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أساليب املنهج النبوي يف تعليم القرآن الكريم

أساليب املنهج النبوي

يف تعليم القرآن الكريم

د .عبد اهلادي محيتو

السرية الذاتية للباحث
االسم:

فضيلة د .عبد اهلادي بن عبد اهلل محيتو

حمل وتاريخ امليالد:

1543م ،بضواحي مدينة الصويرة

املؤهالت العلمية:

• حصل عىل دبلوم يف الرتبية وعلم النفس .

• شهادتني يف الدراسات اإلسالمية حسب نظامها القديم.

• دبلوم الدراسات العليا.

• دكتوراه الدولة يف الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن.

اخلربات:

• عمل الشيخ مدرسا للمواد اإلسالمية بنواحي مراكش ،ثم يف مدينة آسفي.

• يشارك يف التحكيم يف جوائز التجويد واحلفظ يف املغرب ومرص والسعودية
واإلمارات العربية والبحرين.

• عضو يف أمانة املجلس التنفيذي للرابطة املحمدية للعلامء باملغرب.
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• ورئيس جلنة مراجعة املصحف الرشيف ،وعضو املركز املحمدي لطباعة

ونرش املصحف الرشيف بمدينة املحمدية باملغرب التابع لوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية.

• وعضو جلنة جائزة حممد السادس للكتاتيب القرآنية.

• ورئيس فرع مجعية العلامء خرجيي دار احلديث احلسنية بآسفي.

• وعضو املجلس التأسييس للهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة التابع
لرابطة العامل اإلسالمي.

اإلسهامات العلمية:

 .1كتاب قراءة اإلمام نافع عند املغاربة ،يف  9جملدات.

 .2كتاب حياة ال ُكتّاب وأدبيات املحرضة ،يف جملدين.

 .3كتاب اختالف القراءات وأثره يف التفسري واستنباط األحكام.

 .4كتاب الدليل األوفق إىل رواية ورش من طريق األزرق (باالشرتاك).

 .5معجم شيوخ احلافظ أيب عمرو الداين إمام القراء باألندلس واملغرب.

 .6معجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين إمام القراء باألندلس واملغرب.

 .9إسهام مالكية املغرب األقىص يف القراءات وعلوم القرآن وانعكاس ذلك
عىل الدرس الفقهي.
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 .9كتاب زعيم املدرسة األثرية يف القراءات وشيخ قراء املغرب واملرشق أبو

القاسم الشاطبي (دراسة عن قصيدته "حرز األماين" يف القراءات
وإشعاعها العلمي).

 .5القصيدة املالكية (الدالية) يف القراءات السبع البن مالك األندليس :دراسة
وحتقيق ( .حتت الطبع).

 .11بحوث كثرية منشورة يف املجالت والدوريات يف خمتلف املوضوعات
العلمية.

الربيد اإللكرتوني:
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(خملص البحث)
احلمد هلل رب العاملني ،وبه نستعني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أرشف

املرسلني ،وعىل آله وصحبه والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

حرضات السادة أصحاب املعايل ،والعلامء والفضالء ،واملشايخ والقراء وسائر

املشاركني.

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

وبعد ،فإن قضية املنهج ووسائل العمل وآلياته شغلت وما تزال تشغل ح ّيزا واسعا

يف جمال الدراسات املستقبلية يف عامل كثري التغريات يسعى إىل اختصار الزمن

واحلصول عىل أفضل النتائج ،وقضايا املنهج يف تعليم القرآن الكريم هي أحرى بأن

تتضافر اجلهود ،وتستنفر اهلمم من أجل دراستها واستلهام أفضل األساليب

لرتشيدها ،وتعزيز قدراهتا ،وتطوير أدائها للوصول إىل حتقيق أهدافها النبيلة،

ومقاصدها السامية.

وإين يف بداية هذا العرض الذي خصصته لدراسة املنهج النبوي يف تعليم القرآن

الكريم انطالقا من هديه الرشيف – ﷺ – يف التلقي واملشافهة بالقرآن وأسلوب

أعرب للجهة املنظمة وفقها اهلل تعاىل عن بالغ الغبطة
ليرسين أن ّ
األخذ والعرضّ ،

والرسور هبذه الدعوة يل من اململكة املغربية ألشارك يف مملكة البحرين هذه الصفوة
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من العلامء والباحثني واهليئات واملراكز املحلية واجلهوية والعاملية التي تشتغل يف

ميدان تعليم القرآن الكريم وحتفيظه ،و ُت ْعنَى بأمور مناهجه وبراجمه وأساليب األداء
اجلارية يف املؤسسات املعنية هبذا الشأن ،إيامنا بمبدإ التعاون وتضافر اجلهود من أجل
الوصول إىل تعميم أساليب املنهج النبوي الرشيف يف عموم املقارئ يف كل األقطار،

وإعادة وصلها باهلدي النبوي الذي تتساوق فيه عىل نسق متوازن منظومة القرآن

والعلم واإليامن لنصل من خالهلا إىل توحيد الرؤية ،واالستفادة من التجارب
العلمية الناجحة يف دفع عجلة التقدم لتحقيق التواصل العلمي املطلوب وتكامل

اخلربات واجلهود بعون اهلل وحسن توفيقه.

وسيكون تناويل للموضوع حسب املباحث اخلمسة التالية:

أوال :أسلوب التلقي واملشافهة بالقرآن تعلام وتعليام
ثانيا :احلفظ يف السطور بعد احلفظ يف الصدور

ثالثا :حلق تعليم القرآن يف العهد النبوي وأسلوب التلقني والعرض

رابعا :املعلمون من الصحابة ونظام احللق القرائية

خامسا :إنشاء الكتاتيب يف الصدر األول لتعليم القرآن للصغار

خامتة
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أوال :أسلوب التلقي واملشافهة
بالقرآن تعلما وتعليما

ويتضمن هذا العنرص كيف كان النبي – ﷺ – يتلقى القرآن ويشافهه ملك الوحي

به ،كام يتضمن كيف كان يتلقاه عنه الصحابة رضوان اهلل عليهم مشافهة وسامعا منه؛
وذلك بعض ما تضمنه أول باب عقده أمري املحدثني أبو عبد اهلل البخاري يف جامعه

الصحيح حتت عنوان" :باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل – ﷺ – وقول اهلل

جل ذكره( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭘ( )1ثم ساق حديث

"إنام األعامل بالنيات" ،وأردفه بحديث أول ما نزل عليه من سورة العلق وهو بغار

حراء ،ودخوله عىل خدجية – ريض اهلل عنها – وعرضه األمر عليها ومواساهتا له،
ودخوهلا عىل ورقة بن نوفل وقول ورقة له" :هذا الناموس الذي َّنزل اهلل عىل

موسى"(.)2

ثم ذكر حديث ابن عباس يف قوله تعاىل( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)( )3وقوله" :كان
رسول اهلل – ﷺ – يعالج من التنزيل شدة" ثم فرس قوله( :ﯸ ﯹ ﯺ) وقال" :فكان
( )1النساء :اآلية.162 :

( )2صحيح البخاري :باب كيف كان بدء الوحي.9 – 5/1 :

( )3القيامة.16 :
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رسول اهلل – ﷺ – بعد ذلك إذا أتاه جربيل استمع ،فإذا انطلق جربيل قرأه النبي –
ﷺ كام قرأه"( )1ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس قال" :كان رسول اهلل – ﷺ –
أجود الناس ،وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل ،وكان يلقاه بالقرآن

يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ،فلرسول اهلل – ﷺ – أجو ُد باخلري من الريح

املرسلة"(.)2

وهيمنا من هذه املقدمة عند البخاري ما جاء يف هذا احلديث من قوله" :يلقاه

بالقرآن" وقوله" :فيدارسه القرآن" ففي "يلقاه" و"يدارسه" ٌ
بيان ملعنى التلقي

واملشافهة بالقرآن وتكرار القراءة من أجل تثبيت احلفظ ،قال العالمة الراغب
األصفهاين يف مفردات القرآن :التلقي هو االستقبال واألخذ ،ولقيته بكذا :إذا

استقبلته به .قال تعاىل( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)( )3وقال( :ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)

()5( )4

( )1صحيح البخاري.9/1 :
( )2البخاري.9 – 9/1 :

( )3الفرقان.95 :
( )4النمل.6 :

( )5مفردات القرآن.494 :
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وقال اإلمام الواحدي يف "التفسري البسيط" يف قوله تعاىل( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ)( )1أي :أخذها عنه وتلقنها ،والرجل ُي َل َّقى الكالم فيتلقاه ،أيُ :ي َل َّقنُ ُه فيت َل َّقنُه.

فتعرض له ،ثم صار التلقي
عرضتُه ألن يراه َّ
قال :ويقال :ل َّق ْيتُه اليشء فتل َّقى ،أيَّ :
بمعنى :األخذ ،ألن اإلنسان إنام يستقبل ما حيرص عليه .قال :ومجيع أهل اللغة

واملعاين فرسوا التل ّقي ههنا باألخذ والقبول ،ومنه احلديث أن رسول اهلل – ﷺ –

كان يتلقى الوحي من جربيل ،أي :يتقبله ويأخذه"

()2

وهذه املعاين من التلقي واألخذ واالستقبال والقبول والتل ُّقن كلها تعرب عن معنى

واحد ،وهو الوسيلة الشفوية التي كان يتم هبا االتصال بمصدر الوحي ،واملشافهة

تتضمن معنى التلقي ،إال أهنا أخص منه من جهة الداللة عىل كيفية التلقي واألخذ،
ويف لسان العرب البن منظور" :شافهه :أدنى شفته من شفته فكلمه ،وقال

اجلوهري :املشافهة :املخاطبة من فيك إىل فيه"

3

وجاء ذكر القراءة والتلقي هبذا الوصف يف عدد من روايات الصحابة الذين سمعوا

من النبي – ﷺ – بغري وساطة أحد ،فنصوا عىل ذلك تنبيها منهم عىل أنه أعىل مراتب

( )1البقرة :آية.39 :

( )2انظر التفسري البسيط لعيل بن أمحد الواحدي.414 – 411/2 :

( )3انظر معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية لألستاذ عبد العيل املسؤول .151 – 145 :
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الرواية للقرآن ،فروى البخاري يف صحيحه عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال:

قرأت من يف رسول اهلل – ﷺ – بضعا وسبعني سورة"

()1

ويف اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي نقال عن كتاب الرد عىل من خالف مصحف

عثامن أليب بكر بن األنباري بسنده عن ابن مسعود قال" :قرأت من يف رسول اهلل –

ﷺ – اثنتني وسبعني سورة أو ثالثا وسبعني سورة ،وقرأت عليه من البقرة إىل قوله
تعاىل( :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)"( )2وقال أبو إسحاق – يعني السبيعي
– وتعلم عبد اهلل بقية القرآن من ُجم ِّمع بن جارية"

()3

وأخرج أمحد يف مسنده عن ابن عباس أن أيب بن كعب قال لعمر" :إين تلقيت القرآن

ممن تل ّقاه – وقال عفان :ممن تل ّقاه من جربيل – عليه السالم – وهو رطب"

()4

ومثله يف املستدرك أنه قال لعمر" :إين تلقيت القرآن ممن تلقاه من جربيل وهو

رطب"

()5

( )1البخاري فضائل القرآن.229/3 :
( )2البقرة.222 :

( )3اجلامع ألحكام القرآن.51- 51/15 :
( )4املسند.119/5 :

( )5املستدرك عىل الصحيحني أليب عبد اهلل احلاكم النيسابوري.225/2 :
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وفيه أيضا من حديث ابن مسعود قال" :كنا مع النبي – ﷺ – يف غار فنزلت عليه
(ﮑ ﮒ) فأخذهتا من فيه ،وإن فاه رطب هبا"(.)1

ومن قراءة النبي – ﷺ – واملشافهة هبا يف مثل هذه الوقائع وكذلك فيام كان عليه

تسنَّى لقراء الصحابة أن يأخذوا عنه القراءة وصفاهتا
هديه يف القراءة يف الصالة َ

وكيفيات أدائها .وقد وصل إلينا الكثري من األحاديث واآلثار التي تصف قراءته –

ﷺ – ومنها يف كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري يف "باب مد القراءة" وفيه

عن قتادة قال" :سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي – ﷺ – فقال :كان يمد مدا".

ويف رواية أخرى عن قتادة أيضا قال" :سئل أنس :كيف كانت قراءة النبي – ﷺ –

فقال :كانت مدا ،ثم قرأ (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) يمد بسم اهلل ،ويمد الرمحن ،ويمد
الرحيم"(.)2

ومن حديث أم سلمة أم املؤمنني – ريض اهلل عنها – يف املستدرك وفضائل القرآن

أليب عبيد القاسم بن سالم أهنا نعتت قراءة رسول اهلل – ﷺ – فإذا هي تنعت قراءة

مفرسة حرفا حرفا"

()3

( - )1املستدرك :كتاب التفسري .251/2

( - )2البخاري :باب مد القراءة.235 – 234/3 :

( - )3املستدرك – 232/2 311/1 :فضائل القرآن أليب عبيد.325/1 :
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وفيهام عنها قالت" :كان رسول اهلل – ﷺ – يق ِّطع قراءته (ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭘ (.)1

ويف كتاب "زاد املعاد يف هدي خري العباد" البن القيم – رمحه اهلل – فصل طويل يف

هديه  -ﷺ – يف قراءة القرآن واستامعه وخشوعه ،وبكائه عند قراءته واستامعه،
وحتسني صوته به .قال فيه :كان له – ﷺ – حزب يقرؤه ،وال ُخيِ ُّل به ،وكانت قراءته

ترتيال ،ال َه ّذ ًا وال عجلة ،بل قراءة مفرسة حرفا حرفا ،وكان ي َق ِّطع قراءته آية آية،
وكان يمد عند حروف املد ،فيمد (ﭛ) ويمد (ﭜ) ،وكان يستعيذ باهلل من
الشيطان الرجيم يف أول قراءته ،وكان يتعوذ قبل القراءة ،وكان حيب أن يسمع القرآن

من غريه ،وأمر عبد اهلل بن مسعود فقرأ عليه وهو يسمع ،وخشع – ﷺ – لسامع

القرآن منه حتى ذرفت عيناه.

وحم ْ ِدثا ،ومل يكن يمنعه من
وكان يقرأ القرآن قائام ،وقاعدا ،ومضطجعا ،ومتوضئاُ ،

قراءته إال اجلنابة"(.)2

ومن هذا اهلدي النبوي عرف علامؤنا معظم الضوابط التي نصوا عىل وجوب

االلتزام هبا يف القراءة والتجويد أو استحسان ذلك ألنه السنة فيها كام دلت عليه

نصوص الرشيعة.

( )1املستدرك - 311/1 :فضائل القرآن.325/1 :
( )2زاد املعاد.493 – 492/1 :
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أصلوا له من اآلثار الواردة يف جزئياته
كام أن علامء القراءة من أئمة املتقدمني َّ

حديث َع ْر ِ
ُ
ض النبي – ﷺ – عىل أيب بن كعب
وكلياته .ومن أهم مستنداهتم يف ذلك

األنصاري – ريض اهلل عنه – فقد أخرج البخاري يف كتاب التفسري من صحيحه

ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة من حديث أنس بن مالك أن رسول اهلل – ﷺ –

قال أليب بن كعب :إين أمرت أن أقرأ عليك ،أو قال :إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك (ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ)( )1فقال :أو سامين؟ قال :نعم ،فبكى" .ويف رواية :إن اهلل أمرين أن
أقرأ عليك القرآن ،فقرأ عليه.

ويف كتاب السبعة يف القراءات أليب بكر بن جماهد البغدادي يف إسناده لقراءة نافع بن

أيب نعيم قال:

" وقال أبو هريرة :قرأت عىل أيب بن كعب ،وقال أيب ،عرض عيل رسول اهلل – ﷺ –

القرآن وقال :أمرين جربيل أن أعرض عليك القرآن".

ثم ساق ابن جماهد بسنده عن عاصم بن أيب النجود القارئ قال :قلت للطفيل بن أيب
بن كعب :إىل أي معنى ذهب أبوك يف قول رسول اهلل – ﷺ – لهُ :أ ِم ْر ُت أن أقرأ

عيل ف َأ ْح ُذ َو َح ْذ َو ألفاظه .قال ابن جماهد:
القرآن عليك؟ فقال :ليقرأ َّ

( )1سورة البينة ،اآلية.1 :
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وقال أيضا حممد بن إسحاق الصنعاين عن أيب عبيد القاسم بن َّ
سالم قال" :معنى

يب قراءة رسول اهلل – ﷺ – ال أن رسول اهلل – ﷺ – يتعلم قراءة
احلديث :أن يتعلم أ ٌّ

أيب – ريض اهلل عنه –"
َ َّ

()1

ولفظ أيب عبيد يف كتاب فضائل القرآن" :معنى هذا احلديث عندنا :أن رسول اهلل –

ِ
يب منه القراءة ويستثبت فيها،
ﷺ – إنام أراد بذلك
العرض عىل أيب :أن يتعلم أ ٌّ
وليكون عرض القرآن سنة ،وليس هذا عىل أن يستذكر النبي منه شيئا بذلك

العرض"

()2

وينبغي أن ننتبه هنا إىل أن قراءته عليه الصالة والسالم ملا قرأه عىل أيب بن كعب من

القرآن ليس فيه من اجلديد الذي يلفت النظر إال نزول األمر به من عند اهلل

يب بن كعب دون غريه ،ومن تأمله وجد فيه ذلك املعنى اخلاص الذي نبه
بخصوص أ ّ
عليه أبو عبيد ،وهو "أن يكون عرض القرآن سنة" بمعنى أن حيذو كل قارئ حذو

رسول اهلل – ﷺ – يف العرض عىل مقرئ أو أكثر حتى تستكمل الرواية جانبي

الكامل والوفاء وذلك بقراءة املقرئ عىل القارئ تلقينا له وتعليام ،وقراءة القارئ عىل
يب يف قراءة النبي – عليه
املقرئ عرضا وتثبتا وحتقيقا وتوثيقا ،وإال فال خصوصية ألُ ّ

الصالة والسالم – عليه القرآن أو ما أمر أن يقرأه عليه ،فقد قرأ النبي القرآن عىل عدد
( )1السبعة يف القراءات.55 :

( )2فضائل القرآن.151 – 195/2 :
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ال حيىص من الصحابة ،أي :أنه أسمعهم إياه ،وأماله عىل كتاب الوحي ،وفيهم عثامن
وعيل وزيد بن ثابت وغريهم .عىل أنه قد جاءت روايات أخرى ال ترقى إىل درجة

الصحيح بوب هلا احلافظ أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي يف كتابه "فضائل

القرآن" حتت عنوان" :باب يف قراءته عليه الصالة والسالم عىل عمر بن اخلطاب،
وأسند احلديث عن ُسمرة بن ُجندُ ب قال" :إن رسول اهلل – ﷺ – قال لنا يوما :إين

قد قيل يل أن أقرأ عىل ابن اخلطاب ،فدعاه وأمره أن حيرض القرآن إذا أنزل ليقرأه
عليه"(.)1

وقال أيضا" :باب يف قراءته – عليه الصالة والسالم – عىل ابن مسعود – ريض اهلل

عنه – وأسند احلديث عن علقمة قال :قال عبد اهلل بن مسعود :سألت النبي – ﷺ –
أن يقرأ عيل سورة من القرآن ،فقال :ال أدخل املسجد حتى أقرأ عليك إن شاء اهلل،

قال :فجاء حتى أدخل قدمه اليمنى يف املسجد وبقيت اليرسى ،ثم قام فقرأ عيل"(.)2

وهذا األسلوب هو اجلاري اليوم يف معظم مؤسسات تعليم القرآن ،وال سيام يف

حلقات تعليم قواعد التجويد ،ويقوم عادة عىل قراءة املعلم لآلية أو اجلزء منها إىل
موضع الوقف الصالح فيقف عليه ،ويردد املتعلم فردا أو أكثر ما سمعه عىل هذه

( )1فضائل القرآن.59 :

( )2فضائل القرآن.59 – 59 :
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اهليئة ،مستوفيا ملخارج احلروف وصفاهتا ،ومتّبعا ملا لقنه املعلم ،فإذا شعر املعلم أنه مل
حيرر ذلك يف أدائه عاد إليه فكرره أكثر من مرة حتى يتيقن أداءه.

وأصل ذلك ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن ابن عباس – ريض اهلل عنهام -قال:

" كان رسول اهلل – ﷺ – يعالج من التنزيل شدة ،وكان مما حيرك شفتيه ،فأنزل اهلل
تعاىل( :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃ) قال مجعه لك يف

صدرك وتقرأه (ﰄﰅﰆﰇ) قال :فاستمع له و َأ ِ
نص ْت (ﰉﰊﰋﰌ) ثم إن
علينا أن تقرأه ،فكان رسول اهلل – ﷺ – بعد ذلك إذا أتاه جربيل استمع ،فإذا انطلق

فبني اهلل يف هذه اآليات لنبيه – ﷺ – طريقة
جربيل قرأه النبي – ﷺ – كام قرأه"(َّ )1

تلقي القرآن وآداب تعلمه ،عليه أن يصرب وينصت لقراءة جربيل – عليه السالم –
حتى ينتهي ،واملقصود هنا ليس حفظ النص فقط ،بل تل ّقى القراءة أيضا وتعلم
صفتها وهيئة أدائها(.)2

ومن هذه األحاديث واآلثار استفاد العلامء اشرتاط التلقي واملشافهة يف القراءة،

وربطوا صحة التحمل فيها بالسامع والعرض عىل الشيوخ املتقنني ،وهكذا جاء

اشرتاط ال َع ْزو يف تعريف القراءة عند احلافظ ابن اجلزري يف قوله يف تعريف القراءة يف

( )1البخاري برشح فتح الباري البن حجر.25/1 :

( )2انظر كتاب سنن القراء ومناهج املجودين للدكتور أيب جماهد عبد العزيز الفتاح.24 – 23 :
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كتاب "منجد املقرئني ومرشد الطالبني" " :القراءة هي ِعلم بكيفية أداء كلامت
رب يف صحة التعريف هلا.
القرآن م ْع ُز ّو ًا لناقله" فقوله" :معزوا لناقله" قيدٌ معت ٌ

وقال يف تعريف املقرئ" :واملقرئ :العامل هبا رواها مشافهة" وهذا تشرتك فيه الرواية

مع الدراية.

والقارئ املبتدئ – يعني يف الرواية هلا – من رشع يف اإلفراد إىل أن يفرد ثالثا من

القراءات.

والقارئ املنتهي :من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها"( )1يعني عىل هذه الصفات.

ومنها استفيد معنى العرض من القارئ عىل املقرئ ،وقراءة املقرئ عىل القارئ تلقينا

للرواية ،وقال اإلمام البخاري يف كتاب العلم من اجلامع الصحيح حمتجا لقراءة
الطالب عىل الشيخ" :باب ما جاء يف العلم وقوله تعاىل( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)

( )2

والقراءة والعرض عىل املحدث ،ورأى احلسن والثوري ومالك القراءة جائزة،
واحتج بعضهم يف القراءة عىل العامل بحديث ِضام ِم بن ثعلبة قال للنبي – ﷺ – آهلل

أمرك أن نصيل الصلوات؟ قال :نعم ،قال :فهذه قراء ٌة عىل النبي – ﷺ – أخرب ِضامم

( )1منجد املقرئني.33 – 32 :
( )2طه.114 :
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أشهدَ نا فالن،
بالص ِّك ُيقرأ عىل القوم فيقولونَ :
قومه بذلك فأجازوه .واحتج مالك َّ
ويقرأ ذلك قراءة عليهم ،ويقرأ عىل املقرئ فيقول القارئ" :أقرأين فالن"(.)1

وقال املحقق ابن اجلزري يف ترمجة أيب بن كعب يف غاية النهاية يف طبقات القراء" :هو

سيد القراء باالستحقاق ،وأقرأ هذه األمة عىل اإلطالق ،قرأ عىل النبي – ﷺ –

القرآن العظيم ،وقرأ عليه النبي – ﷺ – بعض القرآن لإلرشاد والتعليم .ثم ذكر

حديث أيب وقول النبي – ﷺ – له :أمرين جربيل أن أقرأ عليك القرآن"(.)2

يب لدقائق األداء ومطابقته لقراءة النبي – ﷺ – كام
وتأسيسا عىل هذا املعنى من أخذ أ ّ

تقتضيه الشهادة النبوية له بأنه أقرأ الصحابة ،يتأكد موجب هذا احلرص الذي نقرأ
عنه عند أئمة األداء من املتقدمني يف عدم التساهل مع اآلخذين عنهم يف يشء من

اإلخالل بام هو مطلوب يف جتويد األداء من الدقة يف إخراج كل حرف من حروف

اهلجاء من خمرجه ،مستوفيا لصفاته ،آخذا حقه ومستحقه.

وقد أسند ابن جماهد يف كتاب السبعة عن محزة بن حبيب الزيات أحد أئمة القراء

منتهى ينتهي
السبعة وإمام قراء الكوفة قوله" :إن هلذا التحقيق – يعني يف القراءة –
ً

( )1صحيح البخاري :كتاب العلم.22/1 :
( )2غاية النهاية 31/1 :رقم .131
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إليه ،ثم يكون قبيحا،مثل البياض له منتهى ينتهي إليه ،وإذا زاد يصري َب َرص ًا ،ومثل
اجلعودة – يعني يف الش َعر – هلا منتهى تنتهي إليه ،فإذا زادت صارت َق َطط ًا"(.)1

ومن هنا أنكر ابن مسعود عىل من أسقط املد يف قراءته ،وعىل َ
آخ َر خالف الرواية يف

اإلمالة ،حمتجا عليه بقراءة النبي – ﷺ – بخالف ما قرأ به .حكى احلافظ ابن اجلزري

يف باب املد والقرص من كتاب "النرش يف القراءات العرش" قال" :كان ابن مسعود
يقرئ رجال ،فقرأ الرجل( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)(ُ )2م ْر َس َلة ،فقال ابن
مسعود :ما هكذا أقرأنيها رسول اهلل – ﷺ – فقال :كيف أقرأكها يا أبا عبد الرمحن؟

فقال( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) فمدها .رواه الطرباين يف الكبري ،وهو
ونص يف هذا الباب ،ورجال إسناده ثقات"(.)3
حديث جليل حجة ٌّ

وروى احلافظ أبو عمرو الداين يف طبقات القراء واملقرئني وأسنده عنه املحقق ابن

اجلزري يف "النرش" يف باب اإلمالة بالسند إىل زر بن حبيش قال" :قرأ رجل عىل عبد
اهلل بن مسعود (طه) ومل يكرس ،فقال عبد اهلل (طه) وكرس الطاء واهلاء ،فقال

الرجل(طه) ومل يكرس ،فقال عبد اهلل (طه) وكرس الطاء واهلاء ،فقال الرجل(طه) ومل

يكرس ،فقال عبد اهلل (طه) وكرس ،ثم قال :واهلل هلكذا علمني رسول اهلل – ﷺ –
( )1السبعة.16 :
( )2التوبة:

( )3النرش.316 – 315/1 :
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فقال ابن اجلزري معقبا عليه :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وهو
مسلسل بالقراء"(.)1

ومن هذه اآلثار وأمثاهلا استنبط املؤلفون يف جتويد القرآن ما دونوه من قواعد

وأح كام أدائية ألزموا هبا القارئ واملقرئ ،ويف ذلك يقول اإلمام أبو مزاحم اخلاقاين
(ت  325هـ) يف التجويد:

أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك اهلل اجلزيل من األجر
فام كل من يتلو القرآن يقيمه وما كل من يف الناس يقرئهم مقري

وإن

لنا

ْ
أخ َذ

القراءة

سن ًة عن األولني املقرئني ذوي السرت

فذو احلذق مع ٍ
َ
القرآن أو كان ذا حدر
ط للحروف حقوقها إذا َرت ََّل
ُْ
ُ
َ
أفضل للذي ُأ ِم ْرنَا به من ُمكثنا فيه والفكر
القرآن
وترتيلنا
فم َّ
ص لنا فيه إذ دين العباد إىل اليرس
درسنا
وإما َحدَ ْرنا
رخ ٌ
ُ
َ

إىل أن يقول:

فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرف ٌة باللحن فيه إذا جيري
فكن عارفا باللحن كيام تزيله وما الذي ال يعرف اللحن من عذر
وإن أنت حققت القراءة فاحذر ال زيادة فيها واسأل العون ذا القهر

( )1النرش.31/2 :
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زن احلرف ال خترجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل الرب
ومثله لعلم الدين السخاوي يف أول قصيدته "عمدة املفيد" يف قوله:
يا

من

يروم

تالوة

القرآن ويرود

شأو

أئمة

()1

اإلتقان

ال حتسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما ال مد فيه لوان
أو أن تشدد بعد مد مهزة أو أن تلوك احلرف كالسكران
أو

أن

تفوه

هبمزة

متهوع ًا فيفر
ِّ

سامعها

من

الغثيان

للحرف ميزان فال تك طاغيا فيه وال تك خمرس امليزان

()2

ومن املأثور يف هذا عن اإلمام نافع بن أيب نعيم إمام القراء باملدينة – رمحه اهلل – فيام

ذكره احلافظ أبو عمرو الداين يف كتاب التحديد حلقيقة اإلتقان والتجويد قال" :جاء

رجل إىل نافع فقال :خذ عيل احلدر – يعني رسعة القراءة – قال نافع :ما احلدر؟ ما
أس ِمعنا ،فقرأ الرجل ،فقال نافع" :حدْ ُرنا أن ال نسقط اإلعراب ،وال نشدد
أعرفهْ ،

خمففا ،وال نخفف مشددا ،وال نقرص ممدودا ،وال نمد مقصورا ،قراءتنا قراءة أكابر
أصحاب رسول اهلل – ﷺ – ٌ
سهل َج ْز ٌل ،ال نمضغ وال نلوك ،نسهل وال نشدد ،نقرأ

عىل أفصح اللغات وأمضاها ،وال نلتفت إىل أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات،
( )1انظر كتاب قصيدتان يف جتويد القرآن أليب مزاحم اخلاقاين ولعلم الدين السخاوي ص.23- 19 :
( )2كتاب قصيدتان .52 – 51 :
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أصاغر عن أكابرَ ،م ِ ٌّيل عن َو ِ ٍّيف ،ديننا دين العجائز ،وقراءتنا قراءة املشايخ ،نسمع يف

القرآن وال نستعمل فيه الرأي ،ثم قرأ نافع – رمحه اهلل تعاىل – ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭼ (.)1

ثانيا :احلفظ يف السطور
بعد احلفظ يف الصدور

وكام تم حفظ القرآن بالتلقني يف الصدور ،فقد تم عن طريق الكتابة حفظه يف

السطور .وقد تكفل املوىل عز وجل هلذه األمة بحفظ كتاهبا عليها بال نقصان وال
حتريف فقال تعاىل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)( )2كام تكفل لنبيه – ﷺ –
بجمعه له وقراءته وبيانه فقال سبحانه( :ﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ)(.)3

( )1التحديد.53 :
( )2احلجر.5 :

( )3القيامة.15 – 19 :
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وقال :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ( )1كام قال :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭼ

()2

فهو حمفوظ يف السامء ،وحمفوظ يف األرض عىل السواء .حمفوظ يف

الصدور ،وحمفوظ يف السطور ،وهلذا يسمى قرءانا جلمعه يف كليهام ،ويسمى كتابا
جلمعه بخط القلم ،تنبيها عىل الصفتني ،وإظهارا للمزيتني ،ملا هو معلوم مما قيل عن

القلم من أنه أحد اللسانني .وقال سبحانه يف معرض املنة عىل رسوله :ﭽ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ ( )3فذكر التالوة التي هي الوسيلة األوىل
للجمع واحلفظ ،وذكر اخلط باليمني الذي هو الوسيلة األخرى ومجع بينهام يف أول ما

نزل من القرآن يف أوائل سورة العلق ،يف قوله سبحانه :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ
ﭼ(.)4

وكذلك ثم استقبال الوحي مما كان ينزل بكلتا هاتني الوسيلتني ليتحقق منهام معا

ضامن اهلل الذي ال خييس ،بأن حيفظ القرآن غضا طريا كام نزل ال يطوله نسيان ،وال
يتطرق إليه زيادة أو نقصان :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
( )1الربوج.22 – 21 :

( )2الواقعة.95 – 99 :
( )3اآلية .49 :

( )4العلق.5 – 1 :
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ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ( .)1وكتب لرسول اهلل – ﷺ – بعض من كان حيرضه

من السابقني األو لني ،وكان عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب أول الدعوة وغريمها
ممن كان يكتب له ،إذ مل تكن احلاجة أول األمر إىل الكتابة بقدر ما كانت إىل التل ِّقي

واملشافهة ،ثم ظهرت احلاجة إىل تأليف ما كان ينزل منجام ،حيث كان النبي – ﷺ –

يقول "ضعوا هذه اآلية يف سورة كذا يف املوضع الذي يذكر فيه كذا"(.)2

ويف حديث زيد بن ثابت عن املرحلة املدنية قال" :كنا عند رسول اهلل نؤلف القرآن

من الرقاع"(.)3

وقد اختذ النبي– ﷺ – كتابا للوحي وغريه أحىص العلامء منهم ما يربو عىل األربعني،

ودلت اآلثار العديدة عىل أهنم كانوا يؤمرون بكتابة ما كان ينزل عند نزوله ،وكانوا
أيضا يكتبون ألنفسهم منه صحفا للقراءة فيها وإلقراء غريهم.

ويف كتب السرية عند ابن إسحاق وغريه ذكر لصحيفة خباب بن األرت ،وهو من

أوائل معلمي القرآن بمكة ،وتذكر قصة إسالم عمر بن اخلطاب – ريض اهلل عنه –

أن سبب إسالمه أنه بلغه إسالم أخته فاطمة بنت اخلطاب وزوجها سعيد بن زيد،
فذهب فاقتحم عليهام املنزل ،فإذا عندمها قارئ يقرأ عليهام سورة طه وقد كتبها يف

( )1حم فصلت.42 – 41 :

( )2انظر الربهان للزركيش .254/1 :

( )3أخرجه احلاكم يف املستدرك.611/2 :
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وتكف
صحيفة ،وكان القارئ خباب بن األرت ،فام زالت أخته به هتدئ من ُروعه
ّ

من َس ْورة غضبه حتى سمع من القارئ ما قرأه عليه من صدر هذه السورة ،فلم يلبث
أن خرج مرسعا يسأل عن موضع رسول اهلل – ﷺ – فدُ َّل عليه فأعلن إسالمه(.)1

وهكذا كان هلذه املدونات اجلزئية من صحف القرآن أثر يف تبليغ القرآن وإسامعه ملن

مل حيرض نزول الوحي ،أو مل يتأت له االجتامع برسول اهلل – ﷺ – يف بيته وغريه ،إذ

تكف
الرصد عىل من يأتيه أو يسأل عنه ،وكانت ال
ّ
كانت قريش قد بالغت يف بث َ
ِ
إيذاء أصحابه وأتباعه بمختلف الوسائل طوال املرحلة املكية.
عن حصاره وأذاه
ويظهر أنه عليه السالم قد أذن يف وقت مبكر من زمن الدعوة بكتابة الصحابة ملا كان

ينزل من القرآن حتى محله معهم املهاجرون إىل احلبشة ،فقرأوا منه عىل النجايش
فأسلم .كام كانت هذه القطع املكتوبة املتفرقة يف بيوت الصحابة وسيلة من وسائل

تعليم القرآن الكريم ،ووسيلة لتعاهده وحفظ اجلديد منه ،كام سوف تعتمد يف اجلمع

الثاين للقرآن يف صدر خالفة أيب بكر عند كتابة املصحف بعد موقعة الياممة التي
استشهد فيها سبعون أو أكثر من القراء يف وقائع حرب مسيلمة الكذاب متنبئ بني

حنيفة.

وزيادة يف توجيه اهلمم إىل القرآن وحده يف هذه املدونات اجلزئية ،هنى رسول اهلل –

ﷺ – عن كتابة ما سوى القرآن من حديثه أو غريه.
( )1انظر سرية ابن هشام.293 – 292/1 :
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قال احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي يف كتاب "تقييد العلم" وهو يتحدث عن

مزايا التقييد للعلم بالكتابة" :ومن عجز عن احلفظ قل ُبه َ
علمه و َك َت َبه ،كان ذلك
فخ َّط َ

ويتقس ُم
تقييدا منه له ،إذ كتابه عنده آم ُن من قلبه ،ملا َيعرض للقلوب من النسيان،
َّ

حلدَ ثان ،وقد جاء عن رسول اهلل – ﷺ – أنه قال" :ال تكتبوا
األفكار من طوارق ا َ
َ

عني شيئا سوى القرآن ،ومن كتب عني غري القرآن فل َي ْم ُحه" فحمل مجاعة من

َب يشء من احلديث وغريه
السلف كتابة العلم عىل ظاهر هذا اخلرب ،وكرهوا أن ُي ْكت َ
يف الصحف ،وشددوا يف ذلك ،وأجاز آخرون منهم كتابة العلم وتدوينه"(.)1

ثم أسند احلديث بأساني د عن أيب سعيد اخلدري من طرق ،ويف بعضها قوله:

"استأذنت ويف بعضها قوله" :استأذنا النبي – ﷺ – يف الكتاب ،فأبى أن يأذن لنا".
ثم روى اخلطيب عن أيب ن ُْرضة قال :قلت أليب سعيد اخلدريَ :أكْتِ ْبنا ،قال :أجتعلونه

مصاحف تقرأوهنا؟ كان نبيكم – ﷺ – حيدثنا فنحفظ عنه ،فاحفظوا عنا كام حفظنا

عن نبيكم – ﷺ –"(.)2

قال اخلطيب" :فقد ثبت أن كراهة من ك َِره الكتاب من الصدر األول إنام هي لئال

غريه أو ُي ْشت َغ َل عن القرآن بسواه ...كام ُ ِهني عن كتابة العلم يف
َ
يضاهى بكتاب اهلل ُ

( )1تقييد العلم.21 :

( )2نفسه.39 – 36 :
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صدر اإلسالم ِ
وجدَّ تِ ِه لقلة الفقهاء يف ذلك الوقت واملميزين بني الوحي وغريه ،فلم
ي ْؤمن أن ي ِ
لحقوا ما جيدون من الصحف بالقرآن"(.)1
ُ
ُ ّ
وتعترب بداية كتابة القرآن يف ِق َطع األديم واأللواح والعظام واللخاف يف صدر
الدعوة هي االنطالقة األوىل لبداية تعليم القرآن الكريم تلقينا وتدوينا وحفظا ،وكان

النبي – عليه الصالة والسالم – هو املعلم األول ،إذ كان أميا ال يقرأ وال يكتب ،وهو

أفصح من نطق بالضاد ،فكان يميل عىل كتَّابه ،وهم يكتبون عىل وفاق ما يفهمونه من
ألفاظه به ،ويستفاد ذلك من مثل قوله تعاىل يف سورة آل عمران :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴﭼ ( ،)2وقوله يف سورة البقرة :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﭼ

()3

فقوله( :ﯜ) وقوله( :ﯠ ﯡ ﯢ)

متضمن لتعليم القراءة والكتابة إذ كانوا يستفيدون كيفياهتا من بيانه وحسن أدائه –

ﷺ –.

( )1نفسه.59 :

( )2آل عمران.164 :
( )3البقرة.151 :
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وقد قدمنا قول ابن مسعود ملن أسقط املد يف قوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﭼ إن النبي – ﷺ – أقرأه إياها باملد ،فاستفاد ذلك ابن مسعود من

قراءته – عليه السالم – حيث زاد يف إشباع احلركات ومد هبا صوته ،وهذا أمر

يستفاد منه أيضا كيفية كتابتها ،وال شك أن الذين كانوا يكتبون له الوحي كانوا

يتحرون ألفاظه يف مثل هذا لفظا وخطا ،وكذلك فعل زيد بن ثابت يف كتابة املصحف
األصيل بتكليف من عثامن حني قال عثامن للكتاب األربعة ل ُي ْم ِل سعيد – يعني ابن

العاص – وليكتب زيد"( ،)1وذلك بعض ما دل عليه قول عثامن للثالثة القرشيني
وهم :عبد اهلل بن الزبري ،وسعيد بن العاص ،وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام :إذا

اخت لفتم أنتم وزيد يف يشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ،فإن القرآن نزل بلسان

قريش" قال " :واختلفوا يف التابوت ،فقال زيد( :التابوه) وقال الثالثة القرشيون:
(التابوت) فأمر عثامن أن يكتب بلسان قريش"( .)2وعىل هذا كان كتاب الوحي من

اخللفاء األربعة فمن بعدهم من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار الطليعة
األوىل للقراء كام كانوا هم الطليعة للمقرئني واملعلمني والكتاب.

وينوه هبم بالقول والفعل ،فيستكتبهم
وكان – عليه الصالة والسالم – ،ينبه عليهم ِّ

ويعهد إليهم بالتعليم ،ويثني عىل قراءاهتم ،ويأمر بأخذ القرآن عنهم ،ويرغبهم يف
َ
( )1انظر كتاب املصاحف البن أيب داود.24 – 23 :

( )2انظر صحيح البخاري برشح فتح الباري :392/1 :باب نزل القرآن بلسان قريش.
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القيام هبذه الوظيفة ملا فيها من الثواب ،ويفضل صاحب القرآن ومعلمه عىل مجيع

الصحابة فيقول" :يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل"(.)1

وكان يسأل الوفد من أصحابه :أهيم أكثر قرآنا؟ ف ُي َؤ ِّم ُره عليهم"(.)2

وحتى عند مواراة شهداء املعركة ،كان يقدم يف الدفن إىل جهة القبلة أكثرهم قرآنا(.)3

ويقول فيام رواه عنه عثامن – ريض اهلل عنه – "خريكم من تعلم القرآن وعلمه"(. )4

ويثني عىل أناس بأعياهنم وعىل قراءهتم كام أثنى عىل األشعريني بأنه يعرف منازهلم

بالليل بكثرة قراءهتم وهتجدهم بالقرآن(.)5

ويثنى عىل كبريهم أيب موسى األشعري بقوله" :لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل

داود" ويأمر ابن مسعود بالقراءة عليه فقرأ سورة النساء حتى بلغ منها اآلية41 :
ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (.)6

وقال يف ابن مسعود" :من رسه أن يقرأ القرآن كام أنزل ،فليقرأه بقراءة ابن أم عبد"(.)9

( )1فضائل القرآن أليب عبيد.292/1 :
( )2فضائل القرآن أليب عبيد.291/1 :

( )3ينظر كتاب فضائل القرآن أليب عبيد :باب إعظام أهل القرآن وتقديمهم وإكرامهم .295 – 291/1
( )4صحيح البخاري :كتاب فضائل القرآن.94/5 :

( )5صحيح البخاري :كتاب املغازي.91/5 :

( )6صحيح البخاري برشح فتح الباري البن حجر – 59/5 :مسلم  551/1رقم احلديث .911
( )9مسند أمحد بتحقيق أمحد شاكر رقم احلديث.4341 – 4255 :
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وكان النبي – ﷺ – هبذا التنويه بأعياهنم ،والتنبيه عليهم بأسامئهم يرشد إىل األخذ

عنهم والتعلم منهم ،وكان يف الوقت ذاته يعمل عىل تأهيلهم وإعدادهم لتويل منصب

القيادة يف مشيخة اإلقراء ،سواء يف عهده ،أم يف عهد خلفائه من بعده ،كام أنه كان

هييئ نفوس أصحابه لتقديمهم ،واالقتداء هبم ،والقبول منهم ،واالعرتاف هلم
بالسبق وزيادة الفضيلة عىل ما صح عن عمر – ريض اهلل عنه – أنه كان يقول عن أيب

بن كعب "سيد املسلمني"(.)1

وقد أشار إىل كثري مما ذكرناه هنا احلافظ أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي يف

تنبيهه عىل فضل حفظة القرآن من الصحابة فمن ب ْعدَ هم وتأصيله ملطلوبية حفظ

القرآن الكريم يف الرشيعة ،وفرضيته عىل األمة عىل وجه الكفاية ،فقال يف صدر كتابه

"فضائل القرآن وخصائص تُالته ومحلته" يف فصل طويل:

"وبعد فإن هذا الكتاب أ َّلفته يف فضائل القرآن وتالوته وفضل تُالته ومحلته" ،وقد

سامه اهلل بالقرآن والفرقان ...ونوه بذكر محلته من َح َفظته ،ورفع من شأهنم ،فقال –
عز من قائل – ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

( )2

وج َع َلهم
ومعنى كونوا ربانيني :كونوا علامء حكامء بتعليم الكتاب ودرسكم إياهَ ،

مغبوطني يف األنبياء ،والسالفة من األمم قبل أن ُأ ِ
ظهروا ...وفوض إليهم اإلمامة
( )1انظر اإلصابة البن حجر.32/1 :
( )2آل عمران.95 :
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خري
واإلمارة ،وقطع هلم بحق معلوم يف بيت املال مل يقطعه كذلك لغريهم ،وج َع َلهم َ

وخواص من
األمة وأفض َلهم ،وخيارهم وأرشافهم ،واختذهم أهلني من بني خلقه،
َّ
بني عباده ،واستدرج النبوة من بني جنوهبم من غري وحي إليهم ،وجعل ُحرمتهم عىل

ربة ...ومن وراء مجيع ما ذكرته خص
املؤمنني كحرمة أمهاهتم عليهم احرتاما و َم َ َّ
علامءهم َ
بخ َّل ٍة مستخلصة هلم دون غريهم من علامء الرشيعة ،وهي ائتامم األمة هبم يف

ِ
فأعظ ْم هبن
كتابه عن آخرها عىل اختالف نِحلها ومذاهبها من غري نزاع وال خمالفة،
من فضائل وخصائص وأكرم ،وقال أبو أمامة الباهيل – ريض اهلل عنه – اقرأوا

القرآن ،وال تغرنكم هذه املصاحف فإن اهلل ال يعذب بالنار قلبا وعى القرآن"(.)1

وقد نبه بعض فضالء املهتمني بدراسة املنهج النبوي يف تعليم القرآن العظيم – وهو

الشيخ الدكتور أنس أمحد كرزون – يف كتابه "صحابة رسول اهلل وجهودهم يف تعليم

القرآن الكريم والعناية به" عىل أن تعليم القرآن تكليف وترشيف ،وأن الصحابة –
رضوان اهلل عليهم – أدركوا أهنم حيملون رسالة عظيمة ،واستشعروا املسؤولية

الكبرية بقول الرسول – ﷺ – هلم :بلغوا عني ولو آية( ،)2فبذلوا كل طاقتهم لتعلم
القرآن وتعليمه ،وسارع كل منهم إىل تبليغ وتعليم ما سمعه من آيات القرآن ،وهم
يدركون أن تعليم القرآن تكليف وترشيف ،فالقرآن العظيم أنزله اهلل سبحانه عىل
( - )1انظر فضائل القرآن أليب الفضل الرازي :ص  29وما بعدها.
( - )2جزء من حديث يف صحيح البخاري برقم .3294
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خاتم رسله حممد – ﷺ – فحمل هذا التكليف أمني الوحي جربيل – عليه السالم –
إىل النبي – ﷺ –( :نزل به الروح األمني عىل قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب

مبني)( )1ولبى الرسول األكرم أمر ربه عز وجل بتبليغ القرآن وتعليمه للناس وتالوته
عليهم ،قال تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ ( .)2قال :بيد أن هذا

التكليف اإلهلي لرسوله ال يقترص عىل التبليغ والبيان ،وإنام يشمل التعليم والرتبية

وتزكية نفوس الصحابة الكرام هبدي القرآن العظيم.

وهذا ما نبه املوىل سبحانه عليه بقوله :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ(.)3

قال اإلمام ابن رجب – رمحه اهلل – يف لطائف املعارف – (ﭩ ﭪ ﭫ)

يعني بالكتاب :القرآن ،واملراد :ويعلمهم تالوة ألفاظه ،ويعني باحلكمة :فهم معاين

القرآن والعمل بام فيه ،فال يكتفي بتالوة ألفاظ الكتاب حتى يعلم معناه ،ويعمل

( - )1الشعراء :اآليات.155 – 153 :
( )2النمل اآليتان.52 – 51 :

( )3اجلمعة :اآلية.2 :
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بمقتضاه ،فمن مجع له ذلك كله فقد أويت احلكمة :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (.)1

فاحلكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح ،وهو نور يقذف يف القلب يفهم

به العلم املنزل من السامء ،وحيض عىل اتباعه والعمل به ،ثم قال ابن رجب:

ومن قال :احلكمة :السنة فقوله حق ،ألن السنة تفرس القرآن وتبني معانيه ،وحتض

عىل اتباعه والعمل به"(.)2

ثم قال الشيخ أنس أمحد كرزون" :وقد ربى الرسول – ﷺ – أصحابه الكرام عىل

هذا املنهج القويم ،ومحلهم تلك الرسالة ليؤدوها ملن بعدهم ،ويبلغوها للقايص
والداين ،وسارع الصحابة الكرام للقيام هبذه املهمة ،فتعلموا القرآن وعلموه ،فكانوا

كاألرض الطيبة رشبت املاء فانتفعت وأنبتت العشب والزرع الكثري فنفعت الناس.

أجل لقد قام أصحاب النبي – ﷺ – بتعليم القرآن الكريم بأوىف ما بلغت إليه الطاقة

البرشية يف حياهتم وجمتمعهم عىل بصرية من أمرهم ،وهدى من رهبم ،فهداهم اهلل

وهدى هبم ،وكانوا هم األصل الذي يرجع إليه يف خمتلف البلدان بعد وفاة الرسول

– ﷺ – ،والنبع الذي تتفجر منه عيون اإليامن واليقني ،أولئك الذين هداهم اهلل،

( )1البقرة :اآلية .265

( )2ينظر لطائف املعارف من الوظائف البن رجب احلنبيل.53 :
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وأولئك الذين أخرج اهلل هبم الناس من الظلامت إىل النور ،فلهم يف ُعنُق كل مؤمن
ومؤمنة ِمن ٌة وفضل يستوجب الشكر(.)1

ثالثا :حلق تعليم القرآن الكريم

يف العهد النبوي وأسلوب التلقني والعرض
كان اهلدف الذي يسعى إليه تعليم القرآن الكريم يف املنهج النبوي الرشيف هدفا

واضحا ،وهو بناء شخصية املسلم املؤمن امللتزم بدينه ،وكان القرآن الكريم هو حمور

العمل اليومي ،وما يتجدد منه من اآلي والسور هو الذي يرسم منهج احلياة،
وحيرس القيم اجلديدة لدى األمة من الزيغ ،وهيدي إىل التي هي أقوم ،ومن ثم فقد

كان العلم واإليامن فيه قرينني ال يفرتقان ،فكلام جتدد العلم بنزول اجلديد من القرآن،

جتدد معه اإليامن فازداد قوة ،وإرشاقا وعمال.

وهلذا كان ترسيخ اإليامن مقدما عىل تعليم القرآن ليتذوق القلب حالوة كتاب اهلل عز

وجل ،ويبادر برغبة وصدق إىل تعلمه وحفظ آياته والعمل به.

ودليل ذلك ما رواه ابن ماجة عن جندب بن عبد اهلل – ريض اهلل عنه – قال:

( )1صحابة رسول اهلل – ﷺ – وجهودهم يف تعليم القرآن الكريم للدكتور أنس أمحد كرزون.92 – 95 :
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"كنا مع النبي – ﷺ – ونحن فتية حزاورة( ،)1فتعلمنا اإليامن قبل أن نتعلم القرآن،

ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيامنا"(.)2

وعن ابن عمر – ريض اهلل عنهام – قال :كنا أصحاب رسول اهلل – ﷺ – أوتينا

اإليامن قبل القرآن ،وسيأيت بعدكم قوم يؤتون القرآن قبل اإليامن ،يقيمون حروفه

ويضيعون حدوده وحقوقه ،يقولون :قرأنا فمن أقرأ منا؟ وعلمنا فمن أعلم منا؟

فذلك حظهم ،ويف رواية أولئك هم رشار األمة"(.)3

وأخرج اإلمام أبو بكر البيهقي يف سننه من طريق القاسم بن عوف البكري قال:

"سمعت عبد اهلل بن عمر يقول :لقد عشنا ُبرهة من دهرنا ،وإن أحدنا ليؤتى اإليامن

قبل القرآن ،وتنزل السورة عىل حممد – ﷺ – فنتعلم حالهلا وحرامها ،وما ينبغي أن

يوقف عنده منها كام تتعلمون أنتم اليوم القرآن ،ولقد رأينا اليوم رجاال يؤتى أحدهم
القرآن قبل اإليامن ،فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته ما يدري ما ِآمره وال زاجره ،وال ما
ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدَّ ْقل"(.)4

إهنا الصورة التي تعكس لنا املنهج النبوي يف جوهره وصفائه ،وتضع أيدينا عىل

املشكل الذي بدأت ُ
نذ ُره تظهر يف أواخر عهد الصحابة بسبب اختالل هذه املعادلة،
( )1مجع حزور ،وهو :الغالم إذا قوي واشتد.
( )2سنن ابن ماجة رقم .61

( )3فتح الباري البن حجر.251/1 :

( )4سنن البيهقي :باب البيان أنه إنام قيل يؤمهم أقرؤهم  – 121/3املستدرك للحاكم.35/1 :
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وبداية انقالب املوازين بافرتاق اإليامن عن القرآن ،وظهور نسق جديد يف تعليم
القرآن مل يعد يلتقي فيه دفء اإليامن وبشاشته التي استقرت يف نفوس الصفوة األوىل

من الصدر األول من السابقني األولني إىل اإلسالم والذين آووا ونرصوا وساروا عىل

ذات املنهاج ،مع روح القرآن الكريم السارية احليةِ ،
ونوره املرشق الوهاج الذي يزود
حياة اإليامن باملدد اإلهلي الذي يفجر طاقتها وحيفظها من الضالل واحلرية ،وهيدهيا

سبل السالم .قال تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ (.)1

وتلك هي امل نظومة الرتبوية اهلادية األوىل التي أينعت وآتت أكلها يف جيل الصحابة

الكرام ،فمثلوا من خالهلا طالئع اخلريية خلري أمة أخرجت للناس ،وإنام جاء ذلك يف

نظرنا ثمرة للمنهج النبوي الذي سلكه الرسول – عليه الصالة والسالم – يف البالغ

والبيان ،حيث رباهم بالقرآن عىل اإليامن ،وزاوج بينهام عن طريق األسلوب الذي

اتبعه معهم ،واهلدي الذي سار عليه يف تعليم آي القرآن وترسيخ قيم اإليامن ،فكان
يلقنهم القدر اليسري من القرآن ثم ال جياوزونه حتى يتفقهوا فيه علام ،وحتى يبارشوه
عمال ،وذلك ما يستفاد من األثر الذي أخرجه ابن سعد وابن جرير الطربي وغريمها

من حديث أيب عبد الرمحن السلمي قال:

( )1املائدة :اآليتان.16 – 15 :
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" حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن ،كعثامن بن عفان ،وعبد اهلل بن مسعود ،وغريمها

أهنم كانوا إذا تعلموا من النبي – ﷺ – عرش آيات مل جياوزوها حتى يتعلموا ما فيها

من العلم والعمل ،قالوا :فتعلمنا العلم والعمل مجيعا"(.)1

ويف غاية النهاية عن ابن مسعود – ريض اهلل عنه – قال :كنا نتعلم من النبي – ﷺ –

عرش آيات ،فام نتعلم العرش التي بعدهن حتى نتعلم ما أنزل اهلل يف هذه العرش من

العمل"(.)2

وروى اإلمام ابن جبارة اهلذيل يف كتاب الكامل يف القراءات عن عثامن بن سعيد

ورش عن نافع :أنه " كان من هيبة نافع كان القارئ إذا قرأ عليه مل يملك نفسه ،وهلذا
ما كان يزيد أحدا عىل عرش"(.)3

وروى أبو يعقوب يوسف األزرق عن ورش قال" :ملا دخل ورش املدينة للقراءة

الس َبق بالليل ،فنام ورش يف مسجد رسول اهلل – ﷺ
عىل نافع ،كان نافع يؤخذ عليه َّ

الس َبق فقرأ عرشا ،فسمع
– فلام أتى نافع عند األذان وصىل ركعتني ،أخذ ورش َّ

املهاجرون واألنصار قراءته ،فام زال كل واحد هيبه س َب َقه حتى قرأ مائة آية" نقله

اهلذيل يف كامله(.)4

( )1طبقات ابن سعد – 192/6 :جامع البيان للطربي.35/1 :
( )2غاية النهاية 455/1 :رقم .1514

( )3الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.43- 42 :

( )4الكامل.45 :

373

ومن هذا اهلدي واملنهج النبوي أخذ اإلمام أبو مزاحم اخلاقاين قوله عن القدر الذي

ُي َس ّن االلتزام به يف عرض املتعلمني عىل شيوخ اإلقراء أثناء العرض اجلزئي يف وقت
التعليم:

وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا عىل أحد أن ال تزيد عىل عرش

()1

إنه أسلوب من التدرج والتيسري تأتى معه يف خالل عهد التنزيل الذي ال يتجاوز يف

فرتتيه املكية واملدنية ثالثة وعرشين عاما ،تربية األمة وبناء املجتمع املؤمن ،عىل

عقائد اإليامن ،وحقائق القرآن ،وختريج جيل من الناس "أناجيلهم يف صدورهم" كام
جاء يف حليتهم ،يلتقي فيهم العلم بالقرآن ،وترشق يف قلوهبم أنوار اإليامن ،فال

يميض إال القليل بعد هجرته – عليه السالم – إىل املدينة حتى يتحول املسجد النبوي
ِ
ِ
وقراء
لعلامء
يومي
ورحابه إىل مدرسة للقرآن ،وحمضن ألهل الصفة ،وملتقى
ٍّ
املهاجرين واألنصار يتفقهون يف حلقاته ،ويتلقنون القرآن آناء الليل وأطراف النهار،

يف حركة دائبة تغذهيا بشاشة اإليامن ،وطراوة ما كان جيِدُّ ويتنزل من آي القرآن ،فام

التحق – ﷺ – بالرفيق األعىل حتى بلغ رسالة ربه ،وأدى هذه األمانة إىل محلتها من

أمته ،وهم خلفاؤه من بعده الذين فتحوا هبذا القرآن أقطار األرض ،وبلغوا بدعوته

( )1اخلاقانية  :البيت رقم .29
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يف عقود يسرية أطراف املرشق واملغرب ،فكانوا أرحم الفاحتني ،وحاميل راية هداية

أنوار القرآن إىل العاملني.

كام أقاموا املساجد واجلوامع واملكاتب ودور القرآن يف كل مرص ،وأصبحت بيوت

املسلمني يف البالد املفتوحة وهلا َد ِو ٌّي بالقرآن كدوي النحل قراءة وتالوة وتعلام

وتعليام ونرشا وكتابة وتدوينا .ويواكب كل ذلك عىل مستوى الصغار إنشاء مكاتب

وملحقات باملساجد لتأديب الصغار يف سائر اجلهات واألمصار ،وقد كان اخللفاء

األولون أكثر عناية بالناشئة من األجيال الصاعدة يف املدينة ومكة والبرصة والكوفة
ودمشق ومحص وفلسطني ومرص واليمن وغريها من البالد املفتوحة ،فكانت

البِ ْعثات من القراء والدعاة تنتدب إليها للقيام بوظيفتي التعليم والدعوة ،مما كان له

أثره يف توطيد اإلسالم يف تلك األقطار ،وترسيخ عقائد اإليامن ،ودخول القرآن إىل
كل بيت ،وإشاعة التعليم القرآين يف كل األحياء حتت رعاية الدولة ،وبدعم من بيت

مال املسلمني ،مما كان له بالغ األثر يف رسعة اندماج هذه األقطار ،وتوحيدها حتت

راية القرآن ،واإلرساع بحركة تعريبها ،وزوال األمية عن رجاهلا ونسائها ،وشيوع

الثقافة اإلسالمية يف أرجائها.

375

وقد وصف الشيخ اإلمام حممد الطاهر بن عاشور هذه احلقبة من عمر الدعوة

اإلسالمية يف كتابه عن التعليم العريب اإلسالمي الذي سامه بمقطع من القرآن ،وهو
قوله تعاىل :ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ( )1فقال:

"كان ال عرب أمة أمية ،وخاصة أهل هتامة واحلجاز ونجد :مواطن الكالم الفصيح،

ومنابع الشعر البليغ ،فام كان فيهم من يعرف الكتابة إال أفذاذ متفرقون ،منهم نفر

بمكة ،كان منهم عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وعيل بن أيب طالب .ووقع يف كتب

السرية أن فداء بعض األرسى الذين ُأرسوا ببدر كان بأن ُيع ِّلم كل أسري عرشة من
غلامن األنصار الكتابة ،فإن تعلموا كان ذلك فداء األسري."...
"فلام جاء اإلسالم ُعنِ َي العرب بتلقي الدين ،واحتفلوا به احتفاال عظيامُ ،
فش ِغلوا

بتل ّقيه ،وكان رياضة أنفسهم ،وقانون معاملتهم ،فذلك أول تعليم نافع تلقوه ،وكتب

عليهم يومئذ حفظ ما تيرس هلم (أي :ما يقدرون عليه) من القرآن ،وكان االهتامم
بجمع القرآن كله حفظا عن ظهر قلب غاية ما تسمو إليه اهلمم ،فكان كل ما ينزل من
القرآن يف مكة يعيه رجال من كتاب الوحي وغريهم مثل مصعب بن عمري الذي

بعثه رسول اهلل – ﷺ – إىل املدينة قبل اهلجرة ليعلم القرآن ويصيل بالناس.

( )1هود :اآلية.91 :
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وكان عبد اهلل بن مسعود ممن رصف عنايته إىل حتصيل ما يستطيع من القرآن ،وقد

مجع عىل عهد رسول اهلل – ﷺ – أيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو

زيد األويس وأبو الدرداء من األنصار" ثم قال:

وإىل ذلك أيضا رصفت عناية اخلليفتني أيب بكر وعمر حتى مجع القرآن بالعراق عىل

عهد عمر سبعامئة رجل ،فام ظنك بغريه كام حكى الطرطويش يف كتاب "بدع األمور"

غري املهاجرين واألنصار وأبنائهم من بيت املال بمقدار ما
وأعطى عمر للناس َ

عندهم من القرآن"(.)1

رابعا :املعلمون من الصحابة
ونظام احللق القرآنية

ولقد كان – عليه الصالة والسالم – حيث عىل التعلم والتعليم بإبراز فضائل القرآن

وما أعد اهلل تعاىل من الثواب اجلزيل لطالبه وقارئه ومعلمه ومتعلمه .وكتب احلديث

وفضائل القرآن حافلة بأحاديثه – ﷺ – يف ذلك وهي بالعرشات.

( )1كتاب أليس الصبح بقريب.25 – 29 :
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فمن ذلك ما أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر – ريض اهلل عنه – قال :خرج علينا

رسول اهلل – ﷺ – ونحن يف الصفة "فقال :أيكم حيب أن يغدو كل يوم إىل ُبطحان
أو إىل العقيق( )1فيأيت منه بناقتني كوماوين( )2يف غري إثم وال قطيعة رحم؟ فقلنا يا

رسول اهلل نحب ذلك .قال :أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيع ِّلم أو يقرأ آيتني من

كتاب اهلل – عز وجل – خري له من ناقتني وثالث خري من ثالث ،وأربع خري له من
أربع ومن أعدادهن من اإلبل"(.)3

ويف االستيعاب البن عبد الرب من حديث أيب القمراء – ريض اهلل عنه – قال" :كنا يف
مسجد رسول اهلل – ﷺ – ِح َلق ًا نتحدث ،إذ خرج علينا رسول اهلل – ﷺ – من

بعض حجره ،فنظر إىل ِ
احللق ،ثم جلس إىل أصحاب القرآن ،فقال :هبذا املجلس
ُأ ِمرت"(.)4

مطرف أنه دخل عىل عامر بن يارس –
ويف الطبقات الكربى البن سعد من حديث ِّ

ريض اهلل عنهام – فقال له" :إنا كنا ضالال فهدانا اهلل ،وكنا أعرابا فهاجرنا ،يقيم
مقيمنا بتعليم القرآن ويغزو الغازي ،فإذا تقدم الغازي أقام بتعليم القرآن وغزا

املقيم".

( )1مها موضعان باملدينة املنورة.
( )2يعني ممتلئتني سمنا.

( )3صحيح مسلم رقم احلديث.913 :
( )4االستيعاب.164/4 :
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وعن أنس – ريض اهلل عنه – قال :وهو حيدث عن أصحاب رسول اهلل – ﷺ – وعن
شأهنم" :كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا ِحلقا حلقا يقرؤون القرآن ،ويتعلمون

الفرائض والسنن"(.)1

وكان النبي – ﷺ – يأمر القراء منهم بتويل تعليم احلديثي عهد باهلجرة إىل املدينة

مجاعات وأفرادا .وقد عقد العالمة املغريب الشيخ عبد احلي الكتاين يف كتابه

"الرتاتيب اإلدارية" بابا يف منتهى األمهية تتبع فيه أسامء املعلمني من الصحابة للقرآن
الكريم فذكر منهم:

 – 1عبادة بن الصامت "وكان يعلم أهل الصفة القرآن"(.)2

 – 2وأبان بن سعيد بن العاص "دفع إليه النبي – ﷺ – وردان جد الفرات بن يزيد

ملا أسلم ل َي ُمو َن ُه ويعلمه القرآن"(.)3

 – 3أبو عبيدة بن اجلراح :دفع إليه – ﷺ – أبا ثعلبة اخلُ َشني قال أبو ثعلبة :لقيت

رسول اهلل – ﷺ – فقلت يا رسول اهلل ادفعني إىل رجل حسن التعليم ،فدفعني إىل
أيب عبيدة بن اجلراح ،ثم قال :دفعتك إىل رجل حيسن تعليمك وأدبك"(.)4

( )1حياة الصحابة للكاندهلوي.214/3 :
( )2الرتاتيب.41/1 :
( )3نفسه.41/1 :

( )4الرتاتيب.41/1 :
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 – 4مصعب بن عمري من بني عبد الدار ،هاجر إىل املدينة بعد العقبة األوىل ليعلم

الناس القرآن ويصيل هبم ،بعثه رسول اهلل – ﷺ – مع االثني عرش أهل العقبة الثانية

ليفقه أهل املدينة ويقرئهم القرآن ،فنزل عىل أسعد بن زرارة" "وهو أول من سمي

املقرئ"(.)1

 – 5معاذ بن جبل :خلفه رسول اهلل – ﷺ – بعد فتح مكة هبا مع عتاب بن أسيد

يفقه الناس يف الدين ،ويعلمهم القرآن(.)2

وقال ابن عبد الرب يف كتاب االستيعاب عن معاذ" :بعثه النبي – ﷺ – قاضيا عىل

جلنَد من اليمن "يعلم الناس القرآن ورشائع اإلسالم ،ويقيض بينهم"(.)3
ا َ

 – 6عمرو بن حزم اخلزرجي النَّجاري" :استعمله النبي– ﷺ – عىل نجران

ليفقههم يف الدين ويعلمهم القرآن"(.)4

 – 9رافع بن مالك األنصاري ،روى الزبري بن بكار يف أخبار املدينة أن رافع بن بكار

ملا لقي النبي – ﷺ – بالعقبة أعطاه ما نزل عليه من القرآن يف العرش سنني التي

( )1الرتاتيب – 41/1 :السرية النبوية للحافظ مغلطاي.31 :
( )2الرتاتيب.41/1 :
( )3الرتاتيب.43/1 :
( )4الرتاتيب.43/1 :
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رافع املدينة ،ثم مجع قومه فقرأ عليهم يف موضع قال :وعجب النبي –
خلت ،فقدم به ٌ

ﷺ – من اعتدال قلبه"(.)1

 – 9زيد بن ثابت األنصاري كاتب الوحي لرسول اهلل – ﷺ – قال زيد" :حفظت

سبع عرشة سورة من القرآن قبل هجرة النبي – ﷺ – فلام هاجر قرأت عليه،

فأعجبه ذلك"( )2ثم صار كاتبا للوحي ،فإذا غاب أيب بن كعب كتب زيد ،وقد لزمه
ابن عباس وحفظ عليه القرآن ،ومات النبي – ﷺ – وهو مل يتقدم يف حفظه لصغر

سنه .ويف البخاري قال ابن عباس :تويف رسول اهلل – ﷺ – وأنا ابن عرش سنني وقد

قرأت املحكم يعني املفصل"(.)3

 – 5وقال زيد بن ثابت قال يل رسول اهلل – ﷺ – "تع َّلم يل كتابة اليهود ،فإين لست

آمنهم عىل كتايب ،قال :فتعلمتها يف سبعة عرش يوما"(.)4

 – 11ويف احللية أليب نعيم عن أنس بن مالك – ريض اهلل عنه – أنه "ذكر سبعني

رجال كانوا إذا جنهم الليل أووا إىل معلم هلم باملدينة يدرسون القرآن"(.)5

( )1الرتاتيب.43/1 :

( )2املستدرك للحاكم.431/1 :

( )3صحيح البخاري :كتاب فضائل القرآن.233/3 :

( )4الرتاتيب.213 – 212/1 :
( )5حلية األولياء.123/1 :
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 – 11ويف االكتفا يف سرية املصطفى للكالعي قال" :أمر رسول اهلل – ﷺ – أرسى

غزوة بدر من كان منهم يعرف الكتابة أن يعلم عرشة من الغلامن وخييل سبيله قال:
فيومئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت يف مجاعة من ِغلمة األنصار"(.)1

 – 12ويف االستيعاب البن عبد الرب عن عبد اهلل بن سعيد بن العاص األموي أن

رسول اهلل – ﷺ – أمره أن يعلم الناس الكتابة باملدينة ،وكان كاتبا حمسنا"(.)2

 – 13ويف سنن أيب داود عن عبادة بن الصامت قال" :علمت ناسا من أهل الصفة

الكتابة والقرآن"(.)3

 – 14الشفاء أم سليام ن بن أيب حتمة كانت قارئة ،قال أبو داود يف سننه يروي بسنده

عنها قالت" :دخل عيل النبي – ﷺ – وأنا عند حفصة فقال :أال تعلمني هذه رقية
النملة كام علمتها الكتابة"(.)4

 – 15وولدها سليامن بن أيب حتمة كان قارئا ،ويف الطبقات الكربى البن سعد "أنه

واله عمر بن اخلطاب الصالة بالنساء يف تراويح رمضان باملسجد النبوي"(.)5

( )1كتاب االكتفا 94/3 :ومثله يف الكامل للمربد.154/1 :
( )2االستيعاب 366/2 :بجانب اإلصابة البن حجر.
( )3الرتاتيب اإلدارية.49/1 :

( )4سنن أيب داود .والنملة :قروح يف البدن خترج يف اجلنب كام اللسان :نمل.

( )5الطبقات.151/4 :
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 – 16ويف االستيعاب عن الواقدي يف ذكر عبد اهلل بن أم مكتوم املؤذن قال" :قدم

املدينة مع مصعب بن عمري بعد بدر بيسري فنزل "دار القراء" .ويف تاريخ املدينة لعمر

بن شبة مثله ،وأنه نزل دار القراء ،وهي دار خمرمة بن نوفل(.)1

 – 19وروى ابن ماجة والدارمي من حديث سعد بن أيب وقاص قال :قال رسول

اهلل – ﷺ –" :خياركم من تعلم القرآن وعلمه ،وأخذ بيدي فأقعدين مقعدي هذا

أقرئ"(.)2

وقد نشأ يف األمصار املفتوحة زمن الراشدين نظام احللق القرآنية يف املساجد ،ويقال

إن أول من أحدثه أبو موسى األشعري – ريض اهلل عنه – ملا ويل اإلمارة بالعراق يف

خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب.

حلقة أيب موسى األشعري بمسجد البرصة بالعراق:

وهو الصحايب اجلليل عبد اهلل بن قيس بن سليم األشعري اليامين ،هاجر إىل النبي –

ﷺ – عند فتح خيرب ،وحفظ القرآن وعرضه عىل النبي – ﷺ – وكان من نجباء
الصحابة .وكان من أطيب الناس صوتا بالقرآن ،سمع النبي – ﷺ – قراءته بالليل

فقال :لقد أويت هذا مزمارا من مزامري آل داود ،وقال للنبي – ﷺ – :لو علمت أنك
( )1تاريخ املدينة.116/2 :

( )2سنن ابن ماجة رقم احلديث  213سنن الدارمي رقم احلديث .3335
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تستمع إيل حلربته لك حتبريا ،وكان عمر بن اخلطاب – ريض اهلل عنه – إذا رآه قال

ذكّرنا ربنا يا أبا موسى ،فيقرأ عنده(.)1

وقد واله عمر أمريا عىل البرصة ،ومات عمر وهو وال عليها ،وأوىص من ييل بعده

أن يقره عىل واليته سبع سنني فأقره عثامن – ريض اهلل عنهام .-

وكان القراء من أهل البرصة يسمون مصحفه " ُلباب القلوب".

وقد كثر اآلخذون للقرآن عنه يف املسجد اجلامع بالبرصة كثرة بالغة ،فكان جيلسهم
حلقا حلقا ،ولذلك قيل عنه :إنه أول من أحدث ِ
احل َلق للقراءة يف املساجد.

أخرج الطرباين يف الكبري بسند عىل رشط الصحيح عن أيب رجاء العطاردي قال:

"كان أبو موسى يقرئنا فيجلسنا ِح َلقا ،عليه ثوبان أبيضان ،فإذا تال هذه السورة( :ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) قال :هذه أول سورة أنزلت عىل حممد – ﷺ –(.)2

وروى عبد الرمحن بن مهدي بسنده عن أيب رجاء قال" :كان أبو موسى – يعني

األشعري – يعلمنا القرآن مخسا مخسا"(.)3
تويف أبو موسى سنة  44وقيل بعدها(.)4

( )1غاية النهاية 433/1 :ترمجة .1951

( )2انظر اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي.23/1 :

( )3رسالة التنبيه عىل اخلطأ واجلهل والتمويه أليب عمرو الداين (خمطوطة).
( )4غاية النهاية.443/1 :
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وكانت لعدد آخر من كبار الصحابة والتابعني حلق مماثلة يف مساجد األمصار

الكربى يف املدينة ومكة والشام والعراق ،ومنها :حلقة الصحايب اجلليل أيب الدرداء:

عويمر بن زيد – ريض اهلل عنه – بدمشق.

أقدم أضخم حمرضة يف زمن الصحابة أليب الدرداء يف مسجد دمشق.

قال احلافظ الذهبي يف ترمجة أيب الدرداء – ريض اهلل عنه – (ت  32هـ).

" قال سويد بن عبد العزيز :كان أبو الدرداء إذا صىل الغداة يف (جامع دمشق) اجتمع

الناس للقراءة عليه ،فكان جيعلهم عرشة عرشة ،وعىل كل عرشة عريفا ،ويقف هو

يف املحراب يرمقهم ببرصه ،فإذا غلط أحدهم رجع إىل عريفه ،فإذا غلط عريفهم

رجع إىل أيب الدرداء يسأله عن ذلك.

وكان ابن عامر( )1عريفا عىل عرشة – كذا قال سويد – فلام مات أبو الدرداء خ َلفه ابن

عامر.

وعن مسلم بن ِم ْشكَم قال :قال يل أبو الدرداء :اعدد من يقرأ عندي القرآن .فعددهتم

ألفا وستامئة ون ّيفا ،وكان لكل عرشة منهم مقرئ ،وكان أبو الدرداء يكون عليهم

قائام ،وإذا أحكم الرجل منهم حتول إىل أيب الدرداء – ريض اهلل عنه –"(.)1

( )1هو عبد اهلل بن عامر اليحصبي إمام أهل الشام يف القراءة وأحد القراء السبعة وأقدمهم وفاة تويف سنة 119
هـ ،ترمجته يف معرفة القراء الكبار للذهبي 69/1 :وغاية النهاية البن اجلزري 426 – 425/1 :ترمجة .1951
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وقال احلافظ الذهبي يف سري أعالم النبالء" :إن أبا الدرداء هو الذي سن ِ
احل َلق

للقراءة"(.)2

حلقة أيب عبد الرمحن السلمي شيخ اإلمام عاصم بن أيب النجود الكويف بمسجد

الكوفة بالعراق.

وكانت بالكوفة حلقة أيب عبد الرمحن املقرئ .وهو عبد اهلل بن حبيب السلمي ،قرأ

يب بن كعب وعثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب وزيد بن ثابت – ريض اهلل
عىل ُأ ّ

عنهم – .وقال أبو إسحاق السبيعي:

"كان يقرئ الناس يف املسجد األعظم بالكوفة أربعني سنة"(.)3

وج ُز ٌر قالوا :بعث هبا عمرو بن
وعن أيب عبد الرمحن أنه جاء ويف الدار جالل ُ

حريث ،ألنك ع ّلمت ابنه القرآن ،قال :ردوها ،إنا ال نأخذ عىل كتاب اهلل أجرا".

وقال عاصم بن أيب النجود" :كنا نأيت أبا عبد الرمحن ونحن ُأ َغ ْيلِمة أيفاع ،فيقول :ال

جتالسوا ال ُقصاص غري أيب األحوص"( .)4وكان احلسن بن عيل – ريض اهلل عنهام –
يقرأ عليه(.)1

( )1معرفة القراء الكبار.35 – 39/1 :
( - )2سري أعالم النبالء.245/2 :
( )3نفسه.46/1 :
( )4نفسه.49/1 :
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وكان أبو عبد الرمحن السلمي يروي قول رسول اهلل – ﷺ –" :خريكم من تعلم

القرآن وعلمه" ويقول" :ذاك الذي أقعدين هذا املقعد"( .)2وتويف رمحه اهلل سنة  94هـ
وقيل سنة  93هـ.

وعن إسامعيل بن أيب خالد قال :كان أبو عبد الرمحن – يعني السلمي – يعلمنا

القرآن مخس آيات قال :وكان يقرئنا عرشين بالعيش ،ويعلمنا أين اخلمس؟ وأين

العرش؟"(.)3

خامسا :إنشاء الكتاتيب يف الصدر األول
لتعليم القرآن للصغار واملشارطة عليه.
ويبدأ هذا الطور من تاريخ تعليم القرآن للناشئة الصغار مما بعد اهلجرة النبوية ،إال

أنه مل تكن مؤسسات خاصة فيام يبدو إال يف وقت متأخر ،وربام ظهرت أوائله يف

( )1نفسه.49/1 :

( )2غاية النهاية 414 – 413/1 :ترمجة .1955
( )3رسالة التنبيه للداين (خمطوطة) .49/1
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العهد النبوي .ويف كتاب زاد املعاد البن القيم قال يف حديثه عن بيعة العقبة األوىل:

"فأول مسجد قرئ فيه القرآن باملدينة مسجد بني زريق"(.)1

وقد أرخ له العالمة حممد الطاهر بن عاشور يف كتابه يف التعليم اإلسالمي بالسنة

الثامنة من اهلجرة أو بعدها حيث يقول:

" وملا حدث يف املدينة بعد فتح مكة صبيان من أوالد املسلمني مثل عبد اهلل بن عباس

وأسامة بن زيد( )2وعبد اهلل بن الزبري أمر النبي – ﷺ – أن يتعلموا" وقد روي عنه أن

تعليم الصبيان كتاب اهلل يطفئ غضب اهلل ،وعن ابن عباس أنه قال :ختمت املحكم

عىل عهد رسول اهلل" يعني املفصل من القرآن ،وهو من سورة احلجرات إىل آخر

سورة الناس"(.)3

وقال ابن عاشور بعد هذا يف كتابه" :ويف العتبية من سامع عيسى عن سحنون عن ابن

القاسم عن مالك مرفوعا أن النبي – ﷺ – قدَّ ر ملن يعلم اهلجاء ثامنية دراهم ،وذكر

ما زاد عىل ذلك من سور القرآن ،قال :وقال غريه عن مالك :إذا انتهى الصغري إىل

( )1زاد املعاد.111/1 :

( )2ما ذكره عن أسامة بن زيد من كونه بعد فتح مكة من الصبيان ال يصح ،ألن فتح مكة كان يف السنة الثامنة
بعد اهلجرة ،وقد عقد النبي – ﷺ – ألسامة الراية وجعله أمريا عىل اجليش بعد غزوة مؤتة قبل وفاته – ﷺ – يف

أول السنة احلادية عرشة وسنه يومئذ تفوق السابعة عرشة.
( )3كتاب أليس الصبح بقريب.25 :
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حد الكتب يف اللوح بالقلم وأحسن الكتب فللمعلم ثامنية دراهم ،وكذلك يف التلقني

بال لوح"(.)1

قلت :قوله يف العتبية عن مالك مرفوعا إن النبي – ﷺ – قدّ ر ملن يعلم اهلجاء ثامنية

دراهم" يدل عىل أن الكتاتيب كانت معروفة يف املدينة يف العهد النبوي ،وكانت تتوىل
تعليم الصغار.

ومن تتبع أخبار هذا الطور يف كتب التاريخ والسري يقف عىل شواهد كثرية عىل

ذلك ،وأن ما ظهر يف عهد الراشدين إنام كان امتدادا ملا بدأ يف عهد النبوة.

( )1أليس الصبح بقريب.46 :
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خامتة
وقد نوه العالمة ابن خل دون يف مقدمته للقرآن الكريم عند األمة اإلسالمية عموما

من إعطائه موضع الصدارة واألولوية يف التعليم ،وخاصة فيام كان عليه احلال يف

الصدر األول فقال" :اعلم أن تعليم الولدان القرآن شعار الدين ،أخذ به أهل امللة

ودرجوا عليه يف مجيع أمصارهم ،ملا يسبق إىل القلوب من رسوخ اإليامن وعقائده من
آيات القرآن وبعض فنون األحاديث ،وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما

حيصل بعد من امللكات"(.)1

قلت :هكذا فطن العالمة ابن خلدون إىل أمهية تعليم القرآن للولدان ملا يسبق منه إىل

القلوب من رسوخ اإليامن وعقائده من آيات القرآن" وتلك التفاتة منه إىل عمق
املشكلة التي سبق التنبيه عليها ،وهي وقوع االنفصام بني اإليامن والقرآن ،مما جر
باألمة إىل الواقع املرتدي الذي تعيش فيه ،مما يقتيض وجوب العودة إىل املنهج النبوي

وأساليبه يف التعليم والتزكية بالقرآن واإليامن والعلم والعمل؛ وذلك أمر جيب أن

نبادر إليه يف مؤسساتنا ومعاهدنا حتى نعيد األمر إىل نصابه ،ونردم اهلوة التي ما تزال

تزداد اتساعا يوما بعد يوم بفعل املؤثرات والفلسفات املختلفة يف عرصنا.

( )1نفسه.539 :
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ولذلك حيتاج تعليم القرآن الكريم واملؤسسات الرشعية إىل الدعم الدائم ليواصل

أداء رسالته والقيام بوظيفته يف األمة وفق املنهج النبوي يف التعليم والتزكية.

وإنام القصد بالدعم اإلعانة عىل الطاعة ،وتفريغ أولئك املعلمني واملرشفني عىل

املؤسسات للقيام هبذا الواجب الكفائي عن املسلمني" ،وألن هذا من مسؤولية

الدولة املسلمة يف الدعوة إىل اهلل ومحاية حوزة الدين ،ولو مل تقم الدولة املسلمة
بواجبها يف ذلك بسد هذه الثغرة ،كان ذلك تقصريا منها وإخالال ال مفر من ظهور
آثاره يف كياهنا ومنظومة قيمها التي تؤمن هبا ،كام أنه ينتج خلال ظاهرا ال شك فيه يف

النهوض بالواجب الرشعي يف تبليغ رسالة اإلسالم وحفظ الدين احلق الذي هو

أحد الكليات اخلمس التي جاءت الرشيعة بحفظها ورعايتها.

وكذلك جيب أن خيصص من وفر الدولة وميزانيتها قسط وافر لرعاية هذه

املؤسسات ودعمها وجتهيزها وإمدادها بالكفاءات العلمية والتعليمية ،والرضورة
الرشعية حتتم أن يبذل ملعلمي القرآن والعلوم الرشعية من حديث وفقه وتفسري

وجتويد وعربية ما يقوم هبم عطية من بيت مال املسلمني أو من مال الدولة املعنية
حتى يتفرغوا للتعليم ،فهذا جائز عند مجاهري الفقهاء قديام وحديثا ،ألنه ليس

بعوض ،وإنام القصد منه اإلعانة عىل ما هم بصدده.

وهو يف حكم ما يعطى ألئمة املساجد واملؤذنني من بيت مال املسلمني ،يف مقابل

تفرغهم عن شغلهم اخلاص بأداء واجب كفائي نيابة عن باقي املسلمني.
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ونظريه أخذ خليفة املسلمني ونوابه وأعوانه وقضاة املسلمني وعامهلم من بيت املال

ما يفي بحاجتهم ،الشتغاهلم بواجبات أعامل اخلالفة وتدبري شؤون الدولة عن

أعامهلم اخلاصة وأسباب معاشهم ،وكان عمر –ريض اهلل عنه – يعطي املجاهدين

ومن هلم قدم صدق يف اإلسالم من بيت املال ،كل عىل قدر سابقته وما قدمه جلامعة
املسلمني من املنفعة(.)1

وعىل مثل هذا نبه اإلمام القرطبي يف تفسريه اجلامع ألحكام القرآن فقال:

" وجيب عىل اإلمام أن يعني إلقامة الدين وعليه إعانته وإال فعىل املسلمني ،ألن

وعني هلا مل يكن عنده ما يقيم به أهله ،فأخذ
الصدّ يق – ريض اهلل عنه – ملا ويل اخلالفة ِّ

ثيابا وخرج إىل السوق ،فقيل له يف ذلك ،فقال :ومن أين أنفق عىل عيايل؟ فردوه
وفرضوا له كفايته"(.)2

وبذلك وبمثل هذه املؤمترات التي تعقد لتطارح قضايا األمة الكربى ويف طليعتها

قضية املنهج يف التعليم يمكن أن نضع األسس لتعليم قرآين ناجح يعيد مجع كلمة

األمة ووحدة صفها حتى تستعيد مكانتها ومتانتها وقوهتا واستحقاقها ملقام الشهادة

( )1ينظر كتاب التكسب بالقرآنوأخذ األجرة عليه :دراسة مقرنة ملحمد مصطفى شعيب.31 – 31 :
( )2اجلامع ألحكام القرآن.336/1 :
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الذي انتدهبا ربنا عز وجل له يف قوله :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ (.)1
والسالم عليكم ورمحة اهلل.

( )1سورة البقرة :اآلية.143 :
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املصادر واملراجع املعتمدة يف العرض
 .1صحيح البخاري بحاشية السندي  -نرش دار الكتب العلمية بريوت – لبنان.
.2

صحيح البخاري برشح فتح الباري للحافظ ابن حجر طبعة البايب احللبي:

.3

مفردات القرآن للراغب اإلصفهاين (معجم مفردات ألفاظ القرآن) حتقيق

.4

التفسري البسيط أليب احلسن عيل بن أمحد الواحدي حتقيق الدكتور حممد بن

 1399هـ 1555 -م.

نديم مرعشيل – نرش دار الكتاب العريب.

صالح بن عبد اهلل الفوزان نرش عامدة البحث العلمي جلامعة اإلمام حممد بن

سعود اإلسالمية 1431 :هـ الرياض – السعودية.

 .5معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية لألستاذ عبد العايل املسؤول.

.6

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي نرش دار الكتب املرصية – القاهرة1351 :هـ

.9

املسند لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين حتقيق أمحد شاكر.

.9

1533 -م.

املستدرك عىل الصحيحن أليب عبد اهلل احلاكم النيسابوي طبعة دار الفكر –

بريوت – لبنان.
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 .5زاد املع اد يف هدي خري العباد حتقيق شعيب األرناؤوط نرش مؤسسة الرسالة ط
 1419 :15هـ 1599 -م.

 .11السبعة يف القراءات أليب بكر بن جماهد البغدادي حتقيق الدكتور شوقي ضيف
ط  1411 :2هـ دار املعارف – مرص.

 .11فضائل القرآن أليب عبيد القاسم بن سالم حتقيق الدكتور أمحد بن عبد الواحد
اخلياطي نرش وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1415 :هـ 1555-م.

 .12فضائل القرآن أليب الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي حتقيق وختريج األستاذ
الدكتور عامر حسني صربي التميمي (مسابقة سيد جنيد عامل الدولية حلفظ

القرآن الكريم وجتويده 1431 :هـ 2115 -م.

 .13فتح الباري البن حجر العسقالين.

 .14سنن القراء ومناهج املجودين للدكتور أبو جماهد عبد العزيز بن عبد الفتاح
القارئ نرش مكتبة الدار – املدينة املنورة ط  1414 :1هـ.

 .15منجد املقرئني ومرشد الطالبني للمحقق ابن اجلزري – نرش دار الكتب العلمية
– بريوت 1411 :هـ 1591 -م.

 .16غاية النهاية يف طبقات القراء للمحقق ابن اجلزري – نرش دار الكتب العلمية
– بريوت – لبنان ط  1411 :2هـ 1591 -م.
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 .19النرش يف القراءات العرش للمحقق ابن اجلزري تصحيح عيل حممد الضباع –
مطبعة مصطفى حممد – مرص.

 .19قصيدتان يف التجويد أليب مزاحم اخلاقاين وأيب احلسن عيل بن حممد السخاوي

حتقيق الدكتور أبو عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ ط 1412 :1هـ -
املدينة املنورة.

 .15التحديد حلقيقة اإلتقان والتجويد للحافظ أيب عمرو عثامن بن سعيد الداين
األندليس حتقيق الدكتور غانم قدوري محد نرش مطبعة اخللود – بغداد1419 :

هـ 1599 -م.

 .21الربهان يف علوم القرآن أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش حتقيق حممد أبو
الفضل إبراهيم – نرش دار إحياء الكتب العربية ط 1396 :1هـ 1559 -م.

 .21السرية النبوية البن هشام حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد
احلفيظ شلبي ط1435 :2هـ.

 .22تقييد العلم للحافظ أيب بكر اخلطيب البغدادي حتقيق يوسف العش طبعة
دمشق1545 :م.

 .23االستيعاب يف معرفة األصحاب هبامش اإلصابة البن حجر :مطبعة مصطفى
حممد بمرص1359 :هـ 1535 -م.
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 .24املصاحف أليب بكر بن أيب داود السجستاين نرش دار الكتب العلمية ط:1
1415هـ 1595 -م.

 .25صحيح اإلمام مسلم برشح اإلمام النووي – املطبعة املرصية باألزهر1349 :
هـ 1525 -م.

 .26اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر مطبعة مصطفى حممد بمرص 1359 :هـ
1554 -م.

 .29لطائف املعارف فيام ملواسم وشهور العام من الوظائف للحافظ ابن رجب
احلنبيل.

 .29صحابة رسول – ﷺ – وجهودهم يف تعليم القرآن الكريم للدكتور أنس أمحد
كرزون نرش دار نور املكتبات .ط1425 :3هـ 2119 -م جدة – اململكة

العربية السعودية.

 .25السنن الكربى لإلمام أيب بكر البيهقي طبعة دار صادر – بريوت – لبنان.
 .31الطبقات الكربى البن سعد – طبعة دار صادر – بريوت – لبنان.

 .31جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن جرير الطربي .نرش
مطبعة البايب احللبي بمرص 1393هـ 1554 -م.
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 .32أليس الصبح بقريب – التعليم العريب اإلسالمي تأليف اإلمام حممد الطاهر

ابن عاشور نرش دار سحنون – دار السالم للطباعة والنرش ط1429 :2هـ -

2119م تونس.

 .33الرتاتيب اإلدارية أو احلكومة النبوية للشيخ عبد احلي الكتاين نرش دار الكتاب
العريب بريوت – لبنان.

 .34التكسب بالقرآن وأخذ األجرة عليه – دراسة مقارنة ملحمد مصطفى شعيب
نرش اهليئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم – جدة ط 1431 :1هـ 2111 -م.

 .35املعارف أليب حممد عبد اهلل بن قتيبة الدينوري حتقيق الدكتور ثروت عكاشة –
نرش دار املعارف بمرص ط1565 :2م.

 .36هتذيب التهذيب البن حجر طبعة دار صادر – بريوت – لبنان.

 .39العرب يف أخبار من غرب للحافظ شمس الدين الذهبي حتقيق صالح الدين
املنجد طبعة الكويت.

 .39معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار للحافظ شمس الدين الذهبي
حتقيق حممد سيد جاد احلق – دار الكتب احلديثة شارع اجلمهورية – القاهرة.

 .35البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب البن عذاري املراكيش نرش دار
الثقافة بتحقيق ليفي بروفنصال – بريوت لبنان.
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 .41إيضاح األرسار والبدائع يف رشح الدرر اللوامع ملحمد بن حممد بن املجراد
السالوي (خمطوط).

 .41البعد الثقايف واملجتمعي للوقف اخلريي يف اإلسالم للدكتور السعيد بو ركبة
جملة دعوة احلق العدد  – 263املغرب.

 .42السرية النبوية للحافظ عالء الدين مغلطاي بن قلج – نرش مطبعة السعادة
بمرص 1326هـ.

 .43حلية األولياء أليب نعيم اإلصفهاين نرش دار الكتاب العريب – بريوت ط:2
1399هـ 1569 -م.

 .44سنن أيب داود السجستاين نرش مطبعة البايب احللبي بمرص ط1391 :1هـ -
1552م.

 .45جامع الرتمذي رشح عارضة األحوذي أليب بكر بن العريب املعافري نرش
مطبعة الصاوي1553 :م .القاهرة – مرص.

 .46تاريخ املدينة املنورة لعمر بن شبة النمري البرصي حتقيق فهيم حممد شلتوت –
دار اإلصبهاين – جدة – اململكة العربية السعودية.

 .49سنن ابن ماجة حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي – دار إحياء الرتاث العريب –
القاهرة1595 :م.

 .49سنن الدارمي نرش باملطبعة احلديثة – دمشق – سوريا.
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 .45رشف الطالب يف أسنى املطالب البن قنفذ ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات
حتقيق حممد حجي نرش دار املغرب – الرباط1356 :هـ 1596 -م.

 .51ندوة اإلمام مالك بن أنس :نرش وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية –
املغرب.

 .51اإلتقان يف علوم القرآن للحافظ جالل الدين السيوطي حتقيق حممد أبو الفضل
إبراهيم .ط :1مطبعة املشهد احلسن1399 :هـ 1569 -م.

 .52رسالة التنبيه عىل اخلطإ واجلهل والتمويه للحافظ أيب عمرو الداين (خمطوط).

 .53سري أعالم النبالء للحافظ شمس الدين الذهبي حتقيق شعيب األرنؤوط –
بريوت – لبنان.

 .54رسالة آداب املعلمني البن سحنون (ضمن كتاب الرتبية يف اإلسالم) للدكتور
أمحد فؤاد األهواين.

 .55املغراوي وفكره الرتبوي من خالل كتابه جامع جوامع االختصار والتبيان فيام
يعرض بني املعلمني وآباء الصبيان حتقيق الدكتور عبد اهلادي التازي .نرش
مكتبة الرتبية لدول اخلليج ط1419 :1هـ 1596 -م.

 .56الفوائد اجلميلة عىل اآليات اجلليلة أليب عيل حسني بن عيل الشوشاوي حتقيق

األستاذ عزوزي إدريس نرش وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – الرباط:

1415هـ 1591 -م.
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 .59رشح الرسالة القريوانية يف الفقه املالكي للنفزاوي (الفواكه الدواين يف رشح
الرسالة أليب حممد بن أيب زيد القريواين ألمحد بن غنيم النفزاوي – دار املعرفة

– لبنان.

 .59قراءة اإلمام نافع عند املغاربة للدكتور عبد اهلادي محيتو نرش وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية1422 :هـ 2113 -م – الرباط.

 .55املدونة الكربى يف الفقه املالكي – املطبعة التجارية الكربى بمرص – القاهرة.

 .61تربية األوالد يف اإلسالم للشيخ عبد اهلل علوان طبعة دار السالم ط :2حلب –
سوريا.

 .61جملة دعوة احلق :العدد  363ذو القعدة 1422هـ نرش وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية – الرباط.

 .62التبيان يف آداب محلة القرآن لإلمام أيب زكريا حييى بن رشف النووي ط:3
1394هـ 1554 -م.

 .63تاريخ التعليم باملغرب خالل العرص الوسيط لألستاذ احلسني أسكان – مطبعة
النجاح اجلديدة بالدار البيضاء  -املغرب.

 .64التوثيق واإلثبات بالكتابة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي للدكتور حممد
مجيل مبارك – مطبعة النجاح الدار البيضاء.
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 .65مجال القراء وكامل اإلقراء لعلم الدين عيل بن حممد السخاوي حتقيق الدكتور

عيل حسني البواب نرش مكتبة الرتاث – مكة املكرمة :ط1419 :1هـ -

1599م.

 .66الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني واملعلمني أليب احلسن عيل بن خلف
القابيس نرش الدكتور حممد نارص ضمن كتاب الفكر الرتبوي العريب اإلسالمي

ط1599 :1م وكالة املطبوعات – الكويت.

 .69نظام املشيخة وموضع القدوة فيه يف تعليمنا العتيق تأليف الدكتور عبد اهلادي
محيتو بحث قدم للدورة التكوينية لألئمة واملدرسني يف التعليم العتيق بمدينة
اجلديدة باملغرب .تنظيم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية

بتاريخ  31 – 29أبريل 2116م.

 .69نظام احلكومة النبوية :الرتاتيب اإلدارية للشيخ عبد الكتاين نرش دار الكتاب
العريب – بريوت – لبنان.

 .65الفكر الرتبوي العريب اإلسالمي للدكتور حممد نارص ط1599 :1م –
الكويت.

 .91احللقات القرآنية – دراسة منهجية شاملة تأليف عبد املعطي حممد طليامت نرش
دار نور املكتبات :السعودية1429 :هـ 2111 -م جدة.
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د .عبدالهادي حميتو
 .91حياة الكتاب وأدبيات املحرضة تأليف الدكتور عبد اهلادي محيتو منشورات
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية1429 :هـ 2116 -م.

 .92الكتاتيب القرآنية – اآلليات – األهداف – اآلفاق (جمموعة بحوث)
منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية :اجلزء الول

والثاين ط1431 :1هـ 2115-م.

 .93الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها أليب القاسم يوسف بن
عيل بن جبارة اهلذيل نرش مجال بن السيد رفاعي الشايب – مؤسسة سام للنرش
والتوزيع ط1429 :1هـ 2119 -م.

 .94حياة الصحابة ملحمد بن يوسف الكاندهلوي – نرش دار املعرفة – بريوت
لبنان.

 .95مقدمة ابن خلدون – طبعة دار الفكر – توزيع دار الرشاد احلديثة – الدار
البيضاء.
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