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: ـ قال ــ أن انليب  أيب أمامة ـ عن 
انلملة  حىتلسماوات واألرضني هل اته وأكومالئ اهللإن »

 . «احلوت يلصلون ىلع معلم انلاس اخلري يف جحرها وحىت

  رواه الرتمذي وصححه األبلاين 
 (213) شةا  برقمامل
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 الطرق احلسان يف كيفية تعلم وتعليم القرآن

 محن ادليليمرعبد الاملقرئ: مقدمة الشيخ 

 چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ: القائل، مد هلل رب العاملنياحل

ن أوأشهد  71: القمر چۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںچ : والقائل ٩: الحجر
: القائل ورسوهل أن حممداً عبده رشيك هل وأشهد هلإ إال اهلل وحده ال ال

 وبعد. وعلمه ( )خريكم من تعلم القرآن
بـ   املسما ، الضبييب بن عبد اهلل / عمارفقد اطلعت ىلع رسالة األخ

 ( فوجدتها رسالة جيد  ونافعةسان يف يييية تعلم وتعليم القرننالطرق احل)
فيه ، اكتبها خالصة ما حيتاجه طالب القرآن ومعلمه وقد مجع فيها، يف بابها

 . رسالة قيمة
وصىل اهلل ىلع  ,وأن جيزي اكتبها خرياً ، أن ينفع بها نسأل اهلل جل وعال

 . حممد وآهل وصحبه
 . مهدي ادليليم ايلماينعبد الرمحن بن عيل بن : قاهل

      4/8/1441. ذمار مسجد العباس
 



 مقدمة
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 قدمةم 

أمحده ىلع ما ، ورشفنا بنبيه املرسل، أكرمنا بكتابه املزنلهلل اذلي احلمد 
 . محًدا كثرًيا طيبًا مبارًًك فيه، وخصنا به من جزيل نعمه، هأوالنا من منن

، وشفيع األمة، احلكمة ومبلغ، نيب الرمحة، اهللنبينا حممًدا رسول وأشهد أن 
عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليًما  اهللصىل ، خري من قرأ القرآن وأقرأه

 . كثرًيا
 : أما بعد

الراغب يف حفظه أن خري انلاس والكريم اعلم أيخ الكريم معلم القرآن ف
قواًل ، وادلعو  إيله، مهي  ل  ع  وت  ، القرآن الكريم م  ل  ع  ـهو من جعل وظيفته ت  

 تعليم القرآن اهللكيف ال وقد نسب ، رشيفة، فاتلعليم مهنة مقدسة ،وعماًل 
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃچ : فقال، ذلاته العليا
، القرآن الكريم خري مالئكته ملهمة إنزالواختار  4-7: نالرحم چڇ ڇ

، هم  ي  ل  ه وتع  م  ل  ع  تلواختار خري خلقه من البرش ، فزنل به جربيل عليه السالم
 . من تعلم القرآن وعلمه بأن خرينا وأخربنا

وذكر ، خريكم من تعلم القرآن وعلمه(: باب) :يف صحيحهب ابلخاري وقد بو   
عن عثمان بن عفان ، بن حبيب السليم اهلل بسنده إىل أيب عبد الرمحن عبد

 ،وأقرأ أبو : قال، «خريكم من تعلم القرنن وعلمه»: قال، ملسو هيلع هللا ىلصانليب  عن
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 الطرق احلسان يف كيفية تعلم وتعليم القرآن

: قال-وًكن ذلك قريب أربعني اعًما-ن احلجاج  عثمان حىت اكر  م  عبد الرمحن إ  
 . (1) اذلي أقعدين مقعدي ـهذا-ديث عثمانأي ح-وذاك

ال شك أن اجلامع بني تعلم القرآن وتعليمه مكمل نلفسه »: :قال ابن حجر
 . (2)«وهلذا اكن أفضل، وانلفع املتعديولغريه جامع بني انلفع القارص 

املعلم خالًصا هلل وىلع ـهدى وـهذه اخلريية ال تثبت حىت يكون تعليم 
 . ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول 

، بعد أن اختارك تلعلمه، قد اختارك تلعليم كتابه اهللواعلم أيخ املعلم أن  
ووـهبك ذلك برمحته ، دون كثري من اخللق حرمهم ذلك حبكمته وعدهل

 . فاحفظ ـهذه انلعمة من أن تتسبب يف زواهلا، وفضله
واختاروك دون غريك ، ا بني يديكأن من تربعو واعلم أيخ املعلم الكريم 

تعاىل  اهللـ بإذن  والرتبية إذا أحسنت اتلعليم قل  يغ  كاد لك ال يباب حسنات 
أن تقوم بما حيفظها  عليكوـهم مع ذلك أمانة موضوعة بني يديك ينبيغ ,  ـ

 .وتربية، وتعليم، وصرب، من نصح

  أسباب يتابة ابلحث:
 : يأيت منها ما ,أمورسبب كتابيت هلذا ابلحث و

 . يف تعلم القرآن الكريم وتعليمهني بانلصح للمسلمني الراغ  -1

                                                   
 (5127صحيح ابلخاري برقم ) (1)
 . (9/76بلاري )فتح ا (2)



 مقدمة
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رأيته من كثري من الطالب اذلين قطعوا شوًطا كبرًيا يف حفظ  ما  -2 

مع األيام أنهم خيطئون كثرًيا يف وجدوا القرآن وذـهبت منهم أوقات كثري  ف
 وال تلعليم، وأنهم ال يصلحون إلمامة انلاس، القراء  بلعض اللكمات

  .القرآن الكريم

يلتحقق ملريد حفظ  فمن ـهنا أحببت أن أكتب ـهذه اتلنبيهات واتلعليمات
 من اهللمستفيًدا ذلك بعد توفيق ، مراده جبهد قليل ووقت قريب اهللكتاب 

من بعض الكتب  هاستفدت ن مام  و، خربيت يف ـهذا ابلاب ملد  ال بأس بها
وقد  يها من الطرق انلافعةأمجل ما ف صاً مستخل  ، يف ـهذا ابلاب ,انلافعة

وأكرث ـهذه اتلنبيهات حمض ، ذوي اخلرب  واملمارسة وحنوـهماستعنت بإخواين 
ومن  ت فمن نفيسوإن أخطأ، وحده وتوفيقه اهللفمن  ت  ن أصبفإ، اجتهاد

وال أنىس أن  ونعم الوكيل اهللحسبنا ورسوهل منه بريئان و اهللو، الشيطان
من العون يل ىلع كتابة ـهذه ، ا تكرم به وأجادىلع م، اهلل الكريم املنانأشكر 

لشييخ ووادلي العالمة اهلمام: حممد بن عبد اهلل اإلمام الرسالة املتواضعة ثم 
ىلع ما أوالين من عناية واـهتمام وتشجيع يف طلب العلم ويف كتابة بعض  

وإخواين اذلين أاعنوين  ومعليم   ل انلافعة, ثم أشكر جلميع مشاييخالرسائ
وأخص منهم جلنة  ,وين ىلع كتابتها وإصالح ما فيها من خلل وعيبوشجع

 .حرسها اهلل األحباث العلمية يف دار احلديث بمعرب
 الضبييب اهلل الويلد عمار بن عبد أبو /هوكتب

 اهللدار احلديث بمعرب حرسها                                                     
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 الطرق احلسان يف كيفية تعلم وتعليم القرآن

 تعليمهأسباب جناح معلم القرنن يف 

 : ومن ذلك ,ـهناك أسباب كثري  نلجاح معلم القرآن
يف  وعنوان الفالح، فاإلخالص رس انلجاح، أن خيلص عمله هلل وحده -1

املعلم ىلع طالبه يكون ىلع قدر إخالصه فأثر ، ادلنيا واآلخر 
 اهللفمن أخلص الكمه وعمله هلل فلن يضيع ، وصالحه وحسن قصده

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ  ٹ ٹسعيه 

  ٠٣: الكهف چں  ڱ ڱ ڱ ڱ
: ملسو هيلع هللا ىلصم القرآن ومن ذلك قول انليب ل  ع  عظيم األجر ملن ي  أن يستشعر   -2

 . (1)«اكن هل ثوابها ما تليت اهللمن علَّم نية من يتاب »
والسمت ، اضلةاتلحيل باألخالق الفب: وذلك، احلسنةالقدو   أن حيقق  -3

 . الطالب هلذاحسنة قدو  املعلم يك يكون ، احلسن
أن يكون ممن »: م القرآنل  ع  وـهو يتحدث عن صفات م  : رديقال املاو

، هفت عفت  ر  وع  ، هوظهرت مروءت  ، هقت شفقت  ه وحتق  ت أـهليت  ل  كم  
 . (2) «وًكن أحسن تعليًما وأجود تفيهًما، هواشتهرت صيانت  

                                                   
-عن أبيه، ( بسنده إىل أيب مالك األشجيع4/43) أخرجه أبو سهل القطان يف حديثه عن شيوخه (1)

 . (1335رقم )« الصحيحة»وحسنه األبلاين يف -بن أشيم  طارق

 . (119ص)« أدب ادلنيا وادلين» (2)



 أسباب جناح معلم القرنن يف تعليمه
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ري املتعلم  » ::قال انلووي، بالصرب مع الطالب أن يتحىل ا -4  ه جمرى ودل   وجي 

، وسوء أدبه، والصرب ىلع جفائه، واالـهتمام بمصاحله ،يف الشفقة عليه
قائص ال فإن اإلنسان معرض للن، ه يف قلة أدبه يف بعض األحيانر  ويعذ  

 . (1)«سيما إذا اكن صغري السن
 . أن يكون مؤـهاًل ملا يقوم به من اتلعليم -5
 . اثلناء املعتدل وانلقد برفق دون قسو  أو استهزاء أن يستخدم  -6
عند  ة اليت حتتوي ىلع معلومات الطالبسجالت املنظمال أن يستخدم  -7

 . ومعاجلة ضعفه، ملتابعة حتسنه؛ اتلحاقه يف احللقة
 . والسؤال عن الطالب، أن يسجل الغياب وحياول معرفة أسبابه -8
 . يف باب اتلعليم لرفع كفاءته بادلورات العلمية أن يلتحق -9

                                                   
 . (57: )ص« اتلبيان يف آداب محلة القرآن» (1)
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 الطرق احلسان يف كيفية تعلم وتعليم القرآن

 الكريم لقرننل م املعلم  ليعية تييي

 : منها ,يكون ذلك بأمور
 . وبيان عظيم األجر ملن حفظه، تعظيم القرآن يف نفس الطالب -1
ويالزم ، إلزام الطالب بنسخة واحد  حيفظ عليها ويراجع فيها -2

 . حىت يتمكن الطالب من معرفة خطئه وموضع ضعفه القراء  فيها
تدريب الطالب أثناء القراء  ىلع مراتب القراء  من حتقيق وتدوير  -3

احلدر يف احللقة اتلدوير و ل للطالب اتلعود ىلع طريقةض  ف  وأن الم  ، (1)وحدر
 . ا مع بيان رشوطهامفيتعود عليه، ا طريقة اإلمامةمألنه؛ اغبًلا
ت يعجز عن وصلها أو الوقف عليها أو ماقد تمر ىلع الطالب لك -4

أو الوقف عليها أو فينبيغ للمدرس أن يأمر الطالب بوصلها  االبتداء بها
 . هل مع تصويبها هل إن أخطأ ااختبارً بها ابلدء 

منه أن  خطأ الطالب يف القراء  أم ال فليطلبالشك ـهل أ إذا حصل -5
 .منها قتحقيعيد اآلية حىت ي

 . اتلجويد أحةامأثناء القراء  ىلع استخراج بعض تدريب الطالب  -6
، تلقريب املفهوم إيله؛ باع الطرق واألسايلب املختلفة مع الطالبت  ا -7

 . الفم وحنو ذلكاكإلشار  بايلد و
 . اختبار الطالب يف تصويب ما أخطأ فيه يف حمفوظ ايلوم األول -8

                                                   
ِّلِّ  ﴿: ب يشملها قوهل تعاىلـهذه اثلالثة املرات (1)   . [4: املزمل] ﴾ ٤ تَۡرتِّيًل  ٱلُۡقۡرَءانَ  َوَرت 



 ليم املعلم  للقرنن الكريميييية تع
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عند  بعد مجعها اكملة اختبار الطالب عند االنتهاء من حفظ السور  -9 

، من اخلمسة األجزاء عند االنتهاءو، وعند االنتهاء من حفظ اجلزء، زميله
تم وعند اخل، واخلامس والعرشين، والعرشين، وانلصف، والعرش 

وينظر املدرس مصلحة الطالب بعد لك اختبار أيه يف مراجعة ، للمصحف
 . أم يف مواصلة احلفظ فيختار هل األصلح ويرشده إيله، ما تقدم

 . بني طالب احللقةء ابلن ا س اتلنافسغر-11
ولكما تقدم الطالب يف املحفوظ ، يد مراجعة يومية يقوم بها الطالبحتد-11

ألن ذلك يريح ، ولو أدى ذلك إىل تقليل املحفوظلكما زاد قدر املراجعة 
يفضل تغليب من فهناك من الطالب ، الطالب من عناء ومةابد  املراجعة
فظ شق عليه أمر فإذا انتىه من احل، كمية املحفوظ ىلع كمية املراجعة

عف القدر وهلذا ، املراجعة ينبيغ أن يكون القدر املطلوب يف املراجعة ض 
رات الطالب ختتلف وتتفاوت فينبيغ املطلوب يف احلفظ,  مع مالحظة أن ق د 

 مرااعت مقدار حمفوظ لك طالب ومراجعته. 
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 الطرق احلسان يف كيفية تعلم وتعليم القرآن

 تعامل املعلم مع خطأ الطالبية ييي

رج وـهذا اخلطأ ال خي، لقرآن من خطأ يف بداية حفظ القرآنال خيلو قارئ ا
أو يف ، أو يف الشلك، ون يف احلفظإما أن يك: عن واحد من ثالثة أنواع

وـهذا ، يف تصحيحهتاج إىل تعامل خاص حي ولك من ـهذه األخطاء، داءاأل
 : اتلعامل اكآليت

صطحب معه يو، من مصحف خاص للك طالب البد كما أسلفت -1
اخلطأ يف فإن اكن ، موضع اخلطأ وضع عالمة ىلعالقلم الرصاص لغرض 

 چپ  پ     چ  بهذا الشلك، دائر  احلرًكت جعل ىلع احلركة
نسيان لكمة يف اآلية أو تغيري لكمة بأخرى وحنو  وإن اكن اخلطأ يف -2

نسيان  اخلطأ يفوإن اكن ، [ــــــ]بهذا الشلك، اخط   جعل حتتهاذلك 
؛ [ 5 ] اا ـهكذنهاية ترقيم اآلية اليت قبلها خط  بداية اآلية جعل ىلع 

 . معناه نسيان وصل اآليةفيكون 
واإلداغم ، اإلظهار: مثل، اخلطأ يف األحةام اتلجويديةإن اكن و -3

 :اكآليت يكون فإن الرد فيه واإلخفاء
 . أـ إيقاف الطالب عن القراء  

ه باحلكم ر  كم فإن أصاب وإال علمه أو ذك  ب ـ سؤال الطالب عن احل  
 وألزمه بدراسة اتلجويد يك تزول ـهذه األخطاء فاخلطأ اتلجويدي اغبلاً 

 . يزول مع اتلكرار



 يييية تعامل املعلم مع خطأ الطالب
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، أو عنده احلفظ ،جويد قبلاتلأحةام مع أنه ينبيغ للطالب دراسة  

 . وـهكذا اتلطبيق العميل ملا تعلمه من اتلجويد
ما أخطأ فيه الطالب وسأهل عيف ايلوم اثلاين أقبل املدرس ىلع إذا اكن  -4

عه وداع هل، يف ايلوم األول بها شج  إن و، احلفظ اجلديد وبدأ معه يف، فإن صو 
 بهذا الشلكلسطر مقابل ابسهٍم املكرر  أبها أشار أمام اخلطصولم ي

أن ـهذا اخلطأ مكرر ألكرث من مر  ويطالب : وـهذا السهم يعين [           ] 
 . وال يمر عليه حىت حيفظه، ب حبفظهالطال

حىت  وق في  فيف احلفظ أكرث من ثالثة أخطاء ثم إن تكرر اخلطأ 
  بقراء وال يسمح هل ، بو  ص  ي  

 
إال  ر إىل ايلوم اثلاينخ  احلفظ اجلديد حىت لو أ

 . وسؤاهل عنه يف ايلوم اثلاين إذا رأى املدرس مصلحة يف مروره
بقراء  احلفظ اجلديد ولو ال يسمح هل ف احلرًكت ثم إن تكرر اخلطأ يف

 إال إذا رأى املدرس املصلحة يف خلطور  األخطاء يف احلرًكت؛ طة واحد غل
 . سؤاهل عن اخلطأ يف ايلوم اثلاينمع  مروره

خطأه بمجرد أنه أخطأ فهذا جيعل الطالب يصاب ال ترد ىلع الطالب  -5
لكن ال مانع من وضع عالمة اتلأشري ىلع اخلطأ مبارش  ، باإلحباط وامللل

 . ثم تمهل الطالب يراجع قراءته ثم تصوبه لفظياً وقد أرشت هل ىلع اخلطأ
 ال تؤجل الرد ىلع اخلطأ إىل آخر القراء  بل رد ىلع لك خطأ يف موضعه -6

 . حىت ال تنىس
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 : ح خطأ الطالب يف احليظتتعلق بإصال تنبيهات
يستطيع املدرس االستعانة يف اختبار أخطاء الطالب يف ايلوم اثلاين -1

من  ار عليه كثريً ف  و  فهذا ي  ، جيدين يف نفس احللقةببعض الطالب امل
 . الوقت إن اكن صاحب حلقة

جويدية يف األحةام اتليف بداية حفظ الطالب قد يكون عنده أخطاء -2
وتلقينه  وحلن خيف خاصة يف املخارج فهذا ال بأس باتلجاوز عنها

فليس من ، اتلجويد لىق دروساً يفالقراء  الصحيحة لفظاً حىت يت
ما تسمع من أخطاء يف املستويات األوىل من احلكمة اتلنبيه ىلع لك 

ىلع مثل ـهذه  كرث حفظ الطالب كرث اتلنبيهولكن لكما ، اتلعليم
خيتم إال وعنده امللكة الةافية يف معرفة ـهذه األحةام  األخطاء فال

د  مقبوالً  فليس وإتقانها حفًظا ونطًقا ، أن يتعلم الطالب القرآن ىلع ح 
ده بل معلم القرآن ـهو معلم انلطق الصحيح هل يف ، وكيفية نطقه ىلع ح 

فاملعلم انلاجح ـهو اذلي إذا انتىه الطالب من حفظ القرآن ، وقت واحد
وال حيتاج بعده إىل معلم الكريم القرآن أصبح مؤـهاًل تلعليم  ىلع يديه

 . جديد
جيعل هل إنه الطالب ف وجد املدرس لكمات يصعب نطقها ىلع إذا -3

رـها لك يوم يكريلزمه بتدفرًتا خاًصا يكتب فيه ـهذه اللكمات بعينها و
ثم يؤمر بنطقها ىلع وجه الصواب واخلطأ حىت يفرق بني ، حىت حيفظها

 . انلطقني



 أمور تعني الطالب ىلع إصالح خطئه
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 تعني الطالب ىلع إصالح خطئه أمور

 : اآليت ومنها ,دام أموريكون ذلك باستخ
 اخلطأ وتوضيح سببه.بيان   -1
 . تكرار اخلطأ والصواب للطالب  -2
 . استماع الصواب واخلطأ من الطالب -3
اتلأكد من صحة فهم الطالب للحكم اذلي أخطأ فيه عن طريق  -4

 . مناقشته
بطريقة  تكرر ما أخطأ كأن: ال ترد خطأ الطالب خبطأ آخر -5

 . االستهزاء
 . بالطالب، واللطف، إظهار مشاعر الرمحة -6
 . سؤاهل عن اخلطأ يف ايلوم اثلاين قبل االستماع للحفظ اجلديد -7

 



 
 21 
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 القرنن الطالب طرق حيظ

 : ويه اكآليت ,ـهناك أمور ينبيغ للطالب أن يتبعها عند حفظه للقرآن
، يف حفظه فيخلص هلل، بهذا احلفظ حسن املقصدأن يكون  -1

 . وحفظ ادلين، ونفع األمة، ويكون قصده األجر واملثوبة
 اهللىض وأول ما ينبيغ للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك ر  »: :قال انلووي

 . (1)«فإنما يعطى الرجل ىلع قدر نيته، تعاىل
وأن جيعل يف ذاكرته ، واالستعانة به يف حفظ الكمه، اهللاتلولك ىلع  -2
  ٠٣: القمر چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ  ": اهللقول 
فهذا أمر الزم ملن يريد حفظ ، م القراء ةاتعلم اتلجويد وأحأن ي -3

 . وفهم أسباب اخلطأ وإصالحه، حىت يسهل عليه قبول اتلصويب؛ القرآن
للمصاحف الصوتية املرتلة  اجليد قبل احلفظ ينبيغ االستماع -4

يد  ىلع حفظهأو القراء  ملا سي، كمصحف احلرصي و احلذييف وحممد أيوب
يف إتقان حفظه : وـهذا يفيد الطالب، فظ ىلع بصري من جييد احلفظ يك حي

وهلذا جند كثرياً من ، ضاتلصويب هل عند العر   ةقلو، ىلع الوجه الصحيح
فتظهر هل الطالب حيفظ بمفرده ثم يأيت إىل املعلم مبارش  فريد عليه املعلم 

 حيتاج إىل إصالحها وقد حفظها وكرر حأخطاء كثري  
ً
فيحتاج  فظها خطأ

                                                   
 . (31: )ص« اتلبيان يف آداب محلة القرآن» (1)



 طرق حيظ الطالب القرنن
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فيجد  يف إصالحها مع انشغاهل حبفظ ايلوم اثلاين بعد ذلك إىل جهد كبري 

 . صعوبة وربما تعقد وترك احلفظ
احلفظ الصحيح من أول مر  ىلع يد من جييد الرد : ـهو وعالج ـهذا لكه

ولو اكن ذلك نظراً من املصحف ثم حيفظ ، عليه وتعليمه انلطق الصحيح
 . غيباً بعد ذلك 

 يف احلفظ واملراجعة وال تتغري الستعانة بنسخة واحد  من املصحفا  -5
، وتذكرـها، فيه سبب تلثبيت اآليات يف اذلـهنحىت خيتم املصحف اكماًل 

اليت رسمها هل املعلم ىلع اخلطأ فإذا رجع إيلها  وأيرس عند مراجعة األخطاء
 . سهل عليه إصالحهيف وجد اخلطأ مرسوماً ىلع ما أخطأه أول مر 

اختيار املةان والزمان املناسب للحفظ الوقت وذلك بيم ظنت -6
ر  وقت: مثلواملراجعة  ح  وراحة ، وصفاء اذلـهن، انلوم ألنه يكون بعدالس 

أو بعد ، وـهكذا بعد الفجر، وء األصواتوـهد، وخشوع القلب، اجلسم
 . وما تيرس للطالب من األوقات اليت يسهل عليه احلفظ فيها، العرص

، وللبحث األبكار، أجود األوقات للحفظ األسحار» ::قال ابن مجاعة
 . (1)«وللمطالعة واملذاكر  الليل، هاروالكتابة وسط انل

مع تكرار اآلية أكرث ، ز عليهاويرك انلظر إىل اآلية عند احلفظ د  أن حي   -7
إذ القاعد  ـهنا أن ما  اهللإن شاء , نهذا يطبع اآلية يف اذلـهف, من عرش مرات

  .تكرر تقرر

                                                   
 . (72: )ص« تذكر  السامع» (1)
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ن خلطأ أفمن ا تل  ف  تلحيم احلفظ من اتل  ؛ اآلية باآلية اليت بعدـهاربط  -8
تقرأ الصفحة دفعة واحد  ثم ترجع فتقرأـها من جديد مراراً وتريد بذلك 

!! فهذا يصعب ىلع كثري من الطالب واألحسن ـهو: أن تقسم فظاحل
الصفحة إىل أثالث فتبدأ حبفظ اثللث األول حىت تتقنه ثم اثللث اثلاين 

تتقنه ثم تربط بني اثللث األول واثللث اثلاين ثم حتفظ اثللث اثلالث حىت 
 .وـهكذا

وال ، من األخطاءاملعلم إىل حفظ ومراجعة ما نبهه عليه  املسارعة  -9
 . حىت ينساـها يهملها

إال هلا آية جتد ال تكاد  إنكف، الكريم القرآن تدبر وتفهم ألفاظ ومعاين  -11
 . رآن مرتابط املعاين متماسك املباينفالق، أو بما بعدـها تعلق بما قبلها

عليه  يف املقررفيحفظ الطالب اللكمات اليت  فهم وحفظ غريب القرآن -11
 ه ىلع احلفظ. ن  ي  ع  فإن ـهذا مما ي  , من املحفوظ يوميًا



 يييية تعليم الصغري القرنن
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 م الصغري القرننيتعلية ييي

خللو ذـهنه من مشاغل احليا  ؛ اهللالصغري ـهو املاد  احليوية حلفظ كتاب 
: وكما قيل، وثبات املحفوظ يف اذلـهن، ك أدىع لرسعة احلفظوذل، وـهمومها

 . احلفظ يف الصغر اكنلقش يف احلجر
ال يبدأ يف حفظ ن أ، واعلم أنه ينبيغ ملن أراد أن يتعلم القرآن حال صغره

وذلك ، وصغار السور، الفاحتة: فيبدأ معه بتعليم، القرآن حىت يكون ممزًيا
يك يكون ؛ أمره بانلظر إىل فم من يلقنهبقراء  اآلية عليه ثالث مرات مع 

ويكررـها حىت يستقيم ، ثم يستمع منه، أدىع لرسعة احلفظ ىلع الصواب
كقراء  الشيخ حممود احلرصي ، مع االستفاد  من التسجيالت الصوتية، لسانه

 . ماغريـهالشيخ حممد صديق املنشاوي و املعروف باملعلم
 . ه ايلويم يف دفرتهومما يعني الصغري ىلع احلفظ كتابة حمفوظ

وإن اكن الصغري يف حلقة مدرس فيستحسن أن يمر ىلع أكرث طالب احللقة 
 . ه املجيدينئوما سيحفظ عند زمال، تلقن ما حفظيل

 : ويراىع يف حيظ الصغري اآليت
 . وقت اجلوع م باحلفظلز  ي   الن أ -1
ل ف من احلفظ واملراجعة إال حبسب طاقته ومستواه.  -2  أن ال ي ك 
 .  وقت احلاجةوال يف -3
بل يرفق به ويؤدبه ، وال يقسوا عليه املعلم وال يعنفه عند خطئه -4
 . احلاجة بقدر
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 . وأقرانه، خاصة أمام زمالئهمنه السخرية املعلم  جيتنب -5
 . واثلناء عليه، واهلدايا، الطفل وحتفزيه باجلوائزاملعلم تشجيع  -6
ين ال يرغبون وجتنيبه الزمالء السيئني اذل، اختاذ الزميل اجليد للطفل -7

 . يف اتلعلم
ص وقتاً للحفظ ووقتاً لالسرتاحة حبيث ال يشعر ينبيغ أن خيص -8

 .وينفر من العلم، رج  باملتابعة الشديد  هل يف لك األوقات فيتض  
يف قلبه حب  القرآن الكريم وحب أـهل ه, وثمر  حفظ  أن يغرس   -9

 القرآن يف ادلنيا واآلخر .
 



 معوقات حيظ القرنن
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 معوقات حيظ القرنن

 : منها ما يأيت ,ظ القرآن الكريم كثري معوقات حف
وجل وحسن  عز اهللعدم مرااع  أمر اإلخالص واحتساب األجر من -1
 . ن بهالظ

، ونسيان العلم اهللسبب كبري لعدم اتلوفيق من ، اذلنوب واملعايص-2
  . مظلم القلب غري مهيأ للحفظ فالعايص

 (1) :كما يف ديوانه املنسوب إيله -: قال اإلمام الشافيع
و ت  إ ىل  ش ك يعٍ  ك  وء   و  ي س  ف ظ   ح 
ــور    ــم  ن  ل  ن  الع 

 
ــأ ين  ب  ــرب  خ 

 
أ  و 

 
 
 

ين    د  ر ش 
 
 إ ىل ت ر ك  الم عايص   ف أ
ن ور    ى ل ع ايص   اهللو  د  ه    ال  ي 
 
 

وذلك إما ، لعجلة يف احلفظ مع اإلـهمال للمحفوظ وعدم مراجعتها-3
أو النشغاهل الزائد ، أو لكون غرض الطالب االنتهاء من احلفظ، ف اهلمةلضع

 . أو دروس أخرى، بأمور
 . كبري من معوقات احلفظ والعلممعوق ، االـهتمام الزائد بأمور ادلنيا-4
ؤدي وت، فهو من األشياء اليت قد حتول دون احلفظ، املعد  بالطعام متالءا-5

 ة  ن  ط  الف   ب  ـه  ذ  ت   ة  ن  ط  ابل  : وذلا قيل، إىل ضعف اذلاكر 

                                                   
 نسبها لعيل بن خرشم.وبعضهم ي (88ديوان الشافيع ص) (1)
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     ٹ ٹ، ىل نفسه أنه فوق انلاسونظر الرجل إ، كرب ىلع انلاسال-6 

 .74١:األعراف چڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ
العلم مستيح وال  يتعلمال »: ويف ابلخاري تعليًقا عن جماـهد بن جرب

 . (1) «مستكرب
، ينقطع ثم، ثم يعود، وعدم االستمرارية االنقطاع عن احلفظ أياًما-7

 . وـهكذا

                                                   
 (261)صحيح ابلخاري ـ كتاب العلم "باب احلياء يف العلم"ـ ص  (1)



 أسباب اخلطأ يف قراءة القرنن عند املبتدئ
 

 

27 
 

 يف قراءة القرنن عند املبتدئأسباب اخلطأ 

 : عن طريق اآليتاخلطأ عند املبتدئ كون ي مااغبلاً  
 . ضعف الطالب يف قراء  انلصوص العادية وعدم ضبط قواعد اإلمالء -1
 . غة الغربيةلعدم فهم القواعد املتعلقة بال -2
 .الضعف يف نطق بعض احلروف: ويه، اللكنة -3
الرسم العثماين للمصحف الرشيف الطالب بقواعد عدم معرفة  -4

 . , وعدم معرفة رموز املصحففها عن قواعد الرسم املعروفةواختال
 . بها أعدم حفظ املعلومات انلظرية والقواعد اللكية يف القراء  اليت يقر -5
 . م هلح احلروف بعد تعليم املعل  قلة اتلدرب ىلع إصال -6
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 ننمن القر حيظهالطالب ما  طرق مراجعة

 عز اهللأن من األـهمية بمةان مراجعة ما حفظته من كتاب  اهللعلم راعك ا
اً فقد أعطاك ما لم يعط كثري حلفظ كتابه اهللفإذا وفقك ، ـهماهلإ وجل وعدم

 اهللوقد حذر  أو تفرط فيه، من خلقه فمن اخلسار  أن يضيع منك ـهذا اخلري
 ٱ چ ٹ ٹ، وتعريضه للنسيان، عن القرآناألمة من اإلعراض 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 7٣٣ – ٩٩: طه چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 : وإيلك أيخ الكريم بعض الطرق ملراجعة القرنن
ت ألن احلفظ يتفل  ؛ من حفظ شيئًا من القرآن فال يرتكه أكرث من أسبوع-1

تعاهدوا القرنن فو اذلي نييس بيده هلو أشد »: قالملسو هيلع هللا ىلص وهلذا قال انليب ، رسيًعا
 . (1)«تيلًتا من اإلبل يف عقلها

 . وإذا اكن من نفس احللقة فهو أفضل، االستعانة بالزميل اجليد-2
ر ٍد واحد-3 تلكون املراجعة مرتني للك ؛ املراجعة مع الزميل تكون يف و 

 . واحد منهما
 . يف انلوافل وخاصة صال  الليلورده  قراء -4

                                                   
 . عن أيب موىس ، (791( ومسلم )5133ابلخاري ) (1)



 ه من القرننطرق مراجعة الطالب ما حيظ
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ا ال يرد داعء العبد إذ اهللفإن ، ادلاعء بتيسري القرآن ىلع العبد وحفظه-5 

 . بصدق يلهأخلص فيه واتلجأ إ

 : تنبيه
ـ أن الطالب اذلي يراجع القرآن الكريم وعنده صعوبة  اهللاعلم ـ وفقك 

ألنه لكما كرر اآليات ؛ فيه أن أجره أكرث من اذلي يراجعه وحيفظه بسهولة
فال  (وإنما األجر ىلع قدر انلصب)، اهلل ن أعظم مثوبة عندواحتسب األجر اك

 اهللالقرآن سهل ويسري بإذن  تيأس وال حتزن بل أحسن الظن بربك واعلم أن
  .71:القمر چۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںٹ ٹ چ  تعاىل

، وال ريب أن تكرار القرآن الكريم وترداده لغرض مراجعته هل ثمار طيبة
 : منها، وفوائد كريمة

تعاهدوا »ديث احلوـهذا مفهوم ، احلفظ وترسيخه يف اذلـهن تثبيت-1
  . (1)«...القرنن

 . زياد  يف األجر واحلسنات-2
 .انشغال الطالب حبفظ وقته من الضياع-3

                                                   
 تقدم خترجيه. ( 1)
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 الكريم  للقرنن أخطاء املعلمني 

 : ومنها اآليت ,ـهناك أخطاء كثري  يقع فيها بعض معليم القرآن الكريم
رد عمل من مجلة األعمال اليت يتكسب من القرآن جم تعليم أن جيعل  -1

 . ما وراء ـهذا العمل من األجور العظيمة هورائها األموال دون استشعار
فهذا الصنف ، هيشهد هل بذلك محلت   م القرآن من ال حيسنه ولمل  ع  أن ي  -2

 . رضره أكرث من نفعه
ز إلحرا اهللممن وفقه يكون وربما ، عدم وجود اخلرب  يف تصحيح اخلطأ-3

لكن ليس دليه الطريقة الصحيحة اليت تعني الطالب ىلع ، بعض القراءات
 . مر  أخرى الطالب حبيث ال يكرره، إصالح اخلطأ

ثم ال يسأهل عليه مر  أخرى فهذا ال  مر  واحد  فقط االكتفاء برد اخلطأ-4 
ألن بعض األخطاء مرسومة يف ذـهن الطالب منذ سنوات فيصعب ؛ يكيف

 . ويبها مر  واحد إزاتلها بمجرد تص
بعض الطالب قد خيطئ فيأيت املعلم حبرًكت أو لكمات يفهم الطالب -5

طأ فيصوب الطالب مبارش  فيرتكه املدرس يميش ىلع ـهذا احلفظ نه أخأمنها 
ألن الطالب وإن صوب بمجرد ؛ وـهذا قصور منه، ويكتيف املعلم بذلك الرد

يف ذـهنه إال ما اكن يقرأ به  تنبيهك هل يف ذلك الوقت لكنه بعد أيام لن يبىق
 . ألنه ـهو اذلي قد طبع يف ذـهنه سابقاً 

مانع أن ترتك  وال، ؤرش هل بمجرد أنه أخطأ يف املصحفوعالج ـهذا أنك ت
 . ىلع اخلطأهل هل املجال يصوب من ذات نفسه لكنك قد أرشت 
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مفتوحاً  , فاألوىل أن يكونإىل حفظ الطالب ومصحفه مغلقاالستماع  -6 

ال  قد دقيقة اً وألن ـهناك أحةام، ك ألن ذلك أضبط حلفظك أنتبني يدي
 . تذكرـها إال عند رؤيتك هلا

ترك املصحف مفتوحا أمام الطالب عند التسميع فبعض الطالب ربما -7
 . تهقراءنظر إىل املصحف عند 

 . خطأ الطالب بعنف وتوبيخ وتقليد خطأ الطالب تعنيفاً هل رد  -8
ا أخطأ من األحةام اجلانبية اليت لم خيطئ فيها رد ىلع الطالب فوق مال-9

 . قرص الرد ىلع ما أخطأ إال ملا البد منهاو
عند استماع ما يلقيه  معه بقلبك وسمعك الطالب أنك شعارعدم إ-01

 . رج احلرفتركز ىلع فمه كيف خي   الو، تنظر إيله العليك من املحفوظ ف
 . بيه أىلع من مستوى الطال اتلنبيه ىلع أخطاء-11
 . استخدام عبارات ولكمات غري واضحة أو غري منضبطة عند اتلنبيه-12
عند انشغاهل يلقوم مقامه فربما قرأ الطالب  مؤـهلغري  اً نائباملعلم اختاذ -13

 . خطأ ولم يرد عليه واعتمد الطالب ذلك احلفظ وـهو خطأ
لالكم باهلاتف أو با اكنشغاهل تشاغل املدرس أثناء اتلعليم بغري اتلعليم-14

 . عنه فال ينبهه ىلع اخلطأ فربما أخطأ الطالب واملعلم اغفل  ، مع طالب آخر
أمام ـهذا انلقد ن وربما اك، بلعض الطالب املعلم بانلقد الشديدتوجه -15

، حلفظ القرآننه ال يصلح للعلم وال عله يفهم أمما جي األسلوب وـهذا، زمالئه
وًكن الالئق بهذا ، سب مع ـهواهوأقبل ىلع ما يتنا، فربما ترك القرآن وأـهله

ويصرب عليه مع حسن ، املعلم أن يشجعه ويفتح هل باب الرجاء واألمل
 . به يف املستقبل اهللفربما ثبت ونفع ، اتلوجيه
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الشد  الزائد  أثناء القراء  لغرض إخراج احلروف ىلع  تعويد الطالب-16
ي   من خمارجها بمجرد قراء  بعض  هس  ف  ن   ع  وـهذا القارئ رساعن ما يتعب وي ض 

بعضهم  حىت رأيت  ، وإن اكن إماماً شعر من خلفه باتلعب تلعبه، الصفحات
 الطريقة والقراء  بهذه، ويشد نفسه، ويقبض يديه، عند القراء  يغمض عينيه

بل املطلوب أن تكون القراء  ، ا القلوب واألسماعه  ج  م  ت  تنفر منها الطباع و
، ىلع السامعني ثقيل  ، ىلع غري ـهذه الطريقة إذ القارئسهلة عذبه حلو  لطيفة 

فيهم تنطع وحترير زائد يؤدي إىل :  د  و  ج  ء الم  ار  فالق  » :ـ اهللرمحه ـ  قال اذلـهيب
ع يف جتويدـها ط  ن  واتل  ، يبىق مرصوف اهلمة إىل مرااع  احلروف ئالقارأن املجود 

اخلشوع يف  ويرصفه عن، تعاىل اهللحبيث يشغله ذلك عن تدبر معاين كتاب 
يلهم إفينظر ، تعاىل اهللكتاب  ا حبفاظيً ر  د  ز  وخيليه قوي انلفس م  ، اتلالو  هلل

وبأن القراء ال حيفظون إال شواذ ، وأن املسلمني يلحنون ،بعني املقت
 . (1)«القراء 
وـهذا هل ، فيحرض بعد ذـهاب وقت كبري، اتلأخر عن احلضور إىل احللقة-17

وعدم ، فيقتدي به الطالب يف اتلأخر تقبلسلبيات ىلع الطالب يف املس
وربما قرص  يف تعليمه مرااع  لضيق ، االـهتمام باتلدريس عندما يكون معلماً 

 . الوقت

                                                   
 . (25: )ص« زغل العلم» (1)
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أو ، عدم ضبط املعلم للحلقة فربما لعب بعض الطالب يف احللقة-18 

فينشغل  ملعلم ال يليق هلم باالً وا، أو لعبوا باهلواتف، الكم بينهمانشغلوا بال
س حلقة د  ق  ي  املعلم أن فال بد ، ويغفل عن اآلخرين، يهذلي يقرأ علالب ابالط
وال بد ، ب الةاملة يف احللقةان يف أذـهان الطالب حبيث يلزتمون باآلدآالقر

لطالب أقل أو تعليم ، أو مراجعة، كذلك أن يشغل لك طالب يف احللقة حبفظ
 . ا وـهكذاحفظً منه 
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 للقرنن أخطاء املتعلمني

 ء كثري  قد يقع فيها من يتعلم القرآن الكريم, ومنها:ـهناك أخطا
 . الكريم لقرآناىلع حفظ عدم اجلدية والعزم -1
 . أو ألدىن األعذار، بدون عذر ةاحللقيف ياب اإلكثار من الغ  -2
 . أو املراجعة، عدم االـهتمام بتوجيهات املدرس يف احلفظ-3
 اء فقطر  ماع بعض الق  أو االعتماد ىلع س، احلفظ املبارش من غري معلم-4

دون عرضه ىلع املعلم أو الزميل اجليد بعد االستماع ألن جمرد السماع قد ال 
 . يكيف

، ت أصواتهمن  س  اء اذلين ح  ر  الق  احلفظ ىلع نغمة معينة يقدل فيها بعض -5
فيصري الطالب يقدل القارئ حىت يف اخلطأ ، ولكن عندـهم بعض األخطاء

 . بغري قصدبقصد أو 
لكن ليس عنده اهلمة ، الطالب عنده اهلمة القوية يف احلفظ بعض-6

أـهمية عن  لأو تصويبه وأمر املراجعة ال يق، القوية يف مراجعة ما حفظه
يم بالكيفية ال إذ العرب  يف حفظ القرآن الكر ـهميته أعظمبل ربما أ، احلفظ

 ؟وـهل تستطيع اإلمامة بانلاس بما معك ؟ وـهل أتقنت  بالكمية, كيف حفظت  
 .ه ؟من القرآن ؟ وـهل تستطيع أن تعلم ما حفظت  

احلفظ قبل وقت التسميع بوقت قصري مما يؤدي إىل نسيان املحفوظ -7
 رسيًعا, وذلك لعدم تكراره يف فرتات زمنية متباعد  متفرقة.
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تقن تسميع املراجعة عند من لم يصل حفظه إيلها أو وصل لكنه لم ي  -8 

 .تلك السور 
ها يف الرسعة املفرطة عن-9 ر احلروف, أو يدمج بعض  د القراء  حبيث ال ي ظه 

يف احلرًكت فال يسمعه املعلم أو املراجع.  بعض أو خي 
خرى قبل أن جيمع السور  األوىل ويسمعها يف -11

 
االنتقال من سور  إىل أ

    جملس واحد بإتقان .
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 الطالب عند القراءة أخطاء

 من أبرز ـهذه األخطاء:
 . تقطيب اجلبني -1
 . ألنف ورفع جانبيهنفخ ا -2
 . رفع احلاجبني وإنزاهلما -3
 . نفخ اخلدين عند انلطق بالضاد -4
 . اـهزتاز الطالب جبسده أو برأسه -5
 . تمايل الرأس حبسب نغمة القراء  -6
 .كرث  االتلفاتات واحلركة -7
ع املعلم أو املراجع -8  .خفض الصوت حىت ال يكاد ي سم 
   . تعود إغماض العينني عند القراء   -9

 : تنبيه
، يه احلفظب أن يبدأ حفظه بالسور القصار حىت يسهل علنصح الطالي  

لصغار والقراء  يف تعليم امن غريـها كلسور اليت حيتاجها يف يومه أكرث ألنها ا
 . الصال  وحنو ذلك
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 املأكوالت اليت تعني ىلع احليظ                      

 : ومن ذلك، ـهناك أنواع  من املأكوالت تعني ىلع احلفظ
؛ عليك بالعسل»:: قال الز ـهري، فهو منشط للجسم والعقل، العسل -1

 . (1)فإنه جيد للحفظ

 . الزبيب -2

 . اللنب -3

 . رشب ماء زمزم بنية احلفظ -4
 . وحنوـها، زيت احلبة السوداء مع العسل -5
 . رشب الزجنبيل -6
 . (2) أكل حلم الضأن الصغري -7

احلمضيات  أن الي كرث   من ينبيغ ملن حيب أن يكون حفظه قويًا واذلي
خمة, وكرث  فإنه من أسباب اتل    من األكل عموًما,كرث  ال ي  ن يف األكل, وأ

  انلوم, وقلة احلفظ.

                                                   
 . (2/217« )اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع» (1)

 . وغريه، وما بعدـها (1/242) من أراد املزيد فلرياجع الطب انلبوي البن القيم (2)
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  قة يف احلل   نداب الطالب

ينبيغ ىلع الطالب يف حلقة القرآن الكريم أن يتحىل بصفات كثري  من 
 اآلداب ومن تلك الصفات ما يأيت:

 نصحه,  وتوجيهه هل, لتعظيم الطالب ملعلمه, واحرتامه, وقبو-1
 احرتام الطالب لزمالئه, وحسن األدب, واألخالق معهم.-2
 وعدم اتلأخر. احلظور إىل احللقة من بداية الوقت,-3
 ونظافة.احلظور ىلع طهار  اكملة -4
 ة احلسنة.ئحسن امللبس واهلي-5
 العلك, ومضغ عب باجلوال,لاكل, عدم االنشغال يف احللقة بما يليه-6

  ت االنتباه.يشت   وحنوه مما

 : تنبيهان   
 فواهأ ص القرآن الكريم دون غريه بوجوب تلقيه منقد خ  : اتلنبيه األول

نا غًضا طريًا إيل فوصل، ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب  ليق   يلتم انلطق به سليًما كما ت  ؛ اعرفيه
 ، بسنده املتصل

 
 . ملسو هيلع هللا ىلصنزل ىلع انليب كما أ

 : منها ,م هل فوائد كثري فاألخذ عن املعل   
 . إذا أخطأ صحح هل القراء ي -1
 . ما أشلك ىلع الطالب أثناء احلفظ حيل  -2
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 . (1)ينبهه ىلع اآليات املتشابهات  -3 

 . لكمات اليت خيتلف نطقها عن رسمهاالوينبهه ىلع  -4
 . فيما ضاق عليه اهللباللجوء إىل  يذكره -5

 . .  من أفواه املشايخ أمر رضوريفاتلليق   
آخر زجره للحاجة خيتلف من طالب إىل الب وتأديب الط: اتلنبيه اثلاين

ومنهم من حيتاج إىل ، فمن الطالب من تكفيه نصيحة، حبسب نظر املدرس
 . ومنهم من حيتاج إىل استخدام العصا، زجر
فالزجر ، اجتمع مع ـهذا الزجر واتلأديب انلصيحة بالرفقحبذا لو  ويا 

 . هذبت  وانلصيحة ، يؤدب

                                                   
 لـ ) فواز احلنني( (للمتشابه اللفظي يف القرآن املجيد الضبط باتلقعيدي نظر كتاب )  (1)
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 خاتمة
وإال فطرق تعليم القرآن ، كما أسلفت يتهادأخرًيا ـهذه الطريقة أمر اجو

وقد اخرتت ـهذه ، ومن مدرسة إىل أخرى، وأسايلبه ختتلف من مدرس إىل آخر
تأـهيل و ,-اهلل إن شاء-عليها الطريقة ملا رأيت من نفعها وضمان احلفظ 

 أصبت  فإن ، الطالب إلمامة انلاس وتعليمهم بعد االنتهاء من احلفظ عليها
 وعيل  ، فهذا طبع البرش فلك غنمه وإن أخطأت، وحده اهللن فم هديف ـهذا اجل  

و عنا وينفعنا فويع أن يتقبل منا اهللوأسأل ، وليس ذلك عن قصد، غرمه
 . واملسلمني إنه ىلع ذلك قدير وباإلجابة جدير

 . نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم ىلع اهللوصىل 
 . واحلمد هلل رب العاملني 

 : كتبه
 بن أمحد الضبييب اهللعمار بن عبد /أبو الويلد 

 . وسائر دور أـهل السنة، اهللدار احلديث بمعرب حرسها  -ذمار–ايلمن 
 ـه1436- شوال -29

773177916 - 967+ 
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َان يف أخالِق حامِل القرنن ح   والَرْي  و   قصيدة بعنون: الرَّ

 لعلي بن سعد الغامدي المكي

لللللد        -1      
ُِ لللللِّد  ِ ْق الن  ِخللللل

 

ل لللل     ُِ  خ  للللِّد  ِ  و   ِِّشللللد     الن

لللعِ  ِلللي العللللِ و   للل   ِِّ      -2      ن

 

للللل ِد       و    ن
ِِ ث لللللابِِّ   ِونللللل  و  

 3-    ِ ِ ل للللل ُ    غن لللللِ   لللللِ َل  ل   أ ون

 

َِللللللد      و و  ل ِ    لللللون م  للللل   الن  َل 

 4-   ِِ للللل ِِ الِ ِه خ  ق  لللللِّن
َِ لللللا   لِ  ِ     ن

 

و للللد       ِ اِِّ ه  و  للللت  ََ للللونل  الن  ل 

ث للللللِّ    -5  دث ر    ْ  أ ون    للللللَم ُن س   إِ

 

 ه ع  قللللللد     
ِِ ِ لَِللللللل للللللل   أ ضن

ْ  م  نت لللللِد     -6  و للللل تن ْ  م  تن  للللل     ُ 

 

ل لللللد       ِ لللللاِ ي و    ت  لللللو الن ِن      

لللِّ      -7  ِ  مِلللنن م  ون
للللِ لنلللس  س   ِ الن  و 

 

للللِوي   ِهللللد    ا  لن ُ    م  للللِّد  ِ  لن

تنل و مِللللن ِ  للللِّ    -8  للللا   تنل للللو م     

 

َبِّ    و   للللللللللِّ          ت للللللللللد     

ر  ِ   -9  لللللو  ِن َت ِْ الن   لللللا
ِ  بِلِ   ن  ت للللل

 

لللِّق        ه ه 
ِ
لللوث للل نِل الن ق  مِلللنن ل 

 11-    ُ ا ِ  مِونلللل   لللل ك  ل ِو   ل  للللون م   الن

 

ِْ      ِلللللد      َ لللللا ُ  الن  مِونللللل ا

ب لللل ن   -11  ت ِّ   اتن
ِ
للللوث ا  ِللللت ن  الن ق إِ    و 

 

لللللد      لللللت َد ه   اق  اشن ِ  و  َلللللل  و 

 12-    ِ للللل ل  لن   لللللد    د  ت  لللللِّن ا ه  إِ    و 

 

 ه ع  قللللللد     
ِِ ثِونللللللِّ   ِونلللللل    ك 

للل  ل  ن و    -13  ِ  س  للل ونلللِّاِّ  ل  ا النخ   إِ  

 

للللوقد      ونللللِّاِِّ  ه    لللل  ل  النخ   ت 

 14-    ْ للللل اض  ت و      ِِ ل لللللِلَِلللللل  اْلن قن

 

للللد      م  للللهِ    ل  ِْ م  لللل   ِللللي   

ِق ِللله    -15  ون م  ْ   ِلللي النَ للل نِِّ و  ث للل  م 

 

لللل ِد      م  ن ِ  و  للللدن ع  ِ  الن للللون
ِِ
م   و 

للللد        -16  م  ن  و 
ِْ للللا نن   ِ ْن ْ  ا  ن  نلللل

 

للللل   الن   ِّ  ن الن ِ      و  لللللون    لللللالِو  م 

 17-    ْ للل للل   ق    لللن  َل  لللون   َل     ت 

 

للللد        للللِد   ه  هن ْ  الن ق لللل ِون س   و 

للللل ِ  أ ب لللللدا    -18  لللللِ   بِالنل  ن ت       

 

ِْ     لللللد      ِن و للللل ْ  الن لللللا  ظ   و 
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لللللو ا  -19 و   ِ  م  و للللل  و   ِ لللللوِي  َل 

 

للللد      ِتَمللللِه   لنل  و   الن لللل   س   و 

 21-    ِ لللل ع  للللا    ن   ِهللللد   ِللللي م  م   و 

 

      ِ ِعلللللد    ق  نللللل ِن     ُ   ْ للللل    

 21-    ْ لللللل ا    ن     ُ للللللد  إِ  ُ    ل  

 

للللللد      ُ    ل      ُ نوا     و الللللللدق

ول ِ  -22  م  َ للللا بِللللالن للللن  ظ   و   ل   

 

َ لللليثق    نلللللِّ        َ للللنق الن الن  و 

أ مِللللونن    و ِ للللدن     -23  للللن  و 
ِ    

 

ِ لللللد      ِن لللللا    ِ   ِوم  لللللون
كِ َل   و 

 24-    ِ لللنن  ِلللي َِللنللل
ا   ل كِ للله  ش   و 

 

لللللد    و    لللللا   ه عن     ِع 
 أ ن لللللاع 

للللنن  ِللللي ِقلللل     -25 
للللو  ل كِ ق     و 

 

للللللللَد       ت ت      ِ  ُ   ِللللللللي   

لللللَود      -26   ش 
 
لللللاث ْن بِو   ِمللللل  أ جن

 

لللللَود       َ َْ م  للللل  ت 
 ْ لللللا ق     و 

لللله    -27  م  م  للللو م     ُ    خن  للللو ن لن

 

ْ    للللد      ا للللِّ  للللنن إِجن لللَل ن ق   ش 

 28-    ِ للللل ع  ُ     ن   َملللللا  ِ  ق  لللللم     

 

للللِعد     ُ     نِ للللِّ    ُ     ن للللا   م 

م  نِهللللي  -29   الن
ِْ
ِّن ع   أ َمللللا   بِللللالن

 

ِ للللللد      َمللللللا    ن للللللاث  ق   ن تن

 31-   ِِ لِوللللل  هن
ِ
لللللَ  ْل  و   للللل   ي النل 

 

للللد      ل   و   هن
ِِ ِ   ِونلللل  ُ     ن لللل

لللات ي ِجلللدِ   -31  لللنن س  ِّ  ق  لللم   َ  و   

 

ِشلللد      َْ و   ِّن للل لللنن ض  و م  ق     لللدن

 32-    ْ لل ه  للِه  ِللي ق  اج  ا النل     لن  للو   

 

    نِهلللللد     
 ِ للللل ج  لللللِه و  اش   َ  بِ  

 33-    ِ ل لللللل
ِِ
عن ِْ ِوم  للللللِِّا  ن

ِْ ْ  ا أن    

 

تِللللد      لن م  للللوِ  و  ِعللللونن  النه  م   و 

للللِ  -34  ُ    خن   للللمن     س 
ِِ ونلللل ل  ق   و 

 

د      لللللت  َن لللللنن    ِ  م  ئ للللل
 ُ    خن ِ

 35-  ِ لللم  ل ِ  اْلن سن ْ  بِلللانلخ  َمللل ه ه   و 

 

لللِّق       لنلللِ  ه    لللا  ِلللي النخ   َ  و   

لللل  -36   ِ ُ  الن للللا للللً    ِ ل  ِ  خ  لللل ُ  ل   ِّد

 

للللَود      س  ِ  و  للللون  ِ للللو   الن ل     م 

ا   -37  لللل   للللا   ه  ه  و  ِ   الن ِِّم  للللو كن  س 

 

َمللللللللد      ت غ     
ِِ تِلللللللل م  َلن بِِّ   و 

 38-    ْ للللللِّا  اهلل  و   لللللِ  ن ِ  ِ  ن لللللل  ل 

 

لللللد     
لِ ب لللللاِ    خ  إِللللللِ ادن  و 

 39-    ِ أ ن للللا مِ نللللل ا مِ ِلللللي و  لللل    ه 

 

للللللللو        ت    ِ  س  للللللللاَِل   و     

اب للل ن  ِلللي   -41  ِ  ط  لللت   َ ننو ا ِقون  اللللدق

 

ِقللللد      ون َ للللِه م  الِي النه  للللو  ق   و 
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 . انلبوية طبعة املدينة ,القرآن الكريم -1
أبو احلسن عيل بن حممد ابلرصي ابلغدادي أدب ادلنيا وادلين,  -2

 . مكتبة احليا ، الشهري باملاوردي
 بن رشف أبو زكريا ميح ادلين ييح، اتلبيان يف آداب محلة القرآن -3

 . الطبعة اثلانيةدار املنهاج ، انلووي
 دلين أبوبدر ا، واملتلكم يف آداب العالم واملتعلمتذكر  السامع  -4
, جزء دار البشائر اإلسالمية ,حممد بن إبراـهيم بن سعد بن مجاعة اهلل عبد

 . واحد
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، دار الكتب العلمية بريوت، بن املبارك املروزي اهللعبد ، الزـهد -11
 . ـه1386 بعة األوىلطال

مكتبة املعارف ، حممد نارص ادلين األبلاين ,السلسلة الصحيحة -11
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 . (1ط )

 . دار اهلالل، حممد بن أيب بكر ابن القيم، الطب انلبوي -15
دار ، بن حجر العسقالينأمحد ، فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -16

 . فؤاد عبد ابلايقاملعرفة ترقيم حممد 
بعة طالد /عبد الرب بن نواب ادلين دار طويق ، ؟كيف حتفظ القرآن -17
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