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 ملخص البحث 
ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكرمي لدى احلفاظ يف املرحلة اجلامعية يهدف هذا البحث إىل التعّرف على 

عالقتها   ومعرفة  العربيةبماليزاي  اللغة  واستيعاب  القرآنية  اآلايت  البحثجلمع  و   .فهم  استخدم   ،بياانت 
الكيفي  الباحث من    املنهج  عشرة  مع  املقننة  شبه  املقابلة  اجمليديناحلفاظ  إبجراء  وغري  املرحلة   يف  اجمليدين 

ماليزاي املساعدة  الباحثاستخدم  و   . اجلامعية  تسمى  األداة  وتفسريها.    Atlas.Tiاليت  حتليلها  ليسهل 
إىل   البحث  نتائج  الطالمعينة    ممارسات وتوّصلت  اجمليدين    ب يستخدمها  وغري   القرآن حفظ يفاجمليدون 

ى  وأوص.  عالقتها بفهم اآلايت القرآنية واستيعاب اللغة العربيةو ،  قبل احلفظ وأثناء احلفظ وبعد احلفظ  الكرمي
أن جيتهد وجيّد يف حسن استدالله ابآلايت القرآنية املتعددة املناسبة هلا    على حافظ القرآن الكرميالبحث  

الدروس النحوية والصرفية والبالغية ويربطها ابآلايت القرآنية  كمما يدرس يف مادة اللغة العربية؛    أن يستفيدو 
يف إنتاجه الكتايب والكالمي ابللغة اليت حفظها، فيستخدم الكلمات والعبارات واألمثلة من القرآن الكرمي  

 العربية.
 .ممارسات  ، املرحلة اجلامعية ،احلفاظ ،حفظ القرآن الكرمي ، تثبيتالكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة 

 -سبحانه وتعاىل-حمتفظة بقيمتها يف ذاهتا؛ ألنَّ للا اللُّغة العربية هي لُغة القرآن الكرمي، وما زالت 
ل حبفظ إىل يوم القيامة، كما أخرب بذلك سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز يف سورة احلجر،    القرآن الكرمي  تكفَّ

﴾.9آية   ِإانَّ لحُه حلححاِفُظونح علما أبن لغة القرآن هي اللغة العربية الفصحى؛ لذا ال   : ﴿ِإانَّ َنحُْن ن حزَّْلنحا الذِّْكرح وح
 أن تتغري أبًدا، وقد قاد هذا االرتباط أن تكون للغة العربية الفصحى مكانة عالية.  الفصحىهذه الّلغة    ميكن

أيض جعلها  األمر  املسلمني وهذا  وعند  عام،  بشكل  العامل  يف  اللغات  بني  عظيمة  مبكانة  حتظى  ا 
 بشكل خاّص؛ ألهنا لغة القرآن الكرمي، واللغة اليت يُؤمن ويُتعبد هبا يف الشعائر الدينية اإلسالمية.  

 
ومرموقة،   مكانة سامية   ماليزاييف دولة  يف نفوس املسلمني    اللغة العربيةو   مكانة القرآن الكرمين  أما  كو 

القرآن تعليم  قصارى جهدها يف نشر    بذلت  املاليزية حلكومة  ا  ن فإ  تعّلمه.  إقبال شديد علىى املاليزيني  ولد
العربية واللغة  األخرية.    الكرمي  اآلونة  يف  البالغة  و خاصة  العناية  يف  وحكومتهم  املاليزي  الشعب  عناية  تظهر 

ة  التابعدار القرآن  خآصة    واألهلية   ةيحلكومواملدارس ا  يف املؤسسة التعليمية التحفيظ    مبشروع  حبفظ القرآن
ر  حتت  املاليزية  )للحكومة  ماليزاي  اإلسالمية  الشؤون  مصلحة  عام الذى    (JAKIMائسة  منذ  بدأ  قد 

)سيف    الكرمي.  الف من حفاظ القرآناآل  املؤسسةت هذه  خرَّجقد  و   .عاما  54وقد مرَّ حواىل     م،1966
   ( 2014العزيزي: 

 
 م يف املدارس2005عام    منذ  قد سعت إىل مشروع جديداحلكومة املاليزية    نفإ  إضافة إىل ذلك؛

( مشروع  وهو  الوطنية  مJ-QAFاالبتدائية  أربع  تعليم  أي  وهيهارات (  واللغة    اخلط  ؛  والقرآن  اجلاوي 
اإلسالمية )املبادئ  عني  وفرض  السادس  األساسية  العربية  الصف  حىت  االبتدائي  األول  الصف  من   )

ومن ضمنها القرآن   ،املاليزي املسلم بعلوم الدين اإلسالميالطالب تثقيف ل ذلك  االبتدائي، سعياً من وراء 
واألهلية   ةيحلكوموكذلك برامج التحفيظ يف املدارس ا  م(. 2005)وزارة الرتبية املاليزية،    واللغة العربيةالكرمي  

 م(. 2014تسمى "برانمج حتفيظ أولو األلباب" )وزارة الرتبية املاليزية، 
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ال حلفاظ  بسبب كثرةوابلنسبة  احملظوظني  من  هم  الكرمي  و   قرآن  على قراءهتم  يؤثر  ابلقرآن  تعاملهم 

 تعّلمهم يف اللغة العربية، وهذه آاثر إجيابية تعينهم يف فهم معاين اآلايت القرآنية وحفظها.
 

 مشكلة البحث 
باحث  ال، وجد  اللغة العربية  تعّلمو   انية يف جمال حفظ القرآنيدالدراسات املو   البحوث العلمية  ابلرجوع إىل

  .وطرق التدريس واملعلم والطالب واألسرة تدور حول املناهج هايأن املشكلة ف
 

حيث   أن  ومن  البحث  أظهر  احلفظ  املناهج،  القرآن،  عملية  )دار  املرجوة  النتائج  مع  تتناسب  ال 
تتعلق  2012 اليت  املشكلة  وأما  أكّ م(،  فقد  )ابلطالب،  وأمحد،  مسنان  ليس  2003د  أبنه  حبثهم  يف  م( 

 عند الطالب وقت حمدد للحفظ واملراجعة، وهذا ُعدَّ من العوامل اليت تؤدي إىل عدم احلفظ )عبداحلفيظ
  م(، وعدم فهم2008حممد مرزوقى،  عدم احلفظ املتني للدرس اجلديد )م(، أو  2003وهشيمة ونورحنا،  

اآل  رتمجةال )عبداحلفيظ،  ايت  ملعاىن  املستقل2005القرآنية  التعّلم  عملية  قلة  أو  حيث  م(،  تكرار  ال  من 
يف   الطالب  مشاركة  قلة  أو  مع  واملراجعة  العلمية  مرزوقى،  املناقشات  )حممد  أو 2008املعلمني  عدم    م(، 

 . م(2003، مسنان وآخروناسرتاتيجية خاصة للحفظ ) اسرتاتيجية فعالة وليس لدى الطالب استخدام 
 

طرق التدريس أابنت نتائج دراسات متعددة عن تقلص فعالية األساليب  وأما ابلنسبة عن مشكلة  
و 2003وآخرون،    يف عملية حفظ القرآن )عبداحلفيظ وقلة  حلفظ القرآن الكرمي   تعليم الفعالةسيلة الم(، 

الرمحن،    )فتح الكرمي القرآن حفظ  منظمة يف  فعالة  ال توجد طريقةم(، وأنه  2005وآخرون،    عبداحلفيظ)
 م(. 2008حممد مرزوقى، م( وعن عدم وجود طريقة املراجعة املنظمة )2005
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قلة  بسبب  فظ  تثبيت احلصعوبة  أن    وجد الباحث   يف جمال حفظ القرآن تحّدي إىل الوأما ابلنسبة  
ضياع الوقت، وصعوبة تثبيت احلفظ، واملرض، والشعور ابمليل العاطفي للجنس كثرة  الدافعية أو التشجيع، و 

فيه، والتفكري  يفو   اآلخر  املهارة  أبعمال    قلة  واالنشغال  املتشاهبات،  الطاليباالاآلايت  امل،  حتاد    اد و وكثرة 
 (   2016)سيف العزيزي:   .وأتثري األقرانة،  الدراسي

 
يف   باحث أن ضعف الطالب ل ومن خالل نتائج تلك األحباث السالفة الذكر يف جمملها، اتضح ل

تؤدى إىل إشكاالت كبرية  العوامل كلها    السابقة ذكرها. وهذه  االستيعاب واحلفظ يرجع إىل عدة األسباب 
  بني الطالب   إحباطابإلضافة إىل حدوث    يف الوقت احملدد.  حفظ القرآن  كعدم إمتام املقررات احملددة يف

يف  بسبب قد  يف  فظاحل  فشلهم  مما  معينة  والشعور    فرتات  والقنوط،  ابليأس  الشعور  بعضهم  عند  يسبب 
 ابلنقص.  

 
املو  ت  ؛هناطروح  السؤال  ممارسات  املرحلة  كيف كان  يف  احلفاظ  لدى  الكرمي  القرآن  حفظ  ثبيت 

العربية اللغة  واستيعاب  القرآنية  اآلايت  بفهم  عالقتها  وكيف  ماليزاي  العرض  وكيف كان  .  اجلامعية  عملية 
والعوامل    عمليةما هى الو  ؟ت احلفظ وغريهايثبتالعمليات يف  تفعيل  لدرس اجلديد وطريقة مراجعة احلفظ و ل

 ؟   استيعاب اللغة العربية يففهم اآلايت القرآنية و  القرآن الكرمي حفظاملساعدة الىت استخدمها الطالب يف 
 

الباحث استخدام  أن    ويرى  يف  فعالةالعجز  فشل   ةاملسامه  الرئيسي  ب اسباألمن    اسرتاتيجية    يف 
القرآن.   يت تثب  عملية  يف  الطالب  الفّعال وكذا    حفظ  االتصال  على  الدارسني  معظم  لدى  القدرة  ضعف 

يم الذي ميكن أن يربط اخللفية األساسية للغة  ابللغة العربية انتج عن قلة الثروة اللفظية، وفقدان التوجه السل 
  حلل هذه أنه ينبغي أن يقوم ابلبحث العلمي    ،وانطالقاً من هذا  اليت ميتلكها الطالب وظروف اللغة العربية.

  ليكون استعدادا َنو بناء اجليل نظرا ألمهيته    القرآن  حفظ  عملّية  يف  احلفاظ  ممارسات   املشكلة وخاصة حول
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انجح يف إصالح  فظ القرآن الكرمي  احجيل متمكن  اجلديد يف املستقبل القريب خاصة يف إخراج    القرآين
 . اللغة العربيةو  القرآنابلرجوع إىل منهج قيم ومثمر يف برانمج حفظ  اجملتمع املاليزي

 
 هدف البحث

يف املرحلة اجلامعية ماليزاي ة  عرف هو مهدف البحث  إن   ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكرمي لدى احلفاظ 
 .وعالقتها بفهم اآلايت القرآنية واستيعاب اللغة العربية

املرحلة اجلامعية ماليزاي  وسؤال البحث هو كيف كان ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكرمي لدى احلفاظ يف 
 وكيف عالقتها بفهم اآلايت القرآنية واستيعاب اللغة العربية. 

 

 الدراسات السابقة
إنَّ ماليزاي من الدول اإلسالمّية اليت دخلها الدين اإلسالم منذ زمن قدمي، ممّا قاد إىل انتشار العربّية 

يتعلمون اللغة العربّية ويعّلموهنا لغرض ديين املتمثل يف فهم القرآن  انتشارًا كبريًا حىت يومنا هذا. فاملاليزيون  
. كذلك يالحظ أنَّ اجلامعات يف ماليزاي لغرض ديين  الكرمي، واألحاديث النبوية الشريفة، واألدعية، واألذكار

اللغ تعليم  جمال  يف  املهّمة  املواّد  إحدى  بوصفها  خاّصة  ألغراض  العربّية  اللغة  مادة  تقدم  العربّية صارت  ة 
وتعّلمها. وعلى سبيل املثال: اجلامعة اإلسالمّية العاملية يف ماليزاي، وجامعة العلوم اإلسالمّية املاليزية، والكلية  

 اجلامعية اإلسالمّية العاملية بسالجنور.

من بني البحوث املتعلقة حبفظ القرآن، حيث قد عثر الباحث على عدة دراسات منها أواًل: سييت 
 Kuala) ور إدريس يف دراستها اليت ُأجريت يف معهد حتفيظ القرآن اإلتقان يف أمبانج، كواال ملبور رضاء الن

Lumpur)   َنو فعالية أساليب التلقني، وجدت أن دور املعّلمني واآلابء يف تشجيع الطالب على حفظ
ر أمهية لتحقيق القرآن عامل رئيس يف حتقيق جناح الطالب. ووجدت الدراسة أن أسلوب التكرار هو أكث

 .حفظ القرآن
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ويف البحث الكّمي لفتح الرمحن حممد حفيظ والذي يتعلق جبودة حفظ القرآن والعوامل اليت تؤثّر 
السادس من مؤسسة دار القرآن وجدت الدراسة أن الطالب يف الفصل الدراسي   (JAKIM) عليها، 

 من حفظ القرآن.  ٪( من اجمليبني ال يعرفون طريقة حمّددة ومنّظمة متكنهم 58أن )

طريقة   القرآن  حفظ  وتعّلم  التدريس  أساليب  يف  القرآين  النّص  وطريقة كتابة  التسميع  عملية  وأما 
والايت   يف  التحفيظ  معاهد  يف  التلقني  أسلوب  فعالية  عن  عبدللا  احلفيظ  عبد  دراسة  إليها  تشري  فّعالة 

مسبيالن(Selangor) سالجنور وجنري   ، (Negeri Sembilan)وكلنت ،  (Kelantan) ان، 
ْ  82ونتائجها )  ْي التحفيظ يف والييتح ٪(. ويف دراسته عن الطريقة الفّعالة يف تعليم حتفيظ القرآن يف معهدح
، أثبتت دراستهم أن طريقة التسميع،  (Terengganu) وترجنانو (Kuala Lumpur) كواال ملبور

حني أن طريقة كت نتائج جيدة. يف  تشري نتائجها إىل  وتكرار اآلية يف احلفظ، أظهرت  ابة اآلايت وفهمها 
عليها،   احلفاظ  وأمهية  القرآن  حفظ  يف  الطالب  أخالق  أمهية  إىل  أيًضا  النتائج  وأشارت  معتدل.  مستوى 

  .وهو األمر الذي ال بد منه يف عملية تعّلم حفظ القرآن

، حيث تناولت  بعد مطالعة الدراسات السابقة ومراجعتها، تبنّي للباحث أهنا ترتبط ابلبحث احلايل
وأساليبه،   طرائقه  ماليزاي،  يف  الكرمي  القرآن  حفظ  جمال  وهو  أال  احلايل،  البحث  يدرسه  الذي  نفسه  اجملال 
وأهنا وّضحت للباحث مدى اهتمام أبناء ماليزاي ابلقرآن الكرمي وعلومه، وحفظه، وأن الباحث استفاد منها  

الباحث منها على مفاهيم ومصطلحات جمال حتفيظ   كثريًا، وخاصًة من حيث املعلومات واملنهجية، وتعّرف 
عن  فضاًل  احلفظ،  وأساليب  والتقنيات  القواعد  على  تركيزها  السابقة كان  الدراسات  تلك  أن  مع  القرآن، 

 ب الطاللدى    واستيعاب اللغة العربية  الكرمي لقرآنا  حفظيف تثبيت    ب ارسات الطالة ممعرفم  التعرف على
 .الكرمي للقرآن اجمليدين إلتقان حفظهم غري ب الطال ال سيما

 إجراءات مجع البياانتو  منهجية البحث والعينة
 Case)   ه، اتّبع الباحث املنهج الكيفي ابستخدام دراسة احلالة هدفنظرًا لطبيعة مشكلة البحث و 

Study) ألهنا األسلوب البحث املنهج األمثل عن طريق املقابلة شبه املقننة (Interview Semi-
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Structured) سلوب وأنسب وسيلة جلمع املعلومات من أفراد العينة، ويتكّون جمتمع  بوصفها أفضل أ
البحث من حّفاظ القرآن الذين تزيد سنوات خرباهتم عن أكثر من ثالث سنوات، وهم الذين يستخدمون 

 .اسرتاتيجيات مناسبة هلم يف حفظ القرآن الكرمي، وهم من احلاصلني على شهادة دبلوم حتفيظ القرآن

 

ع الباحث  من  واختار  طالب  ومخسة    خريجشرة  القرآن،  حلفظ  اجمليدين  من  طالب  مخسة  القرآن،  دار 
غرضية عينًة  بوصفهم  القرآن،  حلفظ  اجمليدين  غري  من  ويرجع  (Sampling Purposive) طالب   ،

 :سبب اختيار هؤالء عينًة إلجراء البحث إىل اآليت

من   .1 فُهم  القرآن كام  خريجاجمليدون  حفظوا  الذين  القرآن  على دار  وحصلوا  سنوات،  ثالث  خالل  اًل 
 دة الدبلوم حتفيظ القرآن.يف شها تقدير ممتاز يف مادة حفظ القرآن شفوايا وحتريرايا 

دار القرآن وهم من الذين أتّخروا عن إمتام احلفظ خالل ثالث سنوات،    خريجوغري اجمليدين هم من   .2
 دة الدبلوم حتفيظ القرآن.يف شها وحصلوا على تقدير مقبول يف مادة حفظ القرآن شفوايا وحتريرايا 

 (: 1اجلدول )
 البياانت الشخصية مع الرموز اخلاصة 

 نتيجة الدبلوم (SPMنتيجة االمتحان ) اجلنس  الرمز  الرقم 

 ممتاز  4A 4B 2B 1C الطالب  1طم  1

 ممتاز  6A 3B 3C الطالب  2طم  2

 ممتاز  6A 3B 2C الطالب  3طم  3

 ممتاز  5A 3B 2C 1D الطالب  4طم  4

 ممتاز  2A 5B 1C 3D الطالب  5طم  5

 مقبول  3A 5B 2C الطالب  1طغم  6
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 مقبول  6A 5B 1C الطالبة 2طغم  7

 مقبول  ال ميالئ بكاملها  B الطالبة 3طغم  8

 مقبول  4A 2B 5C الطالبة 4طغم  9
 مقبول  ال ميالئ الطالبة 5طغم  10

 

( اجلدول  إىل  الطالب  1ابلرجوع  عشرة  من  تتكون  الدراسة  هذه  يف  العينة  عدد  أن  اتضح   )
يبني   اجلدول  وهذا  املقبولني.  من  ومخسة  املمتازين  من  مخسة  االمتحان  والطالبات؛  ونتيجة  والرموز  اجلنس 

 .  (، ونتيجة شهادة الدبلومSPMالثانوية املاليزية ) 

 

 البياانت إجراءات مجع 

البياانت  مجع  إجراءات  اآلتية،  (Data Collection Procedures) مت  اخلطوات  ابتباع 
املقابلة  أسئلة  إعداد  املقابلة (Interview question) أواًل:  دليل  وتصحيح  مراجعة   اثنًيا: 

(Interview Guide) ة خامًسا: تفريغ  اثلثًا: املوافقة على املقابلة رابًعا: إجراء املقابلة ابللغة املاليوي
املقابلة املقابلة (Transcribing the Data) مضمون  لبياانت  العناوين  بناء   سادًسا: 
(Themes)  ني مث قام الباحث   .(Interater Agreement) سابًعا: حصول على موافقة احملّكمح

 . ATLAS.tiبتحليل بياانت البحث ابستخدام األداة املساعدة اليت تسمى
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 نتائج البحث  
 ممارسات اآلتية: قد توصّل البحث احلايل من خالل املقابالت إىل 

واإلكثار  فهم اآلية ومعانيها،    عملية التكرار، و   عمليةمنها املمارسات قبل احلفظ وأثناء احلفظ وبعد احلفظ، و 
و  وأثنائه  احلفظ  قبل  األعمال  احلفظ،  من  وبعد  وأثنائه  احلفظ  قبل  األعمال  من  والتقليل  احلفظ،  بعد 

كالقراءة، والنظر، واالستماع والكتابة،  اخلمس  واستخدام اآلالت املساعدة يف احلفظ، واستخدام احلواس  
 ( كاآليت: 1ت احملفوظ. وللتوضيح ميكن الرجوع إىل الشكل )يثبت عمليةحتديد مدة احلفظ و  عمليةو 

 
 : (1الشكل )

 املمارسات يف حفظ القرآن

 
 
 

املمارسات

ظقبل احلف

ظبعد احلفظأثناء احلف
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 املمارسات قبل احلفظ وأثنائه وبعد احلفظ
اليت هتدف إىل معرفة املمارسات الىت يستخدمها الطالب اجمليدون النتائج    سرداهتم الباحث يف هذا القسم  

املما الباحث  قّسم  فقد  الكرمي.  القرآن  حفظ  َنو  اجمليدين  أقسام وغري  ثالثة  إىل  القرآن  حفظ  يف  رسات 
احلفظ. بعد  واملمارسات  احلفظ،  أثناء  واملمارسات  احلفظ،  قبل  املمارسات  يلي    وهى:  النتائج وفيما  سرد 

 كل املمارسات املذكورة آنفا: 
 

 احلفظاألول: املمارسات قبل 
البعض   يف  اتفقوا  قد  املستجيبني  أن  على  البحث  نتائج  دّلت  القرآن،  حفظ  قبل  ابملمارسات  يتعّلق  فيما 
واختلفوا يف بعضها اآلخر. أما الطالب اجمليدون فقد طّبقوا اآلداب الطيبة واألمور املستحسنة قبل الشروع  

واالستغفار، وصالة احلاجة، والتخلى عن األمور  يف حفظ القرآن كابتداء ابلوضوء، والدعاء حلفظ القرآن،  
له،   اخلاص  املصحف  على  وااللتزام  احلفظ،  على  املؤثرة  التافهة  األمور  عن  التجنب  وكذا  الدنيوية،  امللغية 
واختيار املكان اخلايل ذى الصدى كغرفة الفصل، وااللتزام على القراءة املكررة، وقضاء الوقت ما بني ثالث  

يف ساعات  مخس  ملعرفة إىل  والتفاسري  القرآن  ترمجة  إىل كتب  والرجوع  ومراجعة،  حفظا  القرآن  مع  اليوم   
 معاىن اآلايت وفهمها. 

 
وأما الطالب غري اجمليدين فقد طبقوا األمور اآلتية كالقراءة املكررة ابلتجويد حىت الفصيحة، وتقطيع  

والدعاء،  ملعرفة والنطق الصحيح،    اآلية،  والتفاسري  وفهمها،    والرجوع إىل كتب ترمجة القرآن  معاىن اآلايت 
للحفظ،  اجلدول  وإعداد  هاتفيا،  ابالتصال  ودعائهم  الوالدين  رضا  وطلب  للحفظ،  الفجر  أول  واختيار 
وكتابة اآلايت، وتكرار احلفظ اجلديد، ومراجعة احلفظ القدمي، وقيام الليل، أوصالة الليل، والقراءة املستمرة  

ءة القرآن، وحتديد قدر اآلية الىت حتفظها، وقضاء الوقت غالبا  يف الوقت الفارغ، واغتنام الوقت الفراغ لقرا
بني   وللتوضيح ميكن الرجوع إىل اجلدول   40ما  واحدة للحفظ اجلديد.  واحدة لصفحة  ساعة  دقيقة إىل 

 ( كاآليت: 2)
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 (: 2اجلدول )

 املمارسات قبل احلفظ 
الطالب 

 اجمليدون
غري  هتم ممارسا الطالب 

 اجمليدين
 هتم ممارسا

املكررة   1طم  والقراءة  الوضوؤ، 
اآلية،   تقطيع  ابلتجويد، 
احلفظ   حيفظ،  حىت  الرتكيز 

 . ابليل والتثبيت يف الصباح

القراءة املكررة ابلتجويد، تقطيع  1طغم 
اآلية،   فهم  الدعاء،  اآلية، 

اآلية، والنطق   وتوصيل 
 .الصحيح

اليل،   2طم  قيام  احلاجة،  صالة 
يريد  الىت  اآلية  حتديد 

القراءة   اجملودة  حفظها، 
املكررة، تقسيم الصفحة إىل 

 . نصفني

حىت  2طغم  املكررة  القراءة  الدعاء، 
الصحيح،  الفصيحة،   والنطق 

 وفهم اآلية، وتقطيع اآلية 

التخلى عن األمور الدنيوية،   3طم 
 االلتزام ابملصحف الواحد، 

له،    اخلاص  املصحف 
ذى   اخلاىل  املكان  اختيار 
وتكرار   احلفظ  الصدى، 

إىل أن    10-5اآلية ما بني  
حيفظ، التزام قراءة املأثورات،  

 صالة اجلماعة 

للحفظ، كتابة   3طغم  اجلدول  إعداد 
اجلديد،   احلفظ  تكرار  اآلايت، 
قيام  القدمي،  احلفظ  مراجعة 

 اليل، صالة اليل 
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يف  4طغم  معرفة معاين اآلية وفهمها  4طم  احلفظ  احملفوظ،  قدر  حتديد 
أول الفجر، القراءة املكررة حىت 
الوالدين  رضا  طلب  الفصيحة، 

 ابالتصال هاتفيا
وجتنب  5طم  النفسي،  االستعداد 

وحتديد  واالتصال،  اهلاتف 
واختيار   الصفحة،  قدر 
املصحف   اخلايل،  املكان 
الكبري،   املقياس  اخلاص 
املصحف،   تبادل  وعدم 
للرتميز،   القلم  استخدام 
القرآن،   حلقة  واملأثورات، 
وحلقة   التسبيح،  صالة 

 األسرة

الوقت  5م طغ يف  املستمرة  القراءة 
الفارغ   الوقت  اغتنام  الفارغ، 
لقراءة القرآن، حتديد قدر اآلية  

  40الىت حتفظها، قضاء ما بني  
دقيقة إىل ساعة واحدة لصفحة 

 واحدة، القراءة املكررة 

 
 

 الثاين: املمارسات أثناء احلفظ
وأما املمارسات أثناء حفظ القرآن، دّلت بياانت البحث على أن املستجيبني قد اتفقوا يف بعضها واختلفوا  
واحدة   دفعة  واحلفظ  ابلرتكيز،  واحلفظ  التكرار،  عملية  طّبقوا  فقد  اجمليدون  الطالب  أما  اآلخر.  بعضها  يف 

، وتقطيع اآلية، وال يؤثر ابلبيئة، واستخدام  مع االسرتاحة أثناء احلفظ، واحلفظ قليال قليال، وتقسيم قدر اآلية
فقط  العصر  إىل  الصباح  من  الوقت  وحتديد  صفحة،  لكل  ساعة  نصف  احلفظ  مدة  وتقسيم  اآلية،  طريقة 

 ألن بعد العصر وقته مقدم لألمور الالصفية. 
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فهم اآلية،  وأما الطالب غري اجمليدين فقد طّبقوا القراءة املكررة ابلتجويد، وتقطيع اآلية، والدعاء، و 
احملفوظ.   وكتابة  األستاذة،  مع  والتسميع  نصفني،  أىل  الصفحة  وتقسيم  مخسة،  من  أكثر  اآلية  وتكرار 

 ( اآليت: 3وللتوضيح ميكن الرجوع إىل اجلدول )
 

 (: 3اجلدول )
 املمارسات أثناء احلفظ 

الطالب 
 اجمليدون

غري  هتم ممارسا الطالب 
 اجمليدين

 هتم ممارسا

اآلية   1طم  إىل كتب فهم  والرجوع 
معاىن  ملعرفة  القرآن  ترمجة 

 اآلايت 

القراءة املكررة ابلتجويد، تقطيع     1طغم 
 اآلية، الدعاء، فهم اآلية 

تكرار     2طم  ابآلايت،  الرتكيز 
الصفحة،   وتقسيم  اآلية، 

 احلفظ بشدة

مخسة،    2طغم  من  أكثر  اآلية  تكرار 
نصفني،  أىل  الصفحة  تقسيم 

 وتقطيع اآلية الدعاء وفهم اآلية  
مع     3طم  واحدة  دفعة  احلفظ 

 اسرتاحة أثناء احلفظ
كتابة     3طغم  األستاذة،  مع  التسميع 

 احملفوظ 
تقسيم    4طم  قليال،  قليال  احلفظ 

ال  اآلية،  تقطيع  اآلية،  قدر 
 دفعة واحدة،  ال يهتم ابلبيئة 

 تقسيم الصفحة 4طغم 

دفعة   5طم  احلفظ  اآلية،  طريقة 
احلفظ،  واحدة،   مدة  تقسيم 

 طريقة اآلية 

 تكرار اآلية  5طغم 
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 الثالث: املمارسات بعد احلفظ
وأما املمارسات بعد حفظ القرآن، دّلت نتائج البحث على أن الطالب اجمليدين فقد يطبِّقون صالة احلاجة  
احلفظ  ومراجعة  أثناء املشي،  احملفوظ  وتكرار  اجلديد،  احلفظ  ومراجعة  الصالة،  يف  والقراءة  احلفظ،  لتقوية 

وإعادة التسميع،  بعد  اجلديد  احلفظ  وإعادة  األسبوع،  آخر  يف  إىل    القدمي  التسميع  بعد  اجلديد  احلفظ 
 العصر، والتقييم اليومي. 

 
وأما الطالب غري اجمليدين فقد يطبقون اإلعادة مع الزميل، والتسميع احلفظ اجلديد مع األستاذة،  
والكتابة بدون النظر إىل املصحف يف الدفرت اخلاص )تقنية دار القرآن( ألهنا تساعد على تثبيت احلفظ ويف 

الت ) االختبار  اجلدول  إىل  الرجوع  يرجى  وللتوضيح  األستاذة.  قبل  من  الكتابة  على  واملراقبة  (  4حريري، 
 كاآليت:

 
 (: 4اجلدول )

 املمارسات بعد احلفظ
الطالب 

 اجمليدون
الطالب  ممارساهتم 

 غري اجمليدين
 ممارساهتم 

يف  1طم  القراءة  احلفظ،  تقوية  صالة 
 الصالة

 مراجعة احلفظ     1طغم 

مراجعة احلفظ اجلديد، التكرار    2طم 
عند  اآلية  ترديد  املشي،  أثناء 

 املشي إىل السكن، 

اإلعادة مع الزميل، والتسميع مع األستاذة،     2طغم 
الكتابة بدون النظر إىل املصحف يف الدفرت 

 اخلاص مع مراقبة من األستاذة
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آخر      3طم  يف  القدمي  احلفظ  مراجعة 
 األسبوع

 احلفظ صالة تقوية    3طغم 

بعد    4طم  اجلديد  احلفظ  إعادة 
 التسميع

  4طغم 

بعد  5طم  اجلديد  احلفظ  إعادة 
التقييم   العصر،  إىل  التسميع 

 اليومي،

  5طغم 

 
 

 مناقشة النتائج 
اهتم الباحث يف هذا القسم مناقشة النتائج املتعلقة أبسئلة البحث الرابع اليت هتدف إىل معرفة املمارسات  
الىت يستخدمها الطالب اجمليدون وغري اجمليدين َنو حفظ القرآن الكرمي. فقد قّسم الباحث املمارسات يف 

واملمارس احلفظ،  قبل  املمارسات  وهى:  أقسام  ثالثة  إىل  القرآن  بعد  حفظ  واملمارسات  احلفظ،  أثناء  ات 
يلي   وفيما  احلفظ.  عملية  خالل  من  احلفظ  إمتام  يف  املكملة  األخرى  املمارسات  الباحث  وذكر  احلفظ. 

 توضيح لكل من املمارسات:
 

 املمارسات قبل احلفظ وأثنائه وبعد احلفظ
وهى:   أقسام  ثالثة  إىل  القرآن  حفظ  يف  املمارسات  مناقشة  الباحث  قّسم  احلفظ،  فقد  قبل  املمارسات 

 واملمارسات أثناء احلفظ، واملمارسات بعد احلفظ. وفيما يلي توضيح لكل من املمارسات: 
 

 األول: املمارسات قبل احلفظ
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واألمور   طلب العلم القرآين  طّبقوا اآلداب اإلسالمية يف  نتائج البحث أن الطالب اجمليدين قد  اتضح من 
آن كابتداء ابلوضوؤ والدعاء حلفظ القرآن واالستغفار وصالة احلاجة،  املستحسنة قبل الشروع يف حفظ القر 

والتخلى عن األمور امللغية الدنيوية، والتجنب عن األمور التافهة املؤثرة على احلفظ، وااللتزام على املصحف 
رمجة القرآن  اخلاص له، واختيار املكان اخلايل ذى الصدى، وااللتزام على القراءة املكررة، والرجوع إىل كتب ت

 والتفاسري ملعرفة معاىن اآلايت وفهمها. 
 

وأما الطالب غري اجمليدين فقد طبقوا اآلداب اآلتية كالدعاء والقراءة املكررة ابلتجويد ابلفصاحة،  
وتقطيع اآلية، والرجوع إىل كتب ترمجة القرآن والتفاسري ملعرفة معاىن اآلايت وفهمها، وطلب رضا الوالدين  

صال هاتفيا، وإعداد اجلدول للحفظ، وكتابة اآلايت، وتكرار احلفظ اجلديد، ومراجعة احلفظ  ودعائهم ابالت
الىت  اآلية  قدر  وحتديد  للحفظ،  الفجر  أول  واختيار  وحفظه،  القرآن  وقراءة  ابلصالة  الليل  وقيام  القدمي، 

بني   ما  غالبا  الوقت  وقضاء  واغتنام  40حتفظها،  واحدة،  لصفحة  واحدة  ساعة  إىل  الفارغ   دقيقة  الوقت 
امل وهذه  املستمرة.  القراءة  ووتطبيق  القرآن،  دليل   مارسات لقراءة  أرشدها كتاب  ما  على  عالوة  واآلداب 

( القرآن  القرآن ك2011حفظ  دار  أخرجه  الذى  تعاىل(  هلل  النية  وإحلاح و   ،إخالص  تضرع  بكل  الدعاء 
القرآن حفظ  يف  و للتوفيق  و االستغفار،  عن  ،العورة  سرت،  الدنيوية،    املعاصي  واالبتعاد  امللغية  األمور  وعن 

ابلصربو  احلفظ  ،التحلي  على  القوي  و والعزم  دائماً ،  الوضوء  على  و احلفاظ  للقبلة،  و االجتاه  على  ،  احلفاظ 
ختصيص الوقت  ، و ويستحسن أن يكون يف املسجد  التأكد من نظافة مكان قراءة وحفظ القرآن، و الطهارة

 الكايف للحفظ. 
 

 املمارسات أثناء احلفظالثاين:  
االجتاه يظهر من النتائج أن املستجيبني يهتمون ابآلداب يف حفظ القرآن ويطبقون العمليات املستحسنة ك

القراءة أثناء  و للقبلة  لأل،  الدائم  و االحرتام  متّ ستاذ،  اليت  ابآلايت  فيها  والقراءة  النوافل  صالة  من    اإلكثار 
النعاسجتنّ و حفظها،   وقت  عند  احلفظ  يف    ب  املستخدمة  األسباب  من  ذلك  ألن  والتنفس  الراحة  وأخذ 
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احلفظ عند الغواثين حيث نّص على التنّفس أنه من األساليب    عمليةزايدة احلفظ والرتكيز عليه الذي يوافق  
م(  2012م( وصديق )2010وما ذُكر يف هذا الباب يؤيده ما ذكره عزميل )  .املستخدمة املساعدة للحفظ

ا بدار  الطالب  املستحسنة كأن  العمليات  ويطبقون  القرآن  حفظ  يف  ابآلداب  يهتمون  لقبلة ااجتاه  لقرآن 
الوضوء   القراءةوإبقاء  و أثناء  األ،  طّبقوا  احرتام  فقد  اجمليدين  الطالب  أن  البحث  نتائج  من  واتضح  ستاذ. 

فظ، وكذا تقطيع عملية التكرار، واحلفظ بشدة، وحفظ اآلية املراد حفظها دفعة واحدة مع اسرتاحة أثناء احل
حوله،   ابلبيئة  يتأثر  وال  اآلية،  قدر  بتقسيم  قليال  قليال  حيفظ  بل  واحدة  دفعة  حيفظ  ال  من  وهناك  اآلية، 

)طم   وهناك  آية،  بعد  آية  حيفظ  أى  اآلية  طريقة  وختصيص 5واستخدام  واحدة،  دفعة  احلفظ  طبق  من   )
ا إىل  الصباح  من  الوقت  وحتديد  صفحة،  لكل  ساعة  نصف  احلفظ  وقته  مدة  العصر  بعد  ألن  فقط  لعصر 

مقدم لألمور الالصفية. وأما الطالب غري اجمليدين فقد طّبقوا القراءة املكررة ابلتجويد، وتقطيع اآلية حسب 
قطع مناسبة، والدعاء، وفهم اآلية، وتكرار اآلية أكثر من مخسة، وتقسيم الصفحة إىل نصفني، والتسميع  

احملفوظ وتطبيق كتابة  األستاذة،  القرآن مع  حفظ  دليل  أرشدها كتاب  ما  على  عالوة  املمارسات  وهذه   .
 م(. 2011)

 
 الثالث: املمارسات بعد احلفظ

اتضح أن املستجيبني أجابوا مبا يلي: فالطالب اجمليدون فقد يطبقون صالة احلاجة لتقوية احلفظ، والقراءة  
أثناء   احملفوظ  وتكرار  اجلديد،  احلفظ  ومراجعة  الصالة،  آخر  يف  يف  القدمي  احلفظ  مراجعة  وحتديد  املشي، 

األسبوع، وإعادة احلفظ اجلديد بعد التسميع، وإعادة احلفظ اجلديد بعد التسميع صباحا إىل وقت العصر، 
وعمل التقييم اليومي. وأما الطالب غري اجمليدين فقد يطبقون اإلعادة مع الزميل، والتسميع للحفظ اجلديد 

بدون النظر إىل املصحف يف الدفرت اخلاص )تقنية دار القرآن(، وهذا يساعد كثريا مع األساتذة، والكتابة  
على تثبيت احلفظ ويف االختبار التحريري، واملراقبة على الكتابة من قبل األساتذة. وكذا دّلت النتائج على  

ملا فيها    الصبح مجاعة يف املسجد وخاصة صالةوات الفريضة ملواظبة على الصل أن املستجيبني قد اهتّموا اب 
القراءة يف الصلوات املفروضة    وكذلك (،  78من وقت األفضل للحفظ والقراءة فيها كان مشهوداً )اإلسراء:  
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ترديد اآلايت احملفوظة يف  الصحيحة، وعملية    كما ورد يف األحاديثصلى للا عليه وسلم    اتباعاً لسنة النيب
أثناء   سواء  دائماً  أو  القلب  االاملشي  أو  لذلك طضالقيادة  الفرصة  تسنح  عندما  اجللوس  جاع  ومالزمة   ،

وقرّ و  القرآن  حفاظ  من  واالقرتاب  الدائم  و ائهاالختالط  واملكروهات  ،  واملنكرات  املعاصي  عن  االبتعاد 
املروءة يذهب  ما  وكل  امللهيةمع    والشبهات  الدنيوية  ابألمور  االنشغال  ما  جتنب  تؤيد  املمارسات  وهذه   .

 (. 2011لقرآن )أرشدها كتاب دليل حفظ ا 
 

 القراءة تكرار  عملية
أن   النتائج  من  وجتّلى  القراءة.  بتكرار  وآخر كاحلفظ  جمموعة  بني  خمتلفة  حفظ  أن كيفية  النتائج  أوضحت 

طبقوا   قد  ستني    عملية املستجيبني  أو  أربعني  بلغ  حىت  عشرة  إىل  مرات  مخس  من  املكررة  والقراءة  التكرار 
شر مرات وأكثر قبل االنتقال إىل اآلية التالية، فإذا مّت حفظ  مرة.  وهو البدء حبفظ اآلية األوىل بتكرارها ع 

الثانية   اآلية  حفظ  متام  وبعد  نفسها.  ابلطريقة  الثانية  اآلية  حفظ  يف  البدء  يتم  وبوضوح  جيداً  األوىل  اآلية 
وبعد مت بدون تلعثُم.  جيداً  يتمكن الطالب من احلفظ  حىت  والثانية  تسميع اآلية األوىل  يتم إعادة  ام  جيداً 

حفظ اآلية الثانية يتم حفظ اآلية الثالثة ابلطريقة نفسها مث يتم إعادة تسميع اآلايت من األوىل حىت الثالثة 
ذاك   يف  للحفظ  احملددة  اآلايت  من  الطالب  ينتهي  حىت  اآلايت  بقية  يف  وهكذا  بطالقة.  احلفظ  يتم  حىت 

م( بقوله:  1989يقوله حممد علي اخلويل )اليوم. والتكرار هو زايدة مرات حفظ املادة، ومما يؤيد ذلك ما 
القرآنية،   اآلايت  من  واملتشاهبة  املقاطع  طويلة  الكلمات  تذليل  يف  املتعلم  رغبة  حالة  يف  التكرار  "يستخدم 
وكلما زادت كمية املادة املراد حفظها جيب زايدة مرات تكرارها". ونقل عن اإلمام القابسي أن طرق احلفظ  

(. ولعله يقصد ابلطرق هنا طرق احلفظ  185-184والفهم" )األهواين، د.ت: ص   ثالثة: التكرار، وامليل،
يبين   أنه  األلفة  بناء  يف  الغواثين  قّرره  ما  توافق  هنا  التكرار  واسرتتيجيات  احلفظ.  على  املساعدة  والعوامل 

 .حافظ القرآن عهده به بتكراره دائما حسب ما يريده 
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 فهم اآلية ومعانيها 
فهم اآلية ومعانيها أثناء حفظ القرآن، ودّلت النتائج على    عملية املستجيبني قد طبقوا    جتّلى من النتائج أن 

أن املستجيبني قد اتفقوا على أن معرفة معاين اآلية وفهمها تساعد على احلفظ، والرجوع إىل كتب ترمجة  
تساعد على احلفظ، القرآن والتفاسري ملعرفة معاىن اآلايت والقصص ومعرفة أسباب النزول، وهذه العمليات  

تعتقد عدم الشعور إىل معرفة اآلية مع أهنا تعترب أن معرفة اآلية تساعد على احلفظ. وهذا   3إال أن طغم  
القابسي) ذكره  ما  يتفق  وهذا  احلفظ.  عملية  يف  قاعدة  إفراد  على  احلفيظ 1986يدل  وعبد  نظريته  يف   )

 رآن.( أن معرفة معاين اآلية وفهمها تساعد على حفظ الق2003)
 

 العالقة بني حفظ القرآن الكرمي بفهم اآلايت القرآنية وتقوية استيعاب اللغة العربية
ال أحد ينكر عالقة اللغة العربية ابلقرآن الكرمي ألن للا أنزل القرآن ابللغة العربية قال تعاىل:ِ ﴿ إانَّ  

﴾ )يوسف،   (. والختالف وجوه اإلعراب للكلمات واآلايت القرآنية أثر  2أحنزحْلنحاُه قُ ْرآاًن عحرحبِياا لَّعحلَُّكْم ت حْعِقُلونح
يف اختالف وجوه املعاين، وهذا حيتاج إىل دقة الفهم واإلدراك مع قدرة على املعرفة ابلنحو وقواعده وشواهده  

 . للحصول على تفسري صحيح 
على   يؤثر  ابلقرآن  وتعاملهم  قراءهتم  بسبب كثرة  احملظوظني  من  هم  الكرمي  القرآن  حلفاظ  وابلنسبة 

 تعّلمهم يف اللغة العربية، وهذه آاثر إجيابية تعينهم يف فهم معاين اآلايت القرآنية وحفظها.
ومن املفيد للحفاظ أن نقدم هلم األمثال القرآنية يف تعليم اللغة العربية مقرتنة ببيان ألفاظها ومعانيها،  

دراسة إايد إبراهيم عبد اجلواد  وذكر أسباب نزوهلا كي يستفيد احلفاظ منها معنوايً ولغوايً. وأظهرت نتائج  
م(  عن تفوق الطلبة احلافظني للقرآن الكرمي على الطلبة العاديني يف مهارة التعبري الكتايب، فأساس  2009)

أبن   وإشعارهم  من املعلم إاثرة دافعية احلفاظ  وحفظه. لذا مطلوب  التفوق يف اللغة العربية هو فهم القرآن 
هلم تيّسر  العربية  اللغة  أبن    دراسة  الشعور  من  وجينبهم  معانيه،  فهم  يف  وتعينهم  الكرمي  القرآن  حفظ  عملية 

 تعلم اللغة العربية شيء مستقل ال ميكن ربطه حبفظ القرآن الكرمي.
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جا أومن  آحر،  ضنب  أسباب  ابللغة ن  الفّعال  االتصال  على  الدارسني  معظم  لدى  القدرة  عف 
العربية انتج عن قلة الثروة اللفظية، وفقدان التوجه السليم الذي ميكن أن يربط اخللفية األساسية للغة اليت  
أصبح   قد  ألنه  القرآنية  الثقافة  هي  اخللفية  هذه  نعترب  أن  وميكن  العربية.  اللغة  وظروف  الطالب  ميتلكها 

منهجية  مصد من  أيخذ  حيث  للا  بكتاب  العربية  اللغة  تعليم  ربط  إىل  فيحتاج  وغريهم،  للعرب  موحدا  را 
الستخدام   احلاجة  فإن  لذلك  ومهاراهتا.  العربية  اللغة  تعليم  يف  ذلك  لتوظيف  وأساليب  التعبري  يف  القرآن 

يز  مما  احلية،  ومناذجه  القرآن  اخلطاب  من  مشتقة  العربية  للغة  تعليمية  على أساليب  فائقة  بقدرة  الدارس  ّود 
إجادة اللغة العربية مع تفهم معاين اآلايت القرآنية . وال سيما أهنم ليسوا فقط مسلمني، بل حفاظ لكتاب 

 للا عز وجل.
 

 التوصيات:  
ضرورة  و   يف حفظ القرآناملستخدمة    املمارسات بعض  ا البحث  هذما توصل إليه  خالل  الباحث  يالحظ  

  أتيت توصيات البحث  احلفظ اليت يستخدموهنا،   عمليةاظ عن طريق حتسني  تطوير مستوى التعلم لدى احلف
 : إىل املتعلم
حفظ القرآن • تعّلم  والتفوق يف  والرباعة  واعياً أبن له مفتاح النجاح  يكون املتعلم  ،  واللغة العربية  أن 

وعليه أن جيتهد وجيّد يف حسن استدالله ابآلايت القرآنية املتعددة املناسبة هلا حىت يصل إىل هدفه  
 .املنشود

الدروس النحوية والصرفية  كمادة اللغة العربية؛  أن يستفيد مما يدرس يف   على حافظ القرآن الكرمي و  •
والبالغية ويربطها ابآلايت القرآنية اليت حفظها، فيستخدم الكلمات والعبارات واألمثلة من القرآن 
ابلشعور أن بتعلم اللغة العربية يعينه على  مث أن يلزم  ومن  ابللغة العربية.  الكرمي يف إنتاجه الكتايب 

وفهم معانيه؛  القرآن  الدينية؛    حفظ  العلوم  مجيع  يف  فقيًها  عاملاً  شخًصا  يكون  أن  شروط  من  ألن 
 أن يفهم اللغة العربية لغة املصدر جلميع هذه العلوم.
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