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إهداء

إلى الباحثين وراء املعرفة والعلم من الهيئة التدريسية في الجامعات...
وإلى الطلبة املجتهدين ...
وإلى الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا على ما تقدمه من دعم للمعرفة
والفضيلة...
وإلى كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية...
وإلى محبي اللغة العربية؛ لغة القرآن الكريم...
ً
نهدي إليهم جميعا هذا الجهد الجمعي والعاملي من أنحاء العالم العربي
واإلسالمي.

ب
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شكروتقدير

هذا الكتاب ألوراق املؤتمر العاملي السابع 2020م" :النتاج العلمي في اللسانيات
واألدبيات بين اإلبداعية والنقد" لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية معارف
الوحي والعلوم اإلنسانية لم يكن ليرى النور بعد توفيق هللا تعالى إال بجهود
الباحثين الذين نقدم إليهم أسمى آيات الشكر والتقدير.
وإلى أعضاء اللجان التنفيذية ورؤسائها للمؤتمرالسابع .
والشكر الوفير إلى عميد كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية األستاذ
الدكتورشكران عبد الرحمن على تفضله باملوافقة السريعة على نشر
الكتاب تحت اسم الكلية.
ً
ً
والشكر موصول كذلك إلى من أسهم في إخراجه تنضيدا ومراجعة وترتيبا.

ج
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هذا الكتاب...
هذا الكتاب هو عرض ملا هو جديد في موضوعات تعليم اللغة العربية لغير
ًّ
ًّ
ً
منهجيا ،والكشف عن الفجوات في دراسات
علميا
الناطقين بها ونقدها نقدا
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،والعمل على ملئها بتفسيرات حديثة،
والترويج للكتب الحديثة والتعريف بمؤلفيها وتسليط الضوء على ما يستحق
القراءة في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها ،والتشجيع على القراءة والنقد
البناء واملشاركة الفاعلة بتقديم اآلراء واالنطباعات الشخصية ،كما يهدف إلى
إبراز جهود األعمال املترجمة إلى العربية في مجال تعليم العربية بوصفها ثانية
ونقدها ومراجعتها ،وتقديم مراجعة وشروح تفصيلية للكتب الحديثة لتكون
مداخل للكتابة اإلبداعية وتطوير الدراسات والبحوث والكتب الحديثة
املنشورة .وتتجسد هذه األهداف في أحد املحاور الثالثة األساسية للمؤتمر وهو
التعليم.

رئيس التحرير

د
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مقدمة الكتاب
الحمد هلل وكفي والصالة والسالم على رسوله املصطفي وآله وصحبه الغر
امليامين أجمعين .وبعد؛
فبشكل عام ،تتجه الدراسات اللغوية واألدبية العربية نحو اإلصالح بمواضيع
منهجية ودينية جديدة؛ إذ كان العلماء القدامى يتخلصون من األفكار
املتناقضة التي تتعارض مع الفكر اإلسالمي ،كما أن هناك نقلة في دراسة اللغة
من خالل تحديث اللغويات وتحديث مناهجها ومحتوياتها؛ وذلك لحاجتنا إلى
إصالح الفكر اللغوي الذي يمكننا من قراءة جديدة للمصادر القديمة .وهذا
بسبب طبيعة املحتويات لدى القدامى التي هي مزيج من النصوص غير املنهجية
واملعلومات والتفسيرات والتي تعرض بعضها للسرقة األدبية .تعد مسألة إثبات
ً
ً
الحجة لبعض القضايا اللغوية واللغوية موضوعا معقدا؛ ألن الجهود املبذولة
للجدل قد تعثرت  ،ومن ّ
ثم نزع اللغة العربية بوصفها لغة ثانية ملتحدثيها؛ لذلك
ً
فإن اإلصالح في الدراسات اللغوية هو تقدم إيجابي حتمي؛ ألن ما كان مناسبا
ً
أمس قد ال يكون مفيدا اليوم؛ أي أننا سنأخذ من القديم ما يناسبنا ونرفض
العكس.
لقد استفاد العلماء الغربيون املعاصرون بشكل كبير من اللغة العربية
والدراسات األدبية ،واستخدموا املنهج العربي القديم في بعض املناسبات؛
لذلك هناك عالقة بين اللسانيات والدراسات األدبية من جهة والتراث القديم
من جهة أخرى .استفادت الدراسات اللغوية واألدبية الحديثة بشكل مباشر أو
غير مباشر من تقاليد اللغة العربية .عند ربط إسهامات العلماء القدامى
ه
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ً
بالعصر الحديث؛ إذ يجب أن نفرق بين املناهج اآلتية :أوال منهج العلماء العرب
القدامى في البحث؛ حيث إن املنهج القديم في الدراسات األدبية واللغوية
العربية يعكس الدراسات اإلنسانية القائمة على العالقة بين اإلنسان واللغة
التي تركز على خصائصه اللفظية .وقد استفاد العلماء الغربيون من الدراسات
ً
اللغوية واألدبية العربية القديمة خاصة الدراسات الصوتية والنحوية
والتراكيب والقصائد واألدب وكتب سيبويه والخليل بن أحمد والجاحظ ومن
الشعراء اآلخرين؛ لكون املعرفة تراث إنساني مشترك يرتبط بثقافة ووضع كل
أمة ،ففي تحليل بعض قضايا اللغة العربية ،اتبعوا منهجية علماء اللغة
العربية التي من شأنها أن تقودهم إلى املراحل الثالث لتجميع اللغة؛ حيث تم
تجميع العناصر املعجمية في اللغة وتفسيرها دون أن تكون في أي ترتيب محدد،
كما اعتمدوا على إثبات الجدل اللغوي باآليات القرآنية ،والحديث النبوي،
واألدب العربي القديم ،وعن طريق االستماع إلى البدو.
في ضوء ذلك ،دعت اللجنة التنفيذية والعلمية للمؤتمر الدولي السابع للغة
العربية وآدابها  ICALL 2020الباحثين واألكاديميين املهتمين بقضية املراجعة
والنقد على وجه الخصوص ،وهذه هي أسس البحث واملنهج الذي يمكن ألي
أكاديمي من خالله تبدأ املتابعة ،وتحديد اتجاه البحث املقدم .تولى العلماء
القدامى من اللغويين واألدباء مهام مراجعة وانتقاد األعمال السابقة؛ إلظهار
أن أي قصور في تقييم هذه األعمال سيؤدي حتما إلى خيبة أمل في مستوى
ً
البحث أو تحويله عن أهدافه .واالتجاهات ،وهذا أيضا ليكون بمثابة تذكير
للباحثين بالغرض الفعلي من عنوان البحث أو لتلخيصه أو تحديد فجوات
البحث التي يجب معالجتها .تساعد املراجعة املنهجية الباحث في الكشف عن
و
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تفسير جديد للنتائج السابقة غير قابل للتحقيق إال من خالل التدقيق فيما تم
ً
مسبقا ،كما أنه يساعد على تحديد النتائج غير املحددة لألبحاث ذات
كتابته
ً
ً
الصلة؛ ما يمهد طرقا لتفسيرات ونظريات جديدة ،وفضال عن ذلك فإن
املراجعات املنهجية  -من خالل توصياتها  -تعد بمسارات جديدة للمهام البحثية
املستقبلية من شأنها أن تكشف عن بعض املتغيرات الجديدة للنتائج أو
تكتشف العوامل املختلفة بين الدراسات ،وال فرق في هذا الصدد بين الدراسات
اللغوية واألدبية .ينتقد اللغويون  -بجميع تخصصاتهم في مجال الدراسات
اللغوية  -اللغة العربية بشكل عام دون تفضيل بين نماذجها واتجاهاتها ،حيث
ً
ً
لم يقدموا على وجه التحديد تقييما محددا لبعض اللغويين أو مدارس اللغة؛
أما في مجال األدب فتم عمل مراجعات ملواقف النقاد من النصوص األدبية
التي تختلف بين ذاتية القارئ وموضوعية النص ،وتفسير اإلشارات اللغوية في
النص األدبي ،ووحدة النحو والبنية البالغية في الداخل وسياق عالقتهم
باألسلوب.
ما سبق ذكره سبب رئيس في قيام قسم اللغة العربية وآدابها بكلية معارف
الوحي والعلوم اإلنسانية بتنظيم مؤتمر عاملي هدفه الرئيس جمع الباحثين
واألكاديميين النشيطين في مجال البحث في النتاج العلمي في اللسانيات
واألدبيات بين اإلبداعية والنقد .
محاوراملؤتمر:
.1االبتكار األكاديمي في مواجهة تحديات الثورة الصناعية .4.0

ز
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 .2املصنفات املترجمة إلى اللغة العربية في الدراسات اللغوية واألدبية.
 .3املنتجات اللغوية مثل :القواميس وبرامج الحاسب اآللي وغيرها.
 .4املصنفات األدبية (قصائد  /قصص قصيرة  /رواية  /دراما).
 .5النظريات الكالسيكية والحديثة في األدب والنقد.
 .6النظريات الكالسيكية والحديثة في اللغويات.
 .7األساليب الحديثة في تعليم اللغة العربية.
أهداف املؤتمر:
يهدف هذا املؤتمر إلى ما يأتي:
. 1عرض أحدث االتجاهات والقضايا في الدراسات األدبية واللغوية في أطر
نقدية وموضوعية ومنهجية.
. 2التعرف على الفجوات في الدراسات اللغوية واألدبية الحديثة وسدها
بتفسيرات جديدة.
. 3الترويج ملؤلفي الكتب الحديثة املختارة وإبراز قيمة مصنفاتهم.
. 4تشجيع القراءة والنقد البناءين من خالل املشاركة الفعالة في إبداء اآلراء
واالنطباعات الشخصية.
. 5التوكيد والتقييم واملراجعة للمصنفات املترجمة إلى اللغة العربية.
ح
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 .6عرض مراجعة وشرح تفصيلي للكتب الحديثة بوصفها مقاربات للكتابة
اإلبداعية لتطوير البحوث والكتب الحديثة املنشورة.
قامت اللجنة العلمية باختيار األوراق املقدمة إلى املؤتمر ،بحيث يمكن للقارئ
الوقوف على موضوعات عدة .وقد قامت هيئة التحرير بمراجعات علمية
للبحوث املقدمة ،وقامت أحيانا بتعديالت على البحوث بعد مراجعتها وتحكيمها
من أعضاء اللجنة العلمية ،وإعادة ترتيب البحوث مرة أخرى وفق قواعد النشر
التي اشترطناها في املؤتمر ،وقد قررت هيئة التحرير اتباع توثيق الجمعية
النفسية األمريكية )(APA؛ إذ وجدنا أن نسبة من الباحثين لم يلتزموا بقواعد
ً
ً
ّ
النشر ،بل إن هناك من وثق البحث توثيقا يدويا ،ورفضنا بعض البحوث؛ ألنها
ال تتوافق مع محاور املؤتمر والقواعد العلمية املتبعة في كتابة ورقة املؤتمرّ .
وثم
تقسيم موضوعات كتاب أبحاث املؤتمر العاملي السابع 2020م" :النتاج العلمي
في اللسانيات واألدبيات بين اإلبداعية والنقد" ،وتم تقسيم املوضوعات حسب
املحاور التي تتوافق مع موضوع الورقة املقدمة ،وفي خاتمة األمر نقدم الشكر
الجزيل إلسهامات كل من الدكتور أدهم محمد علي حموية ،والدكتور عبد
الحليم سامي ،وطالب الدكتوراه كمارا محمد موس ى على مراجعة البحوث
ً
ً
ً
لغويا وأسلوبيا وإمالئيا فلهم منا كل شكر وتقدير.

ط
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فهرس املحتويات

استخدام إستراتيجية تعلم اللغة العربية ) (SPBلدى الطلبة في كلية
السلطان إسماعيل بترا اإلسالمية العاملية
الدكتورة لينا ماليني بنت مت نافي
1
األستاذ الدكتور قمرول شكري بن مت تيه
ّ
تعلم العربية كلغة ثانيةّ :
"كليات
إستراتيجيات تدريس مهارة الكتابة في
املبادئ واإلجراءات"
15
عمرو عبد الهادي السيد ماض ي
استراتيجيات تعلم القواعد النحوية لدى طلبة البكالوريوس بجامعة
إندونيسيا
األستاذ املشارك الدكتور عبدالرحمن بن شيك
31
رزانة جعفر نصر الدين

ي
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ُ
ُّ
التبادلي والخريطة املفاهيمية ودورهما في تعليم
التدريس
استراتيجيتي
مهارات التفكيرما وراء املعرفي في القراءة" :دراسة تجريبية على طلبة الجامعة
اإلسالمية العاملية بماليزيا"
صديق أحمد الصديق محمد واألستاذ املشارك الدكتور فهام محمد غالب و
246
الدكتورة رضوى أبوبكر
مقترح لتصميم وحدة دراسية حاسوبية لتعليم مهارات االستماع في اللغة
العربية لغيرالناطقين بها
سامية بنت محمد بن زاهر البحري واألستاذ املشارك الدكتور فهام محمد غالب
257
واألستاذ الدكتور عاصم شحادة علي
املعرفة التكنولوجية واملعرفة التربوية ومعرفة املحتوى ) (TPACKلدى
محاضري الكلية اإلسالمية التكنولوجية العاملية بينانج
268
نور فرحانا عبد العزيز ونور عائدة بنت يعقوب
ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى الحفاظ في املرحلة الجامعية
ماليزيا وعالقتها بفهم اآليات القرآنية واستيعاب اللغة العربية
الدكتور نئ محمد سيف العزيزي بن نئ عبدهللا وربيعة العاطرة بنت محمد
284
عيس ى
س

ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى الحفاظ في املرحلة الجامعية ماليزيا وعالقتها بفهم اآليات
القرآنية واستيعاب اللغة العربية
الدكتور نئ محمد سيف العزيزي بن نئ عبدهللا27
ى28

ربيعة العاطرة بنت محمد عيس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى ّ
التعرف على ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى الحفاظ في املرحلة الجامعية ماليزيا
ومعرفة عالقتها بفهم اآليات القرآنية واستيعاب اللغة العربية .ولجمع بيانات البحث ،استخدم الباحث املنهج
الكيفي بإجراء املقابلة شبه املقننة مع عشرة من الحفاظ املجيدين وغير املجيدين في املرحلة الجامعية ماليزيا.
ّ
وتوصلت نتائج البحث إلى ممارسات
واستخدم الباحث األداة املساعدة التي تسمى  Atlas.Tiليسهل تحليلها وتفسيرها.
معينة يستخدمها الطالب املجيدون وغير املجيدين في حفظ القرآن الكريم قبل الحفظ وأثناء الحفظ وبعد الحفظ،
وعالقتها بفهم اآليات القرآنية واستيعاب اللغة العربية .وأوص ى البحث على حافظ القرآن الكريم أن يجتهد ّ
ويجد في
حسن استدالله باآليات القرآنية املتعددة املناسبة لها وأن يستفيد مما يدرس في مادة اللغة العربية؛ كالدروس
النحوية والصرفية والبالغية ويربطها باآليات القرآنية التي حفظها ،فيستخدم الكلمات والعبارات واألمثلة من
القرآن الكريم في إنتاجه الكتابي والكالمي باللغة العربية.
الكلمات املفتاحية :تثبيت ،حفظ القرآن الكريم ،الحفاظ ،املرحلة الجامعية ،ممارسات.
املقدمة
ُ
ُّ
َّ
َّ
اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ،وما زالت محتفظة بقيمتها في ذاتها؛ ألن هللا -سبحانه وتعالى -تكفل بحفظ
َ
﴿إ َّنا ن ْح ُن
القرآن الكريم إلى يوم القيامة ،كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الحجر ،آية ِ :9
َ َ
ّ
َ َّ ْ َ ّ ْ
ُ َ
الذك َر َو ِإ َّنا ل ُه ل َحا ِفظون﴾ .علما بأن لغة القرآن هي اللغة العربية الفصحى؛ لذا ال يمكن هذه اللغة الفصحى
نزلنا ِ
أن تتغير ً
أبدا ،وقد قاد هذا االرتباط أن تكون للغة العربية الفصحى مكانة عالية.
وهذا األمر جعلها أيضا تحظى بمكانة عظيمة بين اللغات في العالم بشكل عام ،وعند املسلمين بشكل
ّ
خاص؛ ألنها لغة القرآن الكريم ،واللغة التي ُيؤمن ُويتعبد بها في الشعائر الدينية اإلسالمية.
وكما أن مكانة القرآن الكريم واللغة العربية في نفوس املسلمين في دولة ماليزيا مكانة سامية ومرموقة،
ّ
ولدى املاليزيين إقبال شديد على تعلمه .فإن الحكومة املاليزية تبذل قصارى جهدها في نشر تعليم القرآن الكريم
واللغة العربية خاصة في اآلونة األخيرة .وتظهر عناية الشعب املاليزي وحكومتهم في العناية البالغة بحفظ القرآن
بمشروع التحفيظ في املؤسسة التعليمية واملدارس الحكومية واألهلية خآصة دار القرآن التابعة للحكومة املاليزية
تحت رئاسة مصلحة الشؤون اإلسالمية ماليزيا ( )JAKIMالذى قد بدأ منذ عام 1966م ،وقد َّ
مر حوالى  54عاما.
وقد َّ
خرجت هذه املؤسسة اآلالف من حفاظ القرآن الكريم( .سيف العزيزي)2014 :

 27اجلامعة اإلسالميّة العامليّة-ماليزاي
 28اجلامعة الوطنية ماليزاي p97163@siswa.ukm.edu.my

nikazizi@iium.edu.my
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إضافة إلى ذلك؛ فإن الحكومة املاليزية قد سعت إلى مشروع جديد منذ عام 2005م في املدارس االبتدائية
الوطنية وهو مشروع ( )J-QAFأي تعليم أربع مهارات؛ وهي الخط الجاوي والقرآن واللغة العربية وفرض عين (املبادئ
ً
اإلسالمية األساسية) من الصف األول االبتدائي حتى الصف السادس االبتدائي ،سعيا من وراء ذلك لتثقيف
الطالب املاليزي املسلم بعلوم الدين اإلسالمي ،ومن ضمنها القرآن الكريم واللغة العربية (وزارة التربية املاليزية،
2005م) .وكذلك برامج التحفيظ في املدارس الحكومية واألهلية تسمى "برنامج تحفيظ أولو األلباب" (وزارة التربية
املاليزية2014 ،م).
ّ
وبالنسبة لحفاظ القرآن الكريم هم من املحظوظين بسبب كثرة قراءتهم وتعاملهم بالقرآن يؤثر على تعلمهم
في اللغة العربية ،وهذه آثار إيجابية تعينهم في فهم معاني اآليات القرآنية وحفظها.
مشكلة البحث
ّ
بالرجوع إلى البحوث العلمية والدراسات امليدانية في مجال حفظ القرآن وتعلم اللغة العربية ،وجد الباحث أن
املشكلة فيها تدور حول املناهج وطرق التدريس واملعلم والطالب واألسرة.
ومن حيث املناهج ،أظهر البحث أن عملية الحفظ ال تتناسب مع النتائج املرجوة (دار القرآن2012 ،م)،
ّ
وأما املشكلة التي تتعلق بالطالب ،فقد أكد مسنان وأحمد2003( ،م) في بحثهم بأنه ليس عند الطالب وقت محدد
للحفظ واملراجعة ،وهذا ُع َّد من العوامل التي تؤدي إلى عدم الحفظ (عبدالحفيظ وهشيمة ونورحنا2003 ،م) ،أو
عدم الحفظ املتين للدرس الجديد (محمد مرزوقى2008 ،م) ،وعدم فهم الترجمة ملعانى اآليات القرآنية
ّ
(عبدالحفيظ2005 ،م) ،أو قلة عملية التعلم املستقل من حيث التكرار واملراجعة أو قلة مشاركة الطالب في
املناقشات العلمية مع املعلمين (محمد مرزوقى2008 ،م) ،أو عدم استخدام استراتيجية فعالة وليس لدى الطالب
استراتيجية خاصة للحفظ (مسنان وآخرون2003 ،م).
وأما بالنسبة عن مشكلة طرق التدريس أبانت نتائج دراسات متعددة عن تقلص فعالية األساليب في عملية
حفظ القرآن (عبدالحفيظ وآخرون2003 ،م) ،وقلة وسيلة التعليم الفعالة لحفظ القرآن الكريم (عبدالحفيظ
وآخرون2005 ،م) ،وأنه ال توجد طريقة فعالة منظمة في حفظ القرآن الكريم (فتح الرحمن2005 ،م) وعن عدم
وجود طريقة املراجعة املنظمة (محمد مرزوقى2008 ،م).
ّ
التحدي في مجال حفظ القرآن وجد الباحث أن صعوبة تثبيت الحفظ بسبب قلة
وأما بالنسبة إلى
الدافعية أو التشجيع ،وكثرة ضياع الوقت ،وصعوبة تثبيت الحفظ ،واملرض ،والشعور بامليل العاطفي للجنس
اآلخر والتفكير فيه ،وقلة املهارة في اآليات املتشابهات ،واالنشغال بأعمال االتحاد الطالبي ،وكثرة املواد الدراسية،
وتأثير األقران( .سيف العزيزي)2016 :
ومن خالل نتائج تلك األبحاث السالفة الذكر في مجملها ،اتضح للباحث أن ضعف الطالب في االستيعاب
والحفظ يرجع إلى عدة األسباب السابقة ذكرها .وهذه العوامل كلها تؤدى إلى إشكاالت كبيرة كعدم إتمام املقررات
امل حددة في حفظ القرآن في الوقت املحدد .باإلضافة إلى حدوث إحباط بين الطالب بسبب فشلهم في الحفظ في
فترات معينة مما قد يسبب عند بعضهم الشعور باليأس والقنوط ،والشعور بالنقص.
والسؤال املطروح هنا؛ كيف كان ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى الحفاظ في املرحلة الجامعية
ماليزيا وكيف عالقتها بفهم اآليات القرآنية واستيعاب اللغة العربية .وكيف كان عملية العرض للدرس الجديد
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وطريقة مراجعة الحفظ وتفعيل العمليات في تثبيت الحفظ وغيرها؟ وما هى العملية والعوامل املساعدة التى
استخدمها الطالب في حفظ القرآن الكريم وفهم اآليات القرآنية في استيعاب اللغة العربية؟
ويرى الباحث أن العجز في استخدام استراتيجية فعالة من األسباب الرئيس ي املساهمة في فشل الطالب
في عملية تثبيت حفظ القرآن .وكذا ضعف القدرة لدى معظم الدارسين على االتصال ّ
الفعال باللغة العربية ناتج
عن قلة الثروة اللفظية ،وفقدان التوجه السليم الذي يمكن أن يربط الخلفية األساسية للغة التي يمتلكها الطالب
ً
وظروف اللغة العربية .وانطالقا من هذا ،أنه ينبغي أن يقوم بالبحث العلمي لحل هذه املشكلة وخاصة حول
ممارسات الحفاظ في ّ
عملية حفظ القرآن نظرا ألهميته ليكون استعدادا نحو بناء الجيل القرآني الجديد في
املستقبل القريب خاصة في إخراج جيل متمكن حافظ القرآن الكريم ناجح في إصالح املجتمع املاليزي بالرجوع إلى
منهج قيم ومثمر في برنامج حفظ القرآن واللغة العربية.
هدف البحث
إن هدف البحث هو معرفة ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى الحفاظ في املرحلة الجامعية ماليزيا وعالقتها
بفهم اآليات القرآنية واستيعاب اللغة العربية.
وسؤال البحث هو كيف كان ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى الحفاظ في املرحلة الجامعية
ماليزيا وكيف عالقتها بفهم اآليات القرآنية واستيعاب اللغة العربية.
الدراسات السابقة
َّ
مما قاد إلى انتشار العربيةّ
ّ
اإلسالمية التي دخلها الدين اإلسالم منذ زمن قديمّ ،
انتشارا كبيراً
ً
إن ماليزيا من الدول
ّ
ّ
العربية ويعلمونها لغرض ديني املتمثل في فهم القرآن الكريم ،واألحاديث
حتى يومنا هذا .فاملاليزيون يتعلمون اللغة
النبوية الشريفة ،واألدعية ،واألذكار لغرض ديني .كذلك يالحظ َّ
أن الجامعات في ماليزيا صارت تقدم مادة اللغة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املواد ّ
العربية وتعلمها .وعلى سبيل املثال:
املهمة في مجال تعليم اللغة
خاصة بوصفها إحدى
العربية ألغراض
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية العاملية
اإلسالمية املاليزية ،والكلية الجامعية
اإلسالمية العاملية في ماليزيا ،وجامعة العلوم
الجامعة
بسالنجور.
ً
من بين البحوث املتعلقة بحفظ القرآن ،حيث قد عثر الباحث على عدة دراسات منها أوال :سيتي رضاء
ُ
النور إدريس في دراستها التي أجريت في معهد تحفيظ القرآن اإلتقان في أمبانج ،كواال ملبور ) (Kuala Lumpurنحو
ّ
فعالية أساليب التلقين ،وجدت أن دور املعلمين واآلباء في تشجيع الطالب على حفظ القرآن عامل رئيس في تحقيق
نجاح الطالب .ووجدت الدراسة أن أسلوب التكرار هو أكثر أهمية لتحقيق حفظ القرآن.
ّ
وفي البحث ّ
الكمي لفتح الرحمن محمد حفيظ والذي يتعلق بجودة حفظ القرآن والعوامل التي تؤثر عليها،
وجدت الدراسة أن الطالب في الفصل الدراس ي السادس من مؤسسة دار القرآن ) (JAKIMأن ( )٪58من املجيبين
ّ
ال يعرفون طريقة ّ
محددة ومنظمة تمكنهم من حفظ القرآن.
ّ
وتعلم حفظ القرآن طريقة ّ
ّ
فعالة
النص القرآني في أساليب التدريس
وأما عملية التسميع وطريقة كتابة
تشير إليها دراسة عبد الحفيظ عبدهللا عن فعالية أسلوب التلقين في معاهد التحفيظ في واليات سالنجور
) ،(Selangorونجري سمبيالن) ، (Negeri Sembilanوكلنتان) ، (Kelantanونتائجها ( .)٪82وفي دراسته عن
معهد ْي التحفيظ في َ
لفعالة في تعليم تحفيظ القرآن في َ
الطريقة ا ّ
واليت ْي كواال ملبور ) (Kuala Lumpurوترنجانو
) ،(Terengganuأثبتت دراستهم أن طريقة التسميع ،وتكرار اآلية في الحفظ ،أظهرت نتائج جيدة .في حين أن طريقة
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كتابة اآليات وفهمها تشير نتائجها إلى مستوى معتدل .وأشارت النتائج ً
أيضا إلى أهمية أخالق الطالب في حفظ
ّ
القرآن وأهمية الحفاظ عليها ،وهو األمر الذي ال بد منه في عملية تعلم حفظ القرآن .
بعد مطالعة الدراسات السابقة ومراجعتهاّ ،
تبين للباحث أنها ترتبط بالبحث الحالي ،حيث تناولت املجال
نفسه الذي يدرسه البحث الحالي ،أال وهو مجال حفظ القرآن الكريم في ماليزيا ،طرائقه وأساليبه ،وأنها ّ
وضحت
ً
للباحث مدى اهتمام أبناء ماليزيا بالقرآن الكريم وعلومه ،وحفظه ،وأن الباحث استفاد منها ً
كثيرا ،وخاصة من
حيث املعلومات واملنهجيةّ ،
وتعرف الباحث منها على مفاهيم ومصطلحات مجال تحفيظ القرآن ،مع أن تلك
ً
الدراسات السابقة كان تركيزها على القواعد والتقنيات وأساليب الحفظ ،فضال عن التعرف على معرفة ممارسات
الطالب في تثبيت حفظ القرآن الكريم واستيعاب اللغة العربية لدى الطالب ال سيما الطالب غير املجيدين إلتقان
حفظهم للقرآن الكريم.
منهجية البحث والعينة وإجراءات جمع البيانات
ّ
ً
نظرا لطبيعة مشكلة البحث وهدفه ،اتبع الباحث املنهج الكيفي باستخدام دراسة الحالة ) (Case Studyألنها
األسلوب البحث املنهج األمثل عن طريق املقابلة شبه املقننة ) (Interview Semi-Structuredبوصفها أفضل
ويتكون مجتمع البحث من ّ
ّ
حفاظ القرآن الذين تزيد
أسلوب وأنسب وسيلة لجمع املعلومات من أفراد العينة،
سنوات خبراتهم عن أكثر من ثالث سنوات ،وهم الذين يستخدمون استراتيجيات مناسبة لهم في حفظ القرآن
الكريم ،وهم من الحاصلين على شهادة دبلوم تحفيظ القرآن.
واختار الباحث عشرة طالب من خريج دار القرآن ،خمسة طالب من املجيدين لحفظ القرآن ،وخمسة
ً
طالب من غير املجيدين لحفظ القرآن ،بوصفهم عينة غرضية) ، (Sampling Purposiveويرجع سبب اختيار هؤالء
ً
عينة إلجراء البحث إلى اآلتي:
ً
 .1املجيدون ُ
فهم من خريج دار القرآن الذين حفظوا القرآن كامال خالل ثالث سنوات ،وحصلوا على
ًّ
ًّ
وتحريريا في شهادة الدبلوم تحفيظ القرآن.
شفويا
تقدير ممتاز في مادة حفظ القرآن
ّ
 .2وغير املجيدين هم من خريج دار القرآن وهم من الذين تأخروا عن إتمام الحفظ خالل ثالث
ًّ
ًّ
وتحريريا في شهادة الدبلوم
شفويا
سنوات ،وحصلوا على تقدير مقبول في مادة حفظ القرآن
تحفيظ القرآن.
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الرمز

1
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طغم 1
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الجدول ( :)1البيانات الشخصية مع الرموز الخاصة
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الجنس
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالبة

4A 4B 2B 1C
6A 3B 3C
6A 3B 2C
5A 3B 2C 1D
2A 5B 1C 3D
3A 5B 2C
6A 5B 1C
287

نتيجة الدبلوم
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
مقبول
مقبول

8
9
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طغم 3
طغم 4
طغم 5

الطالبة
الطالبة
الطالبة

 Bال يمالئ بكاملها
4A 2B 5C
ال يمالئ

مقبول
مقبول
مقبول

بالرجوع إلى الجدول ( )1اتضح أن عدد العينة في هذه الدراسة تتكون من عشرة الطالب والطالبات؛
خمسة من املمتازين وخمسة من املقبولين .وهذا الجدول يبين الجنس والرموز ونتيجة االمتحان الثانوية املاليزية
( ،)SPMونتيجة شهادة الدبلوم.
إجراءات جمع البيانات
ً
تم إجراءات جمع البيانات ) (Data Collection Proceduresباتباع الخطوات اآلتية ،أوال :إعداد أسئلة املقابلة
ً
ثالثا :املوافقة على املقابلة ر ً
)ً (Interview question
ابعا :إجراء
ثانيا :مراجعة وتصحيح دليل املقابلة )(Interview Guide
ً
ً
سادسا :بناء العناوين لبيانات
خامسا :تفريغ مضمون املقابلة )(Transcribing the Data
املقابلة باللغة املاليوية
َّ
ً
سابعا :حصول على موافقة املحكمين  (Interater Agreement).ثم قام الباحث بتحليل بيانات
املقابلة )(Themes
البحث باستخدام األداة املساعدة التي تسمىATLAS.ti .
نتائج البحث
ّ
توصل البحث الحالي من خالل املقابالت إلى ممارسات اآلتية:
قد
منها املمارسات قبل الحفظ وأثناء الحفظ وبعد الحفظ ،وعملية التكرار ،وعملية فهم اآلية ومعانيها ،واإلكثار من
األعمال قبل الحفظ وأثنائه وبعد الحفظ ،والتقليل من األعمال قبل الحفظ وأثنائه وبعد الحفظ ،واستخدام
اآلالت املساعدة في الحفظ ،واستخدام الحواس الخمس كالقراءة ،والنظر ،واالستماع والكتابة ،وعملية تحديد
مدة الحفظ وعملية تثبيت املحفوظ .وللتوضيح يمكن الرجوع إلى الشكل ( )1كاآلتي:

الشكل ( :)1املمارسات في حفظ القرآن
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قبل احلفظ

املمارسات
بعد احلفظ

أثناء احلفظ

املمارسات قبل الحفظ وأثنائه وبعد الحفظ
اهتم الباحث في هذا القسم سرد النتائج التي تهدف إلى معرفة املمارسات التى يستخدمها الطالب املجيدون وغير
املجيدين نحو حفظ القرآن الكريم .فقد ّ
قسم الباحث املمارسات في حفظ القرآن إلى ثالثة أقسام وهى :املمارسات
قبل الحفظ ،واملمارسات أثناء الحفظ ،واملمارسات بعد الحفظ .وفيما يلي سرد النتائج كل املمارسات املذكورة آنفا:
األول :املمارسات قبل الحفظ
ّ
ّ
فيما يتعلق باملمارسات قبل حفظ القرآن ،دلت نتائج البحث على أن املستجيبين قد اتفقوا في البعض واختلفوا في
بعضها اآلخر .أما الطالب املجيدون فقد ّ
طبقوا اآلداب الطيبة واألمور املستحسنة قبل الشروع في حفظ القرآن
كابتداء بالوضوء ،والدعاء لحفظ القرآن ،واالستغفار ،وصالة الحاجة ،والتخلى عن األمور امللغية الدنيوية ،وكذا
التجنب عن األمور التافهة املؤثرة على الحفظ ،وااللتزام على املصحف الخاص له ،واختيار املكان الخالي ذى
الصدى كغرفة الفصل ،وااللتزام على القراءة املكررة ،وقضاء الوقت ما بين ثالث إلى خمس ساعات في اليوم مع
القرآن حفظا ومراجعة ،والرجوع إلى كتب ترجمة القرآن والتفاسير ملعرفة معانى اآليات وفهمها.
وأما الطالب غير املجيدين فقد طبقوا األمور اآلتية كالقراءة املكررة بالتجويد حتى الفصيحة ،وتقطيع
اآلية ،والدعاء ،والنطق الصحيح ،والرجوع إلى كتب ترجمة القرآن والتفاسير ملعرفة معانى اآليات وفهمها ،واختيار
أول الفجر للحفظ ،وطلب رضا الوالدين ودعائهم باالتصال هاتفيا ،وإعداد الجدول للحفظ ،وكتابة اآليات ،وتكرار
الحفظ الجديد ،ومراجعة الحفظ القديم ،وقيام الليل ،أوصالة الليل ،والقراءة املستمرة في الوقت الفارغ ،واغتنام
الوقت الفراغ لقراءة القرآن ،وتحديد قدر اآلية التى تحفظها ،وقضاء الوقت غالبا ما بين  40دقيقة إلى ساعة واحدة
لصفحة واحدة للحفظ الجديد .وللتوضيح يمكن الرجوع إلى الجدول ( )2كاآلتي:
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الطالب
املجيدون
طم 1

طم 2

طم 3

طم 4

طم 5

الجدول ( :)2املمارسات قبل الحفظ
غير
الطالب
ممارساتهم
املجيدين
الوضوؤ ،والقراءة املكررة طغم 1
بالتجويد ،تقطيع اآلية،
التركيز حتى يحفظ ،الحفظ
باليل والتثبيت في الصباح.
صالة الحاجة ،قيام اليل ،طغم 2
تحديد اآلية التى يريد حفظها،
القراءة املجودة املكررة،
تقسيم الصفحة إلى نصفين.
التخلى عن األمور الدنيوية ،طغم 3
االلتزام باملصحف الواحد،
املصحف الخاص له ،اختيار
املكان الخالى ذى الصدى،
الحفظ وتكرار اآلية ما بين -5
 10إلى أن يحفظ ،التزام قراءة
املأثورات ،صالة الجماعة
طغم 4
معرفة معاني اآلية وفهمها

االستعداد النفس ي ،وتجنب طغم 5
الهاتف واالتصال ،وتحديد
قدر الصفحة ،واختيار املكان
الخالي ،املصحف الخاص
املقياس الكبير ،وعدم تبادل
املصحف ،استخدام القلم
للترميز ،واملأثورات ،حلقة
القرآن ،صالة التسبيح،
وحلقة األسرة
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ممارساتهم
القراءة املكررة بالتجويد،
تقطيع اآلية ،الدعاء ،فهم اآلية،
وتوصيل اآلية ،والنطق
الصحيح.
الدعاء ،القراءة املكررة حتى
الفصيحة ،والنطق الصحيح،
وفهم اآلية ،وتقطيع اآلية
إعداد الجدول للحفظ ،كتابة
اآليات ،تكرار الحفظ الجديد،
مراجعة الحفظ القديم ،قيام
اليل ،صالة اليل

تحديد قدر املحفوظ ،الحفظ
في أول الفجر ،القراءة املكررة
حتى الفصيحة ،طلب رضا
الوالدين باالتصال هاتفيا
القراءة املستمرة في الوقت
الفارغ ،اغتنام الوقت الفارغ
لقراءة القرآن ،تحديد قدر اآلية
التى تحفظها ،قضاء ما بين 40
دقيقة إلى ساعة واحدة لصفحة
واحدة ،القراءة املكررة

الثاني :املمارسات أثناء الحفظ
ّ
وأما املمارسات أثناء حفظ القرآن ،دلت بيانات البحث على أن املستجيبين قد اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها
اآلخر .أما الطالب املجيدون فقد ّ
طبقوا عملية التكرار ،والحفظ بالتركيز ،والحفظ دفعة واحدة مع االستراحة أثناء
الحفظ ،والحفظ قليال قليال ،وتقسيم قدر اآلية ،وتقطيع اآلية ،وال يؤثر بالبيئة ،واستخدام طريقة اآلية ،وتقسيم
مدة الحفظ نصف ساعة لكل صفحة ،وتحديد الوقت من الصباح إلى العصر فقط ألن بعد العصر وقته مقدم
لألمور الالصفية.
ّ
وأما الطالب غير املجيدين فقد طبقوا القراءة املكررة بالتجويد ،وتقطيع اآلية ،والدعاء ،وفهم اآلية،
وتكرار اآلية أكثر من خمسة ،وتقسيم الصفحة ألى نصفين ،والتسميع مع األستاذة ،وكتابة املحفوظ .وللتوضيح
يمكن الرجوع إلى الجدول ( )3اآلتي:

الطالب
املجيدون
طم 1

طم 2

طم 3
طم 4

طم 5

الجدول ( :)3املمارسات أثناء الحفظ
غير
الطالب
ممارساتهم
املجيدين
فهم اآلية والرجوع إلى كتب طغم 1
ترجمة القرآن ملعرفة معانى
اآليات
التركيز باآليات ،تكرار اآلية ،طغم 2
وتقسيم الصفحة ،الحفظ
بشدة
الحفظ دفعة واحدة مع طغم 3
استراحة أثناء الحفظ
الحفظ قليال قليال ،تقسيم طغم 4
قدر اآلية ،تقطيع اآلية ،ال
دفعة واحدة ،ال يهتم بالبيئة
طريقة اآلية ،الحفظ دفعة طغم 5
واحدة ،تقسيم مدة
الحفظ ،طريقة اآلية

ممارساتهم
القراءة املكررة بالتجويد،
تقطيع اآلية ،الدعاء ،فهم اآلية
تكرار اآلية أكثر من خمسة،
تقسيم الصفحة ألى نصفين،
الدعاء وفهم اآلية وتقطيع اآلية
التسميع مع األستاذة ،كتابة
املحفوظ
تقسيم الصفحة

تكرار اآلية

الثالث :املمارسات بعد الحفظ
ّ
ّ
يطبقون صالة الحاجة لتقوية
وأما املمارسات بعد حفظ القرآن ،دلت نتائج البحث على أن الطالب املجيدين فقد ِ
الحفظ ،والقراءة في الصالة ،ومراجعة الحفظ الجديد ،وتكرار املحفوظ أثناء املش ي ،ومراجعة الحفظ القديم في
آخر األسبوع ،وإعادة الحفظ الجديد بعد التسميع ،وإعادة الحفظ الجديد بعد التسميع إلى العصر ،والتقييم
اليومي.
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وأما الطالب غير املجيدين فقد يطبقون اإلعادة مع الزميل ،والتسميع الحفظ الجديد مع األستاذة،
والكتابة بدون النظر إلى املصحف في الدفتر الخاص (تقنية دار القرآن) ألنها تساعد على تثبيت الحفظ وفي االختبار
التحريري ،واملراقبة على الكتابة من قبل األستاذة .وللتوضيح يرجى الرجوع إلى الجدول ( )4كاآلتي:

الطالب
املجيدون
طم 1
طم 2

طم 3
طم 4
طم 5

الجدول ( :)4املمارسات بعد الحفظ
غير ممارساتهم
الطالب
ممارساتهم
املجيدين
مراجعة الحفظ
صالة تقوية الحفظ ،القراءة طغم 1
في الصالة
اإلعادة مع الزميل ،والتسميع مع األستاذة،
مراجعة الحفظ الجديد ،طغم 2
الكتابة بدون النظر إلى املصحف في الدفتر
التكرار أثناء املش ي ،ترديد
الخاص مع مراقبة من األستاذة
اآلية عند املش ي إلى السكن،
صالة تقوية الحفظ
مراجعة الحفظ القديم في طغم 3
آخر األسبوع
إعادة الحفظ الجديد بعد طغم 4
التسميع
إعادة الحفظ الجديد بعد طغم 5
التسميع إلى العصر ،التقييم
اليومي،

مناقشة النتائج
اهتم الباحث في هذا القسم مناقشة النتائج املتعلقة بأسئلة البحث الرابع التي تهدف إلى معرفة املمارسات التى
يستخدمها الطالب املجيدون وغير املجيدين نحو حفظ القرآن الكريم .فقد ّ
قسم الباحث املمارسات في حفظ
القرآن إلى ثالثة أقسام وهى :املمارسات قبل الحفظ ،واملمارسات أثناء الحفظ ،واملمارسات بعد الحفظ .وذكر
الباحث املمارسات األخرى املكملة في إتمام الحفظ من خالل عملية الحفظ .وفيما يلي توضيح لكل من املمارسات:
املمارسات قبل الحفظ وأثنائه وبعد الحفظ
فقد ّ
قسم الباحث مناقشة املمارسات في حفظ القرآن إلى ثالثة أقسام وهى :املمارسات قبل الحفظ ،واملمارسات
أثناء الحفظ ،واملمارسات بعد الحفظ .وفيما يلي توضيح لكل من املمارسات:
األول :املمارسات قبل الحفظ
اتضح من نتائج البحث أن الطالب املجيدين قد ّ
طبقوا اآلداب اإلسالمية في طلب العلم القرآني واألمور املستحسنة
قبل الشروع في حفظ القرآن كابتداء بالوضوؤ والدعاء لحفظ القرآن واالستغفار وصالة الحاجة ،والتخلى عن
األمور امللغية الدنيوية ،والتجنب عن األمور التافهة املؤثرة على الحفظ ،وااللتزام على املصحف الخاص له،
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واختيار املكان الخالي ذى الصدى ،وااللتزام على القراءة املكررة ،والرجوع إلى كتب ترجمة القرآن والتفاسير ملعرفة
معانى اآليات وفهمها.
وأما الطالب غير املجيدين فقد طبقوا اآلداب اآلتية كالدعاء والقراءة املكررة بالتجويد بالفصاحة،
وتقطيع اآلية ،والرجوع إلى كتب ترجمة القرآن والتفاسير ملعرفة معانى اآليات وفهمها ،وطلب رضا الوالدين ودعائهم
باالتصال هاتفيا ،وإعداد الجدول للحفظ ،وكتابة اآليات ،وتكرار الحفظ الجديد ،ومراجعة الحفظ القديم ،وقيام
الليل بالصالة وقراءة القرآن وحفظه ،واختيار أول الفجر للحفظ ،وتحديد قدر اآلية التى تحفظها ،وقضاء الوقت
غالبا ما بين  40دقيقة إلى ساعة واحدة لصفحة واحدة ،واغتنام الوقت الفارغ لقراءة القرآن ،ووتطبيق القراءة
املستمرة .وهذه املمارسات واآلداب عالوة على ما أرشدها كتاب دليل حفظ القرآن ( )2011الذى أخرجه دار القرآن
كإخالص النية هلل تعالى ،والدعاء بكل تضرع وإلحاح للتوفيق في حفظ القرآن ،واالستغفار ،وستر العورة ،واالبتعاد
عن املعاص ي وعن األمور امللغية الدنيوية ،والتحلي بالصبر ،والعزم القوي على الحفظ ،والحفاظ على الوضوء
ً
دائما ،واالتجاه للقبلة ،والحفاظ على الطهارة ،والتأكد من نظافة مكان قراءة وحفظ القرآن ويستحسن أن يكون
في املسجد ،وتخصيص الوقت الكافي للحفظ.
الثاني :املمارسات أثناء الحفظ
يظهر من النتائج أن املستجيبين يهتمون باآلداب في حفظ القرآن ويطبقون العمليات املستحسنة كاالتجاه للقبلة
تم حفظهاّ ،
أثناء القراءة ،واالحترام الدائم لألستاذ ،واإلكثار من صالة النوافل والقراءة فيها باآليات التي ّ
وتجنب
الحفظ عند وقت النعاس وأخذ الراحة والتنفس ألن ذلك من األسباب املستخدمة في زيادة الحفظ والتركيز عليه
نص على ّ
الذي يوافق عملية الحفظ عند الغوثاني حيث ّ
التنفس أنه من األساليب املستخدمة املساعدة للحفظ.
ُ
وما ذكر في هذا الباب يؤيده ما ذكره عزميل (2010م) وصديق (2012م) أن الطالب بدار القرآن يهتمون باآلداب في
حفظ القرآن ويطبقون العمليات املستحسنة كاتجاه القبلة وإبقاء الوضوء أثناء القراءة ،واحترام األستاذ .واتضح
من نتائج البحث أن الطالب املجيدين فقد ّ
طبقوا عملية التكرار ،والحفظ بشدة ،وحفظ اآلية املراد حفظها دفعة
واحدة مع استراحة أثناء الحفظ ،وكذا تقطيع اآلية ،وهناك من ال يحفظ دفعة واحدة بل يحفظ قليال قليال
بتقسيم قدر اآلية ،وال يتأثر بالبيئة حوله ،واستخدام طريقة اآلية أى يحفظ آية بعد آية ،وهناك (طم  )5من طبق
الحفظ دفعة واحدة ،وتخصيص مدة الحفظ نصف ساعة لكل صفحة ،وتحديد الوقت من الصباح إلى العصر
فقط ألن بعد العصر وقته مقدم لألمور الالصفية .وأما الطالب غير املجيدين فقد ّ
طبقوا القراءة املكررة بالتجويد،
وتقطيع اآلية حسب قطع مناسبة ،والدعاء ،وفهم اآلية ،وتكرار اآلية أكثر من خمسة ،وتقسيم الصفحة إلى
نصفين ،والتسميع مع األستاذة ،وتطبيق كتابة املحفوظ .وهذه املمارسات عالوة على ما أرشدها كتاب دليل حفظ
القرآن (2011م).
الثالث :املمارسات بعد الحفظ
اتضح أن املستجيبين أجابوا بما يلي :فالطالب املجيدون فقد يطبقون صالة الحاجة لتقوية الحفظ ،والقراءة في
الصالة ،ومراجعة الحفظ الجديد ،وتكرار املحفوظ أثناء املش ي ،وتحديد مراجعة الحفظ القديم في آخر األسبوع،
وإعادة الحفظ الجديد بعد التسميع ،وإعادة الحفظ الجديد بعد التسميع صباحا إلى وقت العصر ،وعمل التقييم
اليومي .وأما الطالب غير املجيدين فقد يطبقون اإلعادة مع الزميل ،والتسميع للحفظ الجديد مع األساتذة،
والكتابة بدون النظر إلى املصحف في الدفتر الخاص (تقنية دار القرآن) ،وهذا يساعد كثيرا على تثبيت الحفظ وفي
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االختبار التحريري ،واملراقبة على الكتابة من قبل األساتذة .وكذا ّدلت النتائج على أن املستجيبين قد ّ
اهتموا
باملواظبة على الصلوات الفريضة جماعة في املسجد وخاصة صالة الصبح ملا فيها من وقت األفضل للحفظ والقراءة
ً
ً
فيها كان مشهودا (اإلسراء ،)78 :وكذلك القراءة في الصلوات املفروضة اتباعا لسنة النبي صلى هللا عليه وسلم كما
ً
ورد في األحاديث الصحيحة ،وعملية ترديد اآليات املحفوظة في القلب دائما سواء أثناء املش ي أو القيادة أو
االضطجاع عندما تسنح الفرصة لذلك ،ومالزمة الجلوس واالختالط الدائم واالقتراب من حفاظ القرآن ّ
وقرائه،
واالبتعاد عن املعاص ي واملنكرات واملكروهات والشبهات وكل ما يذهب املروءة مع تجنب االنشغال باألمور الدنيوية
امللهية .وهذه املمارسات تؤيد ما أرشدها كتاب دليل حفظ القرآن (.)2011
عملية تكرارالقراءة
ّ
أوضحت النتائج أن كيفية حفظ مختلفة بين مجموعة وآخر كالحفظ بتكرار القراءة .وتجلى من النتائج أن
املستجيبين قد طبقوا عملية التكرار والقراءة املكررة من خمس مرات إلى عشرة حتى بلغ أربعين أو ستين مرة .وهو
ً
البدء بحفظ اآلية األولى بتكرارها عشر مرات وأكثر قبل االنتقال إلى اآلية التالية ،فإذا ّ
تم حفظ اآلية األولى جيدا
ً
وبوضوح يتم البدء في حفظ اآلية الثانية بالطريقة نفسها .وبعد تمام حفظ اآلية الثانية جيدا يتم إعادة تسميع
ً
ُ
اآلية األولى والثانية حتى يتمكن الطالب من الحفظ جيدا بدون تلعثم .وبعد تمام حفظ اآلية الثانية يتم حفظ اآلية
الثالثة بالطريقة نفسها ثم يتم إعادة تسميع اآليات من األولى حتى الثالثة حتى يتم الحفظ بطالقة .وهكذا في بقية
اآليات حتى ينتهي الطالب من اآليات املحددة للحفظ في ذاك اليوم .والتكرار هو زيادة مرات حفظ املادة ،ومما يؤيد
ذلك ما يقوله محمد علي الخولي (1989م) بقوله" :يستخدم التكرار في حالة رغبة املتعلم في تذليل الكلمات طويلة
املقاطع واملتشابهة من اآليات القرآنية ،وكلما زادت كمية املادة املراد حفظها يجب زيادة مرات تكرارها" .ونقل عن
اإلمام القابس ي أن طرق الحفظ ثالثة :التكرار ،وامليل ،والفهم" (األهواني ،د.ت :ص .)185-184ولعله يقصد بالطرق
هنا طرق الحفظ والعوامل املساعدة على الحفظ .واسترتيجيات التكرار هنا توافق ما ّ
قرره الغوثاني في بناء األلفة
أنه يبني حافظ القرآن عهده به بتكراره دائما حسب ما يريده.
فهم اآلية ومعانيها
ّ
ّ
تجلى من النتائج أن املستجيبين قد طبقوا عملية فهم اآلية ومعانيها أثناء حفظ القرآن ،ودلت النتائج على أن
املستجيبين قد اتفقوا على أن معرفة معاني اآلية وفهمها تساعد على الحفظ ،والرجوع إلى كتب ترجمة القرآن
والتفاسير ملعرفة معانى اآليات والقصص ومعرفة أسباب النزول ،وهذه العمليات تساعد على الحفظ ،إال أن طغم
 3تعتقد عدم الشعور إلى معرفة اآلية مع أنها تعتبر أن معرفة اآلية تساعد على الحفظ .وهذا يدل على إفراد قاعدة
في عملية الحفظ .وهذا يتفق ما ذكره القابس ي( )1986في نظريته وعبد الحفيظ ( )2003أن معرفة معاني اآلية
وفهمها تساعد على حفظ القرآن.
العالقة بين حفظ القرآن الكريم بفهم اآليات القرآنية وتقوية استيعاب اللغة العربية
َّ َ َ ْ
نزل َن ُاه ُق ْرآناً
ال أحد ينكر عالقة اللغة العربية بالقرآن الكريم ألن هللا أنزل القرآن باللغة العربية قال تعالى ﴿ِ :إنا أ
َّ َّ ُ َ ُ َ
َع َرِب ًّيا ل َعلك ْم ت ْع ِقلون﴾ (يوسف .)2 ،والختالف وجوه اإلعراب للكلمات واآليات القرآنية أثر في اختالف وجوه املعاني،
وهذا يحتاج إلى دقة الفهم واإلدراك مع قدرة على املعرفة بالنحو وقواعده وشواهده للحصول على تفسير صحيح .
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وبالنسبة لحفاظ القرآن الكريم هم من املحظوظين بسبب كثرة قراءتهم وتعاملهم بالقرآن يؤثر على
ّ
تعلمهم في اللغة العربية ،وهذه آثار إيجابية تعينهم في فهم معاني اآليات القرآنية وحفظها.
ومن امل فيد للحفاظ أن نقدم لهم األمثال القرآنية في تعليم اللغة العربية مقترنة ببيان ألفاظها ومعانيها،
ً
ً
وذكر أسباب نزولها كي يستفيد الحفاظ منها معنويا ولغويا .وأظهرت نتائج دراسة إياد إبراهيم عبد الجواد (2009م)
عن تفوق الطلبة الحافظين للقرآن الكريم على الطلبة العاديين في مهارة التعبير الكتابي ،فأساس التفوق في اللغة
العربية هو فهم القرآن وحفظه .لذا مطلوب من املعلم إثارة دافعية الحفاظ وإشعارهم بأن دراسة اللغة العربية
ّ
تيسر لهم عملية حفظ القرآن الكريم وتعينهم في فهم معانيه ،ويجنبهم من الشعور بأن تعلم اللغة العربية ش يء
مستقل ال يمكن ربطه بحفظ القرآن الكريم.
ّ
ومن جانب آحر ،أن أسباب ضعف القدرة لدى معظم الدارسين على االتصال الفعال باللغة العربية ناتج
عن قلة الثروة اللفظية ،وفقدان التوجه السليم الذي يمكن أن يربط الخلفية األساسية للغة التي يمتلكها الطالب
وظروف اللغة العربية .ويمكن أن نعتبر هذه الخلفية هي الثقافة القرآنية ألنه قد أصبح مصدرا موحدا للعرب
وغيرهم ،فيحتاج إلى ربط تعليم اللغة العربية بكتاب هللا حيث يأخذ من منهجية القرآن في التعبير وأساليب
لتوظيف ذلك في تعليم اللغة العربية ومهاراتها .لذلك فإن الحاجة الستخدام أساليب تعليمية للغة العربية مشتقة
من الخطاب القرآن ونماذجه الحية ،مما ّ
يزود الدارس بقدرة فائقة على إجادة اللغة العربية مع تفهم معاني اآليات
القرآنية  .وال سيما أنهم ليسوا فقط مسلمين ،بل حفاظ لكتاب هللا عز وجل.
التوصيات:
يالحظ الباحث خالل ما توصل إليه هذا البحث بعض املمارسات املستخدمة في حفظ القرآن وضرورة تطوير
مستوى التعلم لدى الحفاظ عن طريق تحسين عملية الحفظ التي يستخدمونها ،تأتي توصيات البحث إلى املتعلم:
ّ
ً
• أن يكون املتعلم واعيا بأن له مفتاح النجاح والبراعة والتفوق في تعلم حفظ القرآن واللغة العربية ،وعليه
أن يجتهد ّ
ويجد في حسن استدالله باآليات القرآنية املتعددة املناسبة لها حتى يصل إلى هدفه املنشود.
• وعلى حافظ القرآن الكريم أن يستفيد مما يدرس في مادة اللغة العربية؛ كالدروس النحوية والصرفية
والبالغية ويربطها باآليات القرآنية التي حفظها ،فيستخدم الكلمات والعبارات واألمثلة من القرآن الكريم
في إنتاجه الكتابي باللغة العربية .ومن ثم أن يلزم بالشعور أن بتعلم اللغة العربية يعينه على حفظ القرآن
ً
ً
عاملا ً
وفهم معانيه؛ ألن من شروط أن يكون
فقيها في جميع العلوم الدينية؛ أن يفهم اللغة العربية
شخصا
لغة املصدر لجميع هذه العلوم.
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