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ــاده  احلمـــد هلل وكفـــى وســـام علـــى عبـ
ــه  ــى وآلـ ــده املصطفـ ــيما عبـ ــى السـ ــن اصطفـ الذيـ

املســـتكملني الشـــرفا 
وبعُد

ـــني  ـــرآن للناطق ـــي الق ـــق ملعلم ـــر الطري ـــاالت تني ـــة مق ـــذه مجموع فه
بغيرهـــا راجيـــا مـــن اهلل أن ينفـــع بهـــا كل قـــارئ؛ ليـــؤدي مهمتـــه علـــى 
أكمـــل وجـــه؛ وليكـــون مـــن املصطَفـــني األخيـــار الذيـــن اختارهـــم اهلل 
تِيهِ 

ْ
لتعليـــم كامـــه  الـــذي قـــال فــــيه  ﴿ِإَونَّـــُه لَِكَتـــاٌب َعزِيـــٌز لَّ يَأ

ـــْن  ـــٌل ّمِ ـــهِۖ  تزَنِي ـــْن َخلْفِ ـــهِ َوَل ِم ـــْنِ يََديْ ـــن َب ـــُل ِم اْلَاِط
ـــٍد﴾ ـــٍم َحِي َحِكي

واهلل من وراء القصد وهو الهادي إلى 
سواء السبيل. 
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املوضوعات

الكفايات التعليمية الالزمة ملعلمي القرآن الكرمي

تدريس القرآن الكرمي  للناطقني بغير العربية

هل يشترط لتعلم القرآن تعلم اللغة؟

هل تدريس قراءة القرآن ألهل العربية يختلف عنه لغير أهلها؟

الكتب املستعملة فـي تدريس القرآن وأحكامه

كتب التجويد باللغة اإلجنليزية

كتب التجويد العربية

هل ميكن تعليم القرآن بلغة وسيطة؟

ما طرق تدريس القرآن وأحكامه؟

تعليم القراءة العربية للناطقني بغيرها

بغرض قراءة القرآن الكرمي.

منهجية القاعدة النورانية

الصعوبات الصوتية التي تواجه متعلمي القرآن الكرمي من الناطقني بغير العربية

أَثر حفظ القرءان الكرمي على تعلم العربية

كيفـية تدبر القرآن للناطقني بغير العربية؟!

كلمات فـي  القرآن اختلفت معناها عن غيرها
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الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي القرآن الكريم

مــا الكفايــات والشــروط الالزمــة ملعلمــي القــرآن الكــرمي والتــي ســتميزهم عــن 
غيرهــم نظــرا للهــدف النبيــل الــذي يقومــون بــه 

التخطيط شخصية املعلم
تقومي الدرستنفـيذ الدرسللدرس

1. يهتم مبظهره 
العام 

1. يضع اخلطة 
السنوية ملقرر 
القرآن الكرمي

1. يهيئ الصف قبل 
بدء الدرس

1. يستخدم 
التقومي املستمر 

فـي جميع 
مراحل العملية 

التدريسية
2. يكتب خطته 2. يتحلى بالصبر

اليومية للدرس
2. ميهد للدرس 

بصورة مناسبة
2. ينوع فـي أساليب 

التقومي
3. تطابق خطته 3. يتحلى بالتواضع 

اليومية للخطة 
السنوية

3. يتلو اآليات 
بخشوع وتأن

3. يربط التقومي 
بأهداف الدرس

4. يخطط لتهيئة 4. يتحلى بالعدل
مناسبة للدرس

4. يتلو اآليات 
مراعًيا أحكام 

التالوة

4. يصوغ أسئلة 
تناسب مستوى 

التالميذ
5. يصوغ األهداف 5. يتحلى بالرحمة

العامة ملقرر 
القرآن الكرمي 

للمرحلة 
االبتدائية

5. يشير إلى مخارج 
احلروف أثناء 

التالوة

5. ينوع األسئلة 
مبستويات 

مختلفة ملراعاة 
الفروق الفردية 

بني التالميذ
6. يتصف بالوقار 

والسمت احلسن
6. يحدد أهداف 

الدرس بطريقة 
إجرائية بحيث 

تكون قابلة 
للقياس

6. يتلو اآليات 
بصوت مسموع 

وواضح

6. يعطي التالميذ 
الفرصة للتعرف 

على األخطاء 
بأنفسهم

7. يتصف بالروح 
املرحة مع 

التالميذ

7. يحدد طريقة 
التدريس املناسبة

7. يوجه التالميذ 
إلى مراعاة آداب 

التالوة

7. يشجع التالميذ 
على التقومي 

الذاتي
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التخطيط شخصية املعلم
تقومي الدرستنفـيذ الدرسللدرس

8. يعامل التالميذ 
برفق ولني

8. يختار األنشطة 
التعليمية 

املناسبة لتحقيق 
أهداف الدرس

8. يعلم التالميذ 
االهتمام 

باملصحف 
واحترامه

8. يطلب من 
التالميذ 

تصحيح أخطاء 
زمالئهم

9. يحترم مبادرات 
التالميذ 

ومشاركتهم 

9. ينوع فـي 
مستويات 
األهداف 
التعليمية

9. يعتني بالتلقني 
لتالميذ 

الصفوف األولية

9. يعالج مشكالت 
مخارج احلروف 

عند التالميذ

10. يتقبل النقد 
الهادف لتطوير 

أدائه

10. يحدد الوسائل 
التعليمية 

املناسبة. 

10. يربط بني 
اجلانب النظري 

والتطبيقي 
ألحكام التجويد 

أثناء التالوة

10. يغطي مستويات 
املجال املعرفـي 

للمهارات 
املستهدفة

11. يوزع الوقت على 
عناصر الدرس 

بشكل مالئم

11. يبني للتالميذ 
اصطالحات 

الرسم والضبط 
للقرآن الكرمي

11. يغطي مستويات 
املجال الوجداني 

للمهارات 
املستهدفة

12. يحدد أساليب 
التقومي املناسبة 

للدرس

12. يبني للتالميذ 
أفكار رئيسة عن 

اآليات املتلوة مبا 
يناسب مستواهم

12. يغطي مستويات 
املجال املهاري 

للمهارات 
املستهدفة

13. يضع خطة 
لتصحيح تالوة 

التالميذ

13. يحسن إدارة 
الوقت للدرس

13. يحدد نقاط 
الضعف لدى 

التالميذ 
ويعاجلها

14. يستخدم 
مراجع متنوعة 

إلعداد درس 
القرآن الكرمي

14. يوزع تالوة آيات 
الدرس على 

التالميذ توزيًعا 
مناسًبا

14. يهتم بالتغذية 
الراجعة الفورية

15. يحدد مواطن 
الصعوبات 

املتوقعة

15. يصحح اللحون 
اجللية لدى 

التالميذ
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التخطيط شخصية املعلم
تقومي الدرستنفـيذ الدرسللدرس

16. يصحح 
األخطاء التي 

يقع فـيها 
التالميذ أثناء 

التالوة
17. يوفر تدريًبا 

كافـًيا للتالميذ 
ضعيفـي التالوة
18. يراعي الفروق 

الفردية بني 
التالميذ

19. يشرك التالميذ 
فـي تصحيح 

بعض األخطاء 
فـي تالوة 
زمالئهم

20. ميّكن جميع 
التالميذ من 
تالوة اآليات 

احملددة أو بعضها
21. يصغي لتالوة 

التالميذ 
ويستمع لهم

22. يهتم بأسئلة 
التالميذ
23. يناقش 

التالميذ فـي 
أسئلتهم

24. يبدأ بالتالميذ 
الذين يجيدون 

التالوة
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التخطيط شخصية املعلم
تقومي الدرستنفـيذ الدرسللدرس

25. يكرر قراءة 
الكلمات واآليات 

التي يصعب على 
التالميذ إتقانها

26. يستخدم 
أساليب متنوعة 

لتحفـيز 
التالميذ

27. يستخدم طرقا 
مالئمة لتدريس 

القرآن الكرمي
28. يستخدم وسائل 
تعليمية مالئمة 
لتدريس القرآن 

الكرمي
29. يعرض الوسيلة 

التعليمية فـي 
الوقت املناسب

30. يتأكد أن تكون 
الوسيلة جاهزة 
قبل بدء الدرس

31. يهتم باستخدام 
التقنيات 

احلديثة لتدريس 
القرآن الكرمي
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تدريس القرآن الكريم  للناطقين بغير العربية

ال شــك أن القــرآن لــه عاقــة وثيقــة باللغــة العربيــة ، إذ هــو املعتمــد لدراســتها 
عنــد أغلــب الطــاب األعاجــم ، فهــم ال يدرســون العربيــة إذ يدرســونها إال حبــا 
ــه، وعليــه فالعاقــة التــي تربــط  ــي فهمــه، وإتقــان قراءت ــي القــرآن، ورغبــة فـ فـ
ــة وثيقــة ال انفصــال لهــا مهمــا تقــدم العمــر أو مــر  القــرآن باللغــة عاقــة أصيل

بهمــا الدهــر. 
ومن خالل هذه العالقة علينا أن نسأل أنفسنا سؤاال أال وهو:

�ة ؟ �لم الل�غ ن �ة
آ
را

�لم ال�ة رط ل�ة �ة �ش هل �ي
فـــي احلقيقــة قبــل اإلجابــة علــى هــذا الســؤال علينــا أن نســأل الطالــب ســؤاال 
مهمــا، وهــو ملــاذا تــدرس اللغــة؟ فــإن كان يــدرس اللغــة ليفهــم بهــا القــرآن فهمــا 
عميقــا يوضــح لــه مــا خفـــي عنــه مِلـَـا درســه بلغتــه ، فهنــا يجــب عليــه أن يتقــدم 
فـــي دراســته للغــة قبــل دراســته للقــرآن، إذ لــو فهمهــا ســيكون مــن الســهل عليــه 
ــى عــرض الثقافــة  ــز عل ــي ترّك ــا، وميكــن اســتخدام املناهــج الت فهــم القــرآن تبًع
ــي   ــي مضمونهــا، وطــرح القضايــا التــي متــس الديــن اإلســامي فـ اإلســامية فـ
وحداتهــا،  فتركــز علــى الغــرض الدينــي فـــي دروســها،  وتســتخدم تراكيــب 
القــرآن الكــرمي وألفاظــه.  وينبغــي للمعلــم فـــي هــذه احلــال أن يبــذل جهــًدا فـــي 
تتبــع قوائــم املفــردات القرآنيــة الشــائعة، ويســتخدم األمثلــة القرآنيــة، أكثــر مــن 
غيرهــا، وميكــن أيًضــا دراســة القصــص القرآنيــة، فهــذه كلهــا ســتتقرب لــدى 

الطالــب كثيــًرا مــن مفــردات  القــرآن وتســاعده علــى فهمــه بشــكل أســرع. 
 أمــا إن كان يــدرس القــرآن ملجــرد أن يعــرف كيــف يقــرؤه قــراءة صحيحــة 
أو يتعلــم أحكامــه وجتويــده، فهنــا نقــول أنــه ال يهــم إن درســت اللغــة معــه أم لــم 
ــرآن أو  ــراءة الق ــون ق ــة ملســلمني أعاجــم، يتقن ــة رائع ــاك أمثل ــل إن هن ــدرس، ب ت

حفظــه، وال يســتطيعون التحــدث بالعربيــة. 
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وهنا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي: 

هلها ؟
أ
ر ا �ي

� ل�غ ل�غ ع�غ �ة �غ �ة �ي �ي هل العر�ب أ
ن ل�

آ
را

راء�ة ال�ة
س �ة در�ي هل �ة

وبالطبــع هنــاك فــرق شاســع بينهمــا كمتعلمــني، و طريقــة التقــدمي كذلــك 
باإلضافــة إلــى الكتــب املقدمــة، والتــي تختلــف علــى حســب مســتوى الطالــب. . 
.  فمــن ناحيــة طالــب القــرآن الــذي يتقــن العربيــة ال يحتــاج إلــى تعلــم أصــوات 
احلــروف، ولكنــه ال بــد لــه مــن دراســة مخــارج احلــروف ليتمكــن مــن ضبــط 
قراءتــه، أمــا الطالــب األجنبــي إن كان فـــي بدايــة دراســته فـــيحتاج إلــى معرفــة 
أصــوات احلــروف، وكيفـــية نطقهــا علــى الوجــه الصحيــح، باإلضافــة إلــى دراســة 
مخــارج احلــروف، ولكــن يقــّدم هــذا لــه شــيًئا فشــيًئا، وأفضــل مــا ميكــن أن 
يقــّدم علــم التجويــد لهــم مــع التطبيــق املباشــر، إذ بــه يكتســب النطــق الصحيــح 

ألصــوات اللغــة ويكــون أســرع فـــي التعلــم. 
ــا،  ــات واألحــكام تفصي ــم عــن الصوتي ــا تتكل ــه كتب م ل ــدَّ ــي يُق ــب العرب والطال
ــن، حتــى يتمكــن  م لــه شــيئا مختلًفــا، فبدايــًة يُلقَّ أمــا الطالــب األجنبــي فـــيُقدَّ
مــن اكتســاب أصــوات اللغــة وطريقــة نطــق كلماتهــا، ويُنصــح باســتمرار اســتماع 
الطالــب وتكــراره للقــرآن، ألّن القــرآن إمنــا أُِخــذ تلقيًنــا، إذ نقلــه إلينــا الصحابــة- 
رضــي اهلل عنهــم- عــن نبينــا -عليــه الصــاة والســام- وســمعه النبــي -صلــي 
اهلل عليــه وســلم- مــن فـــي جبريــل -عليــه الســام - عــن رب العــزة -تبــارك 
وتعالــى-، حتــى وصــل إلينــا غًضــا كمــا أنــزل، فاعتيــاد الطالــب علــى االســتماع 
والتكــرار بعــد معلّمــه، أو االســتماع لقــارئ مجيــد والتــدّرب علــى تصحيــح تاوتــه 
بعــده واالســتعداد للــدرس قبلــه، ممــا يؤثــر كثيــًرا فـــي ســير تعلمــه، ويكســبه 
الســرعة واإلتقــان فـــي األداء، ويجعــل نطقــه للكلمــات العربيــة ســليًما صحيًحــا.  
ــن  ــا.  وميك ــا ومخارجه ــب احلــروف وأصواته ــم مرات ــد: هــو عل ــم التجوي ألن عل

ــه.  للطالــب أن يتقنــه ســماًعا ومشــافهة أخــًذا عــن معلّم
 أمــا إن أراد الطالــب دراســة  أحــكام التجويــد وكان مبتدًئــا؛ فــا يجــب البــدء 
بدراســته النظريــة،  حتــى يعــرف كيــف يقــرأ اللغــة العربيــة معرفــة جيــدة، ويتقــن 
الطالــب القــراءة لكلمــات القــرآن الكــرمي، ويعــرف  رســم القــرآن الكــرمي، إذ أن 
أحــكام التجويــد منهــا مــا يكســب الكلمــات العربيــة أصواًتــا مختلفــة عــن أصواتهــا 
ــي  ــز اجلديــد فـ ــن الطالــب مــن القــراءة يجعلــه ميّي األصليــة املعروفــة، فــإن متكُّ
صــوت الكلمــة، ومــا ســببه، ثــم بعــد ذلــك يُعــَرض عليــه علــم التجويــد حتــى يعــرف 
ــدّرج بعــد  ــم يت ــى مســميات األحــكام، ث ــه وأحــكام القــراءة، ويقــف عل مصطلحات
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ذلــك فـــي تعلمــه.  وميكــن هــذا كلــه أن يتــم للطالــب األجنبــي بلغتــه، إن لــم يكــن 
متقًنــا لفهــم العربيــة والتحــدث بهــا ولكنــه يتقــن القــراءة، أو أن يتعلــم اللغــة 
العربيــة حتــى يصــل للمســتوى املتوســط منهــا -علــى األقــل-، ثــم يتعلــم التجويــد 

بالعربيــة، ويبقــى هدفــه لتعلــم القــرآن مشــجًعا لــه ومحّفــًزا لتعلمــه للعربيــة. 
  وبناء على ما سبق فهناك كتب ميكن استعمالها فـي تعليم القرآن وأحكامه. 

الكتب املستعملة فـي تدريس القرآن وأحكامه. 

م .  ن الكر�ي
آ
را

�ة من كلما�ة ال�ة �ي �ة العر�ب الل�غ راء�ة �ب
م ال�ة �ل�ي �ب ل�ة ولً�  : ك�ة

أ
ا

كتاب القاعدة النورانية، لنور محمد حقاني. 
كتاب القاعدة البغدادية، ألبي نوران حامد بن عبد احلميد. 

كتــاب القاعــدة املكيــة، يعلــم الهجــاء بأمثلــة مــن القــرآن الكــرمي، حلســان ســالم 
محمــد عيد. 

كتاب نور البيان فـي معلم القراءة بالقرآن،
أمثلة لكتب تعليم القراءة باللغة اإلجنليزية من كلمات القرآن الكرمي. 

كتاب Learn How to read Al-Quran، ملها راشد. 
كتاب Quran Reading made Easy، لسيد حني باشا سقاف. 

ــ�ة : �ي رغ ل�ي �ب
�غ

�ة ال�إ الل�غ د �ب و�ي �ب
ل�ة

�ب ا  : ك�ة
ً
ا �ي ا�غ �ش

ــب(، وهــو يشــرح  ــا حبي ــف )أ/راني ــاب  )Tajweed rules(، وهــو مــن تألي كت
ــد اســتعماله أن  ــة أجــزاء.  واألفضــل عن ــى ثاث ــة، وهــو عل ــد باإلجنليزي التجوي
ــر،  ــم ال غي ــب األمــر إليه ــاب تقري ــة دراســتهم مــن ب ــي بداي يســتعمل مــع مــن فـ
وإن كنــُت ال أرجــح ذلــك، إال أنــه أحيانــا ال يجــد الطالــب الوقــت واملــال الكافـــي 
لدراســة اللغــة والقــرآن معــا؛ فـــيفضل دراســة القــرآن خاصــة، إن كان يــدرس عبر 

الشــبكة. 
كتاب )Tajweed Rules of the Quran( لكرمية كارول سربنسكي. 

كتاب )Tajweed makharij(، منشور على الشبكة. 
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�ة : �ي د العر�ب و�ي �ب
ل�ة

�ب ا  : ك�ة
ً
ا ال�ش �ش

ى بـــ )امللخــص املفـــيد فـــي علــم التجويــد(  فأبســطها فـــيما أعلــم الكتــاب املســمَّ
والكتــاب هــذا ميتــاز بســهولته مــع كثــر تدريباتــه مقارنــًة بالكتــب األخــرى، وقــد 

جمــع مؤلفــه املتشــابهات مــن اآليــات فـــي آخــره. 
)التجويد املصّور(، د.  أمين سويد، وهو من أمتع الكتب وأكثرها فائدة. 

)املنير فـي أحكام التجويد(.  وغيرها من الكتب املشهورة. 

ط�ة ؟  �ة وس�ي ل�غ ن �ب
آ
را

م ال�ة �ل�ي مكن �ة هل �ي
مــن املعلــوم، أن دراســة الطالــب للعربيــة تســاعده علــى التخصــص فـــي دراســته 
للقــرآن والتوســع فـــي علومــه، ولكــن يرجــع هــذا لهــدف الطالــب ومــا يريــده منــه 
تعلمــه، فلــو كان يريــد تعلــم القــرآن فقــط دون تعلــم العربيــة فـــيمكن لــه أن يــدرس 
علــوم القــرآن بلغتــه األجنبيــة، وإن لــم يكــن متقًنــا للعربيــة، ويكثــر اآلن اشــتراط 
تعلم اللغة الوســيطة فـــي املعلم وبخاصة من مديري املراكز واملعاهد التدريســية، 
فإنهــم يفضلــون مــن املدرســني مــن يــدّرس القــرآن باإلجنليزيــة؛ خاصــة إن كان 
الطالــب جديــًدا فـــي الدراســة ال يقيــم لســانه بالعربيــة نطًقــا، فأنــى لــه أن يفهــم 
مــا يقولــه األســتاذ مــن كام يقــع علــى مســامعه للمــرة األولــى هــذا إن كان يــدرس 
دراســة مباشــرة، فمــا بالنــا مبــن يــدرس عبــر الشــبكة ويكــون فـــي بيئــة غيــر 
ــيحتمل احتمــااًل كبيــًرا أن مــا ســيتعلمه ســيصادف ســمعه ألول مــرة.   عربيــة، فـ
 فقناعتــي الشــخصية فـــي هــذا األمــر أن يدرســه األســتاذ بطريقــة التلقــني وإن 
كان الطالــب ممــن يســتطيع الــكام، وهــو فـــي املســتوى املبتــدئ املتوســط أو 
ــة جامــدة، ومصطلحــات  املتقــدم؛ فــا يجــوز لنــا أن نقــدم لــه أحــكام القــرآن جافَّ
ــب  ــى اجلان ــر ممــا نعتمــد عل ــق أكث ــى التطبي ــل نعتمــد عل ــا شــيئا ب ــم منه ال يفه
النظــري ففـــي كل درس يُقــدم للطالــب، يُنصــح أن يكــون اجلانــب التطبيقــي أكبــر 
مــن النظــري، وميكــن شــرح حكــم واحــد مــن أحــكام التجويــد أو حكمــني اثنــني 
ــم التطبيــق عليهمــا.  فــإن عــرف واســتطاع أن ينطــق  ــي الــدرس الواحــد، ويت فـ
األحــكام ويطبقهــا تطبيقــا صحيحــا فهــذا بــا شــك يكفـــيه فـــي هــذا املســتوى، 
وال يحتــاج ملزيــد مــن الدراســة تُثِقــل كاهلــه وتزيــد األمــور تعقيــدا، فنجمــع عليــه 
صعوبــات عــدة صعوبــة الفهــم، وصعوبــة معرفــة املصطلــح، وصعوبــة التطبيــق. 
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حكام�؟
أ
ن وا

آ
را

س ال�ة در�ي ما طرق �ة
طرق تدريس القرآن عامة عبر الشبكة أو مباشر وهي عدة طرق:

١.  أولهــا التلقــني وفـــي هــذه الطريقــة يكــرر الشــيخ ويــردد الطالــب كمــا يســمع 
إلــى أن ينطــق اآليــة نطقــا صحيحــا، ومــن ثَــمَّ يســهل عليــه حفظهــا بالتكــرار، 

وهــي األفضــل ســواء أكان التدريــس مباشــًرا أم غيــر مباشــر. 
٢.  الثانيــة وهــي الَعــْرُض : وهــي أن يقــرأ الشــيخ للطالــب فـــي درس، والــدرس 
الــذي بعــده يقــرأ الطالــب علــى الشــيخ مــا ســمعه منــه فـــيصحح لــه الشــيخ، ثــم 
يعــود إلــى نفســه فـــيصحح ويظــل هكــذا حتــى ينتهــي مــن أخطائــه، ولكــن هــذه 

الطريقــة تكــون أطــول وقتــا إال أنهــا أكثــر تدقيقــا وضبطــا للطالــب. 
٣.  الثالثــة: وهــي عــرض الطالــب علــى الشــيخ وتكــون بــأن يقــرأ الطالــب علــى الشــيخ 
أواًل، فـــيصوب لــه الشــيخ مــا قــرأه فـــي املجلــس، وهــذه أكثــر ضبطــا من ســابقتها. 

٤.  الرابعــة: وهــي عــرض الطالــب والشــيخ، وهــي أن يقــرأ الشــيخ ويســمع 
الطالــب حتــى إذا انتهــى فـــي نفــس اللحظــة قــرأ الطالب على الشــيخ، فـــيسمع 
منــه ويصــوب لــه، وهــذه وإن كانــت أكثــر جهــدا إال أنهــا أدق فـــي احلفــظ مــن 

أختيهــا، وأقــوى فائــدة منهمــا، ويلــزم الطالــب أن يجيــد القــراءة. 
٥.  العــرض مــع التطبيــق لألحــكام، ميكــن دراســة أحــكام التجويــد تطبيقًيــا فـــي 
كل درس، بحيــث يقــرأ املعلــم ويعيــد بعــده الطالــب، ثــم يشــرح لــه املعلــم حكــم 
ــى  ــة عل ــم األمثل ــق، ويســتخدم املعل ــية التطبي ــاه، وكيفـ ــد ويفهــم مــا معن التجوي
ــي الســورة عــن  ــب البحــث فـ ــب مــن الطال ــم يطل ــرآن الكــرمي، ث ــك مــن الق ذل
احلكــم الــذي مت شــرحه، ومــن ثــم يطبقــه الطالــب مــع التصحيــح لــه مــن معلمــه. 
القــرآن، بحســب مــا يريــد الطالــب، مــن معرفــة  وتختلــف طــرق تدريــس 
كيفـــية قراءتــه، أو حفظــه، أو معرفــة أحكامــه، أو فهــم لغتــه، فالطــرق الســابقة 
ــات  ــراءة كلم ــية ق ــم كيفـ ــا تعل ــع األحــكام، أم ــراءة م ــظ، والق هــي خاصــة باحلف
القــرآن، فـــيعّول فـــي هــذا علــى االســتماع للمعلــم والتكــرار بعــده، وعلــى الكتــب 
ــى  ــك عل ــي وردت ســابًقا، وكذل ــم قــراءة القــرآن، والت ــي أعــّدت بخاصــة لتعل الت

اســتخدام اســتراتيجيات تعليــم القــراءة . 
وكل مــن هــذه الطــرق تصلــح لســائر الطــالب غيــر الناطقــني بالعربيــة، مــن 
املســتويات الدنيــا أو الوســطى أو العليــا، بــل ويســتعملها األســاتذة مــع الطــالب 

بالعربيــة.  الناطقــني 
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تعليم القراءة العربية للناطقين بغيرها
 بغرض قراءة القرآن الكريم

*سبب تعّلم القراءة دون تعلم العربية :
ــن  ــة م ــراءة العربي ــون الق ــن يتعلم ــن الطــاب الذي ــرة جــًدا م ــة كبي ــاك فئ هن
الناطقــني بغيرهــا مــن اللغــات، يتعلمونهــا ألجــل قــراءة القــرآن الكرمي وحــده، دون 
تعلــم اللغــة العربيــة نفســها. وليــس هــذا بغريــب، ملــا نعــرف عــن رّبنــا الكرمي–جــّل 
ــه وكرمــه - علــى اختــاف ألســنتهم،  ــه رّغــب عبــاده املســلمني - مبّن جالــه- أّن
مبضاعفــة األجــور أضعاًفــا مضاعفــة، لتــاوة آيــات كتابــه الكــرمي. كمــا فـــي 
حديــث عبــد اهلل بــن مســعود �،: قــال رســول اهلل � : »َمــْن َقــَرأَ َحْرًفــا ِمــْن 
ــاِب اهلِل َفلَــُه ِبــِه َحَســنٌَة، َواحَلَســنَُة ِبَعْشــِر أَْمثَاِلَهــا، اَل أَُقــوُل الــم َحــْرٌف، َولَِكــْن  ِكتَ
أَِلــٌف َحــْرٌف َواَلٌم َحــْرٌف َوِميــٌم َحــْرٌف«.)١(، فقــراءة القــرآن حــرُص كل مســلم، كان 

لــه نصيــب مــن تعلّــم العربيــة، أو لــم يحالفــه احلــظ بتعلّمهــا.

ــم، عــرٌب وعجــٌم، الكتــب والقواعــد  ــٌر مــن أهــل العل ــف كثي وألجــل ذاك، صّن
ــية قــراءة الكلمــة العربيــة. ــم كيفـ التــي اعتمــدت مفــردات القــرآن الكــرمي، لتعلّ

»القاعــدة النورانيــة«)٢( و»القاعــدة املكيــة«)٣( ، و»القاعــدة   فمنهــا 
املدنيــة«)٤( وعلــى غرارهــا توجــد كتــب أخــرى، لــم تكتــِف مبفــردات القــرآن 
الكــرمي، وأضافــت كلمــات أخــرى. مثــل »القاعــدة البغداديــة«)٥( و»القاعــدة 
احللبيــة« )6(. التــي متيــزت عّمــا ســبقها مــن الكتــب، بتضّمنهــا متاريــن الكتابــة 

ــى احلــروف. ــة عل ــا صــوًرا ألمثل والنســخ. وتضّمنه

)١( أخرجــه الترمــذي، فـــي “جامعــه”، كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب مــا جــاء فـــيمن قــرأ حرًفــا مــن القــرآن مــا لــه مــن 
األجــر، ح ٢9١0. وقــال: “حديــث حســن صحيــح غريــٌب إســناًدا”. )١6١/٥(. وصححــه األلبانــي، فـــي حتقيقــه 

»مشــكاة املصابيــح”، )١/6٥9(.
(2) https://ia802300.us.archive.org/8/items/WAQqainor/qainor.pdf 
(3) http://www.riyadhalelm.com/book/6/7_makkiah.pdf   
(4) https://ia802607.us.archive.org/21/items/qmtkrbwaq/qmtkrb.pdf
(5)  https://ia800306.us.archive.org/20/items/waq107593/107593.pdf
(6)  http://www.saaid.net/book/9284/17.pdf
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من القاعدة النورانية

من القاعدة املدنية
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من القاعدة البغدادية

من القاعدة احللبية
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 ومــن أمثلــة الكتــب »نــور البيــان لتعليــم القــراءة بالقــرآن«، و »منــة 
ــرآن«. ــال الق ــم األطف ــي تعلي ــن فـ الرحم

ويُاحــظ فـــي هــذه الكتــب، أّنهــا وضعــت الكلمــات بالرســم القرآنــي، لتســهيل 
قــراءة القــرآن الكــرمي مباشــرة، والربــط بــني الــدرس والتطبيــق.

* صعوبــات واجههــا الطلبــة فـــي تعلــم قــراءة القــرآن الكــرمي مــن هــذه 
الكتــب :

قاربــت طريقــة هــذه القواعــد كثيــًرا علــى حتقيــق أهــداف الطــاب، غيــر أّنــه 
بالتجربــة ظهــرت بعــض الصعوبــات التــي واجهتهــم، وأبرزهــا:

تســّرب امللــل ســريًعا إلــى نفوســهم وانخفــاض الدافعيــة للقــراءة وبخاصــة   .١  
األطفــال، فالقــراءة مــن جانبهــا اآللــي دون جانبهــا املعنــوي هــي املســيطرة 
علــى التعلــم بهــذه الطــرق، وذلــك ألنهــم يتعلمــون رمــوًزا وأشــكااًل للكلمــة 

دون فهــم املعنــى. 
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عــرض بعــض الــدروس فـــي هــذه القواعــد ليــس قوًيــا، فبالنســبة لــدرس   .٢  
احلــركات: األفضــل فـــيه تعلّــم احلــرف بأشــكاله، فـــي أول ووســط وآخــر 
ــع احلــركات  ــي م ــداًل مــن شــكله األصل ــة، ب ــع احلــركات الثاث ــة، م الكلم

الثاثــة.

٣.  خلــت القاعــدة النورانيــة- وأخصهــا بالذكــر لســعة انتشــارها وكثــرة التعليــم   
منهــا- مــن درس قــراءة الكلمــات بالفتحــة وحدهــا، أو الضــم وحــده، وكذلــك 
الكســرة. وانتقلــت مباشــرة للتدريــب علــى قــراءة الكلمــة باحلــركات مــع 
ــي أّول محاولتــه لقــراءة الكلمــة. التنويــن، فجمعــت صعوبتــني علــى الطالــب فـ

٤.  يُاحــظ مــن الصــور الســابقة لبعــض هــذه الكتــب، أّنهــا لــم حتتــو علــى   
صــور توضيحيــة، بخــاف » القاعــدة احللبيــة« فـــي درس احلــروف وحــده. 
ومنشــأ ذلــك قــد يعــود لصعوبــة إيجــاد صــور مناســبة لتمثيــل كلمــات 

القــرآن الكــرمي.

ــراءة،  ــة الق ــس مناســًبا لتسلســل آلي ــب لي ــب بعــض دروس هــذه الكت ترتي  .٥  
وفـــي بعضهــا ضعــف فـــي التطبيــق.

* اقتراحات وحلول:
حبــذا أال يخلــو إعــداد الــدرس مــن الطــرق املختلفــة لشــرح املفــردات،   .1  
ســواء كان بالوســائل التوضيحيــة كالصــور، أو التخمــني مــن ســياق اآليــات. 
وأيًضــا الترجمــة الصحيحــة مــن ترجمــة القــرآن الكــرمي. وذلــك مبراجعــة 
ــات  ــة، فبعــض ترجم ــن الترجم ــد م ــم التأك ــة أواًل ث ــة بالعربي تفســير اآلي
ــا  ــق والتنّبــه، مل ــية، وينبغــي البحــث الدقي ــرمي تكــون حرفـ آي القــرآن الك
ــي هــذا املقــام، لكــون الطالــب ال يفهــم العربيــة. ــة كبيــرة فـ للترجمــة أهمي

يُراعــي املعلــم حتقيــق غــرض الطالــب أثنــاء تعليمــه إيــاه، وبحســب ذلــك   .٢  
يختــار مــا يناســبه.

ــذه القواعــد، بخاصــة إن  ــًيا اتبــاع إحــدى هـ ال يلتــزم املعلــم التزاًمــا حرفـ  .٣  
رأى أن مــن الواجــب تقــدمي درس عــن آخــر. أو تقــدمي دروس مســاندة 
تســد نقــص املنهــج الــذي يســير عليــه. وقــد ينتقــي منهــا كلهــا مــا يُســِهم 

فـــي جنــاح درســه.
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* توجيهات ملعلمي هذه الفئة من الطالب :
التطبيــق املباشــر علــى القــرآن الكــرمي ملــا تعلمــه الطالب فـــي الــدرس. فمثًا   .١ 
إذا أخــذ الطالــب درس احلــروف، يعــرض عليــه املعلــم مــن القــرآن الكــرمي 
ــَوِرها. وإذا أخــذ درس أشــكال احلــروف،  ــي ُس ــة فـ آيــات احلــروف املقطع
يعــرض املعلــم عليــه بعــض اآليــات، وعلــى الطالــب البحــث عــن احلــرف 
املطلــوب فـــي هــذه اآليــات. وفائــدة هــذا، أّن الطالــب يتعــّرف مباشــرًة، شــكل 
الكلمــة فـــي القــرآن الكــرمي، ويألــف القــراءة منــه تدريجًيــا، فــا يؤخــر البــدء 

بقــراءة القــرآن، بعــد أن ينتهــي مــن القاعــدة كلّهــا.

َع تعليــم القــراءة هنــا بتطبيــق وشــرح أحكام التــاوة والتجويد،  ينبغــي أن يُّشــفَّ  .٢ 
ــم  ــة. فدراســة عل ــم يكــن يفهــم العربي ــب إن ل ــة أو بلغــة الطال باللغــة العربي
ــي  ــة مبــكان، فـ ــة مــن األهمي ــة األجنبي ــه باللغ ــد ومعرفــة مصطلحات التجوي
ــم لهــذا. ومــن الكتــب التــي جمعــت بــني تعليــم القــراءة وأحــكام  أهليــة املعل

التــاوة والتجويــد ممــا ســبق ذكــره، كتــاب »القاعــدة املدنيــة«.

أال يُهمــل املعلــم خــال درســه، عــرض الســورة ســماًعا ألحــد القــراء املتقنــني،   .٣ 
ــة، مثــل القــارئ محمــود خليــل  الذيــن يقــرؤون بترتيــل قــراءة متمكنــة بطيئ
ــة  ــه اهلل-. والتنويــع فـــي إســماع الطالــب أصواًتــا مختلف احلصــري- رحم

ــي علــى الــدرس َجمــااًل وتشــويًقا. لقــراء متقنــني، يُضفـ
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منهجية القاعدة النورانية

هنــاك مراحــل مشــهورة آتــت ثمارهــا فـــي تقــدمي القاعــدة النورانيــة 
نعرضهــا فـــي التالي:

أهداف الدرسالدرساملرحلةم

1
املرحلة 

األولى
الدرس األول

يتعلــم املتــدرب نطــق احلــروف أي )صــوت احلــروف  أ. 

األداء  حيــث  مــن  ســليم  بشــكل  ومســمياتها( 

والترقيــق والتفخيــم 

ب.  يتعرف إلى شكل وإمالء احلرف

2
املرحلة 

الثانية

الدرس 

الثاني

متييــز احلــروف وهــي غيــر مرتبــة مغايــًرا ملــا هــو فـــي  أ. 

األول الــدرس 

التعــرف إلــى أشــكال أحــرف املختلفــة التــي تأتــي فـــي  ب. 

ســياق الكلمــات

ج. التعود على األداء وحسن الترتيل.

3
املرحلة 

اٌلثالثة 

الدرس 

الثالث

بعــض  فـــي  املقطعــة  كيفـــية نطــق احلــروف  تعليــم  أ. 

الســور أوائــل 

ب.  تبيني عالمة املّد وكيفـية نطق احلرف املمدود.

4
املرحلة 

الرابعة

الدرس 

الرابع

التعرف إلى احلركات، وتأثيرها فـي احلروف، وكيف 

يتغّير صوت احلرف بها.

5
املرحلة 

اخلامسة 

الدرس 

اخلامس 

والسادس

تعريف التلميذ بنون ساكنة زائدة تلحق آخر 

األسماء لفًظا وتفارقها خًطا ووقًفا. وُتعرف 

بالتنوين)الفتحتان-الكسرتان- الضمتان(
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أهداف الدرسالدرساملرحلةم

املرحلة 6
السادسة

الدرس 
السابع 
والدرس 
الثامن

والدرس 
التاسع

الصغيــرة  واأللــف  الصغيــرة  اليــاء  شــكل  معرفــة  أ. 
الصغيــرة والــواو 

بيان الفرق بني نطق احلروف املتحركة فـــي الدرس  ب. 
الرابــع دون مــد، بينمــا فـــي الــدرس الســابع والثامــن 

منــد احلــروف مــًدا أصلًيــا )حركتــان فقــط(.
الدرس الثامن:

األلــف  وهــي  واللــني،  املــد  حــروف  إلــى  التعــرف  أ. 
الســاكنة املفتــوح مــا قبلهــا، واليــاء الســاكنة املكســور 

قبلهــا. مــا  املضمــوم  الســاكنة  والــواو  قبلهــا،  مــا 
كيفـية نطق املد وجتّنب اإلمالة فـيه.  ب. 

ج. معرفة الفرق بني كيفـية نطق حروف املد وَحْرَفْ اللني.
الدرس التاسع:

للــدروس  مراجعــة  مبثابــة  يعتبــر  الــدرس  هــذا  أ. 
الطالقــة  علــى  املتــدرب  فـــيه  ويتمــّرن  الســابقة، 
والسالســة فـــي الهجــاء، بحيــث يتــم مراعــاة التنغيــم 
املالئم لكل درس )الدرس الرابع واخلامس والسابع 

واللــني(. املــد  فـــي  الثامــن  وكذلــك 
املــد  علــى  حتتــوي  التــي  الكلمــات  قــراءة  كيفـــية  ب. 

الهجــاء. أثنــاء  املتصــل 

املرحلة 7
السابعة

الدرس 
العاشر

والدرس 
)11(

 الدرس العاشر:
 التعــرف إلــى مخــارج وصفــات احلــروف عملًيــا من خالل 

نطــق  هــذه احلــروف حيــث يتعلــم املتــدرب: 
أ. التفخيم والترقيق

ب.  القلقلة  وطريقة نطق حروفها قطب جد
ج.  الصفـير وحروفه )س - ص - ز(

د.  االستعالء والتفخيم فـي احلروف )ُخصَّ َضْغط قْظ(
 احلــادي عشــر: وهــو عبــارة عــن مراجعــة للــدرس العاشــر 
والــدروس الســابقة، ويتمــرن املتــدرب فـــيه علــى كيفـــية 
الربــط بــني كلمتــني متتاليتــني وهمــزة الوصــل والتقــاء 
الســاكنني ويبــني فـــيه للمتــدرب كيفـــية نطــق الســاكنة 
والتنويــن فـــي صورهــا املختلفــة ومــا يتولــد عنهــا مــن 
األحــكام: حكــم اإلخفــاء واإلظهــار واإلقــالب، واإلدغــام 

وحــروف القلقلــة.
تطبيق املدود وحتقيق صفات احلروف.
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أهداف الدرسالدرساملرحلةم

املرحلة 8
الثامنة

الدرس )12(
والدرس 

)13(
والدرس 

)14(
والدرس 

)15(
والدرس 

)16( 
والدرس 
األخير

 فـي الدروس التالية:
الدرس )12(، والدرس )13(، والدرس )14(

 والدرس )15(، والدرس)16(.
 يتم فـيه تعريف الشدة وتبيني كيفـية نطق احلرف 

املشدد مع مراعاة إسقاط صفة القلقة والهمس أثناء 
الهجاء.

وكيفـية قراءة الشدة مع السكون، وشّدتني فـي كلمة 
واحدة.

الدرس األخير:
 أ.  مترين املتدرب على رسم املصحف متهيًدا للبدء 

بالتالوة واحلفظ منه.
ب. تعليم املتدرب كيفـية الوقف والوصل على الكلمات 

التي تنتهي بدائرة.
ج. تعليم وتدريب كيفـية نطق أحكام النون الساكنة 

والتنوين، وأحكام امليم الساكنة عملًيا وتلقيًنا.
د. التطبيق العملي   املكثف على  بعض اآليات من 

 جزء عم.
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الصعوبات الصوتية التي تواجه متعلمـي
القرآن الكريم من الناطقين بغير العربية

بنــاء علــى مــا قــرره اللغويــون فــإن اللغــة العربيــة تختــص ببعــض احلــروف 
واألصــوات، وقــد انفــرد العــرب بالظــاء وقيــل احلــاء أيضــا، مــع كثــرة اســتعمال 

ــا.   ــاء والهمــزة توســطا وتطرف ــاف والث للعــني والصــاد والضــاد والق

ــات  ــن اجلــزري : احلــروف التســعة والعشــرون املشــهورة اشــتركت لغ ــال اب ق
ــي اســتعمالها إال الظــاء؛ فإنهــا للعــرب خاصــة .  العــرب ولغــات العجــم فـ

وقال األصمعي ليس فـي الرومية وال الفارسية ثاء، وال فـي السيريانية ذال.  
فنــرى األعجمــي عنــد تاوتــه للقــرآن يلحــن فـــيه بحســب قــرب أصــوات 
وحــروف لغتــه األصليــة مــن اللغــة العربيــة، فمنهــم مــن يبــدل الثــاء ســينا والــذال 
زايــا والعــني همــزة واحلــاء هــاء، ومنهــم مــن يــأِت باحلــرف دون متــام صفتــه 

ــخ.  ــون. . ال ــد الن ــام الســاكنة بع ــل ال ــكاف ويقلق ــيُْذِهب همــس وشــدة ال فـ
وســبب هــذا اإلبــدال أنــه مييــز بســمعه غرابــة هــذا الصــوت عــن لغتــه، ولكــن 
لعــدم اعتيــاد أعضــاء نطقــه عليــه يلجــأ إلبدالــه بأقــرب صــوت فـــي لغتــه مشــابها 

لهــذا الصــوت الغريــب عليــه. 
وقــد نبــه جاســم )فـــي طــرق تعليــم العربيــة لألجانــب( بــأن يكــون )تعليــم 
األصــوات التــي متثــل صعوبــة للناطقــني بغيــر العربيــة لطــاب كل بلــد علــى حــدة، 
ــيه الباكســتاني مثــا،  ــيه املاليــزي ليــس مثــل الــذي يخطــئ فـ ألن مــا يخطــئ فـ
ولكــي يكــون هنــاك حصــر تــام للصعوبــات الصوتيــة التــي تواجههــم أثنــاء التعلــم، 

كمــا أن لــكل لغــة خصائــص لغويــة متميــزة ومختلفــة عــن اللغــات األخــرى(. 
وهــذه مســألة مهمــة جــدا، وذلــك لتحديــد األولويــات فـــي عملية تعليــم التاوة، 
وذلــك ألن )أولويــات مســائل التجويــد ينبغــي أن حتددهــا درجات التشــويه اللغوي 
الــذي يصيــب الــكام، واخلطــأ الــذي يكــون ســببا فـــي تغييــر املعنــى املــراد يجــب 

أن يقــّدم علــى تدريــس املســائل التــي ال تؤثــر مخالفتهــا علــى املعنــى(.  
قــال ابــن اجلــزري رحمــه اهلل تعالــى أول مــا يجــب علــى مريــد إتقــان قــراءة 

القــرآن:
١- تصحيــح إخــراج كل حــرف مــن مخرجــه املختــص بــه تصحيحــا ميتــاز بــه عــن 

مقاربه. 
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٢- توفـية كل حرف صفته املعروفة به توفـية تخرجه تخرجه عن مجانسه. 
٣- يعمــل لســانه وفمــه بالرياضــة فـــي ذلــك إعمــاال حتــى يصّيــر ذلــك لــه طبعــا 

وســليقة. 
٤-  إذا أحكــم القــارئ النطــق بــكل حــرف علــى حــدة مــوف حقــه، فليعمــل نفســه 
بإحكامــه حالــة التركيــب؛ ألنــه ينشــأ عــن التركيــب مــا لــم يكــن حالــة اإلفــراد. 
وذلــك ظاهــر، فكــم ممــن يحســن احلــروف مفــردة وال يحســنها مركبــة بحســب 
ــيجذب  مــا يجاورهــا مــن مجانــس ومقــارب وقــوي وضعيــف ومفخــم ومرقــق، فـ
ــيصعب علــى اللســان النطــق بذلــك  القــوي الضعيــف، ويغلــب املفخــم املرقــق، فـ
ــب، فمــن أحكــم صحــة اللفــظ  ــة التركي ــه إال بالرياضــة الشــديدة حال ــى حق عل

ــب(.  ــد باإلتقــان والتدري ــل حقيقــة التجوي ــة التركيــب حصّ حال
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ثر حفظ القرءان الكريم على تعلم العربية
َ
أ

ــه  ــى اهلل علي ــى رســول اهلل »صل بســم اهلل واحلمــدهلل والصــاة والســام عل
وســلم« أَمــا بعــد:

فــإن اهلل تعالــى شــرف هــذه األمــة بالقــرءان العظيــم الــذي أنزلــه تبيانــا لــكل 
شــيء وهدايــة للنــاس كافــة عربهــم وعجمهــم. 

نلـَـا  إن خصائــص القــرءان عظيمــة وفضائلــه كثيــرة فقــال ســبحانه ﴿َولََقــْد نَزَّ
ِ َشٍء﴾. 

َعلِيــَك الِكَتــاَب تِبَيانـًـا لـِـُلّ
فهــو تبيــان لــكل شــيء فـــي أصــول الديــن وفروعــه وفـــي أحــكام الداريــن فــكل 

مــا يحتاجــه النــاس فهــو مبــني فـــيه. 
وقــد روي عــن رســول اهلل »صلــى اهلل عليــه وســلم« ))َعــْن ُعثَْمــاَن َرِضــي اللَّهــم 
َعنْهــم َعــِن النَِّبــيِّ َصلَّــى اللَّهــم َعلَيـْـِه َوَســلََّم َقــاَل َخيُْرُكــْم َمــْن تََعلَّــَم الُْقــْرآَن َوَعلََّمُه((. 
القــرءان الكــرمي نــزل بلســان عربــي مبــني وقــد بلــغ أعلــى مراتــب الفصاحــة 
والبيــان وال شــك أن مــن حفظــه عــن ظهــر قلــب امتــاز عــن غيــره مبزايــا وفضائــل 
ــادة  ــي وزي ــة اللســان واســتقامته وحســن األداء الصوت ــا اكتســابه ملك ــرة منه كثي

الثــروة اللغويــة وإتقــان جوانــب اإللقــاء وغيرهــا. 

أهمية احلفظ فـي حتصيل العلوم والسيما القرءان الكرمي :
ــي  ــه فـ ــم وطريقــا مهمــا البــد من يعــد احلفــظ أساســا مهمــا مــن أســس التعل
حتصيــل املعــارف وإتقــان العلــوم والقــرءان الكــرمي أعلــى مراتــب العلــم إذ أن 

ــرءان الكــرمي.  ــم للق ــد حفظه ــوم بع ــة العل ــي كاف ــوا فـ ــد ألف ــرب ق الع
وقــد أكــد العامــة ابــن خلــدون علــى أهميــة احلفــظ فـــي تعلــم العربيــة قائــا 
»إنــه البــد مــن احلفــظ ملــن يــروم تعلــم اللســان العربــي وعلــى قــدر جــودة احملفــوظ 

تكــون جــودة امللكــة احلاصلــة عنــه للحافــظ«. 

أثر حفظ القرءان الكرمي فـي تنمية مهارات اللغة:
ممــا ال شــك فـــيه أن مهــارات اللغــة األربعة-القــرءاة والكتابــة واالســتماع 
والتحــدث - تتأثــر وتنمــو بحفــظ القــرءان الكــرمي، واملهــارات اللغويــة تتكامــل 
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وتتداخــل فـــيما بينهــا فــا ميكننــا الفصــل بينهــا كمــا أن بعضهــا نتيجــة إلتقــان 
األخــرى فمثــا التحــدث نتيجــة لاســتماع اجليــد وهكــذا. 

ــى اإلتقــان  ــؤدي إل ــم مــن خــال مراحــل متعــددة ت ــة يت ــارات اللغ اكتســاب مه
الــذي ميكــن الــدارس مــن ممارســة اللغــة بشــكل كامــل ، وحفــظ القــرءان الكــرمي 
ــه ممــا  ــدءا مــن االســتماع إلي ــة ب ــة املهــارات اللغوي ــي تنمي ــرا فـ ــرا كبي ــر تأثي يؤث
ينمــي عمليــة فهــم املســموع وحتليلــه إذ يتعلــم الســامع للقــرءان مهــارات عــدة مــن 
خــال اســتماعه »مهــارة فهــم معنــى الكلمــات مــن خــال الســياق ، إدراك هــدف 

املتحــدث«. 
كذلــك حلفــظ القــرءان الكــرمي أثــر كبيــر فـــي مهــارة التحــدث لــدى احلافــظ 
للقــرءان الكــرمي إذ أن احلافــظ للقــرءان الكــرمي يتكلــم بطاقــة عاليــة بــدءا مــن 
ســامة املخــارج للحــروف العربيــة ودقــة املعنــى حلديثــه وكثــرة املعانــي التــي قــد 
اكتســبها مــن حفظــه للقــرءان الكــرمي فاحلافــظ يحســن إخــراج احلــروف العربيــة 
ويتقــن تسلســل األفــكار وترابطهــا عنــد حديثــه وكامــه ولديــه قــوة إقنــاع وتأثيــر 
ــة  ــردات العربي ــة، وحســن اســتخدام املف ــات قرءاني ــه آي ــن تضمــني كام ــع م تنب
فـــي موضعهــا الــذي ال التبــاس فـــيه ، وقــد قالــت إحــدى الدارســات التــي قامــت 
بتحفـــيظ األطفــال جــزء عــم بــأن لذلــك أثــر واضــح فـــي ســامة املخــارج لــدى 

هــؤالء األطفــال . 
وكذلك استقامة اللسان )الضبط النحوي والصرفـــي( وهي من أبرز املهارات 
التــي يحصــل إتقانهــا بســبب حفــظ القــرءان الكــرمي بــل تعــد أهــم املهــارات التــي 
تضبــط بســبب حفــظ القــرءان الكــرمي إذ إن الضبــط النحــوي والصرفـــي يــؤدي 
إلــى ضبــط الــكام ومــن ثــم فهمــه علــى الوجــه الــذي قصــده املتحــدث دون لبــس 

أو خطــأ. 
أمــا عــن مهــارة القــراءة التــي تتأثــر بحفــظ القــرءان الكــرمي ؛ فـــيتعلم احلافــظ 
للقــرءان أســس القــرءاة الصحيحــة والوقــوف علــى املعنــى الكامــل والوصــل 

والتنغيــم  . . .  إلــخ. 
ومهــارة الكتابــة أيضــا تتأثــر بحفــظ القــرءان الكــرمي وذلــك مــن كثــرة املفــردات 
ــر  ــة والتعبي ــى الكتاب ــي تســاعده عل ــي يكتســبها حافــظ القــرءان الكــرمي والت الت

عمــا يريــده بساســة وإبــداع. 
ــي تنميــة وتطويــر مهــارات  ــه أثــر بالــغ فـ ومبــا أن القــرءان الكــرمي وحفظــه ل

ــا إلــى ســؤال يفــرض نفســه بقــوة وهــو. .  اللغــة فهــذا يقودن



27

هــل يجــب علــي معلــم اللغــة العربيــة أن يكــون حافظــا للقــرءان 
الكــرمي؟ 

حقيقــة هــذا أمــر يصعــب علــى الكثيريــن مــن املعلمــني ولكــن مــا ال يــدرك كلــه 
يــدرك بعضــه إذ ميكــن للمعلــم مــن خــال التحضيــر اجليــد أن يضمــن دروســه 
بعضــا مــن أيــات القــرءان الكــرمي التــي قــد توضــح املعنــي وتقويــه خصوصــا إن 
ــا  ــة اإلســامية فمث ــه الثقاف ــي ذهن ــم يرســخ فـ ــا إذ أن املعل ــم أعجمي كان املتعل
الفعــل »قضــى يقضــي« قــد يكــون لــه معــان عــدة تظهــر فـــي العديــد مــن آي 
القــرءان الكــرمي فعندمــا نقــول ) قضــى الرجــل الصــاة = أي صاهــا/  قضــى 
اهلل أن نعبــده = حكــم وأمــر »َوَقَضــى ُربُّــَك أاَلَّ تَعبـُـدوا ِإالَّ ِإيَّــاهُ« / َقَضــى الرســول 
بــني الصحابــة = أي حكــم بينهــم / َقَضــى موســى علــى املصــري= أَي َقتلــه / 

قضيــت وقتــا فـــي مصــر = بقيــت وجلســت وعشــت ( وهكــذا. . . 
كمــا أنــه ال ميكــن الفصــل بــني القــرءان الكــرمي واللغــة العربيــة ألن ثقافــة اللغــة 
العربيــة تنبــع مــن القــرءان الكــرمي وغالبــا مــن يــدرس العربيــة مــن غيــر أهلهــا 

يكــون بهــدف فهــم القــرءان الكــرمي . 
 ومن هنا يفضل أن تقدم الثقافة اإلســامية ملن يدرس اللغة باعتبارها جزءا 
ال يتجــزأ منهــا ، فحينمــا يــدرس الطالــب كلمــة جديــدة وكانــت هــذه الكلمــة فـــي 
 القرءان الكرمي فـيفضل أن تقال له اآلية التي حوت الكلمة حتى ترسخ فـي ذهنه . 
وغالبــا ينصــح  الطــاب أو الدارســون للغــة العربيــة بحفــظ جــزء مــن القــرءان 
ــي بدايــة التعلــم لتنميــة مهــارات اللغــة  الكــرمي وبعــض مــن األحاديــث النبويــة فـ

عندهــم.            
وأخيــرا أقــول إن العلــم رســالة مــن أســمى الرســاالت ، فمعلــم اللغــة العربيــة 
والقــرءان الكــرمي  يربــي جيــا علــى أخــاق وخلــق اإلســام ، وذلــك مــن خــال 
تضمــني دروســه آلي القــرءان الكــرمي الــذي ينمــي مهــارات اللغــة لــدى الطــاب 

ويجعلهــم قادريــن علــى ممارســة اللغــة كجــزء أصيــل مــن شــخصياتهم .
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كيفـية تدبر القرآن للناطقين بغير العربية؟!

لكي جند اإلجابة البد أن نتعرف على معنى التدبر:

تدبــر القــرآن : هــو التفكيــر والتأمــل آليــات القــرآن مــن أجــل فهمــه ،وإدراك 
معانيــه ، وحكمــه ، واملــراد منــه .

قــال امليدانــي : التدبــر هــو التفكيــر الشــامل الواصــل إلــى أواخــر دالالت الكلــم 
ومراميــه البعيــدة ــ اهـ .

هذا وللتدبر عامات منها ما ذكره اهلل تعالى فـي قوله :

ــا  ْمــِع ِممَّ ْعُيَنُهــْم تَفِيــُض ِمــَن ادلَّ
َ
نــزَِل إَِل الرَُّســوِل تـَـَرٰى أ

ُ
﴿ِإَوَذا َســِمُعوا َمــا أ

ــاهِِديَن﴾ املائــدة ٨٣. ۖ  َيُقولـُـوَن َربََّنــا آَمنَّــا فَاْكُتبَْنــا َمــَع الشَّ َعَرفـُـوا ِمــَن اْلَــّقِ
ومــا روي عــن أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي اهلل عنهمــا أنهــا قالــت : كان 
أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم إذا قــرئ عليهــم القــرآن كمــا نعتهــم اهلل 
تدمــع أعينهــم وتقشــعر جلودهــم . )أخرجــه ســعيد بــن منصــور فـــي ســننه عــن 
عــروة بــن الزبيــر ( ممــا الشــك فـــيه أن للتدبــر أهميــة قصــوى فـــي فهــم القــرآن 

الكــرمي .

ولكــن كيــف نصــل بالطالــب األعجمــي إلــى مرحلــة التدبــر ومــا مــدى 
تأثيــر التدبــر علــى الطالــب غيــر العربــي ؟

إن القــرآن الكــرمي لــم يُنــّزل ملجــرد التــاوة اللفظيــة فحســب بــل نــزل ملــا هــو 
أعــم وأكمــل وهــو

فهــم معانيــه وتدبــر آياتــه ثــم التذكــر والعمــل مبــا فـــيه . وال تعنــي تاوتــه 
احلــرص علــى إقامــة املــدود والغنــة ومراعــاة الترقيــق والتفخيــم فحســب وإمنــا 
تعنــي ذلــك مــع ترقيــق القلــوب وإقامــة احلــدود ، وتعنــي تاوتــه بفهــم وتدبــر 
ينتهــي إلــى إدراك وتأثــر ، وإلــى عمــل بعــد ذلــك وســلوك .  والســؤال الــذي يطــرح 

نفســه هنــا هــو :
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َ
ــاٌب أ لقــد أنــزل القــرآن الكــرمي للتدبــر كمــا ســبق ، قــال تعالــى: ﴿كَِت

ــاِب﴾ ص ٢9 . ْلَ
َ
ُــو اْل ول

ُ
ــَر أ ِــهِ َوِلََتَذكَّ ــُروا آيَات بَّ ــاَرٌك ِلَدَّ ــَك ُمَب إَِلْ

والتدبــر اليحصــل إال مبعرفــة املعنــى ، لــذا كان علــى مريــد التدبــر أن يعــرف 
املعنــى ، وغيــر العربــي ليــس أمامــه لتحقيــق ذلــك إال إحــدى طريقتــني :

١. معرفة املعنى من ترجمة معاني القرآن الكرمي إلى لغته .
٢. معرفة املعنى بتعلم اللغة العربية؛ ليعرف ذلك بلغة القرآن نفسه .

الطريقة األولى : 

معرفة املعنى من ترجمة معاني القرآن الكرمي إلى لغته 

إن هذه الطريقة تعد معرفة جزئية وناقصة.
قــال الشــيخ ابــن عثيمــني رحمــه اهلل : الترجمــة احلرفـــية للقــرآن الكــرمي 

مســتحيلة عنــد كثيــر مــن أهــل العلــم.
وقــال بعــض العلمــاء : إن الترجمــة احلرفـــية ميكــن حتققهــا فـــي بعــض آيــة أو 
نحوهــا وإن أمكــن حتققهــا فهــي محرمــة ألنهــا ال ميكــن أن تــؤدي املعنــى بكمالــه 
وال أن تؤثــر فـــي النفــوس تأثيــر القــرآن العربــي املبــني وال ضــرورة تدعــو إليهــا 

لإلســتغناء عنهــا بالترجمــة املعنويــة .
ــى بعــض  ــي القــرآن الكــرمي إل ــر ترجمــات معان ــي العصــر األخي وقــد شــاع فـ
اللغــات األخــرى وهــي ترجمــة ملعانــي القــرآن ال للفظــه . وهــذه الترجمــات ماهــي 

إال نــوع مــن أنــواع التفســير بــل هــي أخطــر أنواعــه .
إذن فــإن كتــاب اهلل ال يفهــم فهمــا أســلم وأصــّح إال كمــا جــاء بالعربيــة ال 
بســواها وذلــك ألنــه عنــد نقــل القــرآن إلــى لغــة أخــرى غيــر العربيــة فــإن املعانــي 
ال تســتوفى كمــا هــي مســتوفاة باللغــة العربيــة وإن البيــان املعجــز املؤثــر فـــي 

ــي تأثيــره . النفــس يختفـ
وممــا هــو جديــر بالذكــر أن فـــي اللغــة العربيــة وألفــاظ القــرآن وتعبيراتــه بهــا 

مــا يتعــذر نقلــه إلــى لغــة أخــرى ،
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فكلمــات مثــل: الــوالء ، آيــة، أملــي لهــم ، عاكفـــني ، وكلمــات كثيــرة وتعبيــرات 
ــة أن  ــر العربي ــات غي ــى للغ ــا فأن ــوا مبثله ــرب أن يأت ــرة أعجــزت الع ــة كثي قرآني

تأتــي مبثلهــا ؟!

إذن معرفــة معانــي القــرآن الكــرمي عــن طريــق الترجمــة تعــد كمــا ســبق الذكــر 
معرفــة جزئيــة وناقصــة، والترقــى إلــى معرفــة دالالت القــرآن ومعانيــه مــن لغتــه 
التــي أُنــزل بهــا ولــذا فــإن تدبــر آيــات القــرآن الكــرمي ال يحصــل إال ملــن فهمهــا 
بلغتهــا التــي نزلــت بهــا . قــال ابــن تيميــة - رحمــه اهلل: ) قــال غيــر واحــد: إنــه 
ميتنــع أن يترجــم ســورة أو مــا يقــوم بــه اإلعجــاز (. والديــن يوجــب علــى معتنقيــه 

تعلــم العربيــة ألنهــا لغــة القــرآن ومفتــاح فهمــه اهـــ.

وإذا انتقلنا إلى:

الطريقة الثانية  : 

معــرفــة املعــنى بتعــلــم اللـغـــة العــــربيـــة

وجدنــا أن معرفــة املعنــى التــي تقــود إلــى تدبــر آيــات القــرآن الكــرمي ال تتحقــق 
كمــا ينبغــي عبــر تراجــم معانــي

ــن خــال  ــي م ــة هــذه املعان ــن معرف ــد م ــكان ال ب ــات الدارســني ف ــرآن بلغ الق
دراســة اللغــة العربيــة وتعلمهــا.

ومــن ثــم فــإن أقصــر طريــق يحقــق الهدفـــني معــا تعلــم القــرآن وتعلــم العربيــة 
ــى حلقــات القــرآن الكــرمي  ــى القائمــني عل ــك يوفــر عل ــة . وذل ــم العربي وهــو تعل
خاصــة والدراســات اإلســامية عامــة جهــودا عظيمــة تســتهلكها ماحقــة تراجــم 

معانــي القــرآن الكــرمي ومســتجدات املوضوعــات اإلســامية.
وممــا يجــدر اإلشــارة إليــه مــا ذكــره د / خالــد بــن عبــد الكــرمي حتــت مفاتيــح 

تدبــر القــرآن الكــرمي:
ــى  ــدور حــول معرفــة املعن ــة أهــداف ت أن أهــداف قــراءة القــرآن الكــرمي ثاث
حتــى يتحقــق التدبــر وهــي: قراءتــه القــرآن ألجــل العلــم، وقراءتــه ألجــل العمــل 

ــى أن قــال: ... ــه بقصــد مناجــاة اهلل ... إل ــه، وقراءت ب
ربط األلفاظ باملعاني وهذا ال يتحقق بدون معرفة اللغة العربية .
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وممــا ال شــك فـــيه أن إعــداد برنامــج خــاص لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 
بغيرهــا يحقــق أهــداف الراغبــني فـــي تــاوة وتدبــر آياتــه أمــر مطلــوب. وتعليــم 
العربيــة ألغــراض دينيــة مفـــيد لهــم حيــث يحقــق أهدافهــم، بــل ومــن املفـــيد  

ــه بصفــة أخــص. ــر آيات ــة لغــرض تــاوة القــرآن وتدب ــم العربي تعلي
وهــا هــي حلقــات حتفـــيظ القــرآن الكــرمي تعــّج بهــم ، وقــد ســهل اهلل حفــظ 
القــرآن الكــرمي للراغبــني فـــي ذلــك ولكــن مــع األســف - جنــد كثيــرا مــن هــؤالء ال 
يعرفــون العربيــة ومــن ثــم ال ميكنهــم تدبــر آيــات القــرآن الكــرمي فـــيفوت عليهــم 

الشــيء الكثيــر ويخســرون الغايــة مــن القــرآن .
ــم  ــوا بتعلي ــرآن الكــرمي أن يهتم ــات الق ــى املســئولني عــن حلق ــد عل وهــذا يؤك
العربيــة إلــى جانــب تعليــم القــرآن ، لتحقيــق الثمــرة مــن تعليــم القــرآن وهــي 

التدبــر والعمــل .
وإن وضــع اخلطــط وتصميــم املناهــج لذلــك ليســير، ولكــن يعتمــد بصــورة 
أساســية علــى مقــدار الزمــن املخصــص للعربيــة مــن قبــل املســئولني عــن هــذه 

احللقــات .
وميكــن تصــور خطــة مبدئيــة لســير درس مــن دروس تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــني بغيرهــا لغــرض تــاوة القــرآن وتدبــر آياتــه ، وذلــك بتخطيــط الــدرس 
لغويــا علــى األصــول املتعــارف عليهــا فـــي تعليــم اللغــات لغيــر أهلهــا وتؤخــذ املــادة 
واحملتــوى مــن القــرآن الكــرمي نفســه مــا أمكــن ذلــك ، بشــرط أن تتحقــق الســهولة 
والتدرج معا والبعد عن التكلف وحشــر النصوص دون مراعاة ملســتوى الدارســني 
اللغــوي ) إذا فعلنــا ذلــك ســنجد أننــا نحقــق تعليــم اللغــة وتعليــم القــرآن (. ومثــال 

علــى هــذا:
- درس األصــوات يقــدم ويــدرب عليــه مــن مفــردات قرآنيــة وآيــات قرآنيــة 
وكذلــك الشــأن فـــي كل مــن املفــردات والتراكيــب واالســتماع والقــراءة 

ــة . والكتاب
ــرآن  ــن قصــص الق ــراءة م ــن أن تؤخــذ نصــوص االســتماع والق ــا ميك - كم
بــدءا باألســهل وميكــن أن يبــدأ بروايــة القصــة بأســلوب ســهل ثــم تقــدم 

ــي . ــي األصل ــا القرآن ــدارس بنصه لل

ــا ،  ــا جميع ــى عاتقن ــة عل ــرآن الكــرمي واقع ــم الق ــزال مســؤلية تعلي هــذا وال ت
فلنتكاتــف ولتتضافــر اجلهــود ألداء هــذه األمانــة العظيمــة .
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كلمات القرآن التي اختلفت معناها عن غيرها

ــف  ــي اختل ــرآن الت ــات الق ــي كلم ــان  بعــض معان ــي بي ــيس فـ هــذا مبحــث نفـ
معناهــا عــن مثياتهــا  فـــيجبأن يتنبــه لهــا املعلــم  حتــى ال يفســرها بنفــس املعنــى 
الــوارد فـــي باقــي آيــات القــرآن الكــرمي؛ فـــيقع فـــي محظــور شــرعي وقــد قال اهلل 
تعالــى محــذرا فـــي ذلــك  ﴿ وأن تقولــوا علــى اهلل مــا ال تعلمــون ﴾ وهــذا املبحــث 
اللطيــف اختصــار لكتــاب أفــراد كلمــات القــرآن الكــرمي ألحمــد بــن فــارس اللغــوي 
ومــا ذكــره الكاتــب رحمــه اهلل  نبــه فـــي مقدمتــه  أنــه  ذكــر مــا يصلــح للمذاكــرة 
مــن هــذه املعانــي فـــيرجى االنتبــاه مــن  معلــم القــرآن ، أن يســقط معنــى واحــد 

علــى جميــع مــا ورد فـــي ســياقات متعــددة.

جدول يوضح اختالف معاني الكلمات

فمعناه   إال قوله تعالى فاملقصود هو 
كل ما فـي 
القرآن من 

ذكر معنى   

أغضبونا  آ َءاَسُفونَا ﴾ احلزن ﴿فَلَمَّ

ٰ يُوُسَف ﴾ َسَفٰ َعَ
َ
أ ﴿َيٰٓ

األسف 

القصور 
الطوال 
العالية 

﴿َولَۡو ُكنُتۡم ِف بُُروٖج 
َشيََّدةٖۗ﴾ مُّ

الكواكب 

وِج َمآءِ َذاِت ٱلُۡبُ ﴿َوٱلسَّ
البروج 

البرّية 
والعمران 

 ِ ﴿َظَهَر ٱۡلَفَساُد ِف ٱلَۡبّ
َوٱۡلَۡحرِ ﴾

البر: اليابس  والبحر 
املاء 

البر والبحر 

حرام  ۡوهُ بَِثَمِۢن َبٖۡس﴾ ﴿َوَشَ
النقصان 

﴿فََل َيَاُف َبۡٗسا َوَل رََهٗقا
البخس 

نم  الصَّ تَۡدُعوَن َبۡعٗل ﴾ 
َ
﴿أ

الزوج

َحقُّ 
َ
كقوهل : ﴿َوُبُعوَلُُهنَّ أ

بَِرّدِهِنَّ ﴾
البعل 
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فمعناه   إال قوله تعالى فاملقصود هو 
كل ما فـي 
القرآن من 

ذكر معنى   

عدم القدرة 
على الكالم 

﴿عميا وبكما وصّم﴾ 
َحُدُهَمآ 

َ
وقوهل : ﴿ أ

بَۡكُم﴾ 
َ
أ

اخلرس عن الكالم 
باإلميان 

﴾ ۢ  بُۡكٌم ُعۡمٞ ﴿ُصمُّ
البكم 

جتثو على 
ركبها  ةٖ َجاثَِيٗةۚ ﴾ مَّ

ُ
﴿َوتََرٰى ُكَّ أ جميعا  جثيا 

العذاب  ﴿حسبانا من السماء ﴾  العدد
حسبان 

وحساب فهو 

احلزن ٗة  ُ َذٰلَِك َحۡسَ ِلَۡجَعَل ٱللَّ
ِف قُلُوبِِهۡمۗ ﴾

الندامة

ةً  كقوهل تعال : ﴿َيَٰحۡسَ
َعَ ٱۡلعَِبادِۚ ﴾

حسرة 

املقروعني  ﴿فََكَن ِمَن ٱلُۡمۡدَحِضَن﴾
الباطل 

ُتُهۡم   كقوهل تعال : ُحجَّ
َداِحَضٌة ِعنَد َرّبِِهۡم ﴾

الدحض / 
الداحض

الّصنم  ﴿َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجۡر ﴾

العذاب 

كقوهل تعال : ﴿لَئِن 
َكَشۡفَت َعنَّا ٱلرِّۡجَز ﴾

الرجز 

حوادث 
الدهر 

بَُّص بِهِۦ َرۡيَب   ﴿نََّتَ
ٱلَۡمُنوِن ﴾

الشك

 ﴾ كقوهل تعال : ﴿َل َرۡيَبۛ فِيهِۛ
ريب

ألشتمنك  رُۡجَنََّكۖ ﴾
َ
﴿َل القتل

لنرجمنكم 
/ يرجموكم 

فهو كذب 
غير الشرك

﴿ُمنَكٗرا ّمَِن ٱۡلَقۡوِل 
َوُزوٗرۚا﴾

الكذب ويراد به الشرك  زور



34

فمعناه   إال قوله تعالى فاملقصود هو 
كل ما فـي 
القرآن من 

ذكر معنى   

تعطفا نَّا َوَزَكٰوٗةۖ﴾ ُ ﴿وََحَناٗنا ّمِن دلَّ املال زكاة

شخصت بَۡصُٰر﴾
َ
﴿ِإَوۡذ َزاَغِت ٱۡل امليل

زاغوا / ال 
تزغ 

العون 
واخلدمة 

َتَِّخَذ َبۡعُضُهم َبۡعٗضا  ﴿ّلِ
اۗ ﴾ ُسۡخرِّيٗ

االستهزاء 
يسخرون /  

ِسْخِرّيا

شيئا مثل 
رأس الهّرة لها 

جناحان 
ّبُِكۡم ﴾ ﴿َسِكيَنةٞ ّمِن رَّ طمانينة  سكينة 

العناء  ﴿إِنَّ ٱلُۡمۡجرِِمَن ِف َضَلٰٖل 
وَُسُعرٖ ﴾

النار  والوقود الّسعير 

الكهنة  ﴿ِإَوَذا َخلَۡواْ إَِلٰ 
َشَيِٰطينِِهۡم﴾

إبليس وجنوده  شيطان 

شركاءهم  ﴿َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُكم ﴾ الشهود على أمور الناس
شهداء 

)غير قتلى 
الغزو (

خزنة النار  ۡصَحَٰب 
َ
﴿َوَما َجَعۡلَنآ أ

ٱنلَّارِ إِلَّ َمَلٰٓئَِكٗةۖ ﴾
أهل النار 

أصحاب 
النار 

بيوت 
عبادتهم   ﴿َوَصلََوٰٞت َوَمَسِٰجُد ﴾ عبادة ودعاء ورحمة  صالة 

ال يسمعون 
شيئا  ا﴾ ﴿عميا وبكما وصمًّ عناالستماع لإلميان  صَمٍم

الضرب  ﴿َوۡلَيۡشَهۡد َعَذاَبُهَما ﴾ التعذيب  عذاب 
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فمعناه   إال قوله تعالى فاملقصود هو 
كل ما فـي 
القرآن من 

ذكر معنى   
ففـي اآلية 

األولى معناه 
ون  وفـي  ُمقرِّ

الثانية 
معناه  مقّرون 
بالعبودية  

قــوهل تعــال فـــي القرة : 
ُۥ َقٰنُِتــوَن﴾  ٞ هلَّ ﴿ُكّ

وفـــي الــروم : ﴿َوهَلُۥ َمن 
 ٞ ۡرِضۖ ُكّ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ِف ٱلسَّ

ُۥ َقٰنُِتــوَن﴾ هلَّ

املطيعون  القانتون 

صحفا وعلما  َُّهَما﴾  ﴿َوَكَن َتَۡتُهۥ َكزنٞ ل املال  كنز 

السراج  ﴿ٱلِۡمۡصَباُح ِف زَُجاَجٍةۖ﴾ الكوكب مصباح

احُلُلم  ٰٓ إَِذا  ﴿َوٱۡبَتلُواْ ٱۡلََتَٰمٰ َحتَّ
بَلَُغواْ ٱنلَِّكَح ﴾

التزويج النكاح 

احلجج 
الظاهرة 

﴿َفَعِمَيۡت َعلَۡيِهُم 
ۢنَبآُء﴾

َ
ٱۡل

األخبار  النبأ 

هجم عليه 
ولم يدخله  ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن ﴾ َولَمَّ الدخول  الورود

النفقة  ُ َنۡفًسا  ﴿َل يَُكّلُِف ٱللَّ
إِلَّ َمآ َءاتَىَٰهاۚ ﴾

العمل
َل يَُكّلُِف 

ُ َنۡفًسا إِلَّ  ٱللَّ
وُۡسَعَهاۚ﴾

ألم يعلموا  ِيَن  فَلَۡم يَاْۡي َِٔس ٱلَّ
َ
﴿أ

َءاَمُنٓواْ ﴾
القنوط  يئس

 ٰٓ واْ َعَ ﴿َوٱۡصِبُ
َءالَِهتُِكۡمۖ ﴾ نَا َعلَۡيَهاۚ ﴾ ن َصَبۡ

َ
﴿لَۡوَلٓ أ فصبر جميل 

كل ما فـي 
القرآن من 

معنى الصبر 
فمحمود 
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أفراد كلمات القرآن الكرمي :أحمد بن فارس اللغوي 

أثـــر القاعـــدة النورانيـــة فــــي إكســـاب مهـــارات الســـمع والنطـــق  والقـــراءة والكتابـــة  : محمـــد 
فـــاروق الراعـــي

تصميـــم موقـــع إلكترونـــي وقيـــاس أثـــره فــــي درجـــة إتقـــان الطلبـــة الناطقـــني بغيـــر العربيـــة 
لتـــالوة القـــرآن الكـــرمي وحفظـــه واجتاهاتهـــم نحـــوه: أحمـــد بـــن يوســـف

ــات  ــي ضـــوء الكفايـ ــد فــ ــة بالهنـ ــدارس االبتدائيـ ــي املـ ــرمي فــ ــي القـــرآن الكـ تقـــومي اداء معلمـ
التعليميـــة الالزمـــة لهـــم: بـــدر الديـــن محمـــد، طـــالل بـــن محمـــد 

طرائـــق تعليـــم القـــرآن الكـــرمي لألعاجـــم فــــي امليـــزان . إعـــداد د/ عبدالرحمـــن بـــن إبراهيـــم 
الفـــوزان .

مفاحت تدبر القرآن والنجاح فـي احلياة . إعداد د/  خالد عبد الكرمي االحم .

قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل عز وجل. إعداد/ عبد الرحمن حسن حبنكة امليداني.

 


