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 املقدمة:

خلق اإلنسان، علمه البيان، الصالة  احلمد هلل الكرمي املنان ذى الطول واإلحسان ،
 والسالم على من خلقه القرآن وعلى أله وأصحابه أهل الفصاحة والبيان.

 أما بعد:
إن القررررآن الكررررمي هرررو معىلررراة ة  عررراىل ااالررردة، الرررئ أنا رررا علرررى خرررا  أنبيا ررره 

شرر  ومرسرليه علري م السرالم أ،عري، ليهبررا نرا النراظ مرن ال لمرات إىل النرور، ومرن ال
إىل ا رردى، والقرررآن الكرررمي هررو املصرردر اعول للتشررريو اإلسررالمذ، وهررو أ  ررل الرر كر 

، ويتحرراكمون إليرره   ا يررا يتعبررد برره املسررلمون   صررالوم و   الووررم قربررة إىل ة 
 واملمات.

و دريس القررآن و علمره فررظ ع ريم، و ايرة عليرا ا ينا را إا مرن مل   رال  مرن 
دريس القرررآن فرررظ ملررن يدرسرره ليررا ته إليررهد مررا مل املسررىلد فررر ه مررن ة ورمحرره، و رر

)بيررهللا ة) )ومعلرررم القررررآن). والقرررآن الكررررمي  علمرره وحف ررره مرررن  إيررا ته إىل املررروىل 
أوجررا الواجبررات، وكررر له  دريسرره، وهرررهن  دريسرررهد ع ررا مكملررة لررر له. ومررا ا يرررتم 

 قردم يررى الباحرر يررورة  قردمي  الواجا به   و واجا كما يقول: علماء اعصرول وملرا
حبرر قصرري، يويرري الكيفيررة الررئ  عرري معلررم القرررآن علررى  دريسرره، وهرررهن حف رره، و   
هرر ا البحررر   مقدمررة، ومقدمررة من ىليررة  ويرري أهيترره، وأهدا رره، واملنرراه  الررئ  سررله 
لتعلم هرهن  دريس القرآن الكرمي، ويررى الباحرر أنره لريس   حاجرة للبحرر عرن اعدلرة 

  ويي ما ذها إليه   بداية التقدمي،  ف  رال القررآن الكررمي، ومرا ينالره معرنه يتعلمره الئ
 ومن يعلمه كثية.

أي ررا :) مرررا  . وقولرره )1): )خرريكم مرررن  علررم القرررآن وعلمررره)قررال رسررول ة 
، ويتدارسررونه بيررن م، إا نالررهللا اجتمررو قرروم   بيررهللا مررن بيرروت ة يتلررون كتررا  ة 

                                 
 صحيي البهباري: أتليف أبو عبيد حممد بن إمساعيل البهباري ، كتا   علم القرآن وعلمه. )1)
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، و ري )1)) ، و شيت م الرمحة، وحفت م املال كة، وذكررهم ة  ريمن عنرد علي م السكينة
هرر ين النصرري  النصررو، كثررية، وأقرروال العلمرراء   ذلرره كثررية من ررا قررول ابررن خلرردون: 
وأعلم أن  عليم الولدان للقرآن فعا ر من فعا ر الدين، أخ  به أهل امللة، ودرجروا عليره 

 القلو  من رسو  اإلامان، وعقا د  من آتات القررآن   ،يو أمصارهم، ملا سبق  يه إىل
وبعررم متررون اعحاديررر، وصررار القرررآن أصررل التعلرريم الرر ي ينبرر  مررا  صررل بعدمرره مررن 
امللكرررات، وسررربا ذلررره أن التعلررريم   الصرررور أفرررد رسررروخا ، وهرررو أصرررل ملرررا بعرررد ، عن 

كرون حرال السابق اعول للقلو  كاعساظ للملكات، وعلى حسرا اعسراظ وأسراليبه ي
. هر ا ونسرفل ة أن يو قنرا للتوصرل انتقراء أهرم الطررهن لتعلريم القررآن )2)من ينبر  عليره

 الكرمي  الوة، و فسيا  وحف ا ، وصلى ة على سيدم حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
 وقبل الدخول   البحر ابد من اإلفارة إىل اآل :

 أواًل: أهمية البحث:

مررن أهيررة هرررهن الترردريس عامررة، وهرررهن  رردريس القرررآن  نبررو أهيررة هرر ا البحررر 
خاصةد وذله ار باهه أبفرظ العلوم وأع م ا، ور م ذله مل جترد هررهن  ردريس القررآن 

 الكرمي ح  ا من الدراسة، والرعاية، وااهتمام.
 ثانيًا: أهداف البحث:

ف رم  عليم و علم هرهن  دريس القرآن الكرمي حبثا  وراء أيسر الطرهن وأس ل ا ل -1
 القرآن الكرمي وحف ه.

 شررىليو الررنلء علررى حفرر  القرررآن الكرررمي ودراسررة علومرره  لطرررهن امليسررورة  -2
 واملشوقة.

                                 
داود سليمان بن اعحشى السىلستاين اعزدي، كتا  الصالة،      ثوا  قراءة اإلمام احلا   أبو  )1)

 .147، ،1452القرآن، حدير رقم 
، كتا  مقدمة ابن خلدون، دار ه 870-ه784املؤلف العالمة عبدالرمحن بن حممد بن خلدون،  و   )2)

 .334م، ،1983بيوت، لبنان،  –مكتبة ا الل 
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جعل معلم القرآن مطلعا  على العلوم احلديثة، وااستفادة مرن وسرا ل املعر رة  -3
 وأساليب ا    دريس القرآن الكرمي.

 ثالثًا: منهج البحث:

 املن   التارخيذ والوصفذ والتحليلذ.يتبو الباحر   ه ا املويوع 
 رابعًا: هيكل البحث:

 مقدمة. -1
 املبحر اعول: هرهن التدريس عامة. -2
 املبحر الثاين: أهم هرهن  دريس القرآن الكرمي. -3
 املبحر الثالر: إدارة حلقات القرآن الكرمي وهرهن التحفي . -4
  ه.املبحر الرابو: مواصفات معلم القرآن الكرمي ومقوما -5
 ااامتة: و شمل النتا   والتوصيات. -6
 املصادر واملراجو. -7
   رسهللا املويوعات. -8
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 املبحث األول
 طرق التدريس عامة

إن البحرررر جرررل جوانرررا احليررراة املهبتلفرررة، ومرررا مرررن أمرررر ذي  ل إا هررررهن  بررره  
ة علماء  رم  ع   ذلرهد ومرن هر   ابوانرا احليويرة هررهن التردريس. عمرد علمراء ال بير

واملعنيرررون بشرررؤون ال بيرررة والتعلررريم إىل البحرررر   هررررهن التررردريس وقرررد سررر وا أ وارهرررا 
و وصلوا إىل هرا ق قدد، وأ سحوا اجملال أمام املعلمري ليهبتراروا مرا يناسرا مروادهم الرئ 

 يدرسو ا من هرهن  دريسية عامة، وكيفية  وصيل املادة للطالا.
 التدريس وطبيعته وأهدافه:

س، وكيفية  وصريل املرادة للطرال  أصربي  نيرا   آلراء والن ررتات، إن هرهن التدري
اعمرررر الررر ي حررردا  ملرررربي إىل التسرررابق   الكتابرررة و بررري آرا  رررم وأ كرررارهم عرررن هررر   

 املويوعات وما يتعلق نا ويؤثر  ي ا.
إن  ن التعليم ير كا على التدريس العامة، وهرذ نقراا اانطرالهن    وجيره املعلرم 

 عليميررة  عالررة، وذات أثررر كبرري، و عترر  هرررهن الترردريس نتررا   جتررار  كثررية  إىل عمليررات
وزبدوا   العالقرة بري املعلرم واملرتعلم )وهرذ مرن حيرر اعسراظ زبردة مرا خلفره املعلمرون 
املربررون مررن حبررر و نقيررا وجتررار  برهنررهللا علررى نرراح م وأعطررت م نتررا   ملموسررة أثنرراء 

 .)1)وانتبا  ومالح ة دقيقة ونقد ذا ) قيام م بعملية التعليم من وعذ وإدرا 
إن هرررهن الترردريس  تطلررا اختصاصررا ، وصررار مررن يقرروم بتعليم ررا يطلررا منرره أن 

 يكون قد أعد نفسه إعدادا  خاصا  حىت يستطيو أن يؤدي واجبه  لصورة املطلوبة.
 وال ي يعلم هرهن التدريس ويتعلم ا ابد من معر ة اآل :

برررره املررررادة الررررئ يدرسرررر ا نوعررررا   عرررر  إ قا ررررا علررررم الترررردريس: وهرررر ا يقصررررد  -1
وجتويدهاد وكما   ع  معر ة حدودها  مثال  ال ي يردرظ مرادة حفر  القررآن الكررمي عليره 

                                 
تاسي، املبادئ اعساسية   هرهن التدريس العامة، دار القلم، بيوت، لبنان،  الدكتور حممد حسي آل )1)

1974، ،11. 
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أن يكررون مرردركا  متامررا  لرريتات الررئ يريررد  دريسرر ا  ررر يال ، وجتويرردا  وحف ررا  و فسرريا   رر   
 اآلتات عن الف م يساعد على احلف .

وهر ا يقصرد بره كيفيررة  وصريل املرادة للطرال ، أي الطررهن الررئ  رن التردريس  -2
 يسلك ا لتوصيل املادة والوسا ل الئ يستهبدم ا لتقريا املع  و ف يم ا.
 من ه ا خنلص إىل أن هرهن التدريس يقصد نا كيفية  وصيل املادة.

 اإلعداد ملهنة التدريس:

 يتطلا اآل :ِإن اإلعداد     امل نة يتطلا اإلعداد املبكر وال ي 
 إ قان هرهن التدريس العامة. -1
 اإلملام  بادئ ال بية، وعلم النفس ال بوي. -2

إن هرررهن الترردريس عامررة ورردظ بعررل فهبصررية الطالررا متكاملررة عقررال ، وجسررما ، 
وخلقا ، وعاهفة، وفعورا ، ويعتر  املعلرم   هر   احلالرة مرفردا  وموج را  لطالبره. إن املعلرم 

د املررادة ويسررتهبدم كررل الوسررا ل الررئ جتعررل الطالررا يسررمو ويرررى مررا نرر   الصررورة  سرر
يدرسرره متىلسرردا    فررهبص معلمرره علمررا  وجتربررة. وقررداما  قررالوا: )إن مررا يسررمعه الطالررا 
ينسررا  بعررد وقررهللا قصرري، ومررا يرررا  يترر كر ، ومررا يعلمرره يتعلمرره، وإن العلررم اجملرررد وحررد  ا 

 .)1)يوصل إىل  كوين الشهبصية املتكاملة)
لعمليررة التعليميررة هررذ عمليررة إنسررانية جعلررهللا واجبررات املعلمرري ا  نحصررر   إن ا

الصف والقاعة ودور العبادة، بل  عردت ذلره إىل خرارا القاعرات وهر ا مرا يقصرد بره   
التعليم ابامعذ ورسالته  لعالقرة  جملتمرو و  التعلريم العرام ببيملرة املدرسرة والعالقرة مع راد 

،لة واجبات،  ا أتديت ا وليكون   مصاظ خ ة املعلمري، ليؤدي املعلم رسالته عليه 
 ومن ه   الواجبات: 

ويررو خطررة الرردرظ، و ديررد املررادة والطريقررة الررئ يسررتهبدم ا والوسررا ل الررئ  -1
 .يستعي نا    وصيل املادة بعد ااستعانة  هلل 

                                 
 .12املرجو نفسه، ، )1)
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يرررربص الصررررف ل ررررمان الفا رررردة وذلرررره لدار رررره إدارة حكيمررررة  راعررررذ  ي ررررا  -2
 ل روظ الفردية وااح ام املتبادل.ا

أن يقرردم ملاد ررره الرررئ درسرر ا قبرررل اانتقرررال إىل  يهرراد وذلررره بتوجيررره بعرررم  -3
 اعسمللة الئ يستنت  من ا حصيلة الطال  من املادة.

إن حيسررن  ن رريم التعلرريم مررن حيررر الترردرا   عررراب الرردرظ  يبرردأ  عسرر ل  -4
 إىل الصعا مث اعصعا.

ريسه ا دظ الن ا ذ بعرد معر رة املرادة وهررهن احلصرول علي را أن يراعذ    د -5
چ من املصادر واملراجو، وهو  رن احليراة مرو اآلخررين للوصرول للعبرادة، قرال ة  عراىل: 

 .)1)چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
 ا أن يراعذ املعلم أنه   كل حالة من أحوالره يعلرم الطرال  كيرف يعتنرون  -6

 هم، ليكونوا قدوة لطالنم   ابامعة، وخارج ا.بعلوم م، وأبدا م، وم اهر 
 واجب املعلم وهو يؤدي عملية التعليم:

 مالح ة فعور الطال  حباجت م للمادة والفا دة الئ امكن جت  من ا. -1
 مالح ة أن يكون هو على قناعة بفا دة ما يدرسه. -2
 مو.مالح ة أن مادة الدرظ  قق اعهداظ املقصودة  لنسبة للمىلت -3
 مالح ة اإلملام بطرهن التدريس خاصة الطريقة الئ يستهبدم ا. -4

 املبادئ العامة الواجب توافرها يف طريقة التدريس:

مبرردأ الفعاليررة ال ا يررة ويقصررد نررا النشرراا، والعمررل الفكررري الرر ي يقرروم برره  -1
 الطالا أثناء عملية التعليمد عن الفعالية أساظ لكل عمل صحيي ومفيد.

                                 
 .56سورة ال ارتات، اآلية  )1)
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لتعود  حلاجرة للمرادة العلميرة وذلره بربط را  حليراة اليوميرة ومرا يشرول مبدأ ا -2
البرال ابتررداء   ملعلروم وصرروا  إىل اجمل رول وهرر   املبرادئ  عترر  مرن املبررادئ العامرة للعمليررة 

 التعليمية.
مبررردأ إ رة الر برررة والولرررو لدخرررال ا فررراات، واملشرررىلعات الرررئ  ثررري بعرررم  -3

 لتنا س، والسيطرة.الورا ا مثل ااقتناء وا
مبدأ ويوح ا دظ ااا، وهو مرادة الردرظ، وا ردظ العرام، وهرو الردروظ  -4

 املستفادة من الدرظ.
مبرردأ اسررتهبدام املصررادر واملراجررو، وذلرره الرر ي يبديرره املعلررم حرري يشرري إىل  -5

املصادر واملراجو  ي املوجودة   الكتا  ابامعذ ال ي يدرسه الطالرا أو املر كرة الرئ 
 يرجو إلي ا.
 مبدأ التن يم املنطقذ للمادة من حير ال ابص واملقدمات والنتا  . -6
مبررردأ التطبيرررق حينمرررا يرررراد مرررن الررردرظ كسرررا امل رررارات مثرررل  علرررم القيرررادة  -7

والتدريس، ومبردأ اإلعرادة والتكررار عنردما يكرون الورراب مرن الردرظ كسرا املعر رة مثرل 
 حف  القرآن الكرمي.

م مركا النشاا، وا ور ال ي  ردور حولره العمليرة التعليميرة، مبدأ جعل املتعل -8
 وه ا يقوم به املعلم عند  سي جمال املشاركة للطال .

 ممياات الصف ال ي يكون  يه املتعلم حمور العملية التعليمية: 
ليكررررون الصررررف مررررؤدتا  وميفترررره، واملعلررررم  يرررره وهررررو ا ررررور  ررررا أن  ترررروا ر  يرررره  

  لي ا كل ا أوجل ا يقو على عا ق املعلم:  املواصفات اآل ية والئ
. يتميررا الصررف أبنرره مكرران نشرراا وإرفرراد ولرريس مكررام  ل صررواء وااسررت  ار 1

  قص.
. يتميا الصف أبن هالبره يفكررون عنفسر م ويعملرون علرى حرل مشراكل م ومرا 2

 يواج ونه من صعا .
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و نمرو لهررراء  . يتميرا الصرف أبن هالبرره يكتسربون املعر ررة الرئ  قرق  لتىلربررة،3
 وانت ام، ويؤدي إىل منوهم منوا  مطردا  منسقا .

. يتميا الصف  لتعاون بي هالبه   نشاه م  عاوم  يرؤدي نرم إىل  ر وهن معر  4
 احلياة ااجتماعية و وا دها.

. يتميرا الصررف أبن املعلررم يعمرل  يرره علررى  نميرة الشهبصررية املتكاملررة   هالبرره 5
 بسمية، واالقية، والعاهفية مو مراعاة الفروهن الفردية بين م.من الناحية: العقلية، وا

. يتميا الصف أبن يشعر الطالا  يه أبنه مشدود حنو صرفه، ويتمر  أن امكرر 6
 يرره أكثررر، وا يتررف ى ذلرره إا إذا كرران املعلررم مررن الرر ين حيببررون املررادة إىل هالنررم علمررا  

 وعريا .
ة ميكانيكيرة وإمنرا هرو عمليرة يتعررظ نرا بعد ذله يت ي لنا أن التعليم ليس عملي

اإلنسرران علررى خالقرره جررل   عررال ، وذلرره بتشررويل كررل هرر   امللكررات ا سوسررة و رري 
ا سوسة إامام  و صديقا   بوارح العاملة من خالل التعليم والتعلم ال ي يؤدي إىل معر ة 

يصبي العلم مما ير و ة  . و لتايل)1)چيب  جت     حت     خت   مت   ىت  چ ، قال  عاىل: ة 
 مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتچ بررره الررر ين أو رررو ، قرررال  عررراىل: 

 .)2)چ

                                 
 .19سورة حممد، اآلية  )1)
 .11سورة اجملادلة، اآلية  )2)



 

 
447 

 التدريس والتعليم:
التدريس: هو )عملية متعمدة لتشكيل بيملة الفرد بصورة متكنه من أن يتعلم القيام 
بسرررلو  حمررردد أو اافررر ا    سرررلو  معررري، وذلررره  رررهللا فرررروا حمرررددة أو كاسرررتىلابة 

، مرررن هررر ا التعريرررف يت ررري أن التررردريس يشررركل البيملرررة للفررررد ليرررتعلم )1)وظ حمرررددة)ل ررر 
 السلو     ا يع  أنه أي التدريس ركياة العملية التعليمية.

ونرر ا   ررو يشررمل أنشررطة كثررية مثررل أعمررال كتابيررة، وأعمررال  وجي يررة، وأعمررال 
ويشمل ك له الرتايية استشارية، وإنتاا الوسا ل التعليمية، وبعم املسملوليات اإلدارية 

ال  ي ية،  إذا كان ه ا هو التدريس  املعلم ال ي يقوم به هرو الر ي يعلرم هر   ويشررظ 
 علي ا. 

أمررا التعلرريم   معنررا  ااصررطالحذ   ررو خررا،  ملعلررم وهررو: كررل عمليررة أو ج ررد 
 .)2)مب ول لتحقيق الواية منه

املعلررم لتحقيررق  مررن هرر ا التعريررف يت رري أن التعلرريم هررو النشرراا الرر ي يقرروم برره
اعهداظ ال بوية خاصة  قدمي املعر ة ويتطلا التعليم حسرن إعرداد املعلرم ليقردم املعر رة 

 املستمرة لطالبه بصورة متقنة.
وكثيا  ما خيلص الناظ بي التعليم والرتعلم،  رالتعليم خرا،  ملعلرم ويتمثرل بنشراهه 

لطالرا ويتمثرل نشراهه لتحقيرق لتحقيق هد ه وهو  قدمي املعر ة، أما التعلم   و خرا،  
هد رره، وهررو السررعذ حنررو املعر ررة. ويعرررظ التعلرريم أبنرره هررو: )كررل عمررل أو ج ررد مبرر ول 

  .)3)استيعا  اع كار، وه ا ااستيعا  لالستقالل)

                                 
 الكتا القاهرة، ، ورية مصر الدكتورة كوثر كوجيل، اجتاهات حديثة   املناه  وهرهن التدريس، عامل )1)

 .102م، ،2004ر ھ 1425العربية، 
، بيوت، 1مسي حممد ك يهللا، من اا املعلم واإلدارة ال بوية، دار الن  ة العربية للطباعة والنشر، ا )2)

 .24م، ،1998لبنان، 
 .22املرجو نفسه، ، )3)
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 من هر ا يت ري أن التعلريم  عنرا  ااصرطالحذ هرو الر ي ي ردظ لتقردمي املعر رة، 
جمموعرة أنشرطة أخررى  ري  قردمي املعر رة مثرل ولكنه يستهبدم استهبداما  عاما  ويقصرد بره 

أعمال كتابية، وإنتاا وسا ل  عليمية، و يها مثل العمل ااجتماعذ، واملراقبرة، والترفليف 
 والكتابة و يها.

ومررن هنررا يت رري أن مصررطلي الترردريس هررو ركيرراة العمليررات اااصررة  لتعلرريمد أمررا 
ل هو  عبي م رلل، إا إذا أهلقنرا  علرى التعليم )  و فامل وعام، و لتايل امكننا أن نقو 

مررا نقصررد   عرررال ، إذا قلنررا ) ررردريس)د  مررثال  إن خطيرررا ابمعررة   ابرررامو يعلررم النررراظ 
 .)1)أصول الدين، أو إن   ا اعم على هفل ا علمه إا يعراب مالبسة للق ارة ...اخل

مررن هرر ا خنلررص إىل أن الترردريس  ررن وعلررم يقرروم برره  تصررون، ويطلررق علررى عمررل 
املعلم  لكيفية املعرو ةد أما التعليم   و عام وفامل، ويطلق على حاات كثرية كمرا ورد 

 أعال .
خنلررص مرررن هررر ا البحرررر بررربعم القواعررد اعساسرررية   التررردريس عامرررة، و ررردريس 
القرررآن الكرررمي خاصررة. هرر   القواعررد  عترر  أساسررية   الترردريسد ع ررا  كررم الطلبررة   

 ، وك له  وي املن   ال ي يدرنم. جلوس م وحركت م ومشاركت م
 أهم هذه القواعد هي:

  ديد الوراب أو ا دظ من املادة املراد  دريس ا. -1
 اإلملام  ملادة والطريقة الئ  ناسب ا   التدريس. -2
 الربص  ملادة السابقة والالحقة املتوقعة. -3
 التشويق واإل رة واانتبا . -4
 اع  حلواظ.اإلدرا  احلسذ واانتف -5
 التبصي  عساليا املهبتلفة من رسم ولف  وعبارة و يها. -6
 ااستعادة من النشاا ال ا  للطالا و وجي ه  يما هو مقيد. -7

                                 
 .102د/ كوثر كوجيل، مرجو سبق ذكر ، ، )1)
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 ااستفادة من هريقئ ااستقراء والقياظ. -8
 ااستفادة من ن م التقومي املهبتلفة وك له القياظ. -9

لكرمي، وبقية املواد الئ  تراا للحفر   كرار العمل خاصة   حف  القرآن ا-10
 مثل القصا د و يها.

بعرررد هررر ا العرررراب العرررام لطررررهن التررردريس وأهيت رررا يتنررراول الباحرررر هررررهن  ررردريس 
 القرآن الكرمي.
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 املبحث الثاني
 أهم طرق تدريس القرآن الكريم

 
بعررد احلرردير الرر ي سرربق عررن هرررهن الترردريس عامررة  ررا أن يفصررل احلرردير عررن 

 قرآن الكرمي، وال ي يت من ثالث م ارات أو ثالثة حماور هذ:هرهن  دريس ال
 حمور  دريس التالوة. -1
 حمور  دريس التفسي. -2
 حمور  دريس حف  القرآن الكرمي. -3

 حمور تدريس التالوة:

)إن كلمة  الوة  ع  اا باع، ومن ا قوله  لو ه:  بعته، و تالهللا اعمرور،  رال بع ر ا 
 ال يتلوا يع  قرأ قراءة.بع ا ، و لو ه قرأ ه و 

 .)1)وقد وردت كلمة التالوة ومشتقاوا   القرآن الكرمي   ثالثة وستي مويعا )
 أمثلة:

ڇ    چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ قرال ة  عراىل: 

 .)2)چڇ     ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ وقرررررررررررررررال  عررررررررررررررراىل: 

 .)3)چۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

                                 
بالد،  دريس ال بية اإلسالمية، اعسس الن رية واعساليا العلمية، دار املسية، عمان، د. ماجد زكذ ا )1)

 .226، ،2004 – ھ 1425اعردن، 
 .121سورة البقرة، اآلية  )2)
 .151سورة البقرة، اآلية  )3)
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ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ وقررررال  عرررراىل: 

 .)1)چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
و رن الرتالوة يعر  هريقرة اعداء   قرراءة القررآن الكررمي مرو التقيرد  عحكرام مثرل 
أحكام التىلويد، وسالمة النطق  حلروظ والكلمات واملدود واملهبارا والصفات وكر له 

  ا   لتىلويد.ال  يل، ال ي عرظ أي
أبنرره: )جتويررد احلررروظ ومعر ررة  أمررا ال  يررل اصررطالحا   قررد عر رره اإلمررام علررذ 

 وقد عرظ أي ا  أبنه أي ال  يل:  )2)الوقوظ)
)القراءة بتؤدة واهمملنان وإخراا كل حررظ مرن  رجره مرو إعطراء حقره ومسرتحقه 

 مو  دبر املعاين).
واصرطالحا : هرو إعطراء احلرروظ  أما التىلويد لوة  مفخوذ من أجاد الشذء  يد ،

 .)3)حق ا من الصفات الالزمة  ا ومستحق ا من اعحكام الئ  نشف عن  له الصفات
إن أهية معر ة التالوة مصحوبة أبهية معر ة القراءة من  ر يل و قيق )وهرو مثرل 

 .)4)ال  يل إا أنه أكثر منه اهمملنام  وهو املفذون به   مقام التعليم)
 )5)من مرا ا القراءة احلدر )وهو اإلسراع   القراءة مو مراعاة اعحكرام)وك له 

و شتمل ه   املرا ا على املر بة اعخية، وهذ التدوير )وهو مر برة متوسرطة بري ال  يرل 
 .)1)واحلدر)

                                 
 .29سورة  اهر، اآلية  )1)
 .227د. ماجد زكذ ابالد، مرجو سبق ذكر ، ، )2)
 ھ 1425اوي، ال هان   جتويد القرآن، الدار السودانية للكتا، اارهوم، السودان، حممد صادهن قمح )3)

– 2004، ،7. 
هافم ،عة جابر، احلاوي املايد   فرح أحكام التىلويد، مطبعة الدار العاملية، اارهوم حبري، السودان،  )4)

 .210م، ،1999
 .7حممد صادهن قمحاوي، مرجو سبق ذكر ، ، )5)
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 كمن أهيرة هر   املعر رة   أن اإلنسران  را عليره أن يعمرل نر   اعحكرام حرىت 
 مي على الوجه الصحييد ه ا على اإلنسان، املسلم العادي.يؤدي قراءة القرآن الكر 

أما معلرم القررآن  يتوجرا عليره معر رة اعحكرام مرو اعداء ا كرم انره مرفمور أبن 
يعلم هلبته ه   اعحكام، وا يريد الباحر الدخول   التفاصيل إذ أن مويروع البحرر 

 هو الطريقة الئ يدرظ نا القرآن الكرمي.
 :حمور التفسري

والتفسي من العلوم امل مة الئ  سراعد   احلفر ، عنره يويري املعراين وقرد عررظ 
، وبيررران معانيررره، أبنررره: )علرررم يعررررظ بررره   رررم كترررا  ة  عررراىل املنرررال علرررى نبيررره حممرررد 

واستهبراا أحكامه وحكمه، واستمداد ذله من اللوة، والنحو، والصرظ، وعلرم البيران، 
 .)2)ملعر ة أسبا  الناول، والناسخ واملنسو  وأصول الفقه، والقراءات و تاا

ي دظ الباحر مرن عرراب هر   املصرطلحات مرن  رالوة، وجتويرد و ر يرل، و فسري 
ليشرري أنرره علررى املعلررم أن يلررم نررا جمتمعررة ار باه ررا ببع رر ا بع ررا ، وع ررا  سرر ل علررى 

حيرراول  اإلنسرران م مررة حفرر  القرررآن الكرررمي اسرريما وأن اإلنسرران املسررلم عامررة عليرره أن
، وا يتررف ى ذلرره إا  عر ررة هريقررة اعداء قررراءة القرررآن كمررا أنررال علررى سرريدم حممررد 

والتمرين علي ا، أما معلم القرآن الكرمي   و املسؤول مسؤولية عن معر رة اعحكرام بدقرة 
 و طبيق ا بتؤد  وعناية.

 أهداف تدريس القرآن الكريم:

ة راقيرررة  وصرررل إىل   رررم القررررآن إن  ررردريس القررررآن الكررررمي م مرررة ع يمرررة، ووسررريل
الكرمي وحف ره الر ي هرو أفررظ اععمرال وأجل را، والتردريس أن يكرون وايرحا    ذهرن 
املعلم ليعرظ ما الر ي  را أن يقروم بره مرن أنشرطة داخرل القاعرة لترتم عمليرة التردريسد 

                                                                             
 .7نفسه، ،املرجو  )1)
اإلمام بدر الدين حممد عبدة الاركشذ، ال هان   علوم القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيو،  )2)

 .33م، ،1998 – ھ 1408بيوت، لبنان، 
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وك له  ا أن يؤدي إىل  عليم الطال  إلحداث التويي   سرلوك م، وهرو جمموعرة مرن 
نشطة يشر    ي را املعلرم واملرتعلم، وأنشرطة التردريس أنشرطة هاد رة وهرذ أتكيرد علرى اع

 عملية التهبطيص   التدريس.
 عناصر التدريس:

 املعلم. -1
 الطالا. -2
 املن  . -3

ولف ررم الترردريس ابررد مررن   ررم العناصررر الثالثررة املرر كورة و ررا أن الترردريس نشرراا 
رسرالة، والنرامر إىل القررآن الكررمي هرو رسرالة لووي ابد أن يكرون  يره مرسرل ومسرتقبل و 
. والترردريس لرريس هررو بوسرراهة ج يررل  يرسررل ا ر  العرراة إىل مسررتقبل ا الرسررول 

اا صررال الشررفوي  قررص، وإمنررا هنررا  ا صررال صررامهللا مثررل اإلفررارات خاصررة   القرررآن 
 الكرمي مثل بعم أحكام التىلويد مثرل اإلجرامد وهرو إهبراهن الشرفتي دون صروت كمرا  

.   هرر   اآليررة  رررى الشررفتان مطبقترري )1)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ اآليررة الكرامررة: 
) واإلجام هو إهباهن الشفتي بعرد اإلحكرام و ردع بين مرا ٿإفارة إىل ال مة   )

انفراجررا  ليهبرررا الررنفس بورري صرروت وذلرره إفررارة للحركررة الررئ ختمررهللا نررا الكلمررة، قررال 
 :)2)اإلمام الشاهيب

هُن الشِ فعاِ  بُرععيهدع معا ... ُيسعكَُّن اع صعوهٌت ُهنعا ع  رعيعصهحعلع وعاِاجهعاُم ِإههبعا
(3(. 

 .)1)وا يكون   املر وع وامل موم

                                 
 .5سورة الفا ة، اآلية )1)
 .590)القاسم بن  ي  بن خلف بن أمحد أبو الرعي  أبو حممد الشاهيب اعندلسذ،ت2)

القاسم بن  ي  بن خلف بن أمحد  الشاهبية حرز اعماين ووجه الت اين   القراءات السبو، أتليف منت )3)
دار السالم للطباعة النشر والتوزيو وال ،ة، ، ورية  590يب اعندلس تالرعي ، أبو حممد الشاه

 .368البيهللا رقم  187مصر، ،
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 أما أهداف تدريس القرآن الكريم فهي ثالثة أنواع:

 اعهداظ املعر ية: -1
وهرر    عرر  التعرررظ علررى اعحكررام، و ف ررم املعرراين، وكرر له التعرررظ علررى قواعررد 

يند مرررو بعرررم اإلفرررارات إىل أهرررم املصرررادر واملراجرررو، كمرررا  شرررتمل هررر   الرسرررم العثمرررا
 اعهداظ اآلتات املقرر حف  ا.

 اعهداظ الوجدانية: -2
وه    شمل التعبد بتالوة القرآن الكرمي، وااشوع هلل  عراىل، واا روع لره، زتادة 

 قديسه.اإلامان واليقي، مو مراعاة آدا  التالوة، و عميق احلا للقرآن الكرمي و 
 اعهداظ: النفس احلركية:

 النفس احلركية: -3
وه    ع  إ قان التالوة، و نمية م ارات التفكي والتفمل إذ أن القرآن حر على 
التدبر والتفكر   اآلتات واملهبلوقات وعند بداية التدريس ابرد ملعلرم القررآن الكررمي أن 

ت م وأتكيد أن ه   اعهرداظ يستح ر ه   اعهداظ   ذهنهد وهو يدرظ هالبه ملتابع
 مطبقة، عن أي نشاا ابد أن يقوم  ستمرار ملعر ة ما إن كانهللا أهداظ حمققة أم ا.

 اخلطوات العامة لتدريس القرآن الكريم:

كل  دريس عي مادة يبدأ خبطوات، إ باع را يسراعد     رم املرادة و سلسرل ا   
 خطوات هذ:ذهن املتعلم، وه   ااطوات كثية، أه ا أربو 

 التم يد. -1
 العراب. -2
 التقومي. -3
 اإل الهن. -4

                                                                             
 .60حممد صادهن قمحاوي، مرجو سبق ذكر ، ، )1)
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هرر   ااطرروات م مررة ع ررا  فرر   رروازن الصررف، و  ررمن  وصرريل املررادة بصررورة 
 منطقية  رسهب ا   ذهن املتعلم.
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 التمهيد:

هررو ااطرروة اعوىل   أي عمررلد خاصررة   الترردريس يعمررل  يرره املعلررم علررى إ رة 
و املادة ويسراعد     رم الردرظ، عنره قصري ومشروهن و راعرذ دا عية الطلبة، و د ع م حن

 يه بعم اعفياء اااصة  لطالا مثرل مناسربة املويروع للمسرتوتات، وار باهره خبطروات 
 الدرظ مو اإلفارة إىل الدرظ السابق والالحق، ليتم الربص وليىل   الطالا حنو املادة.

 العرض:

يرر ا  رالقرآن الكرررمي يعررراب علررى العرراب هررو بدايررة الشرررح ولكرل مررادة هريقررة عر 
حنررو  عررل الطالرررا منتب ررا لرره  يبررردأ املعلررم لعطررراء  كرررة عررن أحكرررام الررتالوة، والرررتالوة 
النموذجيررة، واملعرر  اإل،ررايل لرريتات مث الررتالوة الفرديررة، والررتالوة الفرديررة  عترر  مرحلررة 

دة، أساسررية وأتخرر  أكرر  قرردر مررن الررامن، ع ررا  رصررة لالسررتماع لكررل هالررا علررى حرر
واجرررا أن يكرررون املعلرررم  ي رررا عرررادا     وزيرررو الفرررر، حرررىت يتفكرررد للطرررال  أن معل رررم 

 يساوي بين م، وليس هنا  متيا عحد، أو  ف يل له على اآلخرين من أقرانه.
 التقويم:

هررو عمليررة امارسرر ا املعلررم يوميررا  بوررراب احلكررم علررى أدا رره مررن حيررر التمشررذ مررو 
 جدا  عند علماء ال بية وعلماء النفس ال بوي.اعهداظ و الفت ا، والتقومي م م 

وقررد عرررظ التقررومي أبنرره: هررو إصرردار حكررم علررى مرردى  قيررق اعهررداظ ال بويررة 
 .)1)املنشودة على النحو ال ي جتدد به  له اعهداظ

و  هررر ا يسرررتطيو معلرررم القررررآن قبرررل  ايرررة ا ايررررة أن يسرررفل بعرررم اعسرررمللة أو 
برره للرردرظ. وليقرروم نررا درسرره   كررل جا يررة مررن عررراب مويرروع برره يعرررظ مرردى   ررم هال

 جا يا ه.

                                 
قياظ والتقومي ال بوي: مكتبة الرفاد الرتااب، اململكة العربية السعودية د. اتا السر عبدة الشيخ، ال  )1)

 .11م، ،2005 – ھ 1426،   2ود. م ل حممد عبدالرمحن، ود. بثينة أمحد عبداحلميد، ا
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ي ا ررق التقررومي مررو كررل جا يررة مررن جا يررات درظ القرررآن الكرررمي، وعلررى املعلررم أن 
 .)1)يومف التقومي التكوي  وااتامذ، وأن يراعذ  نوع أدوا ه   املوقف التعليمذ

 اإلغالق:

مرا  لره، ولر له هرذ خطروة إذا كان التم يد مفتتحا  اطروات الردرظ  راإل الهن خت
 شعر الطال   لوصول إىل خامتة الدرظ، وه   ااطوة  ع  الوصرول إىل  ايرة الردرظ، 
واستنباا القواعد العامة، والنقاا الر يسية، واع كرار اعساسرية الرئ دار حو را الردرظ، 

 و  ه   احلالة  ع    م معاين اآلتات الئ يس ل حف  ا.
م بواجا منايل  عل حركة الطالا ونشاهه   املنرال  ر كارا  ويف ل أن خيتم املعل
 ملا درسه   القاعة و علمه.

 أهم الطرق التدريسية للقرآن الكريم:

إن هررررهن التررردريس كثرررية من رررا هريقرررة احلررروار واملناقشرررة ومن رررا هريقرررة ااسرررتقراء، 
ريقة التردريس املصرور و يهرا مرن الطررهن. وهريقة القياظ، وك له هرهن املشروعات، وه

ولرريس املعلررم جمرر ا  علررى اسررتهبدام أي مررن هرر   الطرررهن، ولكررن دلررهللا التىلررار  علررى أن 
 هريقئ ااستقراء والقياظ ها أ  ل الطرهن لتدريس القرآن الكرمي.

هريقررررة ااسررررتقراء: هرررر   الطريقررررة يقصررررد نررررا أن يبرررردأ معلررررم  عمثلررررة واعجررررااء 
ومن ررا يصررل إىل القواعررد العامررة والقررواني وقررد عرررظ ااسررتقراء علررى  واعحكررام اااصررة،

النحرررو الترررايل: ااسرررتقراء هرررو هريقرررة الوصرررول  لرررى اعحكرررام العامرررة بواسرررطة املالح رررة 
الكلية الئ  سمى   العلوم  سم القواني العلميرة أو  واملشاهدة، وبه نصل على الق اتا

بعرررم الق ررراتا الكليرررة الرتايرررية وقرررواني العلررروم القرررواني الطبيعيرررة وبررره أي رررا  نصرررل إىل 
 .)2)ااجتماعية وااقتصادية

                                 
 .257د. ماجد زكذ ابالد، مرجو سبق ذكر ، ، )1)
 .119، ،حممد حسي آل تاسي، مرجو سبق ذكر  )2)
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ومررن هرر ا التعريررف يت رري أن املعلررم   هرر   الطريقررة يبرردأ لعطرراء اعمثلررة ومن ررا 
 استنباا اعحكام مثال : درظ الونة   التىلويد.

 اعمثلة:
 .)1)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چ  -1
 .)2) چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ  -2
 .)3)چہ  ہ  ھ   ہ چ  -3

من اعمثلة امل كورة نستنبص القاعدة العامة للونة  نقول، الونة: هذ وصوت ل ير  
مركا   جسم النون وامليم ولكن ا  تفاوت درجاوا   امليم والنون على حسا حالت ما 

 .)4)وهذ اعزمة للنون وامليم ا يفارق ا حبال
 وهك ا. اعمثلة امل كورة وصلتنا إىل القاعدة العامة

                                 
 .17سورة الطور، اآلية  )1)
 .51سورة الواقعة، اآلية  )2)
 .5سورة الليل، اآلية  )3)
سيد افي أبو الفرا، دروظ م مة   فرح الدقا ق ا كمة   فرح املقدمة ابارية   اعحكام ) 4)

، ھ1424بية السعودية، ، مكتبة دار الامان للنشر والتوزيو، املدينة املنورة، اململكة العر 2التىلويدية، ا
 .141م، ،2003
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 طريقة القياس:

هذ هريقة عكس هريقة ااسرتقراء وهرذ معر رة القاعردة العامرة أو القرانون العامرة، 
مث أخرر  اعمثلررة علي ررا، و عرررظ هرر   الطريقررة أب ررا )انتقررال الفكررر مررن احلكررم الكلررذ إىل 

 .)1)احلكم على ابا ذ أو جا يات داخله  هللا ه ا الكلذ)
 وويعه   الطريقة القياسية على النحو التايل:امكن أخ  املثال   ااستقراء 

 القاعدة:

الونررة هررذ صرروت ل يرر  مركررا   جسررم النررون واملرريم املشرردد ي ولكن ررا  تفرراوت 
 .)2)درجاوا   امليم والنون على حسا حالت ا وهذ ازمة للنون وامليم، ا  فارق ا حبال

 األمثلة:

 قال ة  عاىل: 
 .)3)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چ  -1

 .)4)چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   چ  -2
 .)5)چہ  ہ  ہ  ھ  چ  -3

                                 
 .126حممد حسي آل تاسي، مرجو سبق ذكر ، ، )1)
 .141سيد افي أبوالفرا، مرجو سبق ذكر ، ، )2)
 .17سورة الطور، اآلية  )3)
 .151سورة الواقعة، اآلية  )4)
 .5سورة الليل، اآلية  )5)
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 املبحث الثالث
 إدارة حلقات القرآن الكريم وطرق التحفيظ

  
إدارة حلقررات القرررآن الكرررمي عمليررة م مررة، وي كررا علي ررا إ  ررام الطررال  الرردروظ 

 القرآنية، ول له  إن إداروا م مة جدا .
مرن الطرال  لردى معلرم القررآن، ليقروم احللقة القرآنية: يقصد نا جلوظ جمموعرة 

بتحفرري  م اآلتات ا ررددة حسررا خطترره، ويقرروم الترردريس   هرر   احللقررات علررى هرررهن 
عديدة يتحكم  ي ا املعلم كما خيترار الطريقرة الرئ يسرلك ا للتردريس، وأكثرر هر   الطررهن 

 فيوعا  بي الناظ هذ:
 الطريقة اجلماعية:

 حيررردد  ي رررا املعلرررم آتات يقرأهرررا علرررى  وصرررف هررر   الطريقرررة أب رررا الطريقرررة الرررئ
الطال د مث يقوم الطال  بتالوورا بطريقرة  رديرة، مث يكلفرون حبف  را، والطريقرة ابماعيرة 
 ي ررا يقرروم املرردرظ بتحديررد مقرردار معرري بميررو هررال  احللقررة  ررتم  الو رره مررن قبلرره علررى 

يكلفون حبف ره ليرتم التسرميو الطال  أوا ، مث  الو ه من قبل م عليه  نيا  هالبا  هالبا ، مث 
 .)1) م من قبل املدرظ

 الطريقة الفردية:

هرر   الطريقررة  عتمررد علررى الطلبررة   احلفرر ، وواجررا املعلررم    هرر   الطريقررة ا 
يتعررد التوجيرره والتصررحيي، وهررذ وأن يقرروم املرردرظ بفررتي اجملررال أمررام هلبترره للتنررا س   

ومررا يب لرره مررن وقررهللا وج ررد لتحقيررق  ررالوة القرررآن الكرررمي وحف رره، كررل حسررا إمكام رره 
 ذله  هللا إفراظ املدرظ.

 

                                 
سالمذ، حنو أداء يتميا بتحفي  القرآن الكرمي، كتا  املنتدى اإلسالمذ، سلسلة  صدر عن املنتدى اإل  )1)

 .17، ،ھ 1419الرتااب، اململكة العربية السعودية، 
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 تقويم الطريقتني:

الطريقررة ابماعررة يسرريطر  ي ررا املعلررم متامررا  علررى هلبترره مررن حيررر  ديررد اآلتات، 
وبصروروا هرر    ر ررو مسررتوى اعداء واحلفرر  اجملرو د عن الطررال  حمكمررون بتحديررد املعلررم 

الطريقة جيدا ، ويكون   أ لا   اعحيان سليما  ومتابعة ومتابعته، يكون اعداء   ه   
عن املعلرررم يترررابو بنفسررره مرررا قررررر  علرررى هالبررره، وقرررد يكرررون إعطرررا  م منوذجرررا    القررررآن 

 الكرمي.
ور ررم هرر ا:   رر   الطريقررة  فتقررر لرربعم املسررا ل ال بويررة، مثررل مراعررات الفررروهن 

 الفردية، كما أ ا  تاا لقوى بشرية وملعينات مادية.
 تاا إىل  عدد املدرسي، والبيملة املناسبة من أجل استيعا  اععرداد الكبرية    ذ
 .)1)من الطال 

أما الطريقة الثانيرة وهرذ الطريقرة الفرديرة.  فرذ هر   الطريقرة امكرن مراعراة الفرروهن 
الفرديرررة، و ي رررا حريرررة للطالرررا ليهبترررار العررردد الررر ي يناسررربه   احلفررر ، وا  تررراا هررر   

كثررية عن الطالررا الرر ي    إلي ررا يكررون جرراهاا  ومسررتعدا  عنرره جاءهررا الطريقررة ملعينررات  
  ختيار  و  الوالا  كون له اإلمكامت الئ متكنه من ااستمرار.

ور رررم اإل ابيرررات الرررئ   هررر   الطريقرررة إا أن ن ام رررا هررر ا  عرررل عررردم اانت رررام 
 و صعا معه املتابعة واملراقبة.

قصررورا  علرى هررا ي الطرريقتي، وإمنررا هنالره  رصررة لريس العمرل   هرر   احللقرات م
 ملعلم القرآن لالستفادة من بعد الطرهن الئ يراها مناسبة ومن ا:

 قسرريم الطررال  إىل جمموعررة  عرررظ القررراءة مررن املصررحف وأخرررى ا  عرررظ، وكررل 
 من ما له الطريقة   املعاملة واملتابعة، وك له هريقة ااستفادة من الطال  املتمكنري  

 احلف ، ويستفاد من هؤاء   متابعة صوارهم  لتوجيه والتدريا  تابعة املعلم.
 

                                 
 .19كمتا  املنتدى اإلسالمذ، سبق ذكر ، ،  )1)
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 إدارة احللقة:

ليتمكن املعلم من إدارة احللقة  ع  متابعت ا وإحكام السيطرة علي ا، ولالستفادة 
 من الوقهللا   إناز اعهداظ ال بوية املتمثلة   الف م واحلف   ا عليه أن يقوم  آل :

التهبطيص الوايي، ويشمل ه ا معر ة الامن ااا،   ايرة و قسيمه على  -1
 ااطوات الئ  ا أن ي ع ا املعلم ابتداء   لتم يد وانت اء  إل الهن.

إعداد الدروظ إعدادا  جيدا   ع  ويو اعهداظ اعساسية  ر   املرادة الرئ  -2
لكررل سررؤال متوقررو اسررتعدادا  ل جابررة يريررد أن يدرسرر ا ويتقن ررا إ قرران كررامال ، مررو التحفررا 

 عليه.
 التفكد من بيملة الدراسة وصالحيت ا من حير الت وية والن ام. -3
  ي كل الوسا ل التعليمية مثل املصاحف الئ حيتاا إلي ا    وصيل املادة  -4

ومثررررل السرررربورة، والطبافررررري امللونررررة املهبتلفررررة، وج ررررراز العررررراب الرأسررررذ، والكمبيرررررو ر، 
واملصرررحف املعلرررم، و يهرررا مرررن الوسرررا ل حسرررا اختيرررار الشررريخ ملرررا يناسرررا  واملسرررىلل،

 ماد ه.
 فوائد إعداد الدروس وحتضريها:

حفرر  الن ررام   الفصررل، وهرر ا ينررت  عنررد ح ررور املعلررم  عتبررار أن املررادة  -1
 مر بة   ذهنه وموجودة.

ة يرررتمكن املعلرررم مرررن إرفررراد الطرررال  إىل أخطرررا  م، و صرررحب ا إلملامررره  ملررراد -2
 وح ورها   ال هن.

التح ري  عررل املعلرم قررادرا  علررى النصري،  عليرره أن يقدمره  لصررورة املشرروقة  -3
 إىل ااستاادة من املعلم خاصة القرآن الكرمي ال ي ا يشبو منه العلماء.

التح ي امكن املعلم من إدارة الوقرهللا والرتحكم  يره حيرر البدايرة والن ايرة،  -4
 والسي على خطوات الدرظ.

التح ي امكن املعلم من  قرومي هالبرهد وهرذ  قيرق ااطروة قبرل اعخرية مرن  -5
 خطوات التدريس.
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 التح ي  عل املعلم متوقعا  لألسمللة  يستعد  ا دون الوقوع   احلرا. -6
 ملخص ألهم طرق احلفظ:

الطريقررة الكليررة: وهررذ إعطرراء الطالرررا كررل اآلتات املطلوبررة ويكررهررا املعلرررم  -1
 بوراب حف  ا مرة واحدة. والطالا
الطريقررررررة ابا يررررررة: وهررررررذ جتا ررررررة اآلتات املطلوبررررررة حف  ررررررا بعررررررد اآلتات أو  -2

 الصفحات أو  لكيفية الئ ينفق علي ا املعلم والطالا.
 الطريقة املش كة: وهذ جتمو بي الطريقتي الكلية وابا ية. -3
علررى السرربورة خبررص هريقررة ا ررور الترردر ذ: و  هرر   الطريقررة  كتررا اآلتات  -4

وايي وبتشكيل صحيي، ويقرأها الطالا  تابعة املعلم، وكلما حف  جاء امسرحه بطررهن 
 تلفرررة،  قرررد امسررري أول آيرررة، أو آخرهرررا، أو أن امسررري جررراءا  من رررا ويطلرررا املعلرررم مرررن 

 الطالا القراءة الكاملة  ا  ي ا اباء املمسوح.
 ىت حيف .ويقرأ الطالا اآلتات  ا  ي ا اباء املمسوح ح

 احلف  على   ات:  -5
أ. يطلرررا املعلرررم مرررن الطالرررا قرررراءة اآلتات املطلوبرررة حف  رررا مرررن املصرررحف أو 

 حسا الطريقة املكتوبة نا سواء كانهللا مكتوبة على الشافة أم السبورة.
 . ي   اآلتات الئ قرأها املرة اعوىل لف ة لتسقر   ذهنه، مث يعود لقراءوا مرة 

 اكر ه وحف ه.أخرى، ليهبت  ذ
. الفاصل بي كل جمموعتي من اآلتات ا يكون هرويال  حرىت يتىلنرا نسريان مرا ج

 قرأ .
 أساليب التسميع:

التسررميو الرر ا : وهررذ حماولررة أن يسررمو الطالررا لنفسرره، مثررل  عطيرره اآلتات  -1
 بورقة وحماولة التسميو، وك له يشمل ه ا النوع، على ااستعانة  ملسىلل.

 ردي: وه ا يطلا املعلم من كل هالا.التسميو الف -2
 التسميو الثنا ذ: كل هالبي يسمعان لبع  ما بع ا . -3
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 التسميو ابماعذ: أن يقرأ الطال  ،اعة  راقبة املعلم. -4
ما ذكر يسمى  لتقومي الشفوي، أما التقومي التحريري   و أمر من املعلم للطال  

رقه هرو الطريقرة املثلرى لتقرومي احلفر ، خاصرة بكتابة بعم اآلتات. يعت  التسميو بكل ه
 حف  القرآن الكرمي.
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 املبحث الرابع
 مواصفات معلم القرآن الكريم ومقوماته

 
ا فه أن معلم القرآن الكررمي هرو مرن ُأصرطفى  ر ا العلرم ابليرل، وهرو  ردريس 

 حممد معىلاة لنبيه ورسوله  أع م العلوم وأجل اد هو القرآن الكرمي ال ي أناله ة 
بلسرما  فرا يا  مرن كرل اعدواء احلسرية واملعنويررة، وعلرى املسرلمي العنايرة بره، وبر ل الوررايل 

 والنفيس ادمته، وأجل خدما ه هذ  ر يله وجتويد  وحف ه والعمل به.
ھ  ے  ے    ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ قال  عاىل: 

 .)1)چۓ    ۓ  
ون املهبلصررون، ع ررا م نررة فررريفة إن  رردريس القرررآن م نررة يتسررابق علي ررا املسررلم

 ايرد مرن  مل ررا فرر ا ، ويكرررم نرا مررن  لقاهرا  علمررا . وقرد وردت نصررو، كثرية     ررل 
: )خريكم مرن  علرم  علم القرآن و عليمه،  على سبيل املثال ا احلصر. قال رسرول ة 

 .)2)القرآن وعلمه)
 أهم الصفات اليت جيب أن يتحلى بها املعلم:

 لعقيدة والسية احلسنة.سالمة ا -1
 اإلصالح وصحة املقصد. -2
 حسن االق والتحلذ نا. -3
 الص  على املتعلمي، والر ق نم، ورمحت م. -4

                                 
 .82سورة اإلسراء، اآلية  )1)
   البحر. 1اإلمام أبو عبيد  حممد بن إمساعيل البهباري، مرجو سبق ذكر ، ختري  سابق، ، )2)
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التوايو ابم، وليس املقصود به عدم ااهتمرام  مل  رر، وإمنرا يقصرد سرالمة  -5
و،رريال  مررا  الصرردر وعرردم الكرر تاء والع مررة، أمررا امل  ررر العررام  مطلررو  أن يكررون حسررنا  

 أمكن ذله دون الدخول   حم ور.
 أما مقومات معلم القرآن الكريم:

على معلرم القررآن أن يتحلرى  ملعر رة  إليرا ة إىل مرا ذكرر أعرال  وأهرم السرمات 
 املعر ية الئ  ا أن  تو ر   معلم القرآن الكرمي هذ: 

 املعر ة الشرعية: -1
واجررا علررى   رره وصررفا ه، و وحيررد ة ، وأنرره واحررد   ذا رره وأمسامعر رة ة 

 معلم القرآن الكرمي وعموم املسلمي   و العلم ال ي ورثه العلماء عن اعنبياء.
: )إن العلماء ورثة اعنبياء وإن اعنبياء مل يورثوا درها  وا دينارا  وإمنا ورثوا قال 

 .)1) العلم  من أخ   أخ  حب  وا ر)
 املعر ة التهبصيصية: -2

ة العلم ال ي يدرسه وإ قانه،  ب  ا اإل قران  رد احر ام النراظ عامرة، وهالبره معر 
خاصرررة، ويكرررون حمرررل الثقرررة بيرررن م  يفخررر وا عنررره أمرررور ديرررن م، برررل ويسرررفلونه عرررن أمرررور 

 معاف م.
وإن ح هن املادة الئ يدرس ا املعلم، ومعر ة دقا ق ا يرورة فرعية، و ربوية متكن 

 .أنيص نا اإلنسان من أداء اعمانة الئ
 املعر ة ال بوية: -3 

إن املعر ة ال بوية م مة لكل معلمد وملعلم القرآن أكثر أهية عنه يدرظ كالم ة 
–  -  الرر ي يتطلررا اعد  والت رر يا والط ررر   الثررو  واملكرران والبرردن. واملعر ررة

                                 
م، كتا  العلم، اإلمام  1973 – ھ1393،)محص، وسورتا)،   1، دار احلدير، ا4جأيب داود، سنن ) 1)

)احلا   أبو داود، سليمان السىلستاين اعذردي ، هباعة، ونشر، و وزيو،  3641، حدير رقم )
،18. 
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ي ال بيرةد علرم ال بوية يقصد نا معر ة اعسس الن رية والتطبيقيرة للعلروم ال بويرة وهرذ أ
إنسررراين متطرررور، يقررروم علرررى أصرررول وقرررواني وجترررار   نمرررذ السرررلو  اإلنسررراين السررروي 
و  بطه، ويبحر هر ا العلرم   اعهرداظ والوسرا ل الرئ  صرل  إلنسران إىل كمالره فريملا  
 شيملا ، وهو يستمد أصوله من علم النفس، وعلم ااجتمراع، وومرا ف اعع راء، و ردبي 

 .)1)وعلوم أخرى كثية كالتاريخ والسياسة واإلدارة والفلسفةالصحة وااقتصاد، 
من ه ا التعريف  ت ي أهية املعر ة ال بوية ملعلم القرآن الكرمي حير أنه ي دظ 

 إىل إحداث  ويي   سلو  الطال  بتعليم م القرآن الكرمي.
 املعر ة الثقا ية: -4

السرابقةد وذلره ع را  شرمل ا فه أن املعر ة الثقا ية ليسهللا أبقل عن املعرارظ 
عقيرردة اإلنسرران وسررلوكه، وكررل حركا رره ، وسرركنا ه،  ررا  ي ررا اعكررل والشررر  واللرربس د 
) الثقا ررررة  عتررررر    بعررررردها ااجتمررررراعذ عرررررن كرررررل نررررروا   احليررررراة اإلنسرررررانية   جوانب رررررا 

 .)2)املهبتلفة... عقلية كانهللا أم مادية)
علررم القرررآن الكرررمي الرر ي يعترر  مررن هرر ا التعريررف  ت رري يرررورة املعر ررة الثقا يررة م

 قدوة لطالبه ولويهم.
 الصفات املهنية ملعلم القرآن الكريم:

 البشافة واابتسام الصادقة عند اللقاء: -1
: عن أيب عمران ابوين عن عبدة بن الصامهللا عن أيب ذر قال: قرال يل النريب 

: )وأن  لقررى وقولرره  .)3))ا  قرررن مررن املعررروظ فرريملا  ولررو أن  لقررذ أخررا  بوجرره هلررق)

                                 
سعودية،   أصول ال بية واترخي ا: أمحد عبدالرمحن عيسى، دار اللواء للنشر والتوزيو، الرتااب، ال)1)

 .10م، ،1977، ھ1397
 .5م، ،1996، وكالة النشاا الطاليب اارهوم، السودان، 6وزارة ال بية والتعليم، ال بية الثقا ية، ا )2)
صحيي مسلم بشرح النووي )اجمللد السادظ) مؤسسة مناهل العر ان، بيوت، لبنان، بدون اتريخ، حدير  )3)

 . 177، ،2626رقم 
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أخا  بوجه هلق) دون هلق على ثالثة أوجه: إسكان الالم وكسرها، وهليق براتادة )تاء) 
ومعناهررا سرر ل منبسررص. و يرره احلررر علررى   ررل املعررروظ ومررا  يسررر منرره، وإن قررل حررىت 

 .)1)هالقه الوجه عن اللقاء
القرررآن  مررا دام هرر ا احلررر لعامررة اللقرراءات،  مررن    أوىل أن يكررون ذلرره ملعلررم

 الكرمي، ال ي يريد  ربية هالبه على  علم السنة و طبيق ا   احلياة.
 حسن الشكل وامل  ر: -2

يقصرررد بررره ااهتمرررام  مل  رررر، والررراي دون مبالورررة  قرررود إىل الكررر ، أو  ررري  مرررن 
الصفات ال ميمة،  معلرم القررآن هرو الطراهر   بدنره، و  ثوبره، و  مكانرة عنره يتعامرل 

 . مو كالم ة
 سالمة النطق وحسن البيان: -3

 عررر  أن يكرررون كالمررره وايرررحا  ولورررة سرررليمة، وأن يكرررون كلما ررره سررر لة وايرررحة 
 املعاين، حىت يف مه هالبه دون معامة أو إحداث  ويى.

 سالمة ابسم من اعمرااب: -4
ويقصررد نرر ا أن  كررون لرره القرردرة علررى أداء رسررالته وهررذ  علرريم الطررال  القرررآن 

ملراب ليس عيبا  وإمنا هو ابتالء، ابتلى ة به عبردا  مرن عبراد ، واملقصرود أن ا الكرمي، وا
 يؤخر عن أداء الرسالة على أكمل وجه وة  عاىل أعلم.

نررر ا املواصرررفات املهبتلفرررة يكرررون معلرررم القررررآن الكررررمي قرررد اسرررتعد عداء رسرررالته 
ن وينت ررون منره الكثري لره هرال   يسرمعو  -  –الع يمة و بليغ دعو ه ملرن جعل رم ة 

 والكثي.

                                 
 .177نفسه، ،املرجو السابق  )1)
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 خامتة
 

إن هررررهن التررردريس أبنواع رررا املهبتلفرررة،  رررا  عليم رررا وااهتمرررام نرررا ع رررا السررربل 
املؤدية لألداء املرتقن املمتراز خاصرة    علريم القررآن الكررمي، وقرد  نراول الباحرر   حبثره 

ن الكرررمي    علرريم هرر ا الشرررح العررام عهيررة العلرروم التدريسررية الررئ  سرراعد معلررم القرررآ
القرررآن لطالبرره، كمررا افررتمل علررى بعررم املقومررات واملواصررفات، الررئ  ررا أن  ترروا ر   

 املعلم وخاصة معلم القرآن الكرمي.
وختم حبثه ببعم النتا   الئ اح  ا من خالل حبثه وعلومه وعمله ومعافر ه 

م التوصيات الئ يرجو إلخوانه ال ين  م اهتمام  لقرآن الكرمي وعلومه، كما أياظ بع
أن ي يئ القا مي على اعمر  طبيق ا على اعمر  طبيق ا حىت  ؤدي املؤسسات 

اإلسالمية رسالت ا وة ويل التو يق والسداد.
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 نتائج البحث
 
إن معلمررذ القرررآن الكرررمي مل ينررالوا ح ررا  وا رررا  مررن الترردريا ال برروي   علرروم  -1

  ، وهرهن  دريس، وإدارة  ربوية.ال بية   علوم ال بية من مناه
إن كثرريا  مررن معلمررذ القرررآن الكرررمي يعترر ون عرردم ااهتمررام  مل  ررر و لرر ي  -2

 نوعا  من الاهد، ول له ا ي تمون  مل  ر.
إن كثيا  من معلمذ القرآن الكررمي ورثروا بعرم العرادات الرئ  عطرذ صرورة ا  -3

 يل من م. ساعد   ال بص الصفذ، مما يتيي الفرصة للن
إن كثيا  من معلمذ القرآن الكرمي يشعرون بعدم اإلنصاظ مقارنة مرو أقررا م  -4

  املواد اعخرى، ر م أن هنا  فروها  عامة،  ا على معلم القرآن أن يتحصرل علي را 
 حىت يستطيو منا سة زمال ه   املواد اعخرى.

ا ة القدامة املتعلقرة بطريقرة وإن كثيا  من معلمذ القرآن الكرمي   أذها م الثق -5
العقررا    اعزمرران السررابقة، والررئ قررد جتاوزهررا الررامن، مثررل ال ررر  املرر ح، والرسررف   

 القيد.
إن كثيا  من معلمذ القرآن الكرمي مل حياولوا ااستفادة من التقنيرات التعليميرة  -6

 يد، و فسي، وحف .احلديثة   حف  القرآن الكرمي و علم  نونه من  الوة، و ر يل، وجتو 
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 توصيات
 
عقرد دورات  دريبيررة خاصررة  لعلرروم ال بويرة ملعلمررذ القرررآن الكرررمي ينررالون    -1

  ايت ا ف ادة   اظ إىل مؤهالوم حىت ينا سوا  يهم   املواد اعخرى.
علرررى معلمرررذ القررررآن الكررررمي ااهتمرررام  لررراي وامل  رررر العرررام   رررو مرررن سرررنة  -2
 .الرسول 
مررذ القرررآن الكرررمي ااهتمررام  رروادهم الررئ يدرسررو ا وأن حي ررروها، علررى معل -3

 ويعدوا  ا إعدادا  متقنا .
علررررى إدارة ابامعررررات واملؤسسررررات التعليميررررة الررررئ انتسررررا إلي ررررا اإلسررررالم  -4

وعلومه أن متيرا ويرو معلمرذ القررآن الكررمي املرادي والروميفذ ليكونروا مرو رصرفا  م مرن 
 ر و من ذله ملا حيملوا من فرظ ه ا الكتا  ال ي حيف ونه.معلمذ املواد اعخرى بل أ

عقرررررد دورات خاصرررررة ملعلمرررررذ القررررررآن الكررررررمي    قنيرررررات التعلررررريم احلديثرررررة  -5
 لالستفادة من العلوم العصرية، ووسا ل ا    دريس القرآن الكرمي.
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 املصادر واملراجع

 
 القرآن الكرمي. -1
م فرررارع اعمررري عبررردالعايا ابرررن خلررردون صرررحيي اإلمرررام  البهبررراري هبعرررة دار السرررال -2

/ 4043432، 4033962)الويبررات سررابقا ) مقابررل الور ررة التىلاريررة ،  : 
م 2000 -ه1421الطبعررررة اعوىل  009661/ 21659 رررراكس:  00966

 ه.852 -ه773ل مام احلا   أمحد بن علذ بن حىلر العسقالين ، ولد 
املعلررم بفوا ررد مسررلم ل مررام صررحيي الومررام مسررلم للقايررذ عيررااب املسررمى أكمررام  -3

ه  قيرق الردكتور 544احلا   أيب الن ل عيااب بن موسرى عيرااب اليحصريب. ت
:  ة. املنصررورة اإلدار 4حيررذ إمساعيررل دار الو رراء للطباعررة والنشررر والتوزيررو . ا. م

/ 342721، ت2307فررارع اإلمررام حممررد عبررد  املواجرره لكليررة اآلدا  صرره
كتبررررررة : أمررررررام كليررررررة الطررررررا / امل359778/  رررررراكس 356230/ 356220

 .347423ت
، ه808 -7845مقدمررة ابررن خلرردون العالمررة عبرردالرمحن  بررن حممررد خلرردون ، ر -4

لبنران  –بريوت  –يبص وفرح و قدمي د/ حممد اإلسكندراين النافر دار الكتا  
 نيابة بيبلوظ الطابق الثامن. -فارع قردان

 3974لبنررران –بررريوت  –لقلرررم املبرررادئ اعساسرررية   هررررهن التررردريس العامرررة دار ا -5
 املؤلف الدكتور/حممد حسي آل تاسي.

اجتاهات حديثة   املناه  وهرهن التدريس ، وعرامل الكترا، القراهرة، ، وريرة مصرر  -6
 م.2004-ه1425العربية ،

من رراا املعلررم واإلدارة ال بويررة ، دار الن  ررة العربيررة للطباعررة والنشررر ، مسرري حممررد   -7
 ك يهللا.
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ال بيرررة اإلسرررالمية) اعسرررس الن ريرررة واعسررراليا التطبيقيرررة ) دار املسرررية ،   ررردريس -8
 م، املؤلف د/ ماجد زكذ ابالد.2004-ه1425عمان، اعردن ، 

-1425ال هررران   جتويرررد القررررآن الررردار السرررودانية للكترررا اارهررروم، السرررودان  -9
 م، املؤلف الشيخ حممد صادهن قمحاوي.2004

ح أحكررررام التىلويررررد، مطبعررررة الرررردار العلميررررة اارهرررروم حبررررري احلرررراوي املايررررد   فررررر -10
 املؤلف هافم صابر. -م1999السودان

ال هان   علروم القررآن ، دار الفكرر للطباعرة والنشرر والتوزيرو، بريوت ، لبنران ،  -11
 م، املؤلف اإلمام بدر الدين حممد بن عبدة الاركشذ.1998-ه1408

مكتبررررررة الرفرررررريد ، الرررررررتااب اململكررررررة العربيررررررة  ،2العبرررررراظ والتقررررررومي ال برررررروي، ا -12
م ا، املؤلررررف ،د/ اتا عبرررردة الشرررريخ، د/ م ررررل 2005-ه1426 -السررررعودية

 حممد عبدالرمحن ، د/ بثينة أمحد حممد عبداجمليد.
 


