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ملخص البحث

أهداف البحث: هيدف البحث إىل التعريف بالقاعدة النورانية، وبيان دورها يف َتَعلُّم مبادئ القراءة والكتابة العربية الصحيحة، 
بغية متكني املتعلم من اكتساب املهارات اللغوية املستهدفة؛ كالسامع، والقراءة، والكتابة. 

منهج الدراسة: اعُتِمد املنهج التارخيي، والوصفي التحلييل، واملنهج املقارن، والنقدي التقويمي، يف َتَتبُّع منهجية التعليم القرآين 
يف دولة قطر، وحتليل آثارها. 

النتائج: العمل عىل تطوير املنهج التعليمي – املبني عىل القاعدة النورانية- يف مراكز التحفيظ بدولة قطر، بام يتناسب ومتطلبات 
الواقع املعيش بوسائله املتنوعة؛ ملواجهة العوملة الثقافية العابرة للحدود؛ حفاًظا عىل اهلُوية اإلسالمية. 

ة يف منهجية التعليم القرآين املعارص من خالل نقد علمي موضوعي للقاعدة النورانية،  م البحث دراسة جادَّ أصالة البحث: قدَّ
مسامهة يف حتسني وتطوير مناهج مراكز التحفيظ.

الكلامت املفتاحية: منهج، التعليم القرآين، القاعدة النورانية، دولة قطر.

)١) البحث ممول من قبل جامعة قطر، منحة دعم األبحاث الداخلية التكاملية 2020، املنح الداخلية بجامعة قطر QUCG-CSIS-21/20-2. وتعترب 
نتائج البحث مسؤولية الباحث الرئيس بشكل أساس. 
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Abstract

Purpose: Definition and identification of the role of Noorani Qaida, when learning the principles of Arabic 
reading and writing in order to enable the learner of acquiring the targeted linguistic skills. These skills 
include listening, reading and writing.
Methodology: This research paper has adopted the historical, descriptive, analytical and comparative ap-
proaches in tracking and analyzing the impact of the Quranic learning approach in Qatar.
Findings: The necessity of working to promote the role of the memorization centers and to develop its 
educational approach represented in the Noorani Qaida in a way compatible with the requirements of this 
era in order to face the sweeping globalization and to preserve the Islamic Identity.
Originality: This research has provided a study on contemporary Quranic learning approach through ob-
jective scholarly criticism of Noorani Qaida  to further improve and upgrade applied approaches in the 
centers of memorization.
Keywords: Approach; Quranic Learning; Noorani Qaida; State of Qatar 
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المقدمة

ل الفرقان عىل عبده ليكون للعاملني نذيًرا. ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، خلق  احلمد هلل ربِّ العاملني، نزَّ
ده، وعمل به وعلَّمه،  نَُه وجوَّ ره تقديًرا، ونشهد أنَّ حممًدا عبده ورسوله، خري َمْن قرأ القرآن ورتَّله، وحسَّ كل يشء َفَقدَّ

اه من جربيل ، به ُختِم النبيُّون، وهبديه يقتدي الصاحلون، فجزاه اهلل عن أمته خري اجلزاء. كام تلقَّ

ر، والتي ُتْبنَى فيها مبادئ  وبعد: فِمامَّ تقاس به هنضة األمم، عنايتها بالنشء، ال سيَّام يف مرحلة التكوين والتعليم املبكِّ
فوا فيها الكتب، وبيَّنوا األحكام  الشخصية. وقد ُعنَِي العلامء والفقهاء املهتمون بشأن الرتبية والتعليم هبذه املرحلة، فألَّ
هوا إىل الكيفية املناسبة لتعليم الناشئة، واملنهج الذي ينبغي اتباعه فيها، ودرسوا مراحل تطور  الرشعية املتعلقة هبا، ووجَّ
التفكري عند الطفل عرب مراحل نموه، وكيف ُيّقق هذا التعليم نوًعا من التَّوازن بني الّذات والبيئة)١). وسبقوا غريهم يف 

هذا املجال البالغ األمهية، خالًفا ملن زعم َسْبَق العلامء املعارصين يف استنتاج نظريات تربوية حديثة)2).

من خالل ما سبق يمكن القول: إّن مرحلة الطُّفولة التي تبدأ من ِسنِّ الرابعة إىل السادسة، تتمّيز بإمكانيات كبرية 
للتََّعلُّم إذا ما تم استِغالهلا بحق، حيث يتأثر الطفل بالوسط االجتامعي والتعليمي الذي ينمو فيه، واملتمّثل يف األرسة، 
ومؤسسات الرّتبية التحضريية ومنها )مراكز حتفيظ القرآن الكريم(، وهذا يعني: تبنِّي وسائل تعليمية متنوعة وفّعالة، 
ا وعلميًّا بام يتوافق  التََّعلُّم األساسية. ويف هذا السياق تعمل دولة قطر عىل إعداد األجيال تربويًّ تستخدم فيها أدوات 
وجتديد مناهجها، وتغيري طرق عملها ونسق إدارهتا؛ ملواكبة التقّدم العلمي واملعريف الذي أحدثته التكنولوجيا احلديثة، 
وتبنِّيها  الراشدة،  سياستها  بفضل  املجال،  هذا  يف  به  ُيقتدى  نموذًجا  قطر  دولة  وتعدُّ  العاتية.  الثقافية  العوملة  وتأثيـر 
مرشوع )رؤية قطر الوطنية 2030(، والذي جاء فيه: »هتدف دولة قطر إىل بناء تعليمي يواكب املعايري العاملية العرصية، 
ُوُيوازي أفضل النُّظم التعليمية يف العامل. ويتيح هذا النظام الفرص للمواطنني لتطوير قدراهتم، وُيوفِّر هلم أفضل تدريب، 
ي القدرة  ليتمّكنوا من النجاح يف عامٍل ُمتغرّي تتزايد متطّلباته العلمية. كام يشّجع هذا النظام التفكري الّتحلييل النقدي، وُينمِّ
د عىل تعزيز التامسك االجتامعي، واحرتام املجتمع القطري وتراثه، ويؤكد عىل التعامل  عىل اإلبداع واالبتكار، ويؤكِّ

أمحد بن ييى الونرشييس. املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب، حتقيق: حممد حجي )املغرب: وزارة األوقاف   (١(
حسن  حتقيق  املعلمني،  آداب  اهلل،  عبد  أبو  سحنون،  بن  سعيد  أيب  بن  حممد  ١٤0١هـ/١98١م(؛  اإلسالمي،  الغرب  دار  اإلسالمية،  والشؤون 
حسني عبد الوهاب، مراجعة وتعليق حممد العرويس املطوي )تونس: دار املنار، ١392هـ/١972م(؛ عيل بن حممد بن خلف املعافري القابيس، 
١986م(.  للتوزيع،  التونسية  الرشكة  )تونس:  ط7  خالد.  أمحد  وحتقيق  دراسة  واملتعلمني،  املعلمني  وأحكام  املتعلمني  ألحوال  املفصلة  الرسالة 
وأمحد بن أيب مجعة املغراوي، جامع جوامع االختصار والتبيان فيام يعرض للمعلمني وآباء الصبيان، حتقيق: أمحد جلويل، ورابح أبو نار )اجلزائر: 
املكتب اإلسالمي،  قباين )بريوت: طبعة  التعلم، حتقيق مروان  املتعلم طريق  تعليم  الزرنوجي،  برهان اإلسالم  والتوزيع(؛  للنرش  الوطنية  املكتبة 

١٤0١هـ/١98١م(؛ عبد الرمحن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط3 )بريوت: املطبعة األدبية، ١900م(. 
مجيل محداوي. التصورات الرتبوية اجلديدة )الدار البيضاء، أفريقيا الرشق، 20١٤م(، ص. 29، 30.  (2(



22

منهج القاعدة النورانية يف التعليم القرآين بدولة قطر- دراسة تقويمية مقارنة                 رمضان حممد عيل مربوك مطاريد، وعدنان عبد الرزاق احلموي العلبي

ااًل للبحث العلمي«)١).  البنّاء مع شعوب العامل، ولدعم النظام التعليمي املنشود تطمح دولة قطر ألن تكون مركًزا فعَّ
ونظًرا ألمهية ُمؤّسسات التعليم يف بناء شخصية الفرد وكيانه الثقايف واالجتامعي، فسوف تتناول الدراسة أبرز مؤّسسة 
تعليمية هتتم بالتنشئة الدينية والرتبوية يف دولة قطر، وهي مراكز حتفيظ القرآن، والوقوف عىل املنهج التعليمي لتخريج 
متعلٍِّم قادٍر عىل مهارات األداء اللغوي السليم، املتضّمن ثالث مهارات أساسية هي: النطق الفصيح للعربية، والقراءة 
الصحيحة للنص العريب، وال سيام قراءة القرآن، والكتابة السليمة للنصوص العربية؛ فيتخرج الطالب من هذا املرشوع 
وهو قادر عىل أن يقرأ قراءًة صحيحًة فصيحًة سليمًة من حيث ضبط املخارج، وأن يكتَب كتابًة جيدًة ال تشوهبا األخطاء 
اإلمالئية. ويستطيع كذلك حفظ ما أمكن من القرآن، وذلك لبيان أوجه االستفادة منه، وتدعيم نقاط القوة فيه، وإبراز 
مواطن اخللل والقصور، والعمل عىل تقديم املقرتحات التي تسهم يف تقويم هذا املنهج. واملقارنة بينه وبني مناهج بعض 
الربع  بداية  إليها  املهتمة باألمر ذاته، منذ دخول اإلسالم  العامل اإلسالمي،  املامثلة يف بعض دول  التعليمية  املؤسسات 
األول من القرن األول اهلجري، وإىل يومنا هذا؛ بغية التوصل إىل منهج تعليمي وتربوي يتناسب وروح اإلسالم، مع 

مراعاة مستجدات الواقع املعيش.

إشكالية البحث:

تكمن إشكالية البحث يف النقاط التالية:

١-  ضعف مهاريت القراءة والكتابة الصحيحة لدى فئة غري قليلة من طالب العلم يف مراحل التعليم املختلفة، من 
خرجيي هذه املراكز، وغريهم. 

2-  بيان جدوى القاعدة النورانية بمنهجيتها التعليمية احلالية يف تعلُّم القراءة والكتابة الصحيحة.

3- وجود تباين بني مناهج وطرق التعليم القرآين يف املؤسسات القائمة عىل حتفيظ القرآن الكريم، وتعليم مبادئ 
العلمي  التنسيق  غياب  مع  اإلسالمي.  العامل  دول  من  كثري  يف  ي  التَّهجِّ حروف  نطق  وآلية  والكتابة،  القراءة 

والرتبوي فيام بني هذه املؤسسات.

٤- ضياع الفائدة من تبادل اخلربات العلمية والتعليمية النافعة يف هذا املجال املهم، واالستمرارية عىل ما هي عليه 
من وضع قائم، مع عدم الطموح يف التطوير الذي يتناسب وروح العرص احلارض.

5- غياب الدور الرتبوي للسلوك، الذي كانت تقوم به هذه املؤسسات التعليمية، بسبب هتميش دورها يف املجتمع، 
ومزامحة املدارس احلكومية واخلاصة هلا.

»رؤية قطر الوطنية 2030م«، األمانة العامة للتخطيط التنموي، الدوحة، )2008م(، ص. ١0، تاريخ الزيارة: 2020/06/28م، عىل الرابط:   (١(
 www.mdps.gov.qa/ar/qnv1/Pages/default.aspx
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6- قلة الدراسات املستقلة التي ُعثَِر عليها من خالل البحث والدراسة، والتي ال تفي بام هو مطلوب بيانه يف دراستنا 
هذه. 

ومن ثمَّ تسعى الدراسة لطرح بعض التساؤالت، حماِوَلًة اإلجابَة عنها يف ثناياها، وهي:

أ-  ما املقصود بالقاعدة النورانية؟ 

ب- ما املقصود بمراكز حتفيظ القرآن الكريم؟ 

ج-  ما الدور الذي يمكن أن تقدمه هذه املراكز للنشء املسلم يف الوقت احلارض؟

د-  متى ظهر التعليم الديني يف دولة قطر؟

رة؟  ية منهج القاعدة النورانية يف العملية التعليمية للطفل يف مراحل عمره املبكِّ هـ- ما مدى ِجدِّ

و-  هل يمكن تطوير منهج القاعدة النورانية بعد مقارنتها بمناهج املؤسسات التعليمية املامثلة هلا؟ 

منهج البحث:

املعلومات  مجع  خالل  من  وذلك  املقارن،  املنهج  ثم  التحلييل،  والوصفي  التارخيي،  املنهج  البحث  هذا  يف  سلكنا 
وترتيبها، والتأكد من صحتها، مع َتَتبُِّع احلركة الثقافية والتارخيية يف منهجية التعليم القرآين يف دولة قطر تارخييًّا، ووصفها، 
وحتليل اآلثار املرتتبة عليها، ومل يغب منهج املقارنة، الذي اقتضته طبيعة هذه الدراسة. وكذلك املنهج النقدي التقويمي.

الدراسات السابقة: توَجُد دراسات عديدة حول القاعدة النورانية، ومنهجها التعليمي، ومن أمهها: 
1- دراسة بعنوان: أثر القاعدة النورانية يف تنمية مهارات )السمع، والنطق، والقراءة، والكتابة()1(

وهي فكرة مرشوع ُيَعدُّ من وجهة نظرنا أول جتربة ميدانية ملرشوع تطوير األداء اللغوي والقرآين من خالل القاعدة 
النصوص  يقرؤون  وهم  لزمالئه  رؤيته  وهي  الدراسة،  صاحب  الحظها  واقعية  حلاجة  استجابًة  جاء  وقد  النورانية، 
قراءة  يعرفون كيفية  الذال والزاي! كام أهنم ال  الثاء والسني! وال بني  يفرقون بني  بتلعثم وضعف شديد، فال  العربية 
احلروف املقطعة املوجودة يف أوائل بعض سور القرآن! فضاًل عن أحكام جتويده. ووجد الباحث أن املشكلة األساسية 
بطريقة  العربية  للحروف  النطق  مهارة  حيث:  من  العربية  اللغة  يف  صحيحة  بطريقة  األطفال  تأسيس  عدم  يف  تكمن 
ق املراد، ومن ثم مل يرتدد يف  صحيحة. وبالبحث عن وسيلة فاعلة لتحقيق هذا الغرض وجد أن )القاعدة النورانية( حتقِّ
، ومعاجلة الضعف يف مهارة النطق والقراءة، والكتابة  تطبيقها حني ُطِلَب منه املساعدة يف حتسني األداء اللغوي، والقرآينِّ
قريبة  أهنا  الدراسة  هلذه  املوجز  العرض  هذا  خالل  من  والواضح  بديب(.  العلمي  البحث  )مدرسة  وطالبات  لطالب 

للغة  الثالث  الدويل  املؤمتر  والكتابة«،  والقراءة،  والنطق،  السمع،  مهارات.  تنمية  يف  النورانية  القاعدة  »أثر  وآخرون،  الراعي  حممد  فاروق  حممد   (١(
العربية، االستثامر يف اللغة العربية ومستقبلها الوطني والعريب والدويل، ديب، 8-١٤35/7/١١هـ، 7-20١٤/5/١0م.
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الشبه بدراستنا للموضوع من عدة زوايا، أمهها: الرتكيز عىل القاعدة النورانية، والعمل عىل تطبيق منهجها التعليمي 
عىل املستهدفني هبا، وإدخال بعض التعديالت عليها بام يتناسب وقدراهتم االستيعابية؛ والعمل عىل نرش هذا املنهج بعد 
تطويره يف بلدان العامل اإلسالمي. كام أن منهجية املرشوع تتداخل يف بعض صورها مع املبحث اخلامس، من دراستنا، 

والذي يتناول منهجية تعليم القاعدة النورانية كام ُيراُد منها اليوم، مع الفارق يف املضمون والصياغة. 

ومتتاز دراستنا عن هذه الدراسة يف تناوهلا لتاريخ التعليم الديني يف دولة قطر، باإلضافة إىل عقد مقارنة بني منهج 
القاعدة النورانية ومناهج التعليم القرآين يف املؤسسات التعليمية املامثلة، مع وضع بعض التنبيهات عىل منهجية القاعدة 

النورانية، وتقديم حلول مقرتحة لتحسينها وتطوير منهجيتها؛ لتعظم ثمرة االنتفاع هبا.

كتاب يعلم اهلجاء والتجويد بكلامت وأمثلة من القرآن  2- دراسة بعنوان: الرياض الندية رشح القاعدة النورانية 
الكريم)1(

اللغة العربية والتجويد، ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية و)األعاجم( غري  وهي هتدف إىل تعليم هجاء 
الناطقني بالعربية، فيبدأ يف تعليم القراءة والكتابة بأمثلة قرآنية، وقد اعتمد الشارح فيها عىل كتاب »القاعدة النورانية«، 
رائع،  بنظام صويت  الصحيحة  السليمة  القراءة  يتجاوز اخلمس سنني عىل  مل  الذي  الطفل  بأنه: »يساعد  والذي وصفه 
وجتويد وإتقان تالوة القرآن الكريم، وذلك بتعليمه النطق السليم للحروف املرققة واملفخمة واملدود واحلروف املفردة 
قبل أن يربطها ببعضها لتكون حروًفا يستطيع أن جيمعها يف مجل وآيات يف تدرج منطقي عجيب«. كام اعتمد الكاتب 
يف رشحه عىل التبسيط، يف تعليقات وتوجيهات ميرسة ملساعدة املعلمني يف تدريس الكتاب. وهو ما يميز دراستنا يف 

مقارنتها هنا بام ُبِسَط يف هناية الدراسة السابقة. 
3- دراسة بعنوان: الدرس األول يف دورة القاعدة النورانية)2(

بطريقة  اهلجائية  احلروف  نطق  لتعليم  املثىَل  الطريقة  )تعلم  كوهنا:  يف  املتمثلة  أهدافها  الدراسة  يف  الكاتبة  ذكرت 
صحيحة، وُتسهل َتَعلُّم القرآن عىل اجلميع صغاًرا وكباًرا، وتعمل عىل تنمية الوعي والفهم، وتعمل عىل تطبيق وترسيخ 
ة أسامء هلا قد ُأْطِلَقْت عليها، وبيَّنت الفرق بينها وبني  مجيع أحكام التجويد(، وبيَّنت املراد بالقاعدة النورانية، وذكرت عدَّ
القاعدة البغدادية. وإمجال الدروس املندرجة حتتها. وهي معلومات جيدة يف التعريف العام بالقاعدة النورانية ومؤلفها.

ة أمهها: بيان منهج القاعدة النورانية يف َتَعلُّم طريقة  وختتلف هذه الدراسة عن دراستنا للقاعدة النورانية من وجوٍه عدَّ
التعليمية  املؤسسات  القرآين يف  التعليم  بمناهج  مقارنة  والكتابة،  للقراءة  املبادئ األساسية  وَتَعلُّم  للحروف،  ي  التََّهجِّ

صالح بن حممد محد، الرياض الندية رشح القاعدة النورانية. تاريخ الزيارة: 2020/08/07، شبكة األلوكة، متاح عىل الرابط التايل:  (١(
https://www.alukah.net/library/0/52305/#ixzz6h65JkoaJhttps://www.alukah.net/fatawa-counsels/9064/52305
إنجي بنت حممد بن أمحد »دورة القاعدة النورانية« من: 20١٤/3/3١-20١٤/6/30م، 20١٤/03/3١م-١٤35/05/29هـ عىل الرابط:  (2(
 https://www.alukah.net/sharia/0/68622.
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املامثلة، إضافة إىل نقد القاعدة النورانية، وتقديم حلول مقرتحة لتحسينها، وتطوير منهجيتها. وكذا اشتامل دراستنا عىل 
تاريخ التعليم الديني يف دولة قطر.

4- دراسة بعنوان: القاعدة النورانية يف ثوهبا اجلديد)1(

أدخلت الكاتبة يف الطبعة الثانية منها بعض التعديالت املهمة عىل تدريس القاعدة النورانية، كأحكام التجويد من 
كتاهبا )تيسري الرمحن)2( يف جتويد القرآن(، وأضافت باًبا جديًدا بعنوان: )معلومات هتمُّ املعلِّم واملَتَعلِّم(، واعتمدت يف 
ذلك عىل ما ورد من عالمات الوقف يف آخر صفحات املصحف، مع التنبيه عىل كيفية النطق الصحيح لكثري من كلامت 
القرآن املرسومة بطريقة ختتلف عن النطق هبا. واشتمل الكتاب عىل ذكر معظم قواعد التجويد األساسية وأحكامه، إذ 
يساعد ذلك من وجهة نظر الكاتبة عىل حتقيق خمارج احلروف وصفاهتا، وإمتام احلركات، وضبط أزمنة احلروف واملدود. 
د، مع تكوين جمموعات  ي الصحيح، وترتيبها يف جداول، ومُجَِع احلرف الساكن مع احلرف املشدَّ وأضافت أمثلة للتََّهجِّ
مذكورة يف كتاهبا املذكور، والتي ختتص بجريان الصوت وعدمه، وجريان النَفس وعدمه، مع عمل جداول مشرتكة. ومل 
تتعرض الكاتبة للحديث عن القاعدة النورانية إال يف هناية الكتاب يف الصفحات )١39_١٤9(. ومل تضف عىل ما ورد 
يف كتاب القاعدة النورانية األصيل، إال القليل النادر. وجممل الكتاب هو قواعد علم التجويد مفصلًة اعتامًدا عىل كتاهبا 

املذكور، والفرق واضح بني دراستنا وهذه الدراسة، مما ال يتاج إىل إعادة ما ُذكر آنًفا.

خطة البحث:

وتتكون هذه الدراسة من مقدمة، ومتهيد، ومخسة مباحث، وخامتة.

املقدمة، وفيها: أمهية البحث، وأهدافه، والدراسات السابقة، وإشكالية البحث، ومنهج الدراسة فيه.

التمهيد، وفيه: التعريف بمصطلحات الدراسة.

املبحث األول: حالة التعليم الديني يف قطر قبل ظهور مراكز حتفيظ القرآن الكريم.

ي يف نظام التعليم يف الكتاتيب، واخلالوي القرآنية. املبحث الثاين: حروف التََّهجِّ

ي مقارًنا بمنهج الُكتَّاب يف مرص، واخلالوي يف السودان. املبحث الثالث: منهج القاعدة النورانية يف تعليم التََّهجِّ

املبحث الرابع: تقويم القاعدة النورانية.

سعاد عبد احلميد، القاعدة النورانية يف ثوهبا اجلديد )القاهرة: دار التقوى، 2006م(.  (١(
حممد خازر املجايل، »اسم )الرمحن( يف القرآن، الداللة والسياق: دراسة موضوعية»، جملة البيان لدراسات القرآن واحلديث، ماليزيا، م. ١8، ع. )2،   (2(

2020/١0/23م(، ص. 226-20١.
Al-Majali, M, K, In: Al-Bayan: Journal of Qur’an and Hadith Studies, ISSN:2232-1950  Publication Date: 23 Oct 
2020, vol. 18: Issue 2, pp201-226 :.
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املبحث اخلامس: منهجية تعليم القاعدة النورانية كام ُيراُد منها اليوم.

اخلامتة، وفيها: أهم النتائج املستفادة، والتوصيات املقرتحة.

التمهيد: التعريف بمصطلحات الدراسة

التعريف بالقاعدة النورانية: نشأت القاعدة النورانية منذ عهد بعيد يف بلدان األعاجم اإلسالمية، وحتديدا ًيف شبه 
اء معروفني يف هذه البلدان. وقد قام بتأليفها الشيخ نور  س عىل أيدي مشايخ وقرَّ القارة اهلندية، وكانت وال زالت ُتَدرَّ
نذر  باهلند، وقد  احلديث  كبار علامء  اهلل، )ولد عام ١272هـ، وتويفِّ سنة ١3٤3هـ(، وكان من  حممد حّقاين - رمحه 
نفسه لتعليم القرآن الكريم، فأّلف هذه القاعدة لتعليم املسلمني األعاجم قراءة القرآن باللغة العربية، كام ُأنزل عىل سيد 
املرسلني، ثم جاء من بعده الشيخ فتح حممد املدين رمحه اهلل، )ولد عام ١322هـ، وتويفِّ سنة ١٤07هـ(، وكان رمحه 
اهلل شيخ عموم مقارئ القارة اهلندية، فوضع بعض التوجيهات لدراستها وتدريسها، وبعض الرتتيبات والتعديالت يف 
املتن لزيادة الضبط واإلتقان، والتيسري عىل الطالب، وهذا أدى إىل انتشارها وتداوهلا، فانترشت يف أغلب أرجاء العامل 
اإلسالمي، وذلك من فضل اهلل تعاىل، ثم بربكة إخالص مؤلفيها. وهبذا نسبت القاعدة إىل مؤلفها؛ )النورانية(، نسبة 
للشيخ نور حممد حّقاين)١). والقاعدة النورانية من القواعد العلمية املتعلقة بعلوم القرآن، حيث تقوم عىل تعليم األطفال 
ي احلروف، كام ُتعّرف بأهّنا الطريقة املتََّبعة لتعليم اللغة العربية، وذلك من خالل تعليم النطق الصحيح للحروف،  هَتَجِّ
ُم َوْصَل احلركات مع احلروف، هذا فضاًل عن َتَعلُِّم املدود، ومواضع  ثّم كيفية َوْصِل احلروف بعضها ببعض، كام ُتَعلِّ
َجة، وباتباع التعليم الصويت. وتعتمد الطريقة النورانية عىل رضب األمثال من آيات القرآن  التَّْشِديِد، بطريقٍة ِعْلِميَّة ُمَتَدرِّ

الكريم أثناء عملية التََّعلُّم، وُتْسَتْخَدم هذه الطريقة لتوضيح الفرق بني الرسم القرآين والرسم اإلمالئي)2). 

رة، القاعدة الَفْتِحيَّة،  َياِت القاعدة النورانية: )نور البيان، القاعدة النُّوَرانِيَّة، القاعدة النُّوَرانِيَّة الَفْتِحيَّة املَطوَّ من ُمَسمَّ
انِيَّة، القاعدة املِكيَّة، قاعدة الُفرقان()3)، والقارئ للقاعدة النورانية جيد  انِيَّة، القاعدة احلَقَّ القاعدة البغدادية، القاعدة الربَّ
ة لتعليم املبتدئني الذين ال جييدون قراءة القرآن قراءة صحيحة. ومتتاز برتتيب دروسها ترتيًبا  أهنا طريقة سهلة وميرسَّ
بة، ثم احلروف املقطَّعة  ا، يساعد عىل إتقان اجلزء حتى يصل إىل الكل، إذ يبدأ الرتتيب باحلروف املفردة، ثم املركَّ تصاعديًّ
دة، ثم توايل حرفني  نة(، ثم الساكنة، ثم املشدَّ يف أوائل بعض سور القرآن، ثم املتحركة بحركة، فاملتحركة بحركتني )املنَوَّ
، حتى يأيت عىل مجيع مفردات القرآن، فكان هذا الرتتيب مساعًدا عىل بلوغ اهلدف  دين، فأكثر، ثم التشديد مع املدِّ ُمشدَّ

»تقديم للقاعدة النورانية الفتحية املطّورة«، تاريخ الزيارة: 2020/8/٤م، عىل الرابط:  (١(
 https://www.dar-alhejrah.com/t13130-topic 

ة: ١٤١9ه، فهرسة مكتبة امللك فهد(. )2) نور حممد حقاين. القاعدة النورانية )مقدمة الكتاب( حتقيق وطبع حممد فاروق الراعي )جدَّ
)3) شكري، أمحد خالد. »مراجعة لكتاب جمالس النور يف تدبر القرآن الكريم وتفسريه بمنهج علمي وتربوي جديد«، جملة كلية الرشيعة والدراسات 

اإلسالمية، جامعة قطر، م. 38، ع. 2، 202١م.
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منه، وهو إجادة قراءة القرآن نطًقا وأداًء جلميع أحوال احلرف)١).

التعريف بمراكز حتفيظ القرآن الكريم: وهي مباٍن مستقلة، أو ُمْلَحَقة باملساجد، خمصصة للتعليم القرآين، ومبادئ 
، وختضع يف معظمها إلرشاف وزارة األوقاف والشؤون  نِّ القراءة والكتابة، يتم التحاق التالميذ هبا، وكذلك كبار السِّ
املراكز، ويتوىل  أو من املحسنني أصحاب األوقاف اخلريية عىل هذه  الوزارة،  اإلسالمية بدولة قطر، ويتم متويلها من 
التعليَم فيها نخبٌة من أهل التخصص من الرجال والنساء. وتقوم هذه املراكز بدور رائد يف تعليم َمْن ينتسب إليها من 
املتعلمني مبادئ القراءة الصحيحة لكلامت القرآن الكريم؛ عن طريق تعليم القاعدة النورانية بدروسها املتسلسلة، وحفظ 
أجزاء من القرآن الكريم، َبْدًءا من سورة الفاحتة، ثم سورة الناس، فصاعًدا، وكذلك تعليم الِقَيم واآلداب اإلسالمية 
بالصغري،  والرمحة  الكبري،  واحرتام  )اخلالء(،  م  احلامَّ ودخول  املنزل،  ودخول  والرشاب،  الطعام  آداب  مثل:  للناشئة، 
والرفق باحليوانات والطيور، وآداب الطريق، واملحافظة عىل نظافة اإلنسان، والبيت، واملدرسة، والبيئة، وكذلك حفظ 
املفاهيم،  العلم، وهكذا. وهذه  ِقَيم اإلحسان والرِبِّ والتعاون، واحلث عىل طلب  التي حتمل  النبوية  بعض األحاديث 
رة؛ ليشبُّوا عليها، فتكون معينًا هلم عىل  وتلك الِقَيم واآلداب مهمة للغاية لغرسها يف نفوس أطفالنا منذ هذه السنِّ املبكِّ
الذاتية عن  استقامة سلوكهم، وحسن ترصفاهتم، وعدم االنحراف عن جادة الصواب، ومن ثم تتحقق استقالليتهم 
التبعية لكل ناعق، ويعتزون هُبويتهم اإلسالمية والعربية، ويققون الوالء فيام بينهم؛ إذ جتمعهم عقيدة واحدة، وِكتاب 

واحد.

المبحث األول: حالة التعليم الديني في قطر قبل ظهور مراكز تحفيظ القرآن الكريم

مع  َعْت  ُوقِّ التي  باملعاهدة  احلامية  ُأهِنَيْت  أن  إىل  ١9١6م،  عام  من  الربيطانية  احلامية  حتت  ترزح  قطر  إمارة  كانت 
الربيطانيني يف ديسمرب عام ١97١م. ومل يتح االحتالل الربيطاين لدول اخلليج العريب أي فرصة للتعليم؛ إْذ اتبع سياسة 

التجهيل ألبناء تلك اإلمارات. 

إنقاذ  املنطقة ذلك، وفكروا يف  أبناء  فيها، وأدرك  فتح مدرسة واحدة  بريطانيا يف  تفكر  فلم  لدولة قطر  بالنسبة  أما 
انحرص  الذي  الشعبي،  بالتعليم  يسمى  ما  ذلك  عن  نتج  وقد  التعليم،  من  الرضوري  القدر  وتأمني  إنقاذه،  يمكن  ما 
»الكتاتيب  يف  متمثلة  قطر  يف  للتعليم  رة  املبكِّ البداية  وكانت  العلم.  وجمالس  األثرية،  واملدارس  املحلية،  الكتاتيب  يف 
التعليم  من  النوع  هذا  وكان  واحلساب،  الكتابة  ومبادئ  القرآن،  تالوة  الناشئة  تعليم  تولَّت  فئة  قامت  إْذ  والبيوت«؛ 
أوفر حظًّا من غريها من  إىل منطقة األحساء، والعراق. وكانت قطر  تعلموا خالل أسفارهم  قليل،  منحرًصا يف عدد 
إمارات اخلليج العريب؛ بكثرة عدد الكتاتيب واملدارس املوجودة فيها، ففي خالل عهد الشيخ قاسم بن حممد آل ثاين 
س  ست فيها القراءة والكتابة، والقرآن الكريم، ومدرسة )متوسطة( نظامية، كانت ُتَدرَّ كان يف قطر عرشة كتاتيب، ُدرِّ

إنجي بنت حممد »دورة القاعدة النورانية«، مرجع سابق.  (١(
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فيها العلوم عىل املنهج الرتكي، وكانت مؤلفة من ثالثة صفوف ابتدائية، وثالثة أخرى متوسطة)١). 

أية مواصفات، وال يشرتط  الغرفة  والُكتَّاب: هو مدرسة مصغرة ذات غرفة واحدة، ومعلِّم واحد، ال يشرتط يف 
يف املعلِّم حصوله عىل أية مؤهالت علمية أكاديمية، وُيشد يف هذه الغرفة عدد من الطالب بأعامر خمتلفة، ومستويات 
ع«، وغالًبا ما يكون هو نفسه إمام مسجد احلي وخطيبه.  متباينة، ليعلِّمهم هذا املعلِّم الذي كان يسمى يف قطر »مطوِّ
وُيقبل يف الكتَّاب كل راغب يف التعليم، وُيقسم الطالب يف داخل قاعة الدرس بحسب أعامرهم من ناحية، وحتصيلهم 

من ناحية أخرى. وتتمثَّل مواد الدراسة يف الكتَّاب يف: 

1-  العلوم الرشعية، متمثلة يف: حفظ القرآن وجتويده، وفقه »العبادات«، وكان يعطى يف أضيق احلدود عىل مذهب 

واحد، هو مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، وال يتعداها إىل »املعامالت«. والسرية النبوية: والتي تشمل مولد النبي 
ويشمل  الديني:  والقصص  مبسط.  بشكل  وحروبه  وغزواته،  الدعوة،  لنرش  وجهاده  وهجرته،  وبعثته،  ملسو هيلع هللا ىلص 

قصًصا عن األنبياء واملرسلني، وجهادهم يف احلق واخلري. كام يشمل توضيًحا لبعض أيام اإلسالم املشهورة. 

بشكل  العربية  اللغة  قواعد  مبادئ  وبعض  العريب،  واإلمالء  والكتابة  القراءة  مبادئ  وتشمل:  العربية،  اللغة    -2

مبسط. وحفظ الشعر العريب، وبخاصة القديم منه، مع حفظ بعض اخلطب الشهرية.

مبادئ احلساب، وتشمل: تعليم العمليات األربع لألعداد الصحيحة، مع التدقيق العميل عليها. وتعليم العمليات   -3

األربع للكسور االعتيادية البسيطة. وكانت قاعة الدرس عبارة عن غرفة واحدة كبرية، ال تشرتط فيها مواصفات 
معينة كام أسلفنا، وال حتتوي من األثاث، إال عىل سجادة صغرية، توضع يف صدر القاعة ليجلس عليها »املطوع«، 
وحصري كبري جيلس عليه الطالب يف صفوف مرتاصة، ويف أحد أركان القاعة زير ماء »حب« يرشب منه التالميذ، 
وربام احتوت القاعة عىل لوح أسود »سبورة«، وبعض ألواح اإِلْرِدَواز)2) التي يتعلم عليها املبتدئون. وكان يسري 

نظام التعليم يف الكتاب طبًقا للخطوات التالية:

اخلطوة األوىل: تقسيم املطوع تالميذه ملجموعات بحسب مستوياهتم الدراسية، فمنهم املبتدئ، واملتوسط، واجليد 
الذي شارف عىل ختم القرآن »تالوة«، واألجزاء الثالثة األخرية »حفًظا«، ويراعي يف التقسيم أن جيلس املتقاربون أعامًرا 

متجاورين. 

أمحد العناين، »وثائق التاريخ القطري -2- من الوثائق الربيطانية العثامنية ١868-١9٤9م«، قسم الوثائق، مكتب األمري، الدوحة، ١979م، ص.   (١(
ل: ١95٤، ١96٤م«، جملة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية، جامعة  ١23. نقاًل عن: يوسف إبراهيم العبد اهلل، »التعليم يف قطر يف مرحلة حتوُّ

قطر، ع. ١0، السنة ١0، )١998م(، ص. 6١-65 بترصف.
اإلْرِدَواز: صخر صفائحي، أو حبيبات من الصخر املرقق، حجر َصْلصايل، ذو لون َأدكن، يرضب إىِل الزرقة َأو اخلرضة. وهو نوع من الصخور   (2(
املتحولة، تكونت من الطني، أو من الرماد الربكاين، عرب ماليني السنني. والنتيجة هي صخور مرققة كأوراق الشجر. يستخدم يف صناعة ألواح 
َألواح للكتابة. جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط )القاهرة: مكتبة الرشوق الدولية، الطبعة  اإِلْرِدَواز، ويستعمل يف سقوف املنازل، ويتخذ منه 

الرابعة، ١٤25هـ/200٤م(، ج. ١، ص. ١3. 
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ع أذكى الطالب يف املجموعة، وأقواهم شخصية، وأكثرهم حتصياًل، ليعينه »عريًفا« عىل  اخلطوة الثانية: اختيار املطوِّ
املجموعة الالحقة ملجموعته، فيكون لكل جمموعة »عريف« من املجموعة التي تعلوها مستوی، وهو مسئول مبارش عن 

ع مسئواًل مبارًشا عن املجموعة األعىل، ومسئواًل غري مبارش عن املجموعات األدنى.  املجموعة، كام يعدُّ املطوِّ

ع درسه عىل املجموعة األعىل أواًل، ثم عىل املجموعات األخرى جمموعة جمموعة، معطًيا  اخلطوة الثالثة: إلقاء املطوِّ
فرصة للمجموعة األعىل بأن تذاكر ما أعطيته، يف حني درسه للمجموعات األخرى، ويرص عىل أن ينوع الدرس بني 

املجموعات، فإذا أعطى األوىل حساًبا، أعطى الثانية قراءة، والثالثة كتابة، وهكذا.

ينتقل كل عريف إىل جمموعته، ويوايل  املجموعات،  الدروس جلميع  ع من إعطاء  املطوِّ انتهاء  بعد  الرابعة:  اخلطوة 
ع الذي يبدأ يف السامع منهم، وتصحيح أخطائهم. وتشمل  متابعة تالميذ املجموعة، حتى إذا أكملوا واجبهم أبلغ املطوِّ

ع الشهري، وإجيار قاعة الدرس، وبعض الكتب املدرسية والقرطاسية(. نفقات التعليم يف الكتَّاب: )راتب املطوِّ

ًزا، وهي: يت مدارس جتوُّ ومن أهم الكتاتيب التي أثبتت جدارهتا بداية القرن العرشين ثالثة كتاتيب، ُسمِّ

لتعليم  الدوحة  يف  ُكتَّاهبام  وافتتحا  »نجد«،  منطقة  من  قِدما  وقد  محدان،  ابن  والشيخ  الرحباين،  الشيخ  مدرسة   -1

القرآن.

س ُكتَّابه سنة ١900م.  2-  مدرسة الشيخ حممد اجلابر، وهو من أهايل قطر، وقد أسَّ

العام. وقد جذبت هذه  ُكتَّابه يف نفس  س  أيًضا، وقد أسَّ أهايل قطر  الشيخ حامد األنصاري، وهو من  مدرسة   -3

الكتاتيب الثالثة باإلضافة إىل أبناء قطر كثرًيا من أبناء اإلمارات املجاورة، الذين كان يتحمل نفقات تعليمهم 
أو  الشيوخ  النفقات عادة أحد  يتربع هبذه  إماراهتم. وكان  أهايل  األثرياء من  املحسنني  وإقامتهم يف قطر بعض 
قاعة  الثاين  م  وُيقدِّ ع،  املطوِّ أجر  أحدهم  فيدفع  واحد،  ُكتَّاب  تكاليف  يف  واحد  من  أكثر  يتعاون  وقد  األثرياء، 
الدرس، والكتب التي يستوردها من البلدان املجاورة، كام فعل السيد خليل الباكر الذي كان يستورد الكتب من 

البحرين. وإىل جانب هذه الكتاتيب الثالثة وجدت كتاتيب أخرى يف قطر، ومنها:

رهم، يف منطقة الغانم. 4-  ُكتَّاب الشيخ الدرهم، لصاحبه: عبد اهلل بن محد الدِّ

5-  ُكتَّاب السنيدي، لصاحبه الشيخ: عبد الرمحن السنيدي، بجوار مسجد الشيوخ.

6-  ُكتَّاب ُمالَّ حسن مراد، قرب مقربة الدوحة القديمة.

ايل، لصاحبه الشيخ: عبد احلميد الدايل، بمنطقة البدع. 7-  ُكتَّاب الدَّ

8- ُكتَّاب ُمالَّ سامل، وُكتَّاب ُمالَّ حامد حبيب، وغريمها.

9-  ُكتَّاب الشيخ إبراهيم حممد امُلالَّ يف منطقة الوكرة )خارج الدوحة(.
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10- ُكتَّاب ُمالَّ إبراهيم األنصاري يف اخلور )خارج الدوحة(. 

11- ُكتَّاب ُمالَّ حسني األنصاري يف الذخرية )خارج الدوحة(.

12- ُكتَّاب الشيخ حممد بن عبد الرمحن اجلهويش يف الظعاين قرب سميسمة )خارج الدوحة(.

13- ُكتَّاب حممد بن خليفة السادة يف املفري )خارج الدوحة()١). 

تكن  ومل  العرشين،  القرن  بدايات  حتى  للذكور،  متاًحا  كان  كام  التعليم  من  حظَّها  القطرية  الفتاة  تنل  ومل  هذا، 
يف قطر مدارس للبنات، وكان ُيكتفى يف تعليمهن قراءة القرآن عىل أيدي املتطوعات. وممن برْعَن يف حفظ القرآن 
احلقيقية  البداية  وكان  ١938م،  عام  الفتيات  لتعليم  ُكتَّاًبا  افتتحت  وقد  اجليدة،  حممود  آمنه  السيدة:  وجتويده 
الفتيات يف قطر؛ إذ كانت تالوهتا واضحة  الكتَّاب هو األشهر بني كتاتيب تعليم  الفتاة القطرية، وكان هذا  لتعليم 

ومتميزة)2).

المبحث الثاني: حروف التَّهجي في نظام التعليم في الكتاتيب، والخالوي القرآنية

والتي  مقاصُدهم،  لُِتْفَهَم  هبا  التَّكلم  اعتادوا  التي  األلفاظ  جمموع  عن  عبارة  هي  قوم  كلِّ  لغة  أنَّ  معلوم  هو  مما 
صفة  هي  واهليئة  املنظومة،  األلفاظ  هي  فاملادة  وهيئًة،  مادًة  لغة  لكل  أنَّ  ومعلوم  عادة.  أغراضهم  عن  هبا  يعربون 
ِم به أنه توجد فروق يف ألسنة أهل البالد، وإن كان جيمعهم ُقْطٌر  هذه احلروف التي تتكون منها األلفاظ. ومن املَسلَّ
واحد، لكن هذه الفروق ال متنع من التحاور، وفهم بعضهم بعًضا. ونظًرا هلذا االختالف؛ ُتَعدُّ لغة العرب جمموعة 
من اللغات، وإن كانت يف الواقع لغة واحدة. هذا، وجتدر اإلشارة إىل مجلة من القواعد املتعلِّقة بحروف اهلجاء أو 
السودان، وهي  القرآنية يف  الكتاتيب املرصية، واخلالوي  التعليم يف  التي سار -وما زال يسري- عليها نظام  التَّهجي 

كام ييل: 

- تأيت حروف اهلجاء يف منهج كلٍّ من الكتاتيب املرصية، واخلالوي القرآنية يف السودان وفق هذا الرتتيب: )أ،ب، 
ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي()3).

ناجي، كامل. »تاريخ التعليم الشعبي يف قطر«، مؤمتر دراسات تاريخ رشق اجلزيرة العربية، يف الفرتة 28-١976/3/2١ )الدوحة: مؤسسة دار   (١(
العلوم للطباعة والنرش والتوزيع، ١976م(، ج. 2، ص. 5١3-5١٤، بترصف.

الوثائق  مركز  العرشين،  القرن  خالل  القطري  املجتمع  يف  التغيري  قضايا  ندوة  إىل  مقدمة  ورقة  القطرية«،  املرأة  وضع  يف  »التغيري  املسند،  شيخة   (2(
والدراسات اإلنسانية، جامعة قطر، 25-١989/2/28م.

خيالف هذا الرتتيب منهج الُكتَّاب واملحرضة يف بالد املغرب العريب؛ إْذ يكون ترتيب حروف اهلجاء عىل النحو التايل: )أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د،   (3(
ذ، ر، ز، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، هـ، و، ي(، ويأيت الرتتيب األبجدي عىل الطريقة املرشقية هكذا: )أبجد هوز حطي 
كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ(، بينام الرتتيب األبجدي عىل الطريقة املغربية هو: )أبجد هوز حطي كلمن صعفض قرست ثخذ ظغش(؛ اخلليل 

النحوي، بالد شنقيط املنارة والرباط )تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ١987م(، ص١69-١7١.
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- عدد احلروف العربية )28( حرًفا عىل األرجح من اآلراء،)١) باعتبار أن اهلمزة )ء( حرف أصيل، واأللف متفرع 
منها مثل )َذاَت، قال(، حيث تأيت اهلمزة كحرف مستقل بذاته يف الكلمة مثل: )قروء، يشاء، شئتم، بئس، ءامن(، 
وتكتب ألًفا حال الفتح والضم والكرس إذا كانت أول الكلمة، أو وسطها، حال الفتح مثل: )أمحد، َأِمَن، َأَخَذ(، 
، إِبَراهيم(، وحال السكون مثل:  اَك، إِنَّ ة، ُأِخُذوا(، وحال الكرس مثل: )إِيَّ وحال الضم، مثل: )ُأُحد، ُأسامة، ُأرْسَ
)تْأَمنَّا، يْأِن، َيْأِت(، كام تأيت مع الياء يف كلمة واحدة، وتقع بعدها مثل: )ِسيَئ هِبِْم، امُلِسيُئ(، وتأيت قبل الياء يف 
كلمة واحدة، مثل: )َرِئيٍس، بئيس(، وتأيت مع الواو يف كلمة مثل: )رءوف( يف رسم املصحف، وتكتب كذلك: 
القرآنية  املرصية، واخلالوي  الكتاتيب  منهجية  اهلمزة حسب  وترتيب  )ُسَؤال(،  اإلمالء، وكلمة:  )رؤوف( يف 
السودانية، يكون يف أول حروف اهلجاء، حيث وجود األلف، وتكتب عليه هكذا )أ( بخالف ما عليه الرتتيب 
اهلجائي للهمزة يف القاعدة النورانية التي يعتمد عليها املنهج التعليمي للناشئة يف دول اخلليج العريب. )قال أبو 
عمرو: وقال بعض أهل اللغة: إنام تقدمت األلف سائر احلروف ألجل أهنا صورة للهمزة املتقدمة يف الكالم، 
ولأللف اللينة، ولسائر اهلمزات أحياًنا. فلام انفردت بأن تكون صورة اهلمزة املتقدمة يف الكالم، وشاركت الواو 
مت...(، ثم يقول تتمة للحديث  والياء يف أن تكون مرة صورة لنفسها، ومرة صورة للهمزة املتوسطة واملتأخرة ُقدِّ
عن هذا املعنى: )إنام تقدمت األلف،... لتقدمها أيًضا يف أول الفاحتة التي هي أم القرآن)2)، ولكثرة دورها يف 

الكالم، وترددها يف املنطق، إذ هي أكثر احلروف دوًرا وترّدًدا()3).

- عند تعليم الطفل يراعي املَعلُِّم يف الُكتَّاب االلتزام بالنطق القرآين يف احلروف اخلمسة التي تأيت يف أوائل السور 
احلروف  وهذه  خاصة(،  )الفتحة  باحلركات  ضبطها  ومراحل  ِمَها،  َتَعلُّ ِمْن  األوىل  املرحلة  يف  وذلك  القرآنية، 
هي: )ح. ر. ط. هـ. ي.(، فيقول يف نطقها لألطفال: )َحا، َرا، َطا، َها، َيا()٤)، وال ينطقها: )حاء، راء، طاء، 
هاء، ياء، حيث مل تثبت اهلمزة يف آخر هذه احلروف عند النطق هبا، وهذا يف غري كلامت القرآن الكريم، حيث 
جاء النطق هبذه األحرف عىل حرفني فقط، كام سبق ذكره. ويقاس عليها يف النطق احلروف اآلتية: )ب، ت، 
الكلمة.  بِنَْيِة  يف  بغريها  متصلة  جاءت  وإنام  الكريم،  القرآن  يف  مقطعة  حروًفا  ترد  مل  وهي  ف(،  ظ،  خ،  ث، 
احلروف  هذه  وجمموع  بإثباهتا.  البعض  نطق  وإن  هبا،  النطق  يف  اهلمزة  إثبات  عدم  اللغة  علامء  عند  واملرجح 
ويراِعي  بيانه.  سيأيت  كام  الراجح،  عىل  والعرشين،  الثامنية  اهلجاء  حروف  جمموع  من  حرًفا(،  عرش  )أحد  هو 

حفني بك ناصف. تاريخ األدب، أو حياة اللغة العربية )القاهرة: مطبعة اجلريدة برساي البارودي، بغيد العّدة، اجلامعة املرصّية، ١909-١9١0(، ص. ١6.  (١(
العّد  الباء. وأما يف مذاهب  البسملة، فيكون احلرف األول منها هو  العّد املكي والكويف؛ ألن اآلية األوىل فيهام هي  إنام يأيت عىل غري  هذا الكالم   (2(

األخرى آليات القرآن،  فتكون األلف هي أول الفاحتة، كام ذكر الداين.
أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين، املحكم يف نقط املصاحف، حتقيق عزة حسن )بريوت: دار الفكر املعارص، دار الفكر بدمشق، ١٤١8هـ/١997م(،   (3(

ص. 28-27.
هتجي هذه احلروف يكون عىل حرفني فقط، وهو املروي مشافهة وبالسند املوصول عند قراءهتا يف أوئل سور القرآن الكريم حيث وقعت.   (٤(
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ز.  ر.  ذ.  د.  )ا.  بعدها، وهي:  التي  احلروف  كتابتها عن غريها من  املنفصلة يف  احلروف  الطفل  تعليم  املَعلُِّم 
و(؛ إْذ ال يمكن اتصاهلا بحرف بعدها. )ومن احلروف ما ال يتصل به يشء بعده. وهي ستة: األلف، والدال، 
والذال، والراء، والزاي، والواو. ويمكن أن تكون كذلك لئال تلتبس بغريها. إذ لو اتصل باأللف يشء بعدها 
ألشبهت الالم. ولو اتصل بالواو يشء ألشبهت الفاء والقاف، ولو اتصل بالدال والذال والراء والزاي يشء 

ألشبهت الباء والتاء، وما أشبهها()١).

- ُيراِعي املَعلُِّم يف الُكتَّاب يف هذه املرحلة التعليمية للطفل الرتكيز عىل: معرفة أسامء احلروف، ومعرفة شكلها 
الُعمرية  الفرتة  هذه  يف  التَّعلُّم  مراحل  أخطر  ِمْن  ُتَعدُّ  حيث  هبا،  النُّطق  وتصحيح  وُتْرَسُم(،  ُتْكَتُب  )كيف 

. للطفل

ه حرًفا مستقالًّ من مجلة  - مل يثبت املنهج التعليمي يف الكتاتيب واخلالوي حرف )ال( قبل حرف »الياء«، ومل يعدُّ
حروف اهلجاء، وإنام جعله من مجلة احلروف املمدودة باأللف، شأنه شأن غريه من حروف اهلجاء، بخالف 
دولة  يف  التحفيظ  مراكز  منهج  وكذلك  شنقيط،  وبالد  العريب،  املغرب  بالد  يف  الكتايب  التعليم  منهج  عليه  ما 
قطر املتَّبِع للقاعدة النورانية. )والذي ذكر »الم ألف«، يف احلروف كان عليه أن يذكر )الم واو( و)الم ياء(، 
، وتكون  واجلمهور عىل عدم ذكر »الم ألف«، يف احلروف اكتفاًء ببيان أن األلف والواو والياء تأيت حروف َمدٍّ
أحرًفا أصلية، كام بيَّنا. فأسامء احلروف األصلية )۲۸(، ومسمياهتا )۳۱(، ألن ثالثة من األسامء تدل عىل ستة 
ا، حال سكونه  من املسميات، وهذه الثالثة هي كام سبق: )األلف، الواو، والياء(، إذ كل واحد منها يكون َمدًّ
ووجود حركة تناسبه له قبله، أو غري َمدٍّ إذا تم حتريكه. والتحقيق أن احلرف الساكن حرف بسيط، واحلرف 
املتحرك مركب من أمرين: األول: جوهر احلرف ومادته. والثاين: جزء من حرف املد، فالفتحة جزء من ألف، 
احلركة  فإذا طالت  أمكن حتريك احلرف،  ملا  اجلزء  ياء، ولوال هذا  والضمة جزء من واو، والكرسة جزء من 

وجد حرف املد كله()2). 

قبله  الذي  يتقن  آخر حتى  ينتقل حلرف  اهلجائية حرًفا حرًفا، وال  احلروف  الطفل  تعليم  الُكتَّاب  معلِّم  يراِعي   -
متاًما. كام يتم له التأكد من حفظ هذه احلروف حفًظا جيًدا، ترتيًبا تنازليًّا، من أعىل ألسفل، أي: من )األلف 

إىل الياء(.

الداين، املحكم، ص. 27.   (١(
ناصف. تاريخ األدب، ص. ١6. والصواب أن الذين زادوا حرف )ال( قالوا: كام أننا َنُعدُّ الواو والياء غري املهموزتني حرفني مستقلني، فينبغي أن   (2(
، وحيث إن األلف ال يمكن النطق هبا إال مع حرف قبلها؛ فاصطلحوا عىل رسمها مسبوقة بالالم، وجعلوها  َنُعدَّ األلف غري املهموزة حرًفا مستقالًّ
الغناء عن كوهنا حرًفا  ، وفيه  املدِّ الفتح حلرف اهلجاء مع حرف  الالم حالة حركة  ثانية مع  تتكرر مرة  ال، لكن هذا ال يستقيم، حيث  حرًفا مستقًّ

. مستقالًّ
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ي مقارًنا بمنهج الُكتَّاب في مصر، والخالوي  المبحث الثالث: منهج القاعدة النورانية في تعليم التََّهجِّ
في السودان

َجاِء امْلُْفَرَدة، كام وردت يف القاعدة النورانية. أوًل: جدول ترتيب ُحُروف اهْلِ
َألِْف
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ي احلرف، مع غياب ما يدل عىل صفة تعليمه للمتعلِّم، حتى يميز احلرف عن غريه،  ُيالَحُظ: وجود ما يدل عىل هتجِّ
كام هو ظاهر يف اجلدول أعاله.

ثانًيا: جدول حروف اهلجاء )األبتثي(، وطريقة تعليمها للطفل، حسب منهج الكتاتيب املرصية.
ي احلرفرمز احلرف ي احلرفرمز احلرفصفة تعليم احلرفهتجِّ صفة تعليم احلرفهتجِّ

فوقها نقطةضادضَألٌِف عليه مهزةألفأ
خاٍل من النقاططا )َطْه(طحتتها نقطةبا )بِْه(ب
فوقها نقطةظا )َظْه(ظفوقها نقطتانتا )تِْه(ت
خاٍل من النقاطعنيعفوقها ثالث نقاطثا )ثِْه(ث
فوقها نقطةغنيغحتتها نقطةجيمج
فوقها نقطةفا )فِْه(فخاٍل من النقاطحا )َحْه(ح
فوقها نقطتانقافقفوقها نقطةخا )َخْه(خ
خاٍل من النقاطكافكخاٍل من النقاطدالد
خاٍل من النقاطالملفوقها نقطةذالذ
خاٍل من النقاطميممخاٍل من النقاطرا )َرْه(ر
فوقها نقطةنوننفوقها نقطةزا )زين()١)ز

خاٍل من النقاطها )ِهْه(هـخاٍل من النقاطسنيس
خاٍل من النقاطواووفوقها ثالث نقاطشنيش
حتتها نقطتانيا )ِيْه()2)يخاٍل من النقاطصادص

ي )زين( غري فصيح، وإن استعمل يف بعض البالد العربية، والفصيح )زاي(، وهذا هو األشهر. وجيوز أيًضا )زاء(. وأما )زين( ففي غري  هذا التَّهجِّ  (١(
لغة العرب، لكن جرى النطق هبا يف كثري من كتاتيب القرى املرصية.

كلامت: )با، تا، ثا، حا، خا، را، طا، ظا، فا، قا، ها، يا(. فيها املد والقرص واإلمالة، ولغة اإلمالة هي املستعملة يف الكتاتيب بمرص، ويقال يف نطق   (2(
حرف الزاي: »زين«، وهي الطريقة التعليمية املستعملة يف الكتاتيب بمرص - وإن كانت عىل خالف املعهود يف التهجي هبا - وحروف اهلجاء إذا 
ْت ُأْسِكَن أواخرها. وأحياًنا َتلحق اهلاء الساكنة يف النطق هبا، فنجد َمن يقرؤها هكذا: )بِْه. تِْه. ثِْه. َحْه. َخْه. َطْه. َظْه. فِْه. ِهْه. ِيْه(. لكن  َدْت َوُمدَّ رُسِ

من غري إشباع للكرس يف املكسور منها. وهذا بحسب طريقة التََّعلُّم التي ينتهجها الشيخ امُلَعلِّم مع تالميذه يف القرى والُكفور والنجوع.
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ثالًثا: جدول يوضح رموز حروف اهلجاء وصفة النطق هبا يف نظام التعليم يف اخللوة ببالد السودان:
ي احلرفرمز احلرف ي احلرفرمز احلرفصفة تعليم احلرفهتجِّ صفة تعليم احلرفهتجِّ

الضاد واحدة من فوق يلضادضال يشء عليهأليف)١)أ
الطاء ال يشء عليهطاطالباء واحدة من حتتيباءب
الظاء واحدة من فوق يلظاظالتاء اثنني من فوق يلتاءت
العني ال يشء عليهعنيعالثاء ثالثة من فوق يلثاءث
الغني واحدة من فوق يلغنيغاجليم واحدة من حتتيجيمج
الفاء واحدة من فوق يلفاءفاحلاء ال يشء عليهحاءح
القاف اثنني من فوق يلقافقاخلاء واحدة من فوق يلخاءخ
الكاف ال يشء عليهكافكالدال ال يشء عليهدالد
الالم ال يشء عليهالملالذال واحدة من فوق يلذالذ
الالم ال يشء عليهميممالراء ال يشء عليهراءر
فوقها نقطةنوننالزين واحدة من فوق يلزينز

اهلاء ال يشء عليههاءهـالسني ال يشء عليهسنيس
الواو ال يشء عليهواووالشني ثالثة من فوق يلشنيش
الياء اثنني من حتتي)2)ياءيالصاد ال يشء عليهصادص

يرى القارئ الكريم وجه الشبه الكبري بني منهج التعليم حلروف اهلجاء )األبتثي( يف الكتاتيب املرصية، واخلالوي 
ي احلرف، ويرى بجالء الوحدة بينهام  السودانية، وذلك يف صفة تعليم احلرف اهلجائي، مع اختالف طفيف يف كيفية هتجِّ

يف عدد احلروف وترتيبها.

رابًعا: عرض دروس القاعدة النورانية.

الدرس األول: يتضمن تعليم حروف اهلجاء امُلفردة، املجردة عن احلركات، حيث يرص امُلعّلم عىل قراءة األحرف 
املفردة كام هو احلال )أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، و، 

ٍد)3).  هـ، ء، ي، ے(، أمام تالميذه، وبدورهم يكرروهنا وراءه بإيقاٍع ُمَوحَّ

الدرس الثاين: يشتمل عىل تعليم حروف اهلجاء املركبة، حيث ُيركز امُلعلم عىل طالبه يف التحقق من صحة خمارج 
احلروف املركبة، ومنها: )ال، با، نس، كب، بيل، لح، ؤ، ئ،... إلخ(. 

الفراهيدي، كتاب العني، مرتًبا عىل حروف املعجم. حتقيق وترتيب عبد احلميد هنداوي  ا َحْرٌف«. اخلليل بن أمحد  ِكاَلمُهَ »... واأَللُِف واأَللِيُف   (١(
)بريوت: دار الكتب العلمية، ١٤2٤هـ/2003م(، ١/79، 80.

كلامت: )عليه، حتتي، يل(، تنطق بإمالة اللسان الدارج. ويفصحها سيدنا، وهو الشيخ املعلِّم، فيقول: الباء نقطة واحدة من حتتها، وهكذا.  (2(
اين، القاعدة النورانية، ص. 6، بترّصف. )3) حقَّ
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الدرس الثالث: يف هذا الدرس يؤكد امُلَؤلُِّف عىل رضورة تعليم احلروف امُلقطعة، وتشتمل غالًبا عىل بدايات السور 
الكريمة من األحرف، كام هو احلال يف: )امل، يس، طسم، الر، حم، عسق(. 

الدرس الرابع: يف هذا الدرس ُيركز املعلم عىل تعليم التالميذ احلروف املتحركة، سواًء كانت مفتوحًة، أو مضمومًة، 
أو مكسورة، مثال: )َب، ِب، ُب، َص، ِص، ُص(. 

الدرس اخلامس: حيث يتعلَّم التالميذ يف هذا الدرس األحرف امُلنّونة، مثال: )ًبا، ٍب، ٌب، ًظا، ٍظ، ٌظ(. 

الدرس السادس: هو مراجعٌة شاملٌة للدرسني السابقني؛ إْذ يتدرب التالميذ عىل احلركات والتنوين. 

لة(؛  الدرس السابع: يتعرف التالميذ يف هذا الدرس عىل األلف والياء والواو الصغرية )احلركات الطويلة، مّد الصِّ
أي تلك التي نراها فوق، أو حتت حروف األلف اللينة، والواو، والياء يف القرآن الكريم. 

ُف التالميذ بأحرف املد الثالثة، وَحْريَفِ اللني، وكيف ُينطق هبا بطريقة صحيحة.  الدرس الثامن: ُيَعرَّ

الدرس التاسع: يتدرب فيه التالميذ عىل التنوين، وأحرف املد الثالثة، وَحْريَفِ اللني، وذلك من خالل ذكر أمثلة من 
كلامت القرآن الكريم. 

الدرس العارش، والدرس احلادي عرش: ُيركز عىل تعريف التالميذ بشكل السكون، وكيفية النطق به بطريقة صحيحة، 
وتدريبهم عىل ذلك من خالل أمثلة من كلامت القرآن الكريم)١).

ة، وكيفية النطق الصحيح هبا مع  دَّ ة مع احلركة والتنوين؛ إْذ يتعرف التالميذ عىل شكل الشَّ دَّ الدرس الثاين عرش: الشَّ
احلركات الثالث، ومع التنوين)2).

د مع احلركات الثالث، ومع التنوين. الدرس الثالث عرش: تدريبات عىل احلَْرِف امُلَشدَّ

ي  ة والسكون، وذلك من خالل ذكر أمثلة من كلامت القرآن الكريم، والتهجِّ دَّ الدرس الرابع عرش: تدريبات عىل الشَّ
عة احلروف بلفظة واحدة. لكل حرف من الكلمة بحركته عىل ِحَدٍة، ثم النطق بالكلمة جممَّ

تني يف كلمة. دَّ الدرس اخلامس عرش: تدريبات عىل الشَّ

دة«)٤)؛ إْذ يتعرف التالميذ  )3). »تدريبات عىل املدِّ مع الشَّ ة والسكون مع املدِّ الدرس السادس عرش: تدريبات عىل الَشدَّ
د  َك، َلَضآلُّوَن(، ويقصد بذلك َفّك احلرف املشدَّ ، َدآبَّة، حآجَّ ة يف الكلمة الواحدة. مثال ذلك: )َضآلًّ دَّ عىل املدِّ مع الشَّ

الذي يعدل حرفني، أوالمها ساكن، وثانيهام متحرك. »املد الالزم«)5).

)١)  املرجع نفسه، ص. ١8-١9. بترّصف.
)2)  حّقاين، القاعدة النورانية، ص. 22-23، بترصف.

)3)  املرجع نفسه، ص. 26.
)٤)  املرجع نفسه، ص. 3١. 

)5)  املرجع نفسه، ص. 26. بترصف.
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الدرس األخري: تدريبات عىل ما سبق من دروس القاعدة النورانية)١).

المبحث الرابع: تقويم القاعدة النورانية

مما ال شك فيه أن القاعدة النورانية طريقة رائدة يف تعليم الكيفية الصحيحة للنطق باحلرف اهلجائي، خاصة حروف 
الكلامت القرآنية يف مراحلها املتنوعة؛ حسب ضبطها، أو جتريدها من احلركة، وقد كتب اهلل تعاىل هلا االنتشار والبقاء 
انتشارها يف ربوع أرض اإلسالم، رشًقا وغرًبا، شاماًل  تنترش وتتسع رقعة  اهلل، وما زالت  ألَّفها صاحبها رمحه  أن  منذ 
التعليمية،  العملية  متطلبات  مع  متاشًيا  وُحْسن عرضها،  وحتسني صورهتا،  يمنع من جتويدها،  ذلك ال  لكن  وجنوًبا، 
يف ظل هذا التطور املستمر للمناهج والوسائل التعليمية، خالل هذه احلقبة الزمنية املتنامية يف التطور. ويشمل العمل 
التقويمي للقاعدة النورانية مجلًة من التنبيهات، تبدو رضورية، للجمع بني طريقة التعلُّم الصحيح حلروف العربية الثامنية 
دة، ومضبوطة باحلركة، والسكون، والتشكيل مع احلركات املتنوعة، ومع حروف املد الثالثة، وغري  والعرشين مفردة جمرَّ

ذلك، مما يتضح للقارئ الكريم، يف السطور التالية:

العلامء عىل عددها، وهي )28)  اتفق كثري من  تتكون من مجلة حروف  العربية  اللغة  أن  املعلوم  التنبيه األول: من 
حرًفا، واختلف يف ترتيبها بني أهل املغرب العريب، وأهل املرشق. واملعتمد لدى الكتاتيب املرصية واخلالوي القرآنية يف 
السودان، ويف املرحلة االبتدائية يف املدرسة التعليمية، هو الرتتيب األلفبائي، أو )األبتثي( الذي وضعه: َنرْصُ بُن َعاِصٍم، 
، بتكليف من احلجاج بن يوسف الثقفي، يف زمن اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان.  يُّ وَيَْيى ْبُن َيْعَمَر اْلَعْدَوايِنُّ اْلَبرْصِ
وهذا الرتتيب، مبني عىل املشاهبة بني احلروف شكاًل ورساًم، واملقابلة فيام بني احلروف املنقوطة. وهو: )أ. ب. ت. ث. 
ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. س. ش. ص. ض. ط. ظ. ع. غ. ف. ق. ك. ل. م. ن. هـ. و. ي(. وخالف أهل املغرب العريب 
بـُوا حروف العربية عىل هذا النحو: )ا. ب. ت. ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. ط.  الرتتيب املشـرقي، حلروف اهلجاء، َفَرتَّ

ظ. ك. ل. م. ن. ص. ض. ع. غ. ف. ق. س. ش. هـ. و. ي()2(.

وقد خالفت الطريقة النورانية الرتتيب الذي عليه أهل مرص والسودان، فلم جتعل اهلمزة أول احلروف، بل جعلتها 
يف آخرها، قبل الياء، من غري ألف، كام خالفت يف الرتتيب بني الواو واهلاء، فقدمت الواو عىل اهلاء، وزادت ألًفا من غري 
مهزة يف أول احلروف، كام زادت ألًفا لينة )ى( ياء معقوصة )ے( كحرف أخري حلروف اهلجاء. والصواب واهلل أعلم، 

املرجع نفسه، ص. 26-3١.  (١(
صادق عبد اهلل أبو سليامن، التثقيف يف اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، ط5 )غزة: دار املقداد للطباعة، ١٤33هـ/20١3م،(، ص. 253؛ وانظر   (2(
لنفس املؤلف: »ترتيب رموز احلروف العربية واملصطلحات الدالة عليها«، مقرتح قرار، منتدى جممع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية، مكة املكرمة، 

تاريخ الزيارة: 2020/06/2٤م، عىل الرابط التايل:
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=4211http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=4211 

وهذا الرتتيب هو ما درج عليه التعليم اهلجائي يف الكتاتيب املرصية، واخلالوي السودانية.
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مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد 4٠-العدد 1( – 144٣هـ /٢٠٢٢ م، علمية محكمة، جامعة قطر

أهنا حركة إشباع ملدِّ الياء املكسور ما قبلها، وبعدها متحرك)١) )وهو مد الصلة، كربى كانت أو ُصغرى(، وليس حرًفا 
من مجلة احلروف العربية الثامنية والعرشين.

التنبيه الثاين: عند مراجعة املنهج التعليمي املتَّبع يف مراكز التحفيظ يف قطر، ُوِجَد أن الذي ُيْعَتَمُد عليه يف التدريس 
دة«)2). وخيتلف ترتيب  لتعليم حروف اهلجاء هو كتاب »الدروس اهلجائية لتعليم قراءة القرآن الكريم بطريقة سهلة وجموَّ
الِكَتاب املعتمد من  النورانية املطبوع للشيح حقاين - رمحه اهلل - عنه يف ترتيب  القاعدة  حرف اهلاء )ه، َها( يف كتاب 
اإلدارة العامة لألوقاف القطرية؛ إْذ جاء يف كتاب القاعدة النورانية بعد حرف )الواو( حسب الرتتيب التايل: )ن، و، 
هـ( بينام جاء يف كتاب اإلدارة العامة لألوقاف بعد حرف النون )ن( وبعده حرف الواو )و( حسب الرتتيب التايل )ن، 
هـ، و(، وهذا الرتتيب )ن، هـ، و( هو املعتمد يف الكتاتيب املرصية، واخلالوي القرآنية يف السودان. وقد امتازت نسخة 
ي بدًءا من  األوقاف بزيادة كبرية عىل ما يف كتاب القاعدة النورانية، فبيَّنت من صفحة: )52-70( كثرًيا من نامذج التََّهجِّ
الدرس السادس مروًرا ببقية الدروس املتعاقبة، مع ضبط النطق لكلامت بعينها، حيث ُرِسَمْت يف املصحف بطريقة، 
وقد  ]الروم: 39[،  َزَكٰوٍة(  تعاىل: )ِمن  قوله  )جَمرهٰيَا( ]هود: ٤١[، »زكاة« كام يف  معيَّنة، مثل: كلمة  بكيفية  ونطَِقْت 
وضعت يف الكتاب فتحتان عىل تاء التأنيث املربوطة، وهذه مل ترد يف كلامت القرآن الكريم، وإنام جات الكلمة منونة 
ي النون الساكنة  ع الكتاب يف بيان أحكام التالوة، وذكر هتجِّ بالتنوين املكسور كام هو واضح يف املثال املذكور. كام توسَّ
والتنوين مع اإلدغام الكامل والناقص، وذكر أمثلة توضيحية، كام ذَكَر أمثلًة توضيحية لكيفية كرس نون التنوين، مثل: 
الساكنة  النون  بيان أحكام  ثم  ي اإلقالب،  بيان كيفية هتجِّ ثم  ابنه(،  الذي(، )نوٌح  الذي(، )قديٌر  )عاًدا األوىل(، )ملزٍة 
الالمات من خالل رسم  الساكنة، وبنيَّ أحكام  امليم  بيان أحكام  أمثلًة توضيحيًة، وكذلك  والتنوين بحروفها، وذكر 
توضيحي، وكذلك ذكر املد وأقسامه، وأنواع كل قسم، وأحكام الراء، وأثبت هلا اهلمزة، رغم أنه تم ذكرها من دون 
اهلمزة عند ذكر حروف اهلجاء جمردة، ثم ذكر خمارج احلروف وصفاهتا. ثم جدول صفات احلروف اهلجائية، ثم عالمات 
الوقف، ومصطلحات الضبط، كام وردت يف آخر صفحات املصحف. ويمكن القول: بأن هذا الكم من املعلومات، ال 
يطيقه طفل يف مرحلة السنوات األربع، حتى السادسة والنصف يف الغالب، وجيب أن ُيعاد النظر يف هذا املنهج، خاصة 

ل. أحكام التالوة، هبذا الكمِّ املفصَّ

لة )هاء الكناية، أو هاء الضمري املفرد( أن تقع بني حرفني متحركني، إال يف موضع سورة الفرقان )69( يف قوله تعاىل: ﴿فِيِهۦ  القاعدة يف مد الصِّ  (١(
ْت َمدَّ صلة ُصغرى بمقدار حركتني حلفص عن عاصم. وهذه الصلة يف قوله تعاىل: ﴿فيه مهانا﴾ ليست حلفص عن  ُمَهاًنا﴾، فقد اختلَّ الرشط وُمدَّ
عاصم وحده؛ بل له والبن كثري املكي من روايتيه. وهي مستثناة حلفص من مد الصلة، ولكنها عند ابن كثري موصولة عىل أصل قاعدته يف صلة اهلاء 

الواقعة بني ساكن ومتحرك.
 ،7 ط  لألوقاف،  العامة  اإلدارة  )الدوحة:  الديني  واإلرشاد  الدعوة  إلدارة  التابع  وعلومه،  الكريم  القرآن  قسم  وترتيب  مجع  الكتاب:   (2(

١٤37هـ/20١6م(.
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التنبيه الثالث: من خالل االستامع للتعليم الصويت لدروس القاعدة النورانية عىل موقع وزارة األوقاف القطرية)١) 
ل إىل الوقوف عىل قراءة بعض حروف اهلجاء وُنْطِقها بالكيفية التي ُتنَْطُق هبا حروف املد الالزم احلريف، رغم أهنا  ُتُوصِّ
، وُوضعت دائرة مظلَّلة باللون ذاته يف هامش صفحة الكتاب تشري إىل أهنا ُتنَْطُق  ليست منها، وقد ُكتبت باللون الُبنيِّ
ممدودة، كام هو احلال يف حروف املد الالزم، أي: بمقدار ست حركات)2). وعدد هذه احلروف ثامنية، وهي: )ج-د-ذ-

ز-ش-ض-غ-و(، وهذا بخالف ما عليه االتفاق يف أن حروف املد الالزم احلريف )8( ثامنية أحرف، وهي: املجموعة 
احلروف  هذه  بني  الفرق  للتلميذ  املعلِّم  ح  ُيَوضِّ أن  والصواب:  نقص(،  عسل  )كم  أو:  علمك(،  )سنقص  عبارة:  يف 
الثامنية، وبني حروف املد الالزم احلريف، من حيث النطق هبا ممدودة بام يتناسب مع قدرته االستيعابية. وأن تتم اإلشارة 

إىل ذلك يف الكتاب املذكور، والذي يتوي املنهج التعليمي هلذه املرحلة العمرية.

ِل يف نسخة وزارة األوقاف القطرية، ويف نسخة القاعدة النورانية  التنبيه الرابع: فيام يتعلق بنطق حرف اهلجاء املَشكَّ
ُل النطق باحلرف عىل التلميذ،  ي من قبل املعلِّم، وهذا ُيَثقِّ األصلية، نجد اجلمع بني احلرفني من حروف اهلجاء يف التهجِّ
ل يف الكتاتيب واخلالوي القرآنية؛ إْذ جُيمُع بني حرفني من حروف  ي للحرف املَشكَّ كام أنه عىل خالف ما عليه التََّهجِّ
اهلجاء إال مع حروف املد الثالثة إذا تم وصلها ببقية حروف اهلجاء، مثل: )َبا، ُبو، يِب، ًبا، بًّا(، وكذلك اهلمزة التي يأيت 
بعدها حرف األلف، مد البدل، مثل: َءامن، َءادم )آمن(، )آدم(، أما ما عدا ذلك فلم نقف عليه إال يف منهج القاعدة 

النورانية.

ي: )ص. 52( من كتاب الوزارة، َوَرَد هذا املثال: )امْلَْوُءوَدُة( مهزة، الم فتحة = َاْل.  مثال ذلك: يف نامذج من التََّهجِّ
ي يف الكتاتيب املرصية، واخلالوي  ميم. واو فتحة: َمْو = امْلَْو. مهزة، واو صغرية: ُءو = َامْلَْوُءو.... إلخ. والذي عليه التََّهجِّ
القرآنية يف بالد السودان، هو النطق هبذه الكلمة هكذا: ألف مهزة وفتحة )َأ(، وتنطق هبمزة مفتوحة من غري مدٍّ لأللف. 
الم سكون َأْل. ميم فتحة )َم( بمدٍّ خفيف للميم لبيان حركة الفتح، ويكون أقل من احلركتني. واو سكون )َأْو( مهزة 
واو ضمة )ُءو( بمدٍّ خفيف للهمزة لبيان حركة الضم، ويكون بمقدار حركتني. دال فتحة )َدا( بمدٍّ خفيف للدال لبيان 
حركة الفتح، ويكون بأقل من احلركتني. تا ضمة )ُت( بمدٍّ خفيف للتاء لبيان حركة الضم، ويكون بأقل من احلركتني. 
ي هذه املفردة القرآنية يف كتاب الوزارة هكذا: ميم، جيم فتحة: َمْج. را،  ي كلمة )َمۡجٜرٰىهَا( ]هود: ٤١[. جاء هتجِّ هتجِّ
ي هلذه الكلمة عىل هنج الكتاتيب املرصية يكون هكذا:  ألف مُمَالة: ِر ےا. َمْجرےا. ها فتحة َها. َمۡجٜرٰىهَا. وطريق التهجِّ
ميم فتحة )َم( جيم سكون )َأْج( را، ألف مُمَالة: ِر ےا. ها ألف فتحة )َها(، ومتد بمقدار حركتني، فنجد االختالف يف 

ي يف امليم واجليم. كيفية التهجِّ

رابط املوقع: https://alquran.islam.gov.qa/droos/Dr1.shtml، اسُتطِلع بتاريخ: 202١/١/١6م.  (١(
الدروس اهلجائية، ص. 5.  (2(
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وهذه بعض النامذج فقط، إذ ال يسع هذه الدراسة الوقوف عىل كل ما ورد يف الكتاب املقرر تدريسه يف مراكز حتفيظ 
الكتاتيب  منهجية  بني  لة  املَشكَّ باحلروف  النطق  كيفية  فيها  اختلفت  الكريم،  القرآن  لكلامت  نامذج  من  الكريم  القرآن 
التعليمية،  املؤسسة  القائمني عىل شأن هذه  إىل  التحفيظ يف قطر، ولعل األمر يصل  القرآنية عنها يف مراكز  واخلالوي 

فُتْعَقُد جلسات وندوات للحوار واملناقشة حوهلا.

ِم النُّطق الصحيح لكلامت القرآن،  التنبيه اخلامس: املْمِعُن للنظر يف دروس القاعدة النورانية جيد أهنا ُوِضَعْت لَِتَعلُّ
ًدا، مراعية بذلك الرسم العثامين، وليست هي الطريقة املثىل لتعليم مبادئ اللغة العربية، وضبط حروفها بأشكال  نطًقا جموَّ
الضبط املتعارف عليها، بالرتتيب والتسلسل الذي يتدرج باملتعلِّم، حتى يصل إىل إتقان مهارة الكتابة، والقراءة املنضبطة 
للعبارات واجلُمل، كام هو احلال يف منهجية الكتاتيب املرصية، والتي تؤكد عىل تعليم التلميذ مفردات متنوعة؛ ما بني 

كلامت القرآن الكريم، وغريها من مفردات اللغة العربية.

التنبيه السادس: يف الدرس اخلامس )التنوين(، يالحظ القارئ أن النامذج التي ذكرها املؤلُِّف رمحه اهلل للداللة عىل 
ُقِرَنْت مجيعها باأللف رساًم، وهذا خمالف لرسم املصحف يف كلامت  تنوين احلرف بالفتحتني )التنوين املنصوب(، قد 
مثل: )ُدَعاًء، نَِداًء، ُجَفاًء، فَِداًء(، واألصل يف ذلك هو ما عليه منهج الكتاتيب واخلالوي القرآنية، أن ُتْفَرَد كل مرحلة 
تعليمية من مراحل تعلُّم التلميذ للحروف، مع ضبطها، فتأيت مرحلة التنوين املنصوب للحرف من غري ألف )ًب، ًت، 
ة يف كل احلروف هكذا: )ًبا، ًتا، ًثا(، ثم مرحلة  ًة، كلمًة، طيبًة، َنِخَرًة(، ثم مرحلة التنوين مع األلف املديَّ ًث(، مثل: )أمَّ
ا، ثًّا(، وهبذه الطريقة يتعلم املبتدئ أنواع التشكيل بطريقة أوسع وأدق،  ا، تًّ ة، هكذا: )بًّ ة واأللف املديَّ التنوين مع الشدَّ

مع ذكر النامذج الدالة عليها، من خالل مفردات قرآنية وغريها، مما يتصل ببيئة املتعلم.

التنبيه السابع: اعتمد الشيخ حقاين - رمحه اهلل - يف ترتيب احلروف، َبْدًءا من الدرس الرابع طريقة الرتتيب الصويت، 
بناًء عىل خمرج احلرف، مبتدًئا بحروف احللق، ومنتهًيا باحلروف الشفوية. خمالًفا بذلك ترتيبه للحروف اهلجائية، التي 
كان عليها الدرس األول يف قاعدته)١). ولعل ذلك يرجع إىل اعتامده الرتتيب الصويت ملخارج احلروف، وهذا صواب 

انتهج الشيخ حقاين - رمحه اهلل - يف ذلك منهج اخلليل يف كتابه: )العني(، وسيبويه يف: )الكتاب(، وابن جني يف: )رّس صناعة اإلعراب(:  (١(
أواًل: ترتيب حروف اهلجاء يف كتاب )الَعني( عىل النحو التايل: )العني، احلاء، اهلاء، اخلاء، الغني، الكاف، القاف، الشني، الضاد، الصاد، السني، الزاي،   
الطاء، الدال، التاء، الظاء، الدال، الثاء، الراء، الالم، النون، الفاء، الباء، امليم، الواو، األلف الياء، اهلمزة(؛ اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، حتقيق 

مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي )بريوت: دار ومكتبة اهلالل، ضمن سلسلة املعاجم والفهارس(، ج. ١، ص. 58-57.
ثانًيا: ترتيب سيبوبه للحروف كام ييل: )اهلمزة، واأللف، واهلاء، والعني، واحلاء، والغني، واخلاء، والكاف، والقاف، والضاد، واجليم، والشني، والياء،   
)الكتاب(،  والواو(،  وامليم،  والباء،  والفاء،  والثاء،  والذال،  والظاء،  والسني،  والزاي،  والصاد،  والتاء،  والدال،  والطاء،  والنون،  والراء،  والالم، 
َمْت عىل الكاف يف بعض النسخ، وهو الصواب ملوافقته ترتيب املخارج، وملوافقته ترتيب غريه من العلامء. وملا  ٤3١/3١. وذكر املحقق أن القاف ُقدِّ
رشع بذكر خمارجها حرًفا حرًفا جاءت عىل النحو التايل: )اهلمزة، واهلاء، واأللف، والعني، واحلاء، والغني، واخلاء، والقاف، والكاف، واجليم، والشني، 
والياء، والضاد، والالم، والنون، والراء، والطاء، والدال، والتاء، والزاي، والسني، والصاد، والظاء، والذال، والثاء، والفاء، والباء، وامليم، والواو(؛ 

ِسيَبَوْيه، الكتاب، حتقيق عبد السالم حممد هارون، ط 2 )القاهرة: مطبعة اخلانجي، ١٤02هـ/١982م(، ج. ٤، ص. ٤3١-٤36.



40

منهج القاعدة النورانية يف التعليم القرآين بدولة قطر- دراسة تقويمية مقارنة                 رمضان حممد عيل مربوك مطاريد، وعدنان عبد الرزاق احلموي العلبي

من حيث ترتيب خمارج احلروف: )واْلَقاُف َأْقَص اللَِّساِن َفْوُق *** ُثمَّ اْلَكاُف َأْسَفُل(، بخالف ما عليه نظام التعليم يف 
الكتاتيب املرصية، واخلالوي القرآنية يف السودان.

بحكم  )اخلاص  الباء  بحرف  َبْدًءا  لة  الصِّ مدِّ  بعالمات  السابع  الدرس  اهلجائية يف  احلروف  ُرِسمت  الثامن:  التنبيه 
ثم  اإلظهار،  حروف  ثم  والكامل،  الناقص،  بنوعيه:  اإلدغام  حروف  ثم  والتنوين(،  الساكنة  النون  باب  يف  اإلقالب 
حروف اإلخفاء احلقيقي، ثم حروف القلقلة. ووضح ذلك يف التدريبات عىل الدرس السابع، بذكر مثال عىل أن املراد 
َمدُّ حرِف اهلجاء بمقدار ألف صغرية، وأظنه قصد: املد األصيل )الطبيعي( للحرف )َبا، يِب، ُبو( وهكذا)١)، وهذا إهبام يف 
املنهج التعليمي جيب جتليته بيشء من التفصيل والبيان. والرأُي: أن ُتْفَرَد لكل حركة من هذه احلركات مرحلة تعليمية 
كافية، تشمل كل احلروف اهلجائية، مع التدريب عليها من خالل األمثلة املستنبطة من الكلامت القرآنية، ومفردات اللغة 

العربية املنترشة يف البيئة املحيطة باملتعلم؛ إذ األصل يف املناهج التعليمية أن تكون ذات صلة وثيقة ببيئة التعلُّم.

ض الشيخ لذكر حرف األلف املهموز الساكن )ْأ(، رغم وروده  التنبيه التاسع: يف الدرس العارش: )السكون(، مل يتعرَّ
يف كلامت القرآن يف مثل: )َيْأِن، َيْأِت، َتْأِت، َيْأَتِل، َيْأَذن به اهلل، وهكذا..(، ثم إنه أورد األلف املهموزة املتحركة بالفتح 
والكرس والضم، مع الباء حتى حرف الظاء بالرتتيب املعهود لدى غالبية أهل اللغة، تارًكا ما كان عليه ترتيب احلروف 
يف الدرس الرابع، ومل يأِت ببقية حروف اهلجاء، وهذا اضطراب يف املنهج امُلتَّبع، واهلل أعلم، ثم إنَّ وضع األلف املهموزة 
قبل حرف اهلجاء الساكن إقرار منه عىل أن األلف قد تأيت هكذا مهموزة، وقد تكون حرف مدٍّ )ألف اجلوف(، َفِلَم َعَدَل 
عنها مهموزة يف ترتيبه حلروف اهلجاء يف الدرس األول، وأتى هبا منفصلة عن اهلمزة التي َحلَّت يف آخر ترتيب احلروف 
ال  الساكن  اهلجاء  حرف  مع  والضم  والكرس  بالفتح  املتحركة  املهموزة  األلف  جميء  أن  إىل  باإلضافة  هذا  الياء؟  قبل 
يستقيم مع كل حروف اهلجاء؛ ألن املعهود أن احلرف الساكن ال يمكن الَبدء به إال بدخول مهزة الوصل عليه، وتكون 
مضمومة أو مكسورة، حال البدء هبا، بحسب حركة احلرف الثالث من الكلمة )الفعل(، واأللف املهموزة للقطع ال 
للوصل. وكثري من حروف اهلجاء الساكنة املسبوقة باأللف املهموزة بحركاهتا الثالث ال نجد هلا مثااًل يف كلامت القرآن 
أنَّ  ويالحظ  العثامين.  الرسم  واتباع  القرآن،  لكلامت  الصحيح  النطق  لتعليم  األصل  يف  موضوعة  والقاعدة  الكريم، 
التدريب عىل الدرس العارش)2) عليه بعض املآخذ، حيث ال يستقيم مع النطق الصحيح باحلركة مع احلرف؛ إْذ نجد رأي 
املؤلف يف النطق بالباء الساكنة عىل هذا النحو: )َأْب: مهزة فتحة با سكون َأْب(، )إِْب: مهزة كرسة با سكون إِْب(، )ُأْب: 

ثالًثا: ذكر ابن جني يف كتابه أن مراتب حروف اهلجاء يف االطراد هي: )ء، ا، هـ، ع، ح، غ، خ، ق، ك، ج، ش، ي، ض، ل، ر، ن، ط، د، ت، ص، ز، س، ظ، 
ذ، ث، ف، ب، م، و(. ثم قال: فهذا هو ترتيب احلروف عىل مراقيها وتصعدها، وهو الصحيح؛ عثامن بن ِجنِّي، رّس صناعة اإلعراب، دراسة وحتقيق 

حسن هنداوي )دمشق، دار القلم، ط 2، ١٤١3هـ/١993م(، ج. ١، ص. ٤١-٤5.
حّقاين، القاعدة النورانية، ص. ١3، 29.   (١(

املرجع نفسه، ص. 30.   (2(
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مهزة ضمة با سكون ُأْب(، والصواب: أن ننطق )َأ( هكذا: َألِْف مهزة وفتحة )آ( مع املد قلياًل بحكم أهنا ألف مدية خترج 
من اجلوف. وكذلك: )إِ(: َألِْف مهزة وكرسة )اِ ے( مع املد قلياًل بحكم أهنا ياء مدية خترج من اجلوف. وكذلك: َألِْف 
مهزة وضمة )ُأو( مع املد قلياًل بحكم أهنا واو مدية خترج من اجلوف. ثم النطق باحلرف الساكن منفصاًل عن األلف يف 
كل أحواله، فنقول: )ْب( باء، أو: ب، متحركة بالفتح قلياًل، أو بْه، مع إمالة الباء يف لغة أهل مرص وإسكان اهلاء، سكون 

)َأْب( مع بيان نربة للباء من غري رشح للطفل عن احلكم التجويدي. وهكذا يف بقية حروف اهلجاء الساكنة.

الصحيح  النطق  مع  تستقيم  ال  التي  احلركات  بعَض  ة(  دَّ )الشَّ عرش  الثاين  الدرس  يف  املؤلف  ذكر  العارش:  التنبيه 
مع  ن  املنوَّ أو  بعده،  د  امُلشدَّ احلرف  وبني  حركاته  بعض  يف  األلف  حرف  بني  املناسبة  تنعدم  حيث  د،  املشدَّ للحرف 
يف  املذكورة  احلروف  بعض  مع  يستقيم  ال  وهذا  القرآنية،  غري  الكلامت  لبعض  النطق  يف  كان  إذا  إال  اللهم  ة،  دَّ الشَّ
يِّنَي(،  ُه َتَعاىَل..(، و)ُأمِّ (، )وإِنَّا(، و)وَأنَّ ُنِرَينََّك(، و)َوإِنَّ ا  َة(، و)َوإِمَّ (، ويصح: )ُأمَّ ، ُأبٌّ ، إِبُّ األمثلة ومن ذلك: )ُأبَّ

ا َتْدُعوا(. ا مَّ و)َوَأبًّا(، و)َأيًّ

كام جيب أن يكون التوجيه للمعلِّم باتباع ما ييل:

ة، واسمها، وموقعها من احلرف ) ّ(. دَّ تعريف الطفل شكل الشَّ  -

د عبارة عن حرفني؛ األول ساكن، والثاين متحرك. بيان أنَّ احلرف املشدَّ  -

د. ة، يسمى باحلرف املشدَّ تعريف الطفل أنَّ احلرف الذي عليه شدَّ  -

د حسب رؤية صاحب القاعدة النورانية، وهي كام ييل: دَّ ي للحرف امُلشَّ ثم تأيت طريقة التََّهجِّ

 .) ( مهزة فتحة ْبا سكون = )َأْب( با فتحة َب = )َأبَّ )َأ بَّ  -

 .) ( مهزة كرسة ْبا سكون = )إِْب( با كرسة ِب = )إِبِّ )إ بِّ  -

.) ( مهزة ضمة ْبا سكون = )ُأْب( با ضمة ُب = )ُأبُّ )ُأ بُّ  -

باء شدة وفتحة،   ) النحو: )بَّ بالنسبة للمتعلم أن نعلِّمه عىل هذا  الباحَثنْي  ُ حسب رؤية  والنطق الصحيح واملَيرسَّ
( باء شدة  . وهكذا يف بقية احلروف. ويف حال التشديد بالكرس: )بِّ د من غري َمدٍّ ( مع الفتحة قلياًل للحرف املشدَّ )َأبَّ
ة  (، من غري قلقلة للحرف املقلقل. وكذلك الشدَّ ( باء شدة وضمة )ُأبُّ (. ويف حال التشديد مع الضم: )بُّ وكرسة )إِبِّ
( باء شدة وضمتان )ُأبُّْن(، وكذلك الشدة  ( باء شدة وكرستان )إِبِّْن(، )بٌّ ( باء شدة وفتحتان )َأبَّْن(، )بٍّ مع التنوين )بًّ
ا( تنطق: باء ألف شدة وفتحتان )أبَّْن(، وعند الوقف: )َأبَّا( بمد الِعَوض. ومل يذكر املؤلف أمثلة  مع التنوين واأللف )بًّ
 ) ا(، و)إاِلًّ ا(، و)إِدًّ ة. وسنذكر بعًضا منها من خالل كلامت القرآن، مثل: )َأزًّ دَّ للتنوين مع اهلمزة بحركاهتا الثالث والشَّ

مة، و)ُأفٍّ لكم(. من اإللِّ وهو: العهد، أو القرابة، أو الذِّ
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المبحث الخامس: منهجية تعليم القاعدة النورانية كما يُراُد منها اليوم

بداية؛ جتب مراعاة ما ُذِكَر من تنبيهات عىل دروس القاعدة النورانية، وكتاب وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
ي الكلامت القرآنية يف مراكز حتفيظ القرآن يف دولة قطر، كي تكون أكثر فاعلية يف العملية  املقرر يف تعليم طريقة هتجِّ
ث،  والتحدُّ االستامع،  األربع؛  العربية  اللغة  مهارات  الطفل  عند  تتكون  املهمة، ولكي  العمرية  املرحلة  التعليمية هلذه 
والكتابة، والقراءة، بطريقة صحيحة سليمة، ومن ثم يستطيع احلفظ الصحيح للقرآن، والتعبري اللغوي السليم، والكتابة 

الصحيحة ملفردات اللغة، مع الفهم ملا يقرأ ويكتب.

َحة جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف تعليم األطفال للقاعدة النورانية، وهي كام ييل:  هذا؛ وتوجد ثامين مراحل ُمْقرَتَ

املرحلة األوىل: َتَعلُّم حروف اهلجاء مفردة جمردة عن التشكيل)1(. واألهداف املطلوب حتقيقها هي:

دة، أي: صوت احلروف، ومسمياهتا بشكل سليم؛ من حيث األداء والتفخيم  ١- َتَعلُّم التلميذ كيفية نطق احلروف جمرَّ
والرتقيق، من غري أن يتعرض املعلِّم لتفصيالت يف ذلك.

ف عىل شكل )رمز( وإمالء احلرف، حتى يثبت يف ذاكرة الطفل رساًم، وسامًعا. 2- التعرُّ

ف عىل ترتيب احلروف اهلجائية. 3- التعرُّ

٤- تدريب الطفل عىل كيفية اإلمساك الصحيح بالقلم، ورسمه لشكل احلرف.

املرحلة الثانية: متييز الطفل ألشكال احلروف يف حالة عدم ترتيبها. واألهداف املطلوب حتقيقها هي:

متييز احلروف اهلجائية، وهي غري مرتبة، خالًفا ملا هو يف الدرس األول.  -1

ف عىل أشكال احلروف املختلفة، والتي تأيت يف سياق الكلامت. التعرُّ  -2

د عىل األداء، وحتسني الصوت عند النطق باحلرف. التعوُّ  -3

ف عىل احلروف املقطَّعة يف أوائل السور، وكيفية النطق هبا. واألهداف املطلوب حتقيقها: املرحلة الثالثة: التعرُّ

معرفة احلروف املقطَّعة، وملاذا ُسميت بذلك؟  -1

تعليم كيفية النطق الصحيح باحلروف املقطَّعة يف أوائل بعض السور.   -2

معرفة عالمة املّد، وكيفية ُنْطِق احلرف املمدود.  -3

الزيارة:  تاريخ  النورانية«،  القاعدة  عن  »تقرير  الراعي،  حممد  فاروق  حممد  كبري؛  بترصف   .١١-9 ص.  القاعدة...«،  »أثر  وآخرون،  الراعي،    (١(
https://asalafyaelathry.wordpress.com/qraan/talimnorania :2020/07/١5م، عىل الرابط
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ف عىل حركات احلروف. واألهداف املطلوب حتقيقها هي: املرحلة الرابعة: التعرُّ

1-  معرفة أنواع احلركات عىل احلروف.

2-  معرفة تأثري احلركات يف احلروف.

3-  متييز الطفل لصوت احلرف حني يكون متحرًكا.

املرحلة اخلامسة: التنوين وعالماته عىل احلروف. واألهداف املطلوب حتقيقها هي:

١-  تعريف التلميذ بالتنوين، مع ذكر أمثلة مبسطة ورشحها بطريقة تناسب الطاقة االستيعابية له.

ف عىل عالمات التنوين الثالثة: )الفتحتان، الكرستان، الضّمتان، التنوين املنصوب مع املد باأللف(. 2-  التعرُّ

من  عالمة  كل  مع  باحلرف  النطق  يف  الفرق  وبيان  التنوين،  عالمات  من  عالمة  كل  مع  احلرف  صوت  متييز    -3
عالمات التنوين.

املرحلة السادسة: التعريف بكيفية النطق الصحيح للحرف حالة إشباع احلركة )املد حركتان للحرف(. واألهداف 
املطلوب حتقيقها هي:

اللينة، والياء الصغرية، والواو الصغرية، وهي: )حركة  الياء، األلف  معرفة شكل األلف الصغرية عىل حرف   -1
اإلشباع هلذه احلروف الثالثة(.

ا أصليًّا )حركتان(  ، بينام مُتَدُّ هذه احلروف مدًّ 2- بيان الفرق بني نطق احلروف املتحركة يف املرحلة الرابعة من دون َمدٍّ
فقط، يف املرحلة السادسة. 

ف عىل حروف املدِّ واللني، وهي: األلف الساكنة املفتوح ما قبلها، والياء الساكنة املكسور ما قبلها، والواو  3- التعرُّ
الساكنة املضموم ما قبلها )َخْوف، َبْيت(. 

، وجتنب اإلمالة فيه.  4- كيفية نطق املدِّ

5-  مراجعة شاملة للوحدتني اخلامسة والسادسة، مع مترين الطفل عىل الطالقة والسالسة يف حروف اهلجاء، بحيث 
تتم مراعاة التنغيم املالئم لكل وحدة حسب رؤية امُلَعلِّم، والطريقة التي ينتهجها مع تالميذه. 

6- باإلضافة إىل بيان كيفية قراءة الكلامت التي حتتوي عىل املِّدِّ املتصل أثناء اهلجاء.

د. واألهداف املراد حتقيقها هي:  ة وأنواعها، وكيفية النطق باحلرف امُلشدَّ دَّ املرحلة السابعة: الشَّ

ة مع الفتحة، والضمة، والكرسة، والتنوين  دَّ ة وشكلها، وكيفية كَتابتها عىل احلرف. )الشَّ دَّ ١- تعريف الطفل بالشَّ
املنصوب، واملرفوع، واملكسور(.
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ِد نطًقا صحيًحا. 2- بيان كيفية نطق احلرف املَشدَّ

تني يف كلمة واحدة.  دَّ ِة مع السكون، والشَّ دَّ 3- معرفة الطفل بالكيفية الصحيحة لقراءة الشَّ

املرحلة الثامنة: التطبيق العميل ملخارج وصفات احلروف. واألهداف املطلوب حتقيقها)١) هي: 

١- تدريب الطفل عىل رسم املصحف، متهيًدا للبدء بالتالوة واحلفظ منه.

2- تعليم الطفل كيفية الوقف والوصل عىل الكلامت التي تنتهي بدائرة حسب رسم املصحف.

.) 3- التطبيق العميل املكثَّف عىل جزء )عمَّ

٤- املراجعة العامة عىل ما سبقت دراسته للطفل. 

5- تعليم الطفل كيفية نطق أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام امليم الساكنة؛ عمليًّا، وتلقينًّا.

ف عىل خمارج وصفات احلروف عمليًّا، من خالل نطق احلروف حتى يتعلم التلميذ:  6- التعرُّ

)الراء، والم لفظ اجلاللة )اهلل( وحروف )ُخصَّ  النطق هبا، يف حروف  التفخيم والرتقيق، وكيفية  بيان حروف   -
َضْغٍط ِقْظ(. 

- بيان القلقلة، وطريقة نطق حروفها: )قطب َجد(. 

- بيان الصفري، وطريقة نطق حروفه: )س، ص، ز(.

- تدريب التلميذ عىل كيفية الربط بني كلمتني متتاليتني، وكذلك مهزة الوصل، والتقاء الساكنني.

- بيان كيفية نطق النون الساكنة والتنوين يف صورها املختلفة، وما يتولد عنها من األحكام؛ مثل: )اإلخفاء احلقيقي، 
واإلظهار احللقي، واإلقالب، واإلدغام بنوعيه(، وكذا امليم الساكنة، وما يتولد عنها من أحكام؛ مثل: )إدغام 

املتامثلني، واإلظهار الشفوي، واإلخفاء الشفوي(.

الخاتمة

وتشتمل عىل أهم النتائج التي توصل إليها البحث، والتوصيات املقرتحة:

أوًل: النتائج: 

١- أمهية مراكز التحفيظ يف دولة قطر يف احلرص عىل حفظ القرآن الكريم، وضبط أحكام تالوته، منذ الصغر.

2- اكتساب الطفل من خالل التعليم يف مراكز التحفيظ، للمعايري والقيم األخالقية التي جتعله قادًرا عىل التفاعل 

املرصية،  الكتاتيب  يف  القرآين  التعليم  منهجية  بعنوان:  للباحَثنْي  علمي  بحث  الصدد،  هذا  يف  يراجع  كام   .»... القاعدة  »أثر  وآخرون،  الراعي،   (١(
واخلالوي السودانية - دراسة وصفية؛ إْذ جاء احلديث فيه بالتفصيل عن مراحل تعليم احلروف اهلجائية وضبطها بأنواع التشكيل املتنوعة، مع بيان 

كيفية النطق هبا، وكذلك مراحل تعليم القرآن الكريم، والطرق املتبعة يف ذلك.
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مع متطلبات حياته اليومية املعارصة؛ عىل تنّوعها، وتفاوت درجاهتا.

3- إمكانية االستعانة بمراكز التحفيظ يف دعم األهداف الرتبوية التعليمية للمرحلة التعليمية األوىل للطفل؛ حيث 
يكتسب الطفل كثرًيا من املعارف اللغوية والدينية. 

٤- تناسب كل بيئة مع منهجها التعليمي والرتبوي، وال يمنع هذا من دمج لبعض من هذه املناهج يف بعض، وأخذ 
بعضها من بعض؛ لتوليد منهج مبتكر، يمتاز بخصائص متنوعة، ويتناسب مع الواقع املتطور للمتعلِّم.

ملتطلبات  مالءمتها  مدى  عىل  والوقوف  واختبارها،  التعليمية،  املناهج  يف  تباًعا  الرتبويني  نظر  إعادة  5- وجوب 
املجتمع وحاجة املتعلم، وقدراته العقلية والتحصيلية، وتقييمها وتطويرها بام يتناسب مع مستجدات العرص. 

وتأيت القاعدة النورانية يف مقدمة هذه املناهج، لسعة انتشارها يف كثري من البالد اإلسالمية.

ثانًيا: أهم التوصيات املقرتحة:

ل  ١- مراعاة اجلانب التنظيمي ملراكز التحفيظ؛ من حيث املقدار الزمني لكل مرحلة من مراحل التعلُّم، وعدم التَّعجُّ
لالنتقال بالطفل ملرحلة تعليمية تالية، حتى يتقن املرحلة التي هو فيها، ومراعاة مدة التوقف عن الدراسة بني كل 

مرحلة منها.

والرتبوية، والصحية،  التعليمية،  أوضاعها  واقعها، ومراقبة  التحفيظ، وترقيتها، واالطِالع عىل  بمراكز  2- العناية 
يتهم يف العملية التعليمة، وتنمية مهاراهتم من خالل ورش تدريبية، لالطِالع عىل أحدث  وأحوال املعلِّمني، وجدِّ

الربامج والطرق التعليمية، والنظريات الرتبوية التي جتعل التِلميذ طَرًفا إجيابًيا يف عملية التعليم والتعلُّم.

3- إنشاء برامج تعليمية ملراكز التحفيظ من خالل أهل التخصص يف الربجمة للمناهج التعليمية، تتعامل مع جماالت 
علمية وتربوية أخرى، ختدم كل اجلوانب املتعلقة باملتعلِّم: )املجال العقيل، والوجداين، واملهاري(. 

ة يف علم النفس الرتبوي، والَّذي يكاد يكون شبه ُمنعدم  ٤- االهتامم بتكوين املعلِّمني القائمني عىل هذه املهمة خاصَّ
ة إليه؛ حتَّى يتم فهم هذا  يف مراكز التحفيظ، وكذلك احلال يف الكتاتيب واخلالوي القرآنية، رغم احلاجة املاسَّ

ي قدراته. غري الربيء، والتعامل الصحيح معه بام ُينَمِّ الكائن الصَّ

5- مراجعة املنهج التعليمي، والذي متثلِّه القاعدة النورانية، واألنشطة املصاحبة له، يف مراكز التحفيظ، بدولة قطر، 
والعمل عىل تطويره بام يتناسب ومتطلبات املتعلم، وواقعه املعيش. 

هذا، وباهلل التوفيق، وصىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عىل سيِّدنا حممد، وعىل آله وصحبه، وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين.
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المصادر والمراجع

أوًل: املصادر واملراجع العربية

20١٤/03/3١م-  20١٤/3/3١-20١٤/6/30م،  من:  النورانية«  القاعدة  »دورة  إنجي.  أمحد،  حممد  بنت 
 ،http://cp.alukah.net/sharia/0/68622 :١٤35/05/29هـ، تاريخ الزيارة: 2020/08/١5م. عىل الرابط التايل

۲0۱4/0۳/۳۱م 

»تقديم للقاعدة النورانية الفتحية املطّورة«، تاريخ الزيارة: 2020/08/07م، عىل الرابط التايل:
 https://www.dar-alhejrah.com/t13130-topic 

ابن ِجنِّي، عثامن. رسُّ صناعة اإلعراب، دراسة وحتقيق حسن هنداوي. دمشق: دار القلم، ط2، ١٤١3هـ/١993م.

ة: فهرسة مكتبة امللك فهد،  حّقاين، نور حممد، القاعدة النورانية )مقدمة الكتاب(، حتقيق وطبع حممد فاروق الراعي. جدَّ
١٤١9هـ، وط١٤، ١٤33هـ/20١2م.

الزيارة: 2020/08/07م، شبكة األلوكة، عىل  النورانية. تاريخ  القاعدة  الندية رشح  الرياض  صالح بن حممد محد، 
الرابط التايل:

https://www.alukah.net/library/0/52305/#ixzz6h65JkoaJhttps://www.alukah.net/fatawa-coun-
sels/9064/52305

محداوي، مجيل، التصورات الرتبوية اجلديدة. الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، 20١٤م.

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد احلرضمي، مقدمة ابن خلدون. بريوت: املطبعة األدبية، ط3، ١900م.

الداين، أبو عمر عثامن بن سعيد، امُلْحكم يف نقط املصاحف، حتقيق عزة حسن. بريوت: دار الفكر املعارص، دار الفكر 
بدمشق، ١٤١8هـ/١997م.

إدارة  القرآن الكريم وعلومه،  دة، مجع وترتيب قسم  الكريم بطريقة سهلة وجموَّ القرآن  لتعليم قراءة  الدروس اهلجائية 
الدعوة واإلرشاد الديني. الدوحة: اإلدارة العامة لألوقاف، ط7، ١٤37هـ/20١6م.

الراعي، حممد فاروق حممد، »تقرير عن القاعدة النورانية«، تاريخ الزيارة: 2020/07/١5م، عىل الرابط التايل:
 https://asalafyaelathry.wordpress.com/qraan/talimnorania

السمع، والنطق، والقراءة، والكتابة«،  تنمية مهارات.  النورانية يف  القاعدة  »أثر  الراعي، حممد فاروق حممد وآخرون. 
من:  ديب  والدويل،  والعريب  الوطني  ومستقبلها  العربية  اللغة  يف  االستثامر   - العربية  للغة  الثالث  الدويل  املؤمتر 

8-١٤35/07/١١هـ، 7-20١٤/05/١0م.
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»رؤية قطر الوطنية 2030م«، األمانة العامة للتخطيط التنموي، الدوحة، )2008م(، تاريخ الزيارة: 2020/06/28م، 
.www.mdps.gov.qa/ar/qnv1/Pages/default.aspx :عىل الرابط التايل

اإلسالمي،  املكتب  طبعة  بريوت:  قباين.  مروان  حتقيق  التََّعلُّم،  طريق  امُلَتَعلِّم  تعليم  اإلسالم.  برهان  الزرنوجي، 
١٤0١هـ/١98١م.

العرويس  الوهاب، مراجعة وتعليق حممد  آداب املعلمني، حتقيق حسن حسني عبد  ابن سحنون، حممد بن أيب سعيد. 
املطوي. تونس: دار املنار، ١392هـ/١972م.
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