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ٕٖٚ 

 خلص  امل

هذا اًمبحث هيدف ًمرصد دمرسمة ُمتٛمٞمزة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اعمٖمرب 

وذات اُمتداد شمارخيل ُمت٠مصؾ ذم اعمٖمرب ُمٜمذ دظمقل  ،اًمٕمريب، وهل دمرسمة ُمتجذرة

 اًمٗمتح اإلؾمالُمل.

 وإؾمس اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ًمتحٗمٞمظ اعمٜمٝمجٞمة اعمٕمامل قمـ اًمدراؾمة هذه وشمٙمِمػ

 : هل أرسمٕمة ومّمقل ذم ذًمؽ دراؾمة قمؼم وذًمؽ اعمٜماـمؼ، هذه ذم هلا اًمٕمٚمٛمٞمة

 وومٞمف شمٕمريػ سمٛمراطمؾ وآًمٞمات اًمتحٗمٞمظ ومٞمٝما، وهق ومّمؾ شمٕمريٗمل.  اًمٗمّمؾ إول : 

ويريمز قمغم ظمّمائص  اعمٜمٝماج اعمٖماريب ذم احلٗمظ، وهق ومّمؾ  : واًمٗمّمؾ اًمثاين 

 حتٚمٞمكم ًمٚمٛم٘مقُمات اًمٕمٚمٛمٞمة وإؾمس اعمٜمٝمجٞمة ًمتٛمٞمز هذه اًمتجرسمة.

 إلسمراز :اًمٙمتاشمٞمب ذم اًم٘مرآن حتٗمٞمظ ذم اًمؽمسمقية ٕماملاعم يدرس: صماًمث وومّمؾ

 ُمـ ًمٙمثػم اًمٙمتاشمٞمب هذه ؾمبؼ قمـ وًمٚمٙمِمػ، اًمٙمتاشمٞمب ذم اًمؽمسمقية اعمالُمح

 .اًمٞمقم اًمٖمرسمٞمة اًمؽمسمقية اًمٜمٔمريات

يتْمٛمـ وصػ اًمزيارات اعمٞمداٟمٞمة ًمٙمتاشمٞمب ُمـ ؿمامل اعمٖمرب  : راسمع وومّمؾ

عما جيري قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ذم اًمتٙمتٞمب  وضمٜمقسمف وهمرسمف شمتجغم ومٞمٝما اًمتٓمبٞم٘مات اًمٕمٛمٚمٞمة

 (احلزب اًمراشمب)وىمراءة  (إؾمقار)تٚمٗمة واًمتٚم٘ملم واًمتحٗمٞمظ وُمراضمٕمة سمٛمراطمٚمف اعمخ

سايمـ اًمتالُمٞمذ )إىماُمات ُمع اًمقىمقف قمغم ومْماءات اًمٙمتاشمٞمب وىماقمات اًمدرس وُم

ويمذا اًمتٕمرف قمغم مجٚمة ُمـ اعمِمايخ واًمٗم٘مٝماء ذم اًمٙمتاشمٞمب وهٞمآهتؿ  اًمداظمٚمٞمة(

اجلٚمقس إًمٞمٝمؿ أصمٜماء ومؽمات اًمٕمٛمؾ وأظمذ اًمّمقر عمختٚمػ اًمٕمٛمٚمٞمات وأطمقاهلؿ، و

 وأًمٞمات ًمٚمتقصمٞمؼ اًمبٍمي ُمع شمسجٞمالت ًمٚمتقصمٞمؼ اًمسٛمٕمل وهمػم ذًمؽ.
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 ةــمقدم
 :احلٛمد هلل واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل، وسمٕمد

حلٗمظ اًم٘مرآن وشمٕمٚمٛمف  × وم٘مد ؾمٕمت إُمة ُمٜمذ ٟمزول اًم٘مرآن قمغم ٟمبٞمٝما حمٛمد

: وؾمٚمؽ اًمتاسمٕمقن هلؿ × ظ اًم٘مرآن مجٚمة ُمـ أصحاب رؾمقل اهللوشمٕمٚمٞمٛمف، وىمد طمٗم

وُمـ سمٕمدهؿ هذه اًمسبٞمؾ، وهؿ ذم ذًمؽ يستٚمٝمٛمقن أرساره ويستٝمدون أٟمقاره، 

ويٚمتٛمسقن أؾمباب اًمؽمىمل ذم ُمدارج اخلػمية اٟمٓمالىما ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم 

 شن وعلموخيركم من تعلم القرآ»شمٜمقهيا سم٠مهؾ اًم٘مرآن، وشمٜمبٞمٝما قمغم ومْمٞمٚمتٝمؿ: 
(1)

. 

ويمان اعمٜمٓمٚمؼ ذم هذا آدماه سماًمٜمسبة ًمٚمٙمبار مما يمان يتاح هلؿ ُمـ اًمسامع ُمـ اًمٜمبل 

ذم جماًمسف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذم ُمسجده اًمنميػ سمٕمد هجرشمف إمم اعمديٜمة اًمٜمبقية، أو × 

مما يمان يسٛمٕمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض، أو ممـ يمان يت٘مرب إمم اهلل سماًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآين 

ب سمـ إَرّت وقمبد اهلل سمـ أم ُمٙمتقم وأيب سمـ يمٕمب يمٛمّمٕمب سمـ قمٛمػم وظمبا

 إٟمّماري وقمبادة سمـ اًمّماُمت وأيب اًمدرداء وهمػمهؿ.

أُما اًمّمٖمار وم٘مد اؾمتحدصمت هلؿ ُمٙماشمب ذم إطمٞماء سمدأت ذم اعمديٜمة قمغم قمٝمد 

صمؿ اشمسع اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ ذم إُمّمار اعمٗمتقطمة.أيب سمٙمر وقمٛمر

ًمتقٟمز ُم١مرظما هلذا اًمٓمقر ُمـ ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٕمالُمة حمٛمد اًمٓماهر سمـ قماؿمقر ا

 : أـمقار اًمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل ذم اًمّمدر إول

وأول ُما فمٝمر اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اإلؾمالم يمان همػم ُمٕملم اعمحؾ، ومٙماٟمقا يٕمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ »

سمٕمْما اًم٘مرآن ذم ُمٜمازهلؿ وذم جماُمٕمٝمؿ، وًمٙمـ عما يمان اعمسجد هق اعمجٛمع ًمٚمٜماس ذم 

جيٚمس  × جيد ُمقضٕما، وُما يمان اًمٜمبل اعمديٜمة يمان هق اعمقضع اعمتٕملم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ عمـ مل

 .ش اعمسجد. ويمذا اؾمتٛمر إُمر سمٕمدهٕصحاسمف إٓ ذم

ومٗمل اعمقـم٠م قمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اًمرمحـ أطمد وم٘مٝماء اعمديٜمة ُمـ يمبار اًمتاسمٕملم أٟمف 

                                       
 .   4639اًم٘مرآن رىمؿ احلديث:  صحٞمح اًمبخاري يمتاب ومْمائؾ (1)
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من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرًا أو يعلمو رجع إلى بيتو كالمجاىد » : يمان ي٘مقل
ش في سبيل اهلل رجع غانما

(1)
. 

وؾمٛمك اعمسٚمٛمقن سمٞمت شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن صمؿ ضمٕمٚمت ذم اعمديٜمة سمٞمقت ًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن... 

 سمْمؿ اًمٙماف وشمِمديد اعمثٜماة اًمٗمقىمٞمة. ( اًمُٙمتَّاب)أو  ( اعمٙمتب)

وماؾمتٛمر اًمٜماس يٕمٚمٛمقن اًمّمبٞمان اًم٘مرآن سمٓمرق خمتٚمٗمة سمحسب اإلُمٙمان، وأول 

د اهلل اخلزاقمل ُمـ مجع اًمّمبٞمان ذم اعمٙمتب قمٛمر سمـ اخلٓماب، وأىمام قماُمر سمـ قمب

وأُمره أن يالزُمٝمؿ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ، وضمٕمؾ ًمف رزىما ُمـ سمٞمت اعمال، وأُمره أن جيٚمس ًمٚمتٕمٚمٞمؿ 

ٕمد صالة اًمّمبح إمم اًمْمحك اًمٕمازم، وُمـ صالة اًمٔمٝمر إمم صالة اًمٕمٍم، سم

 ويسؽمحيقن سم٘مٞمة اًمٜمٝمار.

وعما رضمع قمٛمر ُمـ شمٗم٘مده سمالد اًمِمام، رشمب ًمٚمّمبٞمان اعمتٕمٚمٛملم آؾمؽماطمة يقُمل 

 اجلٛمٕمة ُمـ يمؾ أؾمبقع.اخلٛمٞمس و

أرؾمٚمت إمم ُمٕمٚمؿ اًمٙمتاب أن أرؾمؾ إزم ُمـ وذم اًمبخاري أن أم ؾمٚمٛمة 

 ش همٚمامٟمؽ يٜمٗمِمقن زم صقوما
(2)

. 

أُما ىمّمة ظمروج قمٛمر إمم اًمِمام اعمذيمقرة ذم هذا اخلؼم وم٘مد ؾماىمٝما اًمقاىمدي ذم 

يمتاب اعمٖمازي، وذيمر ومٞمٝما أن قمٛمر ظمرج إمم اًمِمام قمام ومتحٝما، وأـمال اًمٖمٞمبة ومٞمٝما 

واؾمتقطمش اًمٜماس ًمٗم٘مده، ومٚمام رضمع ظمرج اًمٜماس ؿمقىما إًمٞمف ًمٚم٘مائف قمغم سمٕمد ُمـ 

اعمساومة، ويمان ظمروضمٝمؿ يقم اخلٛمٞمس همدوة، وأول ُمـ اشمّمؾ سمف إوٓد خلٗمتٝمؿ 

وٟمِماـمٝمؿ وومرطمٝمؿ سمف. وسمات اًمٜماس ُمٕمف ًمٞمٚمة اجلٛمٕمة ذم سم٘مٞمة ؾمٗمره )أي ىمبؾ وصقًمف 

                                       
ُمـ همدا إمم اعمسجد ٓ »ىمال:  ×، وقمـ أيب أُماُمة قمـ اًمٜمبل 86سمرىمؿ  ًمباينًمألاحلديث رم صحٞمح اًمؽمهمٞمب  (1)

. رواه اًمٓمربؼماين ذم اًمٙمبربػم سم٢مؾمربٜماد ٓ سمرب٠مس شيٕمٚمٛمف يمان ًمف يم٠مضمر طماج شماُما طمجتفيريد إٓ أن يتٕمٚمؿ ظمػما أو 

   : طمسـ صحٞمح. إًمباينسمف. ىمال 

شمارخيٞمربة وآراء إصربالطمٞمة ًمٚمِمربٞمخ حمٛمربد  دراؾمربة –يمتاب أًمٞمس اًمّمبح سم٘مريب: اًمتٕمٚمربٞمؿ اًمٕمربريب اإلؾمربالُمل  ( 2)

 54-53ص:  اًمٓماهر سمـ قماؿمقر
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الة، وم٘مال ًمألوٓد: أٟمتؿ ظمرضمتؿ إمم اعمديٜمة( وم٠مصبح سمف قمغم اعمديٜمة ودظمؾ ىمبؾ اًمّم

وشمٕمبتؿ يقُما ذم اخلروج ويقُما ذم اًمرضمقع، وىمد ضمٕمٚمت ًمٙمؿ يقم اخلٛمٞمس يقم راطمة، 

 ش ويمذًمؽ ُمـ ضماء سمٕمديمؿ إمم يقم اًم٘مٞماُمة
(1)

. 

وهٙمذا شمقاصٚمت اًمٕمٜماية سمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن أيام اًمراؿمديـ وُمـ سمٕمدهؿ ذم احلجاز 

 واًمِمام واًمٕمراق وُمٍم وهمػمها. 

،  اهر هذا آقمتٜماء إىماُمة اعمدارس واعمٕماهد واًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمةوىمد يمان ُمـ ُمٔم

يمام طمٔمل شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن  وًم٘مد اىمؽمٟمت ٟمِم٠مة اًمٙمتاشمٞمب ذم اعمٖمرب سمدظمقل اإلؾمالم،

وزيادة قمغم اعمساضمد ورؾماًمتٝما  ًمدى اعمٖمارسمة سمٕمٜماية ومائ٘مة، وم٠مؾمسقا اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة.

آٟمٞمة ًمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن ٕسمٜمائٝمؿ أؾمس اعمٖمارسمة ذم يمؾ ريمـ ُمـ سمالدهؿ يمتاشمٞمب ىمر

وسمٜماهتؿ ُمٜمذ ـمٗمقًمتٝمؿ اعمبٙمرة، وهذه اًمٙمتاشمٞمب ىمد شمٙمقن ُمست٘مٚمة، وىمد شمٙمقن شماسمٕمة 

عمسجد يمام هق اًمِم٠من ذم اًمبقادي، وطمتك اعمٖمارسمة اًمرطمؾ يماٟمقا يتخذون ظمٞمٛمة ظماصة 

 ُمـ ظمٞماُمٝمؿ ًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وأداء اًمِمٕمائر، شمٜمت٘مؾ ُمٕمٝمؿ  أيٜمام طمّٚمقا.

ات قمٚمٛمٞمة ًمٚمٛمٖمرب، اـمٚمٕمت ومٞمٝما قمـ يمثب قمغم سمٕمض وىمد يماٟمت زم زيار

اًمٙمتاشمٞمب ومرأيت دمرسمة قمجٞمبة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن دمٛمع طمٗمظ اًم٘مرآن ُمع طمٗمظ قمٚمقُمف 

اعمٝمٛمة واعمساقمدة قمغم إشم٘ماٟمف يمْمبط اعمتِماسمف وقمٚمؿ  اًمرؾمؿ واًمْمبط، وهلؿ ذم ذًمؽ 

 أٟمٔمٛمة ومريدة ؾمقف آيت قمغم ذيمرها.

وزرت سمٕمض اًمٕمٚمامء ظمرجيل هذه اًمٙمتاشمٞمب
(2)

ؿمّقىمٜمل  ، ومسٛمٕمت ُمٜمٝمؿ ُما

ًمدراؾمة هذه اًمتجرسمة اًمثرية واعمٛمتدة ذم أقمامق اًمزُمـ، وأطمببت اًمتٕمرف قمٚمٞمٝما قمـ 

يمثب، يمام زرت سمٕمض اًمٙمتاشمٞمب ذم سمقادي ـمٜمجة
(3)

وهل ذم اًمِمامل اعمٖمريب وأظمرى   

                                       
 .54ص  1اعمّمدر ٟمٗمسف: اهلاُمش رىمؿ  (1)

وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اًمٕمالُمة ُمّمٓمٗمك اًمبحٞماوي ُمـ أهؾ ـمٜمجربة ،واًمِمربٞمخ قمٛمربر اًم٘مزاسمربري إُمربام ُمسربجد احلسربـ  (2)

 اًمثاين سماًمدار اًمبٞمْماء.

اقمة ُمٚمقؾمة اًمتاسمع إلىمٞمؿ اًمٗمحص أٟمجربرة سمقٓيربة ـمٜمجربة، يماًمِمٞمخ أمحد اًمتقزاين ؿمٞمخ يمّتاب ىمرية اًمرُمان، مج (3)

 آُمام ُماًمؽ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمتٞمؼ ذم ـمٜمجة. وُمٕمٝمد
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ذم سمقادي آؾمٗمل وسمقادي اًمّمقيرة ذم اجلٜمقب اعمٖمريب يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمٝما ذم اًمٗمّمؾ 

رومت قمغم سمٕمض ُمِماخيٝما اًمٕماُمٚملم ومٞمٝما، وذايمرهتؿ ذم أؾماًمٞمب اًمتٕمٚمٞمؿ اًمراسمع، وشمٕم

اعمتبٕمة ومٞمٝما واًمقؾمائؾ اعمستٕمٛمٚمة ًمٚمتٚم٘ملم واًمتحٗمٞمظ، ومٜمِم٠مت ًمدي ومٙمرة هذا اًمبحث 

وأثره العلمي  قرآنية،المؤسسات ال القرآن في تعليم) اًمذي ضمٕمٚمت قمٜمقاٟمف:
 .(ش الكتاتيب القرآنية في المغرب أنموذجا» والتربوي

 يماٟمت ظمٓمة اًمبحث يماًمتازم:و 

 الفصل األول: مراحل  التعّلم في الكّتاب وآلياتو :
 اعمبحث إول: ُمراطمؾ اًمتٕمٚمؿ وسمرٟماجمف ذم اًمٙمتاشمٞمب.

 اعمبحث اًمثاين: اًمقؾمائؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة وآًمٞمات اعمراضمٕمة .

 الفصل الثاني: المعالم المنهجية في التحفيظ ، وفيو مبحثان :
 علمية التي يقوم عليها تعليم القرآن في الكتاتيب:: األسس ال المبحث األول  
 اًمتٚم٘ملم. -1

 اًمتٙمتٞمب. -2

 اًمتّمحٞمح. -3

 اًمتدرج. -4

 المبحث الثاني: ميزات المنهاج المغربي في التعليم في الكتاتيب:
 ضبط احلٗمظ. -1

 ضبط اًمرؾمؿ. -2

 ضبط اعمتِماسمف. -3

 ضبط اًمقىمػ. -4

 :يم في الكتاتيبالفصل الثالث: المعالم التربوية في تحفيظ القرآن الكر 
 اعمبحث إول: اًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة اًمؽمسمقية ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اعمٛمٜمٝمج.

 اعمبحث اًمثاين: إصمر اًمؽمسمقي.

 اعمبحث اًمثاًمث: اًمؽمسمٞمة اإليامٟمٞمة وإسمٕماد آضمتامقمٞمة واًمٜمٗمسٞمة ذم اإلىماُمة اًمدائٛمة.
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ٕٚٛ 

 انية للوقوف على التجارب العلمية:الفصل الرابع: الزيارات الميد
ذه اًمتجارب اًمثرية اًمتٕمريػ هبا، واإلومادة ُمٜمٝما ذم ويمان هدذم ُمـ دراؾمة ه

 ُم١مؾمسات وُمٕماهد ودور شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اعمنمق.

وأمحد اهلل أن يرس زم اًمتٕمرف قمغم هذه اًمتجارب اًمٕمٚمٛمٞمة اًمرومٞمٕمة اًمِم٠من  

 ورصدها، وسمٞمان أؾمسٝما اًمٕمٚمٛمٞمة.

وأؿمٙمر يمؾ ُمـ ذايمرشمف ذم اعمقضقع ُمـ أهؾ اعمٖمرب إوومٞماء  ُمـ اًمٕمٚمامء   

اًمذيـ زرهتؿ ذم يمتاشمٞمبٝمؿ  –واًمٗم٘مٝماء أصحاب اعمدارس واًمٙمتاشمٞمب  عمدرريـوا

أو ممـ شمقاصٚمت ُمٕمٝمؿ ُمـ اعمٝمتٛملم ُمـ أهؾ اًم٘مرآن أو اعمٕمٜمٞملم سماًمٙمتاشمٞمب   -اًمٕماُمرة 

 ممـ يْمٞمؼ اعم٘مام قمـ طمٍمهؿ ؾمائال اعمقمم أن جيزهيؿ ظمػم اجلزاء.

 سمف. واهلل أؾم٠مل أن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ظماًمّمًا ًمقضمٝمف وأن يٜمٗمع 

 ويمتبف اًمٗم٘مػم امم قمٗمق رسمف

 

 عيسى بن ناصر الدريبي .دأ.
 أؾمتاذ اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة اعمِمارك سمجاُمٕمة اعمٚمؽ ؾمٕمقد

 ًمٙمرد شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وإىمرائف سمجاُمٕمة اعمٚمؽ ؾمٕمقد وقمْمق اهلٞمئة اإلذاومٞمة واًمٕمٚمٛمٞمة

 هرب1433صٗمر  23اًمرياض 
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ٕٜٚ 

 تمهيد
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٕمٚمٞمٛمف هق اهلدف اًمرئٞمس ُمـ اًمٙمتاشمٞمب ذم  ٓ يزال حتٗمٞمظ

اعمٖمرب، وهق اهلدف إؾمٛمك ُمـ إٟمِمائٝما، اؾمتٜمادا عمذهب اعمٖمارسمة اًمذيـ ي٘متٍم 

ُمٜمٝمجٝمؿ  ذم سمداية شمٕمٚمٞمؿ أـمٗماهلؿ قمغم طمٗمظ اًم٘مرآن وٓ يرون ظمٚمٓمف وهؿ ذم هذه 

اعمِمارىمة اًمسـ سمٌمء ُمـ احلديث أو اًمٗم٘مف أو همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم يمام هق ُمٜمٝمج 

وإٟمدًمسٞملم، سمٞمٜمام ٟمجد أهؾ اعمنمق جيٛمٕمقن ُمع طمٗمظ اًم٘مرآن ُمبادئ اًمٕمرسمٞمة 

 ون سمتٕمٚمٞمؿ إـمٗمال اًم٘مراءة واًمٙمتاسمة واًمِمٕمريبدؤواإلُمالء واخلط، وأهؾ إٟمدًمس 

 وإدب، وم٢مذا أشم٘مٜمقا ذًمؽ سمدأوا سمحٗمظ اًم٘مرآن.

آىمتّمار  وم٠مُما أهؾ اعمٖمرب ومٛمذهبٝمؿ ذم اًمقًمدان »وذم ذًمؽ ي٘مقل اسمـ ظمٚمدون: 

قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وم٘مط، وأظمذهؿ أصمٜماء اعمدارؾمة سماًمرؾمؿ وُمسائٚمف واظمتالف محٚمة 

خيٚمٓمقن ذًمؽ سمسقاه ذم رء ُمـ جماًمس شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ٓ ُمـ طمديث وٓ  اًم٘مرآن ومٞمف، ٓ

ُمـ وم٘مف وٓ ُمـ ؿمٕمر وٓ ُمـ يمالم اًمٕمرب امم أن حيذق ومٞمف، أو يٜم٘مٓمع دوٟمف ،ومٞمٙمقن 

اًمٕمٚمؿ سماجلٛمٚمة، وهذا ُمذهب أهؾ إُمّمار سماعمٖمرب  اٟم٘مٓماقمف ذم اًمٖماًمب اٟم٘مٓماقما قمـ 

وُمـ شمبٕمٝمؿ ُمـ ىمرى اًمؼمسمر أُمؿ اعمٖمرب ذم وًمداهنؿ إمم أن جياوزوا طمد اًمبٚمقغ إمم 

اًمِمبٞمبة، ويمذا ذم اًمٙمبػم إذا راضمع ُمدارؾمة اًم٘مرآن سمٕمد ـمائٗمة ُمـ قمٛمره، ومٝمؿ ًمذًمؽ 

 ش أىمقم قمغم رؾمؿ اًم٘مرآن وطمٗمٔمف ُمـ ؾمقاهؿ
(1)

. 

هلا ُمزية قمٔمٛمك، وهل اعمحاومٔمة قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، اًمذي هذه اًمٙمتاشمٞمب يمان  

 يْمٛمـ سم٘ماء أصؾ اًمديـ وظمٚمقد اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة. 

ويماٟمت هذه اًمٙمتاشمٞمب شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن سمٛمٗمٝمقُمف اًمّمحٞمح ًمٚمتٕمٚمٞمؿ وًمٞمس جمرد   

 (اعمدرر)اًمرؾمؿ واًمْمبط واًمقىمػ، ويمٚمام يمان احلٗمظ، ومٞمت٘مـ اًمٓماًمب ومٞمٝما قمٚمقم 

 ٞمذه أوؾمع ذم قمٚمقم ُما يتٕمٚمؼ سمٙمتاب اهلل. أهمزر قمٚمام يمان أصمره قمغم شمٚمٛم

                                       
 ـمبٕمة دار اًمٗمٙمر. 537اًمباب اًمسادس ص   31ُم٘مدُمة اسمـ ظمٚمدون اًمٗمّمؾ  (1)
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ٕٛٓ 

ًم٘مد يماٟمت اعمسايد»
(1)

ذم أيام اًمٕمزة اإلؾمالُمٞمة وذم قمٝمد  –أي اًمٙمتاشمٞمب  – 

احلٙمقُمات اًمٕمرسمٞمة اًمٜماهْمة قمبارة قمـ ُمدارس اسمتدائٞمة، حيٗمظ ومٞمٝما اًم٘مرآن، ويدرس 

ومٞمٝما اخلط واًمرؾمؿ وُمبادئ اًمديـ  وىمقاقمد اًمٚمٖمة وأصقل إدب وٟمّمقصف، وذًمؽ 

يمان اًم٘مائٛمقن سمِم١موهنا أؾماشمذة حيٗمٔمقن اًم٘مرآن ويٗمٝمٛمقٟمف، وهلؿ ُمِماريمة ذم  طمٞمٜمام

 ش م، وقمغم إىمؾ اًمرضورية ُمٜمٝما ...خمتٚمػ اًمٕمٚمق
(2)

. 

وًم٘مد سمٚمٖمت هذه اًمٙمتاشمٞمب ُمـ اًمقومرة واًمٙمثرة قمددا ٓ حيٞمط سمف اإلطمّماء ذم 

يمان  جمٛمقع إىمٓمار اعمٖمارسمٞمة، ويٙمٗمٞمٜما إلقمٓماء صقرة قمـ ذًمؽ أن ٟمِمػم إمم سمٕمض ُما

 ُمٜمٝما ذم طمارضة إٟمدًمس ىمرـمبة ذم أواظمر دوًمة سمٜمل أُمٞمة هبا.

وم٘مد قمرومت إٟمدًمس قمغم قمٝمد دوًمة سمٜمل أُمٞمة هبا، وظماصة ذم أيام قمبد اًمرمحـ 

ىمٞمام هنْمة شمٕمٚمٞمٛمٞمة سماهرة  هرب(366-353)واسمٜمف احلٙمؿ اعمستٜمٍم  هرب(353-333)اًمٜماس 

قمغم  (إؾماد)ٟما سماًمتٕمٚمٞمؿ وًمة سمام يسٛمك ذم قمٍمرومٞمٕمة اعمستقى متثٚمت ذم ىمٞمام اًمد

يماٟمت ىمرـمبة وطمدها شمِمتٛمؾ قمغم صمامٟملم »ُمستقى احلقارض واًم٘مرى، طمتك ىمٞمؾ: 

 ش ُمدرؾمة ًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وُمبادئ اًمٕمرسمٞمة
(3)

. 

يمام ي٘مقل اعم١مرخ اسمـ  –يمان طمقل اعمسجد اجلاُمع سم٘مرـمبة وطمده »وطمتك إٟمف 

اسما ذم قمٝمد احلٙمؿ سمـ ؾمبٕمة وقمنمون يمتّ  -(اًمبٞمان اعمٖمرب)قمذاري اعمرايمٌم ذم يمتاسمف 

ل ُمادطما ًمف ربر اسمـ ؿمخٞمص إٟمدًمسربقل اًمِماقمربر. وذم ذًمؽ ي٘مرباصربـ اًمٜمربرمحربد اًمربقمب

 : ُمـ ىمّمٞمدة

                                       
اًمُٙمتَّرباب  ذم ُم٘ماسمربؾ اؾمربؿ (اعمسربجد)سمحذف اجلٞمؿ ُمـ يمٚمٛمة  (اعمسٞمد )ٖمٚمب اؾمتٕمامل هذا اعمّمٓمٚمح وُمٗمرده ي (1)

ضمٜمربقب اعمٖمربرب يسربٛمك ىمربديام ديٜمربة ومرباس اعمٖمرسمٞمربة وؿمربامل اعمٖمربرب وظماصربة احلربقارض، وذم ُمربرايمش وذم ُم

اًمّمربحراء اعمٖمرسمٞمربة يٓمٚمربؼ قمٚمٞمربف اؾمربؿ وذم ؿمربٜم٘مٞمط و (احِلٔمربار)اء واًمْماد، وىمد ي٘مال ًمربف سمٙمرس احل (احِلْمار)

امل ذم ؿمربقمٚمٞمربف ٟمربادر وخمربتص سمرببٕمض احلربقارض ذم اجلٛمٚمربة، ويسربٛمك أيْمربا  (اًمٙمتاب)وإـمالق  (اعمَحرَضة)

 سمٗمتح اعمٞمٛملم. (اعمٕمٛمرة)اعمٖمرب سماؾمؿ 

 .32حمٛمد داود اًمتٓمقاين ص  –قمغم رأس إرسمٕملم  (2)

 . 182اًمٕمٚمؿ ًمألؾمتاذ أمحد اهلاؿمٛمل: ص  اعمٗمرد (3)
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ٕٛٔ 

 ٝماربرباُمك ذم ٟمقاطمٞمربربربٙماشمبا ًمٚمٞمتربربُم                    ٚمةربربوؾماطمة اعمسجد إقمغم ُمٙمٚم

ش ٞمٝما ٟمادشمؽ يا ظمػم شماًمٞمٝما وراقم                    ًمق ُمٙمٜمت ؾمقر اًم٘مرآن ُمـ يمِٚمؿ 
(1)

 

وًم٘مد يماٟمت ٕهؾ اعمٖمرب ومْمٞمٚمة اًمسبؼ إمم إضمبارية اًمتٕمٚمٞمؿ إوزم ذم اًمُٙمتاب 

يذيمر  هرب(433)تواًمٗمتقى سمقضمقسمف قمغم أسماء ومٝمذا أسمق قمٛمران اًمٗماد وم٘مٞمف اًم٘مػموان 

ؾمئؾ قمـ اعمٕمٚمؿ إذا ؿمارـمف وضمقه اًمٜماس أو اًم٘مايض ًمٞمٕمٚمؿ »ذم يمتاب إطمٙمام أٟمف 

ذم سمٚمد ًمٞمس ومٞمف ؾمٚمٓمان، وذم سمٚمد اًمسائبة، ومٚمؿ يتٓمقع أوٓدهؿ اًمٙمتاب سمٌمء ُمٕمٚمقم 

ُمـ يمان ذم صمٖمر ُمـ اًمثٖمقر ممـ يرى أٟمف ُمراسمط ُمـ ذات ٟمٗمسف ًمتٕمٚمٞمؿ وًمده طمتك أظمذه 

اًمٜماس يمرها، وهؾ جيؼم قمغم ذًمؽ؟ وهؾ يسقغ ًمٚمٛمٕمٚمؿ أظمذ أضمر ُمـ أهؾ اًمبٚمد ممـ 

 ٞمؿ وًمده ُمـ؟ وهؾ دمقز ؿمٝمادة ُمـ اُمتٜمع ُمـ شمٕمٚم(احِلْمار)اُمتٜمع ُمـ إدظمال وًمده 

 أهؾ اًمبٚمد وأهؾ اًمرسماط؟.

إذا اشمٗمؼ قمٚمٞمف  (احِلْمار)إن ُما ذيمرت ُمـ » :وم٠مضماب أسمق قمٛمران اًمٗماد 

زم ُمـ يمان ذم اعمقضع إدظمال وًمده ، يٚم أهؾ اعمقضع وؿمارـمقا ُمٕمٚمام وشمٕماىمدوا ُمٕمف

ومٛمـ اُمتٜمع ُمـ ذًمؽ ومٚمٞمٙمٚمؿ وًمٞمٝمدد سماًمرضب إن يمان ذم ُمقضع ومٞمف ؾمٚمٓمان  (احِلْمار)

يدظمٚمف سمٕمد ذًمؽ ومٚمٞمجؼم، وي١مظمذ ُمٜمف ُما يٜمقيف ُمـ مجٚمة اًمنمط ضمؼما، وم٢من  وم٢من أسمك أن

 .يمان قمٜمدهؿ اًم٘مدرة قمٚمٞمف ومٚمٞمٓمرد ُمـ ذًمؽ اعمقضع، ٕٟمف هدم ريمٜما ُمـ أريمان اًمديـ

واًمتٕمٚمٞمؿ وم٘مد قمَم اهلل ورؾمقًمف، ٕن  شاعمٙمتب»ومٛمـ اُمتٜمع ُمـ إدظمال وًمده 

 ومرائض اهلل شمٕمامم ٓزُمة ًمٚمٛمسٚمٛملم يمٚمٝمؿ.

ٙمـ اًمرسماط ويٛمتٜمع ُمـ إدظمال وًمده ت ُمـ أُمر اعمراسمط اًمذي ؾموأُما ُما ذيمر

ومٚمٞمس سمٛمراسمط، إٟمام اؾمتٗمزه اًمِمٞمٓمان وأهمقاه، ويٜمبٖمل ٕهؾ اعمقضع أن  (تباعمٙم)

يٙمٚمٛمقه وم٢من أسمك ومتادى قمغم ذًمؽ ـمرد ُمـ اًمرسماط، وي١مدب أدسما ُمقضمٕما، وشمس٘مط 

                                       
 .241 -243/ 2اعمٖمرب ذم أظمبار اعمٖمرب:   (1)
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شفربسمذًمؽ ؿمٝمادشم
 (1)

. 

ذم مجٞمع إىمٓمار اعمٖمرسمٞمة وهٙمذا أصبحت ىمْمٞمة اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٙمتاب حمسقُمة 

 سمقضمف قمام.

وُما يزال هلذا سم٘مٞمة سماىمٞمة ذم يمثػم ُمـ ضمٝمات اعمٖمرب ذم احلقارض ىمٚمٞمال وذم 

اًمبقادي إمم اًمٞمقم يمثػما، وظماصة ذم اجلٜمقب اعمٖمريب وسمالد ؾمقس، طمٞمث ىمؾ أن دمد 

ه جمٛمققمة ؾمٙمٜمٞمة أو ىمبٞمٚمة دون أن دمد يُمّتاسما ًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وحتٗمٞمٔمف، إُما ُمست٘مال هبذ

اًمقفمٞمٗمة، وإُما ُمٜمدرضما ضٛمـ ُمدرؾمة قمٚمٛمٞمة شمٕمٜمك سمتدريس ُمبادئ اًمٕم٘مٞمدة وقمٚمؿ 

اًمٕمرسمٞمة واحلديث واًمسػمة واًمٗم٘مف. وىمد قمٛمٚمت وزارة إوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة 

ذم اعمٖمرب قمغم اطمتْمان اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٙمتاب وأٟمِم٠مت ًمف ُمديرية وزارية شمٕمٜمك سمِم١موٟمف 

قية ومتده سماعمٕمقٟمة اعمادية واعمٕمٜمقية، قمـ اخلاصة، وشمٕمد ًمف اًمؼماُمج واعمٜماهج اًمؽمسم

اًمٕماُمٚملم  (اعمدّرريـ)ُمراىمبة أقمامل ٞمش شمرسمقي يسٝمر قمغمـمريؼ إطمداث ُم١مؾمسات شمٗمت

ومٞمف، وي٘مدم شم٘مارير قمٜمٝما، وُمٙماومآت ُماًمٞمة ؿمٝمرية ًمٚم٘مائٛملم قمغم اًمٙمتاشمٞمب اعمٚمح٘مة 

ـ سماعمساضمد، يمام أٟمِم٠مت ضمائزة ؾمٜمقية شمٕمٓمك يمؾ ؾمٜمة ٕطمسـ صمالصمة يمتاشمٞمب قمؼمت قم

شمٗمقىمٝما ذم أطمد اًمٗمروع اًمثالصمة: ومرع اًمتٚم٘ملم، وومرع اًمتسٞمػم، وومرع اعمردودية ومٞمٕمٓمك 

يمؾ ومرع ُمٜمٝما ضمائزة ُمٕمتؼمة وي٘مدُمٝما ُمٚمؽ اًمبالد سمٜمٗمسف ًمٚمٗمائزيـ يمؾ ؾمٜمة ذم أواظمر 

 ؿمٝمر رُمْمان اعمٕمٔمؿ ذم حمٗمؾ قمام. 

 

                           

                                       
، ٟم٘مٚمربف 547خمٓمقـمربة ظمزاٟمربة اسمربـ يقؾمربػ سمٛمربرايمش رىمربؿ  45يمتاب إطمٙمام  ٕيب قمٛمران اًمٗماد: ًمقطمربة  (1)

ٛمران اًمٗماد طمرباومظ اعمربذهب أسمق قم)قمـ أيب قمٛمران اًمٗماد. اٟمٔمر يمتاب محٞمتق قمبد اهلادي ذم سمحثف  اًمديمتقر

. وٟمحقه ًمف ُمـ يمتاب اًمتٕماًمٞمؼ قمغم اعمدوٟمة ذم اًمٗم٘مربف ًمسربحٜمقن ٟم٘مٚمربف اًمِمقؿمرباوي ذم يمترباب 55ص  (اعماًمٙمل

 . 291اًمٗمقائد اجلٛمٞمٚمة ص 
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 الفصل األول 
 وآلياتهمراحل التعخلم في الكّتاب 

 املبحث األول : مراحل التعخلم وبرنامجه في الكتاتيب
 ُمتك يدظمؾ اًمٓماًمب اًمٙمّتاب؟

يدظمؾ اًمّمبل اًمٙمّتاب قمٜمدُما يٕم٘مؾ ،وهماًمبا ُما يٙمقن ذًمؽ ذم اًمسٜمة اخلاُمسة أو  

 اًمسادؾمة، ويبدأ اًمٓمٗمؾ سمحٗمظ احلروف اهلجائٞمة صمؿ حيٗمظ سمٕمض اًمسقر اًم٘مّمار.

(ُمدارس ؾمقس اًمٕمتٞم٘مة) يّمػ صاطمب يمتاب
 (1)

سمرٟماُمج اًمٙمّتاب ذم اعمٖمرب  

سم٠مٟمف خيْمع ذم قمرومف اًمت٘مٚمٞمدي ًمِمٙمٚمٞمات شمٜمٔمٞمٛمٞمة شمٙماد شمتٗمؼ ذم ضمقهرها، وختتٚمػ 

اظمتالوما سمسٞمٓما سمحسب اجلٝمات واعمدن واًمبقادي، وسمحسب سمٕمض آضمتٝمادات 

 اًمِمخّمٞمة اًمتل شمٚمحؼ هذه اًمِمٙمٚمٞمات أطمٞماٟما.

 الجدول األسبوعي واليومي :
ؾمبقع اًمدراد ومٞمٝما يبتدئ قمِمٞمة يقم اجلٛمٕمة، ومٛمـ طمٞمث اؾمتٕمامل اًمزُمـ: ومإ

 ،قع ُمٙمثػ سماحلْمقر واًمٕمٛمؾ واًمدراؾمةويستٛمر إمم ُمساء يقم إرسمٕماء، وهق أؾمب

يستٖمرق يمؾ وىمت اًمتٚمٛمٞمذ ذم اًمٜمٝمار، ُمع ؿمٓمر يمبػم ُمـ أول اًمٚمٞمؾ وآظمره.
(2)

 

وإقمدادها، ًمبايمر سمٛمراضمٕمة إًمقاح اعمحٗمقفمة ، وحمقها ، وخيتص اًمّمباح ا

اسمتٝما سماًمٜمسبة ًمٚمحاومٔملم، أو يمتاسمة ؿمٓمر ُمٜمٝما أُمام اًمٗم٘مٞمف سماًمٜمسبة واجلٚمقس ًمٙمت

ًمٚمُٛمْسَتْٛمِٚملم، أو شمٕمٚمؿ اًمٙمتاسمة ومٞمٝما سماًمٜمسبة ًمٚمٛمبتدئلم
(3)

. 

 البرنامج اليومي للطالب في الكّتاب:
يٕمٚمٛمف اًمٜمٓمؼ سماحلروف، صمؿ يٕمٚمٛمف احلروف  (اعمِْحَْمار)ذم سمداية أُمر اًمتٚمٛمٞمذ 

، وسمروم٘مة هذا (سماًمتحٜماش)ٛمٚمة، صمؿ ـمري٘مة اًمٙمتاسمة دة، صمؿ جماعمٕمجٛمة واعمٝمٛمٚمة ُمٜمٗمر

                                       
 .13ًمسقد ص ُمدارس ؾمقس اًمٕمتٞم٘مة عمحٛمد اعمختار  ا (1)

 اعمرضمع اًمساسمؼ. (2)

 .23اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة سماعمٖمرب ،اًمقاذم ص  (3)
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إمم آظمر اًم٘مرآن، يمام حيٗمٔمف  {ؾمبح اؾمؿ رسمؽ إقمغم}حيٗمٔمف اًمِمٞمخ ىمّمار اًمسقر يمرب 

اًمتِمٝمد ُمع ىمٜمقت اًمّمبح، ويٕمٚمٛمف ىمقاقمد اإلؾمالم اخلٛمس وأصقل اإليامن اًمستة، 

ع إذا اٟم٘مٓم (اعمحْمار)ْمقر اًمّمالة ُمٕمف، ىمّمده ُمـ هذا أن وحيث شمالُمذشمف قمغم طم

قمـ ُمتاسمٕمة ىمراءشمف يٙمقن ىمد طمّمؾ ُمـ اًمٙمّتاب ُمٕمرومة وًمق أهنا سمسٞمٓمة، يٕمرف يمٞمػ 

يتقض٠م ويٖمتسؾ ويتٞمٛمؿ ويّمكم، وم٢مذا اؾمتٛمر ذم احلٗمظ واًمتٚم٘مل، وم٢من اًمِمٞمخ سمحٙمؿ 

اعمامرؾمة وآـمالع واًم٘مرب ُمـ شمالُمذشمف يٕمرف ىمقة يمؾ شمٚمٛمٞمذ ذم احلٗمظ واًمتحّمٞمؾ 

ًمْمٕمٞمػ، ومٝمق اك اعمتقؾمط، وهٜماك اوآؾمتٞمٕماب: ٕن هٜماك ُمـ طماومٔمتف ىمقية، وهٜم

ومقق ـماىمتف. ومٛمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ سمٕمض اًمسٓمقر،  (اعمحْمار)ظمبػم سماًمٙمؾ ومال يٙمٚمػ 

وُمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ اًمثٛمـ، وُمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ اًمرسمع، وُمع هذا وم٢من اعمِمايخ يٜمٝمجقن ُمع 

 شمالُمذهتؿ  ُمٜمٝمجا قمٚمٛمٞما يمأيت:

ىمقة يٙمتب اًمتٚمٛمٞمذ سمٕمض اًمسٓمقر، أي: ذم اًمٚمقح، وم٢مذا فمٝمرت ٟمجاسمتف و -1

طماومٔمتف، اٟمت٘مؾ ُمٕمف إمم صمٛمـ احلزب وم٢مذا فمٝمرت ٟمجاسمتف وىمقة طماومٔمتف اٟمت٘مؾ ُمٕمف إمم 

رسمع احلزب، وحيرص اًمِمٞمخ قمغم أن يٙمتب اًمتٚمٛمٞمذ ًمقطمف سمٞمده: ٕهنا أؾمٝمؾ ًمف 

 وأيرس ًمٚمحٗمظ وآؾمتٔمٝمار.

وسمٕمد ومراغ اًمتٚمٛمٞمذ ُمـ يمتاسمة ًمقطمف يّمححٝما اًمِمٞمخ سمٛمحرض اًمتٚمٛمٞمذ:  -2

 ن ذم اًمٚمقطمة ُمـ شمّمحٞمػ أو ظمٓم٠م.ًمتٜمبٞمٝمف قمغم ُما قمسك أن يٙمق

وسمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمتّمحٞمح يٚمزم أن يسٛمع اًمتٚمٛمٞمذ ُمـ ؿمٞمخف قمٜمد اًمتّمحٞمح  -3

 ويتاسمع ُمٕمف.

 صمؿ ي٠مظمذ اًمتٚمٛمٞمذ اًمٚمقطمة وي٘مرؤها واًمِمٞمخ يسٛمع: ًمٞمّمحح ًمف ويٜمبٝمف قمغم -4

ٚمؽ اًمٚمقطمة يمٞمٗمٞمة اًم٘مراءة وخمرج احلرف، وُمـ اعمِمايخ ُمـ ي٘مرأ ُمع اًمتٚمٛمٞمذ سمٕمد ؾم

 .(سماًمٜمَّٗمدة)قمٜمدهؿ  وشمّمحٞمحٝما وشمسٛمك

ف ذم هذا اًمٞمقم وشمسٛمك هذه احلّمة صمؿ يذهب اعمحْمار حلٗمظ ُما يمتب -5

ومام يمتبف اًمٞمقم ذم اًمّمباح سمٕمد ، (اًمباًمٞمة)، وُما يمتبف سمإُمس شمسٛمك(دةسماجلدي)
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 .(اًمٕمرضة اجلديدة)ؾمتٔمٝماره صمؿ قمرضف قمغم ؿمٞمخف وشمسٛمك شمّمحٞمحف يٜمت٘مؾ إمم طمٗمٔمف وا

ٞمخف أو قمغم ُمساقمد ؿمٞمخف إن يمان وم٢مذا طمٗمٔمٝما واؾمتٔمٝمرها وقمرضٝما قمغم ؿم -6

وقمٜمد ًمف طمزب ؾمبؼ ًمف أن يمتبف وقمرضف وطمٗمٔمف راضمٕمف وقمرضف قمغم ؿمٞمخف يمذًمؽ. 

 (اعمَْحَٞمة)تالُمٞمذ ومؽمة اؾمؽماطمة سمٕمد ُمراضمٕمة اًمىمرب ٟمّمػ اًمٜمٝمار يٛمٜمح اًمِمٞمخ 

وقمرضٝما، يذهب اًمتالُمٞمذ إمم ُمٜمازهلؿ، وقمٜمد أذان اًمٔمٝمر حيرضون مجٞمٕمًا وهؿ 

 ٔمٝمر، وإذا يمان اًمٜمٝمار ـمقيالً يٙمٚمٗمٝمؿ سماًمٕمقدة سمٕمد اًم٘مٞمٚمقًمة.ُمتقضئقن حلْمقر صالة اًم

سماًمٙمٞمٗمٞمة اًمتل ؾمبؼ ذيمرها وشمسٛمك  صمؿ ينمقمقن ذم طمٗمظ ُما يمتبقه سمإُمس -7

ة هل اًمتل يمتبت ذم : ٕن اجلديدة هل اًمتل يمتبت ذم صباح اًمٞمقم، واًمباًمٞم(اًمباًمٞمة)

هنا اجلديدة أي: هل اًمتل حمٞمت ذم صباح اًمٞمقم ويمتب ُمٙما (اعمَْحَٞمة)صباح إُمس، و

 طمّمة اًمٞمقم اجلديدة.

وسمٕمد صالة اًمٕمٍم يٕمرض اعمحرض اًمباًمٞمة، وسماًمت٠مُمؾ ٟمجد اعمِمايخ حيرصقن  -8

قمغم شمتبع اًمتالُمٞمذ، سمحٞمث يٕمرض اًمتٚمٛمٞمذ اجلديدة ىمبؾ اًمذهاب إمم اعمٜمزل ذم اًمٜمّمػ 

مل  إول ُمـ اًمٞمقم، وذم اعمساء سمٕمد اًمٕمٍم يٕمرض اًمباًمٞمة صمؿ إذا طمٗمظ ومحسـ، وإن

 إٓ سمٕمد احلٗمظ وآؾمتٔمٝمار. (اعمسٞمد)ٙمٚمػ سماحلٗمظ وٓ يٖمادر حيٗمظ ي

ؾمقار)قطمتف ،وينمع ذم ُمراضمٕمة وسمٕمد اًمٕمرض ذم اعمساء يْمع ًم -9  وشمٙمرارها. (ٕا

وإؾمقار: اصٓمالح يٓمٚمؼ قمغم ُما وومره اًمتٚمٛمٞمذ ُمـ إضمزاء اعمحٗمقفمة، سمحٞمث 

ًمٗمجر يراضمٕمٝما سمٕمد قمرض اًمباًمٞمة وسملم اًمٕمِماءيـ، وذم ومّمؾ اًمِمتاء ىمبؾ صالة ا

إذا يمان  -أن حيرض ىمبؾ اًمٗمجر (اعمحْمار)ساقمتلم أو ؾماقمة قمغم إىمؾ، يٚمزم سم

وُمراضمٕمة اًمباًمٞمة ُمرة صماٟمٞمة ىمبؾ قمرضٝما  (إؾمقار)عمراضمٕمة  -ؾ ؿمتاء اًمٗمّمؾ ومّم

ُمرة أظمرى قمغم اًمِمٞمخ أو ُمـ يساقمده، وٓ يسٛمح ًمف سمٛمحقها إٓ إذا يماٟمت 

 .شيماعماء»طمٗمٔمتف طمٞمث ي٘مقًمقن: ـمٚمبة اًم٘مرآن وحمٗمقفمة طمٗمٔمًا ضمٞمدًا، يمام يٕمؼم قمٜمف 

 : يعتمدىا المشايخ في تدريسهم ومن الطرق التي
ُمع  (وإؾمقار)ت صٖمػمة ًمٚمبدء ذم احلزب  اجلديد مجاقما شمقزيع اًمتالُمٞمذ قمؼم
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اعمحاومٔمة قمغم ىمراءة احلزب اًمراشمب، يمام يمان  اًمِمٞمخ ذم حتٗمٞمظ اًمّمٖمار يستٕملم 

إشم٘مان رؾمٛمف: ٕن اًمٕمرف ضمرى  سماًمٓمٚمبة اًمذيـ طمٗمٔمقا اًم٘مرآن ًمٗمٔمًا ويٕمٛمٚمقن قمغم

ذم  قمغم أٟمف ٓسمد ُمـ إشم٘مان اًمٚمٗمظ واًمرؾمؿ، وُمساقمدة هذه اًمنمحية ًمٚمِمٞمخ شمٙمقن

وىمارب طمٗمظ اًم٘مرآن قمـ فمٝمر ىمٚمب  (اعمحْمار)احلٗمظ وآؾمتٔمٝمار، وإذا ٟمْمج 

يٙمٚمػ إضاومة  إمم اًمٕمرضات اًمثالث أو إرسمع  اًمساسم٘مة قمرضة أظمرى، وهل قمرض 

ف ُمـ إُمالء ىمبؾ حمق ًمقطمتف، يٕمرض ٟمّمػ احلزب ُما ؾمٞمٙمتبف اًمتٚمٛمٞمذ قمغم ؿمٞمخ

ًمٞمٙمتبف سمٜمٗمسف قمـ فمٝمر ىمٚمبف، وأُما ىمبؾ هذا ومٙمان يٙمتب ًمقطمف سمتٚم٘ملم ُمـ ؿمٞمخف أو 

 .(سماًمٗمتٞما)يساقمد اًمِمٞمخ، وهق ُما يّمٓمٚمح قمٚمٞمف ُمـ 

ُمـ )ر ىمٚمبف وهل اعمٕمؼم قمٜمف سماًمٙمتاسمة صمؿ شم٠ميت اعمرطمٚمة اًمثاٟمٞمة وهل اًمٙمتاسمة قمـ فمٝم 

اًمتل صار ومٞمٝما اًمتٚمٛمٞمذ يٙمتب ًمقطمتف -ضمٞمدًا، وذم هذه اعمرطمٚمة ا حيٗمٔمفمم ، أي :(رأؾمف

ُمـ اًمٚمٗمظ، يٜمت٘مؾ اًمِمٞمخ  يب٘مك ًمف آهتامم سماًمرؾمؿ أيمثر-ُمـ طمٗمٔمف، وأصبح طماومٔمًا 

صٓمٚمح ذم سمٕمض اعمٜماـمؼ قمغم وُما ا (إٟمّماص)و (اًمٙمٜماوية)و (احلذومٞمة)ًمتحٗمٞمٔمف 

وأطمٙمام اًمتٗمخٞمؿ  أي اًمٜمٔمائر اعمتِماهبة ذم اًمرؾمؿ واًمْمبط (سماخلقاشمات)شمسٛمٞمتف 

ط شماؤها ُمتك شمبس (يمرمحة)إظمرى اًمتل شمتٕمٚمؼ سمرؾمؿ اًمٙمٚمٛمة  واًمؽمىمٞمؼ، وإطمٙمام

. ومل يؽميمقا وؾمٞمٚمة ُمـ وؾمائؾ طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واؾمتٔمٝماره (ؾمٜمة)و (ٟمٕمٛمة)و

وضبط أًمٗمافمف وُمتِماهباشمف إٓ وؾمٚمٙمقها، ومٜمٔمٛمقا أٟمّماصًا ورُمزوا ًمذًمؽ سمرُمقز، 

 سمف اًمرؾمؿ، وُمٜمٝما ُما يْمبط سمف اًمٚمٗمظ. وإٟمّماص ٟمققمان: ُمٜمٝما ُما يْمبط
(1)

وؾمٞم٠ميت -

 .-احلديث قمـ ذًمؽ ُمٗمّمال

 لبرنامج التفصيلي للكّتاب :ا
، وشمرشمٞمب ُمٜمٓم٘مل يراقمل أوضاع وضمدول يقُمل اًمُٙمتَّاب  خيْمع ًمؼمٟماُمج زُمٜمل

اعمتٕمٚمٛملم وومروىمٝمؿ اًمٗمردية، ويراقمل اًمتدرج ذم ُم٘مدار اعمٜمٝمج، يمام يراقمك ومٞمف أوىمات 
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ٕٛٚ 

 ت اًمٕمٓمؾ سمٜمٔمام شمرسمقي شمٕمٚمٞمٛمل ُمٜمتٔمؿ. آؾمؽماطمة، وأوىما

ي٘مقل إؾمتاذ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب
(1)

: واٟمٓمالىمًا ُمـ دمرسمتٜما اعمٕمٞمِمة ذم هذا اعمجال، 

وم٢من اًمؼمٟماُمج اًمٞمقُمل يمان يتقزع سملم اًمٗمؽمة اًمّمباطمٞمة، واًمٗمؽمة اعمسائٞمة. ويمان هٜماك 

رًا إمم  شمقىمٞمٌت ٟمٛمٓملٌّ خيْمع ًمف اًمُٙمتَّاب ذم اًمٗمؽمشملم: ومٗمل اًمّمباح هٜماك احلْمقر ُُمَبٙمِّ

ُمٜمتّمػ اًمٜمٝمار: طمٞمث يٜمٓمٚمؼ اًمتٚمٛمٞمذ ًمٖمذائف، ًمٞمٕمقد سمٕمد ٟمحق ؾماقمتلم ًم٘مْماء اًمٗمؽمة 

اعمسائٞمة إمم همروب اًمِمٛمس أو ٟمحق ذًمؽ: طمٞمث يذهب إمم طمال ؾمبٞمٚمف. ًمٞمتٙمرر 

اعمِمٝمد ُمع ٟمقع ُمـ اًمتخٗمٞمػ قمِمٞمة إرسمٕماء، إمم قمٓمٚمة هناية إؾمبقع اًمتل يمان 

ـ اًمزوال إمم ُما سمٕمد زوال يقم اجلٛمٕمة قمٜمد سمداية اًمٗمؽمة يٛمثٚمٝما يقُم اخلٛمٞمس اسمتداء ُم

اعمسائٞمة. ويمان يقم إطمد قمٜمدٟما يقُمًا ٟم٠ميت ومٞمف ُمٕمٚمٛمٜما سمام شمٞمرس ُمـ ٟم٘مقد يمجزء ُمـ 

أضمره اعمتٕمارف قمٚمٞمف، وم٢مذا يماٟمت هناية اًمِمٝمر ضمئٜماه أيْمًا سمٛمبٚمغ ُم٘مدر هق قمغم يمؾ 

ضمتامقمل ؾمبققمل. ويٚمٕمب اًمقضع ٓا ـ اعمبٚمغ ٕا  ًمٚمتٚمٛمٞمذ دوره ذم شم٘مدير هذا اعمبٚمغ. طمال أيمؼم ُم

أُما اًمٕمٓمؾ اًمسٜمقية ومٙماٟمت قمٓماًل شمؽماوح سملم يقم، وقمنميـ يقُما، وُمٜماؾمبات 

هذه اًمٕمٓمؾ يمٚمٝما ديٜمٞمة ُم٘مؽمٟمة ذم شم٘مقيٛمٝما سمإؿمٝمر اهلجرية، وهل: قمٞمد اًمٗمٓمر، وقمٞمد 

 إضحك، ويقم ذيمرى اعمقًمد اًمٜمبقي قمغم صاطمبف أزيمك اًمسالم.

د شمرشمبط سماًمديٜمل واًمٞمقُمل ُمـ ؿمقاهمؾ احلٞماة ذم سُمْٕمِدها سمٞمٜمام قمٓمؾ اًمٞمقم اًمقاطم

 اًمروطمل واًمٓمبٞمٕمل اعمرشمبط سمإرض مخقًٓ وظمّمقسمة وقمٓماء قَمؼْمَ دورهتا اًمسٜمقية.

 :مراحل التعليم في الكّتاب
اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة ؾمٜمًّا وشم٘مدُمًا ذم اًمٓمالب ذم اًمٙمّتاب طمسب ُمراطمٚمٝمؿ  خيْمع شم٘مسٞمؿ

 اًمتحّمٞمؾ ًمثالث ُمراطمؾ هل:

 لى:المرحلة األو 
وختص اًمتالُمٞمذ اعمبتدئلم اًمذيـ يتدرضمقن ذم شمٕمٚمٛمٝمؿ اسمتداء ُمـ طمروف اهلجاء. 

                                       
ُمٜمِمربقر قمربغم ُمقىمربع اًمراسمٓمربة اعمحٛمديربة  اب اهلل .ربظ يمتربربل طمٗمربة ومربارسمربٛمٖمربدع اًمربػ أسمرب: يمٞم ذم سمحث ًمف سمٕمٜمقان (1)

 آٟمؽمٟمت.قمغم  



   أ.د. عيسى الدريبي                   تيب القرآنية في المغرب أنموذجاً الكتا...:القرآنية في المؤسساتتعليم القرآن  

ٕٛٛ 

وهٜما، وم٢من اعمتٙمٗمؾ هبذه اًمنمحية ُمـ اعمتٕمٚمٛملم قمادة ُما يٙمقن ُمـ يمبار اًمتالُمٞمذ: 

يتحّٚم٘مقن قمٚمٞمف، صمؿ ي٠مظمذ ذم شمٚم٘مٞمٜمٝمؿ هذه احلروف  -سم٠مُمر ُمٕمٚمٛمف إياه -طمٞمث جيٕمٚمٝمؿ 

ُمة: جُمَردًة، صمؿ َُمٜمُْ٘مقـمة ذم حمٓمة  ٚمؿ قمٜمدها ىمد شمقومر قمغم ًمقح صٖمػم يٙمقن اعمتٕم ُُمتَ٘مدِّ

ك ومٞمف هذه احلروف  ُُمَتّمَٚمًة ومٞمام سمٞمٜمٝما يمٚمامٍت ُمٕمؼمًة  -ُمٙمتقسمة ًمف ُمـ ىمبؾ ُمٕمٚمٛمف-َيَتٝمجَّ

ذا قمؼم ؾمقر اًم٘مرآن ربربوهٙماًمٗماشمربحربة، صمؿ اًمٜمرباس، صمؿ اًمٗمربٚمؼ...  اتربربٚمة، ومآيربهل اًمبسٛم

ققماً ربـمٚم
(1)

 ًمدى اعمتٕمٚمؿ ذم شمٙمتٞمبف سمإظمذ سمٞمده ذم رؾمؿ ، ًمت٠مظمذ اًمدواة واًم٘مٚمؿ ُمٙماهنام 

احلروف قمغم اًمٚمقح. وىمد يتقمم إُمر شمٚمٛمٞمذ أيمؼم يٙمقن أهنك ُما قمٚمٞمف إهناؤه ذم وىمتف، 

ل طِمْٗمُظ ُما هتجاه يمتاسمة.  ًمٞمتٗمرغ سم٠مُمر اعمٕمٚمؿ ًمٚمٛمقضقع، ويّمبح قمغم اعُمَتَٝمجِّ

صمالصمة طمسب  ًمقح اعمتٕمٚمؿ سمسٓمريـ أو (حتٜمٞمش)سمٕمد هذا يٕمٛمؾ اعمٕمٚمؿ ٓطم٘مًا قمغم 

، (ًِماحُمَٜمَّ )ٕمٚمؿ يمتاسمًة ُما ظمٓمف اعمٕمٚمؿ سمٚمقطمف شم٘مدُمف ذم اًمٗمٝمؿ أو آؾمتٞمٕماب: ومٞمتتبع اعمت

قَر اًمَ٘مّمػمَة اعمتتاًمٞمة. وطملم يٚمٛمس اعمٕمٚمؿ َٟمققمًا ُمـ اإلشم٘مان ذم  ُُمت٘مدُمًا ذم طمٗمٔمف اًمسُّ

ؿ  ٚمٞمدًا ، يْمع أؾمٓمرًا سملم هذا اًمتحٜمٞمش، ًمٞمجٕمؾ اعمتٕمٚمؿ ي٘مٚمده قمٜمدها شم٘م(حتٜمٞمِمف)شَمَرؾمُّ

ىمبؾ أن يٛمٚمؽ زُمام ٟمٗمسف ذم قمٛمٚمٞمة اًمٙمتاسمة اًمتل ُيسٓمر هلا اعمٕمٚمؿ قمدد إؾمٓمر 

 ًمٙمتاسمتٝما مُماْلًة ُمٜمف.

 المرحلة الثانية:
وهل ُمرطمٚمة آؾمت٘مالل اًمذايت ىمراءًة ويمتاسمة: وهٜما يٙمقن اعمتٕمٚمؿ ىمد شم٘مدم ذم 

ٟمٞمة حمٗمقفمف ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويٙمقن قمرُض ُمٙمتقسمف اًمٞمقُمل قمغم اعمٕمٚمؿ ُمـ صمام

ٚمٙمة أؾمٓمر إمم قمنمة ـماًمٕمًا ذم اًمسُّ
(2)

. ويمٚمام شم٘مدم ومٞمٝما زادت رسقمتف قمٜمدها: طمٞمث 

ـ ُمٕمٚمٛمف يمٖمػمه إُْمالًء وشمّمحٞمحاً. ـ طمزب ذم اًمٞمقم، يتٚم٘ماه قم  يزداد ُمٙمتقسمف ًمٞمّمؾ إمم صمُٛم

َقر ُُمْٕمَتَٛمدًا يمقطمدات يتؿ اًمتٜم٘مؾ  وًمإلؿمارة، وم٢من ُما يمان ُيٕمتؼم ُمٕمٞمارًا ُمـ اًمسُّ

ِمار إًمٞمٝما ؾمٚمٗمًا، يتٖمػم سمٕمد إهناء احلزب اًمثاين اقمتبارًا طمٞمث قمؼمها سماًمٙمٞمٗمٞمة اعم

                                       
 أي : سمدءا ُمـ ؾمقرة اًمٜماس إمم ؾمقرة اًمٗماحتة . (1)

 .23اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة سماعمٖمرب ،اًمقاذم ص  (2)
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ٕٜٛ 

آٟمت٘مال اعمباذ إمم ؾمقرة اجلـ اًمتل يبتدئ هبا هذا احلزب/اًمساسمع واخلٛمسقن 

سمؽمشمٞمب إطمزاب ذم اعمّمحػ: طمٞمث شمّمبح اًمٕمؼمة سماحلزب سمدايًة وهنايًة قمغم ذات 

 -يمام يمان-ٗمال أهؾ اعمتٕمٚمؿ اًمٜمٔمام اًمؽمشمٞمبل اعمتٜم٘مؾ طمزسمًا طمزسمًا. وسمدل ُما يٙمقن اطمت

سمقصقل وًمدهؿ إمم ؾمقرة ُمٕمٞمٜمة يمسقرة إقمغم، أو ؾمقرة اجلـ، أو ؾمقرة اعمٚمؽ، 

اًمقاطمد ًم٘مرآن قمٜمد سمداية احلزب اًمثالصملم/يّمبح هذا آطمتٗمال سمبٚمقهمف ُمٜمتّمػ ا

واًمثالصملم سماًمؽمشمٞمب اعمّمحٗمل : طمٞمث يٕمٔمؿ آطمتٗمال، ََوشُمْٕمَٓماُه ىمٞمٛمة يمؼمى طمسب 

ىمد يٖمدو هذا آطمتٗمال أقمٔمؿ سمختؿ اعمتٕمٚمؿ اًم٘مرآن: سمتٜمٔمٞمؿ ـم٘مقس أرسة اًمتٚمٛمٞمذ. و

ُمتٕمارف قمٚمٞمٝما، دمٕمؾ ُمـ هذا اعمتٕمٚمؿ سمٓمؾ هذا احلٗمؾ سماُمتٞماز: إذ يٙمقن اًمٞمقم اًمذي 

يتؿ ومٞمف آطمتٗمال يقَُمف اسمتداًء ُمـ اًمٗمؽمة اًمّمباطمٞمة: طمٞمث ُيْٕمتَٜمَك سمِم٠مٟمف َُمٔمٝمرًا، 

ق ًمقطُمف، وحَيْرُضُ وزم أُمره ًمٚمُٙمت اب: ومُٞمٙمِرم اعمٕمٚمؿ سمٛمبٚمغ ُمازم ُم٘مدر ؿمٙمرًا ًمف وُيَزوَّ

قمغم جمٝمقده ُمع وًمده. وىمد يستدقمٞمف ُمع سماىمل شمالُمذشمف إمم ُمٜمزًمف عم٠مدسمة ُيقعمُِٝما هلؿ: 

ومٞمتٕمٓمؾ اًمُٙمتاب سمٛمـ ومٞمف، وشُمٜمَٔمَُّؿ ُمسػمة ُمٜمف إمم اعمٜمزل سمقضٍع يٙمقن ومٞمف هلذا اًمتٚمٛمٞمذ 

ُف اًمّمدارة وآقمتبار سمٚمباؾمف احل سـ، وًمقطمف اعمزوق اعمِمٝمقر سملم اعُمحتَٗمك سمف َذَ

ٍد ًمٚم٘مرآن.  يديف، سملم ُمٕمٚمٛمف واعمدقمقيـ وزُمالئف احلاومِّلم سمف سمذيمٍر ويمالٍم ُمقزوٍن مُمَجِّ

وهذه اعمرطمٚمة شمتسؿ قمغم اعمستقى اًمِمٙمكم سمتٖمٞمػم اًمٚمقح اًمذي ي٠مظمذ طمجام أيمؼم، 

ًمقطمف يمام شمتسؿ سمت٘مدم ٟمْمج اعمتٕمٚمؿ اًمذي يّمبح قمٚمٞمف آقمتامُد قمغم ٟمٗمسف ذم ُمباذة 

حمقًا ويمتاسمة وطمٗمٔمًا، يمام شمٙمثر أقمباؤه اعمدرؾمٞمة اعمؽماوطمة سملم اؾمتٞمٕماب حمٗمقفمف 

اًمٞمقُمل وُمراضمٕمتف اعمتتاًمٞمة عما ُمر ُمٕمف ُمـ حمٗمقظ ؾماسمؼ. وهٜما شمٚمٕمب ُم٘مدرة اًمتٚمٛمٞمذ 

وذيماؤه دورمها ذم قمٛمٚمٞمة اًمتِمخٞمص هذه، وإن يماٟمت اًمٕمّما وأًمقان أظمرى ُمـ 

اًمٜماسمٕمة ُمـ ؿمخّمٞمتف سمٛمختٚمػ دمٚمٞماهتا مما  اًمٕم٘ماب اًمبدين واًمٜمٗمز وؾمٚمٓمة اعمٕمٚمؿ

 يٕمتؼم يُمٚمُّف أؾماؾمٞمًا ذم شم٘مدم اؾمتٞمٕماب اًمتٚمٛمٞمذ، واطمتٗمافمف سمُٛمْسَتْققَمبف اًمساسمؼ.

وىمد شمٙمقن هلذا اًمٕم٘ماب ٟمتائُج ؾمٚمبٞمٌة دمٕمؾ اعمتٕمٚمؿ يٙمره اًمُٙمتاب وُمٕمٚمٛمف: ومٞمَتٛمٜمَّع 

الل إن رأى قمـ ُمتاسمٕمة اًمتٕمٚمؿ سمف، أو يٙمذب قمغم أسمقيف سمام ىمد يستٛمر قمٚمٞمف ُمـ ض
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ُمٜمٝمام شمّمٛمٞماًم قمغم إسم٘مائف سماًمُٙمتاب. وقمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ هذا، ىمد يّمبح ًمٙمٚمامت 

ُه هبا اعمٕمٚمؿ ذم طمؼ شمٚمٛمٞمذه ومٕمُؾ اًمسحر ذم طمثف قمغم احلٗماظ قمغم  اإلـمراء اًمتل َيَتَٗمقَّ

وىمد قمرض قمٚمٞمف حمٗمقفمف  -ٟمتائجف احلسٜمة ذم احلٗمظ وآؾمتٞمٕماب: ُمـ ُمثؾ ىمقًمف ًمف 

ؽ، أو يم٠مْن يباهل سمف أشمراسمف ًمالىمتداء سمف، أو يٙمٚمٗمف سماعمراضمٕمة ُمع : ومتح اهلل قمٚمٞم -ضمٞمداً 

 ُمـ دوٟمف واصم٘مًا ذم حمٗمقفمف ورضمقًمتف اًمتل أؾمبٖمٝما  قمٚمٞمف إيمراُما ًمف وشمِمجٞمٕمًا.
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 الوسائل التعخليمية ، وآليات املراجعة: املبحث الثاني 
 : مدة في الكتاتيبالوسائل التعليمية المعت : المطلب األول

 يتٓمٚمب شمٕمّٚمؿ اًمٙمتاسمة قمغم إًمقاح  اًمقؾمائؾ اًمتاًمٞمة: 

 وهق ُمـ اخلِمب إُمٚمس اعمتلم اًمّماًمح ًمٚمٙمتاسمة قمٚمٞمف ُمـ اجلٝمتلم.اللوح:  -1

وهل ُمادة طمجرية هِمة، دمدد ًمٚمقح طمٞماة اؾمتٕمامًمف اًمٞمقُمل سمٕمد  الصلصال: -ٕ

ُر قمٚمٞمف ومتتٗمسخ ضمزئٞماهتا قمٜمده حُمْ  حمقه سماعماء ل وَمْرؿمة : إذ مُتَرَّ ِدصمة ـمب٘مة ـمٞمٜمٞمة ًَمزضمة شُمَٕمدَّ

ك ًمٚمِمٛمس أو ًمٚمٝمقاء ًمتجػ، ًمف سمتٛمرير راطمة اًمٞمد قمٚمٞمٝما ُمـ أؾمٗمؾ إمم أقمغم، صم ؿ شُمؽْمَ

 وم٢مذا ضمٗمت أصبحت صاحلة ٓؾمت٘مبال ُما ُيْٙمتب قمغم اًمٚمقح.

ُ سَمْريًا ُمـ اًم٘مّمب. : القلم -ٖ  يم٠مداة ًمٚمٙمتاسمة، وهق حُيَرضَّ

 و ظمزومٞمة شمّمب ومٞمٝما ُمادة اًمّمٛمغ.وهل ىمٜمٞمٜمة زضماضمٞمة أالدواة:  -ٗ

ُ ُمـ اًمّمٛمغ اعمذاب سمامء ذم دواة، وحُيَْٗمُظ اؾمتٛمراُره وسم٘ماء  الصَّْمغ: -٘ وحُيَرضَّ

يَمت  متاؾمٙمف سمٜمَْدومة صقف شمقضع داظمؾ اًمدواة، وم٢مذا ُما سمدأ يٗم٘مد ُمـ ؾمقاده، طُمرِّ

قضع اًمدواُة سمَٕمِ٘مب اًم٘مٚمؿ، ومٞمٕمقد احلؼم إمم وضٕمف، وم٢مذا اؾمتٜمٗمد هباؤه اؾْمُتْدرَك سم

 اعمٓمٚمقب ُمـ اًمّمٛمغ ُمع ُما يٜماؾمب ُمـ اعماء ًمتجديد اًمدورة.

وهق قمبارة قمـ قمقد ُمـ اًمِمجر ُمـ اًمزيتقن أو همػمه  : (الهجَّاي)الكراك أو -ٙ

قمغم ىمدر ىمبْمة اًمٙمػ أو أصٖمر ذم ـمقل قمنم ؾمٜمتٞمؿ يٛمسؽ سمف اًمتٚمٛمٞمذ أصمٜماء اًم٘مراءة 

 أؾمٗمؾ اًمٚمقح ؾمٕمٞما ذم اًمٚمقح يتتبع سمف اًمسٓمقر، ويٓمرق أطمٞماٟما ُمقضع اًم٘مراءة أو ذم

ُمزوىما ُمّمبقهما  (اًمٙمرار)أو  (اًمٙمراك)روء ذم احلاومٔمة، وهماًمبا ُما يٙمقن إمم شمريمٞمز اعم٘م

ٓ خيتٚمط سمٙمرارات همػمه أو أن يدقمٞمف همػم ُماًمٙمف.  سم٠مًمقان، وىمد حيٗمر قمٚمٞمف اؾمؿ صاطمبف طمتك 

أظمذا ُمـ  (اهلجاي)وؾمامه  (اًمٙمراك)حتدث سمٕمض اًمباطمثلم قمـ أمهٞمة هذا وىمد 

وُمـ أًمٞمات اًمتل ىمد يستٕملم هبا سمٕمض اًمتالُمٞمذ ذم »:  وم٘مال (حلروفهجاء ا)ًمٗمظ 

اُي أو طمٗمظ أًمقاطم ايةٝمؿ ذم هذه اعمرطمٚمة اهلَجَّ ُ ُمـ قمقد  اهلَجَّ : وهل قُمَّمٞمٌَّة حُتَرضَّ

صٚمب سمٓمقل طمقازم مخسة قمنم ؾمٜمتٞماًم، جيٕمٚمٝما اًمتٚمٛمٞمذ ذم يده ؿماّدًا قمٚمٞمٝما أصاسمٕمف، 
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ًا قمغم اعمستٕميص ُمـ اًمٙمٚمامت وأيات، طمتك يرضب هبا ًمقطمف ذم قمراك، ىمارئا ُمريمز

ًمتجد سمٕمض هذه اًمٙمٚمامت وىمد شَمِٚمَٗمْت ُمـ أصمر احلؽ واًمدقمؽ. وإذا سماًمٚمقح ذم آظمر 

 شاعمٓماف ؾماطمُة ُمٕمريمة طم٘مٞم٘مٞمة
(1)

. 

 :ــ وإجراءات تنفيذ فعل الكتابة يتم بـ
ويٙمقن سمَٕم٘مب اًم٘مٚمؿ أو سمُٕمقد ذم طمجٛمف َضاهمٍط قمغم اًمٚمقح سمام  التحنيش: -  

اعمٕمٚمؿ يمتاسمتف قمٚمٞمف، ومُٞمحدث آصمارًا هلذه اًمٙمتاسمة قمغم اعمتٕمٚمؿ إفمٝماُرها ُُمتحرياً  يريد

 َوْضَع احلروف ذم شمٓمبٞم٘مف.

ؿ  األسطر بين التحنيش: - وهل ُمرطمٚمة ُمت٘مدُمة يٜمت٘مؾ ومٞمٝما اعمتٕمٚمؿ ُمـ شَمَرؾمُّ

 اًمٙمٚمامت إمم شم٘مٚمٞمد أؿمٙماهلا ذم إؾمٓمر حتتٝما يمٚمٛمًة يمٚمٛمة.

ويٙمقن سمٕمد اُمتاليمف ٟماصٞمة احلروف يمتاسمة:  استقالل المتعلم في الكتابة: -

َره اًمٞمقُمل ُمـ احلٗمظ إُمالًء قمـ ُمٕمٚمٛمف.  ٞمف ُُم٘مرَّ  سمَِتٚم٘مِّ

وًمدى يمؾ اإلضمراءات اعمت٘مدُمة يٙمقن دوُر اعمٕمٚمؿ شمّمحٞمَح اإلٟمتاج اعُمٜمَْجز، وشمٜمبٞمف 

اعمتٕمٚمؿ إمم أظمٓمائف وُما قمٚمٞمف أظمُذه سمٕملم آقمتبار ذم اعمقضقع، سمٞمٜمام أوًمٞماء اعمتٕمٚمؿ ذم 

ا: وَمُٞمٙمرُُمقن ًمذًمؽ شم تبٕمٝمؿ ًمف حيتٗمٚمقن سمف سمبٚمقهمف ؾُمَقًرا ُمٕمٞمٜمة ُمـ اًم٘مرآن اطمتٗمآً رُمزيًّ

اعمٕمٚمؿ، ويٙمقن ذًمؽ َُمَثاَر َزْهق وشمِمجٞمع ًمقًمدهؿ اعمتٕمٚمؿ
(2)

. 

 المطلب الثاني : طرق المراجعة:
ويمؽمؾمٞمخ عمايض اعمحٗمقظ هبذه اعمرطمٚمة، شمّمبح  طرق مراجعة المحفوظ:

ات اعمٗمروضة قمغم اعمتٕمٚمؿ، سماقمتبارها ُمـ اًمقؾمائؾ ُمراضمٕمتف ُمـ أوضمب اًمقاضمب

                                       
قر قمغم ُمقىمع اًمراسمٓمة اعمحٛمديربة ربُمٜمِم قب.ربرب٘مربيٕم سمـ  ٛمحٛمدرباب اهلل  ًمربظ يمتربل طمٗمربة ومربارسمربٛمٖمربدع اًمربػ أسمربيمٞم (1)

 قمغم  آٟمؽمٟمت. 

ُمٜمِمربقر قمربربغم ُمقىمربع اًمراسمٓمربربة اعمحٛمديربة قمربربغم   سمربربـ يٕم٘مربقب.   عمحٛمربديمٞمربػ أسمربدع اعمٖمارسمربربة ذم طمٗمربظ يمتربرباب اهلل (2)

آٟمؽمٟمربربت ُمربربع شمٙمٛمٚمربربة ُمربربـ يمتربرباب طمٞمربرباة اًمٙمتربرباب وأدسمٞمربربات اعمحرضربربة ًمٚمربربديمتقر قمبربربد اهلربربادي محٞمتربربربق: 

2/593.592. 
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 اًمرضورية اعمٕمتٛمدة ذم سمرٟماُمج اًمُٙمتاب اعُمتََّبع. وشمتٗمرع هذه اعمراضمٕمة إمم:

 مراجعة فردية: -أ
وهلا أوىمات ُمٕمروومة ذم اًمٕمادة َأَواظِمَر اًمٗمؽمشملم اًمٞمقُمٞمتلم: اًمّمباطمٞمة واعمسائٞمة سمٕمد 

تقى يمؾ ومؽمة: طمٞمث يدقمقه اعمٕمٚمؿ عمراضمٕمة ومراغ اعمتٕمٚمؿ ُمـ ُمٝماُمف اعمٜماـمة سمف قمغم ُمس

هذا اعُمَتَجاَوز ُمـ اعمحٗمقظ اًم٘مرآين سمٙمٞمٗمٞمة اٟمٗمرادية، أو حتت إذاومف إذا ُٓمس ذم 

َ٘ماد ذايمرشمف  ؾمٚمقيمف اًمتٕمّٚمٛمل هِمِّمًا أو ُما ؿماسمف، أو إذا أراد اًمت٠ميمد ُمـ ضمديتف أو ُمدى اشمِّ

سمدقمقة هلذه اعمراضمٕمة أٟمَّك  ذم شمٕماُمٚمٝما ُمع ُمايض هذا اعمحٗمقظ. وهٜما ىمد ُيٗماضم٠م اعمتٕمٚمؿ

اشمٗمؼ حتت هذا اإلذاف. وهماًمبًا ُما يٙمقن اًمقضع أؾمقأ: ٟمٔمرًا عما يّماطمب هذا اًمٜمقع 

 ُمـ اًمتقضمف ذم اعمراضمٕمة ُمـ طمساب قمسػم.

 : مراجعة جماعية -ب 
وهماًمبًا ُما يٙمقن شمقىمٞمتٝما أواظمر اًمٗمؽمة اًمدراؾمٞمة اًمٞمقُمٞمة اعمسائٞمة، وىمد يٙمقن 

ذم يمٚمتا اًمٗمؽمشملم، يب٘مك أُمر اٟمٕم٘ماد طمٚم٘مة اعمراضمٕمة هذه سم٠مُمر أواظمر اًمٗمؽمة اًمّمباطمٞمة. و

اعمٕمٚمؿ. ويّمبح إُمر قماديًا ًمدى قمٓمٚمة اًمٕمٞمديـ وذيمرى اعمقًمد اًمٜمبقي اًمنميػ ذم 

سمدايتٝما: طمٞمث يٙمقن احلْمقر ذم اًمٗمؽمة اًمّمباطمٞمة وم٘مط ًمٖمرض اعمراضمٕمة. وصٗمتٝما: 

ومٞمام اٟمتٝمقا إًمٞمف  -يٙمادون أو -قم٘مُد طمٚم٘مة ُمـ اعمتِماريملم ذم اعمسػمة احلٗمٔمٞمة ُمتقازيـ

ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن سم٢مذاف اعمٕمٚمؿ، أو حتت يد أطمدهؿ ممـ يثؼ اعمٕمٚمؿ ذم فمٝمقره 

قمٚمٞمٝمؿ: ومؽماهؿ ي٘مرأون قمغم ًمسان واطمد ُمـ سمداية ُم٘مررة إمم هناية ُمٕمٚمقُمة. ويمٚمام 

اٟمتٝمقا إمم وضع أطمدهؿ أين ُمـ هذه اعمراضمٕمة، اٟمسحب شماريمًا ُمـ يٗمقىمف ذم 

 طمتك أرىمك ُمت٘مدم ذم احلٚم٘مة. ، اؾمتٖمراىمٝمؿ ظمائْملم

 : المرحلة األخيرة
ٜمُف  وهل اعمرطمٚمة اًمتل ئمٝمر ومٞمٝما اعمتٕمٚمؿ سمٕمد ظمتٛمف اًم٘مرآن ُمرة وم٠ميمثر: مما يٕمٜمل متٙمُّ

ُمـ ُمادشمف اًمٙمتاسمٞمة واًم٘مرائٞمة: طمٞمث يٙمؼم طمجؿ ُمٙمتقسمف إمم رسمع طمزب ذم اًمٞمقم أو 
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هذا اعمٙمتقب قمٚمٞمف، وىمد  يزيد سمزيادة شم٘مدُمف، ويّمبح أىمؾ اقمتامدًا قمغم اعمٕمٚمؿ ذم إُمالئف

 ي٠مظمذ ذم يمتاسمة ًمقطمف ُمـ شمٚم٘ماء ٟمٗمسف.

وآٟمٙمباب ذم هذه اعمرطمٚمة يتقضمف أصاًل إمم اًمتٕمرف قمغم اًم٘مقاقمد اإلُمالئٞمة 

اًمِمٙمٚمٞمة واًمتّمقيرية اعمٕمتٛمدة ذم رؾمؿ يمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠مطمرومٝما اًمتل ىمد شمتبايـ 

ًمقاطمدة ذم ُمقضٕملم ذم رؾمٛمٝما سمّمٗمتلم خمتٚمٗمتلم قمغم ُمستقى اًمٙمٚمٛمة ا -ُمثال -

: )ٟمٕمٛمة(، و)رمحة(، مما شُمٙمتب اًمتاء قمٜمده ُمرسمقـمة، وشمٙمتب أيْمًا ُمبسقـمة ربخمتٚمٗملم. يم

ُمـ اًمٙمٚمامت، واعمقصقل سمبٕمْمف ُمٜمٝما  ذم ُمقاضع ُمٕمٞمٜمة إمم اًمثاسمت واعمحذوف

واعمٗمّمقل، إمم شمّمقير اهلٛمزة وُمقاضع شمسٝمٞمٚمٝما، وُمقاضع اًمؽمىمٞمؼ واًمتٗمخٞمؿ ُمـ 

اًمذي َيْرىَمك ذم وضٕمف إمم رشمبة -هذا: ومؽمى ًمقح اًمتٚمٛمٞمذ  سمنموـمٝما، وُما إمم اًمٙمٚمامت

، وأؾمٗمٚمف ٟمّمقص شمْمبط ُما شمؿ احلط (احلط) ربربربممٚمقءًا سمام ُيّْمَٓمَٚمُح قمٚمٞمف سم -ـماًمب

قمٚمٞمف صٗمة وقمددًا وُمقاىمع ُمـ وضع ُمٕمٚمٛمف. ومٞمّمبح مهف ذم هذه اعمرطمٚمة ضبُط 

ف سمدىمائؼ أطمقال أًمٗماظ اًم٘مرآن ومجٚمف سمحٗمظ هذه اًمٜمّمقص اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم إطماـمت

اًمرؾمؿ اًم٘مرآين، وشمبّمػمه سمٛمقاـمـ شمالىمل وشم٘ماـمع أيات اعمتِماهبة أو أضمزاء ُمٜمٝما، 

 واشم٘ماد ذهٜمف ومٞمام يٛمٙمـ ُمبارزة أشمراسمف ومٞمف ُمـ هذا وذاك.

واًمٓماًمب ذم هذه اعمرطمٚمة، جيد ُمٕمٚمٛمف ومٞمف قمقٟمًا وؾمٜمدًا قمغم ُمـ هؿ دوٟمف، وىمد 

-ة ُما ي١مهٚمف هلذه اًمث٘مة: مما يٕمٜمل ُيٜمِٞمُبُف قمٜمف ذم شمٖمٞمب ـمارئ إذا رأى ومٞمف ُمـ اًمرزاٟم

إضمازشَمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واقمؽماومًا ُمبٓمٜمًا سم٠مهٚمٞمتف ذم اعمٞمدان: مما يٙمقن ُمثار  -ضٛمٜمٞماً 

 اقمتزاز اعمتٕمٚمؿ وومخره.
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  الفصل الثاني
 املعالم املنهجية في التحفيظ

 لدى املغاربة ها تعخليم القرآناألسس العخلمية التي يقوم عخلي : املبحث األول
 والتلقي:   التلقين  -ٔ

شمٕمد ُمٝمارة إـمالق ًمسان اًمٓمٗمؾ ُمـ أهؿ اعمٝمارات اعمٝمٛمة ذم اٟمٓمالق اًمٓماًمب  

ًمٚمتٕمٚمؿ، وحيرص يمثػم ُمـ اعمسٚمٛملم ذم ُمِمارق إرض وُمٖمارهبا قمغم أن حيٗمٔمقا 

سمتٚم٘مٞمٜمٝمؿ  أسمٜماءهؿ يمتاب اهلل، ًمٙمـ شمتٛمٞمز اعمدرؾمة اعمٖمرسمٞمة سم٠مهنا شمٗمتؼ أًمسٜمة أـمٗماهلا

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمبؾ أي قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم .

اقمٚمؿ أن شمٕمٚمٞمؿ اًمقًمدان اًم٘مرآن »ؾ هلذا اسمـ ظمٚمدون وذم ذًمؽ ي٘مقل: وىمد أّص 

ؿمٕمار اًمديـ، أظمذ سمف أهؾ اعمٚمة ودرضمقا قمٚمٞمف ذم مجٞمع أُمّمارهؿ، عما يسبؼ إمم 

، وسمٕمض ومٜمقن إطماديث، ناًم٘مٚمقب ُمـ رؾمقخ اإليامن وقم٘مائده ُمـ آيات اًم٘مرآ

شر اًم٘مرآن أصؾ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمذي يٜمبٜمل قمٚمٞمف ُما حيّمؾ سمٕمد ُمـ اعمٚمٙماتوصا
 (1)

. 

وهيتؿ اًمٙمّتاب اعمٖمريب سمٛمقضقع اًمتٚم٘مل يم٠مصؾ ُمـ أصقل شمٕمّٚمؿ اًم٘مرآن وطمٗمٔمف ، 

وماًمٓماًمب ي٠مظمذ اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمخف ويتٚم٘ماه قمٜمف سمداية ُمـ شمٕمٚمٛمف ًم٘مّمار ؾمقره ،إمم أن 

ه رؾمقًمٜما قمـ ؿمٞمخف يمام أظمذيت٘مـ شمالوشمف وطمٗمٔمف، وهق ـمٞمٚمة هذه اعمراطمؾ ي٠مظمذه 

ا أظمذه اعم٘مرئقن قمـ ؿمٞمقظمٝمؿ سمسٜمدهؿ اعمتّمؾ إمم ربؾ، ويمٛمربقمـ ضمؼمي ×حمٛمد 

 .×رؾمقل اهلل 

وهبذا شمتح٘مؼ أقمغم درضمات اًمتثبت واإلشم٘مان ُمـ ظمالل ُمٜمٝمج إظمذ واًمتٚم٘مل  

 : واًمٕمرض  طمسب اعمٜمٔمقُمة اًمٕمٚمٛمٞمة واعمتٛمثٚمة ذم شمٕمّٚمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب سمام يكم

وهق  – وهق ُما يسٛمك ذم اًمٙمتاشمٞمب سماإلومتاء ،ٞمخ قمغم شمٚمٛمٞمذهإُمالء اًمِم -1

                                       
 .548ُم٘مدُمة اسمـ ظمٚمدون ص  (1)
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 ُمّمٓمٚمح ُمٖمريب ظماص سماًمٙمتاشمٞمب.

 ىمراءة اًمِمٞمخ واًمٓماًمب يسٛمع .  -2

 قمرض اًمٓماًمب قمغم ؿمٞمخف إُما ُمـ اًمٚمقح اعمّمحح ، أو ُمـ طمٗمٔمف. -3

وهبذا يتح٘مؼ ًمٚمٓماًمب ذم اًمٙمتاشمٞمب أقمغم درضمات اًمْمبط ذم اًمتٚم٘مل واًمٕمرض، 

سمؾ شمٕمد ُمـ أؾمسٝما اهلاُمة، ذم طملم  ٓ حيرص قمٚمٞمٝما  وهذه ؾمٜمة ُمستٛمرة ذم اًمٙمتاشمٞمب

 .-هماًمبا-اًمٞمقم ذم سم٘مٞمة اًمٕمامل اإلؾمالُمل إٓ ُمـ أراد اإلؾمٜماد

 الّتكتيب: -ٕ
وأقمٜمل يمتاسمة اًمٓمالب ًمٚم٘مرآن ذم أًمقاطمٝمؿ ،وهذا ُمـ أُمٞمز إؾمس اعمٜمٝمجٞمة 

 ًمٚمٛمدرؾمة اعمٖمارسمٞمة ذم حتٗمٞمظ اًم٘مرآن، سمؾ وشمٜمٗمرد سمف قمـ اعمدرؾمة اعمنمىمٞمة.

ٙمتاسمة شمساقمد قمغم ضبط احلٗمظ ، ومتتِمارك طماؾمة اًمٜمٔمر وُمٝمارة اًمٙمتاسمة ُمع واًم

 اًمسٛمع ذم ضبط احلٗمظ وإشم٘ماٟمف . ومٞمٙمتب اًمٓماًمب ُما طمٗمظ .

شمٕمتٛمد قمغم إًمقاح ذم حتٗمٞمظ اًم٘مرآن  –وٓ شمزال   –ويماٟمت اًمٙمتاشمٞمب ذم اعمٖمرب 

ؾمٞم٠ميت سمٞماٟمف يمام  –أو قمـ يمبار اًمتالُمٞمذ  (اعمدرر)ًمألـمٗمال، ومٞمتٚم٘مك اًمٓمٗمؾ قمـ أؾمتاذه 

أية أو اًمٙمٚمٛمة صمؿ يٙمتبٝما قمغم ًمقطمف، صمؿ يٛمحقها، وسمٓمري٘مة شمٕماىمب اًمباًمٞمة  –

 واجلديدة، وماٟمف ٓ يٜمت٘مؾ ُمـ اًمباًمٞمة ومٞمٛمحقها طمتك يت٘مٜمٝما.

 وهذا إؾماس  ًمف أصمره ذم صمالث ضمقاٟمب هاُمة:

 إول: ضبط احلٗمظ.

 اًمثاين: ضبط اًمرؾمؿ.

 اًمثاًمث: ضبط اًمقىمػ. 

، سمٞمٜمام إُمران اًمثاين يت٘مٜمف مجٞمع ُمـ يٙمتب ذم إًمقاح لوٓؿمؽ أن إُمر إو

 وظماصة ُمقضقع ضبط اًمقىمقف.  ،ًمث ي٠مشمٞمان ذم ُمرطمٚمة ُمت٠مظمرة سمتدرجواًمثا

يمام هق  –روق اًمٗمردية ربة اًمٗمربرباوشمة ُمراقمٞمربات ُمتٗمربب سمدرضمربتٞمربة اًمتٙمربربٚمٞمربؿ قمٛمربوشمت

 .-ُم٘مرر ذم قمٚمقم اًمؽمسمٞمة
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سمقاؾمٓمة يراقمف اًم٘مّمبل سمدون : ي٘مقم اعمدرر سمرؾمؿ اًمٙمٚمامت  اًمٓمب٘مة إومم -1

صٛمغ أو سمقاؾمٓمة ىمٚمؿ اًمرصاص أطمٞماٟما ومٞم٘مقم اعمتٕمٚمؿ سماشمباع يمتاسمة احلروف سمٜماء قمغم 

أو اًمتَّحٜمٞمش، صمؿ يٛمكم قمٚمٞمف يمٚمٛمة أو يمٚمٛمتلم اعمدرر وهق ُما يسٛمك سماًمتَّحٜماش  ظمّٓمف ُما

 سمدون حتٜمٞمش اظمتبارا عمٝمارشمف، وىمد شمٓمقل أو شم٘مٍم هذه اًمٕمٛمٚمٞمة طمسب ىمدرات اًمتٚمٛمٞمذ. 

اًمٓمب٘مة اًمثاٟمٞمة: اًمٗمئة اًمتل شمستٓمٞمع اًمٙمتاسمة وشمٚمتػ طمقل اعمدرر شمستٛمٚمٞمف  -2

سماإلومتاء، ومٞمٛمكم قمغم يمؾ واطمد سماًمتٜماوب يمٚمٛمتلم أو صمالث يمٚمامت وشمسٛمك هذه اًمٕمٛمٚمٞمة 

ـ أومتك يٗمتل يم٠مُمغم يٛمكم. وهق همػم اإلومتاء اًمنمقمل اعمٕمروف وإٟمام هق إُمالء.  ُم

قن ُمـ طمٗمٔمٝمؿ وهماًمبا ُما يبتٕمدون اًمٓمب٘مة اًمثاًمثة: ـمب٘مة احلاومٔملم اًمذيـ يٙمتب -3

قمـ اعمدرر ؿمٞمئا ُما سم٘مدر ُما يٛمٙمـ أن يالطمٔمٝمؿ ويراىمب قمٛمٚمٝمؿ ًمٙمل ٓ يٙمتبقا 

 إًمقاح ُمـ اعمّماطمػ. 

ويمتاسمة إًمقاح ُمـ اعمّماطمػ شمٙماد شمٙمقن حمٔمقرة ذم اجلٛمٚمة، ؾمقاء قمغم اًمٙمبار 

اعمباذ أو اًمّمٖمار، وذًمؽ ٕن هدف اًمِمٞمقخ ُمـ قمٛمٚمٞمة اإلُمالء ٓ يتح٘مؼ ُمـ اًمٜم٘مؾ 

 قمـ ظمط اعمّمحػ وٕن اإلومتاء ي٘مقم سمقفمائػ شمٕمٚمٞمٛمٞمة وشمرسمقية ُمزدوضمة وأمهٝما:

 شمرسمٞمة ُمٚمٙمة طمٗمظ يمٞمٗمٞمات اًمرؾمؿ واًمْمبط. -1

 شمٜمٛمٞمة اًم٘مدرة قمغم آقمتامد قمغم اًمٜمٗمس. -2

إشماطمة اًمٗمرصة ًمٚمٛمتٕمٚمؿ ًمٚمتٕمبػم قمـ طمذىمف وسمراقمتف ذم اعمٕمرومة سماًمرؾمؿ  -3

 واًمْمبط دون شمٕمقيؾ قمغم اعمّمحػ.

ػما ُمـ ىمٞماس ُمدى ىمدرة اعمتٕمٚمؿ قمغم اًمتحّمٞمؾ وُمٕمرومة متٙملم اًمِمٞمخ أظم -4

 ُمستقى شم٘مدُمف قمغم أىمراٟمف ذم ذًمؽ.  

 الّتصحيح: -ٖ
قمٛمٚمٞمة اًمتّمحٞمح ذم اًمٙمتاشمٞمب شمٕمد ُمـ إؾمس اًمٕمٚمٛمٞمة اعم١مصمرة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن، 

 وشمِمٛمؾ شمّمحٞمح احلٗمظ، وشمّمحٞمح اًمٙمتاسمة ذم إًمقاح 
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دها ُمتاسمٕمة وشمّمحٞمح ُمـ اًمٗم٘مٞمف ومٕمٛمٚمٞمة اًمّتٙمتٞمب اًمتل ؾمبؼ احلديث قمٜمٝما شم٠ميت سمٕم

 ًمْمبٓمٝما وًمت١مدي دورها.

ومٞم٘مقم اعمدرر سمتّمحٞمح إًمقاح وشمٜمبٞمف اعمتٕمٚمٛملم إمم إظمٓماء اًمتل ىمد يرشمٙمبقهنا ذم 

 طمتك حيٗمظ ُمـ اًمٚمقح اًمٜمص اًمّمحٞمح.  –اعمتـ أو اًمرؾمؿ 

وهذا ًمف دوره ذم احلٗمظ اًمّمحٞمح ، وهلذا ٟمرى سمٕمض ُمـ حيٗمظ اًم٘مرآن خيٓمئ ذم 

 رر ُمٜمف ذًمؽ سمسبب أن طمٗمٔمف أول ُمرة يمان ظمٓمئا.اعمقاضع ويتٙم

أقمقد ًمٚمٛمدرر ومٝمق يّمحح ًمٚمٓمالب ،وهماًمبا ُما يتؿ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ذًمؽ سمٙمتاسمة 

واًمبسٛمٚمة، سملم اًمسٓمر إول  اًمٙمٚمٛمة اًمّمحٞمحة سمخط واضح أؾمٗمؾ اًمٚمقح أو أقماله ُما

 وهماًمبا ُما يٙمقن اًمتٕمٚمٞمؼ سمقاؾمٓمة اًمٜمص أو سمذيمر ُمثٞمالت ًمٚمٙمٚمٛمة اعمّمححة.

عمدرر سمسٚمؽ إًمقاح ُمع اًمٓمالب ُمـ أضمؾ شمثبٞمتٝمؿ قمغم إداء اجلٞمد ُمـ صمؿ ي٘مقم ا

يمتب ذم اًمٚمقح قمغم  ٟماطمٞمة اعمتـ واًمّمقت وم٢مذا متت هذه اًمٕمٛمٚمٞمة ومٝمل إضمازة حلٗمظ ُما

 أؾماس أٟمف أداء يماُمؾ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ صقشما وأداء ورؾمام.

وهٙمذا وم٢من قمٛمٚمٞمة اًمتّمحٞمح سمٕمد اًمتٙمتٞمب ذم إًمقاح شمٕمد ذات ُمٞمزة قمٚمٛمٞمة 

 قماًمٞمة ذم اجلقاٟمب اًمثالصمة اًمتل ؾمبؼ سمٞماهنا.

 :التدرج  -ٗ
ُمـ أهؿ اعمٕمامل اعمٜمٝمجٞمة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآين ذم اًمٙمتاشمٞمب : اًمتدرج، وهذه ىمْمٞمة 

ُمٜمٝمجٞمة هاُمة ذم يمؾ ُمٜماطمل احلٞماة وهل ذم اًمٕمٚمؿ آيمد، وىمد وضح اقمتامد اًمٙمتاشمٞمب 

 هلذه اعمٜمٝمجٞمة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ طمٞمثام يكم : 

ًمقاح. اًمتدرج ذم شمٚم٘م -1  لم ُمبادئ اًمٙمتاسمة، وذًمؽ سمرؾمؿ احلروف سمخٓمقط يمبػمة قمغم ا

 اًمتدرج ذم اًمبدء سمتٕمٚمٞمؿ وحتٗمٞمظ ىمّمار اًمسقر ُمـ ضمزء قمؿ. -2

اًمتدرج ذم اخلتٛمة إومم سماحلٗمظ ُمـ دون وىمػ، ومٞمٕمٛمد اعمدرس إمم حتٗمٞمظ  -3
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س، وهذا يدقمك ذم اًمٙمتاب اجلزء اعم٘مروء ُمتّمال همػم ُمٗمّمقل اًمٚمٝمؿ إٓ سماٟم٘مٓماع اًمٜمٗم

 (اًمرساسمة)ٖمريب اعم
(1)

. 

اًمتدرج ذم اًمتحٗمٞمظ سمرواية ورش قمـ ٟماومع، صمؿ سمٕمد إشم٘ماهنا يقضمٝمف ؿمٞمخف إمم  -4

 .-إن رأى ومٞمف اًم٘مدرة قمغم إشم٘مان اًمروايات  -سم٘مٞمة اًمروايات 

إن اًمتدرج ظمٓمقة ُمٜمٝمجٞمة وأؾماس قمٚمٛمل ًمف أصمره ذم اؾمتٞمٕماب اعمتٕمٚمؿ ًمٚمٕمٚمؿ  

شمدرج ل اًمٚمقح ذم احلٗمظ يساقمد قمغم وشمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب يراقمل هذا ، وماؾمتٕمام

ـ اًم٘مرآن  طمٞمث يبدأ سمحٗمظ آيتلم إمم رسمع طمزب يقُمٞما. اعمتٕمٚمؿ ،  ٟمف ي٠مظمذ ىمسٓما ُم

وهٙمذا، ومٞمٙمتب ىمدرا صمؿ حيٗمٔمف، صمؿ ٓ يٜمت٘مؾ ُمٜمف، أي :ُمـ اًمباًمٞمة إمم اجلديدة 

 طمتك يت٘مٜمف طمٗمٔمًا.

ًمٞمقن  روف سماؾمؿوىمد وصػ اًمرطماًمة اعمٖمريب احلسـ سمـ اًمقزان اًمٗماد اعمٕم

درس )ٜمٛمط اًمذي يمان جيري قمٚمٞمف ُما ؾمامه اًم (وصػ إومري٘مٞما)اإلومري٘مل ذم يمتاب 

ـمٗمال ـ ُمديٜمة وماس اعمٖمرسمٞمة ذم اًم٘مرن اًمتاؾمع اهلجري: (ٕا  ذم اًمٙمتاشمٞمب وم٘مال ُمتحدصما قم

ًمألـمٗمال اًمراهمبلم ذم شمٕمٚمؿ اًم٘مراءة، ذم يمؾ  (يمتَّاب)شمقضمد ىمراسمة ُمائتل ُمدرؾمة »

ٛمؾ يمٛم٘ماقمد ًمألـمٗمال. وٓ يٕمٚمؿ اعمٕمٚمؿ اًم٘مراءة ُمدرؾمة ىماقمة يمبػمة سمٛمدرضمات شمستٕم

 واًمٙمتاسمة ذم يِمتاب، سمؾ ذم أًمقاح يمبػمة يٙمتب قمٚمٞمٝما اًمتالُمٞمذ.

ودرس يمؾ يقم قمبارة قمـ آيات ُمـ اًم٘مرآن، ومٞمختٛمقن اًم٘مرآن ذم ؾمٜمتلم أو 

صمالث، صمؿ يست٠مٟمٗمقن ذًمؽ قمدة ُمرات، إمم أن حيذىمف اًمٓمٗمؾ ضمٞمدا، وحيٗمٔمف قمـ فمٝمر 

د ؾمبع ؾمٜمقات قمغم أسمٕمد شم٘مدير، وسمٕمد ذًمؽ ي٘مقم اعمٕمٚمؿ ىمٚمب، حيّمؾ قمغم ذًمؽ سمٕم

شسمتٕمٚمٞمؿ إـمٗمال ؿمٞمئا ُمـ ىمقاقمد اًمٙمتاسمة
 (2)
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 ميزات املنهاج املغربي في التحفيظ : املبحث الثاني
 ضبط احلٗمظ.   .1

 ضبط اًمرؾمؿ . .2

 ضبط اعمتِماسمف.   .3

 . ضبط اًمقىمػ .4

وُمراطمٚمٝما وأؾمسٝما اًمٕمٚمٛمٞمة واعمٜمٝمجٞمة ئمٝمر  إن ـمري٘مة طمٗمظ اًم٘مرآن ًمدى اعمٖمارسمة

ضمٕمؾ اسمـ ظمٚمدون يرى أن اعمٖمارسمة  ومٞمٝما متّٞمز هذه اعمدرؾمة سمْمبط احلٗمظ واًمرؾمؿ، مما 

شأىمقم قمغم رؾمؿ اًم٘مرآن، وطمٗمٔمف ُمـ ؾمقاهؿ»
 (1)

. 

وم٘مد ًمبٞمان هذه اعمٞمزات، ؾمتؽميمز هذه اًمقىمٗمة طمقل ُمٞمزات أرسمع،   ةهذه وىمٗمة حتٚمٞمٚمٞم

سمحٗمظ اًم٘مرآن، وإشم٘مان رؾمٛمف، وضبٓمف ودمقيده   –اًم٘مدم  ُمٜمذ  –اُمتاز اعمٖمارسمة 
(2)

 . 

 : الميزة األولى : ضبط الحفظ
سماظمتالف ُمٜماهجٝما وشمٜمقع  -رس اًم٘مرآٟمٞمة واًمٙمتاشمٞمب واًمزوايا شمسٕمك يمؾ اعمدا

ًمتح٘مٞمؼ هذا اهلدف وهق: طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وضبط طمٗمٔمف : عما ًمذًمؽ  -أؾماًمٞمبٝما 

 ًمٚمٖمقية.ُمـ أصمر ذم شمٜمِمئة اًمٓمٗمؾ اًمديٜمٞمة وا

وًم٘مد شمقاومر ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وطمٗمٔمف ذم اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ذم اعمٖمرب جمٛمققمة 

 ُم٘مقُمات قمٚمٛمٞمة وُمٝمٜمٞمة وشمرسمقية دمٕمؾ ظمريج هذه اًمٙمتاشمٞمب ذا ُُمْٙمٜمٍة قماًمٞمة ذم إشم٘مان احلٗمظ.

 أول ىذه المقومات :
 البدء بحفظ القرآن في التعلم منذ الصغر: -ٔ

 –ٖمارسمة ذم شمٕمٚمٞمؿ أـمٗماهلؿ اًمبدء سمحٗمظ اًم٘مرآن ومٚم٘مد يمان ُمـ اعمٜمٝمجٞمة اًمٕمٚمٛمٞمة ًمٚمٛم

يمام ؾمب٘مت اإلؿمارة  إًمٞمف، وهذه اًم٘مْمٞمة ذات شم٠مصمػم يمبػم ذم إشم٘مان احلٗمظ ذم اعمراطمؾ 
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اعمبٙمرة ًمٚمٓمٗمؾ، ومٝمذه اعمرطمٚمة ُمٝمٞم٠مة ُمـ طمٞمث ىمّٚمة اًمِمقاهمؾ، وآؾمتٕمداد اًمذهٜمل 

 ًمْمبط اإلشم٘مان.

ـّ اعم»ي٘مقل اسمـ ظمٚمدون:  قاشمٞمة أومم ُمـ أن شمذهب إن شمٚم٘ملم اًم٘مرآن ذم هذه اًمس

 شٚمقًا ُمٜمف سمحّمقل اًم٘مقاـمع وأوماتظِم 
(1)

. 

وىمد صدق اسمـ ظمٚمدون ذم هذا، وهل رؤية قمٚمٛمٞمة ُمـ ُمٜمّٔمر يمبػم ُمـ ُمٜمٔمري 

سمٕمد أن ٟم٘مؾ رأيف  -قمٚمؿ آضمتامع، وينمح ٟمٔمريتف هذه ذم أصمٜماء رده قمغم اسمـ اًمٕمريب

ر اًمٕمٚمقم يمام هق ُمذهب اًمذي يرى ومٞمف أن يبدأ أوٓ سمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمرسمٞمة واًمِمٕمر قمغم ؾمائ

 .-أهؾ إٟمدًمس 

ًمٕمٛمري ُمذهب طمسـ، إٓ أن اًمٕمقائد ٓ  -أي رأي اسمـ اًمٕمريب  -وهق»ومٞم٘مقل: 

شمساقمد قمٚمٞمف ،وهل أُمٚمؽ سمإطمقال، ووضمف ُما اظمتّمت سمف اًمٕمقائد ُمـ شم٘مديؿ دراؾمة 

اًم٘مرآن، إيثار اًمتؼمك واًمثقاب، وظمِمٞمة ُما يٕمرض ًمٚمقًمد ذم ضمٜمقن اًمّمبا ُمـ أومات 

قمـ اًمٕمٚمؿ، ومٞمٗمقشمف اًم٘مرآن: ٕٟمف ُمادام ذم احِلجر ُمٜم٘ماد ًمٚمحٙمؿ، وم٢مذا دماوز  واًم٘مقاـمع

اًمبٚمقغ واٟمحّؾ ُمـ رسم٘مة اًم٘مٝمر ،ومرسمام قمّمٗمت سمف رياح اًمِمبٞمبة وم٠مًم٘متف سمساطمؾ اًمبٓماًمة، 

 ش...ّمٞمؾ اًم٘مرآن ًمئال يذهب ظِمٚمقا ًُمٜمفومٞمٖمتٜمٛمقن ذم زُمان احلجر ورسم٘مة احلٙمؿ حت
(2)

. 

 وقتو اليومي للحفظ :ن في طريقتو و البرنامج المقنّ   -ٕ
اٟمٓمالىما ُمـ قمٜماية اعمٖمارسمة سمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن وم٘مد رؾمٛمقا ُمٜمٝمجا قمٚمٛمٞمًا ُمؽماسمٓما ذم 

ُمراطمؾ احلٗمظ، وـمري٘متف، وضمدوًمتف، ٓؾمتٔمٝمار اًم٘مرآن، ُمراقملم قماُمؾ اًمزُمـ ذم 

 إشم٘مان احلٗمظ، يتٛمثؾ هذا اعمٜمٝمج قمٚمٛمٞما وُمٝمٜمٞمًا ذم اعمرشمٙمزات اًمتاًمٞمة:

 :حل بمراحل متناسقة ومتدرجةوالممر أوال: الجدول الزمني  
وذًمؽ أن احلٗمظ  يٛمر سمثالث ُمراطمؾ قمٜمدهؿ ، خيتؿ ذم يمؾ واطمدة. ومتام اًمْمبط 
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 حيّمؾ ذم اخلتٛمة إظمػمة.

 وهذا اًمؼمٟماُمج هق:
(1)

 

ة إومم ذم اًمُٙمّتاب اًمتل شمٜمتٝمل وهذه اعمرطمٚمة آسمتدائٞم (ؾمبح)اًمبدء سماحلزب  -1

واًمتاؾمع أطمزاب وهل اًمستقن،  رور قمغم صمالصمةذم قمرف إٟمّمبة اعمٖمرسمٞمة سماعم

 واخلٛمسقن، واًمثاُمـ واخلٛمسقن.

سمتدائٞمة اًمثاٟمٞمة، وشمٜمتٝمل سمسقرة اًمرمحـ. -2  ؾمقرة شمبارك اعمٚمؽ وهل سمداية اعمرطمٚمة ا

ؾمقرة اًمرمحـ ومتثؾ سمداية اعمرطمٚمة آسمتدائٞمة اًمثاًمثة اًمتل شمٜمتٝمل سمتحّمٞمؾ  -3

 قمنمة أطمزاب ُمـ ؾمقرة إطم٘ماف إمم ؾمقرة اًمٜماس.

 حلٗمظ طمزسما طمزسماً إمم أن يّمؾ إمم ؾمقرة ـمف اًمتل متثؾ ٟمّمػ اًم٘مرآن.صمؿ ينمع ذم ا  -4

 اًمٜمّماب إظمػم ويٜمتٝمل سمٜمٝماية اًمثالصملم طمزسما اًمباىمٞمة. ػصمؿ يست٠مٟم -5

طمٗمظ  -أي هذا اعمرور –وهٜما يٛمر اًمٓماًمب ُمرورًا أوًمٞمًا قمغم اًم٘مرآن، ىمد يّماطمبف 

 يمكم أو ضمزئل وهق اًمٖماًمب .

ظ اجلادة، وهذا ًمف دوره ذم أظمذ اًم٘مرآن ومٙم٠من هذا يٕمد أرضٞمة أوًمٞمة ًمبداية احلٗم

 .[16]اًم٘مٞماُمة: ﴾ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ﴿وشمٚم٘مٞمف، وم٢من اهلل قمز وضمؾ ىمد ىمال ًمٜمبٞمف 

 : ومن ىنا تبدأ المرحلة الثانية وىي الختمة الثانية
ومٞمٙمتب اًمٓماًمب يمؾ يقم رسمع طمزب، ُمع ُمراقماة اًمٗمروق اًمٗمردية، وم٘مد ي٘مؾُّ هذا 

ن ذا طماومٔمة ىمقية اقمتٛمد يمتاسمة ٟمّمػ طمزب وهبذا خيتؿ ذم اعم٘مدار أو يزيد، وم٢مذا يما

ؾمتة أؿمٝمر، وان يمان أىمؾ يٙمتب يمؾ يقم رسمع طمزب وخيتؿ ذم ؾمٜمة، وإن يمان أىمؾ ُمـ 

 ذًمؽ يٙمتب صمٛمٜما وخيتؿ ذم ؾمٜمتلم.  

وهذه اخلتٛمة شمٕمّد ُمرطمٚمة هاُمة ذم إشم٘مان احلٗمظ، عما حتتاج إًمٞمف ُمـ اعمراضمٕمة 
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ا ؾمٞمٙمتب وآقمتامد قمغم اًمٜمٗمس ذم يمتاسمتف يمتاسمة واًمت٘مقيؿ واإلقمداد ًمٚمٙمتاسمة سمحٗمظ ُم

 –يمام ي٘مقل إسمراهٞمؿ اًمقاذم  –شمراقمل اًمرؾمؿ وإداء، ويٙمقن دور اعمدرس ومٞمٝما طماؾمام 

ُمـ طمٞمث اًمتدارك واًمتح٘مٞمؼ واًمْمبط، وُمراقماة إؿمباه واًمٜمٔمائر وُما إمم ذًمؽ مما 

 حتٙمٛمف إٟمّماص اعمتداوًمة ذم هذا اًمّمدد. 

 المرحلة الثالثة :
يدظمؾ اًمٓماًمب ُمرطمٚمة اإلشم٘مان واًمْمبط، ومٞمٙمتب ُمـ طمٗمٔمف ٟمّمػ طمزب وهٜما 

ـ اعمحٗمقظ، وىمٚمة اهلٗمقات ذم اًمرؾمؿ  ـ ىمسط يمبػم ُم يقُمٞماً، وذًمؽ عما يتقاومر قمٚمٞمف اًمتٚمٛمٞمذ ُم
(1)

. 

إن اًمٜمافمر ذم ُمراطمؾ اًمتدرج اًمتل يٛمر هبا اًمٓماًمب ذم اًمُٙمتَّاب، واًمقىمت اًمذي 

هذه اًمٙمتاشمٞمب، واًمتل يٓمرزها سماًمتسٛمٞمع يٛمْمٞمف ذم احلٗمظ يدرك ىمقة وُمتاٟمة احلٗمظ ذم 

 طمٗمٔما ويمتاسمة ًمٚم٘مرآن، وٓؿمؽ أن هذيـ قماُمالن هاُمان ذم ُمتاٟمة احلٗمظ ومها:

قماُمؾ اًمتدرج، وىمد ؾمبؼ قمٜمف طمديث أٟمف ُمـ أهؿ إؾمس ًمٜمجاح شمٕمٚمٞمؿ  -1

 اًم٘مرآن وطمٗمٔمف ذم اًمٙمتاشمٞمب 

 :ثانياً :عدم التعجل في الحفظ

يمام  -ة إٓ ذم ُمدة ـمقيٚمة، متر سمٕمدة  ُمراطمؾ ري٘مة اعمٖمارسمربربران سمٓمربربٗمظ اًم٘مربحربال يربوم 

ٙمٚمة إومم. -ؾمبؼ  طمتك يت٘مـ اًمسُّ
(2)

 

ومٛمس٠مًمة اًمقىمت ذم احلٗمظ أُمر ًمف أصمره وشم٠مصمػمه ذم ُمتاٟمة احلٗمظ واؾمت٘مراره ومام طمٗمظ 

يمام يٕماين ُمٜمف طمٗماظ  -وىمّر، وُما طمٗمظ رسيٕما ُٟمز رسيٕمًا ذم وىمٍت  ويمرر صمبت 

، واهلل قمز وضمؾ ىمد ىمال ًمٜمبٞمف - سمٕمض اًمبٚمدان اًمدورات اعمٙمثٗمة اًمتل راضمت اًمٞمقم ذم

                                       
 .224-223يٜمٔمر: ىمْمايا شمرسمقية ذم سمراُمج وأٟمّمبة اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ص  (1)

ربْٚمَٙمة إومم، مجٕمٝمربا ؾُمربٚمؽ، وشمبربدأ هربذه  (2) يٛمر طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمُٙمتَّرباب سمربثالث ُمراطمربؾ ُمتتاسمٕمربة: اًمسُّ

إمم ؾمربقرة اًمب٘مربرة واًمٗماحتربة، صمربؿ شمسربت٠مٟمػ اًمسربٚمٙمة اًمثاٟمٞمربة ٟمربزوٓ ُمربـ  اعمرطمٚمة ُمـ ؾمقرة اًمٜماس إمم أن شمّمربؾ

اًمٗماحتة واًمب٘مرة إمم ؾمقرة اًمٜماس، صمؿ سمٕمد يبربدأ اًمّمربٕمقد ذم اًمسربٚمٙمة اًمثاًمثربة، وهربل اعمرطمٚمربة إظمربػمة، واًمتربل 

 ًمٞمجقز ًمذويف أن حيتٗمٚمقا سمف قمغم هذا اإلٟمجاز. :يٗمؽمض ومٞمٝما احلٗمظ اًمتام ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ىمبؾ اعمتٕمٚمؿ
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 .[16اًم٘مٞماُمة: ] ﴾ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ﴿

ُمـ يمتب اًم٘مرآن يماُمال صمامن وأىمقل إٟمٜمل ىمد ىماسمٚمت ذم سمٕمض اًمٙمتاشمٞمب ذم اعمٖمرب 

، وم٠مٟمك عمت٘مـوٓؿمؽ أن هذا ومٞمف ُمـ اًمْمبط ُما يٛمٙمـ صاطمبف ُمـ احلٗمظ اظمتامت 

 يٜمسك ُما طمٗمظ هبذه اًمٓمري٘مة؟!

 ن أظمٚمص إمم أن ُم٘مقُمات ضبط احلٗمظ ذم اًمٙمتاشمٞمب اعمٖمرسمٞمة هل: ويٛمٙمـ أ

 .ُم٘مقُمات ومٙمرية ،وهل اعمتٛمثٚمة ذم ٟمٔمرية اًمتٕمٚمٞمؿ - أ

 ُم٘مقُمات ُمٝمٜمٞمة  ذم قمٛمٚمٞمة اًمتحٗمٞمظ وهل اعمتٛمثٚمة ومٞمام يكم:  - ب

  .اظمتٞمار أطمسـ إوىمات اعمٜماؾمبة ًمٚمحٗمظ ذم أول اًمٜمٝمار  -1

  .دمزئة احلٗمظ -2

وماًمٓماًمب  ذم اًمّمباح سمٕمد اًمٗمراغ  ،متكررة يومياطريقة التلقي والمراجعة ال ثالثا :

ُمـ اًمتّمحٞمح ُيٚمزم  أن يسٛمع ُمـ ؿمٞمخف قمٜمد اًمتّمحٞمح ويتاسمع ُمٕمف، صمؿ ي٠مظمذ اًمٚمقح 

وي٘مرأه  واًمِمٞمخ يسٛمع ًمٞمّمحح ًمف ويٜمبٝمف قمغم يمٞمٗمٞمة اًم٘مراءة وخمارج احلروف، وُمـ 

 اعمِمايخ ُمـ ي٘مرأ ُمع اًمتٚمٛمٞمذ سمٕمد ؾمٚمؽ اًمٚمقح وشمّمحٞمحف وشمسٛمك: اًمٜمَّٗمذة. 

سماجلديدة، وُما يمتبف صمؿ يذهب حلٗمظ ُما يمتبف ذم هذا اًمٞمقم وشمسٛمك هذه احلّمة 

، ومام يمتبف اًمٞمقم ذم اًمّمباح سمٕمد شمّمحٞمحف يبدأ ذم طمٗمٔمف (اًمباًمٞمة)سمإُمس شمسٛمك

 .(اًمٕمرضة اجلديدة )تٔمٝماره، صمؿ قمرضف قمغم ؿمٞمخف وشمسٛمك واؾم

ف وم٢مذا طمٗمٔمٝما واؾمتٔمٝمرها وقمرضٝما قمغم ؿمٞمخف أو قمغم ُمساقمد ؿمٞمخف إن يمان ًم

 طمزب ؾمبؼ أن يمتبف وقمرضف وطمٗمٔمف راضمٕمف، وقمرضف قمغم ؿمٞمخف يمذًمؽ.

 وقمرضٝما.  (ةاعمحٞم)ؼ اًمِمٞمخ رساح اًمٓمالب سمٕمد ُمراضمٕمة وقمٜمد اىمؽماب ٟمّمػ اًمٜمٝمار يٓمٚم

 :(اًمباًمٞمة)ُٕمس سماًمٙمٞمٗمٞمة اًمتل ذيمرها وشمسٛمك صمؿ ينمقمقن ذم طمٗمظ ُما يمتبقه سما

اًمتل يمتبت صباح ٓن اجلديدة هل اًمتل يمتبت صباح هذا اًمٞمقم، واًمباًمٞمة هل 

 إُمس، واعمحٞمة هل اًمتل حمٞمت ذم صباح هذا اًمٞمقم، ويمتبت ُمٙماهنا اجلديدة. 
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وسمٕمد اًمٕمٍم يٕمرض اًمباًمٞمة 
(1)

. 

وهٙمذا ومان اًمٓماًمب حيٗمظ ىمدرا ضمديدا يقُمٞما ويٕمرضف، ويراضمع ُما طمٗمٔمف 

 سمإُمس سمِمٙمؾ قمٚمٛمل ُمت٘مـ ي٘مقم قمغم:

  .احلٗمظ اًمٞمقُمل  -

 .اعمتاسمٕمة ًمٚمحٗمظ  -

 ذم اًمٚمقح طمتك يتؿ إشم٘ماٟمف. ب٘مال ُمـ اجلزء اعمحدد واعمٙمتققمدم آٟمت -

 آؾمتٔمٝمار ًمٚمٛمحٗمقظ صقشما ويمتاسمة.  -

اعمراضمٕمة اًمٞمقُمٞمة واعمقؾمٛمٞمة واًمتثبٞمت عما طمٗمظ )يذيمر هٜما اًمؼمٟماُمج اًمٞمقُمل  -

 وإؾمبققمل واًمسٜمقي(.

 : رابعا: التشجيع والحفاوة التي تقدم للحافظ
ًمباًمٖمة سمٓمالهبا احلٗمٔمة قمؼم اطمتٗماًمٞمة ُمقروصمة، شمتٛمٞمز اعمدرؾمة اعمٖمرسمٞمة سمحٗماوهتا ا

 ومٞمٝما شمِمجٞمع ًمٚمحاومظ قمغم إشم٘مان طمٗمٔمف واضمتٝماده ومٞمف.

وىمد يمان اًمٜماس ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وشمٕمٚمٛمف ذم طمرص ؿمديد وؿمقق زائد، ويمثػما »

ُما يمان يتٛمٜمك إٟمسان ُمٜمٝمؿ أن يرى ُمـ أوٓده اًمذيـ ظمرضمقا ُمـ صٚمبف ُمـ يستٔمٝمر 

وم٢مٟمف جيٕمٚمف ؾمٞمد إظمقشمف ،ويتّمدق قمٚمٞمف سمٌمء ُمـ ُماًمف  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، صمؿ إذا قمايٜمف

شيقم احلذاىمة
 (2)

. 

وًمذًمؽ يماٟمت شم٘مام اطمتٗماًمٞمات ُمتٕمددة ًمٙمؾ ُمرطمٚمة يٜمجزها اًمٓماًمب، ويٙمقن 

  .اًمتٙمريؿ ذم ُمرطمٚمة داومٕما عما سمٕمدها، وم٢من اًمتٙمريؿ يٕمٔمؿ يمٚمام  شم٘مدم اًمٓماًمب ذم احلٗمظ

- ام يسٛمٞمٝما اعمٖمارسمةوـمري٘مة اًمتٙمريؿ طمسب ُمراطمؾ آٟمجاز، أو اخلتامت يم

 .-ختتٚمػ سماظمتالف اًمبٞمئات اظمتالوما يسػماً 

                                       
 .195حمٛمد ُمٜمٞمٙمط ص  –يٜمٔمر: وؾمائؾ حتٗمٞمظ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب  (1)

 اًمٓماًمب اًم٘مرآن طمٗمٔما. سم٢مهناء، ويقم احلذاىمة هق: يقم آطمتٗمال 21-23اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة سماعمٖمرب ص  (2)
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 وىذا وصف لبعض ما يحصل في كتاتيب شمال المغرب :
 : : اخلتامت حتت قمٜمقان ي٘مقل اًمٕمالُمة حمٛمد داوود ،

وهلذه اعمسايد قمقائد أظمرى ختتٚمػ سماظمتالف اًمبٞمئات واًمبالد، ومٝمٜماك اخلتامت »

قذشملم ويمتب ذم ًمقطمف أول ؾمقرة اإلظمالص، إذا طمٗمظ اًمقًمد وماحتة اًمٙمتاب واعمٕم

ومتٚمؽ هل اخلتٛمة إومم، يٙمتب ًمف اًمٗم٘مٞمف أول ؾمقرة اإلظمالص وخيط ًمف ذم اًمٚمقح 

رؾمام يسٛمك اًمزواىمة 
(1)

، ومٞمٗمرح اًمقًمد وي٠مظمذ ًمقطمف امم أهٚمف ومٞمٗمرطمقن أيْما ، وىمد 

ُمـ يب٘مك يقُما أو أياُما ٓ يذهب ومٞمٝما ًمٚمٛمسٞمد، ٕٟمف ظمّتام، صمؿ يدومع ًمف أهٚمف ؿمٞمئا 

اًمدراهؿ، ويٚمبس ُمـ أطمسـ صمٞماسمف، ويذهب سمذًمؽ طماُمال ًمقطمف ًمٚمٛمسٞمد ... ويدومع 

 ًمٚمٗم٘مٞمف اعمال ..

ومتٚمؽ ظمتٛمة صماٟمٞمة، صمؿ شمتقامم  (يمٗمروا مل يٙمـ اًمذيـ )صمؿ إذا وصؾ إمم أول ؾمقرة 

اخلتامت يمٚمام وصؾ إمم أوائؾ إطمدى اًمسقر اًمتاًمٞمة: ؾمبح، قمؿ، ىمؾ أوطمل، شمبارك، 

  .اًمرمحـ، إٟما ومتحٜما، ص

  اًمٙمٝمػ[ 75]أية: ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿ويمتب أول طمزب  (ـمف)وم٢مذا أشمّؿ طمٗمظ طمزب 

، وهذه اخلتٛمة شمسٛمك: اًمب٘مرة -أي ٟمّمػ اًم٘مرآن –وم٢مٟمف يٙمقن ىمد أشمؿ صمالصملم طمزسما 

اًمّمٖمػمة، وزّواىمتٝما يمبػمة ُمٜمٛم٘مة، شمِمٛمؾ اًمٚمقح يمٚمف، وىمد شمٙمقن سمإصباغ اعمٚمقٟمة، 

حيدد يقُما حيرض ومٞمف ًمٚمٛمسٞمد وحيؼ ًمّماطمبٝما أن يتٛمتع سماًمراطمة سمْمٕمة أيام، صمؿ 

ومٞم٠ميمؾ اًمتالُمٞمذ، صمؿ حيررون ...ًا، وُمٕمف ُمائدة أو ُمقائد ممٚمقءةصباطم
(2)

سم٘مٞمة اًمٞمقم،  

 : ىمٞماًمة. وشمسٛمك هذه اًمتحريرة

وسمٕمض إهمٜمٞماء ي٠مظمذون اًمتالُمٞمذ إمم ديارهؿ، وي٘مٞمٛمقن طمٗمٚمة يستدقمقن هلا 

ام إمم اعمسٞمد، وىمد ًمبس سمٕمض اًمٕمٚمامء  وإقمٞمان، وذم هذه احلاًمة يذهب اًمتٚمٛمٞمذ اخلتّ 

                                       
 أي : اًمزظمرومة. -سمتِمديد اًمقاو -اًمزّواىمة (1)

 .يسٛمك اًمٞمقم سماًمٕمٓمٚمة اًمتحريرة : أي آضمازة أو ُما (2)
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أطمسـ صمٞماسمف ومحؾ اعمزوق، ومٞمّمحبف روم٘ماؤه ُمـ اعمسٞمد إمم داره وهؿ يٜمِمدون 

 سم٠مصقات ُمرشمٗمٕمة وٟمٖمامت ظماصة يمالُما ُمٚمحقٟمًا، يم٘مقهلؿ:

 ادقربربٚمؿ صربضاق             واًمٕم اًمّمادق ُما                    

 تؿ ًمؽ قمٚمٛمقوظم ربربربربربق            ا وُمّ ربربواومرح ي                    

.، صمؿ يٛمٜمح اًمٓماًمب حتريرة سمايتة وهل: سم٘مٞمة يقم وهٜماك شم٘مام ُمراؾمؿ اطمتٗمال ..     

 .احلٗمٚمة واًمٞمقم اًمذي سمٕمده 

صمؿ  (يقؾمػ)تٛمة أظمرى إٓ إذا وصؾ إمم ؾمقرة صمؿ إن اًمقًمد ٓ حئمك سمخ -

 ، صمؿ ٓ شمب٘مك أُماُمف إٓ اًمب٘مرة اًمٙمبػمة، وهل ظمتؿ اًم٘مرآن. (يمٝمٞمٕمص)

ّقل ًمّماطمبٝما راطمة أيمؼم وقمٓمٚمة أيمثر، ويماٟمت اًمٕمادة قمٜمد واًمب٘مرة اًمٙمبػمة خت

همٜمٞماء أن يذسمحقا سم٘مرة يمبػمة، وي٘مٞمٛمقا سمدارهؿ طمٗمٚمة يمبػمة  ويدقمقن هلا اًمٜماس ... ش ٕا
 (1)

. 

شمِمجٞمع اعمتتاسمع وآطمتٗمآت اعمقروصمة  وأىمقل ٓؿمؽ أن هذا اًمتحٗمٞمز -

 ذًمؽ . اًمٓمالب قمغم اعميض ذم طمٗمظ يمتاب اهلل وؿمحذ هلٛمٛمٝمؿ ًمٚمتٜماومس ذم 

 ت المركزة للحفظ، ومنح اإلجازات :خامسا : االمتحانا
، ًمٚمحّمقل قمغم تمما يدومع اًمٓمٚمبة إلشم٘مان احلٗمظ اؾمتٕمدادهؿ إلضمراء آظمتبارا

 اإلضمازات، ًمٚمت٠مهٞمؾ ًمٚمدظمقل إمم سم٘مٞمة اًمٕمٚمقم، واًمنموع ذم ُمراطمؾ ُمت٘مدُمة ذم شمٕمٚمؿ اًم٘مراءات.

ًمٚمٓماًمب سمتامم اًمتحّمٞمؾ  شمتٛمٞمز ُمرطمٚمة ـمٚمب إضمازة اًمت٠مهؾ ُمـ اًمِمٞمخ وؿمٝمادشمف»

سمام يت٘مدُمٝما ُمـ اُمتحان ـمقيؾ إُمد، صٕمب اًمتحْمػم، ًمٞمٜمال اًمٓماًمب سمٕمد ذًمؽ 

إضمازة ُمـ أؾمتاذه ُمٙمتقسمة ذم اًمٖماًمب قمغم اًمرق أو اًمقرق قمٜمد اعمت٠مظمريـ ذم ُمْمٛمقن 

 .شقمغم اًمِمٞمخ اعمجٞمز سمتٚمؽ اإلضمازة  ُمستققمب وؿمٙمؾ سمديع ُمذّيؾ سمِمٝمادات اًمٕمدول أو همػمهؿ

ذًمؽ هذا آظمتبار وحلرص اًمٓمالب قمغم هذه اإلضمازات وم٢من  وٟمٔمرا ًمّمٕمقسمة

وٓ همراسمة إذا ىمٚمٜما: ي٘مرأ اًمٓمٚمبة ظمتٛمة ُمـ اًم٘مرآن »يدومٕمٝمؿ عمراضمٕمة طمٗمٔمٝمؿ وضبٓمف 

                                       
 .39-37قمكم داود ص  حمٛمد –رأس إرسمٕملم  قمغم (1)
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شذم يمؾ يقم قمٜمد اىمؽماب آُمتحان 
 (1)

. 

 : ويّمػ ًمٜما حمٛمد اًمٕمريب اًمدويري ـمري٘مة آظمتبار ومٞم٘مقل

طمسب أمخاس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -قمْمق –حترض جلٜمة ُمٙمقٟمة ُمـ اصمٜمل قمنم ؿمٞمخا »

يمؾ قمْمق ي٠مُمر اعمٛمتحـ سم٘مراءة رسمع طمزب ُمـ مخسة أطمزاب ظماصة، واًمٗمائز اعمتٗمقق 

يمثر ٓ شمٜم٘مّمف وًمق يمٚمٛمة واطمدة ،وىمد يسٛمح ًمٖمػمه سمٙمٚمٛمة أو يمٚمٛمتلم قمغم ٕا  .هق اًمذي 

وطمرصا قمغم احلٗمظ واًمٜمزاهة جيرى آُمتحان، وأسماء واًمسٙمان يالطمٔمقن 

واًمٕمدل، وسمٕمد اًمٜمجاح يسجؾ اًمٓماًمب ذم ٓئحة طمٗمٔمة  ويستٛمٕمقن ىمّمد اًمٜمزاهة

شاًم٘مرآن اًمٙمريؿ داظمؾ اًم٘مٍم أو اًم٘مرية 
 (2)

. 

 الميزة الثانية: ضبط المتشابو:
المقصود بها: الحروف التي تشكل على المبتدئ سواء على مستوى تقديم 

(3)تأخيرىا، أو زيادة حرف أو نقصانو، أو تبديل حرف بآخر الكلمة أو
. 

اعمتِماسمف ذم إًمٗماظ ُمـ إُمقر اًمتل يٕمٜمك هبا احلٗماظ، وًم٘مد أًمػ  يٕمد ُمقضقع

ومٞمٝما اًمٕمٚمامء ُمٜمٔمقُمات يمٝمداية اعمرشماب ًمإلُمام اًمسخاوي
(4)

. 

وًم٘مد اقمتٜمت اعمدرؾمة اعمٖمرسمٞمة ًمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن ممثٚمة ذم اًمٙمتاشمٞمب هبذا إُمر، 

ثبٞمت شم وذًمؽ سمت٠مًمٞمػ إٟمّماص، واحلٓمٞمة، واًمرُمقز واًمتل شم١مدي قمدة أُمقر، ُمٜمٝما :

أيات اعمتِماهبة اًمتل يّمٕمب طمٗمٔمٝما، وشم٠مـمػم اًمٙمٚمامت اعمتِماهبة ذم اًمت٘مديؿ 

واًمت٠مظمػم واحلذف واإلصمبات واًمْمبط 
(5)

. 

                                       
 . 216ُمراطمؾ وآًمٞمات حتٗمٞمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمٙمّتاب ص (1)

ر هربق دمٛمربع ؾمربٙمٜمل ُمبٜمربل ُمربـ رب. اًم٘مّمرب217-216ُمراطمؾ وآًمٞمات حتٗمٞمظ اًم٘مربرآن اًمٙمربريؿ ذم اًمٙمّترباب ص (2)

٘مّمربقر ُمسربايمـ اًمٓملم، حماط سمسربقر ًمربف سمرباب يمبربػم، وهماًمبربا ُمربا شمسربٙمٜمف ىمبٞمٚمربة واطمربدة يٙمربقن ذم ُمٚمٙمٝمربا، واًم

 اًمّمحراء واعمٜماـمؼ اجلٜمقسمٞمة وسمٕمض اًمنمىمٞمة ذم اعمٖمرب.

 .617/  2اًمٕمٞمادي   إٟمّماص اًم٘مرآٟمٞمة، د: يٜمٔمر: (3)

 .195حمٛمد ُمٜمٞمٙمط ص  –يٜمٔمر: وؾمائؾ حتٗمٞمظ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب  (4)

ٟمّماص واحلٓمٞمة آًمتان ُمساقمدشمان ًمْمبط اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ذم اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة اعم (5)  .228اًمزياين   حمٛمد – ٖمرسمٞمةيٜمٔمر: ا
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وًم٘مد اقمتٜمك اًمٗم٘مٝماء اعمدررون سمٛمثؾ هذه اعمتِماهبات اًمٚمٗمٔمٞمة وٟمٔمٛمقها ذم 

أٟمّماص ًمتسٝمٞمؾ  ضبط هذه اعمتِماهبات قمغم ـمالهبؿ، واًمِم٠من أن شمٙمتب هذه 

إًمقاح، ومٞمحٗمٔمٝما اًمٓمالب يمام حتٗمظ اعمتقن إوًمٞمةإٟمّماص أؾمٗمؾ 
(1)

. 

وهل ُمٜمٔمقُمات يمثػمة يّمٕمب طمٍمها، ٕن يمؾ قمامل يٜمٔمؿ ًمٓمالسمف ُما يرى أٟمف 

يساقمدهؿ قمغم ضبط إًمٗماظ اعمِمٙمٚمة، وىمد رأيت هذا ذم أصمٜماء إـمالقمل قمغم 

 اًمدراؾمات اعمٕمتٜمٞمة سماًمٙمتاشمٞمب سمحٞمث يقرد سمٕمْمٝمؿ أٟمّماصًا ويٕمّٚمؼ أهنا مما أظمذها

-أي أهنا ُمـ ٟمٔمؿ ؿمٞمخف -قمـ ؿمٞمخف 
(2)

. 

وًم٘مد اظمتار د/قمبد اًمٕمزيز اًمٕمٞمادي ُمـ أٟمّماص اعمِمايمؾ ُما يمان ًمف أمهٞمة ظماصة 

ؿمٙماًل وُمْمٛمقٟمًا، ورشّمبٝما طمسب احلروف اهلجائٞمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة اعمتبٕمة ذم  -يمام ي٘مقل  –

ـ اًم٘مرآن.اعمدرؾمة اًم٘مرآٟمٞمة اعمٖمرسمٞمة، ورسدها ُمع سمٞماٟمف هلا وشمٕمٚمٞم٘مف قمٚمٞمٝما سمذيمر ُمقاضٕمٝم  ا ُم

 -أي اًمتل ذيمرها اًمٕمٞمادي –ي٘مقل د/قمبد اهلادي محٞمتق: وًمٙمـ هذه إٟمّماص 

هماًمبٝما ُمـ اًمٚمٝمجات اعمحٚمٞمة سمِمامل اعمٖمرب، وهٜماك أٟمّماص همػمها يمثػمة ذم اجلٜمقب 

اًمٖمريب ُمـ اعمٖمرب، وأٟمّماص أظمر سماًمٚمٖمة إُمازيٖمٞمة 
(3)

. 

 ما ىي األنصاص ؟ -
ًم٘مراءات ذم اعمٖمرب ًمٚمتٕمبػم قمـ ُمّمٓمٚمح ُمتداول سملم أرسماب ا : إٟمّماص

جمٛمققمة ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل شم١مـمر اًمٙمٚمامت اخلارضمة قمـ اًم٘مٞماس ذم رؾمٛمٝما أو ضبٓمٝما 

أو ذم يمٞمٗمٞمة أدائٝما. يمام شم١مـمر هذه إٟمّماص اًمٙمٚمامت اعمتِماهبة ذم اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم 

واحلذف واإلضاومة ُمع اًمتٜمّمٞمص قمغم أُمايمـ وضمقدها ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إُما سمقاؾمٓمة 

  اب وإرسماع وإصمامن.ر أو سمقاؾمٓمة إطمزاًمسق

                                       
 .172اًم٘مراء واًم٘مراءات سماعمٖمرب ص  (1)

 ان ُمساقمدشمان ًمْمرببط اًمرؾمربؿ اًمٕمربثامينيمتبف حمٛمد اًمزياين ذم سمحثف إٟمّماص واحلٓمٞمة آًمت يمٛمثال قمغم ذًمؽ ُما (2)

 .237ص  19وهاُمش  235ص 16هاُمش  –ذم اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة اعمٖمرسمٞمة  

 وُماسمٕمدها.677،وىمد ذيمر ًمذًمؽ أُمثٚمة ومٚمؽماضمع ص  671/ 2طمٞماة اًمٙمتاب وأدسمٞمات اعمحرضة  (3)
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قمغم  اًمٞمقُمٞمةوإٟمّماص يمٚمٛمة ُمٖمرسمٞمة سومة، ٟمجدها ذم يمثػم ُمـ آؾمتٕمامٓت 

... وهق ُمـ مجقع اًم٘مٚمة قمغم وزن أومٕمال... وإٟمّماص مجع ٟمص ؿمٙمؾ مجع أو ُمٗمرد

وهل قمبارة قمـ ىمقاقمد ُمٜمٔمقُمة ذم أراضمٞمز خمتٍمة أو ُمٓمقًمة، يٜمٔمٛمٝما اًمٗم٘مٝماء 

سمٓمري٘مة قمٗمقية وسمٚمٖمة قماُمٞمة أطمٞماٟمًا أو قمغم ؿمٙمؾ اًمِمٕمر اعمٚمحقن ُمـ أضمؾ ًمتالُمذهتؿ 

ـ اًمتالُمٞمذ اعمتٕمٚمٛملم ظمٓماء قمٜمد يمتاسمتٝما أو اًمٜمٓمؼ هبا ُم شم٘مريب اًمٙمٚمامت اًمتل شم٘مع ومٞمٝما ٕا
(1)

. 

واًمِم٠من أن شمٙمتب هذه إٟمّماص أؾمٗمؾ إًمقاح، ومٞمحٗمٔمٝما اًمٓمالب يمام حتٗمظ 

 .اعمتقن إوًمٞمة 

 م وُمٜمٝما:شمٜم٘مسؿ إمم ؾمتة أىمسا : الموضوع أنواع األنصاص من حيث -

، وىمد ذيمر ؾمٕمٞمد (اعمِمايمؾ)أٟمّماص شمتٜماول اًمٙمٚمامت اعمتِماهبة ذم اًم٘مرآن  -

أقمراب أهنا أول ُما فمٝمرت  سمإٟمدًمس ذم طمدود اعمائة اًمسادؾمة 
(2)

 ، إٓ أن اًمديمتقر

ىمبؾ ذًمؽ سمٜمحق ُمائتل  قمبد اهلادي محٞمتق اؾمتدرك قمغم ذًمؽ ومذيمر أن سمدايتٝما يماٟمت

وىمٗمت قمٚمٞمف ُمٜمٝما ُمذيمقر ذم يمتاب اًمتٜمزيؾ ذم رؾمؿ اعمّمحػ  وأىمدم ُما»ومٞم٘مقل:  ؾمٜمة

شهرب  496ٕيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ ٟمجاح شمٚمٛمٞمذ أيب قمٛمرو اًمداين اعمتقرم ؾمٜمة 
 (3)

. 

وأـمرف ُمـ هذا   -ٓمٞمػ ًمألٟمّماص اًمتل شمْمبط اعمتِماسمف وهذا ُمثال ًم –صمؿ ىمال 

٘مال ذم أول ُمقضع ُمـ ذًمؽ أٟمف ؾمبؼ امم ٟمٔمؿ ُمقاضع ورود ًمٗمٔمل اًمٚمٕمب واًمٚمٝمق، وم

  : ذم ؾمقرة إٟمٕمام

 اقمٚمربربربربؿ سمربربربرب٠من اًمٚمٕمربربربربب ىمبربربربربؾ اًمٚمٝمربربربربق

 

 أرسمٕمربربربربربربربربة أطمّمربربربربربربربربٞمتٝما ًمٚمسربربربربربربربربٝمق 

 ذم ؾمربربربربربقرة إٟمٕمربربربربربام ُمٜمٝمربربربربربا اصمٜمربربربربربان 

 

 وذم احلديربربربربربربربد واًم٘متربربربربربربربال اصمٜمربربربربربربربان 

 شمتٛمربربربربربربربربربربة اًمٕمربربربربربربربربربربدة وماقمٚمٛمٜمربربربربربربربربربربف 

 

 وُمّٞمربربربربربربربربز اًم٘مربربربربربربربربريض واطمٗمٔمٜمربربربربربربربربف 

 وُمـ أُمثٚمة هذه اعمتِماهبات: - 

                                       
 .133 -99/ 1إٟمّماص ، د: اًمٕمٞمادي  (1)

 .173اًم٘مراء واًم٘مراءات سماعمٖمرب ص  (2)

 وُماسمٕمدها.677،وىمد ذيمر ًمذًمؽ أُمثٚمة ومٚمؽماضمع ص  671/  2طمٞماة اًمٙمتاب وأدسمٞمات اعمحرضة  (3)
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 ٙمؿ واًمٕمٛمل ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة.رب: اًمّمؿ واًمبربشمِماسمف أيتلم اعمتْمٛمٜمتلم ًم -1

وم٘مال اًمٜمافمؿ 
(1)

 : 

 صربربربربربربربربؿ ذم فمٚمربربربربربربربربامت ٓ يرضمربربربربربربربربع

 

 يسربربربٛمع يٜمٕمربربربؼ ومربربربال يٕم٘مربربربؾ دقمربربرباء ٓ 

ٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻٻ  ﴿وماًمِمٓمر إول يِمػم إمم ىمقًمف شمٕمامم :  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

 .[18-17]اًمب٘مرة : ﴾ ٹ

ٹ  ڤ  ڤ   ﴿ثاٟمٞمة ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة واًمِمٓمر اًمثاين يِمػم إمم أية اًم

 .[171]اًمب٘مرة :﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ٱ  ٻ  ﴿اًمتقسمة وُمثال آظمر : شمِماسمف أيتلم اًمقاردة إطمدامها ذم ؾمقرة  -2

 ﴾ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         

ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ      ﴿ؾمقرة اًمّمػ  ذم  [8 :أية]، و [32:أية]

وم٘مال اًمٜمافمؿ  ﴾ڑ    ک    ک  
(1)

 ًمْمبط هذا اعمتِماسمف :.

 وٓم يمربربربربل ُمربربربربع يٓمٗمئربربربربقا ُمربربربربذيمقرة

 

 ُمربربربربربربربـ ىمبربربربربربربربؾ واهلل ُمربربربربربربربتؿ ٟمربربربربربربربقره 

 
 ذم ؾمربربربربقرة اًمّمربربربربػ سمربربربربال ارشمٞمربربربرباب

 

 ومربربربربربرباطمٗمٔمٝمام هربربربربربربديت ًمٚمّمربربربربربربقاب 

 :الرموز : ثانياً  
 ىي:ومما ضبط بو المغاربة المتشابو الرموز و 

شم٘مٜمٞمة ُمـ اًمت٘مٜمٞمات اًمتل اسمتدقمٝما احلٗماظ ًمت٘مٞمٞمد اًمٕمديد ُمـ اًمٙمٚمامت واعمقاضع 

 اخلاصة سمرؾمؿ اًم٘مرآن واًمٕماُمٚمة قمغم شمٞمسػم طمٗمٔمف.

ـ اًم٘مرآن ـ اعمتِماسمف ُم  .إذن ومٝمذه اًمرُمقز شم١مدي ُمٝمٛمتلم، ضبط اًمرؾمؿ، وضبط اعمِمٙمؾ ُم

 وهذه أُمثٚمة ًمٜمامذج ًمتذًمٞمؾ آيات ُمتِماهبة ذم اًم٘مرآن:

  .[63]اًمٜمٛمؾ:  ﴾ىئ  ىئ  ىئ ﴿ صٕمقسمات ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ذم ىمقًمف شمٕمامم: ٟمٛمقذج ًمتذًمٞمؾ -

                                       
 .223اًمزياين ذم سمحثف قمـ آٟمّماص ص  اًمتٝماُمل اًمراضمل اهلاؿمٛمل، يمام ذيمر ذًمؽوهق اًمِمٞمخ د/ (1)
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 ، وسمٞماهنا هٙمذا: ش سمَِب٘متٍؼ  »وم٘مد مجٕمقا طمروومف ذم ىمقهلؿ 

 .ب : سمؾ هؿ ىمقم يٕمدًمقن 

  .يٕمٚمٛمقن سمؾ أيمثرهؿ ٓ ب :

 .شمذيمرون  ىمٚمٞمال ُما ق :

 : شمٕمامم اهلل قمام ينميمقن.  ت

ىمؾ هاشمقا سمرهاٟمٙمؿ إن يمٜمتؿ صادىملم  : ق 
(1)

. 

 .ا يْمبط سمف اعمتِماسمف : احِلّٓمٞمةممو -2

: شم٘مٜمٞمة ُمـ اًمت٘مٜمٞمات اًمتل اسمتدقمٝما احلٗماظ إلطمّماء ُما ورد ذم اًم٘مرآن  واحِلّٓمٞمات

  ُمـ اجلقاٟمب اًمٚمٗمٔمٞمة.

ي٘مقم ومـ احِلّٓمٞمات قمغم إطمّماء ُما ذم اًم٘مرآن ُمـ طمروف ويمٚمامت ومجؾ ُمتٙمررة 

أو ُمتِماهبة
 (2)

. 

ذم اعمرطمٚمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة  -اُما وزاد سمٕمْمٝمؿ ذم اًمتٕمريػ ىمقًمف: ومقضٕمت ومقىمٝما  أرىم

شمدل قمغم قمددها ُمع اإلؿمارة إمم أُمايمـ وضمقدها -وم٘مط 
(3)

. 

إسمراهٞمؿ اًمقاذم ومٞم٘مسؿ احلط ىمسٛملم: احلّط ذم إـماره إصكم، ًمؽ د. وينمح ذ 

واًمثاين: احلط ذم إـمار اًمٕمدد
(4)

 صمؿ ي٘مقل: واحلّط يستٕمٛمؾ ذم جماًملم: ، 

 ٝما أو ضبٓمٝما، أو ومٞمٝمام ُمٕما. جمال اًمٙمٚمامت اًمتل شمتِماسمف ذم ؿمٙمٚمٝما أو رؾمٛم -

وجمال اًمٕمد واحلٍم، أي أن قمٛمٚمٞمة احلط سمقاؾمٓمتٝما يستٓمٞمع اعمّمحح أن  -

يدل يمؿ ُمرة شمٙمرر ذًمؽ اًمٚمٗمظ اعمقضقع اًمرُمز ومقىمف ذم اًم٘مرآن يمٙمؾ، وًمٙمـ احلط ٓ 

حيدد اعمقاـمـ، ومرُمز احلط ٟماـمؼ سماًمٕمدد دون أن يدل قمغم حتديد اعمٙمان، ويب٘مك 

                                       
 696/  2محٞمتق  -يٜمٔمر: طمٞماة اًمٙمّتاب  (1)

 . 68-67يٜمٔمر: اًم٘مراء واًم٘مراءات ؾمٕمٞمد أقمراب  (2)

   1/136وهق د: اًمٕمٞمادي ذم إٟمّماص   (3)

 .48يٜمٔمر: اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة سماعمٖمرب  (4)
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ّماص اًمٜمّمقص أو اًمٙمراريس اًمتل دمٛمع سملم اًمٕمدد اًمتحديد اعمْمبقط ُمـ اظمت

 وسمٞمان ُمقاـمـ اًمٙمٚمامت سماإلؿمارة إمم إرسماع اًمتل شمقضمد ومٞمٝما.

وىمد فمٝمرت ُمدرؾمة احلّٓمٞمات ذم طمدود أوائؾ اًم٘مرن اًمثاًمث قمنم اهلجري، وُمـ 

، وسماًمِمامل أسمق هرب(1271-1233)أسمرز ُمِماخيٝما سمجٜمقب اعمٖمرب أسمق قمبداهلل  أقمجكم 

اًمٕمباس اعمٞمزوري
(1)

. 

واًمٕمٜماية سماحلّٓمٞمات ًمْمبط اعمتِماسمف شم٠ميت هل واًمٜمٔمائر سمٕمد اعمرطمٚمة إومم ُمـ  -

اًمتحّمٞمؾ، وشمسٝمؿ ذم ضبط أُمقر قمٚمٛمٞمة هاُمة ذم طمٗمظ اًم٘مرآن أظمرى يماًمرؾمؿ 

 واًمْمبط ًمت١ميمد ُمٞمزة اعمدرؾمة اعمٖمرسمٞمة ذم طمٗمظ اًم٘مرآن  وضبط ُمتِماهبف هبذه اعمٜمٔمقُمات.

 : يثف ذم ومّمؾ قم٘مده ًمٚمٜمٔمائر واحلٓمٞمّات واًمٕمدد: قمبد اهلادي محٞمتق ذم أصمٜماء طمد ي٘مقل د

وشم٠ميت ُمرطمٚمة طمٗمظ هذه اًمٜمٔمائر سمٕمد اعمراطمؾ إومم ُمـ اًمتحّمٞمؾ  وشمتٕماون ُمع  »

أٟمّماص اًمرؾمؿ واًمْمبط واًمٕمدد ذم شمثبٞمت اًم٘مقاقمد وُمٕمرومة اًمٗمروق ومتٞمٞمز احلآت 

ٛمٚمٞمة قمغم اعمختٚمٗمة اًمتل شم٠ميت قمٚمٞمٝما أوضاع أًمٗماظ اًم٘مرآن ًمت٘مٞمٞمد ُمقاضٕمٝما، وشم٘مقم اًمٕم

شمتبع اًمٕمالىمات اًمٚمٗمٔمٞمة سملم طمروف اًمٙمٚمٛمة ذم ٟمٗمسٝما أو سملم يمٚمٛمتلم ُمتتاسمٕمتلم، إُما 

ذم اًمرؾمؿ، وإُما ذم اًمْمبط، وإُما ومٞمٝمام ُمٕمًا، وقمغم ُمالطمٔمة قمدد شمٙمرر اًمٚمٗمظ ذم 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم هذه اًمّمٗمة سمتسٛمٞمة اًمرسمع ُمـ احلزب اًمذي وىمع ومٞمف ذًمؽ، أو 

يتٕمٚمؼ سماًمٕمدد أو اًمثبت أو احلذف أو احلٛمؾ أو  شمسٛمٞمة اًمسقرة أو ٟمحق ذًمؽ ومٞمام

ش اًمقىمػ وهمػم ذًمؽ
 (2)

. 

 وهذه أُمثٚمة ًمٚمحٓمِّٞمات اعمتٕمٚم٘مة سمتحٗمٞمظ اًمرؾمؿ، وُمٜمٝما:

 اًمتحٗمٞمظ سمقاؾمٓمة اًمٜمٔمائر )إظمقات( -1

 3يماًمتٜمٔمػم ًمٚمٔماء اعمِماًمة اعمٜمقٟمة سماًمٜمّمب وسمٕمده اًمقاو هٙمذا ويقضع قمٚمٞمٝما رىمؿ 

                                       
واًمدراؾمربات اًم٘مرآٟمٞمربة  ،1/136ٕمٞمربادي ، وإٟمّمرباص ًمٚم 68-67يٜمٔمر :اًم٘مراء واًم٘مراءات ؾمربٕمٞمد اقمربراب  (1)

 . 2/687، وطمٞماة اًمٙمتاب حلٛمٞمتق  48سماعمٖمرب ًمٚمقاذم 

 .2/687طمٞماة اًمٙمتاب:  (2)
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 ذم صقرة طمرف س.

 َأْيَ٘مافمًا َوُهؿْ 

 حَمُْٗمقفمًا َوُهؿْ 

 شَمَٖمٞمُّٔمًا َوَزومػِماً 

 : ويماًمتٜمٔمػم ًمٚمتِماسمف ذم اًمت٘ماء اًمتاء سماًمثاء ُمثؾ

 يمٜمَت صَماوياً 

 رأيَت صَمؿَّ 

اًمتحٗمٞمظ سمقاؾمٓمة اًمرُمقز ًمْمبط ُمتِماسمف اًمرؾمؿ ُمثؾ اًمرُمز ًمٚمٞماء اعمخٗمٗمة اًمتل  -2

 (وًمٗمٜما أشمايسمٕمدها أًمػ صماسمتة آظمر اًمٙمٚمٛمة سماًمرُمز اًمتازم: )

 : َوَأًْمَٗمَٞما  و

 : ًَمِ٘مَٞما  ل

 : وَماشمَِٞما ف

 : َٟمِسَٞما  ن

 : َأشَمَٞما    أ

 شَمٜمَِٞما :  ت

 ُيْٖمٜمَِٞما :  ي

 ( قَمدَّ صَمْقُرُهؿْ ويماًمرُمز ًمٚمٞماء اعمخٗمٗمة اعمٜمقٟمة سماًمٜمّمب سمرُمز )

 قَماًمِٞماً :  ع

 َداقِمٞماً  : د

 صَماِوياً  : ث

 َواِدياً  : و

 َراسمِٞماً  : ر
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 َهاِدياً  : ربه

 ُُمٜمَاِدياً  :  م

 : الرسم ضبط الميزة الثالثة :
اعم٘مّمقد سماًمرؾمؿ هٜما هق رؾمؿ اعمّمحػ وهق: ـمري٘مة يمتاسمة يمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 ظمالومة قمثامن ذم اعمّماطمػ اًمتل يمتبٝما اًمّمحاسمة ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم 
(1)

.

راءة اًمّمحٞمحة، ي٘مقل اسمـ وهلذا اًمٕمٚمؿ أمهٞمتف وم٘مد قمّده اًمٕمٚمامء أطمد أريمان اًم٘م

ف، وواوم٘مت أطمد اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة يمؾ ىمراءة واوم٘مت اًمٕمرسمٞمة وًمق سمقضم»اجلزري: 

 جيقز ردها وٓ حيؾ وًمق اطمتامٓ، وصح ؾمٜمدها ومٝمل اًم٘مراءة اًمّمحٞمحة اًمتل ٓ

، وُمتك اظمتؾ ريمـ ُمـ هذه إريمان اًمثالصمة أـمٚمؼ قمٚمٞمٝما ضٕمٞمٗمة أو ؿماذة إٟمٙمارها ...

ش أو سماـمٚمة ...
 (2)

. 

ٕمٜماية اًمتل يستح٘مٝما، وًم٘مد اهتؿ اعمٖمارسمة سماًمرؾمؿ  اهتامُمًا ٓ ُمزيد قمٚمٞمف ُمقًملم ًمف اًم

يمام –ويرون أن آطمتٗماظ سمف واًمدوماع قمٜمف واضمب ديٜمل ٓ خيتٚمػ قمـ ذًمؽ إٓ ٍٓه 

-ي٘مقل اًمتٝماُمل اًمراضمل 
(3)

.  

ومٛمٕمرومتف رضورية ًمٚمحاومظ ،واًمذي ٓ يٕمرف ومـ اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ُمـ احلٗمٔمة 

واعمٝمتٛملم يٕمد سمٞمٜمٝمؿ ؿماذاً 
(4)

ٗمظ ٓن إشم٘مان اًمرؾمؿ يٜمبٖمل أن يقايمب قمٛمٚمٞمة طم :

 اًم٘مرآن، وٓ يرض إذا شم٠مظمر قمٜمٝما سم٘مٚمٞمؾ.

 :   واهتامم اعمٖمارسمة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمرؾمؿ اًم٘مرآين ذم اًمٙمتاشمٞمب فماهر ُمـ طمٞمث

 : ربط الحفظ بالكتابة -ٔ
دات شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب ذم همرب إومري٘مٞما يمٚمٝما، وقمغم رأؾمٝما  وهذا ُمـ شمٗمرُّ

                                       
 ، ًمف أيْما. 133ورؾمؿ اعمّمحػ ص  ، 579هماٟمؿ ىمدوري ص  د: يٜمٔمر: ذح اعم٘مدُمة اجلزرية ، (1)

 .19/ 1اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم  (2)

 .4/  1ٟمٞمة ٟمّماص اًم٘مرآذم شم٘مديٛمف  ًمٙمتاب إ (3)

 ، وي٘مّمد سماًمِمذوذ هٜما اًم٘مٚمة. 48هٙمذا ي٘مقل إسمراهٞمؿ اًمقاذم ذم يمتاسمف: اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞمة سماعمٖمرب ص  (4)
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ُمٜمذ سمداية ُمسٙمف يمتاشمٞمب اعمٖمرب، إذ أن اًمٓماًمب يتدرج ذم ضبط رؾمؿ اًمٙمٚمامت 

 ًمٚم٘مٚمؿ ويمتاسمتف ذم اًمٚمقح، ويتدرج أيْما ذم ضبط اًمرؾمؿ. 

واًمِم٠من أن يٙمقن ًمٙمؾ صبل ًمقح »ًمٕمٜماية هبذا إُمر ُمٜمذ وىمت ُمبٙمر وشمبدأ ا

ش يٙمتب ومٞمف ُما يريد أن حيٗمٔمف
 (1)

.  

 ربط الطالب بحفظ منظومات لضبط الرسم. -ٕ
 اًمرُمقز.ويدرب اًمٓماًمب قمغم ضبط اًمرؾمؿ سمٛمساقمدة إٟمّماص  واحلٓمٞمات و

وىمد ؾمبؼ احلديث قمـ إٟمّماص واًمرُمقز، وؾم٠ميمتٗمل هٜما سمذيمر أُمثٚمة هلام ذم 

 ضبط اًمرؾمؿ:

 ومٛمـ أُمثٚمة إٟمّماص اًمتل شمْمبط اًمرؾمؿ ًمٚمٓمالب: أيمتٗمل سمٛمثاًملم، مها: -

 (ًمٙمٞمال)وُمتك شمٙمتب ُمتّمٚمة هٙمذا  ( ًمٙمٞمال)ص اعمٜمٔمقم ًمْمبط يمٚمٛمة اًمٜم -1

 .( ًمٙمل ٓ)ا تازم ُما قمداها شمٙمتب ُمٜمٗمّمٚمة هٙمذومٞمذيمر ُمقاضٕمٝما، وسماًم

 : ىمال اًمٜمافمؿ
(2)

. 

 ٟمٙمحربربربتؿ أمل يربربرب٠من واحلربربربجشمّمربربربٕمدون 

 

 

 

 ًمٙمربربربربربٞمال سمآشمّمربربربربربال دال قمربربربربربددهؿ 

 ومٗمل هذا اًمٜمص طمّدد اًمٜمّافمؿ اعمقاضع اًمتل شمٙمتب ومٞمٝما ُمتّمٚمة وهل: 

 ۈ  ۆ  ۆ  ۈ  ﴿:  ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران ىمقًمف شمٕمامم[ 153:أية] -1

 . ﴾ ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ

 .﴾ۉ  ې  ې ۅ  ۅ  ۉ   ﴿ُمـ ؾمقرة احلج  [5 :أية] -2

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ   ﴿ُمـ ؾمقرة إطمزاب  [53:أية] -3

 . ﴾ ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ

                                       
 .11اًم٘مرآء واًم٘مراءات سماعمٖمرب ص  (1)

ٟمّماص واحلٓمٞمة حمٛمد اًمزياين ص   (2) ٟمّماص اًمتل ىمٞمد هبا طمٗماظ رواية ورش اًمرؾمربؿ اًمٕمربثامين  228ا حمٛمربد ،ٟم٘مال قمـ: ا

 .77سمحث ًمٜمٞمؾ اإلضمازة سم٢مذاف د اًمتٝماُمل اًمراضمل ص    –قمبداعمٓمٚمب اهلاؿمٛمل   - اًمزياين
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ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   ﴿ُمـ ؾمقرة احلديد  [23:أية] -4

 .﴾ وئ

 وىمال ذم قمٙمس ذًمؽ سمآٟمٗمّمال:

 ومّمربربربؾ ًمٙمربربربل ٓ ىُمٓمِّٕمربربربت ذم اًمٜمحربربربؾ 

 

 

 

 رربوأول إطمربربربربربربزاب صمربربربربربربؿ احلِمربربربربربرب  

ُمتك شمٙمتب سماًمتاء اعمٗمتقطمة وُمتك  (رمحت)ٛمة ر قمغم رؾمؿ يمٚمربال آظمربُمث -2 

   .شمٙمتب سماعمرسمقـمة

 ىمال اًمٜمافمؿ :
(1)

. 

 ذم واذيمروا ُمع سومت يا صاًمح رشمال

  

 أومحسب وم٠مىمؿ ضمئتٙمؿ وىمؾ ُمٕما

 رمحت سمٓمٚمؼ اًمتاء هاك ومسبٕمة   

  

 ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل

سماًمتاء  (رمحت)ذا اًمٜمص اعمقاضع اًمتل شمٙمتب ومٞمٝما افمؿ ذم هربدد اًمٜمربد طمربوم٘م   

 وهل:  -واًمتل يسٛمٞمٝما اعمٖمارسمة اعمبسقـمة  –اعمٗمتقطمة 

ذم ؾمقرة اًمب٘مرة  [218]أية : وهق  (واذيمروا)قضع اعمِمار إًمٞمف سم٘مقًمف : اعم -1

 .﴾ۋ  ۋ  ۅ    ٴۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ﴿

 ذم ؾمقرة إقمراف [56 :أية]وهق  (سومت)ِمار إًمٞمف سمربربرب اعمقضع اًمثاين اعم -2

 .﴾ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿

ٿ  ﴿ُمـ ؾمقرة هقد  [73:أية] (صاًمح يا)ربرب قضع اًمثاًمث اعمِمار إًمٞمف سماعم -3

 .﴾ڤ    ڤ  ڦ   ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ٻ   ﴿ُمـ ؾمقرة ُمريؿ  [3-2:أية] (أومحسب)اعمقضع اًمراسمع اعمِمار إًمٞمف سمرب  -4

 .﴾ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

                                       
ٟم٘مال قمـ: إٟمّماص اًمتل ىمٞمد هبا طمٗمرباظ روايربة ورش اًمرؾمربؿ  233إٟمّماص  واحلٓمٞمة حمٛمد اًمزياين ص  (1)

ل ث ًمٜمٞمؾ اإلضمازة سم٢مذاف د اًمتٝمرباُمل اًمراضمربربسمح -ب اهلاؿمٛملربٛمٓمٚمرباًم قمبد –د اًمزياين ربربحٛمربُم –اين رباًمٕمثٛم

 .132ص 
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ٖٔٛ 

اًمروم : ُمـ ؾمقرة  [53:أية] (وم٠مىمؿ): اعمِمار إًمٞمف سمرب اعمقضع اخلاُمس -5

 . ﴾ ىئ  ی  ی   ی  ی﴿

ُمـ  [32:أية] ش ضمئتٙمؿ وىمؾ ُمٕما » اًمسادس واًمساسمع :اعمِمار إًمٞمف سمرب اعمقضع -6

  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ٴۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ ﴿ؾمقرة اًمزظمرف 

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    وئوئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ 

 . ﴾ۈئ  ۈئ  

 ومجٕمٝما ٟمافمؿ آظمر سم٘مقًمف:

 ورمحربربربُة اًمبٙمربربربر وهربربربقد وإقمربربربراف 

 

 

 

 يؿ واًمربربربربروم ُمٕمربربربربا ذم اًمزظمربربربربرفُمربربربربر 

   

  : الميزة الرابعة :ضبط الوقوف 
افمٝما ًمٕمٚمقم شمرشمبط سمٙمتاب  -ممثٚمة ذم اًمٙمتاشمٞمب -شمٕمتٜمل اعمدرؾمة اعمٖمرسمٞمة  سم٢مشم٘مان طمٗمَّ

اهلل وُمـ أمهٝما قمٚمؿ اًمقىمػ، وهق قمٚمؿ ًمف أمهٞمتف ذم ومٝمؿ يمتاب اهلل، وـماًمب اًمٙمتاشمٞمب 

اإلُمام  اهلبٓمل )اعمتقرم ب وهق وىمػ يت٘مـ اًمقىمػ قمغم ٟمٔمام اًمقىمػ اعمٕمتٛمد ذم اعمٖمر

 هرب(.933ؾمٜمة 

واًمقىمػ يرضمع آظمتالف ومٞمف إمم ُمذهبلم، أطمدمها: اقمتامد يمٚمامت هل رؤوس 

: ُمراقماة يمٚمامت شمتؿ اعمٕمٜمك واإلقمراب، أو اإلقمراب دون اعمٕمٜمك، أو  أي، واًمثاين

 اعمٕمٜمك دون اإلقمراب.

ل اإلقمراب واعمٕمٜمك ذم وًم٘مد سمٜمك اهلبٓمل وىمٗمف قمغم اعمذهب اًمثاين، ومٝمق يراقم

 .اًمقىمػ وآسمتداء 

قمبداهلل اهلبٓمل  وًم٘مد وصػ ؾمٕمٞمد أقمراب ضمٝمقد اهلبٓمل ذم ُم٘مال ًمف سمٕمٜمقان: أسمق

واضع وىمػ اعمٖمرب
(1)

ومٙمِمػ ومٞمف ضمقاٟمب ُمـ طمٞماة اهلبٓمل، ووصػ ضمٝمقده سم٠مهنا  

                                       
اًمٕمربدد ُمربـ اًمسربٜمة  93-91جمٚمة دقمقة احلؼ وىمد ٟمنم ذًمؽ ذم صمالث طمٚم٘مات، واًمٙمالم اعمذيمقر هٜمربا ذم ص  (1)

 م 1968ومؼماسمر -هرب1378احلادية قمنمة ذو اًم٘مٕمدة 
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ٖٜٔ 

ُمبٜمٞمة قمغم ُم٘مايٞمس حمدودة وىمقاٟملم ُمْمبقـمة وىمقاقمد ُمدروؾمة شمرضمع ذم مجٚمتٝما امم 

واعمٕمٜمك، ورسمام يمان سمٕمْمٝما ظماضٕما ًمٗمـ اًمٕمرسمٞمة، وسمٕمْمٝما ًمٗمـ اًمتٗمسػم ...، اإلقمراب 

صمؿ شمٕمرض ٕؾمباب اٟمتِمار ُمذهبف ذم اًمقىمػ داظمؾ اعمٖمرب وظمارضمف ويٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ 

 : وىمػ اهلبٓمل ًمثالصمة أىمسام

ىمسؿ واومؼ اهلبٓمل ومٞمف همػمه، يماًمداين واسمـ إٟمباري وؾمقامها  القسم األول :

 وهق أيمثر وىْمِٗمف.

ىمسؿ شمريمف ومل يٕمتٛمده ًمتجاذب اًمدًمٞمٚملم ومٞمف أو ًمؽمضمٞمح أدًمة  لثاني :القسم ا

 اًمقصؾ قمٜمده أو ٕٟمف إصؾ، واًمقىمػ ـمارئ. 

ىمسؿ اٟمٗمرد سمف، ومل يقاومؼ أطمدا ممـ ؾمب٘مف واًمٜماس ذم هذا ومري٘مان،  القسم الثالث:

ومريؼ ُم١ميد، وومريؼ ُمٜمت٘مد ...
(1)

. 

، وطمسـ، وأطمسـ، ويماف : شمام، وأشمؿ واًمقىمػ قمٜمده ومٞمام يبدو قمغم صمامن ُمراشمب

 وأيمٗمك، وضمائز وُم٘مبقل.

وإٟمام قمرف اًمٕمٚمامء هذه اعمراشمب قمٜمده سماًمتتبع وآؾمت٘مراء، وأُما ُمـ اًمٜماطمٞمة 

اًمٕمٛمٚمٞمة وم٢مٟمف يْمع قمالُمة واطمدة ًمٚمقىمػ، وهل رُمز )صف( اًمداًمة قمغم ـمٚمب اًمقىمػ، 

ـ ذًمؽ  أُمران: ويٚمتزم اًم٘مارئ سماًمقىمػ قمٜمد هذا اًمرُمز ذم مجٞمع اعمراشمب اعمذيمقرة، وهدومف ُم

 اًمتٞمسػم قمغم اعمتٕمٚمٛملم اًمذيـ ٓ يٛمٞمزون سملم ُمراشمب اًمقىمػ. -1

د ذم طمال شمٕمدد اًم٘مراء قمٜمد ىمراءة اعمساقمدة قمغم شمقطمٞمد اًمتالوة سمّمقت واطم -2

درر( ًمرسمح ذم ُمراضمٕمة احلٗمظ أو قمٜمد آؿمؽماك ذم اًمٕمرض قمغم اًمِمٞمخ )اعم (إؾمقار)

                                       
 -هرب 1388( اًمٕمدد اًمثاُمـ ُمـ اًمسٜمة احلادية قمنمة )رسمٞمع إول واًمثاين 136-134جمٚمة دقمقة احلؼ ص ) (1)

م( ووىمػ آُمام اهلبٓمل شمبايٜمت ُمٜمف ُمقاىمػ قمٚمامء اعمٖمرب ،ومٛمـ ُمربادح ًمربف يمسربٕمٞمد 1986ويقًمٞمقز -يقٟمٞمق 

اقمراب ، وُمـ واىمػ ُمٜمف ُمقىمٗما ُمقضققمٞما وقمٚمٛمٞما وهؿ أهمٚمب اًمٕمٚمربامء اًمربذيـ يمرباٟمقا يٜمت٘مدوٟمربف ُمسربتٜمديـ ذم 

ذًمؽ امم سمٕمض اًمقىمقف اًمتل أصمارت اجلدل، وهٜماك ُمقىمػ صماًمث ُمٜمت٘مد ًمف سمّمٗمة ُمبرباًمغ ومٞمٝمربا يمٛمقىمربػ اسمربـ 

 ديؼ، واحلسـ ويماك.اًمّم
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ٖٕٓ 

قمٚمٞمف ذم ٖمارسمة سماعمداوُمة اًمذي ضمرت قمادة اعم (احلزب اًمراشمب)اًمقىمت، أو قمٜمد ىمراءة 

 اعمساضمد يمٚمٝما سمٕمد صاليت اًمّمبح واعمٖمرب ُمٜمذ اًم٘مرن اًمسادس اهلجري إمم اًمٞمقم.
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ٖٕٔ 

 الثالث الفصل
 واملعاهد الكتاتيب في القران تحفيظ في الرتبوية املعالم
 املمنهج التعخليم في الرتبوية اإلسالمية النظرية : األول املبحث

اًمٙمّتاب سمٕمدة قية ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اعمٛمٜمٝمج قمؼم شمرشمبط اًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة اًمؽمسم

 : ُم٘مقُمات شمرسمقية، ُمـ أمهٝما

 : نشوء ما يسمى بأحكام وآداب الكّتاب أوال :
 وذًمؽ ًمقضع أؾمس قمٚمٛمٞمة هلذه احلاضٜمة اًمتٕمٚمٞمٛمة اًمؽمسمقية، وم٘مد قمٜمك اًمٕمٚمامء

اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة ول هذه إؾمس سمقضع أؾمس قمٚمٛمٞمة عمٙمقٟمات اًمُٙمتاب وأريماٟمف، شمتٜما

تٕمٚمؿ واإلسمداع واإلٟمتاضمٞمة، شمِمٛمؾ أداب واًمؽمسمقية ًمتقومػم سمٞمئة قمٚمٛمٞمة حمٗمزة ًمٚم

 اعمتٕمٚم٘مة سم٠مريمان اًمٕمٛمٚمٞمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة،  وهؿ:وإطمٙمام اًمٗم٘مٝمٞمة 

 .(اعمدرر)اًمٗم٘مٞمف اعمحٗمظ  -

 اًمٓماًمب. -

 أوًمٞماء اًمٓمالب وذووهؿ. -

 ذات اًمٙمتاب.  -

 اًمسٚمقيمٞمات اًمتٕمٚمٛمٞمة واًمتٕمٚمٞمٛمة. -

ذم وضع آداب وأطمٙمام اًمٙمّتاب اًم٘مرآين  يمتب شمٜماوًمت شمٗماصٞمؾ دىمٞم٘مة ٓ  أًمٗمت

ٟمجد هلا ُمثٞمال ذم اًمٜمٔمريات اًمٖمرسمٞمة ذم وىمتٝما، مما ي١ميمد أمهٞمة شمتبع هذه اًمٙمتاسمات 

ًمٚمخروج سماًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة اًمؽمسمقية واًمتٕمٚمٞمٛمة اًمتل شم١مؾمس ًمبٜماء إٟمسان ُمتٕمٚمؿ، 

 . فربي٘مّدر اًمٕمٚمؿ وحيٗمؾ سم

ٖمريب ُمتٛمٞمزا ذم هذا اًمِم٠من قمغم اًمٙمّتاب اعمنمىمل، إذ شمزظمر اعمٙمتبة ويٕمّد اًمٙمّتاب اعم

اعمٖمرسمٞمة سمٛمجٛمققمة ُمـ اعم١مًمٗمات شمٕمٜمك هبذا اجلاٟمب وشمتٜماوًمف سمٙمؾ دىمة وقمٜماية، وُمـ 

 : أهؿ هذه اًمٙمتب
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ٖٕٕ 

 رؾماًمة آداب اعمٕمٚمٛملم، ًمسحٜمقن. -1
(1)

 

قمٜمف أُمالها قمغم اسمٜمف حمٛمد، و هرب(243:)ت هذه اًمرؾماًمة ًم٘مايض اًم٘مػموان وأومري٘مٞمة 

 اؿمتٝمرت، وًمذًمؽ شمٜمسب إًمٞمف سماقمتباره اعمدون هلا.

 قمبد اهلادي محٞمتق: ورسمام يمان هق صاطمب اًمٗمٙمرة ذم إُمالئٝما ي٘مقل د.
(2)

. 

اًمرؾماًمة اعمٗمّمٚمة ٕطمقال اعمٕمٚمٛملم وأطمٙمام اعمتٕمٚمٛملم ٕيب احلسـ قمكم سمـ  -2

 (433: ت)حمٛمد سمـ ظمٚمػ اًم٘ماسمز  وم٘مٞمف اًم٘مػموان 
(3)

. 

 .هرب(737: ت)ٕمروف سماسمـ احلاج اًمٕمبدري اهلل اعم اعمدظمؾ ٕيب قمبد -3

 وىمد حتدث ذم يمتاسمف قمـ اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ذم ؾمتة ومّمقل.

اًمٗمقائد اجلٛمٞمٚمة قمغم أيات اجلٚمٞمٚمة ٕيب قمكم طمسلم سمـ قمكم سمـ ـمٚمحة  -4

 . هرب (899 :) تاًمِمقؿماوي 

طمٙمام اعمتٕمٚم٘مة سماًمٙمتاشمٞمب حتت قمٜمقان آداب اًم٘مرآن.    ـ سمٕمض ٕا   وىمد حتدث ذم يمتاسمف قم

ضماُمع ضمقاُمع آظمتّمار واًمتبٞمان ومٞمام يٕمرض سملم اعمٕمٚمٛملم وآسماء اًمّمبٞمان  -5

 .هرب (929 :)تٕيب اًمٕمباس أمحد سمـ ؿم٘مرون اعمٖمراوي 

وُمٞمزة هذا اًمٙمتاب يمام يذيمر د/قمبد اهلادي محٞمتق أن ومٞمف ٟم٘مقٓ قمـ يمتب أظمرى 

شمٕمتؼم اًمٞمقم ُمٗم٘مقدة يماحلٚمؾ ًمٚمزٟمايت وهمػمه 
(4)

 

يمام ذيمر د/احلسلم سمـ  –ريز ربزل يماعمٕمٞمار ًمٚمقٟمِمإضاومة إمم سمٕمض يمتب اًمٜمقا

-د ُمٗمراحربربٛمربأطم
(5)

. 

                                       
 إهقاين. وم١ماد هذه اًمرؾماًمة ُمٓمبققمة ضٛمـ يمتاب اًمؽمسمٞمة اإلؾمالُمٞمة سمتح٘مٞمؼ د:أمحد (1)

 .331/ 1طمٞماة اًمٙمّتاب وأدسمٞمات اعمحرضة  (2)

 إهقاين.. وم١ماد هذه اًمرؾماًمة ُمٓمبققمة ضٛمـ يمتاب اًمؽمسمٞمة اإلؾمالُمٞمة  سمتح٘مٞمؼ د:أمحد (3)

 .363/ 1طمٞماة اًمٙمتاب وأدسمٞمات اعمحرضة  (4)

وماق اعمٜمِمقدة ص  (5)  .25 -24ذم سمحثف :اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ذم اعمٖمرب سملم إطمٙمام اًمٗم٘مٝمٞمة واعمامرؾمة اًمٕمٛمٚمٞمة ؤا
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 :التعلم : الحث على  ثانيا
شمٕمتٛمد اًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة ذم اًمتٕمٚمؿ قمغم احلث  قمٚمٞمف سمقرود ٟمّمقص ُمـ اًم٘مرآن 

واًمسٜمة، شمدقمق ًمٚمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، ودمٕمؾ ذًمؽ ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسمات وأزيماها، وهذا 

 .( اىمرأ)ؾمتقر إُمة اعمسٚمٛمة هق يمٚمٛمة ُمـ ديِمٝمد ًمف أن أول ُما ٟمزل 

وىمد ضماءت ذم يمتاب اهلل آيات حتث قمغم شمٕمٚمٛمف ُمـ ُمثؾ أية  اًمتل يسٛمٞمٝما 

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ ﴿ ُمٓمرف سمـ قمبداهلل آية اًم٘مراء وهل  ىمقًمف شمٕمامم:

ىئ  ېئېئ ىئىئ  ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ

 .[33 -29]هماومر:  ﴾حئ     مئ  ىئ      جئی   ی  ی  ی

ًمذي طمٙمؿ سماخلػمية عمـ يتقمم شمٕمٚمٞمؿ يمتاب اهلل مما وُمـ أقمٔمؿ إطماديث احلديث ا

دومع أسما قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل أن يٛمٙمث أرسمٕملم ؾمٜمة يٕمٚمؿ اًم٘مرآن ذم اعمسجد اجلاُمع 

هذا اًمذي أىمٕمدين  ش خيركم من تعلم القرآن وعلمو»سماًمٙمقومة وهق ي٘مقل قمـ طمديث 

شُم٘مٕمدي هذا 
 (1)

 . 

  : فرضية التعلم ثالثا :

د قمغم إرث قمٚمٛمل يرى وضمقب اًمتٕمٚمؿ، ويٗمرض قمغم اًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة شمٕمتٛم

وأٟمف وأن هذا طمؼ ًمألسمٜماء قمغم آسمائٝمؿ، أشمباقمف أن يٕمٚمٛمقا أوٓدهؿ اًم٘مراءة واًمٙمتاسمة، 

شإٓ واًمد ضماف، ٓ رهمبة ًمف ذم اخلػم»ٓ يٗمرط ذم ذًمؽ 
(2)

. 

وىمد شمبٕمف قمغم ذًمؽ شمٚمٛمٞمذه اإلُمام أسمق قمٛمران اًمٗماد ومدقما إمم إضمبارية اًمتٕمٚمٞمؿ ذم 

 اب يمام ىمدُمٜما.اًمٙمت

د ٟم٘مؾ اًمِمقؿماوي أن اًم٘ماسمز سمؾ يرى أن يٕماىمب وزم أُمره إن مل يستجب، وىم

ن اؾمتٓماع دومع إضمرة وما»ُمتٜمع ُمـ شمسٚمٞمؿ وًمده إمم اعمٙمتب، ويٜمٙمؾ سمٛمـ ا»ىمال: 
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 .ش جيؼم قمغم ُما يٜمقسمف ُمـ أضمرة اعمٕمٚمؿوشيدومع ًمزاُما 

ن ىمدر قمٚمٞمف وُمـ أسمك ـمرد وٟمٗمل إ»هب ذم ذًمؽ ُمذهبا ؿمديدا إذ ي٘مقل: سمؾ ويذ

شهلدُمف ريمٜما ُمـ أريمان اًمديـ ،وٓ دمقز ؿمٝمادشمف وي١مدب أدسما وضمٞمٕمًا 
 (1)

. 

ويٜماىمش اًمٗم٘مٝماء اًمذيـ يمتبقا ذم أدسمٞمات اًمٙمتاشمٞمب هذا اعمقضقع سمٙماُمؾ ومرضٞماشمف 

وأطمقاًمف وجيٞمبقن طمتك ومٞمام مل يٙمـ اًمقزم يستٓمٞمع دومع أضمرة اًمٙمّتاب ومان وزم أُمر 

اعمسٚمٛملم )احلايمؿ( يتقمم ذًمؽ
(2)

 . 

 : : التدرج في التعليم رابعا
ـ أؾمس شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتّاب اعمٖمريب. ـ هذا يم٠مؾماس قمٚمٛمل ُم  وىمد ؾمبؼ احلديث قم

وهٜما جيدر احلديث قمٜمف يمٛم٘مقم ُمـ ُم٘مقُمات اًمٜمٔمرية اإلؾمالُمٞمة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ، إذ أن 

 اًمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل ي٘مقم قمغم اًمتدرج ذم إقمٓماء اعمٕمٚمقُمات، يماًم ويمٞمٗمًا.

ذم شم٘مسٞمؿ اًمسقرة إمم ُم٘ماـمع وشمقزيٕمٝما ذم إًمقاح، ومٞمساقمد  وئمٝمر هذا ضمٚمٞما

ذًمؽ اًمٓماًمب قمغم احلٗمظ، وحيس اًمٓماًمب يمٚمام طمٗمظ ُم٘مٓمٕما ىمد يمتبف ذم ًمقطمف أٟمف 

أٟمجز، وهذا حي٘مؼ هدوملم شمٕمٚمٞمٛمٞملم مها: دمزئة اعمٜمٝمج، وطمٗمز اعمتٕمٚمؿ طمٞمٜمام حيس 

 سماإلٟمجاز ودومٕمف ًمٚمٛمقاصٚمة ذم اًمتٕمٚمؿ.

 : فرديةمراعاة الفروق ال خامسا :
ُمـ ُمزايا اًمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل ذم اًمٙمتاشمٞمب ُمراقماة اًمٗمروق اًمٗمردية، وهذا ُمـ 

إؾمس اًمتل قمٜمل هبا ُمٕمٚمٛمق اًمٙمتاشمٞمب، وهق أُمر ًمف أمهٞمتف ذم اؾمتٞمٕماب اًمٓمالب 

 ًمٚمٛم٘مدار اعمٓمٚمقب طمٗمٔمف، ويتْمح هذا ُمـ ضمٝمتلم:

ىمد أوٓ: شم٘مسٞمؿ اعمتٕمٚمٛملم امم ـمب٘مات صمالث: ُمبتدئقن، وُمتقؾمٓمقن، وُماهرون و

 ؾمبؼ شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ أصمٜماء احلديث قمـ ُمراطمؾ اًمٙمّتاب.
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ش وشمتؿ قمٛمٚمٞمة اًمٙمتاسمة طمسب درضمات اعمتٕمٚمٛملم وأقمامرهؿ ..»
 (1)

 

طمسب ىمدرشمف قمغم  –: إقمٓماء يمؾ ـماًمب ُم٘مدارًا ُمـ اًم٘مرآن اًمرسمع أو اًمثٛمـ  صماٟمٞما

 جيٕمٚمقن ـمالهبؿ يمٚمٝمؿ ذم درضمة واطمدة. ومٛمٕمٚمٛمق اًمٙمتاشمٞمب ٓ –احلٗمظ 

 متّٞمز اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة اًمذي ؾمب٘مت سمف اعمدارس احلديثة.ويٕمد هذا إُمر ُمـ 

اعمدرؾمة اًم٘مرآٟمٞمة حتتقي قمغم قمدة ُمستقيات ُمتٗماوشمة ذم طمجرة واطمدة، اًمٌمء »

اًمذي ومِمٚمت ومٞمف اعمدرؾمة احلديثة قمغم ُمستقى اعمديٜمة، وماعمتٕمٚمٛمقن ذم اعمدرؾمة اًم٘مرآٟمٞمة 

ٔمًا، ومٜمجد جمٛمققمة ذم ذم طمجرة واطمدة، يتٗماوشمقن أقمامرًا وذيماء، واؾمتٞمٕماسمًا وطمٗم

ُمرطمٚمة اًمتٝمجل وأظمرى ذم ُمرطمٚمة اًمتٕمٚمٞمؿ سماعمحايماة وأظمرى سمدأت شمٕمتٛمد قمغم 

واًمٙمؾ ذم ٟمٔمام حمٙمؿ سمديع،  ،دماوزت ُمرطمٚمة اإلُمالء وآؾمتامع ٟمٗمسٝما وأظمرى

واعمٕمٚمؿ قمغم سمّمػمة ُمـ يمؾ واطمد، يسٛمع هلؿ ىمراءة إًمقاح يقُمٞمًا، وىمراءة إؾمقار 

 ش سماًمتٜماوب واعمسػمة شمتحرك 
(2)

. 

اه متّٞمز أصحاب اًم٘مدرات اًمٕماًمٞمة وُمراقماة هذا إُمر جيٕمؾ اًمٗم٘مٞمف يدومع ذم ادم

وًمٚمٗم٘مٞمف اعمٕمٚمؿ احلؼ ذم أن يٜمت٘مؾ سماًمتٚمٛمٞمذ ُمـ ُمرطمٚمة إمم أظمرى طمسبام يراه ُمـ »

ومٙمرية وطمٗمٔمٞمة، ومال يٜمتٔمر اٟمتٝماء اًمسٜمة اًمدراؾمٞمة ًمٞمٜم٘مؾ اًمٓمٗمؾ ُمـ  تاؾمتٕمدادا

ُيٙمتب ًمف سمرسقمة يٜمت٘مؾ يقُمٞما ُمـ ُمستقى  ُماُمستقى ٔظمر، وماًمتٚمٛمٞمذ اًمذي حيٗمظ 

يٜمتٔمر اعمتٕمثريـ اًمذيـ ًمٞمست هلؿ اؾمتٕمدادت ومٓمرية ًمٚمحٗمظ  ٔظمر طمٞمث ٓ

 ش وآؾمتٞمٕماب ..
(3)

 

 : سادسا : العناية بالوسائل التعليمية
يٕمد ُمقضقع وؾمائؾ اًمتٕمٚمؿ ُمـ أوًمقيات اًمؽمسمقيلم اًمٞمقم، ويمٚمام يمان اعمٕمٚمؿ ىمادرا 
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 .1/23إٟمّماص اًم٘مرآٟمٞمة  (3)



   أ.د. عيسى الدريبي                   تيب القرآنية في المغرب أنموذجاً الكتا...:القرآنية في المؤسساتتعليم القرآن  

ٖٕٙ 

تٕمٚمٞمٛمة يمان أىمدر قمغم إيّمال قمٚمٛمف ًمٚمٛمتٕمٚمٛملم، إضاومة عما قمغم اؾمتٕمامل اًمقؾمائؾ اًم

 متثٚمف ُمـ شمِمقيؼ وضمذب.

واًمٙمتاشمٞمب شمٕمتٛمد اقمتامدًا ىمقيًا قمغم اؾمتخدام اًمقؾمائؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة اعمتٛمثٚمة ذم 

إًمقاح ًمتٕمٚمؿ ُمٝمارة اًمٙمتاسمة واخلط ،وطمٗمظ اًم٘مرآن سمرؾمٛمف اعمٕمتٛمد ذم يمتاسمتف. وشمٕمد 

يمام ؾمبؼ احلديث قمٜمف ذم  –ٞمزاهتا ذم طمٗمظ اًم٘مرآن اعمدرؾمة اعمٖمارسمٞمة قمٛمقُما ُمـ أُمٞمز ُم

اؾمتٕمامل اًمٚمقح يمقؾمٞمٚمة شمٕمٚمٞمٛمٞمة هلا دورها اًمٗمّٕمال ذم شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن  –اًمتٙمتٞمب 

 وقمٚمقُمف اعمرشمبٓمة سمحٗمٔمف ُمـ قمٚمقم اًمرؾمؿ واًمْمبط واًمقىمػ.
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 األثر الرتبوي: املبحث الثاني 
٘مرآٟمٞمة يرى أهنا حتٛمؾ ذم ٟمٔماُمٝما اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمرشمبط سمٕمدة إن اعمت٠مُمؾ ذم اًمٙمتاشمٞمب اًم

وذًمؽ ذم  ارشمباط اًمتٕمٚمٞمؿ سماعمسجد أو  ،ٝمد هلا سم٠مصمرها اًمؽمسمقي واإليامينيِم ُمٙمقٟماٍت ُما

وُمـ ارشمباط اًمتٕمٚمؿ سمٛم١مدب وُمٕمٚمؿ ًمف اعمٙمان اًمذي سمجاٟمب اعمسجد، د وهق اعمسٞم

آضمتامقمٞمة. وهذا قمرض ًمبٕمض ُمقاصٗماشمف، وُمـ إىماُمة هلا أصمرها ذم اًمؽمسمٞمة اإليامٟمٞمة و

 هذه أصمار: 

 : غرس احترام القرآن وتعظيمو في نفوس الطلبة : أوال
إن شمٕمقيد اًمٜماؿمئة ُمٜمذ اًمّمٖمر قمغم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن ًمف أصمره ذم شمٕمٔمٞمؿ أطمٙماُمف 

 : وطمدوده وأواُمره وٟمقاهٞمف، وُمـ اًمسبؾ اًمتل متٞمزت هبا اًمٙمتاشمٞمب

 : تعظيم الماء الذي يمحى بو اللوح
 يكم: تبع ذم حمق إًمقاح اًمتل يمتب ومٞمٝما اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب ُماومٛمـ اعم

 : أن اعماء اًمذي يٛمحك سمف ُماء ٟم٘مل ـماهر. أوٓ 

: أن هذا اعماء يٚم٘مك ذم إٟماء ظماص، طمٗمٔما ًمٚم٘مرآن ُمـ رُمٞمف ذم ُمٙمان ٓ يٚمٞمؼ  صماٟمٞما

أو ىمد يتٕمرض ًمإلهاٟمة، وُمـ صمؿ يّمب ذم طمٗمرة شمراسمٞمة. وىمد وىمٗمت سمٜمٗمز قمغم هذه 

 .-وؾمٞم٠ميت اًمتٕمريػ هبا –ٞمة ذم زياريت ًمٙمتاب ُمدرؾمة زاوية ؾمٞمدي اًمرايض اًمٕمتٞم٘مة اًمٕمٛمٚم

 ( :الفقيو الُمدرر أو)باط في التعليم بمعلم ومؤدب وىو االرت ثانيا :
سمٕمد إرسة، وًمف أصمره إؾماد ذم صٞماهمة يٕمّد اًمٙمّتاب اًم٘مرآين اعمدرؾمة إومم 

 واًمٕمٚمٛمٞمة واًمٗمٙمرية.ؿمخّمٞمة اًمٓمٗمؾ وشمِمٙمٞمؾ وضمداٟمف وُمقاهبف اًمٕم٘مٚمٞمة 

اًمٕمٚمٛمل ومحسب، سمؾ   واًمٙمتاشمٞمب شمقصمؼ ارشمباط اًمٓمالب سمٛمٕمٚمٛمٝمؿ ًمٞمس ذم اجلاٟمب

ويٛمثؾ هلؿ ىماُمة قماًمٞمة اًمسٚمقك أقمٔمؿ، ٕهنؿ يٕمدوٟمف ىمدوة، ذم إصمر اًمؽمسمقي 

 يتساسم٘مقن ًمٚمت٠مد هبا، وي٠مظمذون قمٜمف أظمالىمف ويت٠مصمرون سمف أيام شم٠مصمر.

ف قمٜمف آ ا ـمٞمٚمة يقُمف، وٓ يٙماد يٗمّمٚمواًمٓماًمب ذم اًمٙمتاب يٚمتّمؼ سم٠مؾمتاذه يمثػم
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وهذا آرشمباط ًمف أصمره ذم شمٜمِمئة اًمٓماًمب، وشمٕمقيده قمغم أوىمات إيمؾ أو اًمٜمقم. 

أصقل هذا اًمديـ يماًمّمالة، وًمف أصمره ذم شم٘مقيؿ ؾمٚمقك اًمٓماًمب وشمريمٞمز إظمالق 

  .اًمٗماضٚمة ودمذيرها ذم طمٞماشمف، ويٙمقن حتت ُمالطمٔمة ُم١مدسمف وُمٕمٚمٛمف

 –وظماصة ذم اعمايض –حيٛمٚمف ُمـ ُم١مهالت قمٚمٛمٞمة وديٜمٞمة  سمام وًم٘مد يمان هذا اعمٕمٚمؿ

ذا أصمر ومّٕمال ذم إظمراج أضمٞمال ُم١مُمٜمة ُمرشمبٓمة سمرهبا، طماومٔمت قمغم ديٜمٝما وقمٚمقُمٝما طمتك 

 ذم أؿمد احلآت اًمتل ُمرَّ هبا اعمٖمرب أوىمات آؾمتٕمامر.

 -ريخ اإلؾمالُمل واعمٖمريب ًم٘مد ؿمٝمد شماريخ اًمٙمّتاب اًم٘مرآين ومؽمات ازدهار ذم اًمتا»

، شمقمم أُمره ذم أطمٞمان يمثػمة يمبار اًمٗم٘مٝماء وأهؾ اًمدراية سمْمبط اًمٙمتاب  -سماخلّمقص

اًمٕمزيز، اًمٕمارومقن سماعمٜمٝماج اًمؽمسمقي اإلؾمالُمل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، يمام أن وضمقد 

اًمٙمّتاب سمجاٟمب اعمسجد وارشمباـمف سماعمجتٛمع يمان قماُمال آظمر ذم أداء رؾماًمة اًمٙمّتاب 

يمبار اًمٕمٚمامء وضمٝماسمذة اًمٗمٙمر واًمسٞماؾمة اًمذيـ ىمادوا إُمة يماُمٚمة ذم إُمة إذ خترج ُمٜمف 

  ش هبؿ اًمِمٕمقبوؾمٕمدت 
(1)

. 

 

 

                           

                                       
 .284اًمٕمريب سمقؾمٚمٝمام  ص  –ٟمحق دمديد ُمٜماهج شمدريس اًم٘مرآن سماًمٙمتاشمٞمب  (1)
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ٖٕٜ 

واألبعاد االجتماعية والنفسية في  ةاإليمانيالرتبية :  املبحث الثالث
 الكتاب القرآني وآفاقه الربانية من خالل وظيفة اإلقامة الدراسية،

اًمدراؾمٞمة ُما يٕمؿ اًمٔمرف اًمزُماين وهق قمبارة قمـ اعمدة اًمتل وٟمٕمٜمل سماإلىماُمة 

ي٘مْمٞمٝما اعمتٕمٚمؿ ذم اًمٙمتاب وهق يتاسمع قمٛمٚمٞمة احلٗمظ واًمتحّمٞمؾ ًمٙمتاب اهلل، ويتٚم٘مـ 

اًمٕمٚمقم اعمرشمبٓمة سمتقصمٞمؼ ُمٕمارومف ومٞمف، واًمٗم٘مف ذم اعمتقن اعمساقمدة قمغم شمرؾمٞمخ شمٚمؽ 

ومٞمٝما ويٜمٕمٙمس ُم٘مدار اعمٕمارف ذم اًمٜمٗمس، وايمتساب اعمٚمٙمة اًمٕمٚمٛمٞمة اًمتل يتجغم 

 اؾمتٞمٕماسمف ًمٚمٗمـ وومٝمٛمف ًم٘مقاقمده وضبٓمف عمسائٚمف وىمْماياه.

يمام ٟمٕمٜمل سماإلىماُمة اًمدراؾمٞمة أيْما ُما يٕمؿ اًمٔمرف اعمٙماين، وٟمٕمٜمل سمف اًمٗمْماء 

اعم١مؾمسة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة ذم اًمٙمتاب أو ويِمٛمؾ   اًمتٕمٚمٞمٛمل اًمذي حيتْمٜمف أصمٜماء ُمدة شمٕمٚمٛمف،

أو همػم  عمَْْحرضة( أو)اجلاُمع( أو)اعمٙمتب()اعمسٞمد( أو)اعمَْٕمَٛمرة( أو)احِلَْمار( أو)ا

ذًمؽ مما يٓمٚمؼ قمغم شمٚمؽ اعم١مؾمسة سمحسب اجلٝمات واحلقارض ذم اًمدول اعمٖمارسمٞمة، وٓ 

ؾمّٞمام ذم اعمٖمرب إىمَم اًمذي ُما يزال سماًم٘مٞماس إمم دول اعمٖمرب إظمرى يماجلزائر 

ٕمٚمٛملم ومٞمٝما وشمقٟمس وُمقريتاٟمٞما وًمٞمبٞما يٕمتؼم ذم اًمٓمٚمٞمٕمة ذم قمدد اًمٙمتاشمٞمب ووومرة اعمت

 واًمٕمٜماية اًمِمٕمبٞمة واًمرؾمٛمٞمة هبا ويمثرة احلٗماظ ًمٚم٘مرآن ذم احلقارض واًمبقادي قمغم اًمسقاء.

 : الجهات المشهورة بالكتاتيب في المغرب
وٟمٔمرا ٓىمتّمار اعمٖمارسمة ذم اًم٘مرون إومم قمغم شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وضمٕمٚمٝمؿ ًمف 

٘مدم ًمٜما ذم ىمقل اسمـ يمام شم -أصؾ اًمتٕمٚمٞمؿ، وقمٚمٞمف يٜمبٜمل ُما حيّمؾ ُمـ اعمٚمٙمات 

وسمٜماء قمغم ُما أومتك سمف قمٚمامؤهؿ وأظمذ سمف قماُمتٝمؿ ُمـ إضمبارية اًمتٕمٚمٞمؿ ذم  -ظمٚمدون

اًمُٙمتاب واقمتباره طم٘ما ُمستح٘ما ًمٚمقًمد قمغم أسمٞمف، وُما درج قمٚمٞمف اعمتٕماىمبقن قمغم احلٙمؿ 

ذم اًمدول اًمتل طمٙمٛمت اعمٖمرب ُمـ زُمـ اًمٗمتح اإلؾمالُمل ُمـ اقمتامد اًمٙمتاشمٞمب 

رب)اعمسايد( ربٞمؿ، واًمٕمٛمؾ قمغم شمزويد احلقارض سمطمٞمدة ذم اًمتٕمٚموؾمٞمٚمة شمٙماد شمٙمقن اًمق
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ٖٖٓ 

و)درب([(طمقُمة)يمؾ ]ذم  و)اًمٙمتاشمٞمب(
(1)

ًمزام اًم٘مبائؾ ذم اًمبقادي سماختاذ وإ 

ومٞمٝما ًمٚم٘مٞمام سمتٕمٚمٞمؿ  )اعمدرريـ(ُمِمارـمة اعمٕمٚمٛملم و)اإلطمْمارات( و( )اجلقاُمع

 ٕمٚمؿ )اعمدرر(اهنؿ إًمٞمٝما وىمٞماُمٝمؿ سم٠مُمر اعماًمّمبٞمان وحتٗمٞمٔمٝمؿ اًم٘مرآن، وإدظمال صبٞم

وُم١مٟمتف وأضمرشمف، وم٘مد اؾمت٘مرت هذه إقمراف إمم اًمٞمقم، وأُمست داظمٚمة ذم اًمٜمٔمام 

أو)وم٘مٞمف اعمسجد( أو)ـماًمب  اًمٕمام، وأُمسك وضمقد )ُمدرر اجلامقمة(آضمتامقمل 

ضمزءا ٓ يتجزأ ُمـ اعمٜمٔمقُمة آضمتامقمٞمة احلرضية واًم٘مبٚمٞمة، سمؾ هق رأؾمٝما  اًم٘مبٞمٚمة(

 اًمٜمائٞمة قمـ احلرض طمٞمث شمِمتد احلاضمة إًمٞمف. ورئٞمسٝما. وٓ ؾمّٞمام ذم اًمبقادي

وىمد ؿماع سملم ـمٚمبة اًم٘مرآن اًمذيـ يِمدون اًمرطمال ذم اعمٖمرب إمم اجلٝمات ذم ـمٚمب 

ذم اًمدًٓمة قمغم أهؿ اجلٝمات  (مسجد)احلذق ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، شمداول اًمرُمز سمحروف 

إرسمع اًمتل شمٜمتنم ومٞمٝما ُم١مؾمسات اإلىمراء، وشمِمتٝمر سمقومرة وُمٝمارة اًم٘مراء ومٞمٝما 

 ظماصة ذم قمٚمؿ اًمرؾمؿ واًمْمبط.و

، وهل ىمبٞمٚمة جماورة عمديٜمة ُمرايمش ىمد اؿمتٝمرت ويٕمٜمقن سمرُمز )اعمٞمؿ( )َُمْسٗمٞمَقة(

ُمـ ىمديؿ ُمٜمذ أيام اًمدوًمة اًمٚمٛمتقٟمٞمة اعمراسمٓمٞمة ذم اًم٘مرن اهلجري اخلاُمس سمٙمثرة طمٗماظ 

 اًم٘مرآن ومٞمٝما سمرواياشمف وإشم٘مان قمٚمقُمف وُمتقٟمف وطمٗمٔمف.

وهل ىمبائؾ يمثػمة، ومتتد ذم ضمٜمقب  ؾمقس(وأُما طمرف اًمسلم ومػمُمزون سمف إمم )

 اعمٖمرب مما يكم ُمرايمش إمم أىمَم اًمّمحراء اعمٖمرسمٞمة وُمقريتاٟمٞما.

وهل جمٛمققمة ُمـ اًم٘مبائؾ ذم ؿمامل اعمٖمرب  وأُما طمرف اجلٞمؿ ومٞمِمػم إمم )ضِمباًَمة(

متتد ُمـ ُمديٜمة وماس إمم ؾماطمؾ اًمبحر إسمٞمض اعمتقؾمط مما يِمٛمؾ ىمبائؾ اًمريػ إمم 

  وىمبائؾ همامرة.ُمديٜمة ـمٜمجة وأصٞمال

وهل جمٛمققمة ىمبائؾ إمم اًمٖمرب ُمـ ُمرايمش ومتتد  وأُما اًمدال ومػمُمز إمم )ديماًمة(

                                       
 اًمٞمقم. احلقُمة واًمدرب ذم ُم٘ماسمؾ احلل اًمسٙمٜمل اًمّمٖمػم ( 1)
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ٖٖٔ 

ُمـ وادي أم اًمرسمٞمع إمم ىمبٞمٚمة )طماطمة( ذم اجلٜمقب ز قمغم اًمساطمؾ إـمٚم

وقَمْبدة و)اًمِمٞمافمٛمة(
(1)

  . 

وُمّمداق ُما ىماًمف صاطمب اًمرُمز قمـ ىمبائؾ ؾمقس ُما ٟمجده ذم اًمٙمتاسمات اًمتل 

 ـ ظمرجيل هذه اًمٙمتاشمٞمب ُمـ قمٚمامء ؾمقس اعمذيمقرة.صدرت قمـ ـمائٗمة ُم

واصٗما  سمف )ؾمقس اًمٕماعمة(ومٝما هق ُم١مرخ هذه اجلٝمة ُمـ سمالد اعمٖمرب ي٘مقل ذم يمتا

 عما قمٚمٞمف احلال ذم ضمٝمتف ذم اًم٘مرن اعمايض:

ىمٚمام دمد ىمرية ذم هماًمب ٟمقاطمل ؾمقس إٓ ويمان رسمع ؾمٙماهنا أو ُما ي٘مارب »

ش اخلٛمس ومٛمـ اًمٜمدورمخسٝمؿ ُمـ طمٗمٔمة اًم٘مرآن، أُما اًمتل ومٞمٝما 
 (2)

. 

وي٘مقل أطمد أسمٜماء هذه اجلٝمة ذم سمحث ًمف قمـ احلريمة اًمٕمٚمٛمٞمة ذم اًم٘مرٟملم احلادي 

 : قمنم واًمثاين قمنم ذم ضمٜمقب اعمٖمرب سمٛمديٜمة شماروداٟمت اًمسقؾمٞمة

يرشمبط اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمديٜمة سماعمساضمد واًمٙمتاشمٞمب واًمزوايا واًمرسماـمات، إمم ضماٟمب »

شمٙمقن ضمقاٟمبف  ٝمام سمٚمٖمت ُمـ اًمّمٖمر ُمـ )يُمتاب(ٚمق طمارة ُماعمدارس، وٓ شمٙماد خت

هماصة سماًمّمٖمار، وهؿ ُمٜمٝمٛمٙمقن ذم طمٗمظ اًم٘مرآن وُمبادئ اًمٕمٚمقم
(3)

ويبٚمغ اًمتٜماومس  

ش أؿمده سملم اًمٙمتاشمٞمب ذم ضمقدة احلٗمظ واحِلْذق ويمثرة اعمتخرضملم
 (4)

. 

وي٘مقل أطمد يمبار اعمدرريـ اعمامرؾملم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ سمسقس، وهق اًمٞمقم ؿمٞمخ ـماقمـ ذم 

ُمدَّ اهلل ذم قمٛمره ذم قماومٞمة وأدام اًمٜمٗمع سمف  –يمر زم اًمِمٞمخ قمبد اهلادي محٞمتق اًمسـ يمام ذ

                                       
هذا اًمرُمز وشمٗمسػمه مما اؾمتٗمدشمف ؿمٗمقيا ُمـ اًمديمتقر قمبد اهلادي محٞمتق ذم زياريت ًمٚمٛمٖمرب وىمد وىمٗمت سمٜمٗمز  (1)

 قمغم طم٘مٞم٘مة  ذًمؽ سمزياريت ًمٕمدد ُمـ اًمٙمتاشمٞمب ذم ديماًمة وؾمقس وؿمامل اعمٖمرب سمٓمٜمجة. 

  .32ؾمقس اًمٕماعمة عمحٛمد اعمختار اًمسقد: ص  (2)

شمسربٝمؾ ىمقاقمربد اًمرؾمربؿ   ؾمقس سملم حتٗمٞمظ اًم٘مرآن وحتٗمٞمظ سمٕمض اًمٜمّمربقص اًمتربليمثػما ُما جيٛمع اعمدررون ذم (3)

اعمرؿمربد )ض ُمبادئ اًمٗم٘مف يمٛمٜمٔمقُمة اسمـ قماذ وسمٕم (اًمتاءات)و (اًمٔماءات)و (احلذومٞمات)واًمْمبط وظماصة 

 (.عمٕملم قمغم اًمرضوري ُمـ قمٚمقم اًمديـا

ّمٚمقيت: جمٚمة يمٚمٞمة اًمنمربيٕمة: اًمٕمربدد احلريمة اًمٕمٚمٛمٞمة  ذم اجلاُمع اًمٙمبػم سمٛمديٜمة شماروداٟمت ًمألؾمتاذ ُمّمٓمٗمك اعم (4)

 .143إول ص 
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ٖٖٕ 

اخلاص  (اًمٙمتاب)وذًمؽ ذم يمتاسمف اعمسٛمك )اعمدرؾمة إومم( وهق يٕمٜمل هبا  –

 سماًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآين حتت قمٜمقان:

 أو اعمٕمٚمؿ. (اعمدرر)ويٕمٜمل سماًمٓماًمب:  (اًمٓماًمب واعمٝمام اًمتل شمٜماط سمف)

جدهؿ سمام هق ذم طماضمة إًمٞمف، وأول ذًمؽ أن ي٘مٞمٛمقا ومٞمف يتٕماهد أهؾ يمؾ ىمرية ُمس»

ُمـ خيتاروٟمف ومٝمام وديٜما ومهة، ًمٚمّمالة هبؿ مجاقمة، وًم٘مراءة اًمقصمائؼ، وًمٙمتب اًمرؾمائؾ 

حلسـ فمٜمٝمؿ سمٛمـ ؿمارـمقه، وٓ ؾمّٞمام اًمٕمجائز، وًمتٕمٚمٞمؿ أوٓدهؿ  –وًمالؾمؽمىماء 

اًمّمٖمار، قمغم وفمٞمٗمة
(1)

 ي٠مظمذها ُم٘ماسمؾ ذًمؽ. 

غم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًم٘مرآن وم٘مط، سمؾ يٕمٚمٛمٝمؿ ُمٕمف آداب اًمديـ، قم (اًمٓماًمب)وٓ ي٘متٍم 

يمّمٗمات اهلل ورؾمٚمف ومجٞمع ُما جيب اقمت٘ماده قمغم اعمٙمٚمػ مما ضماءت سمف أيات 

وإطماديث، ُمـ أن هلل يمتبا ُمٜمزًمة، وأن ًمف رؾمال إمم إُمؿ، وًمف ُمالئٙمة ٓ يٕمّمقن 

 اهلل، وُمـ وضمقد اجلـ اًمِمٞماـملم.

ؾمت٘مرار إسمدي، ظمتؿ اهلل ًمٜما سماحلسٜمك، ورزىمٜما ويٕمٚمٛمٝمؿ ُما ي٠ميت سمٕمد اعمقت إمم آ

 احلسٜمك وزيادة.

يمام يٕمٚمٛمٝمؿ يمٞمٗمٞمة اًمقضقء وإذان واإلىماُمة، واًمّمالة وأوىماهتا، وحيٗمٔمٝمؿ 

اًم٘مٜمقت
(2)

واًمتِمٝمد 
(3)

، ودقماء صالة اجلٜمازة، وٟمحق ذًمؽ يمٛمتـ اسمـ قماذ ذم اًمٗم٘مف 

شواًمؼمدة واهلٛمزية ذم اعمديح
 (4)

. 

ؾمالم وقمددها، ومٞمقضمف إًمٞمٝمؿ سمّمقت قمال سمٕمد قمٍم ويٕمٚمٛمٝمؿ أيْما ىمقاقمد اإل

 : إرسمٕماء أو صبٞمحة اخلٛمٞمس إؾمئٚمة اًمتاًمٞمة

                                       
 يٕمٜمل: إضمرة اًمتل يتؿ آشمٗماق قمٚمٞمٝما، وهماًمبا ُما شمٙمقن ُمـ اعمحاصٞمؾ اًمزراقمٞمة. (1)

يٕمٜمل اًمدقماء اًمذي يدقمك سمف ىمبؾ اًمريمقع ذم اًمريمٕمربة اًمثاٟمٞمربة ُمربـ صربالة اًمّمرببح طمسربب ُمربا قمٚمٞمربف اعماًمٙمٞمربة ذم  (2)

 اعمٖمرب، وهق قمٜمدهؿ ُمـ ُمستحبات اًمّمالة.

 يٕمٜمل ذم اًمّمالة. (3)

 يٕمٜمل: ىمّمٞمديت اًمِمٞمخ ذف اًمديـ اًمبقصػمي ذم اعمديح واًمسػمة اًمٜمبقية. (4)
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 .إًمخ.ىماقمدة سمٜمل اإلؾمالم؟ ُماهل...؟ .. قمغم يمؿ -

، ×يمام يٚم٘مٜمٝمؿ طمٙماية إذان، وـمٚمب اًمقؾمٞمٚمة سمٕمده ُمـ اهلل شمٕمامم ًمٜمبٞمف إيمرم 

ٝمؿ قمغم اًمدقماء سمٕمد ذًمؽ وأن يبٕمثف ُم٘ماُمًا حمٛمقدا ًيمام ورد ذم صحٞمح إطماديث، وحيث

ٕٟمٗمسٝمؿ وواًمدهيؿ وُمِماخيٝمؿ
(1)

. 

وهٙمذا حتقًمت وفمٞمٗمة اًمٙمتاشمٞمب ذم اعمٖمرب إمم رؾماًمة شمرسمقية، ومل شم٘مػ قمٜمد يمقهنا 

ُم١مؾمسة شمٕمٚمٞمٛمٞمة سمحتة، وهبذا شم٠مشّمك هلا أن شمتٖمٚمٖمؾ ذم وضمدان ؾمٙمان اعمٖمرب، وشمٕمؿ 

ن حتتؾ ُمٙماٟمًا اًمقـمـ يمٚمف سمادية وطمارضة ُمـ أىمّماه إمم أىمّماه، وسمذًمؽ اؾمتٓماقمت أ

سمارزًا ذم ُمٜمٝماج اًمتٕمٚمٞمؿ إوزم ذم اعمٖمرب، وأن هتٞمٛمـ قمغم اًمساطمة سمقصٗمٝما 

ُم١مؾمسات شمرسمقية ؿمٕمبٞمة ُمتجذرة ذم اًمتاريخ اعمٖمريب، وُمِمٙمٚمة ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمٛمقُمل 

 اًمذي يبذل ًمٚمجٛمٞمع سماعمجان أو قمغم إيمثر، سمتٙماًمٞمػ زهٞمدة ويسػمة.

 : الرحلة التعليمية
ذم  (اًمٙمّتاب اعمٖمريب)ٜمٔمر إمم فماهرة أظمرى يتٛمٞمز هبا اًمويٜمبٖمل هٜما أن ٟمٚمٗمت 

ىمبائؾ  وذم ؾمائر ،وُما طمقهلا ُمـ اًم٘مبائؾ (ةُمسٗمٞمق)اجلٝمات اًمتل أذت إًمٞمٝما ذم 

وىمبائؾ ضمباًمة واًمريػ، وهل فماهرة اًمرطمٚمة  ،ؾمقس، وأطمقاز ُمرايمش وديماًمة

اًمٙمتاشمٞمب اعمبٙمرة سماًمقًمدان اعمتٕمٚمٛملم ُمـ اًمبٚمدان اًمتل وًمدوا ومٞمٝما أو قمغم إىمؾ ُمـ 

اًمتل وجلقها أول ُمرة، ٓؾمتٙمامل طمٗمظ اًم٘مرآن وطمٗمظ اعمتقن اعمساقمدة واعمٙمٛمٚمة قمغم 

ُمِمايخ ضمدد ممـ ذاقمت ؿمٝمرهتؿ، أو ذم يمتاشمٞمب ُمِمٝمقد هلا سماعمٝمارة واحلذق ذم 

اًمتٚم٘ملم، أو شمتقاومر ومٞمٝما أؾمباب اًمٕمٞمش، ومتّٙمـ اًمٓمٗمؾ ُمـ آٟم٘مٓماع قمـ أسمقيف عمدة 

ؾ ويٓمٚمؼ قمغم هذه اًمٗمئة قمادة اؾمؿ ، ًمٞمتٗمرغ ًمٚمتحّمٞمـمقيٚمة ىمد شمبٚمغ اًمٕمام أو أيمثر

وهق: ُمـ ي٘مٞمؿ سماًمٙمتاب إىماُمة دائٛمة ُمتٗمرهمًا،  (اعمساومري)وقمغم واطمدهؿ  (اعمساومرية)

                                       
اعمدرؾمربربة إومم: وصربربػ ؿمربرباُمؾ ًمٚمتٕمٚمربربٞمؿ إوزم سماعمدرؾمربربة اًم٘مرآٟمٞمربربة ذم ؾمربربقس ًمٚمٗم٘مٞمربربف صربرباًمح سمربربـ قمبربربد اهلل  (1)

 .22-19اإلًمٖمل: ص
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بط سمإقمٞماد اًمديٜمٞمة وهل قمٓمؾ شمرشم (اًمٕمقاذ)يٙماد يذهب إمم ُمٜمزل أهٚمف إٓ ذم وٓ 

 ع اًمبالد.أؾمبققما أو قمنمة أيام ذم اًمٖماًمب ذم مجٞم (اًمتدرير)يتقىمػ ومٞمٝما 

وذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٙمتاشمٞمب وهق اًمٖماًمب ذم ؾمائر ىمبائؾ اعمٖمرب 

 شمتح٘مؼ مجٚمة ُمـ اعمزايا وإهداف اًمؽمسمقية ُمـ أمهٝما:

 شمرسمٞمة اًمٓمٗمؾ قمغم آؾمت٘مالل قمـ أهٚمف ذم شمسٞمػم طمٞماشمف. -1

شمرسمٞمتف قمغم آقمتامد قمغم اًمٜمٗمس ذم شمدسمػم قمٞمِمف ومٞمتٕمٚمؿ ذم اًمٙمتاب يمٞمػ  -2

 ويدسمر ومراؿمف وهمٓماءه، ويٖمسؾ صمٞماسمف سمٜمٗمسف.يٓمبخ همذاءه، 

ء داظمؾ احلجرة أوذم ؾمقاقمغم روح اجلامقمة وآٟمدُماج ومٞمٝما، شمرسمٞمتف   -3

(َأظَمْرسمٞمش)
(1)

أصمٜماء آضمتامع ذم اًمذي جيتٛمع ومٞمف إـمٗمال أصمٜماء اًمدراؾمة، أو ذم  

: اًمسقر اًمتل طمٗمٔمٝما سمتٙمرارها سمّمقرة دائٛمة طمتك  أي (إؾمقار)طمٚم٘مات ُمراضمٕمة 

ذم أول اًمّمباح وسمٕمد  (احلزب اًمراشمب)قظما ذم ذايمرشمف، أو ذم ظمالل اد رؾمشمزد

اعمٖمرب، وي٘مرأ ومٞمف ضمزء ُمـ اًم٘مرآن يتٙمقن ُمـ طمزسملم سمٙمٞمٗمٞمة مجاقمٞمة ذم مجٞمع اعمساضمد 

سمٓمقل اًمزُمـ، وهق شم٘مٚمٞمد ضمار ذم اعمٖمرب ُمـ أول اًم٘مرن اًمسادس اهلجري يمان ىمد 

ٜمدُما قماد ُمـ رطمٚمتف إمم رشمبف داقمٞمة اًمدوًمة اعمقطمدية حمٛمد سمـ شمقُمرت اًمسقد قم

اعمنمق ومثار قمغم دوًمة اعمراسمٓملم سمٛمرايمش، ومجٕمؾ ىمراءة احلزب اًمراشمب اًمٞمقُمل ؿمٕمار 

دوًمتف، وسم٘مل سمٕمد ذًمؽ ذم اًمدول اعمتٕماىمبة قمغم احلٙمؿ عما ًمف ُمـ ىمٞمٛمة شمٕمٚمٞمٛمٞمة شمساقمد 

قمغم شمداول اًم٘مرآن وشمدارس اعمتٕمٚمٛملم ًمف ظمٞمٗمة اًمٜمسٞمان، ومرشمبت ًمف ُمراؾمٞمؿ ُمرشمبٓمة 

ٗمت قمٚمٞمف أوىماف يٍمف ريٕمٝما قمغم اًم٘مائٛملم سمف وإمم اًمٞمقم، وخيتؿ ومٞمف اًم٘مرآن سمف، ووىم

ُمرة يمؾ ؿمٝمر
(2)

. 

                                       
 .15اٟمٔمر يمتاب اعمدرؾمة إومم: ص (1)

 .33-2/31اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة: (2)
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اًم٘مٗمز قمغم اعمراطمؾ أو شمداظمٚمٝما ،وأقمٜمل سمف: أن اًمٓمٗمؾ وهق ذم سمداية اًمتٚم٘مل  -4

وىمد رأيت ذًمؽ أصمٜماء زياريت  –وإظمذ جيد ٟمٗمسف داظمؾ وؾمط ُمتِمٕمب اعمستقيات 

جمٛمققمة صٖمػمة أو يمبػمة ُمـ  (اعمسٞمد)و طمٞمث شمْمؿ ىماقمة اًمتٕمٚمٞمؿ أ -اشمٞمب ًمٚمٙمت

اعمتٗماوشملم ذم اًمسـ واعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل وذم ٟمقع اعمٙمتقب ذم أًمقاطمٝمؿ ُمـ اًم٘مرآن 

وُم٘مداره، وهق حيتؽ هبؿ ويٛمتزج يقُمٞما ومٞمتٕمرف سمسبب ذًمؽ قمغم يمثػم ُمـ اًم٘مرآن 

ويرى ُمـ اًم٘مقاقمد  (إٟمّماص)بؾ أن يّمؾ إًمٞمف سمٚمقطمف، ويسٛمع ُمـ وُما يرشمبط سمف ىم

ٟمة ذم إًمقاح واًمرُمقز اًمداًمة قمٚمٞمٝما ُما ًمٞمس ذم ًمقطمف ُمٜمٝما، وهٙمذا يتاح ًمف أن اعمدو

قمـ ـمريؼ اعمالطمٔمة واًمتحّمٞمؾ اًمتٚم٘مائل  (اًمٙمتاب)ر إضاذم ُمـ صم٘ماومة حيّمؾ قمغم ىمد

 واًمٕمٗمقي سمسبب هذا اًمتقاصؾ ذم قملم اعمٙمان.

إصمارة احلقاومز، وهق أُمر ـمبٞمٕمل يٜمِم٠م قمـ ـمريؼ  اًمتٜماومس سملم ذوي إؾمٜمان  -5

 ٘مارسمة ،ُمٜمِم١مه اًمِمٕمقر سماًمذات، واًمرهمبة ذم اًمتٗمقق قمغم أظمريـ .اعمت

وًم٘مد أصمٜمك سمٕمض اًمباطمثلم قمغم ُمٜمٝمجٞمة اًمٙمتاب اعمٖمريب ذم اجلٛمع سملم أيمثر ُمـ 

 ُمستقى ُمـ إـمٗمال ذم طمجرة اًمدرس، وٟمبف قمغم ُمزية ذًمؽ وم٘مال: 

حيتقي اًمٙمتاب قمغم قمدة ُمستقيات ُمتٗماوشمة ذم طمجرة واطمدة، اًمٌمء اًمذي »

ومٞمف اعمدرؾمة احلديثة قمغم ُمستقى اعمديٜمة. وماعمتٕمٚمٛمقن ذم اعمدرؾمة اًم٘مرآٟمٞمة ذم ومِمٚمت 

طمجرة واطمدة، يتٗماوشمقن أقمامرًا وذيماء واؾمتٞمٕماسمًا وطمٗمٔمًا، ومٜمجد جمٛمققمة ذم ُمرطمٚمة 

اًمّتٝمجل، وأظمرى ذم ُمرطمٚمة اًمتٕمٚمٞمؿ سماعمحايماة، وأظمرى سمدأت شمٕمتٛمد قمغم ٟمٗمسٝما، 

، واًمٙمؾ ذم ٟمٔمام حمٙمؿ سمديع، واعمٕمٚمؿ وأظمرى دماوزت ُمرطمٚمة اإلُمالء وآؾمتٛمالء

قمغم  سمّمػمة سمٙمؾ واطمد، يسٛمع هلؿ ىمراءة إًمقاح يقُمٞما، وىمراءة إؾمقار سماًمتٜماوب 

 واعمسػمة شمتحرك.

احلؼ ذم أن يٜمت٘مؾ اًمتٚمٛمٞمذ ُمـ ُمرطمٚمة إمم أظمرى طمسبام يراه ُمـ  (اعمدرر)وًمٚمٗم٘مٞمف 

ًمٞمٜم٘مؾ اًمٓمٗمؾ ُمـ اؾمتٕمدادات ومٙمرية وطمٗمٔمٞمة، ومال يٜمتٔمر اٟمتٝماء اًمسٜمة اًمدراؾمٞمة 
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ُمستقى ٔظمر، وماًمتٚمٛمٞمذ اًمذي حيٗمظ ُما يٙمتب ًمف سمرسقمة يٜمت٘مؾ يقُمٞما ُمـ ُمستقى 

ؿ اؾمتٕمدادات ومٓمرية ربٝمربت ًمربـ اًمذيـ ًمٞمسربريربٛمتٕمثربر اًمربربٔمربٜمتربث ٓ يربر، طمٞمربٔظم

شًمٚمحٗمظ وآؾمتٞمٕماب
 (1)

. 

 اًمديمتقر محٞمتق شمٕمٚمٞم٘ما قمغم هذا اًمٜمٛمط اعمٖمريب ذم شمٙمقيـ ىماقمة اًمدرس:ي٘مقل 

ُمـ ظمٚمؼ احلقاومز وسمٕمث احلٞمقية ذم  (اعمحرضة)وشمتٛمٙمـ  (اًمٙمتاب)تٛمٙمـ وهٙمذا ي»

ُمقاهب اًمٜماؿمئة سمّمقرة ٓ يت٠مشمك ُمثٚمٝما ذم اعمدرؾمة اًمٕمٍمية احلديثة، إذ أن ُمـ ؿم٠من 

ُمستقيات اًمتٕمٚمٞمؿ أن جيٕمؾ اًمٓمٗمؾ اعمتٕمٚمؿ أوؾمع أوم٘ما ودراية  هذا اًمتٜمقع واًمتامزج سملم

تقيات ذم اعمحرضة اًمت٘مٚمٞمدية، ومٜمحـ وأوؾمع ـمٛمقطما، ًمتٕمرومف قمغم ُما يٜمتٔمره ُمـ ُمس

ا قمـ اًم٘مراءات اًمسبع ورواياهتٕمٚمٛمٜما ىمد قمرومٜما اًمٙمثػم وٟمحـ صٖمار أصمٜماء شم

اًم٘مرائٞمة، وذًمؽ سمسبب رؤيتٜما ًٕمقاح اًمٓمٚمبة وؾمامقمٜما  -: اعمتقن أي – (اًمٙمراريس)و

 ُمٜمٝمؿ أصمٜماء وضمقدٟما ُمٕمٝمؿ ذم حمرضة واطمدة ًمٕمدد ُمـ اًمسٜملم.

، ومٝمؿ إمم ُما ؿقمٜمد إـمٗمال ويٜمٛمق ُمٕمٝم ٠ميٜمِم يْماف إمم ذًمؽ ٟمقع ُمـ اًمٗمْمقل

يِمتٖمؾ سمف ُمـ هق ومقىمٝمؿ أـمٛمح، وإًمٞمف أيمثر شمٓمٚمٕماً وطمٜمٞمٜمًا، ٓ ؾمٞمام إذا يمان هٜماك 

شم٘مارب ذم اًمسـ، واٟمٗمتاح ذم اًمٕمالىمات وقمٚمق ذم مهة اعمتٕمٚمؿ، وىمديام اًمتٗمت إمم هذا 

 : وقمٚمؾ ًمف سم٘مقًمف –اًمٓمبٞمب واًمٗمٞمٚمسقف اعمِمٝمقر  –اًمرئٞمس اسمـ ؾمٞمٜما 

ن اًمّمبل قمـ اًمّمبل أًم٘مـ، وهق قمٜمف آظَمذ، وسمف آَٟمس، ووضمقد اًمّمبل ُمع ٕ»

همػمه ُمـ اًمّمبٞمان أدقمك إمم اًمتٕمٚمؿ واًمتخرج، وم٢مٟمف يباهل اًمّمبٞمان ُمرة، ويٖمبٓمٝمؿ 

ُمرة، وي٠مٟمػ قمـ اًم٘مّمقر قمـ ؿم٠موهؿ ُمرة، صمؿ إهنؿ يؽماوم٘مقن ويت٘مارضقن اًمزيارة، 

اراة واعمباهاة واعمساضمٚمة ويتٙمارُمقن ويتٕماوضقن احل٘مقق، ويمؾ ذًمؽ ُمـ أؾمباب اعمب

شواعمحايماة، وذم ذًمؽ هتذيب ٕظمالىمٝمؿ، ومتريـ ًمٕماداهتؿ
 (2)

. 

                                       
 .1/23يمتاب إٟمّماص اًم٘مرآٟمٞمة:  (1)

 .584-2/583طمٞماة اًمٙمتاب وأدسمٞمات اعمحرضة ًمٚمديمتقر قمبد اهلادي محٞمتق:  (2)
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وهٙمذا شمتٙمقن ذم اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة اًمٚمبٜمات اًمّماحلة اًمتل ُمـ ؿم٠مهنا اإلؾمٝمام ذم 

شمٙمقيـ اعمجتٛمع اعمسٚمؿ اًمّماًمح، وسمٜماء ُم١مؾمساشمف قمغم شم٘مقى ُمـ اهلل ورضقان، وشمرسمٞمة 

وح اًم٘مرآن وأظمالىمف اعمستٛمدة ُمـ ؾمقره وآياشمف طمتك أسمٜمائف قمغم ىمٞمؿ اًمٗمْمٞمٚمة ور

يتحقل اًمتدسمر هلا وطمسـ شمالوهتا إمم ُمٚمٙمة ذم اًمٜمٗمس يؽمسمك ومٞمٝما طمب اخلػم، واًم٘مٞمام 

سمحؼ اهلل ذم إقمامل واًمٗمرائض واًمسٜمـ، واًمتخٚمؼ سم٠مظمالق اإلؾمالم وىمٞمؿ اإليامن 

ٕمروف ًمٚمخٚمؼ، اًمتل شمدقمق إمم اإليثار واإلطمسان، واًمّمدق ذم اعمٕماُمٚمة، وسمذل اعم

وسمسط اًمقضمف، واًمتحكم سماًمسامطمة واًمٕمدل، وؾمٕمة اًمّمدر، واًمٜم٠مي قمـ يمؾ ُمٔماهر 

آٟمٖمالق واًم٘مٚمؼ اًمتل شم١مدي إمم رومض آٟمدُماج واًمتٓمرف ذم اًمٗمٙمر، ويمؾ هذه 

اًمٗمْمائؾ هل ذم احل٘مٞم٘مة ٟمتاج ـمبٞمٕمل هلذا إومؼ اإليامين اًمسٛمح، ومما ي٠ميت صمٛمرة حلٗمظ 

ٕمف سماًم٘مٚمب واًم٘ماًمب ذم ُم١مؾمسات اًمتحٗمٞمظ، ىمٞماُما هلل يمتاب اهلل وشمدارؾمف، واًمٕمٞمش ُم

شمٕمامم سمتٕمٚمٛمف واًمتٗم٘مف ومٞمف، وشمٕمٚمٞمٛمف، واًمٕمٛمؾ سمف، واًمدقمقة إًمٞمف، وشمٞمسػم وصقًمف إمم 

 اًمٜماس يماومة.
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 الفصل الرابع
 الزيارات امليدانية لخلوقوف عخلى التجارب العخلمية وتقويمها

قمغم اًمتجارب اًمٕمٚمٛمٞمة ذم اًمٙمتاشمٞمب ُمـ ظمالل اعمامرؾمة ويمان ٓ سمد ًمٚمقىمقف 

اًمٕمٛمٚمٞمة، ُمـ اًم٘مٞمام سمٕمدة زيارات ُمٞمداٟمٞمة هادومة ٕيمثر ُمـ ضمٝمة وُمٜمٓم٘مة ُمـ اعمٖمرب 

ذم ؿمامًمف وضمٜمقسمف ووؾمٓمف ذم ضمٝمات ـمٜمجة وهمرب ُمديٜمة ُمرايمش وضمٜمقهبا، وهل 

رص ُمـ أهؿ اجلٝمات اعمِمٝمقرة سمٙمثرة اًمٙمتاشمٞمب ومٞمٝما، ووومرة طمٗمافمٝما، وزيادة احل

قمغم اًمث٘ماومة اإلؾمالُمٞمة  اعمّماطمبة حلٗمظ اًم٘مرآن ومٞمٝما، وهمٜمك رصٞمدها اًمٕمٚمٛمل ُمـ 

اعمحٗمقظ ُمـ احلٓمِّٞمات سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝما، واًمٕمٜماية سمتٚم٘مٞمٜمٝما ًمٚمقًمدان واًمٓمالب أصمٜماء 

اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة، وهل جمٛمققمات  (اًمٙمراريس)ٗمٞمظ ذم إًمقاح، أو ُمـ ظمالل طمٗمظ اًمتح

ؿ اًمرؾمؿ واًمْمبط وىمقاقمد اًمتجقيد ُمـ اًمٜمّمقص )إٟمّماص( اعمٜمٔمقُمة ذم قمٚم

 وإداء مما يٙمّقن اًمث٘ماومة اًم٘مرائٞمة ًمٚمٕمامل واعمتٕمٚمؿ واًم٘مارئ واعم٘مرئ.

يمان اًمقىمقف قمغم يمتاشمٞمب ُمتٛمٞمزة ذم هذه اجلٝمات ُمـ اعمٖمرب مما طمٗمزين إمم ؿمّد 

اًمرطمال إًمٞمٝما ًمٚمقىمقف ذم قملم اعمٙمان قمغم مجٚمة ُمـ اًمت٘مٜمٞمات اجلارية ذم اًمتٚم٘ملم 

تٕمٛمٚمة ومٞمف، واًمتٕمرف قمغم احلٞماة ذم اًمٙمّتاب، واًمت٘ماًمٞمد اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة اعمتبٕمة وأًمٞمات اعمس

ومٞمف، واعمراؾمٞمؿ اعمٕمتادة اًمتل خيْمع هلا اعمتٕمٚمؿ أصمٜماء وضمقده ذم اًمٙمتاب، واًمٗمئات 

اًمٕمٛمرية اًمتل شمرشماد هذه اعم١مؾمسات وشمرطمؾ إًمٞمٝما ًمإلىماُمة هبا أصمٜماء ومؽمة اًمتٕمٚمؿ، 

 وإدسمٞمات اعمرشمبٓمة سمذًمؽ .

 ٙمتاشمٞمب اًمٜمٛمقذضمٞمة اًمتل ظمّمّمتٝما سماًمزيارة هل اًمتاًمٞمة:ويماٟمت اًم

 : في شمال المغرب -أ
 : كتاب قرية الرُّمَّان بضواحي مدينة طنجة  -1

وُمديٜمة ـمٜمجة ُمديٜمة أصمرية ىمديٛمة شم٘مع ذم ؿمامل اعمٖمرب قمغم رأس اًمبقهماز اًمبحري 

سمٕمد اًمذي يٗمّمؾ ُما سملم إومري٘مٞما وأورسما طماًمٞما، وسملم اعمٖمرب وإٟمدًمس )إؾمباٟمٞما( 
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اًمٗمتح اإلؾمالُمل. وهل ُمٜمٓم٘مة ضمبٚمٞمة يٚمت٘مل قمغم ؾماطمٚمٝما اًمبحر إسمٞمض اعمتقؾمط 

 )سمحر اًمزىماق( سماعمحٞمط إـمٚمز اًمٙمبػم.

ُمـ ُمديٜمة ـمٜمجة ذم ُمٜمحدر هْمبة  اوشم٘مع ىمرية اًمرُمان قمغم ٟمحق قمنميـ يمٞمٚمقُمؽم

ُمٜمٕمزًمة قمـ اًمٕمٛمران ٟمققما ُما، ويمان هذا ُم٘مّمقدا ذم اظمتٞمار اعمٙمان إلىماُمة هذا 

ومٞمٝما عما ًمف ُمـ ُمزية اهلدوء واعمٜماخ اًمّمحل اعمالئؿ ووومرة اعماء وآٟم٘مٓماع قمـ  اًمٙمتاب

 يمؾ ُما ُمـ ؿم٠مٟمف أن يِمقش قمغم اعمتٕمٚمٛملم ُمـ اًمْمقضاء أو احلريمة اًمٞمقُمٞمة ًمٚمٛمديٜمة.

ويِمتٖمؾ سماًمتدرير واًمتحٗمٞمظ ذم هذا اًمٙمتاب ويسػمه ؿمٞمخ وماضؾ ذو ؾمٛمت 

مجاقمة ُمٚمقؾمة  –اب ىمرية اًمرُمان طمسـ وؿمٞمؿ ٟمبٞمٚمة، هق اًمِمٞمخ أمحد اًمتقزاين ؿمٞمخ يمت

أٟمجرة سمقٓية ـمٜمجة. وهلذا اًمٙمتّاب ٟمِماط شمٕمٚمٞمٛمل دائب  –اًمتاسمٕمة إلىمٚمٞمؿ اًمٗمحص 

ذاقمت ًمف سمف ؿمٝمرة واؾمٕمة ذم هذه اجلٝمة مما ضمٕمؾ أسماء ي٘مّمدوٟمف سم٠مسمٜمائٝمؿ حلٗمظ 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمتٜمِمئة اًمؽمسمقية قمغم أظمالىمف. ويبذل اًمِمٞمخ ضمٝمدا ًيمبػمًا ذم اًم٘مٞمام 

ؾ اًمتدرير ُمستٕمٛمال اًمقؾمائؾ وأًمٞمات اعمٕمتادة ذم اعمٜمٓم٘مة، يماؾمتٕمامل إًمقاح سمٕمٛم

اخلِمبٞمة ًمٚمٙمتاسمة قمٚمٞمٝما، وأىمالم اًم٘مّمب، وٟمقع اًمّمٛمغ اًمبٚمدي اعمستخرج ُمـ 

اًمّمقف، واؾمتٕمامل اًمّمٚمّمال ًمتٚمٛمٞمع إًمقاح، وآضمتامع أصمٜماء اًمتحٗمٞمظ ذم ومْماء 

 واطمد، وشمٕمدد اعمستقيات ذم اًمٗمّمؾ.

 ـماًمبًا ، أهمٚمبٝمؿ يسٙمٜمقن ذم داظمٚمٞمة اًمٙمّتاب ، 48ب هذا اًمٙمّتاب ويبٚمغ قمدد ـمال

 ويساقمد اًمِمٞمخ اًمتقزاين ُمدرران .

  : معهد اإلمام مالك العتيق في مدينة طنجة -2
وي٘مع داظمؾ اعمديٜمة ذم سمٜماية ومسٞمحة اجلقاٟمب ُمتٕمددة اًمٓمقاسمؼ واًم٘ماقمات 

أٟمف ُمبٜمك ُمست٠مضمر وىمد ذيمر زم إؾمتاذ هِمام قماؿمقري  ُمدير اعمٕمٝمد  -وإىمسام 

، وومٞمٝما إمم ضماٟمب شمٕمٚمٞمؿ -وهؿ قمغم وؿمؽ آٟمت٘مال عمبٜمك ُمٚمؽ ُمّمّمؿ يمٛمدرؾمة 

اًم٘مرآن أىمسام ُمقازية ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمتٞمؼ شمتٚم٘مك ومٞمٝما ُمبادئ اًمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞمة واإلؾمالُمٞمة، 
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يمام يتقومر قمغم دمٝمٞمزات طمديثة شمساقمد ذم اًمتٕمٚمٞمؿ وشمدريس اًم٘مقاقمد، وقمغم ظمزاٟمة 

داظمٚمٞمقن ُمٜمتٔمٛمقن ومٞمف طمسب اعمستقيات، يمام أن ؿمٞمقخ واؾمٕمة، واعمتٕمٚمٛمقن ومٞمف 

اًمتٚم٘ملم ًمٚم٘مرآن وهمػمه ُمتٕمددون. وىمد زرشمف وشمٕمرومت قمغم ُمراوم٘مف وٟمٔمام اًمدراؾمة ومٞمف 

 وأًمٞمات اعمستٕمٛمٚمة ذم اًمتحٗمٞمظ واًمتدريس.

،  131ـماًمبا ، اًمذيـ يسٙمٜمقن ُمٜمٝمؿ ذم اًمداظمٚمٞمة  163وقمدد ـمالب اعمٕمٝمد 

 ـماًمبًا وهلؿ ُمدرر واطمد . 28وقمدد ـمالب اًمتحٗمٞمظ ذم اًمٙمّتاب 

 :(1) في جنوب المغرب -ب 
يمام ؿمددت اًمّرطمال إمم ضمٜمقب اعمٖمرب، واظمؽمت مجٚمة ُمـ ُمدارس شم٘مع ذم سمادية 

ُمديٜمة اًمّمقيرة ىمريبا ُمـ ؾماطمؾ اعمحٞمط إـمٚمز قمغم اًمٓمريؼ اًمٜماومذة ُمـ ُمديٜمة 

 اًمدار اًمبٞمْماء إمم اًمّمقيرة ومزرت:

 في المنطقة بمدرسة )أِغيِسي(:ورة المدرسة القرآنية العتيقة المشه -ٔ
، اً وهل ُمدرؾمة شم٘مع ذم سمادية ُمديٜمة اًمّمقيرة وشمبٕمد قمٜمٝما سمٜمحق أرسمٕملم يمٞمٚمقُمؽم

ي)وُمقىمٕمٝما سم٘مبٞمٚمة  اًمِمامًمٞمة وؾمط هماسمة يمثٞمٗمة ُمـ ؿمجر سماًمِّمٞمافمٛمة  (آيت سَماقَمزِّ

اًمذي يستخرج ُمٜمف اًمزيت اعمٕمروف ذم اعمٖمرب ، وأىمٞمٛمت  (اهلرضمان)أو  (أريمان)

ىمع ُمرشمٗمع ُمنمف قمغم ُما طمقًمف ُمـ اًمٖماسمات وأؿمجار اًمزيتقن وُمزارع اعمدرؾمة ذم ُمق

يزيد قمغم ُمائتل  -يمام أظمؼمٟما ؿمٞمخٝما احلازمَ -اًمٕمٜمب، وقمٛمر اًمبٜماية اًمٕمتٞم٘مة ًمٚمٛمدرؾمة 

ؾمٜمة، وىمد أىمٞمٛمت سمجقارها ُمدرؾمة ضمديدة ُمتّمٚمة هبا أٟمِمئت ومٞمٝما أىمسام وىماقمات 

ُمقضٕمٝما ًمسٙمٜمك اًمتالُمٞمذ، ًمٚمتدريس وحتٗمٞمظ اًم٘مرآن، واطمتٗمظ سماعمدرؾمة اًمٕمتٞم٘مة ذم 

إذ شمِمتٛمؾ قمغم جمٛمققمة ُمـ اًمبٞمقت اًمّمٖمػمة اًمتل يتسع يمؾ سمٞمت ُمٜمٝما ٓصمٜملم، وىمد 

                                       
اًمتٜمسربٞمؼ  وهربق اًمربذي شمربقمم ُمِمربٙمقراً  ،وىمد ؾمٕمدت ذم هذه اجلٝمة واجلٝمة اًمتل سمٕمدها سمٛمراوم٘مة اًمديمتقر محٞمتق (1)

 .ٞمبًمزيارة هذه اًمٙمتاشم
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زرٟما اًمتالُمٞمذ أصمٜماء وضمقدهؿ ومٞمٝما، وشمٕمرومٜما قمغم اهلدف ُمـ ؾمٙمٜماهؿ اعمقىمتة ذم هذه 

اًمبٞمقت، وقمغم إٟمِمٓمة اًمدراؾمٞمة اعمقازية اًمتل يامرؾمقهنا ومٞمٝما ذم ؾماقمات اًمٗمراغ أو 

 ء قمٓمؾ إؾمبقع.ذم أصمٜما

ويِمتٛمؾ يمتّاب هذه اعمدرؾمة قمغم ٟمحق ؾمبٕملم شمٚمٛمٞمذًا ُمـ أقمامر خمتٚمٗمة وُمستقيات 

ًمقاح ىمٞمؿ اعمدرؾمة وؿمٞمخٝما ُمتٗماوشمة. ويتقمم اًم٘مٞمام سمتحٗمٞمظ اًمتالُمٞمذ وشمّمحٞمح إ

وىمد أظمؼمٟما أن ُمقًمده يمان ؾمٜمة  (اسمـ اعمٝمدي)ويِمتٝمر سماؾمؿ  (اًمذهبل)اعمسٛمك 

 اعمدرؾمة ُمٜمذ أرسمٕملم ؾمٜمة. هرب وأٟمف ذم هذه 1363 –م 1943

وىمد طمرضٟماه يِمتٖمؾ ذم ومؽمة اًمّمباح وهق يٙمّتب ـمائٗمة ُمـ إـمٗمال قمغم ـمري٘مة 

اإلومتاء، أي: اإلُمالء، يمام رأيٜما ـمري٘مة اًمِمٞمخ ذم اًمٙمتاسمة ًمٚمّمٖمار، وذم شمّمحٞمح 

 إًمقاح. ورأيٜما سمٕمض اعمساقمديـ ًمف ُمـ شمالُمٞمذه اًمٙمبار.

ة شماسمٕمة ًمقزارة إوىماف ختْمع ًمٚمٜمٔمام وشمِمتٛمؾ ُمدرؾمتف أيْمًا قمغم أىمسام ًمٚمدراؾم 

اًمٕمٍمي سماؾمتٕمامل اًمٙمراد واًمسبقرة اخلِمبٞمة، واًمٕمادة أن اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي ي١مٟمس ُمٜمف 

طمٗمظ اًم٘مرآن يٜمت٘مؾ إمم إىمسام اعمذيمقرة، ورسمام مجع سملم اًمتٚم٘ملم ًمٚم٘مرآن واًمدراؾمة ذم 

 هذه إىمسام ذم اعمستقيات اعمت٘مدُمة.

ُمـ أسمٜماء اجلامقمة اًمتل شم٘مرب ُمـ اعمدرؾمة،  وشمالُمٞمذ هذه اعمدرؾمة ٟمققمان: صٖمار

وه١مٓء خيْمٕمقن ًمٜمٔمام ظماص يتالءم ُمع أقمامرهؿ وطماضمتٝمؿ إمم اخلروج ذم وؾمط 

 اًمٜمٝمار وآظمره إمم اعمٜمازل ُمـ أضمؾ اًمٖمذاء واعمبٞمت.

ويمبار داظمٚمٞمقن ُمـ ىمبائؾ وضمٝمات ؿمتك ي٘مٞمٛمقن ذم اعمدرؾمة ُمـ أضمؾ احلٗمظ 

 ٕمٓمؾ اًمرؾمٛمٞمة اعمرشمبٓمة سمإقمٞماد اًمديٜمٞمة.واًمدراؾمة، وٓ يٜمٍمومقن قمٜمٝما إٓ ذم اًم

 سم٘مرب )شماعمست( (مدرسة سيدي عبد الجليل) المدرسة العتيقة أو -ٕ

 (رضمراضمة)ُمدرؾمة شمٜمتٛمل إمم أطمد رضمال سماًمِمٞمافمٛمة اًمتاسمٕمة عمديٜمة اًمّمقيرة، وهل 

: اًم٘مرية اعمجاورة، وشمٙمثر  اعمِمٝمقريـ ذم أول اإلؾمالم، وشم٘مع قمغم ضٗمة وادي شماعمست
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 (ضمبؾ احلديد)واهلرضمان، وهل ذم ؾمٗمح ضمبؾ يدقمك  ًمزيتقن واًمٙمرومومٞمٝما أؿمجار ا

 وذم ُمٜمٓم٘مة ؿمٝمػمة سمقومرة اًمٙمتاشمٞمب ويمثرة احلٗماظ.

يمام متتاز سماؿمتامل ُمدرؾمتٝما قمغم ذيمقر وإٟماث، وًمٙمؾ ُمٜمٝمام ُمـ حيّٗمٔمف. وينمف 

قمغم اًمٙمّتاب اعمختص سمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٗم٘مٞمف اعمدرر اًمسٞمد قمبد اًمٖمٜمل اًمٚمٓمٞمٗمل ُمـ 

هرب. وًمف قمدة ُمساقمديـ، وؿمٝمرشمف ذم اعمٜمٓم٘مة يمبػمة 1373 –م 1953م ُمقاًمٞمد قما

 حلٗمٔمف وإشم٘ماٟمف ًمٚمرؾمؿ وشمقاسمٕمف.

  : في غرب المغرب على الساحل األطلسي غرب مراكش –ج 
 : في، كّتاب زنقة المؤذن بالجريفاتفي مدينة آس -ٔ

رًا وحمٗمٔما اًمسٞمد  وهق يمتّاب ذم طمل ؿمٕمبل سمٛمديٜمة آؾمٗمل اًمساطمٚمٞمة يٕمٛمؾ ومٞمف ُمدرِّ

قمبد اًمسالم سمـ ُمٞمٚمقد اًمٙمادي، وهق أطمد احلٗماظ اعمِمٝمقريـ سم٢مشم٘مان رؾمؿ اعمّمحػ، 

واًمراؾمخل اًم٘مدم ذم جمال اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞمة وقمٚمقم اًم٘مرآن ، ٓؾمٞمام ذم ضبط رواية 

 "اعمّمحػ اعمحٛمدي"ورش وأصقل أدائٝما، يمام أٟمف أطمد أقمْماء جلٜمة ُمراضمٕمة 

اعمٖمرب ذم ؿمٝمر رُمْمان ُمـ قمام اًمّمادر قمـ وزارة إوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة سم

 هرب يمام يِمٝمد سمذًمؽ إُمْماؤه ذم ُمٚمح٘مف. 1431

ويٛمتاز يمتاب اجلريٗمات هذا سمآهتامم سم٘مقاقمد اًمتجقيد وحتٗمٞمظ ُمتقهنا يماجلزرية 

وحتٗمة إـمٗمال واًمدرر اًمٚمقاُمع ٓسمـ سمري، ويستٕملم إمم ضماٟمب اؾمتٕمامل إًمقاح 

 تقن وحتٗمٞمٔمٝما.اخلِمبٞمة سماؾمتٕمامل اًمسبقرة حلٗمظ اًم٘مقاقمد وذح اعم

 :بساحة المطار (معهد العرفان)مدينة آسفي: المدرسة العتيقة أو في  -ٕ
وهل ُمدرؾمة ُمزدوضمة ًمٚمذيمقر واإلٟماث، يبٚمغ اًمٜمازًمقن هبا ُمـ اًمتالُمٞمذ 

اًمداظمٚمٞملم أزيد ُمـ اعمائة، وهؿ قمغم ُمستقيات شمتدرج ُمـ اعمبتدئلم، إمم احلٗماظ اًمذيـ 

ًمتاسمٕمة ًمؼمٟماُمج وزارة إوىماف واًمِم١مون جيٛمٕمقن سملم اًم٘مرآن واًمدروس اًمٜمٔماُمٞمة ا

قمٜمدهؿ قمٜمد جمٛمققمة ُمـ  (إؾمقار)سماًمرسماط. وىمد اؾمتٛمٕمٜما إمم ىمراءة اإلؾمالُمٞمة 
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اًمٗمتٞمات شمبٚمغ ٟمحق اًمٕمنميـ يراضمٕمـ حمٗمقفمٝمـ ُمـ اًم٘مرآن ُمِمؽميمات ذم أداء واطمد 

 سمّمقت واطمد، وُمٕمٝمـ ُمٕمٚمٛمتٝمـ.

ٞمة واعمنمىمٞمة سم٘مراءة ٟماومع ُمـ يمام اؾمتٛمٕمٜما إمم شمٚمٛمٞمذيـ جيقدان قمغم اًمٓمري٘متلم اعمٖمرسم

 رواية ورش وسم٢مشم٘مان يمبػم وطمرص قمغم اعمخارج واًمّمٗمات.

ذم  (لُٓمٞمة إومٕما)ققمة شمتجاوز اًمٕمنميـ إمم قمرض ُمتـ واؾمتٛمٕمٜما ُمـ جمٛم

اًمتٍميػ ٓسمـ ُماًمؽ وطمرضٟما سمٕمد صالة اعمٖمرب هبا ًم٘مراءة احلزب اًمراشمب ذم 

 ﴾   پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ﴿: مجاقمة، ويمان احلزب ُمـ ؾمقرة إٟمٕمام ُمـ ىمقًمف شمٕمامم

إمم آظمر احلزب، ويماٟمت ىمراءة سماًم٘مقاقمد. وينمف قمغم ُمدرؾمة اًمٕمرومان سمٗمروقمٝما 

اًمِمٞمخ اًمديمتقر قمبد اًمرزاق اًمقزيمٞمتل سمٛمساقمدة اعمدرر اًمسٞمد قمبد اًمٕماـمل وآظمريـ، 

 واًمديمتقر اًمقزيمٞمتل هق رئٞمس اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل اعمحكم عمديٜمة آؾمٗمل .

  :اوية سيدي الراضي العتيقةفي قبيلة َعْبدة: كتاب مدرسة ز  -ٖ
 63ة ؾمٜمة، ويبٕمد قمـ ُمديٜمة آؾمٗمل سمٜمحقوهق يمتاب يتجاوز قمٛمره اًمثالصمامئ

يمٞمٚمقُمؽما وينمف قمٚمٞمف ُمٜمذ صمالصملم ؾمٜمة اًمِمٞمخ اًمسٞمد أمحد مجٞمؾ ُمـ طمٗماظ اًم٘مراءات 

اًمسبع اعمت٘مٜملم وأطمد اعمِمٝمقريـ ذم ُمٞمدان اًم٘مراءات وقمٚمقم اًم٘مرآن رؾماًم وضبٓمًا 

اء وقمٚمام سماحلٓمٞمات ُمـ ٟمٔمائر وأوزان وقمدد ورُمز وهمػم ذًمؽ، وأداء ووىمٗما واسمتد

وىمد طمرضٟما شمّمحٞمحف ًمألًمقاح ورأيٜما ُم٘مدار شمْمٚمٕمف ُمـ شمٚمؽ اًمٕمٚمقم وىمقة 

 اؾمتحْماره هلا.

ويبٚمغ قمدد ُمـ وضمدٟما ذم هذا اًمٙمتاب ذم ومؽمة اًمّمباح أزيد ُمـ ُمائة ـمٗمؾ، وهؿ 

وحتٜماش اًمٙمتاسمة،  قمغم صمالصمة ُمستقيات: ُمستقى اعمبتدئلم سمتٕمٚمؿ احلروف واهلجاء

وُمستقى اعمتقؾمٓملم اًمذيـ يٙمتبقن أًمقاطمٝمؿ سم٠مٟمٗمسٝمؿ سمقاؾمٓمة اإلومتاء وآؾمتٛمالء 

أصحاب  ُمـ اًمِمٞمخ، وُمستقى اعمؼّمزيـ وهؿ أصحاب اًمروايات همػم رواية ورش، ويمذًمؽ

ـ يدرؾمقن اًمرؾمؿ وشمقاسمٕمف ويتاسمٕمقن طمٗمظ اعمتقن رواية ورش،  واًمٙمراريس اًمٕمٚمٛمٞمة. مم
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اًمثالصمة ـمقال ٟمّمػ اًمٞمقم إمم صالة اًمٔمٝمر، ووىمٗمٜما قمغم  وىمد طمرضٟما اعمستقيات

ـمرق اًمتحٗمٞمظ واًمٕمرض وشمّمحٞمح إًمقاح، ويمٞمٗمٞمة اًمتٜمبٞمف قمغم إظمٓماء ذم اًمرؾمؿ 

واًمْمبط، وقمغم ىمراءة إؾمقار واحلزب اًمراشمب، يمام اؾمتٛمٕمٜما إمم ىمراءة اسمـ يمثػم 

ٞمة شمسٞمػمها سمٓمريؼ اجلٛمع واإلرداف اعمٖمرسمٞمة، وشمٕمرومٜما قمغم ُمراومؼ اعم١مؾمسة ويمٞمٗم

 واؾمتٛمٕمٜما إمم احلديث قمـ ُماضٞمٝما اًمتارخيل اعمجٞمد.

 :حصيلة الزيارات الميدانية
 ويٛمٙمـ حتديد طمّمٞمٚمة اًمزيارات اعمٞمداٟمٞمة  ومٞمام يكم:

اًمتٕمرف قمغم مجٚمة ُمـ اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ذم صمالث ضمٝمات ُمـ اعمٖمرب  -1

 وُمقاىمٕمٝما ذم ؿمامل اعمٖمرب وضمٜمقسمف وهمرسمف.

ء واًمٗم٘مٝماء واعمدرريـ ومٞمٝما ٓ يتسع اعمجال اًمتٕمرف قمغم مجاقمة ُمـ اًمٕمٚمام -2

ًمذيمر أؾمامئٝمؿ وُمٜمٝمؿ ُمـ يمٜما ذم صحبتف ًمٞمٕمرومٜما قمغم يمتاشمٞمب ضمٝمتف، يماًمِمٞمخ 

تقر قمبد اهلادي ُمّمٓمٗمك اًمبٞمحٞماوي سمٛمديٜمة ـمٜمجة، وظمبػم قمامل اًمٙمتاشمٞمب اًمِمٞمخ اًمديم

اعم٘مٞمؿ سمٛمديٜمة آؾمٗمل، واًمذي  (طمٞماة اًمٙمتاب وأدسمٞمات اعمحرضة)محٞمتق صاطمب يمتاب 

طمبٜما ذم زيارة يمتاشمٞمب سمادية اًمّمقيرة واًمِمٞمافمٛمة ذم ضمٜمقب اعمٖمرب، ويمتاشمٞمب صا

قمغم اًمٙمثػم ُمـ اًمث٘ماومة اعمحرضية  ُمديٜمة آؾمٗمل وسمالد قمبدة ذم همرب اعمٖمرب، وقمّرومٜما

واًمٕمادات اجلارية ذم اًمتٙمتٞمب واًمتحٗمٞمظ واًمتّمحٞمح ذم اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة 

 قادي وخمتٚمػ ضمٝمات اعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة.واخلّمقصٞمات اعمتٕمٚم٘مة سم٠مطمقاهلا ذم احلقارض واًمب

اًمقىمقف قمغم أطمقال اعم١مؾمسات اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة واعمدرريـ هبا وأطمقال اًمٓمالب  -3

 ذم إىماُمة اًمداظمٚمٞمة.

اًمقىمقف قمغم أؾماًمٞمب وآًمٞمات اًمتٚم٘ملم واًمتحٗمٞمظ وـمرق اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم مجٞمع  -4

 اعمستقيات ذم ضمٝمات اعمٖمرب.

ُمـ ُمزايا ذم  وُماًمفظمّمائص اًمٙمتاب اًم٘مرآين ذم اعمٖمرب، اًمقىمقف قمغم  -5

 اًمتٙمقيـ، وشمرؾمٞمخ قمٚمقم اًمرؾمؿ واًمْمبط.
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ُمالطمٔمة اًمٗمروق ذم ـمرق اًمتحٗمٞمظ واًمتٚم٘ملم، واؾمت٘مراء اعمحاؾمـ ُمـ أضمؾ  -6

ـ إصاًمة إمم اعمٕماسة دون ىمٓمٞمٕمة أو شمٜمٙمر ًمٚمٛمقروث.  سمٜماء ـمرق ُمٜمٝمجٞمة طمديثة شمٜمٓمٚمؼ ُم

اًمقىمقف قمغم ُمٙماُمـ اًم٘مقة واًمْمٕمػ سماًمدراؾمة اعم٘مارٟمة ذم اعمدرؾمتلم  -7

ىمٞمة واعمٖمرسمٞمة، ًمإلومادة ُمـ اًمتجارب اًمٜماضمحة، وإلقمادة اًمت٠مهٞمؾ، واؾمتدراك اعمنم

 اًمٜم٘مص وشم٘مقيؿ آقمقضماج ذم إؾماًمٞمب اعمٕمتٛمدة طمتك أن ذم اعمنمق.

واًمتقؾمع ذم اًم٘ماس ُمٜمٝما ًمتح٘مٞمؼ حماوًمة ٟم٘مؾ اًمٜماومع ُمـ اًمتجارب،  -8

 إهداف اعمرضمقة واعمٜمِمقدة.

 ذم اعمٖمرب وُمثٞمالهتا ذم اعمنمق حماوًمة اًمتالىمح سملم أؾماًمٞمب وـمرق اًمتٚم٘ملم -9

ُمٜمٝما ًمتٜمزيؾ اًمٗمروع  ًمبٜماء ٟمٔمرية شمرسمقية ممٜمٝمجة شمساقمد قمغم متتلم إصقل وآٟمٓمالق

واعمٗمٞمد ُمٜمٝما، وحت٘مٞمؼ اعمزيد ُمـ اًمتقاصؾ سملم إىمٓمار اًمٕمرسمٞمة قمغم اعمٜماؾمب 

 واإلؾمالُمٞمة ذم هذا اعمجال واإلومادة ُمـ اًمتجارب اًمٜماضمحة.

اه اًمتٓمقير ٕداء اعم١مؾمسة اًم٘مرآٟمٞمة، وحتّمٞمٜمٝما ُمـ شمّمحٞمح اعمسار ذم ادم   -13

اًمذوسمان أو آٟمّمٝمار ذم اعمٜمٔمقُمات واًمٜمٔمريات اًمؽمسمقية اعمٕماسة اعمدقمقة 

سماإليديقًمقضمٞمات واعمذاهب واًمٗمٚمسٗمات )احلداصمٞمة(، وإقمادة اًمث٘مة ذم ىمُدراشمٜما اًمذاشمٞمة 

ضمقدها وقمٜماس قمغم اعمٜماومسة واعمداومٕمة واًمب٘ماء، طمٗمافما قمغم روح إُمة وُم٘مقُمات و

 اًم٘مقة واعمٜماقمة ذم يمٞماهنا وأريمان سمٜمٞماهنا.

وأطمسب أن هذه اًمزيارات وأُمثاهلا إذا شمٙماصمٗمت، وشم٠مشّمك اؾمتثامر ٟمتائجٝما، ُمـ 

ؿم٠مهنا أن شمساقمد قمغم اشمْماح اًمرؤية، واشمساع اًمّمدر ًمٚم٘مبقل سمتجارب إظمقاٟمٜما ُمـ 

قمٜمدٟما يمثػمًا ومٞمام أهؾ اعمٖمرب، يمام يالطمظ أهنؿ أيْما ىمد اؾمتٗمادوا ُمـ طمٚم٘مات اًمتٕمٚمٞمؿ 

يرضمع إمم آهتامم سم٘مقاقمد اًمتجقيد، واًمتدريب قمغم طمسـ إداء، ورصد اعمساسم٘مات 

واعمٙماومآت ًمتِمجٞمع اعمقاهب واًمٙمٗماءات، وٓ ؿمؽ أن اًمتٕماون ذم هذه اًمِم١مون وُمد 

اجلسقر ومٞمام سملم اعم١مؾمسات اعمٕمٜمٞمة هبا ذم إىمٓمار، طَمريٌّ أن يساقمد قمغم ختٓمل يمؾ 
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اًمٗمرص ًمبٚمقغ إهداف، ورومع احلقاضمز ومٞمام سملم إىمٓمار ًمٞمٗمٞمد  اًمٕم٘مبات، وإشماطمة

سمٕمْمٝما ُمـ سمٕمض، يمام يمان ذًمؽ هق اًمِم٠من ذم اًمٕمٝمقد إومم واًمٕمّمقر اًمذهبٞمة ُمـ 

 شماريخ اًمبالد اإلؾمالُمٞمة.
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 الصاتمة
ي درؾمت ومٞمف ُمٜمٝمجٞمة وم٢مٟمف ذم ظمامتة ُمٓماذم ذم هذا اًمبحث اًمٓمريػ اًمذ وسمٕمد،

اًمٕمٚمٛمٞمة اعمٖمرسمٞمة اعمتٛمٞمزة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطمٗمٔمف ،أخلص أسمرز اًمٜمتائج اًمتل 

 شمقصٚمت إًمٞمٝما وهل :

دمرسمة شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب دمرسمة رائدة سمام حتٛمٚمف ُمـ ُم٘مقُمات شمٕمد  -1

قمغم  ي٘مقم :شمت٘مـ احلٗمظ وشم٘مّقيف قمؼم سمرٟماُمج قمٚمٛمل ممٜمٝمج وُمتدرج :قمٚمٛمٞمة ُمتٞمٜمة

 ٚم٘ملم واًمتٙمتٞمب واًمتّمحٞمح.اًمت

ات احلديثة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اعمٛمٜمٝمج، ؾمبؼ اعمسٚمٛملم ًمٚمٜمٔمري هذه اعمٜمٝمجٞمة ١ميمدشم  -2

وُمـ اًمسٝمؾ إمم اًمّمٕمب،  ،سم٘مقاقمد شمرسمقية ُمتٞمٜمة شمٜمت٘مؾ سماًمٓماًمب ُمـ اجلزء إمم اًمٙمؾ

 ٝما طمٗمظ اًم٘مرآن.يت٘مـ اًمٓماًمب ُمٕم

ٗمٞمظ اًم٘مرآن قمـ اعمدرؾمة اعمنمىمٞمة ذم حت -قمٛمقُما –اعمدرؾمة اعمٖمارسمٞمة  شمتٗمرد    -3

 احلٗمظ قمؼم اًمٙمتاسمة ذم إًمقاح اًمتل دمٛمع ومٜمقٟما قمديدة واعمتٛمثٚمة ذم ،سمٛمٞمزة هلا أصمرها

 ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن اعمتٕمٚم٘مة سمف يمٕمٚمؿ اًمرؾمؿ واًمْمبط واًمقىمقف

شمٖمّذي اًمٓمالب سماًم٘مٞمؿ شمرسمقية ـمري٘مة شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اعمٖمرب سم٘مٞمؿ  شمتٛمٞمز -4

وسمٛمٜمٔمقُمة ُمتٛمٞمزة  ،سمٙمتاب اهللوإظمالق اإلؾمالُمٞمة، سمّم٘مؾ ؿمخّمٞماهتؿ وحتّمٞمٜمٝما 

ل ضمديرة سماًمبحث اًمٕمٚمٛموهذه اًم٘مٞمؿ  ،ٟمة اًمروطمٞمة واًم٘مٞمؿ آضمتامقمٞمةُمـ احلّما

وٟم٘مؾ ظمؼماهتا ًمٚمٛمنمق، إضاومة ًمتٓمقير ىمدراهتا اًمٜمٔمري واعمٞمداين ًمإلومادة ُمٜمٝما 

واًمقؾمائؾ اعمٕماسة ُمـ  اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة واًمؽمسمقية وآؾمتٗمادة ُمـ ُمستجدات اًمٕمٍم

ٔمة قمغم أصاًمة هذه اًمٙمتاشمٞمب وهقيتٝما، عما هلا ُمـ ىمٞمٛمة شمارخيٞمة ُمع اعمحاوماًمت٘مٜمٞمات 

 ة  وشمثبٞمت اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞمة.   ئوشمرسمقية وطمْمارية ذم شمٙمقيـ اًمٜماؿم

ولعل من المناسب أن أختم بحثي ىذا بمجموعة من التوصيات وىي الدعوة 
 إلى ما يلي:
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اعمٛمٚمٙمة شمِمٙمٞمؾ ومريؼ قمٚمٛمل وإداري ُمـ اعم١مؾمسات اعمٕمٜمٞمة سمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم  -1

اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية ًمٚمقىمقف قمغم دمرسمة شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٙمتاشمٞمب اعمٖمرسمٞمة ًمإلومادة ُمٜمٝما 

 ووصٗمٝما ودراؾمتٝما وسمٞمان إجياسمٞماهتا.

اًمٕمٜماية هبذه اعمٜمٝمجٞمة اًمٕمٚمٛمٞمة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ذم اعم١مؾمسات اًم٘مرآٟمٞمة اًمٕماعمٞمة  -2

 ًمرصدها وٟم٘مؾ ظمؼماهتا 

ُمدادها سماًمقؾمائؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة احلديثة شم٠مهٞمؾ اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة ذم اعمٖمرب وإ -3

ًمٚمٙمتاسمة وشمٕمٚمؿ اًمرؾمؿ واًمقىمػ. وشمقفمٞمػ وؾمائؾ اًمتٙمٜمقًمقضمٞما اًمسٛمٕمٞمة واًمبٍمية 

 ُمـ أضمؾ ذًمؽ .

. واسمتٕماصمٝمؿ واًمٗم٘مٝماء ذم اًمٙمتاشمٞمب قمٚمٛمٞمًا وُمٝمٜمٞمًا وشمرسمقياً شم٠مهٞمؾ اعمدرريـ  -4

اًمتٙمقيـ وشمبادل اخلؼمات واًمتجارب قمؼم ذايمات سم٘مّمد اًمتدريب وإقمادة 

 ىمٞمات شمٕماون قمٚمٛمل وشمرسمقي.واشمٗما

دراؾمة اجلقاٟمب اًمؽمسمقية ذم اًمتٕمٚمٞمؿ سماًمٙمتاشمٞمب ًمٙمِمػ ؾمبؼ اًمٜمٔمرية  -5

 اإلؾمالُمٞمة اًمؽمسمقية ًمٚمٛمٜماهج اًمؽمسمقية احلديثة. 

قمٛمؾ دراؾمات ُمٞمداٟمٞمة ُمسحٞمة ٕصمر اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٙمتاشمٞمب قمغم اجلقاٟمب  -6

 اًمٕمٚمٛمٞمة واًمٗمٙمرية واإليامٟمٞمة.  

ـمالب وشمقضمٞمف ، اًمٙمتاشمٞمبقمٛمؾ دراؾمات وسمحقث قمٚمٛمٞمة ُمٕمٛم٘مة قمـ  -7

وًمٚمٙمِمػ قمـ دورها ذم ُمقاضمٝمة اعمد اضمستػم واًمديمتقراة  ًمٚمبحث قمٜمٝما، ُمرطمٚمتل اعم

 اًمتٖمريبل وآٟمحالزم واًمٕمٚمامين ذم سمالد اعمٖمرب اًمٕمريب قمٛمقُما.

                            

 يشكر ابلاحث 
 مركز حبوث لكية املعلهني جبانعة امللك سعود 

 ثىلع دعم هذا ابلح
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 فهرس املراجع
 الزيارات الميدانية للكتاتيب والعلماء المعتنين بها. لمرجع األول :ا

. 547ٕيب قمٛمران اًمٗماد خمٓمقط سمخزاٟمة اسمـ يقؾمػ سمٛمرايمش سمرىمؿ  األحكام في الفقو المالكي  -ٔ

ُمريمز )ٟم٘مال قمـ يمتاب أسمق قمٛمران اًمٗماد طماومظ اعمذهب اعماًمٙمل ٟمنم اًمراسمٓمة اعمحٛمدية ًمٚمٕمٚمامء 

 اًمرسماط -م 2339 -هرب  1433: (ات وإسمحاث وإطمٞماء اًمؽماثاًمدراؾم

دراؾمة شمارخيٞمة وآراء إصالطمٞمة شم٠مًمٞمػ ومْمٞمٚمة  –التعليم العربي اإلسالمي  –أليس الصبح بقريب   -ٕ

دار  –اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة ٟمنم دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع –اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓماهر سمـ قماؿمقر اًمتقٟمز 

 م.2337-هرب1428 اًمسالم ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم: اًم٘ماهرة:

م، ُمٓمبٕمة 2333، رواية ورش، د. قمبداًمٕمزيز اًمٕمٞمادي اًمٕمرود، ط. اًمثاًمثة، األنصاص القرآنية  -ٖ

 ـمٜمجة. –ؾمبارـمٞمؾ 

ٓسمـ قمذارى اعمرايمٌم حت٘مٞمؼ ًمٞمٗمل سمروومٜمّمال ٟمنم دار  البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب  -ٗ

 ًمبٜمان. –اًمث٘ماومة سمبػموت 

 م.1971 -هرب 1391ب اًمٕمؼم وديقان اعمبتدأ واخلؼم، اعمسٛمك سمٙمتا تاريخ ابن خلدون  -٘

م 2334اًمرسماط:  –شم٠مًمٞمػ إؾمتاذ احلسلم أؾمٙمان  تاريخ التعليم بالمغرب خالل العصر الوسيط  -ٙ

 ُمٓمبٕمة اعمٕمارف اجلديدة.

ًمألؾمتاذ ُمّمٓمٗمك اعمّمٚمقيت ٟمنم جمٚمة يمٚمٞمة  الحركة العلمية في الجامع الكبير بمدينة تارودانت  -ٚ

 م.2333يمادير اًمٕمدد إول: ُماي: اًمنميٕمة سمٛمديٜمة أ

، إسمراهٞمؿ اًمقاذم، ُمٓمبٕمة اًمٜمجاح اجلديدة، الدراسات القرآنية بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري  -ٛ

 اًمدار اًمبٞمْماء. –م 1999 -هرب 1423ط. إومم، 

د ربحمٛم ، ٕيب احلسـ قمكم سمـ ظمٚمػ اًم٘ماسمز، ٟمنم د.الرسالة المفصلة ألحوال التعليم والمعلمين  -ٜ

 اًمٙمقيت. –ات ربققمربٛمٓمبربة اًمرباًمربم، ويم1977، 1ط، ( اًمٗمٙمر اًمؽمسمقي اإلؾمالُمل)اب ربـ يمتربد ضٛمربٛمربطمأ

ٕيب قمكم طمسلم سمـ قمكم سمـ ـمٚمحة اًمرضمراضمل اًمِمقؾماوي  الفوائد الجميلة على اآليات الجليلة -ٓٔ

وىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة سماعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة: دراؾمة وحت٘مٞمؼ إدريس   م.1989هرب رب 1439قمزوزي ٟمنم وزارة ٕا

دراؾمة ًمٖمقية شمارخيٞمة، د. هماٟمؿ ىمدوري احلٛمد، دار قمامر، ط. إومم،  رسم المصحف، -ٔٔ
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 إردن. –م 2334 -هرب 1425

-هرب 1434، 2حمٛمد اعمختار اًمسقد، ُم١مؾمسة سمٜمنمة ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم، ط.  سوس العاملة، -ٕٔ

 م اًمدار اًمبٞمْماء.1984

سمٛمٕمٝمد اًمِماـمبل،  اًم٘مرآٟمٞمة ؾماتد. هماٟمؿ ىمدوري احلٛمد، ُمريمز اًمدرا شرح المقدمة الجزرية، -ٖٔ

 ضمدة. -هرب 1429، 1ط. 

، حمٛمد داود، شم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ: طمسٜماء داود، ُمٜمِمقرات مجٕمٞمة شمٓماون أؾمٛمػم، على رأس األربعين -ٗٔ

 م.2331 -هرب 1421ُمٓماسمع اًمِمقيخ، شمٓمقان، 

ومم، اإلؾمالُمل اقمراب، دار اًمٖمرب، ؾمٕمٞمد القراء والقراءات بالمغرب -٘ٔ  م.1993 -هرب 1413، ط. ٕا

ًمٚمديمتقر قمبد اهلادي محٞمتق ضٛمـ يمتاب  اب القرآني بالمغرب والرواية المتواترة فيوالكت -ٙٔ

أوماق )اجلزء اًمثاين( ُمٜمِمقرات وزارة إوىماف واًمِم١مون  –إهداف  –اًمٙمتاشمٞمب اًم٘مرآٟمٞمة: أًمٞمات 

 م.2339-هرب1433اإلؾمالُمٞمة. اعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة اًمٓمبٕمة إومم: 

ُمٜمِمقرات وزارة إوىماف واًمِم١مون  اآلفاق(، –ىداف األ –الكتاتيب القرآنية )اآلليات  -ٚٔ

 اعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة. –اإلؾمالُمٞمة 

 . اجلزء إول: اًمقاىمع وأوماق.اآلفاق –األىداف  –الكتاتيب القرآنية: اآلليات  -ٛٔ

. اجلزء اًمثاين: اًمرواية اعمتقاشمرة وآًمٞمات اًمرؾمؿ اآلفاق –األىداف  –الكتاتيب القرآنية: اآلليات  -ٜٔ

اءة ُمٜمِمقرات وزارة إوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة. اعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة اًمٓمبٕمة إومم: واًمْمبط واًم٘مر

 م.2339-هرب1433

 م.1995ر، رباديرباًمنميٕمة، أهمٛمختار اًمسقد، ُمٜمِمقرات يمٚمٞمة ربد اًمربٛمربحربُم ة،ـقـيـوس العتـدارس سـم -ٕٓ

ك ، ٕيب اًمٕمباس أمحد سمـ حيٞمالمعيار المعرب عن فتاوى أىل إفريقية واألندلس والمغرب -ٕٔ

 اًمرسماط. -اًمقٟمنميسبل، ٟمنم وزارة وإوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة

: وصػ ؿماُمؾ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ إوزم سماعمدرؾمة اًم٘مرآٟمٞمة ذم ؾمقس ٟمٛمقذج ُمدرؾمة إًمغ المدرسة األولى -ٕٕ

 –م ُمٓمبٕمة اًمٜمجاح اجلديدة 1998-هرب 1418شم٠مًمٞمػ اًمٗم٘مٞمف صاًمح سمـ قمبد اهلل اإلًمٖمل اًمٓمبٕمة إومم: 

 اًمبٞمْماء. اًمدار

 اًم٘ماهرة. –ًمألؾمتاذ أمحد اهلاؿمٛمل  العلم في اإلمالء الحديث كتاب المفرد -ٖٕ



 (ىٖٖٗٔ جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٖ٘ٔ 

 ًمبٜمان. -سمػموت  –ط اًمراسمٕمة دار اًمٗمٙمر  مقدمة ابن خلدون، -ٕٗ

، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة،  اعرب: قمكم اًمْمب ؼرب٘مٞمربحرب، شم زريرب، ٓسمـ اجلرـراءات العشــر في القـالنش -ٕ٘

 ًمبٜمان. –سمػموت 

 ون اإلؾمالُمٞمة سماعمٖمرب.، شمّمدرها وزارة إوىماف واًمِم١ممجلة دعوة الحق -ٕٙ

ًمٚمحسـ سمـ حمٛمد اًمقزان اًمٗماد اعمٕمروف سمٚمٞمقن اإلومري٘مل شمرمجة قمـ اًمٗمرٟمسٞمة  وصف إفريقيا -ٕٚ

 م.1983حمٛمد إظمرض. ٟمنم دار  اًمٖمرب اإلؾمالُمل اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة:  –حمٛمد طمجل 
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