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احلمدهلل رب العاشمني والصالة والسالم على حممد وآله أمجعني ، فإن مجعيات التحفيظ يف اشمملكة حتّلق جبهود   
وقد وصلها هذا العمل الكبري  و األجر العظيم ، وإن حمافظة الزلفي مضيئة يف اجملتمع ، وال يكاد حي وال حمافظة إال 

خصوصا هلا من اجلهود اشمبذولة من اشمؤتسسات واألفراد يف مجعية احملافظة اجلهد اشمتميز والسبق  دائما للتطوير واجلودة 
فاكر اهلل القائمني على اجلمعية والتميز ،فكان هذا اشملتقى ليكون على طريق اإلبداع يف خدمة كتاب ربنا تبار  وتعاىل ،

 وأثاهبم وبلغهم أعلى الدرجات يف الدارين.

أحب الباحث أن يركز الضوء على أثر األحكام الارعية يف تعليم القرآن الكرمي على جودة ومتيز وإعداد معلم وقد 
لقرآن الكرمي ، واعداد اشمعلم ، ومتيزه، القرآن ، شما نعلم مجيعا  من أمهية بالغة حلكم الارعي والفتوى من جتلية أهداف تعليم ا

وجودته ، فمن علم احلالل واحلرام يف عمله ضبطه وفق  شرع ربه ، وجتنب ما قد يقع له من شبهات أو وقائع فنكون 
 .وجمتمعناا نحفظنا معلمنا وضبطنا جودته وأطلقناه بسالح العلم كي يبدع ويرتقي ، فرتتقي مجعيتنا وقرآن

  أثر األحكام الشرعية في تطوير معايير أداء جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ااركة "  وكان عنوان اشم    

 وقد قام الباحث بتقسيم البحث إىل مبحثني "

 اشمبحث األول " تعليم القرآن الكرمي مكانته وأهدافه وتطويره.            
اشمبحـــث الثـــاح " األحكـــام الاـــرعية اشمتعلقـــة مبعلـــم القـــرآن الكـــرمي وأثرهـــا يف اجلـــودة والتميـــز وإعـــداد اشمعلـــم "وفيـــه  

 مطلبان "
 اشمطلب األول " منا ج من األحكام الارعية اشمتعلقة مبعلم القرآن الكرمي

 دة ومتيز وإعداد معلم القرآن يف جو اشمتعلقة بتعليم القرآن الكرمي م الارعية اشمطلب الثاح " أثر األحكا
 اخلامتة " وفيها التوصيات 

 اشمراجع 

 

 

 

 :الدراسة أهمية  
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نظمت اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة الزلفي )ملتقى اجلودة والتميز مجعيات حتفيظ القرآن  رؤى 
 11هـ اشموافق 1438/  4/ 23ناجحة يف تعليم القرآن الكرمي( و لك يف يومي األربعاء واخلميس  اتسرتاتيجياتمستقبلية و 

 م2017/ 1/

وتعد اشملتقيات العلمية من أنفع اجملاالت األكادميية اليت تتالقى فيها األفكار اجلديدة و تؤدي إىل نتاج معريف و 
قبلية و اشمتنوعة. و اشملتقى الناجح يعترب مكسبا  كبريا  للمؤتسسة اليت تقين تستفيد منه اجملتمعات و تواجه به حتدياهتا اشمست

 .يعقد فيها

لذا قامت مجعية حتفيظ القرآن الكرمي بالزلفي بالتحضري شملتقى اجلودة والتميز أمال منها يف االتستفادة من اخلرباء 
على اشمستوى األول على مستوى واشمتخصصني ، ومن جانب أخر احلفاظ على مستوى أدائها وتطويره بعد حصوهلا 

-9001هـ ، وكذلك حصوهلا على شهادة األيزو )1437اشمملكة نطاق اجلمعيات اشمتوتسطة يف جائزة السبيعي للعام 
( يف نفس العام ، ومن مث جاء هذا اشملتقى الذي جيمع اجلهود ويربز اشمبادرات الناجحة يف االرتقاء جبمعيات 2008

ن هلا دورها الفاعل يف تنمية وتطوير مجعيات التحفيظ ، ومن هذا اشمنطلق يستهدف هذا اشملتقى التحفيظ ، ويربز منا ج كا
االهتمام بتجويد أعمال مجعيات التحفيظ اليت اعتنت بتطبيق معايري اجلودة، هبدف حتقيق أكرب قدر من االهتمام بالقرآن 

من خالل هذا اشملتقي أن يستهدف حث مجعيات التحفيظ  ودور القرآن اليت تبديها ألبناء الوطن وخلدمة اجملتمع، ويتوقع
على حتسني خمرجاهتا من خالل تطبيق معايري اجلودة والتميز ، ومن  لك تطبيق اجلودة،  لك ألن مجعيات التحفيظ أحوج 

 .ما تكون لتطبيق اجلودة يف أدائها الرتباط عملها بأفضل خدمة لكتاب اهلل تبار  وتعاىل 

ث يف ما يرتقي باشمعلم القرآن فيما يتعلق بأثر معرفته لألحكام الارعية اشمتعلقة بتعليم القرآن وعندما يبحث الباح
 الكرمي ، فهذا من األمهية مبكان لنزداد جودة ومتيزا  حنو اإلبداع بإ ن اهلل تعاىل .

        
 سة :مشكلة الدرا

تسيجيب البحث عن ماكلة الدراتسة وتتلخص يف تسؤال رئيس " هل يوجد أثر لألحكام الارعية اشمتعلقة بتعليم القرآن الكرمي على  
 جودة ومتيز وإعداد معلم القرآن يف مجعيات التحفيظ ؟

 "وهي الدراتسة عنها جتيب فرعية أتسئلة عدة الرئيس السؤال هذا عن ويتفرع

 الكرمي يف مجعيات حتفيظ القرآن األحكام الارعية اشمتعلقة بعمله ؟هل يتعلم معلم القرآن   -1

 هل يوجد أثر لتعلم معلم القرآن يف مجعيات التحفيظ لألحكام الارعية اشمتعلقة بعمله؟ -2
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 ؟ ة مكانةعلم القرآن يف الدنيا واخآخر خاصة شمكانة هنا  مهل  -3

 القرآن اشمكانة اخلاصة ؟ عداد معلميظ القرآن تويل اجلودة والتميز وإهل مجعيات حتف  -4

 

 :الدراسة أهداف
 

 "التالية األهداف حتقيق إىل الدراتسة تسعى
 

 جتلية مكانة أهل القرآن الكرمي ومعلمي القرآن الكرمي يف الدنيا واخآخرة.  -1

 بيان منا ج من أحكام وفتاوى شرعية للعلماء واشماايخ تتعلق بتعليم القرآن الكرمي  -2

والطالب واجملتمع  يف أدائهاجلودة والتميز  إبراز أثر معرفة وفهم معلم القرآن الكرمي لألحكام الارعية اشمتعلقة يف عمله على  -3
 احمللي .

 اقرتاح بعض السبل لالرتقاء حبلقات القرآن الكرمي واشمعلمني  -4

 ى دائما  عاقرتاحات عامة تصل باجلمعيات إىل  اجلودة والتميز كما تس -5
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 :آن الكريم مكانته وأهدافه تعليمه ول : تعليم القر المبحث األ         
 

 : خصائص يف الدنيا ويف اخآخرة ، ومنها ومعلم القرآن الكرمي له "حافظ القرآن مكانة  أوال :
 "على غريه أنه يُقدَّم يف الصالة إماما      .1  

عـن أ  مســعود األنصــاري قـال " قــال رتســول اهلل صـلى اهلل عليــه وتســلم "   يـؤم القــوم أقــرؤهم لكتـاب اهلل فــإن كــانوا يف 
القراءة تسـواء فـأعلمهم بالسـنة فـإن كـانوا يف السـنة تسـواء فأقـدمهم هجـرة فـإن كـانوا يف اهلجـرة تسـواء فأقـدمهم تسـلما وال يـؤمن 

   .1على تكرمته إال بإ نه  الرجل الرجل يف تسلطانه وال يقعد يف بيته
وعن عبد اهلل بن عمر قال " شما قدم اشمهاجرون األولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رتسول اهلل صلى اهلل عليـه وتسـلم  

 ..2كان يؤمهم تسامل موىل أ  حذيفة وكان أكثرهم قرآنا 
 . مع غريهأنه يقدَّم على غريه يف القرب يف جهة القبلة إ ا اضطررنا لدفنه     .2  

عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال " كان النَّيب صـلى اهلل عليـه وتسـلم جيمـع بـني الـرجلني مـن قتلـى   أحـد   يف 
ثوب واحد مث يقول " أيهم أكثر أخذا  للقرآن ؟ فـإ ا أشـري لـه إىل أحـدمها قدَّمـه يف اللحـد وقـال " أنـا شـهيد علـى هـؤالء يـوم 

 .3مائهم ومل يغسلوا ومل يصل عليهم القيامة وأمر بدفنهم يف د
 . يقّدم يف اإلمارة والرئاتسة إ ا أطاق محلها    .3  

عن عامر بـن واثلـة أن نـافع بـن عبـد احلـارع لقـي عمـر بعسـفان وكـان عمـر يسـتعمله علـى مكـة فقـال " مـن اتسـتعملت  
على أهل الـوادي ؟ فقـال " ابـن أبـزى ل قـال " ومـن ابـن أبـزى ؟ قـال " مـوىل مـن موالينـا ل قـال " فاتسـتخلفت  علـيهم مـوىل ؟ 

رائض ، قـال عمـر " أمـا إن نبـيكم صـلى اهلل عليـه وتسـلم قـد قـال " إن قال " إنه قـار  لكتـاب اهلل عـز وجـل ، وإنـه عـامل بـالف
 . 4اهلل يرفع هبذا الكتاب أقواما  ويضع به آخرين 

 : وأما يف اخآخرة
 . فإن منزلة احلافظ للقرآن عند آخر آية كان حيفظها     .4

                                                                 
 ) 673رواه مسلم )    1

 ) 660رواه البخاري )    2

 ) 1278رواه البخاري )    3

 ) 817رواه مسلم )   4
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" اقـرأ وارتـق ورتـل كمـا كنـت ترتـل عن عبد اهلل بن عمرو عن النيب صلى اهلل عليه وتسلم قال "   يقال لصـاحب القـرآن 
 . . ومعىن القراءة هنا " احلفظ1يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ هبا  

 . أنه يكون مع اشمالئكة رفيقا  هلم يف منازهلم    .5  
عن عائاة عن النيب صلى اهلل عليه وتسلم قال "   مثل الذي يقرأ القـرآن وهـو حـافظ لـه مـع السـفرة الكـرام الـربرة ومثـل 

 .  2الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران   
 

 . أنه يُلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة      .6
يء القــرآن يــوم القيامــة فيقــول " يــا رب حل ــه ، فيلــبس تــاج عــن أ  هريــرة عــن النــيب صــلى اهلل عليــه وتســلم قــال "   جيــ

الكرامة مث يقول " يا رب زِْده ، فيلبس حلة الكرامـة ، مث يقـول " يـا رب ارض عنـه فريضـى عنـه ، فيقـال لـه " اقـرأ وارق وتـزاد 
 .3بكل آية حسنة   

 . أنه ي افع فيه القرآن عند رب ه      .7
عــن أ  أمامــة البــاهلي قــال "  عــت رتســول اهلل صــلى اهلل عليــه وتســلم يقــول اقــرءوا القــرآن فإنــه يــأ  يــوم القيامــة شــفيعا 
ألصــحابه اقــرءوا الزهــراوين البقــرة وتســورة آل عمــران فإومــا تأتيــان يــوم القيامــة كأومــا غمامتــان أو كأومــا غيايتــان أو كأومــا 

هبما اقــرءوا تســورة البقــرة فــإن أخــذها بركــة وتركهــا حســرة وال تســتطيعها البطلــة قــال فرقــان مــن طــري صــواف حتاجــان عــن أصــحا
 . 4معاوية بلغين أن البطلة السحرة 

 ميكن تلخيص أهداف حلقات القرآن مبا يلي ": الكريم القران حلقات أهداف : ثانيا 
  .قلب ظهر عن له حتفيظهم إىل والسعي ، وتدبريا وجتويدا تالوة الكرمي القرآن الطالب تعليم .1 
  .وآدابه تعاليمه على ،وتربيتهم بعظمته ،وتعريفهم الطالب نفوس يف القرآن حب غرس  .2 
 .ودنيا دينا   بالنفع عليهم يعود فيما هلا صرفهم على والعمل ، الطالب أوقات حفظ  .3 
 جوانب بعض بتعليمهم جهله،والقيام اشمسلم يسع ماال وآدابه،وخباصة اإلتسالم أحكام من جبملة الطالب تزويد  .4 

                                                                 
 (. 1464( " حسن صحيح ، وأبو داود )  2329وقال األلباح يف   صحيح الرتمذي   برقم ) ( وقال " هذا حديث حسن صحيح ،  2914رواه الرتمذي )   1

  . )798( ومسلم )  4653رواه البخاري )  2

 ( " حسن 2328( وقال " هذا حديث حسن صحيح ، وقال األلباح يف   صحيح الرتمذي   برقم )  2915رواه الرتمذي )   3

 . والبخاري معلَّقا  ( ،  804رواه مسلم )   4
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  .وثقافتهم أعمارهم مع يتناتسب ما حسب ،و لك والعلماء والصحابة األنبياء تسري من ،وشيئا   اإلتسالمية الثقافة
 .ودوره مكانته من بعض وإعادة ، اشمسجد رتسالة ،وإحياء الارعي العلم ،وتعليم الكرمي القرآن بتالوة اشمساجد عمارة   .5 
  .وأتساليبها مفرداهتا من وافرة جبملة ،وإثرائهم العربية للغة السليم النطق إجادهتم على والعمل ، الطالب ألسنة تقومي   .6 
 .اشمساجد يف اشمصلني إمامة ،وتويل الكرمي القرآن لتدريس مؤهلة الطالب من دفعات ختريج  .7 
 هدي هو كما العلم طلب طريق يف األوىل اللبنة هو الكرمي القرآن أن ودلك العلم وطلبة العلماء من جبملة األمة إثراء  .8 

  .1الصاحل السلف
 
 
 

 وأثرهةا فةي الدةودا والتمية المبحث الثاني : األحكام الشرعية المتعلقةة ممعلةم القةرآن الكةريم 
 :وإعداد المعلم 

 القرآن الكريم:تعليم األحكام الشرعية المتعلقة م المطلب األول : نماذج من
لقـــد مجعـــت منـــا ج مـــن األحكـــام الاـــرعية والفتـــاوى للماـــايخ والعلمـــاء تتعلـــق بتعلـــيم القـــرآن الكـــرمي مـــن خـــالل 
مــواقعهم الر يــة أو الكتــب اشمعتمــدة حيــث توضــح لنــا صــورة عــن األحكــام الاــرعية الــيت جيــب أت يطلــع عليهــا 

م ورثــة األنبيــاء فــال يضــلوا وينحرفــوا ويبقــوا معلمــو القــرآن الكــرمي ، فريتــبب اشمعلــم بــالقرآن والســنة والعلمــاء الــذين هــ
 على الطريق القومي الذي نرجوه جلميع معلمينا ، ومن هذه النما ج "

 
  القرآن" تعليم مقابل مال أخذاألول "  نمو ج ال
 

 : تسئلت اللجنة الدائمة عن جواز أخذ أجر على تعليم القرآن فأجابت
" ) إن أحق ما أخذمت  أصح قويل العلماء ، لعموم قوله صلى اهلل عليه وتسلم نعم جيوز أخذ األجر على تعليم القرآن يف 

  2. عليه أجرا  كتاب اهلل ( رواه البخاري ، وشمسيس احلاجة إىل  لك
 ، العلماء قويل أصح يف  لك على األجرة أخذ يف حرج فال إياه وحتفيظهم للناس القرآن تعليم اشمقصود كان إن         
 أحق إن" ) نفسه احلديث يف وتسلم، عليه اهلل صلى ولقوله معلومة، أجرة بارط اللديغ على القراءة يف الصحيح للحديث

                                                                 
 1تطويرها ص ووتسائل ماكالهتا التحفيظ حلقات موقع صيد الفوائد "  1

     91ص – 4فتاوى اللجنة الدائمة " م   2
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 . صحيحه يف اهلل رمحه البخاري أخرجه( اهلل كتاب أجرا عليه أخذمت ما
 .عليه األجرة أخذ جيوز ال فهذا مناتسبة أي يف التالوة جمرد على األجرة أخذ اشمراد كان إن أما

 .1انتهى   لك حترمي يف العلم أهل بني نزاعا يعلم ال أنه اهلل رمحه تيمية ابن اإلتسالم شيخ و كر
 
 
 
 "الثاح " هل جيوز له تعليم األطفال القرآن مع أنه ليس من العلماء نمو جال
 

 : قال الايخ ابن باز رمحه اهلل
وقد قال النيب صلى اهلل عليه وتسلم يف احلديث الصحيح " ) ،أنت على كل حال ماكور على هذا العمل الطيب  "

وأنت على أجر عظيم ، وال حرج عليك ما دمت خملصا هلل  ،خريكم من تعلم القرآن وعلمه (، فأنت ماكور على عملك 
 .انتهى 2يف عملك هذا  

 
عند اهلل عز وجل ، ألن القرآن كالم اهلل  تعليم تالوة القرآن الكرمي التالوة الصحيحة من أفضل األعمال وأزكاها            

 . ، صفة من صفاته ، وهو تسبحانه حيب أن يتعبد إليه اشمسلمون بصفاته
ولذلك جاء يف السنة النبوية احلديث اشماهور الذي حيفظه الصغار والكبار ، عن أ  عبد الرمحن السلمي عن عثمان رضي 

 : اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وتسلم قال
هُ  )   )خ ريُُكم م ْن تـ ع لَّم  الُقْرآن  و ع لَّم 

. قال احلافظ ابن 3قال " وأقرأ أبو عبد الرمحن يف إمرة عثمان حىت كان احلجاج، قال " و ا  الذي أقعدح مقعدي هذا 
 . انتهى4بني أول خالفة عثمان وآخر والية احلجاج اثنتان وتسبعون تسنة إال ثالثة أشهر    " : (حجر

                                                                 
 )21/211  )باز ابن الايخ فتاوى جمموع"  1

 )5/387ابن باز   )الايخ جمموع فتاوى  "  2

 )5027رواه البخاري )  3

 (9/96 فتح الباري  )  4
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يدل هذا احلديث على اخلريية اليت يناهلا من ياتغل بتعليم الناس قراءة القرآن وتالوته ، واشمقام الرفيع الذي يكتبه اهلل له ، 
جزاء اشتغاله بصفة اهلل اليت يعظمها وهي كالمه عز وجل . ولذلك ورد عن تسفيان الثوري أنه كان يقدم تعليم القرآن على 

 . 1الغزو هلذا احلديث 
 : احلافظ ابن حجر رمحه اهللقال 

ِمن أشرف العمل تعليم الغري ، فمعلم غريه يستلزم أن يكون تعلمه ، وتعليمه لغريه عمل وحتصيل نفع متعد ، والقرآن  "
أشرف العلوم ، فيكون من تعلمه وعلمه لغريه أشرف ممن تعلم غري القرآن ، وال شك أن اجلامع بني تعلم القرآن وتعليمه 

ٌل لنف سه ولغريه ، جامع بني النفع القاصر والنفع اشمتعدي ، وهلذا كان أفضل ، وهو من مجلة م ْن عىن تسبحانه وتعاىل مكم 
 اء إىل اهلل يقع بأمور شىت منبقوله " ) و م ْن أ ْحس ُن قـ ْوال  ممَّْن د ع ا ِإىل  اللَِّه و ع ِمل  ص احِلا  و ق ال  ِإنَّيِن ِمن  اْلُمْسِلِمني  (، والدع

 .انتهى2مجلتها تعليم القرآن ، وهو أشرف اجلميع   
  

 :وقد ورد يف القرآن الكرمي حث خاص على االشتغال بتعليم القرآن الكرمي ، و لك يف قوله تعاىل
اد ا يل ِمْن ُدوِن اللَِّه و ل ِكْن ُكونُوا ر بَّانِي ني  مب ا ُكْنُتْم م ا ك ان  لِب ا ٍر أ ْن يـُْؤتِي ُه اللَُّه اْلِكت اب  و احلُْْكم  و النُّبـُوَّة  مُثَّ يـ ُقول  لِلنَّاِس ُكونُوا ِعب  )

 .79تـُع ل ُمون  اْلِكت اب  و مب ا ُكْنُتْم ت ْدُرتُسون  ( آل عمران/
 وإن كان اشمقصود بتعليم الكتاب يف اخآية ليس تعليم التالوة فقب ، بل تفسريه وأحكامه وتعليم العمل به أيضا ، غري أننا

 . نرجو أن يدخل فيها أيضا من يعلم تالوته وقراءته القراءة السليمة ، فهي أول درجة من تعلم الكتاب والتفقه فيه
  

بارط أن تكون قد أتقنت أنت تالوته وأحسنت قراءته ، أو على األقل أن إ ن جيوز تعليم التالوة للصغار والكبار 
أال ختوض يف تفسريه وبيان أحكامه حىت تدرتسه وتصبح متقنا فيه ،  وعليك، تكون أتقنت قراءة القدر الذي تعلمه هلم

وبإمكانك ، إن أحببت الوقوف معهم على بعض معانيه ، أن تقرأ شيئا من كتب أهل العلم الثقات يف  لك الباب ؛ مثل 
 3. " تفسري الايخ عبد الرمحن بن تسعدي ، أو تفسري احلافظ ابن كثري ، رمحهما اهلل

  

                                                                 
 )8/694)فتح الباري     1

 )9/76) فتح الباري   2

3
 2451االسالم سؤال وجواب :  
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اقتصرت على تعليم التالوة السليمة ، فذلك عمل عظيم مأجور عليه إن شاء اهلل ، تسهم به يف بناء اجليل الصاحل ، أما إن 
وتاار  يف غرس القرآن الكرمي يف قلوب الناس ، وال يارتط لذلك أن تكون شيخا ، يعين " متخصصا يف  لك ، أو عاشما 

 . 1يف علوم الاريعة األخرى
 
 "فيها تفصيل حاصله ما يلي"   "  اهلدية شمعلم القرآن  الثالث نمو جال

أوال " إن كان اشمعلم يدرس مجاعة من الطالب ، ومينحهم الاهادات والعالمات ) الدرجات ( ، فال جيوز له قبول اهلدية 
 . عليهمن أحدهم ، شما يفضي إليه  لك غالبا من ميل القلب إليه ، وتفضيله على غريه ، وإفساد قلوب اخآخرين 

وقد تسئل الايخ ابن عثيمني رمحه اهلل " بعض الطالبات هتدي شمعلمتها هدية يف اشمناتسبات ، فمنهن من تدّرتسها اخآن ، 
ومنهن من ال تدّرتسها ولكن من احملتمل أن تدرتسها يف األعوام اشمقبلة ، ومنهن ال احتمال أن تدرتسها كاليت خترجت . فما 

 احلكم يف هذه احلاالت ؟

 : فأجاب

احلالة الثالثة ال بأس هبا ، أما احلاالت األخرى فال جيوز . حىت ولو كانت هدية لوالدة أو غريها ، ألن هذه اهلدية تؤدي 
 . إىل اتستمالة قلب اشمعلمة

وتسئل الايخ ابن جربين حفظه اهلل عن معلمة يف مدارس حتفيظ القرآن التابعة للجماعة اخلريية لتحفيظ القرآن 
مقابل تدريسها أجرة ، يف واية العام الدراتسي وبعد توزيعها الاهادات على الطالبات قد يقدمن هلا هدية الكرمي ال تأخذ 

عبارة عن  هب أو غريه ما حكم قبوهلا هلذه اهلدية ؟ ورفضها للهدية يكسر نفس الطالبات وحيز يف نفوتسهن خاصة وأوا 
 .قد قدمت هلن اهلدايا

الدراتسة وتسوف تغادر هذه اشمدرتسة فتنتفي الرشوة هنا ، أما إ ا كانت العالقة اشمدرتسية  فأجاب " إن كانت الطالبة قد أوت
تستبقى بينهما فيخاى أن هذه اهلدية تسبب ميل اشمعلمة إىل هذه الطالبة والتغاضي عن أخطائها وعدم العدل بينها وبني 

 . غريها

 : ثانيا

                                                                 
 127146 تسالم تسؤال وجواب "اال  1
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، ويتطلب حتقيق العدل بينهم ، كأن يكون اشمعلم يدّرس طالبا إ ا مل يكن هنا  عدد من الطالب جتري بينهم اشمنافسة 
مبفرده ، فقد اختلف أهل العلم يف إهداء الطالب إليه حينئذ ، فمنهم من منعه اتستدالال حبديث القوس ، وهو ع ْن ُعب اد ة  

ُهْم قـ ْوتس ا ، فـ ُقْلُت " ل ْيس ْت مب اٍل ، ْبِن الصَّاِمِت ق ال  " ع لَّْمُت ن اتس ا ِمْن أ ْهِل الصُّفَِّة اْلِكت اب  و اْلُقْرآ ن  ، ف أ ْهد ى ِإيل َّ ر ُجٌل ِمنـْ
َّ ر تُسول  اللَِّه ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و تس لَّم  ف أل تْسأ ل   ِبيِل اللَِّه ع زَّ و ج لَّ ، خآِتني  ر ُجٌل نَُّه ، ف أ تـ ْيُتُه فـ ُقْلُت ي ا ر تُسول  اللَِّه ، و أ ْرِمي ع نـْه ا يف تس 

اللَِّه ، ق ال  " ِإْن ُكْنت  حتُِبُّ أ ْن  أ ْهد ى ِإيل َّ قـ ْوتس ا ممَّْن ُكْنُت أُع ل ُمُه اْلِكت اب  و اْلُقْرآن  ، و ل ْيس ْت مب اٍل و أ ْرِمي ع نـْه ا يف تس ِبيلِ 
ا (. ُتط وَّق  ط ْوق ا ِمْن ن اٍر ف اقْـبـ ْله 
1  

يب نفس من الطالب ، واتستدلوا مبا يفيد جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن ،  ومنهم من أجازها إ ا كانت عن ط    
ْذمُتْ ع ل ْيِه أ ْجر ا ِكت اُب اللَِّه (  كقوله صلى اهلل عليه وتسلم يف قصة اللديغ " ) ِإنَّ أ ح قَّ م ا أ خ 
، وإ ا جازت األجرة فاهلدية من 2

 . باب أوىل

ديث القوس ( على أنه كان يف وقت حاجة الناس إىل من يعلمهم القرآن ، حىت ال ومحلوا حديث عبادة اشمتقدم ) ح      
تتم اشمتاجرة بتعليم القرآن ، فُيْحرم منه فقراء اشمسلمني ، وقد يؤيد  لك أن احلديث وارد يف تعليم أناس من أهل الصفة ، 

 . اشمال ال أن يؤخذ منهم وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعياون بصدقة الناس ، فهم يستحّقون أن يعطوا

"   قال أصحابنا يف اشمعلم " إن أُعطي شيئا بال شرط جاز ، وإنه ظاهر كالم أمحد ، وكرهه بعض قال ابن مفلح رمحه اهلل 
 3."العلماء حلديث القوتسني

ض وجه اهلل تعاىل ، وإال "   اإلهداء للمفيت واشمعلِم ولو لقرآٍن والواعِظ يندب قبوله إن كان حمل4ويف  حاشية قليو  وعمرية 
 . فاألوىل عدمه ، بل حيرم إن مل يعلم أنه عن طيب نفس   انتهى

                                                                 
  . داود أ  صحيح يف األلباح وصححه( 3416) داود أبو رواه  1

 (5737) البخاري رواه 2

  ( 1/298  )الارعية اخآداب  3

 (4/304) وعمرية قليو  حاشية  4
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وبناء على ما تسبق ، فإن هذه اشمعلمة قد أخذت باألفضل ، وأحسنت يف عدم قبول اهلدية من الطالبات ، فجزاها          
فس جمبولة على التعلق مبن أحسن إليها ، وهذا قد اهلل خريا ، وحقَّ هلا أن ختاى على نفسها من قبول اهلدية ، فإن الن

 . 1يدعو إىل اإليثار والتفضيل ، شعر اإلنسان أو مل ياعر

 
 ؟ اإلنرتنت على غرفة يف شيخ يد على األخوات من جمموعة مع الكرمي القرآن تتعلم أن للمرأة جيوز هل الرابع " نمو جال
 

 ،  لك يتيسر مل فإن ، وأتسباهبا الفتنة عن البعد من  لك يف شما ؛ امرأة يد على للقرآن تعلمكن يكون أن واألتسلم األوىل
 فهذا ، واشمتابعة اشمراجعة أمر على األخوات هؤالء تعاون مع ، الكمبيوتر أو اشمسجل طريق عن باحلفظ االكتفاء وأمكن
 . رجل يد على التعلم من أوىل وهو ، حسن
 : ثانيا  
 أحكام يعلمهن ، متقنا   جمودا   لكونه أو ، معلمة وجود لعدم إما ، وتعليمهن النساء بتدريس رجل قيام إىل احلاجة دعت إ ا

 :التالية الضوابب روعيت إ ا  لك يف حرج فال ، التالوة
 . واالتستقامة بالصالح معروفا   ، السن كبري اشمعلم يكون أن -1    
 . إحداهن من بالقول خضوع هنا  يكون ال أن -2    

 . فقب احلاجة قدر على احملفظ مع الكالم يكون أن     -3
 . إحداهن بصوت تلذ ه أو قلبه مبيل شعر إ ا العمل هذا من احملفظ ينسحب أن -4    

 2. بعده أو الدرس أثناء النساء من واحدة وبني بينه خاصة حمادثة هنا  تكون أال    -5
 

 . بالقول وختضع تلني أال بارط ، العلماء قويل من الراجح على عورة ليس اشمرأة صوت أن إىل التنبه وينبغي     
 ولو ، بسماعه التلذ  وحيرم ، األصح على"  وغريه الفروع يف قال ، بعورة ليس األجنبية وصوت "  القناع كااف  يف قال
 . بتصرف انتهى 3 أجنيب يسمعها كان إن بالقراءة وُتسرُّ  ، الفتنة خاية   بقراءٍة، كان

 

                                                                 
 82386 وجواب "تسالم تسؤال اال 1

 112709 تسالم تسؤال وجواب "اإل– 2

 (5/15)كااف القناع  3
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 تاويهه وندب،  الفتنة أمن عند إليه اإلصغاء وجيوز،  بعورة ليس اشمرأة وصوت"  1الاافعية فقه من  احملتاج مغين  يف وقال
 . انتهى  الفم على كفها بظهر صوهتا تغلظ بل،  رخيم بصوت جتيب فال باهبا قُرع إ ا
 
  ؟ الاهرية الدورة أثناء احلفظ هلا جيوز اخلامس "   هل نمو جال
 

 ومس ، حبائل اشمصحف مس هلا جيوز كما ، للمصحف مس دون ، غيب عن وترديده وحفظه القرآن قراءة للحائض جيوز
  منه القرآن وقراءة التفسري كتاب
  :اهلل رمحهم العلم أهل فيه اختلف مما اشمسألة هذه

 تسبيل على كان ما إال  لك من يستثىن وال ، تطهر حىت احليض حال للقرآن احلائض قراءة حرمة على الفقهاء فجمهور
 حسنة الدنيا يف آتنا ربنا ، راجعون إليه وإنا هلل إنا ، الرحيم الرمحن اهلل بسم"  كقول التالوة به يقصد ومل والّدعاء الذّكر
  .الذكر عموم من وهو القرآن يف ورد مما اخل… 

  :منها بأمور اشمنع على واتستدلوا
 أن عنه اهلل رضي طالب أ  بن علي حديث من ثبت وقد ، الغسل عليه منها كال   أن جبامع اجلنب حكم يف أوا   1- 

 . 2  اجلنابة إال القرآن عن حيجزه ال وكان القرآن يعلمهم كان  وتسلم عليه اهلل صلى اهلل رتسول
 اجلنب وال احلائض تقرأ ال"    قال  وتسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث من روي ما    2-  

 3   القرآن من شيئا  
 ابن اإلتسالم شيخ اختارها أمحد عن ورواية ، مالك مذهب وهو للقرآن احلائض قراءة جواز إىل العلم أهل بعض و هب
  :منها بأمور  لك على واتستدلوا الاوكاح ورجحه تيمية

 شيخ قال ، للقرآن احلائض قراءة من مينع دليل هنا  وليس اشمنع على دليل يقوم حىت واحلل اجلواز األصل أن  1- 
 على حيضن كن النساء أن ومعلوم"  وقال ، صحيحة صرحية نصوص القراءة من احلائض منع يف ليس"  تيمية ابن اإلتسالم
  .والدعاء الذكر عن ينههن يكن مل كما ، القرآن قراءة عن ينههن يكن ومل ، وتسلم عليه اهلل صلى اهلل رتسول عهد

                                                                 
 (4/210) احملتاج مغين  1

 حسن حديث"  الرتمذي قال( 1/104) خزمية ابن( 1/84) وأمحد( 1/207) ماجه وابن( 1/144) والنسائي( 146) والرتمذي( 1/281) داود أبو رواه 2
 .للحجة يصلح احلسن قبيل من أنه واحلق"  حجر ابن احلافظ وقال ، صحيح

 وروايته احلجازيني عن عياش بن إ اعيل رواية من ألنه ضعيف حديث وهو( 1/89) والبيهقي( 1/117) والدارقطين( 595) ماجه وابن( 131) الرتمذي رواه 3
 والتلخيص 1/195 الراية نصب"  وينظر.  هـ.أ باحلديث اشمعرفة أهل باتفاق ضعيف حديث وهو( " 21/460) تيمية ابن اإلتسالم شيخ قال ، ضعيفة عنهم
 . 1/183 احلبري



13 
 

 ثبت من إال  لك من مينع فال اجلزاء وعظيم الثواب جبزيل ووعده تاليه على وأثىن ، القرآن بتالوة أمر تعاىل اهلل أن    2- 
  .تقدم كما القراءة من احلائض مينع ما هنا  وليس الدليل حقه يف
 اشمانع هذا يزيل أن باختياره اجلنب ألن الفارق مع قياس القرآن قراءة من اشمنع يف اجلنب على احلائض قياس أن     3- 

 حضور عند باإلغتسال مأمور فإنه اجلنب خبالف ، غالبا   مدته تطول قد احليض فإن وكذلك ، احلائض خبالف بالغسل
  .الصالة وقت

 القراءة إىل احتاجت أو القرآن من شيء لنسيان تعرضت ورمبا عليها لألجر تفويتا   القراءة من احلائض منع يف أن   4- 
   . التعلم أو التعليم حال
 عند القراءة على واقتصرت اشمرأة احتاطت وإن ، للقرآن احلائض قراءة جواز إىل  هب من قول أدلة قوة تسبق مما فتبني
  .باألحوط أخذت فقد نسيانه خوف

 من القراءة أما ، قلب ظهر عن للقرآن احلائض بقراءة خيتص اشمسألة هذه يف تقدم ما أن عليه التنبيه جيدر ومما         
 ال" )  تعاىل قوله لعموم للُمحدع اشمصحف مس حترمي العلم أهل قويل من الراجح أن حيث آخر حكم فلها اشمصحف

 أال"    وفيه اليمن أهل إىل  وتسلم عليه اهلل صلى النيب كتبه الذي حزم بن عمرو كتاب يف جاء وشما(  اشمطهرون إال ميسه
 1   طاهر إال القرآن ميس

 ، قفازا تلبس أو طاهرة كخرقة عنه منفصل بايء متسكه فإوا اشمصحف يف تقرأ أن احلائض أرادت فإ ا ولذلك           
 ،2 اشمسّ  يف اشمصحف حكم هلا به اشملتصقة أو اشمخيطة اشمصحف وجلدة ،  لك وحنو قلم أو بعود اشمصحف أوراق تقلب أو
  .أعلم تعاىل واهلل
 
 "السادس " حكم تعلم تالوة القرآن وجتويده عن طريق متابعة القلم االلكرتوح نمو جال
 
 : أوال

                                                                 
 وقال ، الاهرة حيث من األئمة من مجاعة احلديث صحح وقد"  حجر ابن احلافظ قال 1/87 والبيهقي 793 حبان وابن 8/57 والنسائي 1/199 مالك رواه 1

 يستغين معرفة العلم أهل عند معروف السري أهل عند ماهور كتاب هذا"  عبدالرب ابن وقال ، وتسلم عليه اهلل صلى اهلل رتسول كتاب أنه عندهم ثبت"  الاافعي
 الراية نصب"  وانظر 4/17 احلبري التلخيص. صحيح"  عنه األلباح الايخ وقال هـ.أ. واشمعرفة بالقبول له الناس لتلقي اشمتواتر  أشبه ألنه اإلتسناد عن باهرهتا
 . 1/158 الغليل إرواء 1/196
 اشممتع الارح 21/460 الفتاوى جمموع 1/226 األوطار نيل 3/461 اشمغين 1/147 القناع كااف 1/356 اجملموع 1/159 عابدين ابن حاشيةوانظر " 
 . 1/291 عثيمني ابن للايخ

 2564 التسالم تسؤال وجوال"ا        2
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ليس يف هذا الربنامج اشمذكور نوع من البدعة إن شاء اهلل ؛ ألن هذه وتسيلة مبتكرة ال حمظور فيها تعني على تالوة القرآن 
 . التالوة الصحيحة وتعني على حفظه ومعرفة تفسريه

الكمبيوتر وآالت التسجيل والتصوير احلديثة وغري  لك اجملال الارعي لتسجيل احملاضرات وتصويرها وهذا كدخول 
 . وإ اعتها ، إىل غري  لك . فمثل هذا ليس من قبيل البدعة

قال الايخ ابن عثيمني رمحه اهلل "   البدعة هي التعبد هلل عز وجل بغري ما شرع ، وعلى هذا فالبدع ال تدخل يف غري 
العبادات ، بل ما ُأحدع من أمور الدنيا ينظر فيه هل هو حالل أم حرام ، وال يقال إنه بدعة ... وعلى هذا فما أحدثه 

الناس اليوم من األشياء اشمقربة إىل حتقيق العبادة ال نقول " إوا بدعة وإن كانت ليست موجودة ، من  لك مكرّب الصوت ، 
 صلى اهلل عليه وعلى آله وتسلم ، لكنه حدع أخريا  ، إال أن فيه مصلحة دينية ، مكرب الصوت ليس موجودا  يف عهد النيب

يبلغ للناس صالة اإلمام وقراءة اإلمام واخلطبة ، وكذلك يف اجتماعات احملاضرات فهو من هذه الناحية خري ومصلحة 
 انتهى من  1يثاب عليها فاعلها   للعباد ، فيكون خريا  ، ويكون شراؤه للمسجد هلذا الغرض من األمور اشماروعة اليت

 
 : ثانيا

أن اإلنصات لقراءة القرآن خارج الصالة تسواء كان عن طريق القار  أو عن طريق آلة التسجيل ال جيب ، إال أنه مستحب 
 . ماروع

 . وأن الرتديد مع القار  من أجل إتقان القراءة ، أو من أجل مراجعة احلفظ ال حرج فيه
االلكرتوح ليساعد  على احلفظ وإتقان التالوة وتصويب األخطاء ومعرفة التفسري أمر حممود ، ال  فاتستعمالك هذا القلم
 . 2حرج فيه إن شاء اهلل

 : ثالثا
أما بالنسبة لألجر " فإن االتستماع إىل القراءة من اجلهاز ليس كاالتستماع من القار  اشمباشر وكذلك أيضا " االتستماع ليس  

أفضل من االتستماع ، وإن كان التنويع بني العبادات اشماروعة أمرا حسنا مطلوبا ، وهو أفضل من كالتالوة ، بل التالوة 
  3. تركها بعضها دائما

 : قال الايخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل
يثاب اإلنسان على نيته الصاحلة ، وعلى اتستماعه لتالوة القرآن وتفسريه ، واألحاديث النبوية ، تسواء كانت من فم  "

                                                                 
 )2/426 نور على الدرب  )  1

   (112763) ،  رقم ( 88728 ) قمر  التسالم تسؤال وجواب"ا 2

 . (112763) ماالتسالم تسؤال وجواب، رق 3

https://islamqa.info/ar/88728
https://islamqa.info/ar/112763
https://islamqa.info/ar/112763
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لقار  ، أو من صوت مسجل براديو أو غريه ، مع أن األصل يف االتستماع إىل قراءة القرآن عن السلف أن تكون من ا
  . صوت القار  نفسه وبدون واتسطة

 1. " كما أن تالوة اإلنسان القرآن بنفسه بتدبر وخاوع أفضل وأعظم أجرا  
خطاء أفضل من جمرد التالوة اليت خيطئ فيها التايل ؛ ألن القراءة والتالوة مع االتستماع لتجويد القراءة وتصويب األ          

 ، هذا بالنسبة شمن ال حيسن التالوة والتجويد،    الصحيحة اجملودة أفضل من القراءة غري اجملودة واليت تقع فيها أخطاء
االلكرتوح أفضل من جمرد تالوتك فإ ا كنت ال حتسن التالوة فقراءتك القرآن مع متابعة القار  اجملود عن طريق القلم 

 . للقرآن مع وقوعك يف بعض األخطاء وعدم جتويد 
أما بالنسبة شمن حيسن التالوة والتجويد فاألفضل له االقتصار على القراءة من اشمصحف أو القراءة من حفظه إ ا            

ة السماع ، وألن هذا هو عمل السلف واألئمة كان حافظا ؛ ألن هذا هو األصل " أن يتلو القرآن دون أن جيمع مع التالو 
والناس من بعدهم ، وألن  لك أمجع لقلب التايل وأقرب إىل اخلاوع والتدبر ، وإن كان يارع له يف بعض األحيان أن 

 2 . ياتغل بالسماع من غريه ، خاصة إ ا كان حسن القراءة ، يتخاع فيها
عباده ، إال أن قراءة اشماهر بالقرآن أفضل من قراءة غريه ، ومن اجتهد يف ومع أنه ال حتجري على فضل اهلل وعطائه ل      

ُه التعلم والضبب واحلفظ ، وياق عليه  لك ، أجره اهلل عليه ، وجرب له نقصه ؛ع ْن ع اِئا ة  ق ال ْت ق ال  ر تُسوُل اللَِّه ص لَّى اللَّ 
 3. ) ف ر ِة اْلِكر اِم اْلبـ ر ر ِة ، و الَِّذي يـ ْقر أُ اْلُقْرآن  و يـ ت تـ ْعت ُع ِفيِه و ُهو  ع ل ْيِه ش اقٌّ ل ُه أ ْجر انِ ع ل ْيِه و تس لَّم  " ) اْلم اِهُر بِاْلُقْرآِن م ع  السَّ 

 : قال النووي رمحه اهلل     
اِمل احْلِْفظ الَِّذي ال  يـ تـ و قَّف و ال  ي ُاّق ع ل ْيِه اْلِقر اء ة جِب   " ْود ِة ِحْفظه و ِإتْـق انه ، و أ مَّا الَِّذي يـ ت تـ ْعت ع ِفيِه فـ ُهو  اْلم اِهر " احلْ اِ ق اْلك 

و   و ته ِلض ْعِف ِحْفظه فـ ل ُه أ ْجر اِن " أ ْجر بِاْلِقر اء ِة ، و أ ْجر بِت تـ ْعُتِعِه يف ِتال  ته و م ا قَّته ، ق ال  اْلق اِضي و غ رْيه ِمْن الَِّذي يـ تـ ر دَّد يف ِتال 
اِهر بِِه ، ب ْل اْلم اِهر أ ْفض ل و أ   اْلُعل م اء ْكث ر أ ْجر ا ؛ أِل نَُّه م ع  السَّف ر ة " و ل ْيس  م ْعن اُه الَِّذي يـ ت تـ ْعت ع ع ل ْيِه ل ُه ِمْن اأْل ْجر أ ْكث ر ِمْن اْلم 

ْنزِل ة ِلغ رْيِِه ، و ك ْيف يـ ْلح   ِذِه اْلم  ِثري ة ، و مل ْ ي ْذُكر ه  و ته و ل ُه أُُجور ك  ثْـر ة ِتال  ِإتْـق انه و ك  ِ ِبِكت اِب اللَّه تـ ع اىل  و ِحْفظه و  ق بِِه م ْن مل ْ يـ ْعَت 
اْعِتن ائِِه ح ىتَّ م ه ر  ِفيِه ؟   انتهى  . و رِو اي ته ك 

 

                                                                 
 )81/ 13)  حممد بن إبراهيمفتاوى ورتسائل    1

2
 5424االسالم سؤال وجواب :   

 (798ومسلم ) -واللفظ له ( 4937البخاري ) اهرو     3
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هذا القلم على تصويب اخلطأ والتالوة  هطئ أحيانا يف التالوة ، فيساعدخيسن التالوة اجملودة ، و حيال إ ن إ ا كان اشمرء 

 . مع هذا الربنامج أمر حسن ماروع ، ال بدعة فيه ، إن شاء اهلل هدة ، مع معرفة التفسري " فمتابعتاجلي
 . واهلل أعلم

 
 

 في جودا وتمي  وإعداد  معلم القرآن :المتعلقة متعليم القرآن الكريم المطلب الثاني : أثر األحكام الشرعية 
 

 فإنه سينتهي إلى نتائج ذات جودا وتمي  مثل :،تعلم معلم القرآن األحكام الشرعية الخاصة ممهنته  : آثارأوال 
 

متسك ووحدة معلمي احللقات واجلمعية يف احلفاظ على الرتابب مع القرآن والسنة وعلماء األمة حفاظا على  -1
 التوحيد والفهم السليم شما يتعلق بضوابب وأحكام تعليم كتاب اهلل تعاىل على اجلادة والصواب  

الب واشمعلم والايخ باشمنهج السليم يف الوقوف بالعلم الارعي أمام كل التيارات اشمنحرفة والفكر الضال والتزام الط -2
أحكام الارع يف تعليم القرآن الكرمي كي ال يستطيع أحد أن ينحرف بنا إىل أي احنرافات وفهم التناتسب مع 

 القرآن والسنة واتباع منهج علماء األمة . 
 بال وعمل وحقيقته الفالح وأتساس النجاح أس هو واإلخالص ل لإلخالص فيؤدي لقبول العمل " و حماولة الوص -3

 نفسي جاهدت ما"  السلف بعض قال.  خاتسر وعمل ضائع وجهد مثرة بال وصنيع فائدة بال تعب إخالص
  .اإلخالص على جماهدهتا

 ما منه ُيسمع وال ياني ما منه يُرى فال لطالبه صاحلة قدوة الكرمي القرآن فمعلم"  الصاحلة تسيكون اشمعلم القدوة -4
  .طلبته أعني يف صورته ُيضعف ما منه يقع أن إياه فإياه عليه ُمسّلبٌ  طالبه فنظر ، يُعاب

 عن والبعد ، واجلوارح اللسان وحفظ ، وقتها أول يف الصالة على احملافظة : فمنها كثرية القدوة وجماالت
  .الريب  وأماكن الابه مواطن

 ورمبا النفس شهوات بعض وتر  الوقت بعض تفريغ إىل حيتاج فهو العمل هذا تسبيل يف بالوقت لتضحيةالوصول ل -5
 وقته يرتب القرآن معلم ولكن ، واحللقات التحفيظ بسبب علينا واجبات نضيع أننا الايطان علينا لبس

 منه خريا اهلل عوضه هلل شيئا   تر  من أن وتذكر الثواب وكثرة األجر بعظيم لعلمه ببعضه ويضحي
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 حتفيظهم  هذا على واحلرص بتحفيظهم االهتمام من بد فال الراحبة جتارتك فهم عليهم واحلرص بالطلبة االهتمام  -6
 يدر  اشمعلم ولكن، األجر عظيم وال احلفظ قيمة يعرفون ال السن صغار كانوا فرمبا ، عليه حرصهم من أكثر
  .احلافظني ودرجة الارع بنصوص لعلمه  لك

 ، العلوم أعظم القرآن وحفظ – العلم فثمرة – القرآن أهل بأخالق التحلي على وحثهم توجيههم على تسيحرص -7
 الناس إىل واإلحسان الوالدين وبر الصالة على للمحافظة فيوجههم صاحبه تسلو  على هذا ظهور ومثرته

 . األعمال ومر ول األخالق تسفساف عن والبعد واإليثار واحملبة الصدق خبُلق والتحلي
 يكون أن البد القرآن فمعلمهيبة ووقار ومكانة بني طالبه ،وهذا يزيده  ، بالعلم حتلي إ ا تعلم معلم القرآن فقد -8

   .خطابا   حير ومل جوابا   يعي مل تُسئل لو حىت هبا اجلهل يسعه ال اليت باألحكام ملما   باشمعىن عارفا   للحفظ متقنا  
إ ا تعلم معلم القرآن األحكام الارعية اشمتعلقة بعمله فإنه تسوف لن يقع يف االحنرافات اليت قد تقع من البعض لقة  -9

 العلم أو اجلهل أو ارتكاب أخطاء مع الطالب 
إ ا كان معلم القرآن فامها لألحكام الارعية اشمتعلقة بعمله تسيخرج جيال متعلما مثله وتسيسعى شما مر به هو  -11

 لى  لك دائما وتسيحص ع
 

 وصواًل للدودا والتمي  : القرآن حلقات تطوير وسائل ثانيا : 
 أوال " اشمعلمون "

 ينبغي تاجيع اشمعلمني وشكرهم والدعاء هلم . -1
  ربب اشمعلم دائما بأمر مهم أال وهو اإلخالص هلل وانتظار األجر منه تسبحانه وتعاىل. -2
 جانبه يف مجيع الظروف.خمالطة معلم احللقة والوقوف إىل  -3
جيب على اجلهات اشمارفة االتستماع إىل شكوى اشمعلمني من الواقع الذي يعياون فيه وحماولة توجيههم التوجيه  -4

 اشمناتسب .
 ربب اشمعلم مبعلمني أكفاء تسبق هلم اشمااركة يف احللقات و لك لتبادل اخلربات فيما بينهم . -5
 يف اخلطأ ليس عيبا  ولكن العيب االتستمرار فبه . جيب أن يقتنع اشمعلم أن الوقوع -6
 عمل الدورات التثقيفية للمعلمني تسواء  من الناحية اإلدارية أو الرتبوية وتقوم هبذه اشمهمة اجلهات اشمارفة. -7
لذي تاجيع اشمعلمني الذين تسبق هلم اشمااركة يف احللقات بالرجوع إليها ولو على تسبيل اإلشراف على حلقات احلي ا -8

 يعيش فيه.
 حماولة االتستفادة من خربات احللقات األخرى يف داخل اشمنطقة وخارجها . -9
 بعد اشمعلم عن العواطف يف إدارة احللقة واالنتصار لنفسه . -10
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 من اجملرب أن يكون القائم على احللقة اثنني على األقل حىت يكون الرأي واضحا . -11
 لتطوير نفسه وتثقيفها علميا وعمليا.جيب على اشمعلم أن يسعى دائما  -12
 جيب على مجعيات حتفيظ القرآن زيادة مرتبات اشمعلمني ليتسىن هلا انتقاء األكفاء . -13
 

 ثانيا " الطالب "
 التعرف على نفسية الطالب وبيئته كفيلة يف معرفة ما ينفعه وتوجيهه الوجهة الصحيحة . -1
  يف اشمدرتسة ليتكاتفا يف توجيه الطالب شما يعود عليه باخلري. تواصل مدرس احللقة مع اشمرشد الطال  -2
 د الطالب على اجلدية يف احللقة.أن يعوّ  -3
 فتح اجملال للطالب لكي يتحدع مع معلمه فيما جيول يف خاطرة . -4
 تاجيع الطالب فيما يقوم به من أعمال ولو كانت يسرية ولكن حبدود. -5
 أو طرد الطالب عن احللقة حىت ال يكون تسبب إزعاج يف احلي . البعد بقدر اشمستطاع عن فصل -6
عدم االقتصار على حتفيظ القرآن فقب بل البد من ربطه بواقع الطالب و لك بتفسري بعض اخآيات وتبني بعض  -7

 األحكام اليت هتم الطالب وتوضح أخالق حامل القرآن وأمهية التحلي هبا .
 

 ثالثا " ويل األمر"
 ياء األمور على ربب أوالدهم هبذه احللقات .تاجيع أول -1
 متابعة االبن والرفع لويل األمر بكل ما حيدع البنه)) إ ا كان يف  لك مصلحه (( -2
 االتستماع شملحوظات ويل األمر بصدر رحب. -3
 إشعار ويل األمر بان ما تقوم به احللقة هو بعد اهلل نتيجة لدعمهم اشمادي واشمعنوي . -4
 األمر لزيارة احللقة يف رحالهتا وزياراهتا ))حبدود((. دعوة ويل -5
 البحث مع ويل األمر يف وضع ابنه وحماولة حل ماكالته. -6
تثقيف ويل األمر ببعض اجلوانب الرتبوية و لك بإيصال بعض الكتب و األشرطة إليه لتعينه على تفهم بعض القضايا  -7

روس يف مسجد احلي للتحدع عن هذا اجلانب وتكون هذه الدروس باتسم الرتبوية يف جانب تربية األوالد ووضع بعض الد
 احللقة.

 
 رابعا  " احللقة"

 إجياد اشمكان اشمهيأ. -1
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  إجياد وتسائل نافعة يستغل الطالب فيها وقته )مكتبه ()صالة للمذاكرة ()مكتبة صوتيه ( -2
 عب( .حماولة إقامة مكان ترفيهي خمصص للحلقة ويكون جبوار اشمسجد )مل -3
 تقسيم احللقة إىل حلق حىت تكون الفائدة أكرب و لك مراعاة للفوارق الفردية بني الطالب . -4
 اشمتابعة يف إقامة الرحالت والزيارات لتكون وتسيله من وتسائل بقاء الطالب يف احللقة. -5
 اإلكثار من اجلوائز واحلوافز قدر اشمستطاع . -6
 البحث عن دخل ثابت للحلقة )وقف(. -7
 البد من وضع من هو على قدر اشمسؤليه يف احللقات حىت ال تتكرر األخطاء. -8
 تبادل الزيارات مع احللقات األخرى ووضع اشمسابقات الثقافية والرتفيهية فيما بينهم. -9
جيب أن يدرس مجع حلق احلي الواحد يف مسجد واحد و لك باكل مدرس قرآنية يف احلي و لك إلشعال روح  -10
 س بني الطالب .التناف
 
 
 

 ثالثا :وصايا عامة للدمعية في ملتقى الدودا والتمي  في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم :
 
، ، ولكــن ال بــد مــن حــرا  وجهــد يف مجعيــات حتفــيظ القــرآن  الكــرمي  والتميــزحتقيــق نتــائج أفضــل لتطبيــق اجلــودة  ميكــن     

على كافة اشمسـتويات إلحـداع التغيـري ونقـل اجلمعيـات إىل مسـتويات أفضـل، ونقـرتح أن تنطلـق احللـول خبطـوط ي عمجامتواصل 
 متوازية، نقرتح التوصيات التالية"  

 من خالل " اء اجلمعياتلتطوير أداجلودة والتميز تبين برنامج  -1
 ودة والتميزنقاش للعاملني باجلمعيات حول اجل تقدمي دورات تدريبية وورش العمل وحلقات - أ
 وتطوير األداء وتزويد اجلمعيات هبا اجلودة والتميز إعداد حقائب تدريبية حول  - ب
 وتزويد اجلمعيات هبا اجلودة والتميز عن برامج متطورة  ات يف إصدار أدلة واقرتاح - ج
 .والوصول إىل اجلودة والتميز متابعة اجلمعيات اشمتعثرة ومساعدهتا لتطوير أدائها -د
داخــل اشمملكــة وخارجهــا لالطــالع علــى التجــارب احلاصــلة علــى اعتمــاد بــاجلودة مــن تنظــيم زيــارات متبادلــة بــني اجلمعيــات  -هـــ 

 .الناجحة، وتعميم جتارب اجلمعيات الناجحة
 اتستقدام خربات عربية وأجنبية واالتستفادة من جتارهبا - و
   فيما يتعلق باجلودةإنااء موقع خاص باجلمعيات كمركز خربة -ح
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 "قرتح هبذا اخلصوص ،ويطوير أدائها وتباجلودة والتميز القائمون على اجلمعيات  أن يعمل - 2
 ثقافة اجلودة بني العاملني نار -1
 تطويروالوالتميز جودة تقييم واقع اجلمعية واعتماد برنامج لل -2
 األكادميية مثل اجلامعات ومراكز اجلودة وغريها .احلكومية  التعاون مع اجلهات -3
 وتعميمها على اخآخرين. قاعدة معلومات االطالع على التجارب الناجحة تاكيل -4
 اجلودة الااملة والتطوير إقامة ورش عمل حول  -5
 تعزيز روح االنتماء للعاملني باجلمعية -6
 

 الخاتمة :
أثر األحكام الشرعية في تطوير معايير أداء جمعيات احلمد هلل على فضله ، وقد انتهى الباحث من حبث    

  حيث عرض شمكانة معلم القرآن وبيان منا ج من األحكام الارعية شمعلم القرآن الكرمي ، وبيان أثر تحفيظ القرآن الكريم 
  لك على جودة ومتيز واعداد معلم القرآن الكرمي يف مجعيات حتفيظ القرآن .

 ة من البحث "وميكن أخذ  التوصيات التالي
أوال "معلم القرآن الكرمي له مكانة خاصة يف اإلتسالم يف الدنيا واخآخرة ، وهذا يدعو إىل االهتمام الكبري باشمعلم للقرآن 

  .خيدم أهداف اجلمعية واجملتمعمبا ورفع مستوى اشمعلمني وتطوير أدائهم  هإعدادالكرمي و 
ثانيا  " األحكام الارعية يف تعليم القرآن الكرمي وما يتعلق به  هي شيء مهم  لعمل معلم القرآن وينبغي على مجعيات 

إعطاء هذه األحكام الارعية والفتاوى اشمتعلقة بعمل معلم القرآن شمعلمي القرآن من خالل كتيبات للماايخ أو التحفيظ 
 رجة علمهم ومتيزهم .ملخصات يف مناور لتوعية اشمعلمني ورفع د

ثالثا " األثر واضح بني اشمعلم الذي يعلم ويطبق األحكام الارعية فيما يتعلق  بتعليم القرآن الكرمي وبني من يعلم جبهل ، 
وهذا األثر يظهر يف هيبة اشمعلم وقدوته لطالبه وعدم وقوعه يف األخطاء والسري على بصرية ، ولذا يؤكد الباحث على 

 طاء اشمعلمني يف مجعيات التحفيظ دورات وورش عمل مستمرة يف بيان األحكام الارعية اخلاصة بعملهم .الرتكيز على إع
رابعا  " مجعيات حتفيظ القرآن تسري باإلجتاه الصحيح حنو اجلودة والتميز ، وهذا يدعو إىل  تقدمي الدورات وإعداد حقائب 

 .دار أدلة للجودة والتميز يف كل أركان اجلمعية اصو تدريبية وتبادل اخلربات مع جهات وصلت االعتماد ، 
 

وختاما فإن ملتقى اجلودة والتميز يف مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي رؤى مستقبلية واتسرتاتيجيات ناجحة يف تعليم 
بالزلفي لتوارد ، كان فرصة رائعة أشرف عليها إدارة مجعية حتفيظ القرآن برعاية مجعية حتفيظ القرآن بالزلفي القرآن الكرمي 
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أفكار الباحثون واألكادمييون لتدعم اجلمعية اشمبدعة يف مواكبة الوصول للجودة والتميز واليت بصماهتا واضحة لكل اشمراقبني 
 ،وفقهم اهلل تعاىل وأعاوم للوصول باجلمعية إىل أعلى مستوى يف اجلودة والتميز بإ ن اهلل تعاىل.
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