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 ودورها يف تعليم القرآن الكرمي مؤسسة إتقان لتعليم القرآن الكرمي

 1د. نشوان عبده خالد
 أواًل: أمهية تعليم القرآن عموماً ويف اجملتمع املاليزي خصوصاً 

 تعلم القرآن الكرمي وتعليمه: يةأمهأ. 
وإن  ،وفضله ال حيصى غري أن هناك أبوااب  للخري جامعة وللنفع جالبة ،إن ميدان اخلري واسع جدا   

إذ به حيافط  ،ونشرا  بني أبناء املسلمنيابلقرآن الكرمي تعلما  وتعليما   أعظم هذه األبواب هو االهتمام
وبناء صلب  ،ويستند يف سريه يف احلياة على دعامة قوية ،ياتهوحيافظ على سلوك ،املسلم على شخصيته

 متني.
ومن  ،إن حاجة الناس اليوم ماسة لإلقبال على تعلم القرآن الكرمي حىت ينهلوا من معينه الصايف 

وحتافظ على  ،ومن قيمه الرباقة الىت تصقل اجليل وجتعله جيال  إسالميا  حضاراي  فريدا   ،منبعه املدرار
 وترشد الكبري وتذكره بطرق اخلري والرشاد. ،من دعوات الضالل واإلفسادالشباب 

لقد عد املوىل الكرمي تعلم كتابه واإلكثار من تالوته من أعظم التجارات الراحبة معه سبحانه و   
ُلوَن ِكَتاَب اَّللَِّ َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنَفُقوا ِمَّ  حيث يقول: ،وتعاىل َناُهْم ِسرًّا َوَعاَلنَِية  يَ ْرُجوَن }ِإنَّ الَِّذيَن يَ ت ْ ا َرَزق ْ

 .( سورة فاطر30 ،29لِيُ َوفِ يَ ُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهم مِ ن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر{) جِتَاَرة  لَّن تَ ُبور
َناُهُم اْلِكَتاَب  واستحث هللا املؤمنني لتعلم كتابه الكرمي فقال تعاىل: ُلونَُه َحقَّ ِتاَلَوتِِه }الَِّذيَن آتَ ي ْ يَ ت ْ
وأمرهم برتتيله وتعلمه  ، ( سورة البقرة121أُْولَِئَك يُ ْؤِمُنوَن بِِه َومن َيْكُفْر ِبِه َفُأْولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن{ )

{ ) فقال تعاىل: وأخرب املصطفى صلى هللا عليه وسلم حبصول   ،( سورة املزمل4} َوَرتِ ِل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيال 
الشفاعة يوم القيامة لقارئ القرآن حيث قال صلى هللا عليه وسلم:)اقرأوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة 

خريكم من  (قال صلى هللا عليه وسلم: ،واخلريية ملن تعلم القرآن وعلمه ،شفيعا  ألصحابه( رواه مسلم
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وكان  الفضل يف  ،م الناس القرآنوكان النيب صلى هللا عليه وسلم يعل ،رواه البخاري تعلم القرآن وعلمه(
يدعو أصحابه إىل  -صلى هللا عليه و سلم-كان النيب وملن يكون أقرأ من غريه و  ،اإلمامة حلافظ القرآن

على حفظه، ويقدم حافظ القرآن على غري احلافظ، ويقول : "إذا كانوا  تعلم القرآن وقراءته، ويشجعهم
واألحاديث واألايت كثرية جدا  يف هذا  ، رؤهم" . رواه مسلمأحدهم، وأحقهم ابإلمامة أق ثالثة فليؤمهم

وترسخ  ،الباب ما جيعل احلاجة ملحة لتبين حماضن تعليمية هتتم بتعليم القرآن الكرمي ألبناء املسلمني
عسى هللا أن يرد العزة للمسلمني بعودهتم إىل كتابه  ،مفاهيمه عند الفئة املثقفة والقيادية يف اجملتمعات

  .الكرمي
 أمهية تعليم القرآن يف اجملتمع املاليزي  . أ

وتكثر فيه التزامات األهايل املادية جتاه أوالدهم وال يكاد يتوفر هلم الوقت  ،يف واقع تتعدد فيه الثقافات
 ،ليمهم القرآن وأتديبهم آبدابهانهيك عن تع ،الكايف ملتابعتهم يف دراستهم وتوفيتهم حقوقهم االجتماعية

على خلق حماضن تربوية وتعليمية جمتمعية طوعية..  الضرورة أن يتعاون الناس مجيعا  نه يصبح من  فإ
 مته املتمثل بكتاب هللا العزيز.وذلك من خالل ربطه مبصدر عزته وعنوان كرا ،حلفظ ثقافة اجليل وهويته

الهتمام ابلتالوة ومن انحية أخرى فإن واقع العمل القرآين يف اجملتمع املاليزي واقع بني مطرقتني: األوىل ا
فقط دون احلفظ، والثانية قلة وجود األكفاء املتخصصني يف ميدان العمل، وهاتني املعظلتين ختلقان 
إشكاليات كبرية يف واقع العمل، ما يزيد من أمهية وجود حماضن ختصصية حتافظ على املسارين معا ، 

 .وتقدم تعليم قرآين متميز

 ليم القرآن الكرمياثنياً: التعريف مبؤسسة إتقان لتع
 

 فكرة املشروع:
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تسعى لتكون يف قيادة املؤسسات التعليمية اإلقليمية الرائدة املهتمة بتعليم إتقان مؤسسة قرآنية متخصصة 
والقادرة على أتهيل وختريج حفاظ متقنني للقرآن الكرمي جييدون استخدام التكنولوجيا  ،القرآن الكرمي

 وحيرصون على التميز واملبادرة. ،ن املعرفةويواكبون اجلديد واملفيد يف ميدا
 

 مقر املؤسسة وتراخيصها:
تتخذ املؤسسة من كواالملبور ماليزاي مقرا  هلا، وهلا فروع يف والايت أخرى، ومن فروعها احلالية: شرياز، 

 اتمان ديسا، أمبنج، اجلامعة اإلسالمية العاملية، جوهر ابرو.
 لعربية: )منظمة اجملتمع اخلاص(.وتعمل املؤسسة منظمة خريية امسها اب

 وابالجنليزية: 
Special Community Foundation)) 

 وابللغة املاليوية:
YAYASAN KOMUNITI ISTIMEWA)) 

 
 (.U-529795: )وحتمل ترخيص حكومي رقم

 الرؤية:
 حنو تعليم قرآين متخصص حيافظ على هوية األجيال املسلمة.

 الرسالة:
آنية إقليمية متخصصة من خالل التميز يف إجياد الربامج القرآنية مع تسعى إتقان لتكون مؤسسة قر 

 رايدة(. ،تطوير ،االلتزام ابلتطوير املستمر وصوال  إىل الرايدة. )متيز
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 األهداف:
 يسهمون يف نشر القرآن وتعليمه ألبناء املسلمني. ،ختريج حفاظ متقنني للقرآن الكرمي .1
 سانيدها ورواايهتا.نشر وتعليم القراءات واحملافظة على أ .2
 االهتمام ابلتأهيل والتطوير يف جمال التعليم القرآين. .3
 تقدمي العديد من الربامج القرآنية االجتماعية كاملسابقات وإحياء املناسبات الدينية. .4
 

 :عامةسياسات 
 غري حكومية. ،إتقان مؤسسة خريية غري رحبية .1
 ة املختلفة.تعتمد إتقان أسلوب استعادة التكلفة يف تغطية األنشط .2
 إتقان مؤسسة مستقلة غري اتبعة ألشخاص أو هيئات أو كياانت سياسية. .3
 تستقبل إتقان اإلعاانت واهلبات والتربعات الغري مشروطة من خمتلف اجلهات. .4

 
 مشاريع املؤسسة:

 برانمج إتقان حلفظ ومراجعة القرآن الكرمي.-
مي نظراي  وعمليا ، وذلك عرب خطة زمنية إىل ختريج حفاظ متقنني للقرآن الكر  ربانمجويهدف هذا ال

 .ومنهجية منتظمة يتم تطبيقها على امللتحقني ابلربانمج والدراسني يف احللقات القرآنية النموذجية
 مشروع التطوير والتأهيل املستمر للمعلمني.-

رات يف اجملال إىل تطوير كفاءة معلمي القرآن الكرمي، وتنمية قدراهتم؛ ملواكبة التطو  ربانمجيهدف هذا ال
التعليمي القرآين، وتقدمي اجلديد واملفيد يف جمال تعليم القرآن الكرمي، ويتم ذلك عرب الدورات التأهلية، 

 والربامج التدريبة املستمرة.
 مشروع دورات اإلجازة والسند.-
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 واهلدف من هذا الربانمج هو إعداد املتخصصني األكفاء الذين يسهمون بفاعلية يف جمال التخصص
الدقيق، ويشاركون بعلمية ومهنية يف جمال خدمة القرآن الكرمي، وذلك من خالل تنفيذ برامج دورية ملنح 

 اإلجازة والسند للملتحقني.
 مشروع الدورات املكثفة للحفظ واملراجعة.-

إىل استغالل أوقات الفراغ لدى الطلبة ذوي الكفاءات العالية، والقدرات الكبرية،  ربانمجيهدف هذا ال
ويتم ذلك من خالل برانمج سنوي أو دوري مكثف ومغلق تنفذه املؤسسة، ويتخرج منه الطالب وقد 

 .أكمل حفظ القرآن الكرمي، أو أكمل مراجعته وضبط ما حفظه
 
 مشروع الدورات املومسية لتعليم التالوة للذكور واإلانث.-

فهم الوقت حلفظ القرآن الكرمي، ويهدف هذا الربانمج إىل تغطية شرحية مهمة من اجملتمع من مل يسع
وذلك من خالل تعليمهم قواعد القراءة السلمية، وتنفيذ الربامج التدربية اليت تعني على تقومي املخارج 

 لدى املتعلمني.
 
 (.....،توزيع املصحف الشريف ،املناسبات الدينية ،)املسابقات ،مشروع برامج اجملتمع-

تنافس والتسابق يف جمايل احلفظ والتالوة للقرآن الكرمي، وكذلك إىل وهتدف هذه الربامج إىل إذكاء روح ال
 تبادل اخلربات، ونشر اخلري والفضيلة يف اجملتمع، ويتم ذلك من خالل تنفيذ الربامج اآلتية:

 املسابقات القرآنية 
 ملتقيات حفاظ القرآن الكرمي. 
 إحياء املناسبات الدينية. 
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 القرآنية. مشروع املؤمترات والندوات والربامج-
هو خدمة العمل القرآين على أوسع نطاق من خالل االستفادة من ذوي  ربانمجوالغرض من هذا ال

التخصص واخلربة يف حل اإلشكاليات اليت تواجه املؤسسات اخلريية العاملة يف جمال خدمة القرآن 
عايري اجلودة التعليمية، وللطرق واألساليب احلديثة واملتطورة، ويتم الكرمي، وزايدة فاعليتها ومدى تطبيقها مل

 .ذلك من خالل عقد الندوات الدورية، واملؤمترات املومسية، وورش العمل، واجملالت واألحباث املتخصصة

 برامج املؤسسة )برانمج إتقان حلفظ القرآن(:مميزات 

 احلروف منذ البداية.يركز الربانمج أنه على تعليم طريقة التالوة ونطق  .1
 مت تطبيق الربانمج على العرب وعلى غري العرب. .2
 يكسب الربانمج املتعلمني طريقة التعليم نفسها سواء كانوا طالب أم معلمني. .3
 يعمل يف التدريس ابملشروع حفاظ متقنني وجمازين ابلسند املتصل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم. .4
 خصصة من اجملازين ابلقرآن الكرمي والقراءات.يشرف على املشروع هيئة توجيهية مت .5
احللقة الثانية إىل اجلزء  –يعتمد املشروع على أسلوب التدرج يف املستوى )احللقة األوىل للتلقني  .6

احللقة  -احللقة الرابعة إىل هناية املصحف -احللقة الثالثة إىل اجلزء اخلامس عشر -اخلامس
 السادسة مرحلة اإلجازة والسند(.

 
 :ربامج واألنشطةرة احلالية للالصو 

 برانمج إتقان حلفظ القرآن الكرميأ.

  :عدد احللقات
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 حلقة قرآنية. 21

 عدد املراكز:

 مراكز )إيدامان، اجلامعة اإلسالمية العاملية، شرياز، اتمان ديسا، أمنبج، جوهر ابرو(. 6

 عدد الطالب:

 طالب وطالبة. 300

 عدد املستوايت:

 مستوايت. 5

 معلم ومعلمة. 20 :عدد املعلمني

 موظفني تنفيذيني. 5عدد اإلداريني: 

 برانمج اإلجازة والسند:

 عدد اجملازين: 

 جمازا  وجمازة. 8

 برانمج التدريب والتأهيل:

 عدد املتدربني:

 متدرب ومتدربة. 40
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 برانمج الدورات املكثفة:

 عدد الدورات:

 دورتني. 2

 عدد الطلبة املستفيدين:

 طالبا  وطالبة. 15

 انمج املسابقات القرآنية:بر 

 عدد املسابقات القرآنية:

 مسابقات قرآنية )مدارس، جامعات، مساجد(. 9

 عدد املشاركني يف املسابقات:

 مشاركا  ومشاركة. 5
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 اثلثاً: أهم اجنازات مؤسسة إتقان لتعليم القرآن الكرمي.
مج املنشودة، وميكننا إبراز تلك االجنازات يف تنوعت اجنازات مؤسسة إتقان يف الفرتة املنصرمة بني الربا

 النقاط اآلتية:
 يف جمال حفظ القرآن الكرمي.-

انطلقت مؤسسة إتقان للعمل يف هذا امليدان بفاعلية كبرية، وحققت اجنازات طيبة ومن أهم ما حققته 
 املؤسسة يف هذا اجلانب ما أييت:

 حافظا  وحافظة.20استطاعت املؤسسة أن خترج عدد -
 جنسية. 25استطاعت املؤسسة أن حتتضن عدد -
 حلقة قرآنية والعدد يف ازدايد. 20استطاعت املؤسسة أن تؤسس لعدد -
 حافظا  وحافظة هذا العام، ابإلضافة إىل العدد السابق. 30ختطط املؤسسة إىل ختريج عدد -
ل: فئة اجلزء، املستوى مت تقسيم املستوايت الدراسية يف احللقات إىل مخسة مستوايت، )املستوى األو -

، 30-16، املستوى الثالث: من اجلزء 15-6، املستوى الثالث: من اجلزء 5-2الثاين: من اجلزء 
املستوى اخلامس: الضبط واإلجازة ابلسند املتصل(. وأييت اجلدول الذي وضح املستوايت األكادميية 

 املتبعة يف جمال حفظ القرآن الكرمي ابملؤسسة:
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القرآن الكريم حفظتويات برنامج إتقان لتوزيع المس  

المس

 توى

 البرنامج المقرر المهارت المكتسبة األنشطة المصاحبة برنامج التالوة برنامج الحفظ الفترة

6-3من  األول جزء النبأ )مع شهادة اجتياز  

 للمستوى بعد اختباره(.

تعلم األحكام األساسية )النون الساكنة التنوين 

دود(الميم الساكنة الم  

 رحالت.

 مسابقات.

 زيارات.

 حفل ختامي

 مهارة النطق الصحيح.

 مهارة طريقة الحفظ والمراجعة.

التلقين اليومي بشكل جماعي.-  

التلقين الفردي لكل طالب.-  

طرق تعليم النطق للحروف )المخارج( -

 بالمشافهة.

حفظ جزء من القرآن الكريم.-  

 انظر خطة المستوى األول.

10-6من  الثاني الجزء الثاني إلى الخامس)مع  من 

شهادة اجتياز للمستوى بعد 

 اختباره(.

 تثبيت األحكام السابقة.

 وتعلم أحكام الراء.

 رحالت.

 مسابقات.

 زيارات.

 حفل ختامي

مهارة النطق الصحيح.-  

مهارة األحكام الجديدة في التجويد.-  

حفظ أربعة أجزاء من القرآن الكريم.-  

باستثناء أصحاب التلقين الفردي لكل طالب، -

 المهارات العالية.

طرق تعلم النطق للحروف.-  

 انظر خطة المستوى الثاني

12-10 الثالث من الجزء السادس إلى الجزء  

 الخامس عشر.

 رحالت. بقية أحكام المدود، والمخارج والصفات.

 مسابقات.

 زيارات.

 حفل ختامي

 مهارة التجويد العملي.

 مهارة التجويد النظري.

ة أجزاء من القرآن الكريم.حفظ عشر-  

أحكام النون والميم الساكنتين والمشددتين.-  

طرق تعلم النطق للحروف.-  

 انظر خطة المستوى الثالث

12-10 الرابع من الجزء السادس عشر إلى الجزء  

 الثالثون

 رحالت. أحكام الوقف واالبتداء، والمخارج والصفات.

 مسابقات.

 زيارات.

 حفل ختامي

ن في األحكام.مهارة االتقا  

 مهارة التجويد النظري.

حفظ خمسة عشرة جزءاً .-  

أحكام الراء والمخارج والصفات.-  

طرق تعلم النطق للحروف.-  

 انظر خطة المستوى الرابع

الخام

 س

.واإلقراء بها أسس القراءة الصحيحة- المراجعة واإلجازة بالسند 12  

أسس المخارج نظري وعملي.-  

يم.طرق تعليم القرآن الكر-  

 رحالت.

 مسابقات.

 زيارات.

مهارة اإلجاة واالتقان للتجويد النظري. )حفظ منظومة الجزرية 

 واإلجازة بها(.

 مهارة التدريس.
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 حفل ختامي.

 االشتراك في تدريس حلقات

 إدارة أنشطة.

خمسة 

مستو

 يات

سنوات 3  برنامج الحفظ. 

 برنامج اإلجادة واإلجازة

ً برنامج مصاحب للتالوة عملياً ونظ ريا أنشطة مصاحبة للتربية  

 واألخالق

  مهارات مكتسبة.

 
 يف جمال التدريب والتأهيل.-

 يف جمال التدريب والتأهيل من خالل اآليت:وتتضح اجنازات املؤسسة 
تعمل املؤسسة على تطوير وأتهيل منتسبيها من خالل إحلاقهم بربانمج التدريب والتأهيل عرب املتابعة -

 التجويد )اجلزرية وحتفة األطفال(. الشهرية وحفظ منظومات
برامج تدريبية، )األول: لتأهيل معلمي القرآن الكرمي يف املدارس واملعاهد  2انتجت املؤسسة عدد -

 العامة الذين يدرسون مواد القرآن الكرمي، والثاين: لتأهيل املعلني العاملني يف احلقل القرآين خصوصا (.
 ئمة املساجد.انتجت املؤسسة برانمج تدرييب لأل-
 دورات تدريبية لطالب اجلامعات. 3نفذت املؤسسة عدد -

 دورتني تدربيتني لألمهات. 2نفذت املؤسسة عدد 
 
 يف جمال برامج اجملتمع )املسابقات، توزيع املصحف الشريف(.-

 وتظهر اجنازات املؤسسة يف دعم برامج اجملتمع من خالل النواحي اآلتية:
 50سنوات إىل  6قات داخلية استهدفت فيها فئات عمرية متنوعة من مساب 5نفذت املؤسسة عدد -

 سنة.
 مسابقة لطالب اجلامعات. 2نفذت املؤسسة عدد -
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 مسابقة لطالب املدارس. 2نفذت املؤسسة عدد -
 نسخة من املصحف الشريف على املدارس واملساجد. 2وزعت املؤسسة ما يزيد عن -
 
 
 ية.يف جمال األنشطة الداخلية واخلارج-

 أما يف جمال األنشطة الداخلية واخلارجية للمؤسسة فقد تعددت االجنازات ومن أبرزها ما أييت:
 نشاط داخلي هبدف التشجيع الطلبة وشخذ ههمهم. 24نفذت املؤسسة عدد  -
 أنشطة خارجية هبدف الرتبية والتعليم على أخالق القرآن الكرمي. 8نفذت املؤسسة عدد  -
 جمالس خلتم القرآن الكرمي. 10نظمت املؤسسة عدد -
 نشاط داخلي حول أخالق القرآن الكرمي وأمهيتها. 15نظمت املؤسسة عدد -
احتفاالت كبرية مبناسبات خمتلفة )ختام املسابقة، خترج الدفعة األوىل من  6نظمت املؤسسة عدد -

 احلفاظ، اجنازات املؤسسة(.
 
 يف جمال اإلجازة والسند.-

يف هذا اجملال بني ختريج اجملازين من اجلنسيات املختلفة، وبني تدريبهم على  تنوعت اجنازات املؤسسة
 طرائق التدريس للقرآن الكرمي وعلومه.

 جمازا  وجمازة برواية حفص عن عاصم. 8من املؤسسة عدد  خترج-

 جمازا  وجمازة مبنظومة اجلزرية. 12خترج من املؤسسة عدد -

 ة بقراءة عاصم بن أيب النجود.جمازا  وجماز  2خترج من املؤسسة عدد -
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وبعد عرض بعض االجنازات اليت حققتها املؤسسة يتضح لنا جبالء حجم التوافق بني رؤية املؤسسة 
ورسالتها وأهدافها وبني ترمجة كل ذلك إىل أرض الواقع، علما  أبن خطة املؤسسة للتوسع كبرية، 

 واسرتاتيجياهتا واسعة، نسأل هللا العون والتوفيق.

 

 راجع واملصادر:امل

 القرآن الكرمي.-

 البخاري ومسلم.-

 النظام األساسي للمؤسسة.-

 الربشورات واألدبيات األخرى.-

 أرشيف املؤسسة.-

 موقع املؤسسة وصفحة الفيسبوك.-

 
 


