو قرآين تدبُّري, ُيستقى عنوانو ومضمونو من    
 واللوحات وإعداد اؼبواد العلمية ,ىدايات القرآف الكرمي, على أف يتم التحضَت اعبيد لو

و باؽبدؼ العلمي والسلوكي الذي أُقيم اليت تساعد على قباحو ووفائ واعبوائز  واؼبسابقات
 .من أجلو

  فاع بو.القرآف الكرمي واالنتتدبُّر  تعُت على برامج أخرىو  عماؿأ ابتكار وديكن   

ؤدي دوراً األنشطة الًتبوية غَت اؼبنهجية تُ لقد أثبتت الدراسات الًتبوية أف مثل ىذه 
اؿ بل تعترب اجملالدرس القرآين, قدـ للطالب داخل اغبلقة أو عّما يُ  تربويًا وسلوكيًا ال يقلُّ 

 أو الصفوؼ القرآنية.ؼبا يتعلمو الطالب داخل اغبلقات التطبيقي 
كما أهنا تساعد يف ترغيب الطالب يف حفظ القرآف ومراجعتو وفهمو وتدبره والعمل   

 .(ٔ)وماىجها من أىداؼ الدروس واغبلقات القرآنية لك ينبغي أف تكوف جزءاً , ولذبو

                                                           
 .ٖٔ٘أصوؿ الًتبية اإلسبلمية ص , و ٖٙٛ-ٕٖٛيف اغبلقات القرآنية ص  ( انظر مهارات التدريسٔ)
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ٕٗ 
أف يستخدـ أسلوب التشجيع والتحفيز غبّث الطبلب على التدبر وينبغي للمعلم 

من خبلؿ القياـ هبذه الربامج, وتنمية قدراهتم الذىنية يف ذلك, وإزالة العوائق الفكرية 
 .(ٔ)والنفسية اليت تصرفهم عنو

أنتجت جيبًل قرآنيًا طيباً وىناؾ جهود طيبة ومثمرة يف ىذا اجملاؿ للمعلمُت األكفاء 
اؼبعلمُت عن استثمار وتوظيف ىذه األنشطة يف تعزيز  مد, لكن قد يغفل بعضُ و اغب

 عبادة التدبر والتفكر يف آيات القرآف الكرمي.
إف ىناؾ من اؼبعلمُت واعبهات اؼبشرفة على تعليم القرآف الكرمي من ال يهتموف هبذا    

خوفًا من حدوث حبجة أنو يشغل الطبلب عن اغبفظ واؼبراجعة, أو تركوه و ردبا  ,اعبانب
أخطاء علمية وتربوية يف تنفيذ ىذه األنشطة, وىذا غَت مسوِّغ إلمهاؿ ىذا الوسيلة اؼبهمة 

 إذفوب ,من وسائل تعزيز التدبر عند الطبلب؛ فإف إقامة ىذه األنشطة وفق خطة مدروسة
تنفيذىا على الوجو اؼبطلوب,  -بتوفيق ا-أكفاء يضمنأساتذة  أولياء األمور, وبإشراؼ

   دوف خلل علمي أو تربوي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ٓٓٔ( انظر تعليم تدبر القرآف الكرمي ص ٔ)
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ٕ٘ 
 الخـاتمـة

, وىي كما والنتائج اليت ظهرت من خبلؿ مباحث أىم ىذا اؼبوضوع أذكر ختاـ ويف
 يلي:

 ,وتعليم األداء التبلوة, معلِّم القرآف الكرمي على تصحيح ينبغي أال يقتصر دورُ  -1
 وربفيظ اآليات فحسب, بل ينبغي أف يعتٍت بتعليم التدبُّر والتأثر بالقرآف.

سائل متعددة ديكن أف يأخذ هبا معلِّم القرآف الكرمي لًتبية طبلبو على عبادة ىناؾ و  -2
مع  آفالتدبر, مثل بياف معاين اآليات, وتوضيح الكلمات الغريبة, ومدارسة القر 

 . طبلبو, وتعليم آداب التبلوة وغَتىا

م علِّ ؼبقد ال يتسع وقت اإلقراء للقياـ بوسائل التدبر على الوجو األكمل, فينبغي  -3
 الوسائل. مل دبا يتيسر من ىذهالقرآف الكرمي أف جيتهد ويتحُت الفرص للع

مي والقائمُت على مؤسسات وىذه بعض الوصايا اليت آمل من معلمي القرآف الكر 
 األخذ هبا:تعليمو 

 التدبر. تعليمُ  الكرمي أف يكوف من أىداؼ دروس وحلقات تعليم القرآف -1

ـُ  -2 وىو تدبر  ,ربسُت األداء عما ىو أىمُّ من ذلكو بإسباـ اغبفظ,  أال يشغل االىتما
 .القرآف واالنتفاع بو

ينبغي ؼبؤسسات تعليم القرآف الكرمي أف تؤىل معلميها بتعليمهم وسائل التدبر,  -3
 وكيفية تنميتو يف نفوس الطبلب, ومعرفة التعامل مع كتب التفسَت وعلـو القرآف.

إنو قريب والعمل بو,  ,وفهمو لكرميا كتابوأف يعيننا على تدبر   سأؿ ا أو ىذا   
 ؾبيب.

 .وصلى ا على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت واغبمد  رب العاؼبُت
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ٕٙ 
المصادر  فهرس  

 .اإلتقاف يف علـو القرآف , للسيوطي ,ربقيق أضبد بن علي, دار اغبديث , القاىرة -1

دار عمار, عماف, أخبلؽ ضبلة القرآف, أليب بكر اآلجري, ت: غاًل قدوري اغبمد, -2
 ىػ . ٜٕٗٔالطبعة األوىل 

إقراء القرآف الكرمي, لدخيل بن عبد ا الدخيل, مركز الدراسات واؼبعلومات دبعهد  -3
 ىػ.ٜٕٗٔالشاطيب, جدة, الطبعة األوىل

الربىاف يف علـو القرآف , للزركشي , ربقيق : مصطفى عبد القادر عطا , دار الكتب  -4
 ىػ .ٛٓٗٔوىل , العلمية , بَتوت , الطبعة األ

التأثر بالقرآف والعمل بو, لبدر بن ناصر البدر, مدارات الوطن, الرياض, الطبعة األوىل  -5
 ىػ.ٕٛٗٔ

 ىػ.ٕ٘ٗٔالتبياف, للنووي, ربقيق ؿبمد عرقسوسي, مؤسسة الرسالة , الطبعة األوىل  -6

 .ىػٖٔٗٔالتذكار, للقرطيب ربقيق بشَت عوف,مكتبة دار اإلدياف, الطبعة الرابعة  -7

عليم تدبر القرآف الكرمي, ؽباشم األىدؿ, مركز الدراسات القرآنية دبعهد الشاطيب ت -8
 ىػ.ٖٖٗٔجبدة, الطبعة األوىل 

القرآف , أليب جعفر ؿبمد بن آي تفسَت ابن جرير الطربي, جامع البياف عن تأويل  -9
 ىػ. ٕٕٗٔجرير الطربي, ربقيق عبد ا الًتكي , دار ىجر القاىرة , الطبعة األوىل 

 الكتب دار , الكليب جزي ,البن التْنزيل لعلـو التسهيل جزي, ابن تفسَت -11
 .٘ٔٗٔ األوىل بَتوت,الطبعة العلمية,
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ٕٚ 
 . الثانية الطبعة الرياض, , طيبة دار , كثَت ابن للحافظ , العظيم القرآف تفسَت -11

 عبمعيات الثاين اؼبلتقى أوراؽ ضمن مد الدويش, القرآف, تدبر على القدرة تنمية -12
ىػ, الناشر: صبعية ربفيظ القرآف ٕٚٗٔاؼبنعقد يف جدة عاـ  الكرمي القرآف فيظرب

 الكرمي جبدة.

, الطبعة  مؤسسة الرسالة, ربقيق عبد ا الًتكي , , للقرطيب اعبامع ألحكاـ القرآف -13
 ىػ. ٕٛٗٔ األوىل

صباؿ القراء, فصوؿ يف آداب أىل القرآف, للباحث, دار ابن اعبوزي, الدماـ,  -14
 ىػ.ٖٖٗٔة األوىل, الطبع

 الدر اؼبنثور يف التفسَت باؼبأثور , عببلؿ الدين السيوطي ,طبعة دار ىجر , القاىرة . -15

 مكتبة, العثيمُت سليماف بن الرضبن عبد: , البن رجب, تاغبنابلة طبقات يلذ -16
 .ـ ٕ٘ٓٓ - ىػ ٕ٘ٗٔ األوىل,: الطبعة, الرياض – العبيكاف

الفرج عبد الرضبن بن علي بن اعبوزي , دار زاد اؼبسَت يف علم التفسَت , أليب   -17
 ىػ .ٚٓٗٔالفكر, الطبعة األوىل , 

 , األوىل الطبعة , بَتوت , العلمية الكتب دار للبوصَتي, ماجو, ابن زوائد -18
 .ىػٗٔٗٔ

سلسلة األحاديث الصحيحة, لؤللباين, مكتبة اؼبعارؼ , الرياض, الطبعة الثانية  -19
 ىػ.ٚٓٗٔ

 مد فؤاد عبد الباقي , اؼبكتبة الفيصلية , مكة .سنن ابن ماجو , ربقيق : ؿب -21
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 ٕٛ 

ٕٛ 
سنن أيب داود , للحافظ أيب داود السجستاين , إعداد وتعليق : عزت الدعاس ,  -21

 ىػ .ٜٖٛٔدار اغبديث, الطبعة األوىل , 
ومناىج اجملودين, لعبد العزيز القاري, مكتبة الدار, اؼبدينة, الطبعة األوىل  سنن القراء -22

 ىػ.ٗٔٗٔ, 
 . ىػٛٔٗٔخاري ) مع فتح الباري ( , دار السبلـ , الطبعة األوىل , صحيح الب -23

 صحيح مسلم , ربقيق : ؿبمد فؤاد عبد الباقي , اؼبطبعة اإلسبلمية , استانبوؿ . -24

فتح الباري شرح صحيح البخاري, البن حجر العسقبلين, دار السبلـ, الطبعة  -25
 ىػ.ٛٔٗٔاألوىل, 

علمية, الطبعة األوىل لغاوجي, دار الكتب افضائل القرآف أليب عبيد, ربقيق وىيب  -26
 ىػ.ٕٙٗٔ

فضائل القرآف, البن كثَت, ربقيق أيب إسحاؽ اغبويٍت, مكتبة ابن تيمية, الطبعة  -27
 ىػ.ٙٔٗٔاألوىل 

, ربقيق: يوسف جربيل, مكتبة لفريايبيب بكر جعفر بن ؿبمد افضائل القرآف, أل -28
 ىػ.ٕٙٗٔالرشد, الرياض, الطبعة األوىل, 

 شرح اعبامع الصغَت, للمناوي, دار الفكر. فيض القدير -29

, مكتبة ٗٔٗٔقاعدة يف فضائل القرآف, ربقيق سليماف القرعاوي, الطبعة األوىل  -31
 اؽببلؿ األحساء.

 , مد أمُت اؼبصري .اإلسبلمية الًتبية وسائل يف ات -31
 ؾبالس اؼبدارسة, مد بن عبد ا الربيعة, غَت منشور . -32
سبلـ أضبد بن تيمية , صبع وترتيب : عبد الرضبن بن قاسم , فتاوى شيخ اإلؾبموع  -33

 ىػ .ٕٔٗٔدار عامل الكتب , 
 ىػ.ٚٓٗٔاؼبدارس والكتاتيب القرآنية, اؼبنتدى اإلسبلمي لندف, الطبعة األوىل  -34
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ٕٜ 
 دار صادر بَتوت, ت: طيار آليت قوالج, اؼبرشد الوجيز, أليب شامة اؼبقدسي, -35

 . ٜٖ٘ٔالطبعة األوىل 
 ى الصحيحُت , للحاكم , دار اؼبعرفة , بَتوت .اؼبستدرؾ عل -36

 مسند اإلماـ أضبد , دار الفكر . -37

اؼبصنف, لعبد الرزاؽ بن مهاـ الصنعاين , ربقيق : حبيب الرضبن األعظمي ,  -38
 ىػ.ٖٓٗٔاؼبكتب اإلسبلمي , بَتوت , الطبعة الثانية , 

, دار , للراغب األصفهاين, ربقيق : أضبد حسن فرحاتمقدمة جامع التفاسَت -39
 ىػ.٘ٓٗٔالدعوة, الكويت, الطبعة األوىل 

منجد اؼبقرئُت ومرشد الطالبُت, البن اعبزري, دار الكتب العلمية , بَتوت , الطبعة  -41
 ىػ.ٓٓٗٔاألوىل

مكتبة الدار  مهارات التدريس يف اغبلقات القرآنية, لعلي بن إبراىيم الزىراين, -41
 ىػ.ٕٓٗٔباؼبدينة, الطبعة الثانية 

 دار الفكر. األثَت, ربقيق طاىر الزاوي,النهاية البن  -42
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