
في رعاية  تحفيظ القرآن الكريمجمعيات رؤية استشرافية لدور 
 .بالمملكة العربية السعودية ةوالخطابة الديني الموهوبين في التالوة

 د/ خميس عبد الباقي على نجم رزق                                   

 المشاركأستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية 

 جامعة المجمعة. –كلية التربية بالزلفي                                        

رؤى مستقبلية  -ورقة بحثية مقدمة إلى ملتقى الجودة والتميز في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم 
 1/  10هـ الموافق  1439/  4/  23واستراتيجيات ناجحة في تعليم القرآن الكريم،  وذلك يوم األربعاء 

 رعاية وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد .تحت بمقر جمعية القرآن بالزلفي،  -م. 2018/ 

 المقدمة : 

يهبها من يشاء، والموهوبين ثروة األمة الغالية، ومستقبل  -عزَّ وجلَّ  -الموهبة نعمة من الخالق 
وير ملكاتهم، وتوفير الرِّعاية النفسية ازدهارها وتفوقها إذا ما أحسنت رعايتهم، وَسَعْت بجدية ودأب لتط

التي تضمن لهم نموًّا نفسيًّا وعقليًّا واجتماعيًّا  مناسبة،صحية لهم، ووضع البرامج الواالجتماعية وال
 (6: 2003) المعايطة ،  متكاماًل.

العقل وال يقبل الدين وال يرضى ، أشبه ما تكون بالنبتة الصغيرة دون رعاية بغير عناية الموهبة و 
ويحتاج الطالب الموهوبون إلى معلمين مؤثرين يبتعدون عن أسلوب التَّلقين، ويركزون على ،  أن نهملها

ثراء بيئة ال  تعلمالتطبيق العملي، واالستفادة من التقنية الحديثة، والبحث عن التجديد واالبتكار والتميُّز، وا 
 (16:  2003) السرور ، ما يفتح آفاَق اإلبداع أمام الموهوبين.

ناثًا ـ منطلق وطريق يجب أن نسير  إن رعاية الموهوبين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم ـ ذكورًا وا 
، حيث إنهم أمل األمة لبية رغباتهم وقدراته المتعّددة فيه ونعيشه حقيقة ، كون الرعاية حق لهم ومطلب لت

واقعًا ملموسًا في الحياة ، ومن ثم بعد اهلل ـ عز وجل ـ في حفظ القرآن الكريم بشكل متقن وتطبيقه 
 هـ(1428) الضرمان ،لتعليمه للناس بمختلف أعمارهم وأجناسهم وفئاتهم .

ثرائيًا  وتنمية ما  ،لهذا كانت الحاجة ملحة لرعايتهم واالهتمام الخاص بهم ـ تربويًا وعلميًا وثقافيًا وا 
 . والخطابة الدينيةتالوة القرآن الكريم ومواهب، خاصة في مجال  لديهم من قدرات

من الِفَطر اّلتي فطر اهلل سبحانه عليها قلوب عباده حّب االستماع إلى الّصوت الحسن، ونفورها من و     
دباره. وواقع الّناس أكبر دليل على  الّصوت القبيح، وال شّك أنَّ للّصوت أثًرا كبيًرا على إقبال الّسامع وا 

يحّب أن يسمع القرآن من غيره، وقد أثنى على صحابته  وسّلم صّلى اهلل عليهالنبي وكان ، هذه الحقيقة



  "بالقرآن من لم يتغننا ليس م " صلى اهلل عليه وسلم:يقول الرسول ف،  اّلذين يقرأون القرآن بصوت حسن
 (11هـ : 1372) القرطبي ، رواه البخاري 

مع روح القرآن  تتوافقالعصور بطرق تالوته وابتدعوا ألحانا  كتاب اهلل على مر قراء ولذلك اهتم
أ له، فألصوات الشد والّلين ئوقدسيته، وما كان في مقدورهم أْن يفعلوا هذا لو لم يكن القرآن ذاته مهي

 :صلى اهلل عليه وسلم للصوت، قال رسول اهلل أهمية بالغة في تحقيق الترنم و التغني لما فيها من مد
يتهرآن بلحون العرب وأصوااقرؤوا الق" بعدي قوم يرجعون بالقرآن  يءاكم ولحون أهل الكتابين، وسيجا وا 

  "نهموقلوب الذين يعجبهم شأ م بهترجيع الغناء والنوح، ال يجاوز حناجرهم، مفتونة قلو 

 (11هـ  :1372) القرطبي ، 

َحقَّ ِتاَلَوِتِه ُأْوَلِئَك ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَمن َيْكُفْر ِبِه َفُأْوَلِئَك ُهُم ﴿الَِّذيَن آتَْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه  :سبحانه اهلل يقولو 
 (121) البقرة اآلية :  اْلَخاِسُروَن﴾

ن    مشهورين في البداية ثم استقلوا بعد ذلك بقراءة  من القراء المشهورين كانوا يقلدون قراءً  اً كثير وا 
البشرية القابلة للتطوير من حالل التقليد في البداية حدى المهارات إاألداء الصوتي هو ف خاصة،

 .االنطالق فيما بعد واالستقالل بصوت خاص ونبرة خاصة  ثم

صلى قال : قال رسول اهلل  ،تالوة القرآن الكريم حلية ألهل اإليمان؛ فعن أبي موسى األشعرى إن      
ة ريحـها حلو وطعمها طيب، ومـثل المؤمن : )مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترج اهلل عليه وسلم 

الذي ال يقرأ القرآن  كمثل التمرة ال ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي  ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر( 

 (.84: 1929، 6)مسلم،ج.(1)

ن  قال:  صلى اهلل عليه وسلمن النبي أ، آية يقرؤها؛ فعن عبد اهلل بن عمرمنزلة قارئ القرآن عند آخر وا 
 .(2)( ؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا) يقال لصاحب القرآن

 (.132ت، 0، د2) ابن حنبل،ج

صلى اهلل عليه اهلل  أعين الناس، فعن أبي هريرة أن رسول منزلة صاحب القرآن في الدنيا سامية فيو 
قال : ) ال حسد إال في اثنتين : رجل علمه اهلل القرآن فهو يتلوه  آناء الليل والنهار، فسمعه جار  وسلم 

له فقال : ليتني أوتيت ما أوتي فالن فعملت ما  يعمل. ورجل أتاه اهلل مااًل فهو يهلكه في الحق فقال 

                                                           
(1)

 ( باب فضلية حافظ القرآن.797) ومسلم رقم 6/107البخاري  : رواه  

(2)

 .(2914حديث رقم ) 5/163 سنن الرتمذي .الرتمذي وقال حديث حسن صحيح : رواه  



القرآن في . ومعنى هذا : أن صاحب (3)تني ُأِوتيت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل ( رجل : لي
 (.329ت : 0: د 6) البخاري، جِغبطة، وهي حسن الحال.

وليس هذا فقط الوارد في فضل تالوة كتاب اهلل، بل إن هناك الكثير والكثير من األحاديث النبوية التي 
 بينت فضل هذا الكتاب.

 األداءللتالوة هذا الفضل الكبير فإن للخطابة مكانة متميزة في حياة الناس ، وكالهما من فنون  وكما أن
ن ا  . ختلفا في مساحة الحرية التعبيريةالصوتي التعبيري التي تحتاج  إلى موهبة باإلضافة للعلم ، حتى وا 

الوسيلة هي األكثر انتشارًا، واألقوى فالخطابة فن قديم عرفها العرب وغيرهم في جاهليتهم، وهذه         
ثارة حماس الجمهور لفكرة، أو التهيؤ لحرب، أو غير ذلك.  تأثيرًا في اإلقناع بالمبادئ والقيم والمذاهب وا 

 (70: 1984) محفوظ ، 
الخطابة فن، ولذا ينبغي لمن يتصدى لها أن يكون ذا موهبة، يثقلها بالعلوم والمعارف المختلفة، و 

 خطيب في أداء خطبته بقوة وتأثير، حيثالوثيقة بعلم الخطابة، فسعة االطالع خير معين للذات الصلة 
يجد الناس عند الخطيب إجابة التساؤالت، وحلول المشكالت إضافة إلى ذلك هو العدَّة التي بها يعلِّم 

على اإلقناع الخطيب الداعية الناس أحكام الشرع، ويبصرهم بحقائق الواقع، وبه يكون الخطيب قادًرا 
 وتفنيد الشبهات، ومتقًنا في العرض، ومبدًعا في التوعية والتوجيه. 

ذا نال الخطيب حظًّا وافًيا من العلم واندرج في سلك طلبة العلم فإنه يكون في مجتمعه نبراًسا  وا 
م ُيهتدى )إنهم يكونون في األرض بمنزلة النجوم في السماء، بهكما قال ابن القيم عن الفقهاء : ُيهتدى به

في الظلماء، حاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من 
 ( طاعة األمهات واآلباء

والخطابة بمفهومها العام ال غنى لمجتمع من المجتمعات اإلنسانية عنها، ولقد تغيرت الخطابة بعد       
ا كان يتوخاه الخطباء من محاكاة أسلوب القرآن واقتباس اإلسالم ، حيث زادها اإلسالم بالغة وحكمة بم

اآليات القرآنية، كما أن للحديث النبوي نحو هذا التأثير، إضافة إلى أن اإلسالم قد فتح المجال للخطابة، 
  فأوجب عليهم خطبًا تقال على المنابر في المناسبات اإلسالمية كالجمع واألعياد.

 (27: 1980) أبو زهرة ، 
والمساجد هي المكان المناسب للخطابة، فهو المكان الذي يجتمع فيه المسلمون خمس مرات في اليوم    

 والليلة، وال تجد مكانًا أصلح منه للخطابة.

                                                           
(3)

 .(815رقم ) -باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه   -صحيح مسلم   



ومعرفة األصول والقوانين التي وضعها الحكماء،  اً غريزي اً ويتطلب إتقان فن الخطابة فطرة واستعداد     
لكي تنمو هذه  ركه الخطباء ، والخطابة ملكة نفسية تتطلب ترويضا ومراناً ومطالعة أساليب البلغاء وما ت

  (17: 1984الموهبة . ) محفوظ ، 
عالمية، وأمر ونهي تزكي النفوس، وتفض المنا الخطابةو      زعات، وسيلة تربوية وتعليمية وتثقيفية وا 

ن، وتنهي االضطراب، وهذا جميعه تهدئ الثائرين، وتوقظ الغافلين الذاهلي، و وترفع الحق، وتزهق الباطل
بعد وفاة النبي صلى اهلل عليه  -رضي اهلل عنه–يتجلى في خطبة قصيرة، مثالها ما تكلم به الصديق 

 (370:  د.ت ) الخلف ، وسلم.
الخطابة من جملة ما ساعد على نشر اإلسالم بين الناس، وكثيرًا ما توّقف فتح بلد أو حصن على و    

كما هو معلوم في  -عز وجل–على رجاله فتثور فيهم النخوة والقتال في سبيل اهلل خطاب يتلوه القائد 
 (47: 1977)شلبي ، أخبار الفتوحات اإلسالمية. 

والرتباط  جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد ودور التحفيظ ، والتصالها المباشر بحافظي القرآن     
تمع السعودي بصفة عامة ومؤسساته الدينية بصفة الكريم فإنها أقدر من غيرها من مؤسسات المج

خاصة على اكتشاف الموهوبين في التالوة والخطابة ، كما أنها تمتلك الوقت واألماكن ، ولديها من 
ورعاية ، ي التالوة والخطابة وتنمية هذه المواهب فالكفاءات البشرية ما يؤهلها للعناية بالموهوبين 

ال أنه ليس من بين أهداف هذه الجمعيات رعاية الموهوبين في التالوة ، وبرغم توفر ذلك إالموهوبين 
والخطابة بداية من االكتشاف ومرورا بتنمية المواهب ، ووصواًل لتقديم نماذج متميزة يستفيد منها المجتمع 

 السعودي والعالم اإلسالمي في مجال الدعوة اإلسالمية .

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث ليقدم رؤية استشرافية إلضافة هدف جديد يثري واقع جمعيات       
تحفيظ القرآن الكريم ويعمق دورها في خدمة الدين اإلسالمي بدرجة أكبر من االقتصار على تخريج عدد 

 كبير من حفظة كتاب اهلل، وهو هدف كريم بال شك .  

  الرئيس التالي : وتتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل 

االستشرافية لدور جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في رعاية الموهوبين في التالوة  ما الرؤيةس : 
  ؟والخطابة الدينية بالمملكة العربية السعودية 

 اآلتية :  تساؤل األسئلةويتفرع من هذا ال

بالموهوبين في التالوة والخطابة الدينية بالمملكة  : ما واقع عناية جمعيات تحفيظ القرآن الكريم 1س 
 العربية السعودية ؟



رعاية الموهوبين في تالوة القرآن الكريم بالمملكة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم  ل: كيف يمكن 2س
 العربية السعودية؟

ملكة العربية رعاية الموهوبين في الخطابة الدينية بالملجمعيات تحفيظ القرآن الكريم : كيف يمكن 3س
 السعودية؟

 حدود الدراسة :
 : ستقتصر الدراسة الحالية على ما يلي 

لدور جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في العناية بالمواهب الدينية  تصور مقترح ، أو رؤية استشرافية  تقديم 
 من المواهب .اكتشافًا وصقاًل، وبخاصة الموهوبين في جماليات التالوة وفي موهبة الخطابة دون غيرها 

بمواقع اإلنترنت والمنشورات الخاصة باألبحاث السابقة ، و كما سيعتمد البحث على البيانات الموجودة 
بدور تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية بصفة عامة ، وبدور تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة 

ولة التواصل مع القائمين على هذه الرياض وبمحافظة الزلفي  بصفة خاصة حيث إقامة الباحث وسه
واقع العناية بالموهوبين في عن بيانات تفيد البحث في معرفة الدور لعمل بعض اللقاءات لالستفسار 

مكانية تحقيقه ، وذلك خالل شهر ربيع األول لعام   هـ.1438التالوة والخطابة ورأيهم في فكرة البحث وا 

 تحديد مصطلحات الدراسة : 

 الموهوب :

هو الذي يوجد لديه استعداد ، وقدرات غير عادية ، أو أداء متمّيز عن بقية أقرانه في مجال أو  
أكثر من المجاالت التي يقدرها المجتمع وبخاصة في مجاالت التفوق العقلي ، والتفكير االبتكاري ، 

ال تتوافر له بشكل والتحصيل العلمي ، والمهارات والقدرات الخاصة ، ويحتاج إلى رعاية تعليمية خاصة 
 ( 23)كلنتن ، د.ت :   متكامل في برامج الدراسة العادية .

يتميز عن غيره ي جمال التالوة بحسن الصوت وفي الخطابة ببراعة  ويقصد بالموهوب في هذا البحث الذي
 األداء والتأثير في المستمعين.

 التـالوة : 

 ت سن التلميذ ودرجة نضجه بذلك .سليًما ، أو مجوًدا مرتاًل متى سمح أداءأداء القرآن الكريم 

 ( .  108:  1407،  ) الحمادي 



المقصود بالتالوة هنا جماليات التالوة ، وهي المستوى المتميز في القراءة الجهرية لآليات القرآنية و    
في المستمع بما يدل على وجود  باستخدام طبقات الصوت المختلفة و التمكن من األداء الصوتي وتأثيره

 موهبة في التالوة .

 الخطابة:
فهام ، وتعني في وتعني توجيه الكالم نحو الغير لإل، الخطابة في اللغة مصدر       

مجموع القوانين التي يقتدر بها على اإلقناع الممكن في أي موضوع  ،اصطالح الحكماء
  يراد لحمل السامع على التسليم بصحة المقول وصواب الفعل ، أو الترك . 

 (13: 1984) محفوظ ، 
الخطابة فن مشافهة الجمهور للتأثير عليهم واستمالتهم، فهي تركز على أمرين: العلم، و   

 والموهبة.
 : بحثأهداف ال

معرفة واقع عناية دور تحفيظ القرآن الكريم بالموهوبين في التالوة والخطابة ، يهدف البحث إلى 
 مع تقديم تصور مقترح ، أو رؤية استشرافية لتفعيل هذا الدور .

 منهج الدراسة :
   :تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي 

والمالحظات عنها ، ووصف الظروف وهو الذي يعني بوصف الظاهرة ، وجمع الحقائق والمعلومات 
نتناولها  ينبغي أن تكون عليه الظاهرة التي الخاصة بها ، وتقدير حالتها كما توجد في الواقع ، وتقدير ما

للوصول بها إلى بع الدراسة في ضوء قيم ، أو معايير معينة ، واقـتراح األســاليب التى يمـكن أن تتـ
                                (           60: 1987جابر وكاظم، ) ، أو المعايير.ي ضوء هذه القيمأن تكون عليها ف ينبغي لصورة التيا

 إجراءات الدراسة :

 إلجابة السؤالين األول  : 

: ما واقع عناية جمعيات تحفيظ القرآن الكريم  بالموهوبين في التالوة والخطابة الدينية بالمملكة 1س 
 العربية السعودية ؟

سيطلع الباحث على أهداف وأدوار جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ، وكذلك مقابلة بعض منسوبي      
الزلفي ، ي محافظة فهذه الجمعيات ممن يعملون بها ، أو ممن يدرسون بها من الطالب ، وبخاصة 



بين في حيث يقيم الباحث ويعمل ، وصوال لتحديد واقع عناية جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالموهو 
 التالوة والخطابة الدينية .

 إلجابة السؤال الثاني  : 

: كيف يمكن لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم  رعاية الموهوبين في تالوة القرآن الكريم بالمملكة 2س
 العربية السعودية؟

 سيقدم الباحث تصورًا لدور جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في رعاية الموهوبين في التالوة.

 كيف يمكن لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم رعاية الموهوبين في الخطابة 3س: إلجابة السؤال الثالث :
 الدينية بالمملكة العربية السعودية؟

 سيقدم الباحث تصورًا لدور جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في رعاية الموهوبين في الخطابة الدينية.

 أهمية الدراسة :

 خالل ما تقدمه للفئات التالية :تتضح أهمية الدراسة من 

تقدم تصورًا مقترحًا يمكن لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم االستفادة منه في إيجاد دور لها للعناية  -
بالموهوبين في التالوة والخطابة الدينية ، وهو إثراء للمجتمع السعودي بمزيد من الموهوبين المؤثرين 

والدعاة ، وفي ذلك فائدة كبيرة أو المؤثرين دينيًا مثل كبار الخطباء دينيًا بالتالوة مثل مشاهير القراء ، 
 للعالم اإلسالمي .

يتيح ، حيث بالمملكة العربية السعودية في التالوة والخطابة الدينية يفيد هذا البحث الطالب الموهوبين -
تحفيظ  جمعياتلهم فرصة لصقل مواهبهم على أسس سليمة ، تحت إشراف مؤسسة موثوق بها وهي 

  القرآن الكريم .

 :اإلطار النظري 

 :رعاية اإلسالم للموهوبين
في رعاية الموهوبين ، فقد شّجع المواهب وساعد في تنميتها وبروزها ، وجعل ثمة  مهمسالم دور لإل    

عمار األرض . أشياءيبدعوا وينجزوا ويقّدموا  أرضًا خصبة للموهوبين لكي  ملموسة لخدمة الدين وا 

( على أن أفضل برامج رعاية الموهوبين هي التي تتميز بالطابع الشمولي 2002جروان )وقد أكد 
ألن اإلثراء، اإلرشاد،  ،اإلسراع في الخدمة بحيث تتكون من العناصر الثالث الرئيسة للرعاية وهي:

لى تلبية تطبيق مثل هذا النوع من البرامج يؤدي بالضرورة، إذا ما توفرت له الشروط البيئية المناسبة، إ



 . ةحركي-كافة الحاجات الفردية للموهوبين في الجوانب المعرفية واالنفعالية واإلبداعية والنفس
أعظم مكتشف للموهوبين وتنمية ما لديهم من قدرات  ول اهلل ــ صلى اهلل عليه وسلموقد كان رس     

المواهب على توظيف الطاقات بحسب  ى ، إضافة إلى قدرته الفائقة ــعليه الصالة والسالمومواهب شتّ 
صدق الصّديق ، وحياء عثمان بن  ا على سبيل المثال :وهي كثيرة وعديدة منه، والقدرات واإلمكانيات

عفان ، وشجاعة الفاروق عمر ابن الخطاب وهيبته ، وشجاعة علي بن أبي طالب ، وفروسية الزبير 
الدرداء، ودهاء  أبي ذر وزهده ، وحكمة أبيوبطولته، وأمانة أبي عبيدة ، وسخاء طلحة ، وتواضع 

فكانت كل خصلة من هذه الخصال خيرًا من الدنيا وما فيها ، رّبى رسول اهلل ـ ،  عمرو بن العاص
  منهم ذلك الجيل القرآني الفريد. صلى اهلل عليه وسلم ـ أصحابه ، وهو أدرى الناس بالرجال ، فظهر

 (22هـ: 1428) الضرمان ، 
كانت حلقات العلم زاخرة بشيوخ اإلسالم وطالب العلم ، وكان اإلبداع وكانت العبقرية في إنتاج لهذا فقد 

ضخم وزاد عظيم . كان زادهم حفظ القرآن الكريم ودراسة علومه صغارًا ، ورواية الحديث ومدارسة 
ال حرج ... كان علومه تصحبهم صغارًا وكبارًا ، أما علوم النحو وفنون اللغة والفقه وأصوله ، فحّدت و 

الطالب ال يتخرج من تلك الحلقات إال وقد نبغ في كثير من تلك العلوم، وأصبح شيخًا عالمًا يشار إليه 
 و )الناصر لقد ُصقلت المواهب ، فظهرت العبقريات ، وتألألت بأصحابها حضارة المسلمين.، و  بالبنان

 (155 هـ:1415درويش ، 
 تالوة القرآن الكريم :

نوع من أنواع القراءة ؛ فهي القراءة المحالة بالتجويد ، وهي تتطلب ألدائها بطريقة  التالوة       
صحيحة تمكن قارئ القرآن من مهارات القراءة الجهرية والضبط  بصفة عامة ، وتمكنه من مهارات 

 التجويد بصفة خاصة . 
 وفضائل تالوة القرآن الكريم كثيرة، منها : 

كريم ومعلمه من خير البشر؛ لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ) خيركم َمْن تعلم أن متعلم القرآن ال -
 (.330ت : 0) صحيح البخاري، د (1)القرآن وعلمه ( 

تنزل السكينة والرحمة والمالئكة إلى َمْن يقرأ القرآن الكريم ويذكره اهلل تعالى عنده؛ لقول النبي صلى  -
ي بيت من بيوت اهلل، يتلون كتاب اهلل، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت اهلل عليه وسلم : ) ما اجتمع قوم ف

 .(1)عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم المالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده ( 

يشفع القرآن ألصحابه يوم القيامة؛ لقول سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم : ) اقرءوا القرآن؛ فإنه   -
 (. 90: 1929، 6) مسلم، ج(2)ًعا ألصحابه ( يأتي يوم القيامة شفي

                                                           
(1)

 .6/108 : البخاري : رواه  

(1)

 .(2699صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل االجتماع على تالوة القرآن ، حديث رقم )  



مضاعفة الحسنات؛ قد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم  : ) َمْن قرأ حرفـًا من كتاب اهلل فله به حسنة،  -
 . (3)والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول  الم حرف، ولكن ألف حرف،  والم حرف، وميم حرف ( 

 (.65ت: 0، د6)الترمذى، ج

صلى اهلل عليه الماهر بالقرآن، وحصول األجر المضاعف لمن يتتعتع أثناء التالوة؛ لقوله علو مكانة  -
: ) الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه  وهو عليه شاق له  وسلم

 (.84: 1929، 6)مسلم،ج .(4)أجران( 

صلى اهلل عليه قال : قال رسول اهلل  ، تالوة القرآن الكريم ال تعادلها كنوز الدنيا، فعن أبي هريرة  -
) الحوامل من اإلبل ( عظام سمان ؟ إلى أهله أن يجد فيه ثالث خلفات : )أيحب أحدكم إذا رجع وسلم

. (5)لفات عظام سمان ( قلنا : نعم، قال : فثالث آيات يقرأ بهن أحدكم في صالته خير له من ثالث خ
 (.552: 1929، 1)مسلم،ج

 شروط القراءة الصحيحة : 

 (.6ت : 0شروط القراءة الصحيحة ثالثة، كما يلي :  ) الصفاقسي : د

   التواتر.  -1

 موافقة أحد المصاحف العثمانية.  -2

 موافقة وجه من أوجه اللغة العربية.  -3

؛ حيث ثبت عن زيد بن ثابت صلى اهلل عليه وسلم والتواتر يعنى : صحة سندها وصواًل إلى رسول اهلل 
 قوله : "القراءة سنة متبعة".

 وأن تكون موافقة لرسم المصحف العثماني الذي أمر به عثمان بن عفان ، ووافقه الصحابة الكرام.

وجوه النحو سواء أكان أفصح أم فصيًحا مجمًعا وأن توافق وجها من وجوه اللغة العربية أي وجها من 
 (.211: 1951)السيوطى، اختالفـًا ال يضر مثله األعظم.  عليه، أم مختلفـًا فيه

                                                                                                                                                                      
(2)

 .( باب فضل قراءة القرآن804مسلم رقم ) : رواه  

(3)

 .( وقال حسن صحيح2910حديث رقم )5/161 الترمذي : رواه  

(4)

 .باب فضل الماهر بالقرآن( 798) مسلم : رواه  

(5)

 .( باب فضل قراءة القرآن في الصالة وتعلمه803مسلم رقم ) : رواه  



وحول أهمية هذه األركان يقول القارئ : " إذا تأملت هذه الشروط، فاعلم أن كل قراءة تعرض عليها، 
؛ وهي مما تضمنه مصحف سيدنا ليه وسلم صلى اهلل عفإن تحققت فيها فهي قرآن ثابت عن النبي 

 وأجمع عليه الصحابة؛ فيقرأ بها بال خالف، وال يجوز إنكارها أو ردها".رضي اهلل عنه عثمان 

 (.20هـ : 1410)القارئ، 

 ويؤيد ذلك ما قاله ابن الجزري ) رحمه اهلل ( : 
 وكان للرسم احتمااًل يحوي ** فكل ما وافق وجه نحــو

 فذه الثالثة األركــــان ** القرآنوصح إسناًدا هو 
 شذوذه لو أنه في السبعة ** وحيثما يختل ركن أثبت
 (.34)ابن الجزري، د. ت : 

 
 مراتب تالوة القرآن الكريم "أنواعها" :

 مراتب  تالوة القرآن الكريم، أو أنواعها هي : 
المعاني، ومراعاة أحكام التجويد؛ الترتيل، ومعناه : قراءة القرآن الكريم بتؤدة وطمأنينة مع تدبر  -1

(. وهو مثل الترتيل إال أنه 129: 1994ويتفرع عنه التحقيق، وهو إعطاء الحروف حقها )شحاتة، 
أكثر اطمئناًنا منه، وهو المأخوذ به في مقام التعليم؛ ويقصد به في التجويد : التأني في القراءة، 

ثبات المدات،  حكام مخارجها، وا  تمام الحركات بتمهل وهدوء وتبين الحروف، وا  وتوفية الُغنات وا 
 (.7: 1993الطهطاوي،  ) وبطء.

 قراءة القرآن الكريم بحالة متوسطة بين االطمئنان والسرعة مع مراعاة أحكام التالوة. :التدوير، ومعناه 
 (.10:  ت0)عبد العليم، دالمحافظة على أحكام التالوة. الحدر، ومعناه : قراءة القرآن الكريم بسرعة مع

أي : سرعة القراءة مع تقويم   -( إنما يستعمل القارئ الحدر والهذرمة  173: 1993وذكر ) الداني، 
لتكثر حسناته؛ فالحرف  بعشر حسنات؛ وذلك بعد معرفته بالهمز من غير  -األلفاظ وتمكين الحروف 

 ف. َلْكن، والمد من غير تمطيط، والتشديد من غير تمضيغ، واإلشباع من غير تكل
 لى :ا( هذه المراتب في القول الت20:  ت0وقد ذكر ) ابن الجزري، د

 حدر وتدوير وترتيل ترى ** جميعها مراتب لمن قرا.
يتضح مما سبق أن أبطأ سرعة في التالوة هي مرتبة التحقيق وأسرعها مرتبة الحدر، والتجويد هو أساس 

 التالوة.لكل مراتب تالوة القرآن الكريم، وبدونه ال تصح 
إن لكّل إنسان صوته الخاّص به، المختلف عن أصوات اآلخرين، فكأّنه مالمح الوجه أو 
بصمات األصابع أو الّتكوين العاّم للجسم. وكما أنَّ لإلنسان شخصّية تمّيزه عن اآلخرين، فإنَّ صوته 

 أيًضا يمّيزه عن أصوات اآلخرين.



د هذه الّشخصّية الّصوتّية، فرّبما تكون كبيرة ذات حبال هي اّلتي تحدّ  -بحبالها الّصوتّية  -فالحنجرة 
 صوتّية قوّية تصدر أصواًتا عالية، ورّبما تكون رخيمة أو حجيمة.

ويكون الّصوت غليًظا أو حادًّا حسب سرعة ذبذباته، فكّلما كانت الّذبذبات سريعة كان الّصوت حادًّا، 
. ويمتاز الّصوت بقدرته على االرتفاع واالنخفاض على وكّلما كانت الّذبذبات بطيئة كان الّصوت غليًظا

 الّضيق واالّتساع.
ضافة إلى اإللمام بالّتجويد والمقامات والّصوت الحسن إلى مجموعة من يحتاج قارىء القرآن باإلو 

المهارات الّصوتّية اّلتي تساعد في إظهار الّتالوة بصورة أجمل وأرقى. كما أنَّ بعض هذه المهارات 
 على تبيان المعاني بشكل أفضل وأجمل.تساعد 

 ومن العوامل التي تساهم في إطالة الّنَفس:
العطّية االلهّية أو الموهبة ، وهي هبة من الرحمن، يغرسها فيمن يشاء، لكنها مثل أي شيء صغير  -1

 بحاجة إلى اكتشاف ورعاية حتى تنمو وتترعرع .
 صّحة الجهاز التّنّفسّي.ممارسة الّرياضة وممارسة تمرينات التّنّفس و  -2
 إتقان الّتجويد. -3
 أخذ الّنفس بطريقة سليمة أثناء الّتالوة . -4
 الّتالوة بطبقة مناسبة. -5
 الّتدريب المتدّرج على اآليات الّطويلة -6

 جوانــب التــالوة :

وصفات  تالوة القرآن الكريم إلى أربعة أشياء؛ هي تطبيق أحكام التجويد، والعناية بمخارجتحتاج 
الحروف )علم األصوات العربية(، ومراعاة عالمات الضبط الصرفي، ومراعاة الضبط النحوي، وهذا 
التقسيم بغرض تحليل مهمة التالوة ألجزائها الرئيسة؛ لكي يتم تناول كل جانب بالتفصيل مع تأكيد 

 الدراسة على تكامل هذه الجوانب معا، وعدم الفصل بينها أثناء التالوة.
  ضح الدراسة هذه الجوانب فيما يلي :وستو 

 أ( أحكام التجويـد :

 : ويمكن تناول هذه األحكام كما يلي 

 أ( حكم القلقلــة :

يقصد بالقلقلة : الحركة، واالضطراب؛ حيث يتحرك اللسان عند النطق  بالحروف حتى يسمع نبرة؛ وهي 
والجيم، والدال( إذا كانت ساكنة وتجمع في حركة قصيرة جدا وحروفها؛ هي )القاف، والطاء، والباء، 
  )قطب جد( وتظهر النبرة لقوية على هيئة انفجار من الفم.



 (.135:  1993)خليل، 
 ب( التفخيــم والترقيــق :

 عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف. التفخيم؛ فهو

حروف التفخيم في كلمات ويتم التفخيم بتسمين الحرف عند النطق به، حتى يمتلئ الفم بصداه وتجمع  
 )خص، ضغط، قظ (.

أما الترقيق؛ فهو عبارة عن نحول يدخل على صوت الحرف عند النطق به؛ فال يمتلئ الفم بصداه؛ 
 (157:  2000)نصر، ويكون الترقيق بانخفاض اللسان في الفم.

 
اء، الجيم، الحاء، الدال، والحروف المرققة دائًما تظهر في األصوات التاليَّة ) الهمزة، الباء، التاء، الث

 الذال، الزاى، السين، الشين، العين، الفاء، الكاف، الميم، النون، الهاء، الواو، الياء(. 

  (. 26:  1994) فايد، 
 : ويوجد من األصوات والحروف والحركات ما يرقق في بعض األحوال، ويفخم في بعضها؛ وهي 

 .فتح أو ضم؛ نحو ) تاهلل (؛ أما إذا وقعت بعد كسر فترققتفخم الالم في لفظ الجاللة إذا وقعت بعد  -

"فرعون" وفيما عدا ذلك؛ تفخم نحو: ترقق الراء إذا كانت مكسورة، أو ساكنة وقبلها كسر؛ نحو  -
 (.260: 2000)الغول، )البروج (. 

بترقيق وال : الفتحة، والضمة، والكسرة، وألف المد، وواو المد،  وياء المد، فال توصف أما الحركات -
ذا وقعت  نما هي تابعة للصامت قبلها، فإذا وقعت بعد حرف مفخم فخمت؛ نحو )الصابرين( وا  تفخيم، وا 

 .بعد حرف مرقق ترقق )التائبون، العابدون، السائحون( 

 (. 158:  2000) نصر،  

 ج( األحكام الخاصة بالميم الساكنة :

)لم، كم( ولها ثالثة أحكام؛ هي (؛ نحو: هي الخالية من الحركة )الفتح، الكسر، الضم الميم الساكنة
 (.18: 1996)قمحاوى، )اإلخفاء، اإلدغام، اإلظهار(.

 : اإلخفاء؛ ويكون عند حرف الباء؛ ويسمي إخفاًء شفويًّا، الحكم األول -1

 (.42:  1998زيد، )أبو الساكنة حرف الباء أخفيت الميم. فإذا وقع بعد الميم    
 : اإلدغام؛ وذلك إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الميم،  الحكم الثاني -2



 ويسمى إدغام مثلين صغيًرا مع وجوب الغنة.
 : اإلظهار؛ عندما تلتقي الميم الساكنة مع بقية الحروف   الحكم الثالث-3

 (.18: 1986، ن)محيسغنة.  لميم الساكنة إظهارا من غيرالهجائية حيث تظهر ا

 د( األحكام الخاصة بالنون الساكنة والتنوين :

 النون الساكنة : هي الخالية من الحركة، وتظهر في النطق والكتابة؛ وهي

 (.206:  2002)البركاوى،  الهجاء العربية. حرف من حروف 
: فهو نون ساكنة تلحق آخر األسماء، وتظهر في النطق، وال تظهر في الكتابة، ويمثل  التنوينأما 

للتنوين بضمتين، أو بفتحتين، أو بكسرتين في آخر األسماء، والتنوين من حيث اللفظ : هو نون ساكنة؛ 
 (.77:  1982)قمراوى، ولذا أخذ حكم النون الساكنة برغم أن هناك فروقـًا بين كل منهما. 

 : وللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام هي 

: اإلظهار؛ وهو لغة  البيان، واصطالًحا : إظهار النون  الساكنة والتنوين؛ وذلك إذا  الحكم األول -1
جاء بعد أيهما الحروف اآلتية ) الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء ( والعلة في ذلك بعد 

 (.51: 2000)نصر،أو التنوين عن مخرج هذه الحروف. مخرج النون الساكنة، 
: اإلدغام؛ وهو لغة : اإلدخال، واصطالًحا : إدخال حرف  ساكن في حرف متحرك؛  الحكم الثاني -2

 بحيث يصيران حرفـًا واحًدا مشدًدا؛ وهو قسمان :
ركة زمن قبض : والغنة صوت يخرج من األنف مع  النطق، وزمنها حركتان ومقدار الح إدغام بغنه -

 (. 29:  2000اإلصبع، أو بسطه. ) المسلمي، 

والواو( ويشذ عن هذه القاعدة الكلمات  -الميم  -النون  -ويأتي اإلدغام بغنة مع األحرف اآلتية )الياء 
 التالية : )دنيا، بنيان، صنوان، قنوان( حيث تظهر النون الساكنة، وال تدغم فيما بعدها.

ن مع الحرفين التاليين )الالم، والراء(؛ حيث  تشدد الراء؛ والالم؛ وسبب : ويكو  غنة إدغام بغير -
 ( 118: 2000الغول، )اإلدغام في الحروف السابقة هو : التماثل مع النون والتقارب مع بقية الحروف.

: اإلقالب : وهو قلب النون الساكنة، أو التنوين ميما في النطق دون الكتابة مع  الحكم الثالث -3
 مراعاة  الغنة، واإلخفاء لهذه الميم؛ وذلك حينما يأتي بعد النون الساكنة، أو التنوين حرف الباء. 

 (. 38هـ : 1421) الشمراني، 

ن اإلظهار واإلدغام، عارعن التشديد النطق بالحرف بحالة متوسطة بي : اإلخفاء؛ وهو الحكم الرابع -4
 -الذال  -مع  بقاء الغنة؛ وذلك إذا جاء بعد النون الساكنة، أو التنوين أحد الحروف اآلتية )الصاد 



 -التاء  -الفاء  -الزاى  -الطاء  -الدال  -السين  -القاف   -الشيين  -الجيم  -الكاف  -الثاء 
 موعة من أوائل كلمات هذا البيت :الفاء( وهي خمسة عشر حرفـًا، مج -الضاد 

 (.31ت : 0صف ذاثنا كم جاء شخص قد سما  **  دم  طيبا زد في تقى ضع ظالما)الدمياطى، د
 هـ( الحكم الخاص بالنون والميم المشددتين :

 (.21:  1996)قمحاوى،  للنون والميم المشددتين حكم واحد وهو إظهار الغنة عند النطق بهما.

 ة بالمدود :و( األحكام الخاص

: هو إطالة الصوت بحرف من الحروف الثالثة )الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما  المــد
ذا انفتح ما قبل الواو، أو الياء؛ مثل )قول(، )خوف(،  قبلها، واأللف وال يكون ما قبلها إال مفتوحا، ]وا 

مالقاة أحد الحروف الثالثة السابقة  )بيع(، )بيت( كانتا حرفي لين ال مد[ وتكون هذه اإلطالة عند
 )حروف المد(  همزة، أو سكون؛ وينقسم المد إلى :

ويمكن فيه وجود أحد حروف المد الثالثة، ومقداره حركتان، والحركة مقدار  مــد أصلي "طبيعي" :  (1)
 قبض اإلصبع، أو بسطة، نحو )قال(.

وهو المد الذي يتوقف مده على سبب وجود الهمزة، أو السكون؛ فالهمزة، سبب  مــد فرعي :  (2)
  (.54ت : 0)ابن القاصح، د.   لنوعين من المد؛ هما )المد المتصل، والمد المنفصل(

ويشير المد المتصل إلى وجود حرف المد و الهمزة في كلمة واحدة؛ نحو: )جاءت(، )سوء(، )سيئت( 
 مس حركات في الوصل، وست في الوقف.ويمد بمقدار أربع، أو خ

)يا أيها(،  : فهو ما جاء فيه بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة  أخرى؛ نحو  المد المنفصلأما 
 (.70ت : 0)عبد العليم، د ويمد المد المنفصل بمقدار أربع، أو خمس حركات وصاًل ووقًفا.

كون، والمد  الالزم بأنواعه الكلمي والسكون سبب لنوعين من المد؛ هما )المد العارض للس -
 والحرفي( ويتحقق هذا المد عند وجود سكون بعد حرف  المد، وينقسم هذا المد إلى :

: وهو ما وقع  بعد حرف المد، أو اللين سكون عارض، حالة الوقف؛ نحو  المد العارض للسكون -
 )الرحيم(، )نستعين( ويمد بمقدار حركتين أو أربع، أوست حركات.

، الوصل، أو الوقف؛ نحو )دابة(  : وهو ما جاء فيه بعد حرف المد. سكون الزم في حالة  الالزم المد
 (.32ت : 0)ابن الجزري، د)آلم( ويمد بمقدار ست حركات. 

  ،وينقسم المد الالزم إلى قسمين : )مد الزم كلمي (، )ومد الزم حرفي ( وينقسم كل منهما إلى مثقل
 ومخفف، كما يلي :



إذا جاء بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة واحدة؛ نحو )والصافات(،  المد الالزم الكلمي المثقل: -1
 )الطامة(، )دابة(.

وهما موضعان  ؛مد حرف ساكن في كلمة واحدة، إذا جاء بعد حرف ال المد الالزم الكلمي المخفف: -2
 فقط في سورة يونس.

 حرف المد حرف مدغم، نحو )آلم(.إذا جاء بعد  المد الالزم الحرفي المثقـل: -3

 (.30: 1984)محسن،  المد الالزم الحرفي المخفف : إذا جاء بعد حرف ساكن )ق(، )ص(. -4
 :)أحكام هاء الكناية )مد الصلة 

 هاء الكناية؛ هي هاء الضمير، يكني بها عن المفرد الغائب 
 : ولهاء الكناية حكمان هما 

تطويل ضمه الهاء إلى واو وكسرتها إلى ياء، وذلك إذا وقعت بين اإلشباع؛ يقصد به الحكم األول: 
 متحركين

الحكم اآلخر: عدم اإلشباع؛ ويقصد به عدم تطويل ضمة الهاء إلى واو  وعدم كسرها إلى ياء؛ وذلك 
 .(258:  2000( )الغول، إذا سبق الهاء حركة طويلة )حرف مد

 األصوات العربية ) المخارج والصفات ( : 

تتناول الدراسة هنا مخارج األصوات العربية، وصفاتها، موضحة قواعد النطق الصوتي الصحيح، والتي 
 تعتمد عليها الدراسة كمحك لمعرفة األخطاء الصوتية، فبضدها تتميز األشياء؛ فما يوافقها من نطق؛

 فهو نطق صحيح، وما يخالفها؛ فهو خطأ صوتي.

 -تجاوزًا  -صدر طواعية واختيارا عن تلك األعضاء المسماة ويعرف الصوت اللغوي بأنه أثر سمعي ي
 (.119:  2000أعضاء النطق. )بشر، 

ويتم النطق اإلنساني نتيجة لتعاون تام بين جملة من األعضاء واألجهزة النطقية، يتم التنسيق بينها، 
 ويشرف على تحريكها مركز القيادة في المخ.

 مخارج األصوات العربية :

ت العربية إلى مجموعات، حسب مواضع النطق، أو المخارج؛ فلكل صوت مخرجه الخاص تقسم األصوا
 به، وقد يشترك عضوان، أو أكثر في عملية إصدار الصوت.

وتقسم الصوامت العربية حسب المخارج إلى عدة تقسيمات؛ حيث اختلف القدماء في عدد مخارج 
ء القراءات مثل مكي وابن وتابعه على ذلك علماالحروف، فذهب الخليل إلى أنها سبعة عشر مخرجا، 



(،  123: 1985و) القيس، (،   199:  1993و ) ابن الجزري، (،  58: 1972) الفراهيدى، الجزري.
وأسقط منها سيبويه مخرج الجوف وهي حروف المد واللين، فصارت ستة عشر مخرًجا، وسار على هذا 

يعيش، وأبو حيَّان، ونزل بها بعضهم إلى أربعة عشر  المذهب المبرد وابن السراج، وابن جني، وابن
مخرًجا، وعلى هذا المذهب الفراء وابن دريد ممن جعلوا مخرج الالم، والنون، والراء واحًدا، والرأي الثاني 

هو ما عليه الجمهور وينزل المحدثون بهذه المخارج إلى عشرة مخارج؛ وبعضهم يجعلها أحد عشر 
 (. 37:  2006) جاب اهلل، مخرجا.

  الجمهور : خارج األصوات العربية وفقا لرأيم 

 واأللف (. وهو مخرج حروف ) الهمزة، والهاء،؛ أقصي الحلق، المخرج األول

 ؛ وسط الحلق، وهو مخرج ) العين، والحاء (.المخرج الثاني

 ؛ أدني الحلق إلى الفم، وهو مخرج حرفي )الغين، والخاء(.المخرج الثالث

؛ أقصي اللسان مع الحنك األعلى، وهو مخرج حرف )القاف( ويرى المحدثون أن القاف المخرج الرابع
 فوقه من الحنك اللين، فهو لهوى. تخرج من اللهاة، أي : من أقصي اللسان، مما يلي الحلق وما

 (.79:  1990)حسان، 
 القاف قليال.؛ أقصي اللسان مع الحنك األعلى، وهو مخرج الكاف، وهو أسفل مخرج المخرج الخامس

الشجرية )الجيم، والشين،  مع الحنك الصلب، وهو مخرج الحروف؛ مقدمة اللسان المخرج السادس
 (.172: 2003والياء(. )الحمد، 
األيسر عند األكثر، أو األيمن  ، وما يليه من األضراس من الجانب؛ أول حافة اللسانالمخرج السابع

 اد.الض األقل، أو من الجانبين، وهو مخرجعند 

 مخرج )الالم(. ما يحازيها من الحنك األعلى، وهو؛ ما بين حافة اللسان، و المخرج الثامن

 وهو مخرج )النون (. ايا متصاًل بالخيشوم،؛ ما بين طرف اللسان، وما فوق الثنالمخرج التاسع

ر أنها مخرج  حرف ) الراء( غي، وما فوق  الثنايا العليا، وهو ؛ ما بين طرف اللسانالمخرج العاشر
 أدخل قليال في ظهر اللسان من النون.

إلى جهة الحنك الصلب، وهو ن، وأصول الثنايا العليا صاعًدا ؛ ما بين طرف اللساالمخرج الحادي عشر
 مخرج حروف ) التاء، والدال، والطاء (.

لسين، مخرج  حروف ) الزاى، وا ؛ ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا السفلي، وهوالمخرج الثاني عشر
 والصاد (.



مخرجة )الظاء، والثاء، والذال(  لسان وأطراف الثنايا العليا، وهو؛ ما بين طرف الالمخرج الثالث عشر
 (.92: 2000)بشر، 

 مخرج )الفاء(. فلي، وأطراف الثنايا العليا، وهو؛ من باطن الشفة السالمخرج الرابع عشر

انطباقهما، ومخرج حرف ، وهو مخرج )الباء، والميم( عند ؛ ما بين الشفتينالمخرج الخامس عشر
 )الواو( عند انفراجهما.

الخفيفة المخفاة التي لم يبق منها  )األنف( وهو مخرج النون الساكنة ؛ الخياشيمالمخرج السادس عشر
 (.38:  2006إال الغنة.   )جاب اهلل، 

  دون إلى ما ويمكن تقسيم األصوات العربية كما ينطقها القراء المجو 

 (.22: 1989)على،  يلي :

 صوامت وحركات. -1

 مهموسة ومجهورة. -2

 انفجارية واحتكاكية. -3

  أنفية وأنفمية.  -4

 تالوة القرآن الكريم :الضبط الصرفي وعالقته ب

هو علم  يختص بدراسة بنية الكلمة، العربية وما يطرأ عليها من تغيير، سواء  والصرف في االصطالح :
أكان هذا التغيير بإضافة حروف أم بنقصانها، والبنية هي الهيئة التي تكون عليها كلمة من الكلمات 

 (. 91:  1987) حسنين، ت ) ضمة، فتحة، كسرة (، أو سكون.يراعى فيها التشكيل الداخلي من حركا

وميدان هذا العلم األسماء المعربة، أو المتمكنة، واألفعال المتصرفة غير الجامدة، أما األسماء المبنية، 
واألفعال الجامدة : ) نعم، وبئس، وعسي، وليس، وهب ( وكل الحروف فجميعها ليس من المجاالت 

 (.18:  1983)شريف، التي يعنى بها "علم الصرف".

ئله وقضاياه على نتائج البحث الصوتي وهو في الوقت نفسه يخدم ويعتمد الجانب الصرفي في مسا
 النحو، ويسهم في توضيح مشكالته وتفسيرها، فالصرف مقدمه النحو، أو خطوة تمهيدية له. 

 (.220:  1973)بشر، 

 .(Anderson lapp.  1988. 70 )   هو : دراسة أصغر وحدات المعنى في اللغة. والصرف



الوحدات الصرفية، والوحدة الصرفية قد تكون كلمة،   أو جزًءا من كلمة في أولها، فمادة هذا العلم هي 
أو وسطها، أو في نهايتها، وقد تكون المغايرة بين الصيغ، كالمغايرة بين )فعل( المبني للمعلوم و )فعل( 

 (.50:  1993)نصر،  المبني للمجهول.

وتلك الترتيبات المتاحة منها ما هو فالصوامت ) ك + ت + ب ( يمكن أن تتخذ عدة ترتيبات؛ 
ب ( ليس لها وجود مباشر، فليس هناك كلمة  -ت -مستعمل؛ ومنها ما هو مهمل؛ فالمادة اللغوية ) ك 

واحدة في العربية  تتألف من هذه  الصوامت وحدها دون إضافات فالفعل "كتب" يتكون من تتابع الكاف 
 ، وبقية كلمات هذه المادة تتكون بإضافات إلى صوامتها.والفتحة، والتاء، والفتحة، والباء، والفتحة

 (.55:  1992)حجازى، 

واإلضافات تكون في مواقع مختلفة من الكلمة، كأن تكون في األول؛ فتسمى سوابق، أو في الوسط 
فتسمى الدواخل، أو في اآلخر فتسمى اللواحق، وقد تتكون أبنية صرفية بأكثر من إضافة كما في كلمتي 

ب، وكتابة (، ومجال البحث في الصرف، أو بناء الكلمة هو دراسة الوسائل التي تتخذها كل لغة ) مكتو 
 (.56:  1992)حجاوى،من اللغات؛ لتكوين الكلمات من الوحدات الصرفية المتاحة في تلك اللغة. 

ضبط بنية هو : مهارة متعلقة باألداء اللغوي استماًعا وتحدثـًا وقراءة وكتابة؛ ألن  والضبط الصرفي
الكلمة مهم في عملية التعرف عليها، وفهم معناها، وعالقتها بغيرها، والتعرف على المسموع، أو المقروء 
ال يتأتي إال بتحليله إلى مكوناته الصغيرة )الكلمة(، وفهم المقصود بها على نحو يسهم في فهم الجملة 

  مسموعة، أم مقروءة.والعبارة والفقرة، وأي خلل في بنية الكلمة يؤثر على فهمها 

  (.98:  2004)موسى، 

ومن ذلك يتأكد دور الضبط الصرفي في حسن تالوة القرآن الكريم ، وأهمية العناية بتصويب أخطاء 
 على القراءة الصحيحة ، فهذا يساعدفيه، وتقوية الوعى بالصيغ الصرفية، وأصول هذه الصيغ  قراءال

فكلمة )فتى( كلمة ثالثية تنتهي بأل مقصورة أصلها واو، ولذلك تنطق  ، ثم جماليات التالوة ثانيًا، أوالً 
ألفا وال تنطق بغير رسمها وهكذا في نطق ضبط المبني للمعلوم والمبني للمجهول، والمشتقات، مثل اسم 

 الفاعل واسم المفعول منغير الثالثي، وما يشبه كلمة مسلمين مع الجمع، أو مع المثنى... وهكذا.
 س التي يعتمد عليها في تعليم الجانب الصرفي ما يلي :ومن األس 

الذي  إن المورفيمات البسيطة يتم تعلمها مبكًرا قبل تعلم المورفيمات األكثر تعقيًدا وهذا المبدأ نفسه هو
 (.108:  1990يحكم تعليم اللغة لألطفال. )يوسف،

 (foster,1985, 332)عملية تهجي الكلمات المشتقة.  إن تعلم المورفيمات االشتقاقية ييسر

 تالوة القرآن الكريم :الضبط النحوى، وعالقته ب



تتناول الدراسة الحالية الضبط النحوي، من خالل توضيح مفهومه،  وتأثيره، في صحة تالوة القرآن 
 التالوة. حسنالكريم، فهو الجانب الرابع من الجوانب الالزمة ل

: هو "مجموعة من القواعد، واألنظمة التي تتحكم في وضع الكلمات وترتيبها، وصورة  والنحو اصطالًحا
النطق بها عن طريق ما يطرأ على أواخرها من أشكال إعرابية مختلفة وفقا لما يراد منها من شرح 

لغوية المعاني واألفكار الدائرة في ذهن المتكلم، شريطة أن يكون هذا المتكلم واعيًّا ومدركا للقوالب ال
 (.44:  1969)عون، على مدلوالتها بين الناطقين بها.المتعارف عليها، و 

فالنحو أساسه الجمل، أو التراكيب، ويتجاوز مفهوم اإلعراب إلى دراسة تركيب الكالم من حيث      
ترتيب الكلمات داخل الجمل، أو التراكيب ووظائفها، وكيفية الربط بينها، والعالقات القائمة بين تلك 

 (52: 1992)عوض، عنصر مهم في دراسة بناء الجملة. الكلمات وأن المعنى 

الجانب النحوى بتركيب اللغة، أو القواعد التي ترتب وتربط الكلمات  في جملة، والنحو ليس يتعلق      
اوز ذلك إلى دراسة تركيب الكالم. كما يعتقد البعض، بل إنه يتج -فقط   -مقصوًرا على اإلعراب 

 (.89:  1987)الراجحي، 

غة العربية وأهمها؛ حيث كان الغرض األول ويمثل النحو العربي أهمية كبيرة قديًما وحديثـًا بالنسبة لل     
منه حفظ القرآن الكريم من زحف األخطاء على ألسنة المسلمين؛ فال يستطيع أحد أن يقرأ القرآن الكريم، أو 

 (.39:  2006)عبد الدايم، غيره قراءة صحيحة إال إذا كان ملًما بالقواعد األساسية الالزمة لذلك.

نما يتجاوز ذلك إلى تعليل الجودة والرداءة في الكالم،  وال يقف النحو عند حدود الصحة والخطأ، وا 
والتعمق في معنى الجملة، وذلك من خالل الكشف عن المعانى في الجملة التي تدرك من خالل 

 (.83:  1989)عوض،  عالقات الكالم بعضه ببعض.

ن هذه العلوم تتفاوت في إن معرفة علوم اللغة من نحو وبيان وغيرها ضرورة ألهل الشريعة، وأ      
التأكيد بتفاوت مراتبها، وأن المقدم منها هو النحو؛ إذ به تتبين أصول المقاصد بالداللة؛ ولواله لجهل 

 (.545ت : 0ابن خلدون، د) أصل اإلفادة.

فالنحو أساس لصحة فهم النص المقروء ويساعد على النطق السليم،  فالضبط النحوي يساعد على     
ن، وتجنب اللحن في الكالم، وتكوين الملكة اللسانية الصحيحة، باإلضافة إلى التوصل إقامة اللسا

 (.321:  1997)مدكور،  للمعنى المراد.

وال تقتصر وظيفة النحو على ضبط الكلمات، ومعرفة المرفوع من المنصوب من المجرور،       
نما تتسع وظيفة ا لنحو؛ فال تكاد تقرأ تفسيًرا للقرآن الكريم والمبني والمعرب إلى أخر القواعد النحوية؛ وا 



إال وجدت النحو عامال أساسيًّا في فهم المعنى، والوقوف على داللة النص، األمر الذي جعل المفسرين 
 يرون أن النحو من أدوات المفسر، وال يستطيع أن يخوض في التفسير إال إذا أخذ بأدواته كاملة. 

 (.9:  1987د، )أبو السعو  

وجملة القول : إن الضبط النحوى ألواخر الكلمات القرآنية وغيرها، له تأثيره على صحة القراءة،      
 (.102:  2006)عبد الدايم،  وفهم المعنى.

 الخطابة:

علم له أصول وقوانين، من سار في طريقها عد خطيبا، وهو يعنى بدراسة طرق فن و الخطابة          
التأثير، ووسائل اإلقناع، وصفات الخطيب، وما ينبغى أن يتجه إليه من المعاني في الموضوعات 

ها، وترتيبها. هذا العلم ينير الطريق، وال يحمل يبتكون عليه ألفاظ الخطبة، وأسال المختلفة، وما يجب أن
 السلوك؛ فهو يرشد الدارس إلى دراسة مناهج، ومسالك، وال يحمل على السير فيها.على 

 (5:  1977)شلبي ، 

وعلم النفس وعلم االجتماع والبالغة وللخطابة الدينية عالقة  عالقة بالمنطقوللخطابة بصفة عامة    
 (.19م: 1980) أبو زهرة، بصفة خاصة بعلوم الدين اإلسالمي .

 ( 62: 1985) الحوفي ،  الخطابة:أبرز خصائص 
 مخاطبة الجمهور على اختالف مداركهم وثقافاتهم. -
 تتوخى اإلقناع واالستمالة بالحجة وبالتأثير العاطفي، وغيرهما.  -
يعتمد نجاح الخطبة على مكانة الخطيب وجاهه، علمًا أو فضاًل أو إصالحًا أو تفاعله أثناء الخطبة  -

 برات صوته.ويظهر صدقه في لهجته ون
 (16:  1998) نواب الدين ،  أنواع الخطب:

وبيوم الحساب، وبيان  -عز وجل–الخطبة الوعظية: ومحورها العام الموعظة الحسنة والتذكير باهلل -1
أحكام الشرع وحكمه، وعلى الجملة فهذا النوع من الخطب من أجّل الخطب وأنفعها، إذ غرضه التعليم 

هذا البحث الرتباط مجالها بمجال جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ، وهو  يفوالتذكير. وهي المقصودة 
 ت خطب النبي صلى اهلل عليه وسلم تدور حولكان: رحمه اهلل تعالى–ل ابن القيم قاو المجال الديني . 

 حمد اهلل والثناء عليه بآالئه وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم قواعد اإلسالم، وذكر الجنة والنار والمعاد،
 .واألمر بتقوى اهلل، وتبيين موارد رضاه

ن أول خطبة نبوية ألقاها ، لقد كانت الخطابة في اإلسالم عنصرًا أساسيًا من عناصر التبليغ والثقافة  وا 
النبي صلى اهلل عليه وسلم كانت حين أمره اهلل تعالى بأن ينذر عشيرته األقربين ، فصعد الصفا ، وألقى 

في الخطابة إلى آخر أيامه حيث لخص أهم تعاليم اإلسالم في خطبة الوداع أول بيان إعالمي واستمر 



وفيها : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم 
  (13: 1977) شلبي ، أال هل بلغت ؟ " .  ،هذا
 وغيرهما.الخطبة االجتماعية: وموضوعها النكاح أو خطبة النساء  -2
الخطبة الحفلية: وهي التي تلقى في المحافل العامة وأغراضها: التكريم، أو التهنئة، أو عالج  -3

 معضلة أو نحو ذلك.
 أو من ينوب عنهم. ،الخطبة القضائية: وتلقى غالبًا في المحاكم والدوائر القضائية ويتوالها الخصوم -4
توالها قادة الجيوش يرغبون جنودهم في القتال وغير الخطبة الحربية: وتلقى في ميادين الوغى، ي -5

 ذلك.
 الخطبة السياسية: ويلقيها في األغلب الزعماء والساسة والمنتخبـون وأغراضها شتى.  -6

والمفهوم الذي درج عليه أهل العلم أن تكون الخطابة الدينية مستحوذة على جميع األنواع األخرى 
ليس بمعزل عن ضروب الحياة وأنماطها المتعددة، بل يضم في  ومهيمنة عليها، ألن الدين اإلسالمي

ا َفرَّْطَنا ِفي الِكتَاِب -تعالى–أرجائه كل قضايا الحياة، فما من شأن إال وللشرع فيه بيان وحكم قال  : }مَّ
ضها ( سورة األنعام. وعليه فهذا التقسيم الذي أوردناه ُقِصَد به بيان تنوع الخطبة في أغرا38ِمن َشْيٍء{ )

 لواء الدين.   ومضامينها ومقاصدها، وكلها تنضوي تحت
 أجزاء الخطبة: 

 (68:  1985الخاتمة. ) الحوفي،  -3      العرض. -2     المقدمة. -1
 مقاصد الخطابة النبوية:

 بيان حكم شرعي. – 
 تصحيح مفهوم خاطئ. -

 صفات الخطيب المؤثر:
حفظ قدر كبير من أحاديث  - مكيناً  الثقافي)حفظ كتاب اهلل حفظاً الرصيد العلمي والزاد  -الموهبة  -

وربطها بالواقع  شحن الذهن بغزوات الرسول  -النظر في القصص القرآني الكريم -المصطفى 
 -علم التاريخ  -العلم باألحكام الشرعية المتعلقة باإلمامة والصالة  -النظر في حياة الصحابة -المعيش

الشعور  - االستعانة باهلل-واقع العالم اإلسالمي( -بعض الكتب األدبية والفكرية الرغبة في معايشة 
اختيار مواضيع من  -القناعة بما يدعو إليه  -الصلة مع الجماهير - الشجاعة – القدوة – بالمسؤولية

التقليد البعد عن  -اللين والرفق -حسن الهندام والمظهر -فصاحة اللسان وجودة النطق -واقع الحياة 
 -إثارة العواطف -التكرار وحسن البيان -اغتنام الفرص -عدم اإلطالة في الخطبة -الممقوت والمتكلف
ضبط النفس  –ة المناسبة وعدم التسرع فالوق –التحضير الجيد  -المران والتدريب -اإللمام بالموضوع

ستخدام اإلشارات والحركات ا –بعناية  فاختيار مواضع التوق –تنويع نبرة الصوت والطبقات  -والنفس
تحديد هدف الخطبة وعدم  –حسن االفتتاح للخطبة  –االبتسامة  فتوظي–االتصال البصري الجيد  –



الربط بين الواقع والمأمول والماضي والحاضر والمستقبل والنظرية  –مراعاة حال المستمعين –التشتت 
التواضع والحذر  –سالم وشمولية الدعوة فهم مقاصد اإل –معايشة الخطبة  –حسن الخاتمة  –والتطبيق 

تجنب األمور الخالفية التي تثير الشحناء والبغضاء  -االلتزام بالوقت  –عدم التكلف –من العجب 
إمام وخطيب مسجد  -أمير بن محمد المدري اإلبداع .) –العزيمة والشعور بحال الناس  -والحساسية
  ( ناجحاً  خطيباً عمران ، خمسون وصية ووصية لتكون  -اإليمان 

التي عنيت بدور جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في رعاية الموهوبين في  السابقة التجارب والدراسات 
 التالوة والخطابة الدينية ، والتعقيب عليها:

بعد طول بحث، لم يجد الباحث دراسات مباشرة في تنمية مواهب الطالب الموهوبين في التالوة، وما     
صالح بن عبد اهلل الضرمان وعنوانها )معًا ... لرعاية الموهوبين في وجده؛ فهو ورقة بحثية لألستاذ 

ريم بالمملكة تحت عنوان لملتقى الثالث لجمعيات تحفيظ القرآن الك( مقدمة باحلقات تحفيظ القرآن الكريم
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  والذي عقد )الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والمجتمع(

 في شهر ربيع األول بمنطقة الرياض بمدينة الرياض والذي تنظمه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
 .هـ1428

 تناول هذا البحث المحاور التالية :و 
 * المقّدمة .

 * تعريف الموهوب وصفاته .
 * رعاية اإلسالم للموهوبين .

 * واقع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في رعاية الموهوبين .
 * الموهوبون في مراكز متخصصة .

 * الخاتمة .

ية الموهوبين وقد ركز الباحث على الجوانب اإلدارية والتنظيمية إليجاد مركز أو شكل مؤسسي لرعا     
  ) اإلثراء في الحفظ ، اإلثراء في التجويد ، اإلثراء في التفسير ، اإلثراء في التفكير (  وبخاصة في

المخواة للعناية القرآن الكريم بمحافظة قامت بها جمعية تحفيظ   تصورًا مبنيًا على تجربة متميزة وقد قدم
 ي حلقات التحفيظ فعمل برامج للعناية بالموهوبين بالطالب المتميزين في حفظ القرآن الكريم ، وأوصى ب

التابع  ومن التجارب المتميزة أيضا تجربة إنشاء مركز نورين لرعاية الموهوبين في الحلقات القرآنية     
للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض ، ولكنه لم يستمر وكانت أهدافه تركز أيضا على 

 الموهوبين في الحفظ بالدرجة األولى ويتضح ذلك من أهداف هذا المركز فيما يلي : 



 القرآن حفيظت حلقات في والجامعية الثانوية المرحلة طالب من للموهوبين خدماته يقدِّم نوعي مشروع هو
 واستمر.  والمجتمع الطالب على بالفائدة يعود بما الموهوبين الطالب طاقات استثمار بهدف الكريم،
 (هـ1433 – هـ1428) األعوام خالل

 :                           المشروع أهداف

 الكريم القرآن وفهم حفظ على المساعدة التفكير مهارات المشاركين إكساب

 المشاركين الطالب لدى والمهاري التربوي المستوى رفع

 .شمولية شمولية بصورة الواعدة المواهب بناء

) الموقع الرسمي لمركز نورين على شبكة  .األمثل بالشكل قدراتها الستثمار الواعدة المواهب توجيه
 اإلنترنت (

  تعليق على الدراسات السابقة التي عنيت بدور جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في رعاية
 الموهوبين في التالوة والخطابة الدينية:

عنيت هذه الورقة البحثية بالعناية بالموهوبين في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم صفة عامة 
كنها لم تتطرق للعناية بالموهوبين والموهوبين في سرعة وقوة حفظ القرآن الكريم بصفة خاصة ، ل

في جماليات التالوة ، وهو ما يميز هذا البحث الذي يركز على المواهب النوعية أكثر من العناية 
بالمواهب بصفة عامة ، كما يعنى هذا البحث أيضا بالموهوبين في الخطابة الدينية وهو ما لم 

حث هو خطوة متقدمة ووضع لبنة جديدة على يذكر في الورقة البحثية السابقة، وبهذا فإن هذا الب
 ما تم تقديمه.

لم يعثر الباحث على أية دراسات ، أو تجارب سابقة عنيت بتفعيل دور الجمعيات الخيرية    
بصفة عامة ، أو جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بصفة خاصة في رعاية الموهوبين في الخطابة 

 الدينية .
 إجابة أسئلة البحث ونتائجه:

 األول إلجابة السؤال  : 

: ما واقع عناية جمعيات تحفيظ القرآن الكريم  بالموهوبين في التالوة والخطابة الدينية بالمملكة 1س 
  العربية السعودية ؟



من خالل اطالعي وقراءاتي في مجالت ونشرات ومطويات ، ومواقع اإلنترنت الخاصة بالجمعيات 
   يلي :وجدت أن أهداف هذه الجمعيات تتمثل فيما  بالمملكةالخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

 
 تعليم القرآن الكريم تالوًة، وتحفيظًا، وتجويدًا، وتدبرًا، للذكور واإلناث. -1

 ربط المتعّلمين بكتاب اهلل تعالى، وتحصينهم من االنحراف عن العقيدة الصحيحة. -2
 يم.إيجاد حفاظ متقنين متخلقين بأخالق القرآن الكر  -3
 تأهيل المعلمين والمعلمات لتعليم القرآن الكريم. - 4

تقانه وصحة التالوة  كما أن الخطة االستراتيجية والتنفيذية لهذه الجمعيات تعنى بالدرجة األولى بالحفظ وا 
من القرآن الكريم دون العناية بجماليات التالوة أو مواهب الطالب بها ، أو في الخطابة وكم المحفوظ 

 ) موقع مكنون لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض على شبكة اإلنترنت ( .الدينية 

ومن خالل البحث ومقابلة بعض منسوبي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وسؤالهم حول واقع عناية هذه 
لم أجد إال بعض حلقات المتميزين أو ف الجمعيات بالموهوبين من الطالب في التالوة والخطابة،

، وتعنى في المقام األول ، والتي تكون في إحدى الجوامع القريبة من الجمعية بادرات فرديةكم الموهوبين
 : بصحة التالوة ، وسرعة الحفظ ، ومقداره ، فأهداف مراكز الموهوبين بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم

 العناية بالطالب الموهوبين أصحاب الملكات العالية في الحلقات .-1
 تاب اهلل الكريم في زمن محدد وفق برنامج منضبط .تخريج حفاظ لك - 2
 و بلده . جيل فعال و تأهيله في خدمة دينه السعي في إعداد و تأهيل -3
، معية وإلمامة الناس في سن مبكرة السعي في تخريج حفاظ متقنين مهيئين للعمل في حلقات الج-4

فكرة  هبحد ذات ذا العملوهوتقام المسابقات وتمنح الجوائز والمبالغ المالية والشهادات في ضوء ذلك ، 
 في حفظ القرآن الكريم بدور كبير في سبيل رعاية أولئك المتمّيزين والموهوبين هذه الجمعيات جيدة وتقوم

الطالب التي تنمي مهارات ثرائية البرامج واألنشطة اإلو  الرؤية االستشرافية، ولكن ينقصها عدم وجود 
 الموهوبين وبخاصة في التالوة والخطابة الدينية.

 إلجابة السؤال الثاني  : 

رعاية الموهوبين في تالوة القرآن الكريم بالمملكة العربية كن لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم : كيف يم2س
 السعودية؟

إنشاء مركز  من المهم، ولذلك ؛ ليكون عمال مؤسسيًا قابال لالستمرار العمل الناجح يحتاج تنظيمًا 
يكون تابعًا لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ، وتخصيص شعبة تابعة للمركز الكتشاف ورعاية  للموهوبين 



يتم وضع اإلطار المنظم للعمل من الناحية اإلدارية ، والتعليمية ، بحيث  و، الموهوبين في التالوة 
، وتكون خطوات العمل  بشعبه المختلفةالمكان والزمان والموارد الالزمة لعمل هذا المركز يخصص 
 كما يلي :للعناية بالموهوبين في التالوة المقترحة 

وضع أهداف خاصة لمركز اكتشاف ورعاية الموهوبين في التالوة من بين الطالب بجمعيات تحفيظ  -1
 القرآن الكريم .

الخاصة بالعناية بالطالب الموهوبين في  المركز اإلدارية والتعليميةشعبة تحديد مهام أعضاء  -2
 . التالوة

تناسب توفير احتياجات المركز من مخصصات مالية ووسائل سمعية وبصرية ومقرات وتأثيث  -3
 .العناية بالطالب الموهوبين في التالوة

 أدوات اكتشاف الموهوبين في التالوة والقائمين على تطبيقها .توفير  -4
توفير المواد التعليمية والتدريبية الالزمة لصقل مواهب الموهوبين في التالوة من شرائط وأسطوانات  -5

ووسائل تعليمية وتالوات مسجلة ، ومقاطع صوتية بصرية لكبار القراء في العالم اإلسالمي بصفة عامة 
سعودي، وللحفاظ وفي المجتمع السعودي بصفة خاصة لتقارب طبيعة األصوات بين أبناء المجتمع ال

 على الطابع المميز للقراء بالمملكة العربية السعودية .
تقديم المادة من خالل التالوة جماليات تدريبي لصقل مواهب الطالب في تعليمي وضع برنامج  -6

محاكاة بعض التالوات المناسبة لكل موهوب، والتدريب من خالل ، و  المتعلقة بجوانب التالوةالعلمية 
، وتخصيص األوقات كثر من طبقة صوتية ، وتغيير نبرات الصوت وطريقة أداء التالوة على استخدام أ

 واألماكن المناسبة وفقًا ألعداد الطالب الموهوبين في التالوة .
عمل شراكة بين جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والجامعات السعودية وبخاصة الكليات واألقسام  -7

 وم القرآن الكريم .الدينية لالستفادة من المختصين في عل
لتدريب الطالب التعاون مع مشاهير وكبار القراء في المملكة العربية السعودية والعالم اإلسالمي  -8

 . الموهوبين في جمال التالوة 
 تقديم الرعاية النفسية واالجتماعية والمالية للطالب الموهوبين في التالوة . -9

 .وتدريبات إلطالة النفس وغذائي مناسب لصحة الصوت وقوته ، وضع برنامج رياضي  -10
  إقامة مسابقات ومهرجانات لجماليات التالوة وتكريم األكثر تميزًا من بين الموهوبين في التالوة . -11
ة لتبني هذه المواهب من خالل عمل تسجيالت لهم وبثها فالتواصل مع جهات اإلعالم المختل -12

 . ضافة لنشرها عبر مواقع اإلنترنت الخاصة بالمركز وغيرها، باإلعبر قنواتها المختلفة



دعم هؤالء الطالب الموهوبين في التالوة للسفر إلى بعض البلدان اإلسالمية إلقامة الشعائر  -13
الدينية وبخاصة في شهر رمضان الفضيل ، لما في ذلك من تأثير طيب في نفوس المسلمين ، ووسيلة 

 ن غير المسلمين.جيدة لنشر الدعوة اإلسالمية بي
لعل اجتياز البرنامج التدريبي للموهوبين في التالوة ، و ومكافآت  هم شهاداتمنحتكريم الخريجين و  -14

 هذه الشهادة تعطي حاملها أولوية العمل كمقيم شعائر بالمساجد .

 إلجابة السؤال الثالث : 

الخطابة الدينية بالمملكة العربية : كيف يمكن لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم رعاية الموهوبين في 3س
 السعودية؟

الكتشاف ورعاية  شعبة صتخصو ،  الكريم القرآن تحفيظ جمعياتيتبع  للموهوبين مركز إنشاء يتم
 الناحية من للعمل المنظم اإلطار وضع يتمو  ، الموهوبين في الخطابة الدينية من بين طالب كل جمعية

 الشعبة، وهذه،  المركز هذا لعمل الالزمة والموارد والزمان المكان يخصص بحيث ، والتعليمية ، اإلدارية
 : يلي كما لهذه الشعبة المقترحة العمل خطوات وتكون

 في الموهوبين ورعاية اكتشاف الموهوبين بصفة عامة ، ولشعبة لمركز خاصة أهداف وضع -1
 . بصفة خاصة الكريم القرآن تحفيظ بجمعيات الطالب بين من خطابة الدينيةال

 .في جانب العناية بالموهوبين في الخطابة الدينية والتعليمية اإلدارية المركز أعضاء مهام تحديد -2

بما يناسب  وتأثيث ومقرات وبصرية سمعية ووسائل مالية مخصصات من المركز احتياجات توفير-3
 . احتياجات رعاية الموهوبين في الخطابة الدينية

 . تطبيقها على والقائمين خطابة الدينيةال في الموهوبين اكتشاف أدوات توفير -4

 شرائط من الخطابة الدينية في الموهوبين مواهب لصقل الالزمة والتدريبية التعليمية المواد توفير -5
الخطباء  لكبار بصرية صوتية ومقاطع ،، أو مكتوبة  مسجلةخطب و  تعليمية ووسائل وأسطوانات

 السعودي المجتمع وفي عامة بصفة لالطالع على قضايا األمة ومشكالتها اإلسالمي العالم في واألئمة
ولمعرفة خصوصية المجتمع  السعودي، المجتمع أبناء بين التحاد المذهب الفقهي خاصة بصفة

 . السعودية العربية بالمملكة السعودي ومشكالته وطبيعة المواطنين

 التثقيف الديني خالل من الخطابة الدينية في الطالب مواهب لصقل تدريبيتعليمي  برنامج وضع -6
طريقة في أداء  من أكثر استخدام على والتدريب ، الخطب الدينية المتميزة  بعض محاكاة، و  واللغوي
بأساليب وحركات وتعبيرات  كل جزء من أجزاء الخطبة أداء وطريقة الصوت نبرات وتغيير ، الخطبة
 .الخطابة الدينية في الموهوبين الطالب ألعداد وفقاً  المناسبة اكنواألم األوقات وتخصيص ، متنوعة



 واألقسام الكليات وبخاصة السعودية والجامعات الكريم القرآن تحفيظ جمعيات بين شراكة عمل -7
 . مجال الدعوة اإلسالمية في المختصين من لالستفادة الدينية

 لتدريب اإلسالمي والعالم السعودية العربية المملكة في األئمة والخطباء وكبار مشاهير مع التعاون -8
 .  الخطابة الدينية في الموهوبين الطالب

 . الخطابة الدينية في الموهوبين للطالب والمالية واالجتماعية النفسية الرعاية تقديم -9

الوقفة العرض ، و  كيفيةمواجهة الجماهير، و على  تدريباتونفسي يتضمن  رياضي برنامج وضع -10
ووضوحه وكيفية  الصوت وقوة الخطبة ،  وتوزيع النفس ومواضع الوقفات المناسبة أثناء، المناسبة 

 .  تنويعه ، ومناسبته للمشاعر المتضمنة بالخطبة

 بين منفيها  تميزاً  األكثر وتكريم حول الموهبة في الخطابة الدينية، ومهرجانات مسابقات إقامة -11
 . طالبال

 وبثها خطبهمل تسجيالت عمل خالل من المواهب هذه لتبني ةفالمختل اإلعالم جهات مع التواصل -12
 ، باإلضافة لنشرها عبر مواقع اإلنترنت الخاصة بالمركز وغيرها . المختلفة قنواتها عبر

للسفر إلى  من خالل التعاون مع مكاتب الدعوة خطابة الدينيةدعم هؤالء الطالب الموهوبين في ال -13
، لما في ذلك من تأثير طيب ونشر الدعوة اإلسالمية بعض البلدان اإلسالمية إلقامة الشعائر الدينية 

 في نفوس المسلمين، ووسيلة جيدة لنشر الدعوة اإلسالمية بين غير المسلمين.

ابة الخطتكريم الخريجين ومنحهم شهادات ومكافآت اجتياز البرنامج التدريبي للموهوبين في  -14
 . بمجال الدعوة اإلسالمية، ولعل هذه الشهادة تعطي حاملها أولوية العمل الدينية

 توصيات البحث :

في ضوء ما توصل إليه البحث من عدم وجود دور مؤسسي لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في رعاية 
الجمعيات لرعاية الموهوبين في التالوة والخطابة الدينية ، فإن البحث يوصي بإنشاء مركز يتبع هذه 

 الموهوبين .

كما يوصي البحث بوضع أدوات الكتشاف الموهوبين في التالوة والخطابة الدينية يتم تطبيقها من خالل 

 أعضاء مركز الموهوبين .

ويوصي البحث بوضع برامج تعليمية وتدريبية  في التالوة والخطابة الدينية لرعاية الموهوبين يتم 

المؤهلين لذلك من أعضاء المركز ، ومن بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تنفيذها من خالل 

واألئمة  ، ومكاتب الدعوة، والمختصين في علوم القرآن الكريم والدعوة اإلسالمية ، وكبار القراء

 والخطباء بالمملكة وفي العالم اإلسالمي .

بالموهوبين في التالوة والخطابة كما يوصي البحث بوضع برنامج غذائي ورياضي ونفسي للعناية 

 الدينية .



ويوصي البحث بتوفير المتطلبات المالية والوسائل المناسبة لرعاية الموهوبين في التالوة والخطابة 

 الدينية 

 مقترحات البحث :
يقترح البحث في ضوء ما توصل إليه من نتائج وما قدمه من توصيات ، إجراء مزيدا من األبحاث حول 

 تالية :النقاط ال

 مدى توفر متطلبات العناية بتنمية مهارات المواهب المختلفة لدى الطالب بالتعليم العام وسبل تحقيقها. -1

 معوقات صقل المواهب المختلفة بالمجتمع السعودي وسبل التغلب عليها. -2

يات فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات الموهوبين في تالوة القرآن الكريم الملتحقين بجمع -3

 تحفيظ القرآن الكريم.

فاعلية برنامج إثرائي مقترح لتنمية مهارات الموهوبين في الخطابة الدينية وغيرها من الملتحقين  -4

 بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم.

 .مية مواهبهم بالجامعات السعودية دراسة تجريبية الكتشاف الطالب الموهوبين في المجاالت الدينية وتن -5

 . مواهبهم بالجامعات السعودية الكتشاف الطالب الموهوبين في المجاالت اللغوية وتنميةدراسة تجريبية  -6

واقع دور مكاتب الدعوة بالمملكة العربية السعودية في رعاية الموهوبين في الخطابة الدينية وسبل  -7

 تطويره

 

 المراجع :

  القرآن الكريم 
، 2، طالمقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمهمنظومة هـ( 1418ابن الجزرى، أبو الخير محمد )

 تحقيق: أيمن رشدي سويد، المملكة العربية السعودية، دار نور المكتبات.
القاهرة،  ، مراجعة: محمد على الضباع،النشر في القراءات العشرت(  0ابن الجزري، أبو الخير بن محمد ) د

 المكتبة التجارية الكبرى.
 ، بيروت، المكتبة اإلسالمية.مسند اإلمام أحمدهـ(  1398مد )ابن حنبل، أحمد بن مح

 ، القاهرة، دار الشعب.المقدمة( 1998ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )
، القاهرة، دار إحيـاء سراج القارئ المبتدئ، وتذكار المقرئ المنتهيهـ( 1346ابن القاصح، علي بن عثمان )

 الكتب العربية.
 العربي.دار الفكر القاهرة ،، الخطابة (1980أبو زهرة ، محمد)
 ، دار اإليمان.2، طوقواعد قراءة القرآن الكريم أحكام التجويد( 1998أبـو زيـد، كريمة )

 ، القاهرة، دار الثقافة.النحو العربي دراسة نصية( 1987أبو السعود، صابر بكر )
 األفكار الدولية.، الرياض، بيت ( صحيح البخاري1998البخاري، محمد بن إسماعيل )

، القاهرة، كليـة اللغـة مقدمة في أصوات اللغة العربية وفق  اآلداء القرآني( 2002البركاوي، عبد الفتاح )
 العربية، جامعة األزهر.

 ، القسم األول، القاهرة.دراسات في علم اللغة (1973بشــر، كمــال )
 ، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر. علم اللغة االجتماعيإلى  المدخل( 2000بشــر، كمــال )

 ، بيروت، دار الكتب العلمية.مسند الترمذيت( 0الترمذي، أبو عيسي محمد ) د



أثر التلوينات الصوتية علي الداللة في القرآن الكريم، دراسة تحليلية ( 2006جاب اهلل ، أسامه عبد العزيز)
 طنطا.، رسالة دكتوراه )غ.م( كلية اآلداب، جامعة أسلوبية

القاهرة، دار  نتائج البحث في التربية وعلم النفس،( 1978جابر، جابر عبد الحميد وكاظم، أحمد خيري )
 النهضة المصرية.
 عمان: دار الفكر. أساليب الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.(. 2002جرروان، فتحي )

 للنشر والتوزيع. ، القاهرة، دار قباء3، طمدخل إلى علم اللغة( 1992حجازي، محمود فهمي )
 ( مناهج البحث في اللغة، القاهرة، عالم الكتب.1990حســان، تمــام )

، رسالة ماجستير)غ.م(، كلية أصول اإلشارات العلمية في تفسير القاسمي( 2005حسانين، محمد محمد )
 الدين بالمنصورة، جامعة األزهر الشريف.

  ، الرياض، دار المريخ.سالميةأساليب تدريس التربية اإلهـ( 1407الحمادى، يوسف )
 (.1985) –الحوفي ، أحمد  فن الخطابة 

  (.374 -1/370) منهج ابن القيم في الدعوةالخلف، أحمد عبد العزيز ) د، ت (   
 دار المعرفة الجامعية. سكندرية،، اإلالكلمة دراسة معجمية( 1993) خليل، حلمي

 ، دار المعرفة الجامعية. سكندريةاإل ،التطبيق النحوي( 1987الراجحي، عبده علي )
 . عمان: دار الفكر.(. مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين2003السرور، ناديا هايل ) 

 ، بيروت، المكتبة الثقافية.1، ج اإلتقان في علوم القرآن( 1973السيوطى، جالل الدين )
القرآن الكريم للطالب المعلمين بشعبة برنامج عالجي في بعض مهارات تجويد ( 1995شحاتة، زين محمد )

، جامعة الملك سعود، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية، الدراسات اإلسالمية بكلية التربية
 جامعة المنيا، فبراير.
عداد الخطيب 1977شلبي، عبد الجليل)   ، القاهرة ، طبعة دار الشروق.( الخطابة وا 

األخطاء التجويدية الشائعة لدى طالب الصف األول المتوسط أثناء  هـ( 1421) ، هاشم بن سعدى الشمرانى
  ، رسالة ماجستير )غ.م( كلية التربية، جامعة أم القرى.تالوة القرآن الكريم وأسبابها بمحافظة جدة

ورقة عمل  -معًا لرعاية الموهوبين في حلقات تحفيظ القرآن الكريمهـ( : 1428الضرمان ، صالح بن عبد اهلل )
لملتقى الثالث لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة تحت عنوان )الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن مقدمة با

والذي تنظمه الجمعية الخيرية لتحفيظ  ،بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  والذي عقد الكريم والمجتمع(
 . ، ربيع األول القرآن الكريم بمنطقة الرياض
 ( التحفة العنبرية في معرفة األحكام القرآنية، القاهرة، الجهاز المركزي للكتب.1993الطهطاوي، محمود رفاعة )

 ، القاهرة، مطابع الشمرلي.2، ط أحكام التجويد وفضائل القرآنعبد العليم، محمد محمود )د.ت( 
ن الكريم لدى معلمي اللغة العربية تحليل األخطاء الشائعة في قراءة القرآ( 1989علي، إبراهيم محمد أحمد )

 ، رسالة ماجستير )غ.م( كلية التربية، جامعة المنصورة.في الحلقة الثانية من التعليم األساسي
 )قواعد اآلداء والتجويد(، القاهرة، مطبعة العربي نعيم التبيان في تالوة القرآن( 2009عوض، أحمد عبده )



برنامج إلكساب معلمي التربية الدينية اإلسالمية بعض مهارات فاعلية  (1999عوض، السيد، وجاد، محمد )
تجويد القرآن الكريم في تحصيلهم وآدائهم لها، مؤتمر تطوير نظم إعداد المعلم العربي وتدريبه مع مطلع 

 مايو جامعــة الـدول العربية بالقاهرة، كلية التربية، جامعـة حلوان.27 -26،األلفية الثالثة
 ، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية.دراسات في اللغة والنحو العربي( 1969عــون، حسـن )

بغية عباد الرحمن لتحقيق  تجويد تجويد القرآن في رواية حفص بن سليمان ( 2000الغول، محمد شحادة )
 ، الدمام، دار ابن القيم للنشر والتوزيع.7، طمن طريق الشاطبية

تراكب األصوات في الفعل الثالثي الصحيح، دراسة استقصائية في القاموس ( 1994ـل )فايد، وفاء كام
 ، القاهرة، عالم الكتب.المحيط

دار  -كتابة وقراءة وتعلمًا واستماعًا  - كيف نتأدب مع المصحف( 1972الفراهيدي الخليل بن أحمد )
 االعتصام.

 لمدينة المنورة ، مكتبة الدار.، ا5، ط قواعد التجويدهـ (  1410القارئ، عبد العزيز)
 ، القاهرة، المكتبة األزهرية للتراث.البرهان في تجويد القرآن( 1996قمحاوي، محمد الصــادق )

 هـ 1372،دار الشعب القاهرة  2،ط 1القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، ج
 ، دمشق، دار الكتب العربية.لتجويد وتحقيق التالوةالرعاية ( 1985القيسي، مكي بن أبي طالب )

 . ( رحلة مع الموهبةكلنتن ، عبد الرحمن نور الدين ) د.ت 
عداد الخطيب( 1984محفوظ ، على )  ، مطبعة النصر ، القاهرة : شبرا ، مكتبة دار االعتصام  فن الخطابة وا 

 مؤسسة الشباب. ، القاهرة،الرائد في تجويد القرآن( 1984محيسن، محمد سالم )
 ، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية.مرشد المريد إلى علم التجويد( 1986محيسن، محمد سالم )
 ، القاهرة، دار الفكر العربي.تدريس فنون اللغة العربية (1997مدكور، علي أحمد )
 ، الرياض، دار المعنى للنشر والتوزيع. صحيح مسلمهـ( 1419مسلم، بن حجاج )

 ، دار الطباعة والنشر اإلسالمية.تحفة العصر في تجويد رواية حفص( 2000، محمد عبد المنعم )المسلمي
 عمان: دار الفكر. الموهبة والتفوق.(. 2003المعايطة، خليل، والبواليز، محمد )

من برنامج متكامل لتنمية الثروة اللغوية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية األزهرية ( 2004موسى، محمد سعد )
، رسالة دكتوراه )غ.م( كلية التربية بكفر الشيخ، جامعة خالل المشترك والترادف واالشتقاق في الدرس القرائي

 طنطا.
 . تربية الموهوب في رحاب اإلسالمهـ(  1415الناصر محمد حامد، و درويش ، خولة )

 الشرق.، القاهرة، دار 3، طغاية المريد في علم التجويدهـ( 1413نصر، عطية قابل )
 . الدراسة النظرية للخطابة (1998نواب الدين ، عبد الرب )
أثر استخدام المختبر اللغوي في تعليم أحكام تالوة القرآن الكريم لطالبات  هـ(1421اليوسف، هند عبد اهلل )

أم  رسالة ماجستير)غ.م(، كلية التربية، جامعةالصف األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة )دراسة تجريبية(، 
 القرى بمكة المكرمة.
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