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P 

m:  
           رب العاملني ويل الصاحلني، والصالة والسالم على معلـم النـاس اخلـري سـيدنا وموالنـا حممـد بـن عبـدا  احلمد

.   صلى ا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً
  وبعد :  
ليعـود جمـد    ؛العمل يف جمال الرتبية اإلسالمية من أهم ااالت اليت ينبغي على اتمع املسلم االعتنـاء هبـا   فإن  

ـال الوحيـد الـذي جيـب الرتكيـز عليـه، لكنـه يعتـرب مـن املنـاحي املهمـة جـداً                 األمة التليد، وال أدعـي أن جمـال الرتبيـة هـو ا
ام، خاصة بعدما وعت الدول الكربى أمهية العمل الرتبوي، وبدأت منذ وقت اليت جيب أن تعطى قدراً كبرياً من االهتم

لـذا نـرى اليـوم أن جـل النظريـات الرتبويـة هـي مـن وضـع غـري            ،ليس بقصري ببـذل األمـوال يف مراكـز أحبـاث تربويـة متخصصـة      
يـه اإلنسـانية مـن األمـان واالسـتقرار      املسلمني، وهذا ال يليق بنا أمة إقرأ، فنحن منلك أعظم منهج وأقصر طريق لبلوغ ما تصبو إل

واحلفاظ على اتمع من املآسي اليت مير هبا اآلن من التفكك والتشرذم بدءاً من املشـاكل النفسـية الفرديـة مـروراً     
وحيـدث  الت بسبب ما حـدث  يباألسرة اليت تعاني من اجلفاف العاطفي والتفكك األسري، ختاماً باتمع الذي ذاق الو

ــنيب     رة للفــرد واألســ ــالرجوع إىل املنبــع الوحيــد والصــايف أال وهــو كتــاب ا وســنة ال ، rعلــى كافــة الصــعد، وهــذا ال يتحقــق إال ب
  الرتبـوي الفكـري  والعقائـدي و  اء األمهية الكبرية للمسجد يف البنـ ولعلي يف هذا البحث املتواضع أسلط الضوء على 

القرآنية ودورها يف تنميـة شخصـيته، فالطفـل املسـلم هـو البـذرة        للطفل من خالل احللقاتوالنفسي واالجتماعي والعقلي و
، وال بد ان هبذه املسؤولية الكبرية اليت تقع على عاتقهمب وأم يشعراوليتم بناء هذا الطفل ال بد من أ اليت سينشأ منها اتمع،

ان علـى عهـد   كذلك للقائمني علـى املسـاجد مـن الـوعي لـدور املسـجد يف اتمـع حتـى يرجـع دوره كمـا كـ           
ففيـه يـتعلم النـاس احلـب واخلـري والـرب،        ،النيب صـلى ا عليـه وسـلم والسـلف الصـاحل، حيـث كـان املسـجد أحـد أساسـات اتمـع           

  إىل ما ال حتصى فوائده. واألخوة فيما بينهم،
كـون أحـد األحبـاث    دور احللقات القرآنية يف تنمية شخصية الطفل املسلم، لي -بعون ا تعاىل وتوفيقه  -وقد اخرتت   
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  املقدمة لقسم الدراسات العليا.وسيكون البحث حبول ا وتوفيقه وفق اخلطة اآلتية:
  خطة البحث :

  يف اإلسالم. الرتبوي والتعليمي  يف دور املسجد مقدمة  •
  .فضل تعلم القرآن الكريم يف احللقات •
  تنوع األدوار اليت تلعبها احللقات القرآنية. •

o الدور الديين 

o  الرتبويالدور 

o الدور العقلي 

o الدور االجتماعي 

o الدور النفسي 

o الدور التعليمي 

o الدور األخالقي 

 التواصل بني أولياء األمور واحللقة وطرق تفعيله. •

 .اخلامتة •

  
  لكين سأقتصر يف هذا البحث على ثالثة أدوار فقط نظراً لصغر البحث.
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  مقدمة في دور المسجد في اإلسالم:
   ؟يوم يف نظر املسلمني كما أراده اإلسالم يعد املسجد المل ملاذا  
  مل يعد املسجد اليوم يف نظر املسلمني كما أراده نيب اإلسالم أن يكون صلى اهللا عليه وسلم؟  ملاذا  

  ؟وملاذا كان املسجد أول صرح يبنيه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة 
  من ذلك؟! هل كان املسجد داراً للعبادة فحسب؟ أم كان له دور أكرب

مل يكن املسجد الذي جاء به اإلسالم داراً للعبادة فحسـب، بـل كـان مؤسسـة تسـتوعب األنشـطة املتعـددة 
، الـــيت حـــرص النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى إقامتهـــا؛ لـــيعّلم الصـــحابة واملســـلمني مـــن بعـــده دور وأمهيـــة املســـجد

، كـــان مقـــراً للحكومـــة حيـــث الشـــورى، وكـــان مركـــزاً فاملســـجد كـــان باإلضـــافة لكونـــه مركـــزاً للعبـــادة وإقامـــة الصـــلوات
  للقضاء، ومنه خترج البعوث، وُتستقبل الوفود، وتُعقد أولوية اجلهاد، وجتتمع فيه األمة يف كل ما يهمها.

فاملســــجد كــــان " معبــــداً، وبرملانــــاً، وحمكمــــة، ومنتــــدى، وقاعــــدة عســــكرية، ومدرســــة، وقاعــــة لالحتفــــاالت 
رباطاً إليواء الفقراء، ومشفى لعالج املرضى، ودار رئاسة، ومجعية خريية جلمع الصـدقات الدينية، وإعالن النكاح، و 

  . )١(والتربعات"
  دور المسجد التربوي

وأما عن املسجد كمركز تربوي وتعليمي فقط كان مدرسة علمية وتشريعية جيتمع يف سـاحته أصـحاب النـيب 
العلــم، حيــث كــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم جيلــس يف  صــلى اهللا عليــه وســلم، وتــدار يف رحابــه النــدوات وحلقــات

مســجد املدينــة يعلّـــم أصــحابه ديـــنهم ودنيــاهم، فكــان بـــذلك أول مــن اختـــذ املســجد مكانــاً للـــدعوة والتعلــيم، قـــال 
قعـدوا حلقـاً يقـرأون القـرآن  –الفجـر  –إذا صـلوا الغـداة  -أي الصـحابة –: " إ+م كانوا tسيدنا أنس بن مالك 

  .)٢(الفرائض والسنن"ويتعلمون 
  النســــــــاء علــــــــى املســــــــجد  rوكــــــــذلك مل يقتصــــــــر علــــــــى الرجــــــــال فقــــــــط دون النســــــــاء بــــــــل حــــــــض النــــــــيب 

  . )٣(" ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللابقوله للرجال :" 
ينشـــئ النشـــأة  ،وكـــان املســـجد كـــذلك مبثابـــة مكـــان تربـــوي لألطفـــال، حيـــافظ علـــى فطـــر2م، ينمـــي املوهبـــة

ربــه منــذ نعومــة أظفــاره، يطبـــع فيــه املثــل العليــا والقــيم واآلداب مــن خــالل مشــاهدة القـــدوة احلســنة، يــربط الطفــل ب

                                                           
 .١٢٠، ص٢٠٠٤رابع، د.ط، القاهرة، موسوعة اإلدارة العربية اإلسالمية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ا=لد ال -)١(
 حسني أسد اهللا.، بإسناد ضعيف كما حققه ١٢٩\٧، ٤٠٨٨مسند أيب يعلى، برقم  -)٢(
  ).٤٤٢(  ١٣٦، برقم ٣٢٦\١اجلامع الصحيح، مسلم بن احلجاج النيسابوري،  -)٣(
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الصـــاحلة وهـــم النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، ومـــن بعـــده الصـــحابة الكـــرام رضـــوان اهللا تعـــاىل علـــيهم، ففـــي صـــحيح 
لى اهللا عليـه وسـلم، البخاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي وهـو حامـل أمامـة بنـت زينـب بنـت النـيب صـ
  وغريها كثري من األحاديث اليت تدل داللة واضحة على ربط الطفل يف العهد النبوي باملسجد.

وميكننــا يف هــذا املقــام أن نــذكر بعــض الطــرق الرتبويــة وأســاليب التعلــيم يف احللقــات العلميــة كمــا وردت عــن 
  :rالرسول 

" حنــن معاشــر األنبيــاء، أمرنــا أن ننــزل النــاس :  rخماطبــة املتعلمــني علــى قــدر عقــوهلم، قــال النــيب  - ١
 منازهلم ونكلمهم على قدر عقوهلم".

التدرج يف التعليم، من خالل بعض الوصايا اليت أوصاها صلى اهللا عليه وسلم ملبعوثيـه إىل البلـدان،  - ٢
وهــذه وصـــيته لســيدنا معـــاذ رضــي اهللا تعـــاىل عنـــه تــدل علـــى ذلــك فقـــد روى ابــن عبـــاس رضـــي اهللا 

الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم قــال ملعــاذ بــن جيــل رضــي اهللا عنــه حــني بعثــه إىل الــيمن:" عنهمــا أن 
إنــك ســتأيت قومــاً أهــل كتــاب، فــإذا جئــتهم فــادعهم إىل أن يشــهدوا أن ال إلــه إال اهللا، وأن حممــداً 
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، فــإن هــم أطــاعوا لــك بــذلك، فــأخربهم أن اهللا قــد فــرض علــيهم 

ت يف كــل يــوم وليلــة، فــإن هــم أطــاعوا لــك بــذلك، فــأخربهم أن اهللا قــد فــرض علــيهم مخــس صــلوا
صــدقة تؤخــذ مــن أغنيــائهم فــرتد علــى فقــرائهم، فــإن هــم أطــاعوا لــك بــذلك، فإيــاك وكــرائم أمــواهلم، 

 واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب".
             :رعاية الفروق الفردية والبيئة النوعية، ومتثل ذلك يف - ٣

    اختالف وصاياه صلى اهللا عليه وسلم باختالف األشخاص املخاطبني. -  
اخـــتالف أجوبتـــه وفتـــاواه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عـــن الســـؤال الواحـــد بـــاختالف أحـــوال  -  

                      السائلني.
اختالف أوامـره وتكليفاتـه صـلى اهللا عليـه وسـلم بـاختالف مـن يكلفهـم مـن األشـخاص  -  

 حسب قدرا2م.
اســـتخدام الوســـائل البصـــرية أو الســـمعية املعينـــة علـــى توضـــيح فكـــرة معينـــة: مـــن ذلـــك مـــا رواه ابـــن  - ٤

مســعود رضــي اهللا عنــه قــال: خــط النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم خطــاً مربعــاً، وخــط خطــاً يف الوســط 
خارجاً منه، وخط خططاً صغاراً إىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي يف الوسـط. فقـال: هـذا 

سان، وهذا أجله حميطـاً بـه، وهـذا الـذي هـو خـارج أملُـه، وهـذه اخلطـط الصـغار األعـراض، فـإن اإلن
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 أخطأه هذا +شه هذا، وإن أخطأه هذا +شه هذا".
صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ألنــــواع طــــرق التفكــــري ومنهــــا الطريقــــة االســــتنباطية يف اســــتخراج اســــتخدامه  - ٥

تفـتح األذهـان، وتعتـرب هـذا الطريقـة يف عصـرنا مـن  احلقيقة العلمية املنشـودة، وهـذا بـدوره يـؤدي إىل
أرقى أساليب التعليم والرتبية، ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم قال:" إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وإ+ا مثل املسلم، حدثوين ما هي؟ قال: فوقع 

: فوقع يف نفسي أ+ا النخلـة، مث قـالوا: حـدثنا مـاهي يـا رسـول الناس يف شجر البوادي، قال عبداهللا
 )١(اهللا؟ قال: النخلة".

فهــذه األمثلــة وغريهــا تبــني أمهيــة املســجد يف اإلســالم، وتؤكــد تنــوع أدواره يف ا=تمــع املســلم، وقــد اقتصــرت  
خــدم موضــوع كمــا ســبق يف ذكــر جانــب مــن الــدور الرتبــوي، وإال فــاألدوار كثــرية، لكــن االقتصــار جــاء لي

  البحث.
  القرآن الكريم:وتعليم فضل تعلم 

 وهـــو الـــذي ال تزيـــغ بـــه األهـــواء ، وال تلتـــبس بـــهالقـــرآن الكـــرمي هـــو حبـــل اهللا املتـــني، والصـــراط املســـتقيم، 
ــف مبــن  – مــن قــال بــه صــدق، ، وال تنقضــي عجائبــهاأللســنة، وال يشــبع منــه العلمــاء، وال خيلــق عــن كثــرة الــرد فكي

دي إىل صـــراط ، ومــن عمـــل بــه أجـــر ، ومــن حكـــم بــه عـــدل ، ومــن دعـــا إليــه ُهـــ-ســعى يف نشـــرهتعّلمــه وعّلمـــه، و 
  .مستقيم

القــرآن الكــرمي ربــاط بــني الســماء واألرض، وعهــد بــني اهللا وبــني عبــاده، وهــو منهــاج اهللا اخلالــد، وميثــاق و"
ء، ال يدانيـه كـالم، السماء الصاحل لكل زمان ومكان، وهو أشـرف الكتـب السـماوية، وأعظـم وحـي نـزل مـن السـما

  )٢()٨٧(النساء: " َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا" وحديث ال يشاhه حديث قال تعاىل: 
وال خيفــى علــى أحــد كمــا فضــل القــرآن الكــرمي، علمــاً وتعلمــاً وتعليمــاً، فــالنيب صــلى اهللا عليــه وســلم جيعــل 

خيــركم مــن تعلــم القــرآن اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم:" اخلرييــة يف األمــة ملــن تعلــم القــرآن وعلمــه، فقــد قــال رســول 
  .)٣("وعلمه

َعْبــَد اللَّــِه بْــَن ُعَمــَر وقــد كــان أخــذ القــرآن الكــرمي مــن املناقــب الــيت مــدحها النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فعــن 

                                                           
 بتصرف.، ٢٠٠٤موسوعة اإلدارة العربية اإلسالمية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ا=لد الرابع، د.ط، القاهرة،  -)١(
 .٤هـ، ص١٤٢١العناية بالقرآن الكرمي وعلومه ، محد ناصر العمار، حبوث ندوة حفظ القرآن الكرمي وتعليمه يف مجيع مراحل التعليم والتعليم اجلامعي -)٢(
 ..٥٠٢٧م رق ١٣٢-٦/١٣١كتاب: فضائل القرآن، باب: خريكم من تعلم القرآن وعلمه  ،اجلامع الصحيح، حممد بن إمساعيل البخاري -)٣(
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ُهَما قَالَ  ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم يـَُقـ: َرِضَي اللَُّه َعنـْ َنتَــْيِن رَُجـٌل آتَـاُه اللَّـُه :"وُل مسَِ َال َحَسـَد ِإالَّ َعلَـى اثـْ
  .)١("ارِ اْلِكَتاَب َوقَاَم ِبِه آنَاَء اللَّْيِل َورَُجٌل َأْعطَاُه اللَُّه َماًال فـَُهَو يـََتَصدَُّق ِبِه آنَاَء اللَّْيِل َوالنـَّهَ 

أّيكم وحنن يف الصفة قال: ( عليه وسلم صلى اهللا رسول اهللارضي اهللا عنه قال: خرج عن عقبة بن عامر 
؟ يحبُّ أن يغدو كل يوم إلى ُبطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم وال قطع رحم

أفال يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب اهللا عز فقلنا: يا رسول اهللا حنّب ذلك، قال: 
  .)٢()الث خيٌر له من ثالث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهنَّ من اإلبلوجل خيٌر له من ناقتين، وث

إنَّ أفضلكم من تعّلم : (صلى اهللا عليه وسلموعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، قال: قال رسول اهللا 
  .)٣()القرآن وعّلمه

جتمع قوٌم في بيت من وما ا: (صلى اهللا عليه وسلموعن أيب هريرة  رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 
بيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة،  وغشيتهم الرحمة، وحفتهم 

  .)٤()المالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده
، إّن هللا أهلين من الناس( :صلى اهللا عليه وسلموعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 

  .)٥()هم أهل القرآن، أهل اهللا وخاصتهول اهللا من هم؟ قال: قالوا: يا رس
إّن اهللا يرفع بهذا الكتاب ( قال: صلى اهللا عليه وسلموعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن النيب 

  .)٦()أقواماً ويضع به آخرين
علماً، فهذه األحاديث وغريها كثري يدل داللة واضحة على فضل القرآن الكرمي، تالوة، وحفظاً، وت

وتعليماً، سواء على مستوى الطالب، أم على مستوى املدرسني، أم املشرفني، أم املمولني، فالكل داخل يف اخلريية 
  املطلقة يف أحاديث احلبيب البشري صلى اهللا عليه وسلم.

  

                                                           
  .٤٣٦\١٥، ٤٦٣٧املصدر السابق ذاته،  -)١(
 .٨٠٣رقم  ٥٥٣-١/٥٥٢كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: فضل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمه   اجلامع الصحيح، مسلم بن احلجاج، -)٢(
 .٥٠٢٨رقم  ٦/١٣٢لقرآن وعلمه كتاب: فضائل القرآن، باب: خريكم من تعلم ا  اجلامع الصحيح، حممد بن إمساعيل البخاري، -)٣(
 .٢٦٩٩رقم  ٤/٢٠٧٤رآن وعلى الذكر كتاب: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: فضل االجتماع على تالوة الق  اجلامع الصحيح، مسلم بن احلجاج، -)٤(
  .٢١٥رقم  ١/٤٢ابن ماجة األلباين املقدمة، باب: فضل من تعّلم القرآن وعّلمه، صحيح سنن  سنن ابن ماجه، ابن ماجه القزويين، -)٥(
ه فعمل hا كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غري   اجلامع الصحيح، مسلم بن احلجاج، -)٦(

 .٨١٧رقم  ١/٥٥٩وعلمها 



  إعداد: عبدا حممد هنانو
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  تنوع األدوار التي تلعبها الحلقات القرآنية:
مام الشديد يف احللقات القرآنية، وهذا مؤشر لقد مت بفضل اهللا تعاىل خالل الفرتة املاضية االهت  

مهم على مدى الشعور بأمهية وحساسية احللقات يف تنشئة جيل يُرىب على مائدة القرآن الكرمي، وينهل من علومه 
  من وعلوم السنة النبوية املطهرة على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم.

تعد إحدى البيئات الرتبوية الفعالة يف احللقات القرآنية ولكن ما أحب أن أؤكد عليه يف هذه الفقرة هو أن 
من أقدم مؤسسات تعليم وتأديب األطفال إ+ا حيث  ،وتارخيها مرتبط بتاريخ التأديب والتعليم يف اإلسالم ،ا=تمع

 أن إال فقدت جوهرها ومضمو+ا، بل عليهاال جيب أن تقتصر على تعليم القرآن وحتفيظه فحسب، و ، يف اإلسالم
ما يليب ها تلعب أدورًا أخرى؛ لتساهم بشكل فّعال يف بناء شخصية الطفل املسلم؛ ذلك أن الطفل إذا مل جيد في

فيبحث عن مكان يشبع به رغباته، فعلينا حنن سلبًا رغباته ويوجهها االجتاه الصحيح، فإن ذلك ينعكس عليه 
بدءًا من املدرسني مرورًا باملشرفني إىل اإلداريني  - ات القائمني أو العاملني على احللقات القرآنية يف كافة املستوي

هذه املسألة. هذا ال يعين أن املسؤولني على احللقات القرآنية ال يهتمون hذه اجلوانب،  نعيأن  - وهكذا...،
  الكالم من باب التذكري ملن يعمل، وتعليم ملن جيهل، وإرشاد ملن سيبدأ. لكن هذا

ية تلعب العديد من األدوار يف حياة الطفل، وهذا ما سأحتدث عنه يف الفصل إن احللقات القرآنية املسجد
  القادم بإذن اهللا تعاىل.

  أدوار الحلقات القرآنية المسجدية في بناء شخصية الطفل المسلم
  : الدور الدينيأوالً 

الدين هو الدين  إننا مسلمون بفضل اهللا تعاىل وكرمه، ووصلنا إىل اإلسالم بطريق القناعة واليقني بأن هذا  
احلق، وعليه جيب علينا أن نريب أطفالنا على هذه احلقيقة، وإال نكون ممن خيونون األمانة، فقد محّلنا اإلسالم 

فهذا الواجب حيملنا ، )١("ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ مسؤولية من نرعى فقد قال صلى اهللا عليه وسلم:"  
  ة.هذه املسؤولي

  ويتمثل الدور الديين للحلقات القرآنية من خالل:  
                        أمر تعبدي •

جيب أن يدرك القائمون على احللقات القرآنية من املشرفني واملعلمني واآلباء والتالميذ أن "   
اإلنضمام إىل هذه احللقات أمر تعبدي وأن احللقات القرآنية تنطلق من هذه املهمة أي أ+ا مكان للعبادة 

                                                           
 .٤١٤\٣، ٨٤٤واملدن، برقم اجلامع الصحيح، البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى  -)١(



  إعداد: عبدا حممد هنانو
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، مبعناها العام والشامل، ال )١("باعتبار أن الغاية األساسية من خلق اإلنسان هي عبادة اهللا عز وجل
يضاف إىل أن احللقة تكون يف الغالب يف باملعىن األخص، وهو الصالة وباقي العبادات املخصوصة. 

  إمنا هي املسجد الذي خصص للعبادة كما جاء يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال"
وعليه فقد كانت خري وسيلة لتالوة القرآن وحفظه  )٢(اءة القرآن وذكر اهللا والصالة"لقر  (أي املساجد)

 ؛حيث جيتمع التالميذ بصفة مستمرة يف بيوت اهللا واملداومة على اإلجتماع يف احللقات القرآنية املسجدية
ل السكينة وغشيان الرمحة وحضور املالئكة لتالوة القرآن وحفظه ومدارسته فيحصل هلم hذا اإلجتماع نزو 

والذكر الرباين يف املأل األعلى قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم"ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون  
كتاب اهللا،ويتدارسونه بينهم إّال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن 

  )٣(عنده"
      .حلقات خير وسيلة لتلقين القرآن الكريم وتحفيظه، والمداومة عليه وفهمهاعتبار ال •

خري وسيلة تعني الطفل على احلفظ، والفهم  وذلك من خالل املراكز املختصة بالتحفيظ وهذا فيه  
ألن احلفظ الببغائي لتخصصها واستخدماها األساليب املتنوعة يف حتفيظ القرآن الكرمي، و يف نفس الوقت، 

الفهم ال مثرة من صاحبه، لذلك فإن عناية احللقات hذين اجلانبني، جانب احلفظ وجانب الفهم، دون 
ضروري جداً، وجيب عدم االلتفات إىل ما يُتحدث عنه يف هذه الفرتة من الرتكيز على الفهم فقط، ألن 

يتحقق الفهم من دون ذلك يقلل أمهية احلفظ يف أذهان أبنائنا، حنن نقول بأمهية الفهم، لكن ال ميكن أن 
 احلفظ.

                  تنمية مراقبة اهللا تعالى في قلب الطفل •
؛ أل+م ال ميلكون وازعًا دينياً  أن يسموه ضمرياً من غري املسلمني وهذا ما حيلو لبعض الناس   
 ، لكن ثبت أنه ال يوجد رادع لإلنسان عن املعصية، وال حمفز لإلنسان على أفعال الرب واخلري مثلداخلياً 

الدين، وهذا كله يتمثل يف تنمية مراقبة اهللا تعاىل يف نفسية الطفل، فيشعر الطفل مع مرور األيام أن شيئاً 
 بداخله يناديه دائماً يقول:" اهللا شاهدي، اهللا ناظري، اهللا مطلع علّي".

  
 

                                                           
 .هـ١٤٢٥أوراق العمل بامللتقى السنوي األول للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن بالطائف . ١٧معامل التأديب الرتبوي يف احللقات القرآنية، علي الزهراين، ص -)١(
  ).٢٢٤٣،ح (٢٦٢، ص١صحيح اجلامع، ناصر الدين األلباين، ج -)٢(
  ).٢٦٩٩،ح (٢٠٤٧، ص٤بن احلجاج النيسابوري، كتاب الذكر والدعاء والتوبة،جاجلامع الصحيح، مسلم  -)٣(
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                  تعظيم اهللا تعالى في نفوس األطفال •
 ميكن أن تتم إال من خالل تعظيم اخلالق العظيم يف إن تنمية مراقبة اهللا تعاىل يف نفس الطفل ال  

نفس الطالب، ذلك أن الرادع الديين كما أسلفنا مرده إىل اليقني مبراقبة اهللا العظيم، فال قيمة للمراقبة إذا 
 مل يشعر الطفل بعظيم قدر اهللا تعاىل.

                  إشعار الطفل بأنه محتاج إلى ربه دوماً  •
را2ا املراقبة والتعظيم، وميكن أن تتحقق من خالل الرتكيز على عظمة هذه اجلزئية تكون من مث  

أم يف بديع خلق السموات واألرض، )١( Ms  rt    w  v  uL اخللق سواء يف نفس اإلنسان 
إىل غري ذلك من إبداع اخللق، وهنا يشعر الطفل باحلاجة الدائمة إىل امللك القدير على كل شيء، فإذا 

استطعنا أن حنصد مثار املراقبة والتعظيم، خاصة عندما يرى الطفل ويشعر صغر  حتققت هذه اخلصلة،
 حجمه أمام عظيم خملوقات اهللا تعاىل يف الرب والبحر والسما.

                  تعظيم دور المسجد في نفس الطفل •
عية املسجد هو البيئة ا=تمعية األوىل اليت جيب على الطفل أن يتعلم منها آداب العالقات االجتما  

مع الغري، وإال كان الشارع هو املعلم األول له، طبعًا ال نغفل هنا دور البيت، فإن له من األمهية مبكان، 
عامل ولكن الطفل ال يأخذ كل شيء من البيت، وهنا تربز أمهية دور املسجد يف إرساء أسس الت

ل األساليب الرتبوية االجتماعي عند الطفل املسلم. فإذا ُعظم شأن املسجد يف نفس الطفل من خال
املتبعة يف احللقات نكون بذلك قد بدءنا بوضع أساسات لطفل مسلم ذو شخصية متزنة، عاملة ومرنة، 

 وذات نفع عام لكل ا=تمع، واألهم من ذلك أ+ا تكون على مرضاة اهللا تعاىل.
                  تشجيع الطالب على العبادات •

هي تشجيع الطالب على العبادات، وباألخص إن من املهمات األساسية للحلقات القرآنية   
وذلك من "،  يد اهللا مع الجماعةوهذا من شأنه أن ينمي عند الطفل املسلم مبدأ " العبادات اجلماعية، 

صالة الضحى مجاعة بعد لعبة كرة  خالل بعض احملفزات اليت تناسب كل عبادة على حده، فمن ذلك
وهذا يعترب من أهم  يم العبادات عن طريق املرح واللعب،قدم مجاعية يف امللعب، واستخدام مبدأ تعل

 الوسائل الرتبوية احلديثة. وغريها من الوسائل التعليمية.

                                                           
 .٢١الذاريات: -)١(
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  الوظيفة التربوية
عن طريق ترسيخ القيم واملبادئ  ،عملية توثيق الصلة بني الفرد واإلسالم" :هياإلسالمية  الرتبية    

على   ،لتنعكس سلوكاً واقعاً يف حياته ؛لمية والتعليمية املتاحةبكل الوسائل الع ،-كمنهج فكري – اإلسالمية
، فتمنحه بذلك السعادة والفالح يف الدنيا جتماعية واالقتصادية واألخالقيةكافة الصعد الرتبوية والسياسية واال

  )١(."واآلخرة
نرى ا=تمع اآلن من هذا التعريف جند أن على احللقات القرآنية أن تسعى يف عملية التوثيق هذه، فنحن   

وكيف يهاجم اإلسالم، بأنه منهج قدمي ال يصلح ألن يقود ا=تمعات، والفىت املسلم الذي ينشئ من دون 
موجه له يزيل عنه هذه الشبه احلاقدة جتاه اإلسالم، فإ+ا ترتسخ يف ذاكرته، وخيجل من كونه مسلماً، مما جيعله 

على إقناعه، فكيف باآلخرين، هلذا كله تلعب احللقات  ضعيف الشخصية، قليل احليلة، حجته غري قادرة
  القرآنية املسجدية الدور املهم يف بناء شخصية الطفل املسلم الرتبوية من خالل عدة نقاط وهي :

            في آيات اهللا المتلوة والمشاهدة. على التفكر التدرب  .١
بقدرة اهللا تعاىل ربطها دائمًا إن تدريب الطالب على التفكري يف اآليات اليت يقرؤها وحيفظها، و   

  على خلق ما يشاء وقت ما يشاء، يريب يف نفسيته اإلميان املطلق بأنه تعاىل على كل شيء قدير، وينمي
 كذلك امللكة العقلية لدى الطفل.

                  العناية بأصحاب القدرات والمواهب .٢
وهذه العناية باملوهوبني جيب أن إن تربية املواهب واملوهوبني ال تقل أمهيتها عن تربية األبناء،   

تعطيها إدارة احللقات القرآنية أمهية كبرية، إذ إن االهتمام hذا اجلانب يكاد يكون معدوماً، ألن أغلب 
احللقات القرآنية تفتقر إىل املتابعة من قبلها للطالب، ما عدا مسألة حفظ القرآن الكرمي، أما ما جنده من 

فرتة الدراسة وتواصلهم معهم فقط يف العطلة الصيفية، فهذا كفيل بأن  انقطاع الطالب عن احللقات يف
جيعل هّوة كبرية بني احللقة والطالب، وتزداد هذه اهلّوة إذا مل يكن هناك تواصل بني إدارة احللقة والبيت، 

لقات إن تربية املوهوبني حتتاج إىل متابعة مستمرة من احللقة بالتعاون مع األهل، ذلك أن من وظيفة احل
القرآنية تنمية املواهب لدى الطالب؛ لتوجهها خلدمة هذا اإلسالم، وهذا يضع احللقات يف امتحان 

                                                           
جمموعة التصرفات العملية والقولية املأخوذة من هذا تعريفي اخلاص عن الرتبية اإلسالمية، وهناك من يرى غري هذا التعريف فيعرفها حميي الدين أبو صاحل بأ+ا: "  -)١(

ح استعداداته، كرمي والسنة النبوية أو االجتهاد على ضوئهما، واليت ميارسها إنسان بإرادته مع إنسان آخر hدف مساعدته يف اكتمال جوانب منوه، وتفتينصوص القرآن ال
 ". ولغريه تعريفات أخرى، مل أذكرها لعدم االطالة.وحتقيق الغايات اليت حيددها اإلسالم



  إعداد: عبدا حممد هنانو

  

  يف تنمية شخصية الطفل املسلم املسجدية دور احللقات القرآنية  ١٢

صعب، وهو أن تثبت احللقات ملن حوهلا قدر2ا على اكتشاف املبدعني وتربيتهم وتنميتهم، وجعل هذه 
  املواهب خادمة لدين اهللا عز وجل.

  : النجباء والتعرف عليهم ما يليومن الوسائل والبرامج المقترحة الكتشاف 
  تنظيم املسابقات واملنافسات والربامج املتنوعة اليت تسهم يف اكتشاف الطاقات واخلربات .  •
  تطوير أساليب التقومي لتقيس كافة مستويات التحصيل وليس التذّكر وحده.  •
تبار األساليب اليت تطوير طرق التدريس يف احللقات وانتهاج أساليب متجددة حبيث يكون يف االع  •

  تزيد من تفاعل الطالب ومشاركته أكثر من جمرد اإللقاء. 
وخصهم بربامج معّينة : كرحالت ومسابقات من قبل إدارة احللقات،  دعوة األوائل يف املدارس  •

، وال ينقضي العجب من سباق أهل الباطل إلغراء اؤهم بطاقات عضوية لنادي النجباءوحنوها وإعط
ملدارس بربامج معينة كالسفر والسياحة اخلارجية واإلعالن عن ذلك يف الصحف ونشر أمسائهم األوائل يف ا

 .)١(أوىل بذلك السبق وصورهم وإن أهل اخلري والقرآن
            : العناية المستمرة بالتعزيز والتشجيع للسلوك السوي .٣

ستجابة موضوع التعزيز هو احلادث أو املثري الذي يؤدي إىل زيادة احتمال تكرار حدوث اال  
                          التعزيز.
ويعترب التعزيز من العوامل املهمة اليت يستخدمها املعلم داخل احللقة ليثيب الطالب على سلوك   

صحيح قام به، وحيب أن يكرره، فحفظ الطالب للمقرر املطلوب منه سلوك جيب تعزيزه، وانضباط 
املشاركة الفاعلة يف الدرس سلوك جيب تعزيزه، الطالب يف احللقة خالل الدرس سلوك ينبغي تعزيزه، و 

ليكون دافعاً للطالب ذاته ليستمر ويرتقي مبستواه، وحافزاً أيضاً لبقية الطالب، فعندما يرون صديقهم يلقى 
ليصلوا إىل ما وصل إليه. ومن السلوكيات اليت  ؛هذه املشاعر الطيبة واالهتمام من املدرس يرتقون بأنفسهم

على املعلم أن يويل الطالب غري املتفاعل بعض االهتمام فلطالب غري املتفاعل يف احللقة، ينبغي تعزيزها ا
  اليت تصيبه من املشاركة والتحدث أمام أصدقائه، وذلك قد خيرجه من عقدة اخلوف 

أو يبحث عن أسباب عدم التفاعل، فقد يكون عدم التفاعل ناتج عن مشكلة يعاين منها الطالب يف 
وقد كان   . فكر فيها أثناء الدرس يف احللقة، وهنا تربز أمهية التواصل ما بني املعلم واألسرةالبيت جعلته ي

                                                           
  . عن جملة املعرفة، وزارة املعارف السعودية، . بتصرف٣محد بن صامل السلمي، الدورة الرتبوية ملعلمي القرآن الكرمي، صالنجباء وكيفية التعامل معهم، أ -)١(

  .www.saaid.netموقع صيد الفوائد   .٩٧-٩٦، ص ٢٨عدد 

http://www.saaid.net
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بذلوا ييف التعامل مع أصحابه ليحفزهم ليعملوا أكثر ولأسلوب التعزيز النيب صلى اهللا عليه وسلم يستخدم 
هللا عنهما كما أخرجه لعبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اكل ما لديهم. فقد قال صلى اهللا عليه وسلم 

يا عبداهللا ال تكن مثل فالن بن فالن، كان يقوم من الليل، فترك قيام اإلمام النسائي يف السنن :" 
، فهذا نوع من التحفيز الغري املباشر، ليؤكد النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبداهللا بن عمرو بن )١("الليل

ذلك ما وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم سيدنا خالد بن العاص أنه حيبه ويريده أال يرتك قيام الليل. ومن 
أبو فقد روى اإلمام أمحد يف املسند. عن أمني هذه األمة  الوليد رضي اهللا عنه بأنه سيف من سيوف اهللا

سيف من سيوف اهللا عز و جل  خالد" :يقول rمسعت رسول اهللا قال :"  tعامر بن اجلراح عبيدة 
عزَّر دافعاً قوياً ملواصلة عمله الذي يقوم به.فهذا  .)٢("ونعم فتى العشيرة

ُ
 النوع من التعزيز يعطي امل

                استشعار المعلم أنه القدوة الحسنة للتالميذ. .٤
 Y  M Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁL٣قال اهللا   

ية بشراً منها، مثلنا يأكل ويشرب وينام يقول حممد علم الدين:" هذا هو السر يف أن بعث اهللا معلم البشر 
ويصحو، ليس شاذًا يف شيء، هذا ليقوم بالتطبيق العملي لشريعة اهللا، ومن اليسري أن حياكوه؛ ألنه بشر 

  .)٤(مثلهم، وليس من املالئكة، وال من اجلن، وكل ميزاته أنه يوحى إليه"
ستشعار املعلم أنه قدوة لطالبه جيعله هذه اجلزئية تتعلق باملعلم أكثر منها بالتلميذ، ذلك أن ا  

  متحسباً ألي تصرف يصدر منه أمام طالبه، سواء داخل الدرس، أم يف املسجد، أم يف الشارع. 
  :لتنمية هذا الشعور لديهاملعلم تساعد اليت  العواملومن 

  اإلخالص - ١
 الرغبة  - ٢
 الدافعية - ٣
 الصرب - ٤
 كسب حمبة الطالب. - ٥

                                                           
  .٢٥٣ \ ٣سنن النسائي، أمحد بن شعيب النسائي، ج -)١(
  .٩٠\٤املسند، أمحد بن حنبل، ج -)٢(
  .٢١ب: األحزا -)٣(
 .١١٢م الدين، الرتبية اإلسالمية، ص حممد عل -)٤(
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 الطموح. - ٦
لتحدي يكون من ناحيتني : الطالب املتميز بأن يزداد التحدي: بأن يتحدى نفسه، وا - ٧

 متيزاً، والثانية: طالب ضعيف فيكون التحدي بكيفية االرتقاء به ملستوى أعلى.
  التدريب على الدعوة إلى اهللا تعالى -٥      

M   Q  P  مقام الدعوة يف اإلسالم عظيم، بل هي أساس من أسس انتشارِه، وركن من أركان قيامه.  
U     T  S  RV  [  Z  Y  X  W\    c  b   a  `  _  ^   ]L  :١٠٨یوسف  

فلوال الدعوة إىل اهللا ملا قام دين، وال انتشر إسالم، ولوالها ملا اهتدى عبد، وملا َعبَد اهللا عابد.. وملا دعا اهللا داع. 
 MI  Q  P   O  N  M  L  K  JR  X  W  V  U    T  SYL  :٦٧المائدة  

بالدعوة إىل اهللا تعاىل: يُعَبد اهللا وحده، ويهتدي الناس، فيتعلمون أمور دينهم، من توحيد رhم، وعبادته، ف
  وأحكامه من حالل وحرام، ويتعلمون حدود ما أنزل اهللا.

وبالدعوة إىل اهللا تعاىل: تستقيم معامالت الناس، من بيع وشراء، وعقود، ونكاح، وتصلح أحواهلم االجتماعية 
  سرية.واأل

وبالدعوة إىل اهللا تعاىل: تتحسن أخالق الناس، وتقل خالفا2م، وتزول أحقادهم وضغائنهم، ويقل أذى 
  بعضهم لبعض.

وإذا ما قامت الدعوة على وجهها الصحيح، واستجاب الناس هلا، حتقق للدعاة وللمدعوين سعادة الدنيا 
    .)١(واآلخرة

بناء ا=تمع كما حيب اهللا ويرضه، كان لزامًا أن يرتىب أبناؤنا  فإذا كان للدعوة اإلسالمية كل هذا الشأن يف
على الدعوة إىل اهللا؛ أل+م بذرة ا=تمع القادم. وحىت يشعروا hذه املسؤولية اليت على عاتقهم، وهذا 

  الشعور ينمي لديهم االلتزام بأقواهلم وأفعاهلم، وكل ما يصدر عنهم.
  الطالب على تنمية شعور مسؤولية الدعوة إىل اهللا: ومن الوسائل اليت أقرتح أ+ا تساعد

اطالعهم على بعض النماذج اليت أمثرت دعو2م إىل اهللا يف هداية الناس، مثل فضيلة األستاذ الشيخ أمحد   - أ
  ألف شخص. ٦٠ديدات، حيث أسلم على يديه ما يزيد عن 

وضوء، كيف ينصحه اخضاعهم لبعض املواقف العملية، مثل إذا رأى أحد أصدقائه ال حيسن ال  -  ب
                                                           

. ، عدنان آل عرعر، موقع رسالة اإلسالمأمهية الدعوة إىل اهللا ومقامها يف اإلسالم وفضلها وحكمها-)١(
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=126&aid=1943 

http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=126&aid=1943
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 بأسلوب احلكمة واملوعظة احلسنة.
 يف أسلوب دعوي معّني. الناجحنيتكرمي بعض الطالب   -  ت
إقامة جلسات يف العصف الذهين النتاج بعض األفكار حول مواقف ممكن أن حتصل مع   -  ث

أحدهم، وكيف يتعامل معها. مثل إذا نصح أحد األشخاص ومل يقبل النصيحة وأساء إليه كيف يتعامل 
          عه. وسأضرب مثالً ممكن أن يكون موضوع جللسة عصف ذهين.م

منصور شاب يف الرابعة عشرة من عمره كان يف املسجد ورأى رجًال مسنًا يسجد بشكل خاطئ،   
فلما نصحه +ره الرجل وقال له: من أنت حىت تنصحين. ما هي الوسائل برأيك اليت ميكن ملنصور أن 

 ف؟.يستخدمها ليتعامل مع هذا املوق
  الدور العقلي

فإذا ضـعف  له، والبدن روحه وحواسه وحركاته كلها رعيةٌ  ،:" إن العقل ملكيقول شيخ اإلسالم ابن القيم   
غلب خصال اخلـري عليـه كـان حتفـه أوهلذا قيل من مل يكن عقله ، عن القيام عليها وتعهدها وصل اخللل إليها كلها

  )١("يف أغلب خصال الشر عليه

مة من صراعات ونزاعات وغزو ثقايف، يتطلب منا حنن القـائمني علـى العمـل اإلسـالمي أن إن ما تعيشه األ  
نتصدى له بكل الوسائل املمكنة، ديانة هللا، وحفظاً لدينه، وحفاظـاً علـى أبناءنـا مـن الوقـوع يف بـراثن هـذه األفكـار 

احلـق والصـواب، خصوصـاً أن كثـرياً  اليت من شأ+ا أن حترفه عن جادة الصواب إذا مل جيد من يرشده ويوجهـه ملعرفـة
  من هذه األفكار تتوجه للشباب، باعتبار قلب األمة النابض وجيلها، اليت به تنهض أو تنهار وتسقط.

ومن هنا يأيت دور احللقات القرآنية املسجدية لتعلب أحـد أهـم األدوار البنيويـة والتنمويـة لتكـون حجـر بنـاء   
ر حوله، وأكثر من ذلك جيٌل مستعد ملواجهة هذا الغزو وهدمه، وبناء األمة  جليل واٍع مثقف متعقل، يعرف ما يدو 

  كما حيب ربنا ويرضى.
  ومن أبرز مسات الدور العقلي يف احللقات القرآنية املسجدية:  
                تعويد الطالب على الحوار والنقاش  - ١

تشـغيل  من أضـخم وأمسـى املسـؤوليات الـيت تقـع علـى كاهـل املعلـم، حـث الطالـب علـىإن     
، وهــــذا التشــــغيل يكــــون بطريقــــة احلــــوار والنقــــاش، اآللــــة (الكنــــز) الــــيت وهبهــــا اهللا لإلنســــان وهــــي عقلــــه

باألخص يف عملية الوصول باإلقناع العقلي إىل املهمة األساسية اليت كلف اهللا تعاىل hا اإلنسـان، بعـد 
                                                           

 .١١٧ص  ١جمفتاح دار السعادة، ابن قيم اجلوزية،  -)١(
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أحـد األدوات الـيت تسـاعد  ذلك يصـبح الطالـب يف أمـان مـن حمـرتيف الغـزو الفكـري والثقـايف، بـل يصـبح
على دحض الشبه املثارة حول اإلسالم، وترسيخ مفهوم عاملية اإلسالم ومنهجيته الشاملة لكل منـاحي 

لكــــــــــــــــــــــــن         احلياة، وهذا من أمسى األدوار اليت ميكن أن تلعبها احللقات القرآنية.
يبهم علـى آداب احلـوار ينبغي للمعلم حني يغرس حب احلوار والنقاش يف أذهـان طالبـه، أال ينسـى تـدر 

حسن  -أ                  املتمثلة يف عدة نقاط وهي:
 -ب    االستماع للطرف اآلخر، وعدم املقاطعة حىت يستطيع إكمال فكرته إىل النهاية.

        إنصاف املخالف وذكر اإلجيابيات والسلبيات بشكل موضوعي.
    )١( M¢  ¡  �  ~Lاحلوار والنقاش باليت هي أحسن لقوله تعاىل :  -ج  

                إكرام احملاور وحسن التعامل معه. -د  
              الغض عن اإلساءة ومبادلتها باإلحسان. -هـ  
 القول احلسن، واخللق احلسن. -و  

              تشجيع الطالب على السؤال واالستفسار - ٢
، وســأله عــن النجــوم فــإذا ســابة، فســأله عــن العربيــةالنّ  دعــبالً  tدعــا ســيدنا معاويــة بــن أيب ســفيان   

.سؤول حفظت بقلب عقول ، ولسانقال :  من أين حفظت هذا ؟ فقال : يا دعبل !! عاملٌ  لٌ رج
عبــد  ســيدنا قــالو                       

زيــادة العلــم االبتغــاء، ودرك العلــم الســؤال، فــتعلم مــا جهلــت، واعمــل بمــا : t اهللا بــن مســعود
 وقــال ابــن شــهاب                    .علمت
t وكــان إمــام العربيــة               .مفاتحها المسألة: العلم خزانة

هـــــــــــذا الفضـــــــــــل العظـــــــــــيم       .)٢(العلوم أقفال والسؤاالت مفاتيحهااخلليل بن أمحد يقول: 
للسؤال وما جينبه من العلم، جيب أن يتعلمه الطالب، فعلى املعلـم أن يغـرس يف الطالـب فكـرة أال يقبـل 

أن دين اهللا تعـاىل يعلمنـا أي معلومة من دون برهان ودليل علمي يقبله العقل السليم، ويقتنع به، ذلك 
 rمليئـــة بالنصــوص الــيت حتـــض علــى الســؤال والــتعلم والتعلـــيم، فقــد قــال النـــيب  rذلــك، وســنة النــيب 

                                                           
 .١٢٥النحل: -)١(
 ، وما بعدها.١٧٦ص  ١انظر جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر القرطيب، ج -)٢(



  إعداد: عبدا حممد هنانو

  

  يف تنمية شخصية الطفل املسلم املسجدية دور احللقات القرآنية  ١٧

ومــــــــن الوســــــــائل العمليــــــــة               .)١(:"شفاء العي السؤال"
غــــــرس أمهيــــــة  -١              املقرتحة لتنمية حب السؤال:

معرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -٢                السؤال يف نفس الطالب.
ـــــب فوائـــــ ـــــى معلومـــــات، حـــــل الطال ـــــة يف عـــــدة نـــــواح وهـــــذه بعضـــــها : ( احلصـــــول عل د الســـــؤال املتمثل

املشــكالت، اســتطالع احلقــائق، تنشــيط املناقشــة، زيــادة احلصــيلة العلميــة للطالــب، بــث الطمأنينــة يف 
 -٣    النفوس أثناء احلوار والنقاش، املسامهة يف صياغة القرارات، استثارة األفكار ... ).

        ة يف احللقة أثناء الدورة لألسئلة فقط.ختصيص جلسات خاص
أن -١أن يراعــي املعلــم أثنـــاء طــرح األســئلة الشـــروط األساســية يف عمليــة صـــوغ الســؤال وهـــي (-٤  

باللغــــة العربيــــة  -٤غــــري معقــــد الرتكيــــب،  -٣مناســــباً لعقــــول الطــــالب،  -٢يكــــون الســــؤال واضــــحاً، 
  شامالً ملستوى االجابة). -٥الفصحى أو العامية حسب ميول الطالب وتوجها2م، 

        التحفيز من خالل املكافآت ألمجل سؤال حول موضوع الدرس. -٥  
 إجراء مترينات عملية مثل أن يقوم األستاذ بإعطاء الطالب فرصة وضع األسئلة لدرس معني. -٦  

                     تشجيع الطالب على اإلبداع. -٣
ســواء علــى  ذ ميكــن تصـنيف احلاجــة إليــه علــى أكثــر مــن صــعيدتكمـن أمهيــة اإلبــداع يف كونــه مــن ضــرورات احليــاة، إ

صـــعيد الفـــرد يف حتقيقـــه لذاتـــه وأحالمـــه وطموحاتـــه، أم علـــى صـــعيد األســـرة يف اســـتمرار متاســـكها وجناحهـــا، وعلـــى 
فاإلبـداع هـو مهـارة ينظـر مـن خالهلـا املبـدع إىل صعيد ا=تمع الذي حيتاج دومـاً إىل اإلبـداع ليتطـور وينمـو ويزدهـر، 

ملواقـف نظـرة غـري تقليديـة، بغيـة الوصـول علـى نتـائج وأفكـار غـري عاديـة. فينطلـق فكـر الطالـب ليبـدع وينـتج أفكـاراً ا
                    منتجة نافعة للفرد واألسرة وا=تمع.

  مهارات مقترحة في تعليم الطالب اإلبداع:      
ألن مهمتــه أن يرتقــي مبســتوى ، علــى املــدرس أن حيــرتم أســئلة طالبــه مهمــا كــان مســتواها، احتــرام األســئلة - ١

 الطالب إىل مرتبة أعلى مما هو فيها.
، إن املناخ العـام الـذي حيدثـه املـدرس أثنـاء الـدرس يعطـي دافعـاً للطـالب علـى االنـدفاع بطـرح مناخ الصف - ٢

 األفكار اجلديدة، وينمي لديه حب التعلم واالستطالع.

                                                           
  .١٦١، ص ٢سنن أيب داود، أبو داود السجستاين، ج – )١(



  إعداد: عبدا حممد هنانو

  

  يف تنمية شخصية الطفل املسلم املسجدية دور احللقات القرآنية  ١٨

ســألة؟" " هــل ميكــن االتيــان حبــل آخــر غــري هــذا ، كـــ " كيــف حنــل هــذه املاالكثــار مــن األســئلة التحليليــة  - ٣
 احلل؟ ".

، تشــجيع الطــالب برتســيخ مبــدأ أن كــل واحــد مــنهم ميكــن أن يكــون مبــدعاً، ومنتجــاً يف البيئــة التشــجيع - ٤
 وا=تمع الذي يعيش فيه.

، فمــن األســاليب مهــارة العصــف الــذهين، وأســلوب القبعــات اســتخدام أســاليب تنميــة التفكيــر اإلبــداعي - ٥
 وأسلوب األسئلة الذكية، اخل ...الست، 

ـــة والـــروتين - ٦ اللـــذين يقـــتالن اإلبـــداع، هـــذا ال يعـــين أن يتحـــول الفصـــل الدراســـي إىل ســـاحة  تجنـــب الرقاب
 فوضى، لكن ال بّد من نظام، وأن يكون هذا النظام مع شيء من احلرية املولدة لإلبداع.

لفتة والغريبة ليجذب انتباه الطالب إىل ما يريد ، من براعة املعلم أن يطرح األسئلة املطرح األسئلة الملفتة - ٧
 طرحه، وإيصاله إىل التالميذ.

واالســتزادة مــن املعلومــات الــيت يدّرســهم إياهــا يف الــدرس عــن طريــق  تشــجيع الطــالب علــى االســتطالع - ٨
 البحث.

 يف النفس لدى الطالب. تنمية الشعور بالثقة - ٩
لنشــاطات لــذلك عــن طريــق التواصــل مــع وتنميــة مــواهبهم وتــوفري ا مســاعدة الطــالب الموهــوبين -١٠

 املدرسة واألهل.
واألمانة والشجاعة األدبية واملرونـة الفكريـة، واالسـتعداد للتعبـري عـن  تدريب الطالب على الصدق -١١

 اجتاها2م، وعدم التمسك األعمى باآلراء.
 من خالل النشاطات املنمية خلياله. طالق الخيالإ -١٢
، وتقبلــه برحابــة صــدر واحــرتام صــاحبه، وعــدم خــرتشــجيع الطــالب علــى عــدم رفــض الــرأي اآل -١٣

 التعصب األعمى لرأي معني بدون دليل.
 املهم جداً بني مواد التدريس والواقع احليايت الذي يعيشه الطالب. الربط -١٤
 )١(.تعويد الطالب على الربط المحكم بين النتائج باألسباب -١٥
ب الطـــالب علـــى تـــدوين كـــل مهمـــة هـــذا الـــدفرت أن يتـــدر  ،تعويـــد الطـــالب علـــى حمـــل دفتـــر صـــغير - ٣

                                                           
استراتیجیة ، بتصرف. ٩٧-٩٤كیف تنمي مھارات االبتكار واإلبداع الفكري في ذاتك وأفراد مؤسستك، محمد أحمد عبدالجواد، ص  – )١(

  ، موقع المفكرة الدعویة. بتصرف٢٧-٢٦العصف الذھني، د. راشد العبدالكریم، ص 



  إعداد: عبدا حممد هنانو

  

  يف تنمية شخصية الطفل املسلم املسجدية دور احللقات القرآنية  ١٩

األفكــار الــيت ختطــر ببــاهلم حــىت ال ينســوها، فمــن املمكــن أن حيتاجوهــا يف وقــت آخــر، وهــذه الطريقــة 
 مهمة جداً لتعوده على تنظيم أفكاره ووقته.

          قدرات الطالب العقلية والفروقات الفردية بينهممراعاة  - ٤
لتنميته من خالل البيئـة وا=تمـع الـذي حولـه،  خلق اهللا تعاىل اإلنسان ومتعه بالعقل، وجعل أسباباً   

فإذا كان ا=تمـع الـذي حيويـه ينمـي فيـه املهـارات العقليـة منـا عقلـه وازهـردت أفكـاره، والعكـس صـحيح، 
ومن هنـا تنـتج الفرقـات الفرديـة بـني الطـالب تبعـاً للبيئـات املختلفـة الـيت ينتمـون إليهـا، مـن هـذا املنطلـق 

  اعي هذه الفروقات حىت يستطيع إيصال املعلومات املطلوبة لكل التالميذ.ينبغي على املدرس أن ير 
ومــــــــــــــــــن                         

 -١          :األساليب المساعدة للمعلم على مراعاة الفروق الفردية
التلقــني  نتنويــع أســاليب وطــرق التــدريس فيســتطيع املعلــم أثنــاء الــدرس أن ينــوّع طــرق تدريســه فينتقــل مــ

  قصة، مث أسلوب ورشات العمل، إىل أسلوب العصف الذهين ...اخل. إىل احلوار إىل أسلوب ال
                        ٢- 

املطروحــة وإتاحـة الفرصـة للطــالب للتعليـق وإبـداء الــرأي مـن خــالل  ئتنويـع األمثلـة عــن املفـاهيم واملبـاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  -٣          .األمثلة الواقعية يف بيئا2م احمللية وخلفيا2م الثقافية تنوي

للطـالب حسـب تنــوع بيئـا2م فمـثالً يطلــب مـن طالـب يعــيش يف بيئـة زراعيــة أن  الوظـائف الـيت يعطيهــا
 يكتب له أفكاراً دعوية للفالحني وكيف ميكن تقريبهم من الدين أكثر... اخل.

  
  
  
  
  

  )١(التواصل بين أولياء األمور والحلقة وطرق تفعيله
  :تعريف التواصل  

                                                           
 انظر أولياء األمور وأثرهم يف جناح احللقة، سامح بن سعد املعيطي، بتصرف. -)١(



  إعداد: عبدا حممد هنانو

  

  يف تنمية شخصية الطفل املسلم املسجدية دور احللقات القرآنية  ٢٠

بكــل مســتويا2ا اإلداريــة واإلشــرافية واملعلــم مــع بعضــهم  هــو العمليــة الــيت يتــابع فيهــا كــل مــن األهــل واحللقــة  
  من وضع هذا الطفل يف احللقة. املنشودةليحصلوا على الغاية 

  :المقصود بالحلقة  
يقصـــد hـــا كـــل مـــا يتعلـــق باحللقـــة مـــن معلـــم وموجـــه ومشـــرف واختبـــارات ، ومبعـــىن آخـــر العمليـــة التنظيميـــة   

  واإلدارية للحلقة .
  ولي األمر:  
ؤول عـن الطفـل سـواء أكـان األب أم األم، أو أي شـخص لـه سـلطة علـى الطفـل، شـرط أن تكـون هو املسـ  

  هذه الصلة بنوع من احملبة واأللفة، ال املبنية على العنف األسري اليت جتعل الطفل ال يستطيع التعلم من األهل.
  طرق التفعيل:  
لقة، ونوع يقع اهلئية اإلدارية للحلقات، والنـوع نتقسم طرق التفعيل إىل ثالثة أنواع، نوع يتواله املعلم يف احل  

  الثالث هم أولياء األمور وما ينبغي عليهم أن يفعلوا لينشطوا التواصل بينهم وبني احللقة.
  دور معلم الحلقة:  
العاديـــــة  حصـــــر أمســـــاء أوليـــــاء األمـــــور وأرقـــــام هـــــواتفهم وعنـــــاوينهم وأرقـــــام صـــــناديق الربيـــــد اخلاصـــــة - ١

  . واحد منهم بكلِ  )Emailوااللكرتونية (
احلــرص علــى معرفــة أوليــاء األمــور معرفــة شخصــية حــىت يســتطيع إخبــارهم أوالً بــأول بــأحوال أبنــائهم  - ٢

  وانضباطهم يف احلفظ واملراجعة والسلوك . 
على املعلم أن يتحني الفرص بعد الصالة يف السالم على أولياء األمور الذين ُيصّلون معه ، والتبسـم  - ٣

  بارهم دائماً مبستوى أوالدهم يف احلفظ واملراجعة . يف وجوههم  وكذلك إخ
  دعوة ويل األمر إىل زيارة احللقة دائماً لالطالع على ابنه ومشاهدة كيفية سلوكه أثناء احللقة .  - ٤
 توزيع بعض اجلوائز على الطالب حبضور أولياء أمورهم ؛ وذلك لتكرمي صاحب السلوك املتميز. - ٥
قات للمناقشـة أوضـاع الطـالب وطلـب املعلـم مـن األوليـاء مشـاركتهم إقامة الندوات بالتعاون مع احلل - ٦

يف بعض املشاكل اليت حتدث يف احللقة، مما ُيشعر األولياء بأمهية آرائهـم يف املشـاركة يف بنـاء أبنـاءهم 
 يف احللقة.

  دور الهئية اإلدارية في الحلقة:  
  لقة على حدة .على علم hواتف أولياء أمور الطالب من كل ح اإلدارةأن تكون  - ١
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  بأمهية هذه االختبارات. إىل األولياء ليشعرواإرسال نتائج االختبارات مع بطاقة 2نئة  - ٢
احللقـة ومتابعـة  واحملاورة معهم حول دور أولياء األمور يف مساندةاحللقة، دعوة أولياء األمور إىل مقر  - ٣

  .الطالب يف البيت
؛ تكرميـاً علـى دورهـم يف لقـات ولـو بشـهادات تقـديرهم يف احلتكرمي بعـض أوليـاء األمـور املتميـز أبنـاؤ  - ٤

  .يمية يف احللقةالعملية الرتبوية والتعل
، ات يف أوقا2ا مجاعـة مـع املسـلمنيإطالع ويل األمر وإعالمه بأمهية انضباط الطالب يف تأدية الصلو  - ٥

ئــق بطالــب هــور بــاملظهر الالوأمهيــة التقيــد مبواعيــد احللقــة (احلضــور واالنصــراف) ، واحلــرص علــى الظ
 .القرآن

إقامة حفـالت ختـريج الـدفعات لكـل دورة ودعـوة أوليـاء األمـور؛ ومشـاركة األوليـاء يف تكـرمي الطـالب  - ٦
 احلّفاظ كل مبستواه،وهذا من شأنه أن يعزز أواصر التعاون بني األهل واإلدارة.

 تعزية يف األحزان.تشكيل جلنة من اهلئية اإلدارية تشارك أولياء األمور يف التهنئة يف األفراح، وال - ٧
   إقامة رحالت بني اإلدارة وأولياء األمور. - ٨

  في تعزيز التواصل: أولياء األموردور 
؛ وحـب القـرآن rورسـوله  جـل جاللـه حيرص على تنشـئة ابنـه تنشـئة دينيـة قائمـة علـى حـب اهللا )١

َمـَع السَّـَفَرِة اْلِكـرَاِم اْلَمـاِهُر بِـاْلُقْرآِن «  rألن فضل تعلـم القـرآن والعمـل بـه عظـيم فقـد قـال النَّـِيبّ 
  .)١(»اْلبَـَرَرِة َوالَِّذي يـَْقرَأُ اْلُقْرآَن َويـََتتَـْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه َشاقٌّ َلُه َأْجرَاِن 

يعــود أوالده علــى أداء الصــلوات يف املســجد مــع اجلماعــة والتــأدب بــآداب املســجد وعــدم اللعــب  )٢
  واللهو يف الصالة .

افئهم عند التقدم يف احلفظ مما يشـجعهم ، وخيـربهم أن جـزاءهم أكـرب عنـد حيببهم يف القرآن ويك )٣
  .  تعاىل اهللا

  يزور احللقة ويسأل عن أوالده دائماً.  )٤
ممــا يشــعر ســواء داخــل احللقــة أو خــارج احللقــة مثــل الزيــارات املنزليــة، يقــوي الصــلة مبعلــم احللقــة  )٥

   . الطالب أن املعلم سيقوم بإبالغه يف حالة السلوك املشني
تبارات بنجاح، وإظهار الرضا عنـه، وهـذه غايـة  أن حيرص على تقدم ابنه يف احلفظ واجتيازه االخ )٦

                                                           
 ).٨٧٩ن، ح (كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فضل املاهر يف القرآ  اجلامع الصحيح، مسلم بن احلجاج النيسابوري، -)١(
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، ودعــم هــذا الشــعور بــبعض احملفــزات كــاجلوائز، وربطهــا بــبعض النزهــات مــع العائلــة كــل ابــن بــار
  . أثناء العطلة

خصـــص امل دفــرتيســأل ابنــه يوميــاً عّمــا قــام بتســميعه مـــن درس جديــد ومراجعــة واالطــالع علــى  )٧
  . لذلك

يسأل عن أحوال زمالئه باحللقة عن سلوكيا2م حىت ُحيـّذر ابنـه مـن السـيئ مـنهم ، وتقويـة الصـلة  )٨
 مع الصاحل منهم.

  
  الخاتمة:
بعــدنا ترســخ يف مل تعــط احللقــات القرآنيــة املســجدية حقهــا يف الدراســات والبحــوث األكادمييــة، بــاألخص   

كـان لتحفـيظ القـرآن الكـرمي عـن ظهـر قلـب فقـط، وغفلنـا عـن هـذه األدوار كلهـا أذهاننا أن احللقات القرآنية هي م
ــق مــن املســجد، ذلــك املكــان الــذي اهــتم بــه النــيب  أّميــا  rالــيت مــن شــأ+ا أن تكــّون جــيالً بنــاء معطــاًء؛ أل+ــا تنطل

على مراكز الدراسات العليا اهتمام، وكان أول شيء بناه عند قدومه املدينة املنورة، وإين يف اخلامتة ألناشد القائمني 
يف اجلامعــات اإلســالمية أن يولــوا احللقــات القرآنيــة مزيــد عنايــة لتتحــول أحبــاث مؤمترا2ــا املبعثــرة إىل أحبــاث أكادمييــة 
حمكمة تعطي مثارها ليـتم التـدريس يف هـذه احللقـات علـى أسـس علميـة وتربويـة صـحيحة وسـليمة، وحـىت ال تقتصـر 

فقــط، فيصــبح املعلــم جمــرد ملّقــن، ومل يكــن هــذا دور املعلــم وال املســجد وال حلقــات هــذه احللقــات علــى التحفــيظ 
  التعلم أيام سلفنا الصاحل رضي اهللا عنهم.

وأخرياً فما كان من صواب فمن اهللا تعـاىل وحـده، ومـا كـان مـن خطـأ فمـن نفسـي والشـيطان. واهللاُ ورسـوله   
  منه براء.

 M  X  W  V   U  T  S  R  QL 
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، ١، طدمشق –دار املأمون للرتاث ، أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميميمسند أيب يعلى،   ١٣

  ، حتقيق حسني سليم أسد.١٩٨٤
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