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TÜRKİYE VE SENEGAL'DE TAKİP EDİLEN HAFIZLIK PROGRAMININ
KARŞILAŞTIRILMASI

Kur’an-ı Kerim ezberi İslam tarihi boyunca Müslüman toplumlar arasında
önemini her zaman korumuş, kültürel farklılıklara bağlı olarak da çeşitli
yöntemler geliştirilmiştir.
Bu çalışma, Türkiye ve Senegal’deki Kur’an kurslarında uygulanan hafızlık
yöntemlerini incelemeyi ve yer yer karşılaştırmalar yaparak aralarındaki
ortak ve farklı unsurlara ulaşmayı amaçlamaktadır. Çalışma dört bölüm ve
sonuç kısmından oluşmaktadır.
Birinci bölümde hafızlık mefhumu, tarihi ve İslam'da Kur’an ezberlemenin
önemi ve fazileti özlü bir şekilde sunulmuştur.
İkinci bölüm Senegal’deki Kur'an kurslarına tahsis edilmiş ve bu kursların
tarihten günümüze gelişim süreçleri, idarî ve mali yapıları incelenerek
hafızlık sistemleri tanıtılmıştır.
Üçüncü bölümde ise Türkiye’deki Kur’an kurslarına odaklanılmış ve aynı
başlıklar altında ilgili açıklamalar yapılmıştır.
Dördüncü bölüm karşılaştırmaya yönelik olarak planlanmıştır. Her iki
ülkenin programları karşılaştırılmış, avantaj ve dezavantaj oluşturan
hususlara dikkat çekilmiştir. Çalışmamız sonuç kısmıyla tamamlanmıştır.
Tez konusunun doğası gereği çalışmada daha çok tarihsel materyallere
yer verilmiş ayrıca tez konusunun genel anlamda eğitimle alakalı olması
nedeniyle de sosyoloji ve psikoloji alanlarından yararlanılmıştır.
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Memorization. Quranic Schools. Senegal.
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THE COMPARISON OF HAFIZ PROGRAM FOLLOWED BY TURKEY
AND SENEGAL

This study examines the Hafiz programs followed by the Turkish and
Senegalese Quranic schools. Moreover, using the comparative method
we tried to point out the common and the different elements between
the two schools. This study consists of three parts and comparison and
results section. In the first part, we discussed the definition and history of
the concept of Hafiz, further; we talked about the importance of
memorizing the Quran in Islam. In the second part, we discussed the
history, development process, administrative, financial, and memorizing
methods of the Senegalese Quranic schools. In the third part, we
discussed the Turkish Quranic schools by focusing on the same points. In
the comparison and results section, we compared the Quranic schools of
the two countries over thirteen main points. Due to the nature of the
thesis subject, more historical materials were included in the study. In
addition, as the thesis subject is related to education we benefited from
different social sciences such as sociology and psychology.
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ادللخص
االسم واللقب :عبد الودود ماريغا
القسم :العلوم اإلسالمية األساسية
الربانمج :علم القراءات
ادلشرف :د .مصطفى اتيال آقدمَت
نوع واتريخ الرسالة :رسالة ماجستَت سنة 2020
الكلمات ادلفتاحية :التحفيظ .ادلدارس القرآنية .السنغال .تركيا .األساليب .ادلقارنة.
أساليب حتفيظ القرآن الكرمي يف تركيا ويف السنغال
دراسة مقارنة

تتلخص ىذه الرسالة حول أساليب ربفيظ القرآن الكرمي اؼبتبعة ُب اؼبدارس القرآنية الًتكية و السنغالية
وهتدف من خالل منهج الوصفي اؼبقارن الوصول إٔب العناصر اؼبشًتكة و اؼبباينة بينهما ،تشتمل
الرسالة على ثالثة فصول ٍب اؼبقارنة و النتائج ،انقشت ُب الفصل األول اغبفظ و التحفيظ مفهومو،
اترخيو وأمهيتو ُب اإلسالم ،وانولت ُب الفصل الثاين اؼبدارس القرآنية السنغالية مركزا على اترخيها،
تطورىا و نظامها اإلداري و اؼبإب و التحفيظي وُب الفصل الثالث ربدثت عن اؼبدارس القرآنية الًتكية
مركزا على نفس العناصر ،و ُب قسم اؼبقارنة والنتائج حددت للمقارنة ثالثة عشر نقطة أساسية لكل
مدرسة ،وربت كل نقطة انولت كال اؼبدرستُت واحدا تلو اآلخر بقصد اإلشارة إٔب أسلوب كل
مدرسة على حدة .تعتمد ىذه الرسالة بسبب طبيعة موضوعها بشكل رئيسي على اؼبواد التارخيية
وذلك بناء على اؼببدأ التارخيي الذي ينص على أنو لكي نفهم اغباضر يتحتم علينا أن نفهم اؼباضي.
بسبب موضوع الرسالة حيث لو عالقة مباشرة ابلًتبية والتعليم اعتمدت على مواد من ؾباالت ـبتلفة
مثل علم االجتماع وغَته من العلوم البشرية.
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ادلدخل
خطخ انجحث
أٔال -ػُٕاٌ انجحث:
أساليب ربفيظ القرآن ُب تركيا وُب السنغال دراسة مقارنة.
ثبٍَب -أًٍْخ انجحث:

أمهية البحث أتيت من تسليطو الضوء حول أساليب حتفيظ القرآن بني دوليت تركيا
والسنغال يف خمتلف ادلدارس القرآنية فيها قدميا وحديثا وادلقارنة بينها ليستفيد
القائمون أبمور التعليم والتحفيظ يف كلتا الدولتني من جتربة الدولة األخرى.
 كما تنبع أمهيتو من التطرق إٔب أوجو االتفاق ،وىذا بدوره تؤكد على التقارب الثقاُب بُتالشعوب اإلسالمية كلها دبا فيها تركيا والسنغال.
 وىناك جانب تتجلى فيها أمهية البحث من حيث نقل العناصر الًتكية غَت اؼبوجودة ُب نظامالتحفيظ السنغإب ،وذبربتها ُب اؼبدارس ،علها تكون أجدى وأنفع من العناصر اؼبتبعة.
وعموما فإن ىذا البحث سوف يعرف القارئ ُب تركيا خبصائص التحفيظ ودبكوانت اؼبدارس
القرآنية وبيئتها ُب السنغال ،فبا يفتح أبوااب أخرى لدراسات جديدة.
ثبنثب -دٔافغ اخزٍبر انًٕضٕع:
بعد إمعان النظر ُب اؼبكتبة الًتكية ،الحظ الباحث ندرة الدراسات اؼبتعلقة ابؼبدارس القرآنية ُب
الدول اإلفريقية ،فقرر القيام هبذا البحث لتزويد اؼبكتبة هبا .عالوة على ذلك ،فإن الباحث ينوي
القيام ابلتحفيظ بعد التخرج واالستفادة من التجربة الًتكية ُب ؾبتمعو .وىذا ال يتأتى إال بعد معرفة
اعبوانب اؼبفيدة ُب النظام الًتكي.
راثؼب -يشكهخ انجحث:
اؼبشكلة اليت يسعى الباحث ؼبعاعبتها من خالل ىذا البحث تتمثل ُب اآلٌب:
 عدم اإلؼبام التام ابلقطر السنغإب من حيث ىو جزء من العآب اإلسالمي وأبحوال اإلسالمفيو.
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 قلة اؼبعلومات حول اؼبدارس القرآنية ُب السنغال وأمهيتها ونشأهتا وتطورىا وأدوارىا ُباجملتمع.
 عدم توفر معلومات كافية حول أساليب التحفيظ ومقرراتو ومناىجو ُب اؼبدارس القرآنية. النظام التحفيظي ُب تركيا شبو ؾبهولة ُب اجملتمع السنغإب ،وىذا دينع من االستفادة. ٓب يوجد حىت اآلن دراسة تقارن بُت أسلوب اؼبدارس ُب السنغال وتلك اليت ُب تركيالالستفادة من كال اعبانبُت.
خبيظب -أْذاف انجحث:
 التعرف على السنغال كجزء من العآب اإلسالمي ،وبكيفية دخول اإلسالم فيها وأحوالاإلسالم فيها.
 التعريف ابؼبدارس القرآنية ُب السنغال وأمهيتها ونشأهتا وتطورىا وأدوارىا ُب اجملتمع. شرح أساليب التحفيظ ومقرراتو ومناىجو ُب اؼبدارس القرآنية. التطرق إٔب نظام التحفيظ ُب تركيا لالستفادة منو. الوصول إٔب نتيجة شافية من خالل اؼبقارنة بُت نظامي التحفيظ ُب تركيا والسنغال.طبدطب -أطئهخ انجحث:
 ما موقع السنغال ُب العآب اإلسالمي؟ وكيف دخل فيها اإلسالم؟ وما ىي أحوال اإلسالمواؼبسلمُت فيها؟
 ما مدى أمهية اؼبدارس القرآنية ُب اجملتمع السنغإب منذ نشأهتا إٔب الوقت الراىن؟ ما ىي األساليب اؼبتبعة ُب ربفيظ القرآن الكرمي ُب اؼبدارس القرآنية؟ ما ىو النظام اؼبتبع ُب تركيا لتحفيظ القرآن الكرمي؟ ىل ىناك فروق بُت النظامُت؟طبثؼب -فزٔع انجحث:
 ربتل السنغال موقعا فبيزا ُب العآب اإلسالمي ،ولإلسالم واؼبسلمُت فيها أحوال مثَتة للجدلنبينها داخل البحث.
 للمدارس القرآنية أمهية قصوى ُب اجملتمع السنغإب منذ نشأهتا؛ حيث قام ابلتصديلالستعمار وبربط اجملتمع ابؼبنهج الرابين.
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 خيتلف النظام التحفيظي ُب الدولتُت اختالفا جذراي من حيث األسلوب واالستمراريةوعدمها.
ثبيُب -أدٔاد انجحث:
اؼبكتبة دبا فيها الكتب واؼبقاالت واجملالت والدراسات األخرى.
اؼبالحظة
ربطؼب -يُٓج انجحث:
اؼبنهج الوصفي واؼبنهج اؼبقارن
ػبشزا -حذٔد انجحث:
أ -اغبدود اؼبوضوعية :اؼبدراس القرآنية وأساليب التحفيظ.
ب -اغبدود اؼبكانية :تركيا والسنغال
ت -اغبدود الزمانيةُ :ب تركيا قبل اعبمهورية وبعده ،أما ُب السنغال فمنذ دخول اإلسالم ُب
السنغال عن طريق التجارة إٔب زماان اغباضر

انحبدي ػشزٍْ -كم انجحث:
تنقسم ىيكل البحث إٔب مدخل ذكرت فيو اؼبقدمة ،وعنوان البحث ،وأمهية البحث ،أىداف
البحث ،مشكلة البحث ،دوافع اختيار اؼبوضوع ،وحدوده ،واؼبنهج ُب البحث ،وأدوات البحث،
وتندرج ربتها ثالث فصول.
خصصت الفصل األول :تعريف اغبفظ ومفهومو اللغوي واالصطالحي ،وفضائلو ومزاايه،
والنصوص من السنة النبوية اؼبطهرة لفضل حافظ ومتعهد القرآن ،وذكرت األحاديث النبوية اليت ربذر
عن نسيانوٍ ،ب ذكرت اغبفظ ُب عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأشهر حفاظ الصحابة والصحابيات رضوان
عليهم أصبعُت ،وذكرت طرق اؼبفيدة غبفظ القرآن الكرمي وؿبتوايهتا ،وطرق حفظ اآلايت الطويلة.
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وُب الفصل الثاين :تتحدث عن األساليب ربفيظ القرآن ُب السنغال ويندرج ربتها ،نبذة عن
دولة السنغال ،اتريخ اؼبدارس القرآنية ُب السنغال ويندرج ربتها ،أشهر مدارس ربفيظ القرآن ُب
السنغال ،تسميات اؼبؤسسات القرآنية ُب البالد ،وذكرت أنواع مدارس القرآنية التقليدية وأنواعهاٍ ،ب
ذكرت مناىج التدريس ُب اؼبدارس القرآنية ُب السنغال ،اؼبقررات ُب اؼبدارس القرآنية التقليديةٍ ،ب

دخلت أخَتا ُب األساليب التحفيظ ُب اؼبدارس السنغالية ،مع ذكر منوج من أسلوب اؼبدرسة ادلالكية

احملسنية دبدينة سان لويس ،وأسلوب مدرسة جاملٍ ،ب ذكرت الًتبية والتعليم والكسب ُب اؼبدارس
القرآنية ُب السنغال ،بعد ذلك ذكرت أساليب التحفيظ ُب اؼبدارس القرآنية اغبديثة ،أساليب
التحفيظ ُب اؼبدارس القرآنية اغبديثة وأشهر مدارسها ،مع ذكر التنظيم اؼبإب اجملودة ُب اؼبدارس القرآنية
اغبديثة و الفرق بُت أساليب القدمي وأساليب اعبديد.
أما ُب الفصل الثالث :ىو الفصل األخَت فقد خصصتو ُب ربفيظ القرآن الكرمي ُب تركيا ،وذكرت

بعده نبذة عن دولة تركيا من حيث اعبغراُب والسكانٍ ،ب ذكرت بعدىا اتريخ اؼبدارس القرآنية الًتكية،
ٍب ذكرت اكبطاط اؼبدارس القرآنية العثمانية وظهور الدورات القرآنية ،اتريخ ُدوِر القرآن ،أساليب
ربفيظ القرآن الكرمي ُب تركيا ما قبل اعبمهورية وبعده وما يندرج ربتها اتريخ دورات القرآنيةٍ ،ب ذكرت
أساليب ربفيظ القرآن الكرمي ُب تركيا ما قبل اعبمهورية وبعده ،وأيضا أنواع اؼبدارس القرآنية اؼبوجودة
اليوم ،بعد ختمت الفصل ابألساليب اغبفظ اؼبتبعة ُب تلك اؼبدراس القرآنية ُب تركيا.

الثاين عشر -الدراسات السابقة:

ٓب يسبق البحث فيها

x

ادلقدمة
كانت – وال زالت – للمدارس القرآنية أمهية كبَتة ،واتريخ عريق ُب
السنغال ،منذ وصول اإلسالم إليها ،وربتل ىذه اؼبدارس ُب حياة السنغاليُت
الثقافية والدينية والعلمية مكاان مرموقا ،ولقد كانت أؤب مدرسة عرفها
السنغاليون ،وزبرج فيها جل علمائها القدامى.
وىكذا ظلت اؼبدارس القرآنية ُب السنغال ؼبدة قرون من الدىر حىت
جاء اؼبستعمر فوجدىا ربظى ابىتمام ابلغ ،وتقديس خالص من طرف
السكان ،كما وجد أيضا اؼبدارس العربية ،واػبالوي القرآنية منتشرة على
طول البالد وعرضها ،األمر الذي كان بطبيعة اغبال يشكل عرقلة ُب سبيل
ربقيق اؼبستعمر الفرنسي ألىدافو الثقافية والتعليمية ،فبا جعلو ينتهج سياسة
غَت مهادنة مع أصحاب اؼبدرسة القرآنية ،بل شرع ُب فرض قوانُت صارمة
على كل من يريد فتح مدرسة قرآنية ،ولكن استطاعت ىذه اػبالوي القرآنية
أن تصمد أمام سياسة اؼبستعمر جبهود علماء السنغال ،وتفانيهم ُب نشر
اإلسالم والقرآن الكرمي ُب ىذه البالد.
ونالحظ نفس شيء ُب تركيا ،مقر اػبالفة اإلسالمية والدولة العثمانية
ؼبدة قرون كثَتة.
إن ضرورة دراسة نشأة اؼبدارس القرآنية ُب السنغال وُب تركيا ،واتريخ
تطورىا ،ونظام التعليم ،وأساليب التحفيظ فيها ،دفعتنا إٔب اختيار ىذا

اؼبوضوع" :أساليب حتفيظ القرآن الكرمي ُب تركيا وُب السنغال :دراسة مقارنة " كمسامهة
بسيطة ُب تقييم الوضع الراىن للمدارس القرآنية ُب ىذه البالد

1

الفصل األول احلفظ والتحفيظ
 1.1رؼزٌف انحفع ٔيفٕٓيّ
 1.1.1انزؼزٌف ثبنمزآٌ انكزٌى:
القرآن الكرمي ىو كالم اؼبعجز ،اؼبنزل على خاًب النبيُت واؼبرسلُت ،بواسطة األمُت
جربيل عليو السالم ،اؼبكتوب ُب اؼبصاحف ،واؼبنقول إلينا ابلتواتر ،اؼبتعبد بتالوتو ،اؼببدوء
1
بسورة اغبمد وىو الفاربة ،واؼبختتم بسورة الناس.
وقد أنزل سبحانو وتعأب القرآن العظيم ليكون دستورا ألمة خَت األنبياء وسيد
اؼبرسلُت دمحما ،وىداية للبشرية ،وليكون آية للعاؼبُت ،ودليال على صدق خَت اؼبرسلُت ،وبرىاان
على نبوتو ورسالتو ،وحجة قائمة إٔب يوم يبعث صبيع اػبالئق ،تشهد أبنو تنزيل اغبكيم
العليم ،وـبرج الناس من الظلمات إٔب النور .بل ىو اؼبعجزة اػبالدة اليت تتحدى األجيال
واألمم على كر الزمان ومر الدىر(( .قُل لَئِ ِن ْ ِ ِ
اعبِن َعلَى
س َو ْ
ْ
اجتَ َم َعت ْاإلنْ ُ
2
ِِ ِ ِ
ِِ
ض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
ض ظَ ِه ًَتا)).
أَ ْن ََيْتُوا دبثْ ِل ََٰى َذا القرآن َال ََيْتُو َن دبثْلو َولَ ْو َكا َن بَ ْع ُ
"فليس ُب وسع بشر أن حييط بشأن القرآن وما احتواه من أسرار التنزيل؛ إذ ىو كتاب
الدىر كلو .وما الفرد من األفراد ُب جيل إال ذرة ُب فضاء ،وما اعبيل ُب زمن من األزمنة إال
لبنة ُب بناء .فكيف اإلحاطة وعقول البشر صبيعا تلتقي عليو فتجد نفسها مع الكون ومع
الدىر كلو؟" 3وىو الذكر اغبكيم ،وىو الصراط اؼبستقيم ،ىو الذي ال تزيغ بو األىواء ،وال
تلتبس بو األلسنة ،وال يشبع منو العلماء ،وال خيلق عن كثرة الرد ،وال تنقضي عجائبو .وىو
آان َع َجبًا ( )1يَ ْه ِدي إٔب الر ْش ِد)).4
الذي ٓب تنتهي اعبن إذ ظبعتو حىت قالوا(( :إِ اان َِظب ْعنَا قُ ْر ً
5
ومن عمل بو أجر ،ومن كم بو عدل ،ومن دعا إليو ىدي إٔب طريق مستقيم.
اؼبستقيم ،وحبلو سبحانو اؼبتُت ،ورابط بُت السماء
القرآن الكرمي ىو صراط
واألرض ،وشفاء ؼبا ُب الصدور ،وعهد بُت وعباده .وىو مناىج القومي اػبالد ،ودستور
 - 1لالستزادة انظر :اإلتقان ُب علوم القرآن للسيوطي ،وزبريج فواز أضبد زملي /1 ،ص 188
-2اإلسراء اآلية 88
 -3حفظ القرآن الكرمي وتعليمو ،د .بن انصر بن عبد الرضبن العمار ،ص.9 :
 - 4اعبن2-1 :
 -5أخرجو الًتمذي ُب أبواب فضائل القرآن ،وانظر :ضعيف سنن الًتمذي لأللباين 349-348 ،رقم .554
2

أىل األرض الصاّب لكل زمان ومكان .وىو الذي يهدي لليت ىي أقوم .وىو البشَت ؼبن
نعلق على مشلو ،والنذير ؼبن أعرض عنو.
 1.1.2انحفع فً انًفٕٓو انهغٕي :ح ِفع
ِ
ظ َحي َفظِ ،ح ْفظًا ،فهو حافظ وحفيظ ،واؼبفعول َْؿبفوظ- :
حف َ
ِ
ِ
ِ
األمن/
حفظ الشايءَ صانَوَ ،
حرسو ،رعاه-:حفظ القرآن لغتَنا العربيّة من الضاياعَ - ،حفظ َ
حفظ لسانَو :رب ّفظ واحًتس ُب الكالمِ - ،
النظام :صانوِ - ،
عهده /حقاو /كلمتَو:
حفظ َ
َ
1
اؼبال :رعاهِ - ،
كان وفيًّا لوِ - ،
ظ
حفظ َ
(وَْكب َف ُ
حفظ ً
فالان :أكرمو واحًتمو ،راعى حرمتَو َ - ،
اان َونَ ْزَد ُاد َكْي َل بَعِ ٍَت) .2
َخ َ
أَ
1.1.3انحفع فً انًفٕٓو االططالحً:
استظهاره أي وعيو على ظهر قلب .وحافظ القرآن ىو مصطلح يستخدمو اؼبسلمون
لوصف من أًب حفظ كتاب الكرمي ،ومصطلح اغبافظ عند أىل اغبديث:
ىذا لقب عإب ومنزلة مرتفعة لعلماء اغبديث ،فاغبافظ ىو اسم ال يطلق إال على كل
حافظ قوي اغبفظ .3
والقرآن ىو مصدر التلقي عند األمة ،فإليو اغبكم والتحاكم ،ومنو االستمداد والتشريع،
ك نَ ِسيًّا).4
وما من صغَتة أو كبَتة إال ونبؤىا ُب ىذا الكتاب العزيز ( َوَما َكا َن َرب َ
صتو :فإن من أى ِّم وأبرز فضائل حفظ القرآن الكرمي
حافظ القرآن من أىل وخا ا
واليت ينفرد هبا من حيفظ كتاب أو يقرؤه أنو يُصبح من أىل ُب الدنيا واآلخرة ،ويُشَت
إٔب ذلك ما رواه اؼبنذري ُب الًتغيب والًتىيب عن أنس بن مالك  -هنع هللا يضر  -قال :قال رسول

 1اؼبعجم الوسيط ،ؾبمع اللغة العربية ابلقاىرة( ،إبراىيم مصطفى  /أضبد الزايت  /حامد عبد القادر  /دمحم النجار) ،دار الدعوة ،ج،1
ص.27
 2يوسف65 :
 3انظر :عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد  ،أبو دمحم ،زكي الدين اؼبنذري (اؼبتوَب656 :ى ) ،جواب اغبافظ أىب دمحم عبد العظيم اؼبنذري
اؼبصري عن أسئلة ُب اعبرح والتعديل ،احملقق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب اؼبطبوعات اإلسالمية حبلب ج 1ص.45
4سورة مرمي اآلية 64
3

رسول ِ قال أىل القرآن ىم أىل ِ
ملسو هيلع هللا ىلص( :إ ان هللِ أىلُت من الن ِ
ااس قالوا من ىم اي َ
ُ
ُ
صتُو).1
وخا ا
 1.2فضم ٔيُشنخ حفع انمزآٌ انؼظٍى

بعد أن من علينا بعودة الناس إٔب رشدىا وطريق
كتاب العزيز فال بد من إشارات نضعها أمام حفاظ كتاب

وتعهد بعض الناس حبفظ
منها:

 1.2.1اإلخالص:
ال خيفى أن اإلخالص وإرادة وجو تعأب شرط لصحة العمل وق ب ول و إن كان عبادايً
ؿبضاً كالصالة والصيام والطواف .اْب ،كما أنو شرط للثواب ونيل األجر ُب األمور اؼبباحة
كاألكل والشرب وحسن اؼبعاشرة للناس ...اْب .ودبا أن قراءة القرآن وح ف ظ و م ن األمور
العبادية احملضة فإهنا ال تقبل عند تعأب إال ابإلخالص وىي داخلة ُب م ث ل ق ولو تعأب:
2
((فَمن َكا َن ي رجو لَِقاء ربِِو فَ ْلي عمل عم ًال ِ
ِ ِ ِ ِِ
َح ًدا))
َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
صاغبًا َوَال يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربّو أ َ
َْ
وكذلك ق ول و تعأب ُب اغبديث القدسي (أان أغٌت الشركاء عن الشرك من عمل عمالً
أشرك فيو معي غَتي تركتو وشركو).3
 1.2.2اطزشؼبر ػظًخ انمزآٌ انكزٌى:
إدراك اؼبقصد الذي نزل من أجلو القرآن ،وىو ىداية الناس وإخراجهم من الظلمات
4
ِ ِ
ِ
ك الْ ِكتَاب َال ري ِ ِ
ضا َن الا ِذي أُنْ ِزَل فِ ِيو
م
ر
ر
ه
ش
((
،
ُت))
َ
إٔب النور (( َذل َ
ْ ُ ََ َ
ب فيو ُى ًدى ل ْل ُمتاق َ
ُ َْ َ
ِ
ااس وب يِنَ ٍ
ات ِمن ا ْؽب َدى والْ ُفرقَ ِ
ان)).5
الْ ُق ْرآ ُن ُى ًدى للن ِ َ َّ
َ ُ َ ْ
ضا َن) ،فهو أفضل
من عظمة القرآن عظمة الشهر الذي أنزل فيو القرآن ( َش ْه ُر َرَم َ
الشهور ،وعظمة الليلة اليت أنزل فيها القرآن (إِ اان أَنْ َزلْنَاهُ ُِب لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر) ،6فهي خَت الليإب،
وعظمة الرسول الذي أنزل ع ل ي و القرآن فهو إمام األنبياء واؼبرسلُت وسيد ولد آدم وال فخر.
 1إظباعيل بن دمحم بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاين ،أبو القاسم ،اؼبلقب بقوام السنة (اؼبتوَب535 :ى ) ،الًتغيب
والًتىيب ،احملقق :أدين بن صاّب بن شعبان ،الناشر :دار اغبديث – القاىرة ،الطبعة :األؤب  1414ى  1993 -م ،ج ،3ص.168
 2سورة الكهف110:
 3مسلم 4/2289
 4سورة البقرة2:
 5سورة البقرة185:
 6سورة القدر1 :
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 1.2.3انؼشًٌخ انظبدلخ:
وذلك عند االبتداء ُب اغبفظ واالستمرار على ذل ك؛ إذ بدون ه ا خيور العبد ويتهاون
وال يتجاوز األمر كونو ؾبرد أمنية وحلم يقظة ،وديكن أن يوجد اإلنسان ىذه العزدية الصادقة
دبع رف ت و لعظمة القرآن ومكانة أىلو ،والفضل اعبزيل لقارئو ومستمعو إذ أن النصوص الواردة
ُب ذلك ربث اؼبسلم وتدفعو بشدة إٔب تكوين رغبة جادة ُب قرارة نفسو على اغبفظ
واؼبواصلة.
فخر ،وعظمة معلمو ومتعلمو حيث قال رسول -ملسو هيلع هللا ىلصُ -ب بيان أفضليتهما (خَتكم
من تعلم القرآن وعلمو) ،1وُب رواية (إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمو).2
 1.2.4يٍ فضبئم حفع انمزآٌ:
ومن فضائل حفظ القرآن ىو أن اغبافظ لكتاب لو منزلة عظيمة فاغبافظ مع
ال اس َفرة الكرام البَ َررة .واغبافظ مقدام ُب الدنيا واآلخرة؛ ُب اإلمارة ،واإلمامة ،والشورى،
واللا ْحد .اغبفااظ ىم أىل وخاصتو ،واغب افاظ ال ربرقهم النار.
وينعم  -سبحانو وتعأب  -عليو بعدة كرامات ،منها :اإلنعام عليو بتاج الكرامة،
وحلاة الكرامة ،فهو يعرف هبا يوم القيامة بُت اػبالئق ،وىي عالمة على كرامة ِ
البسها
ُ
َُ
 -سبحانو وتعأب  -وغَت ذلك من الكرامات اليت أعالىا رضا

-

ومكانتو عند
سبحانو وتعأب.
عن عائشة اهنع هللا يضر عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -قال( :مثل الذي يقرأ القرآن وىو حافظ لو مع
السفرة الكرام الربرة ،ومثل الذي يقرأ القرآن وىو يتعا ىده وىو عليو شديد فلو أجران).3

 1.2.5يٍ يشاٌب حبفع انمزآٌ:
يصبح حافظ القرآن من أىل ُب الدنيا واآلخرة ،وحافظ القرآن يكون أؤب الناس
ابإلمامة ُب اؼبسجد؛ حيث أن إمام اؼبسجد يتم اختياره عند الصالة على أساس أكثر
 1انظر :دمحم بن إظباعيل أبو عبد البخاري اعبعفي ،اعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسول ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو = صحيح
البخاري ،احملقق :دمحم زىَت بن انصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة:
األؤب1422 ،ى  ،ج ،6ص192
 2انظر :البخاري 74 /9ح .5528
 3البخاري مع الفتح  691 /8ح .4 937
5

األشخاص حفظا للقرآن ،والقرآن يكون شفيعا لصاحبو يوم القيامة ،ويضع صاحبو ُب أعلى
منازل اعبنة وأرقاىا.
ويعاِب اغبفظ اإلحساس ابلكسل واإلحباط؛ ألن حفظو ال يعرف الكسل وال يعًتف
دبا يسمى الفشل وإمنا يتم اغبفظ بدافع قوي وعزدية.
ويبارك ُب الرزق ويساعد على التخلص من الديون وىي فضيلة مهمة جدا ُب حياة
الشخص ُب الدنيا ،والتزود ابغبسنات حيث كل حرف ُب القرآن لو عشر حسنات،
فيمكنك أن ربسب عدد آايت القرآن وتضرهبم ُب عشرة ؼبعرفة ثواب حفظ اؼبصحف كامل.
ويكون ثواب وإكرام للوالدين حيث أن الثواب ال حيظى بو حافظ القرآن فقط وإمنا
للوالدين نصيب كبَت من الثواب خاصة إذا كان ُب الصغر وساعده الوالدين على اغبفظ
ابلتشجيع واؼبكافأة ،وكذلك يكون يسبب سكينة ُب القلب والطمأنينة ويضفي جو من
السعادة على األسرة.
َ 1.2.6ظٕص يٍ انظُخ انُجٌٕخ انًطٓزح نفضم حبفع ٔيزؼٓذ انمزآٌ:
-ملسو هيلع هللا ىلص -قال( :اقرأوا القرآن فإنو

عن أيب أمامو الباىلي هنع هللا يضر قال :ظبعت رسول
َيٌب يوم القيامة شفيعاً ألصحابو) .1
عن عبد بن عمرو قال :قال رسول -ملسو هيلع هللا ىلص( :-يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق
ورتل كما كنت ترتل ُب الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤىا).2
عن أيب مسعود األنصاري قال :قال رسول -ملسو هيلع هللا ىلص( :-يؤم القوم أقرؤىم لكتاب
).3

 1انظر :مسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشَتي النيسابوري (اؼبتوَب261 :ى ) اؼبسند الصحيح اؼبختصر بنقل العدل عن العدل إٔب رسول
ملسو هيلع هللا ىلص احملقق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب  -بَتوت
 2أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو األزدي سنن أيب داود احملقق :دمحم ؿبيي الدين عبد اغبميد،
الناشر :اؼبكتبة العصرية ،صيدا – بَتوت ،ج ،2ص.73
 3اؼبصدر نفسو مسلم  465 / 1ح 673
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 1.2.7أحبدٌث فً انحذر يٍ َظٍبَّ:
جاءت الكثَت من النصوص اليت ذبعل ذنوب العبد سبباً ؼبا يصيبو من مص ائ ب
وب الي ا وال ت ي من أعظمها وال شك نسيان القرآن الكرمي ،وفبا جاء ُب ذلك قولو -ملسو هيلع هللا ىلص:-
(ال يصيب عبداً نكبة فما فوقها أو دوهنا إال بذنب وما يعفو عنو أكثر).1
وقد كان ىذا األمر جلياً ُب أذىان السلف ،ولذا قال الضحاك مزاحم( :ما من أحد
تعلم القرآن فنسيو إال بذنب حيدثو ألن تعأب يقول(( :وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
صيبَ ٍة فَبِ َما
ََ َ َ ْ ْ ُ
ت أَيْ ِدي ُك ْم))( .2وإن نس ي ان القرآن من أعظم اؼبصائب) ،بل إهنم  -رضبهم تعأب-
َك َسبَ ْ
كانوا يقفون موقفاً صارماً فب ن ى ذه حالو كما جاء من طريق ابن سَتين إبسناد صحيح ُب
الذي ينسى القرآن كيف أهنم كانوا يكرىونو ويقولون فيو قوالً شديداً .3
وقد ذكر القرطيب  -رضبو  -سبب تلك الكراىية وذلك اؼبوقف الشديد فقال( :من
حفظ القرآن أو بعضو فقد علت رتبتو ابلنسبة إٔب من ٓب حيفظو ،فإذا أخل هبذه اؼبرتبة الدينية
حىت تزحزح عنها انسب أن يعاقب على ذلك ،فإن تَ ْرك معاىدة القرآن يفضي إٔب الرجوع
إٔب اعبهل والرجوع إٔب اعبهل بعد العلم شديد) .4
.1.3انحفع فً ػٓذ انُجً ٔانظحبثخ
1.3.1جًغ انمزآٌ ثًؼُى كزبثزّ
صبع القرآن الكرمي عن طريق الكتابة ُب ثالثة عصور :وكان عبمعو ُب كل عهد ابعث دعا
إليو ُب زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلصُ ،ب خالفة سيدان أيب بكر الصديق ٍب تثبتت كتابتو واستقرت ُب
خالفة عثمان ابن عفان هنع هللا يضر.
 1انظر :دمحم بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الًتمذي ،أبو عيسى (اؼبتوَب279 :ى ) ،اعبامع الكبَت  -سنن الًتمذي ،احملقق:
بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بَتوت ،سنة النشر 1998 :م ج ،3صص.237
 2سورة الشورى :اآلية .30
 3انظر :أبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي اػبراساين ،النسائي (اؼبتوَب303 :ى ) :فضائل القرآن ،احملقق :د .فاروق ضبادة ،الناشر:
دار إحياء العلوم  /دار الثقافة  -بَتوت  /الدار البيضاء ،الطبعة :الثانية1413 ،ى 1992 -م ج ،3ص129
 .4أضبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الناشر :دار اؼبعرفة  -بَتوت ،1379 ،رقم
كتبو وأبوابو وأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجو وصححو وأشرف على طبعو :ؿبب الدين اػبطيب ،عليو تعليقات العالمة :عبد
العزيز بن عبد بن ابز ،ج ،9ص.86
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1.3.2كزبثخ انمزآٌ فً ػظز انُجً ملسو هيلع هللا ىلص
إن القرآن الكرمي كان ينزل شيئا فشيئا ،وكان كلما نزل بو األمُت جربيل منو شيء ابدر النيب
ملسو هيلع هللا ىلص بتبليغو ألصحابو الكرام ،وحث ؽبم على تعلمو وتعليمو ،وكان مع ذلك أيضا َيمر بكتابة
كل ما ينزل منو عقب نزولو مباشرة ،وكان من ضمن أصحابو نفر منهم كانوا يكتبونو إبمالء
من النيب ملسو هيلع هللا ىلص نفسو ،وبذلك كان القرآن مكتواب كلو أبمره ،وُب كالم تعأب ما يدل على
أن الكتابة من الصفات الثابتة للقرآن الكرمي ُب ذلك العصر بقول تعأب ((رسول من
يتلوا صحفا مطهرة .فيها كتب قيمة)) (البينة.)3-2 :
أما أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بكتابة القرآن الكرمي فقد جاء ُب السنة الصحيحة ما يثبتو وجيعلو دبعزل من
الشك والريبة ،قال اغبافظ ابن حجر ُب (فتح الباري) روي أضبد وأصحاب السنن الثالثة
وصححو ابن حبان واغباكم من حديث عبد بن عباس عن عثمان بن عفان مهنع هللا يضر قال:
رسول ملسو هيلع هللا ىلص ما َيٌب عليو الزمان ينزل عليو من السور ذوات العدد ،فكان إذا نزل عليو
1
الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول :ضعوا ُب السورة اليت يذكر فيها كذا.
1.3.3كزبثخ انظحبثخ نهمزآٌ انكزٌى:
كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يعٌت بكاتبة القرآن الكرمي فكان ال ينزل منو شيء إال أمر بكتابتو كذلك
الصحابة الكرام أيضا كانوا يعنون بكتابتو ،يدل على ذلك ما ثبت ُب صحيح مسلم عن أيب
2
سعيد اػبدري هنع هللا يضر أن رسول ملسو هيلع هللا ىلص( :ال تكتبوا عٍت ،ومن كتب عٍت غَت القرآن فليمحو).
إذن فهذا اغبديث يدل بظاىره على أن الصحابة كانوا يكتبون السنة كما يكتبون القرآن
بدافع أن كال من القرآن الكرمي والسنة النبوية نصوص شرعية جيب عليهم أن يعرفوىا ويعملوا
هبا كذلك ،فإن ٓب أنخذ بظاىره من أهنم كانوا يكتبون السنة كما يكتبون القرآن الكرام فال
أقل من أنو يدل على أن ذلك كان متوقعا من الصحابة عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وإال فكيف ينهاىم
عن شيء غَت واقع وال متوقع؟
تنبيو :الذي اردت أن أصل إليو من ذكر ىذا اغبديث ،ىو أنو يدل داللة موضحة على أن
الصحابة الكرام بعد هناىم النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن كتابة غَت القرآن الكرمي ،أصبحت بعد ذلك مههم
1

(إسطنبول)1113 ،
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ورغبتهم متوفرة على كتابة القرآن ،وىذا يقتضي أهنا شاعت فيهم وانتشرت بينهم ،حىت أن
الكثَت من الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن أصبحوا يكتبون القرآن الكرمي ألنفسهم ليكون
1
ؽبم مرجعا يرجعون إليو ُب قراءة القرآن عند اغباجة.

1.3.4انٕطبئم انزً كبَذ انظحبثخ ٌُظخٌٕ ثٓب انمزآٌ انكزٌى:
دبا أن ُب زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٓب تكن فيو أوراق أو الصحف لكتابة ما كان ينزل بو األمُت جربيل
إٔب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليحتفظ بو الصحابة الكرام ُب السطور والصدور دبعٌت أن من الصحابة من
كانوا حيفظوهنا ُب صدورىم إثر ما ديلي ؽبم هبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،لكن منهم أيضا من كانوا حيفظوهنا
ابلسطور اي ابلوسائل التالية اليت سوف أذكرىا ابلتفصيل:
األول :العسب بضم اؼبهملتُت ٍب موحدة صبع عسيب ،وىو اعبريدة اليت من النخل ،كانوا
يكشطون اػبوص وينقلون الكتابة ُب طرفو العريض ،وقيل العسيب طرف اعبريدة العريض
الذي ٓب ينبت عليو اػبوص ،والذي عليو اػبوص ىو السعف.

الثاين :اللخاف ىي صبع ػبفة بفتح وسكون ،قال أبو داود الطيالسي :ىي اغبجارة الرقاق،
وقال اػبطايب :صفائح اغبجارة الرقاق.

الثالث :األكتاف صبع كتف ،وىو العظم اؼبعروف الذي للبعَت أو الشاة كانوا يكتبون عليو
القرآن إذا جف

الرابع :األضالع صبع ضلع ،وىي معروفة.
اخلامسة :األقتاب صبع قتب بفتحتُت ،وىو اػبشب الذي يضع على ظهر البعَت لَتكب
عليو.

السادسة :الرقاع صبع رقعة ابلضم ،وىي تكون من جلد أو غَته.

السابعة :الصحف صبع صحيفة ،قال ُب (القاموس) :الصحيفة الكتاب قطعة من جلد أو
قرطاس كتب فيو).
1
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1

الثامنة :األلواح صبع اللوح ىي كل صحيفة عريضة من خشب أو عظم.
 1.3.5رجبل حٕل انزطٕل يٍ حفظخ كزبة هللا.

كان أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أسبق الناس إٔب اػبَت ،وأسرعهم إٔب العمل الصاّب ،وأقدرىم
عليو .وكان من أعظم مههم :حفظ كتاب تعأب ،وتعلمو ،والعمل بوٍ ،ب تعليمو الناس.
وكانوا يتعلمونو من رسول ملسو هيلع هللا ىلص ،ويعلمو بعضهم بعضا ،فمن فاتو من رسول
ملسو هيلع هللا ىلص شيء ،النشغاؽبم ابعبهاد ،تعلمو من صاحبو.
وأشهر من كان يعلم الناس القرآن منهم :عثمان بن عفان ،وعلي بن أيب طالب ،وأيب
بن كعب مهنع هللا يضر ،فعلموا كثَتا من صغار الصحابة ،ومن بعدىم من التابعُت
قال أبو عبد الرضبن السلمي" :حدثنا الذين كانوا يُق ِرئوننا :أهنم كانوا يستق ِرئون من
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فكانوا إذا تعلاموا َع ْشر آايت ٓب خيلِّفوىا حىت يعملوا دبا فيها من العمل ،فتعلامنا
صبيعا " انتهى من" تفسَت الطربي". 2
القرآن والعمل ً
ويقول الشنقيطي ُب كتابو جيل القرآن" :إن عز وجل اختار لكتابو أمةً وعتو،
وأحبتو وصدقتو ،فنزل القرآن إٔب جذور قلوهبا ،ففتحت قلوهبا للقرآن واطمأنت ؼبوعظة
الرضبن ،حىت إذا تغلغلت تلك اآلايت ُب اعبنان ،قادت أىلها إٔب احملبة والرضوان فإن
حدثتموين من ىو فأقول لكم ىؤالء جيل الرسالة والنبوة اتوين دبثلهم".3
وعندما نسعى إٔب أن نسطر ُب ىذا البحث سلسلة من اغبفاظ من الصحابة فقد
حفظ كتاب تعأب من الصحابة صبع غفَت ،ال حيصون كثرة ،وقد نص صباعة من العلماء
على أبرز من حفظ كتاب منهم .4

1

المصدر نفسه ص /151،ص.151

 2الشيخ دمحم ـبتار الشنقيطي ،جيل القران ،ؾبموعة احملاضرات والدروس على الرابط /
مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
http://www.islamweb.net
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=6
 3اؼبصدر نفسو.
 4اؼبصدر نفسو.
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قال اغبافظ ابن حجر رضبو  " :ذَ َكَر أَبُو عُبَ ْي ٍد الْ ُقاراءَ ِم ْن أ ْ ِ ِ
صلاى ا
ايب َ
اَّللُ
َص َحاب الن ِّ
ِ
اػبلَ َفاء ْاألَرب عةَ وطَْلحةَ وسع ًدا وابن مسع ٍ
ِ
ِ
ود َو ُح َذيْ َفةَ َو َسالِ ًما
ين ُْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ
َ ُْ
َعلَْيو َو َسلا َم ،فَ َع اد م َن الْ ُم َهاج ِر َ
ِ ِ ِ ِ ِ
اَّللِ بْن ال اسائِ ِ
صةَ َوأُام َسلَ َمةََ ،ولَ ِك ان
ب َوالْ َعبَادلَةََ ،وم َن النّ َساء َعائ َشةَ َو َح ْف َ
َوأ ََاب ُىَريْ َرَة َو َعْب َد ا َ
بَ ْع َ ِ ِا
ِ
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلا َم .1
صلاى ا
ايب َ
ض َى ُؤَالء إمنَا أَ ْك َملَوُ بَ ْع َد الن ِّ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ضاَ :سبِ َيم بْ َن أ َْو ٍس الداا ِر ا
ي َوعُ ْقبَةَ
ين أَيْ ً
وعد ابن أَِيب َد ُاوَد ُب كتَاب ال اش ِر َيعة م َن الْ ُم َهاج ِر َ
ِ
اِ
بن ع ِام ٍر ،وِمن ْاألَنْصا ِر عبادةَ بن ال ا ِ ِ
يمةَ َوُْؾب ِّم َع بْ َن َحا ِرثَةَ
صامت َوُم َعاذًا الذي يُ َك اٌت أ ََاب َحل َ
َ َُ َ ْ َ
َْ َ َ َ
ٍ
ٍ
صار َح ِأبَ ان بَ ْع َ ِا
ِ
صلاى ا
َوفَ َ
يب َ
ضالَةَ بْ َن عُبَ ْيد َوَم ْسلَ َمةَ بْ َن ـبَْلَد َو َغْي َرُى ْمَ ،و َ
اَّللُ
ض ُه ْم إمنَا َصبَ َعوُ بَ ْع َد النا ِّ
ِ
ِ
وسى ْاألَ ْش َع ِري ذَ َكرهُ أَبُو َع ْم ٍرو الد ِ
ض
َعلَْيو َو َسلا َمَ ،وفب ْان َصبَ َعوُ أَيْ ً
ااينَ ،و َع اد بَ ْع ُ
ضا :أَبُو ُم َ
َ
ِ
ين ِم َن الْ ُقار ِاء َع ْمَرو بْ َن الْ َع ِ
اص َو َس ْع َد بْ َن َعبا ٍاد َوأُام َوَرقَةَ " .انتهى من "فتح الباري". 2
الْ ُمتَأ ّ
َخ ِر َ
ٓب ِ
يقتصر حفظ القرآن الكرمي على الرجال فقط ،بل شاركت ُب حفظو العديد من
النساء ،منهن من كانت ربفظو كلو مثل حفصة وعائشة وأم ورقة وأم سلمى ،ومنهن من
كانت ربفظ بعضو.
وإٔب جانب اىتمام النساء بكتاب تبارك وتعأب ازبذت ىذه العناية أشكاال وصوراً
شىت تدل على تعلق النساء بكتاب عز وجل والرغبة ُب حفظو وربفيظو ،وبذل الغإب
والنفيس من أجل ذلك ،ومن مظاىر ذلك بناء النساء اؼبساجد واؼبدارس وإنفاقهن على قراءة
القرآن وحفظو واحتضان النساء لتحفيظهن القرآن من ذلك ما روي أن زبيدة بنت جعفر
اؼبنصور العباسي كانت شديدة العناية ابلقرآن الكرمي ،وكانت ؽبا مائة جارية حيفظن القرآن
الكرمي ،ولكل واحدة ورد عشر القرآن وكان يسمع ُب قصرىا كدوي النحل من قراءة القرآن.

السالمي ،البغداديٍ ،ب الدمشقي ،اغبنبلي فتح الباري ،شرح صحيح البخاري
1زين الدين عبد الرضبن بن أضبد بن رجب بن اغبسنَ ،
(اؼبتوَب 795 :ى ) ربقيق :ؿبمود بن شعبان بن عبد اؼبقصود .الناشر :مكتبة الغرابء األثرية  -اؼبدينة النبوية .اغبقوق :مكتب ربقيق دار
اغبرمُت -القاىرة الطبعة :األؤب 1417 ،ى  1996 -م ()52 /9
 2اؼبصدر نفسو 55/9.
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 1.3.6يٍ أثزس انظحبثٍبد رضٕاٌ هللا ػهٍٓى أجًؼٍٍ:
ملسو هيلع هللا ىلص ،توفيت

عائشة بنت أيب بكر زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،اهنع هللا يضر ،أخذت القرآن عن رسول
سنة سبع وطبسُت" .تقريب التهذيب."1
حفصة بنت عمر بن اػبطاب زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،اهنع هللا يضر ،أخذت القرآن عن رسول
ملسو هيلع هللا ىلص ،توفيت سنة طبس وأربعُت . "2.
أم سلمة ىند بنت أيب أمية ،زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،اهنع هللا يضر ،أخذت القرآن عن رسول صلى
عليو وسلم ،توفيت ُب شوال سنة تسع وطبسُت ،وقيل :توفيت ُب والية يزيد بن معاوية،
3

وقيل :سنة اثنتُت وستُت .

 1.4طزائك يفٍذح نحفع كزبة هللا.
يعترب حفظ القرآن الكرمي ،وسيلة لًتبية النفس البشرية وهتذيبها ،ابإلضافة إٔب الفوائد
العديدة اليت قبنيها من حفظ كتاب تعأب ،ولذلك جيب على اؼبسلم اغبرص على حفظو؛
لنيل األجر والثواب ،والذي يكون من خالل أتباع ؾبموعة من الطرق اليت تُعُت الفرد على

اغبفظ.4

وعلى كل إنسان يريد أن يبدأ ابغبفظ ُب كتاب عليو أن يعي ما يلي:
 -1إدراك العبد أ ّن القدرة على اغبفظ بيد سبحانو ،وأ ّن اؼبعُت األول على ذلك
ىو سبحانو ،فال حول وال قوة إال بو ،فمهما بلغ اإلنسان من درجات العلم والذكاء
والفطنة ،وقوة الذاكرة ،إن ٓب يوفقو سبحانو ُب حفظو -بعد االستعانة بو -فلن يستطيع
اغبفظ أو التذكر؛
 -2إخالص النية هلل سبحانو ُب عملية اغبفظ؛
 -3اختيار الصحبة اؼبناسبة اليت تُعُت الفرد على العبادة؛
 1أبو الفضل أضبد بن عل ي بن دمحم بن أضبد بن حجر العسقالين ،تقريب التهذيب ،احملقق :دمحم عوامة ،دار الرشيد – سوراي ،الطبعة:
األؤب ،1986 – 1406 ،ج 1ص.741
 2اؼبصدر نفسو( :ص )745
 3أبو الفضل أضبد بن علي بن دمحم بن أضبد بن حجر العسقالين ،هتذيب التهذيب ،مطبعة دائرة اؼبعارف النظامية ،اؽبند ،الطبعة :الطبعة
األؤب1326 ،ه ،ج ،1ص.26
 4أم عبد الرضبن بنت مصطفى خبيت (2016 - 7 - 28م)" ،كيف أقبح ُب حفظ القرآن؟" ،اطّلع عليو بتاريخ - 9 - 24
بتصرف.
2017مّ .
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 -4البحث عن الدافع من وراء اغبفظ ،فالدافع لو أمهية كبَتة ُب حفظ القرآن
الكرمي؛

درجة ٍ
 -5النجاح ُب حفظ كتاب تعأب ،حيتاج من اإلنسان إٔب ٍ
عالية من الصرب،
وحيتاج أيضاً إٔب اعبد واالجتهاد  -إلغاء احتمال الفشل من قاموس اغبافظ ،أو من تفكَته،
أو وضع العوائق واؼبشكالت اليت قد تعًتض طريقو ،كالنسيان واالنشغال وغَتىا من أمور،
بل عليو أن يتوقع األفضل ،ويتوقع التيسَت من تعأب ،ويكون ذلك بتكثيف الدعاء،
وطلب العون منو سبحانو على اغبفظ والفهم والتدبر ،والعزم على ربقيق اؽبدف الذي
اَّللِ من اؼبؤم ِن الض ِ
اعيف ،وُب
اؼبؤمن القوي خَتٌ وأحب إٔب ا َ
وضعو ،فالرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -يقولُ (( :
كل خَتٌ)) .1
ٍّ
أىداف صغَتة ،حبيث يكون كل ٍ
ٍ
ىدف
 -6تقسيم اؽبدف الكبَت والرئيسي إٔب عدة
صغَت ؿبدد بفًتةٍ ٍ
زمنية إلهنائو؛ حىت يتسٌت للشخص الًتكيز على ذلك اؽبدف ،وإقبازه

بنجاح ،وبتحقيق األىداف الصغَتة؛ سيتكون لدى اغبافظ حافزاً قوايً لالستمرار ُب طريق
اغبفظ حىت النهاية ،وربقيق اؽبدف األكرب وىو حفظ كتاب كامالً؛
 -7جعل اغبفظ واؼبراجعة أسلوب حياة ،حبيث يدخل من ضمن قائمة األعمال
اليومية اليت ال ديكن نسياهنا ،أو التخلي عنها ،وإبمكان الفرد أن جيعل جزءاً من ِ
وقتو للحفظ
اليومي ،وآخر للمر ِ
اجعة والتثبيت ،حىت يستطيع أن يصل إٔب مرحلة اإلتقان ُب اغبفظ؛
 -8استخدام طريقة اغبدر ُب القراءة ،وىي القراءة السريعة للقرآن ،مع االحتفاظ
أبحكام التجويد الصحيحة ،وىذه الطريقة مهمةٌ للفرد ُب حالة اؼبراجعة والتثبيت؛
 -9اؼبرونة ُب وضع اػبطة ،حبيث تتناسب مع أي طارئ قد حيدث ،أو أية عقبة قد
تعًتض طريق اغبافظ؛
-10كثرة االستغفار والتوبة ،والتذلل والدعاء بُت يدي تعأب ،وطلب العون ُب
اغبفظ ،وتيسَت األمور ،وشكره سبحانو ألن ىداه لطريق حفظ كتابو الكرمي.

 1مسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشَتي النيسابوري ،اؼبسند الصحيح اؼبختصر احملقق :دمحم فؤاد عبد الباقي دار إحياء الًتاث العريب –
بَتوت ،ج4ص.2052
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 1.4.1خطٕاد ػًهٍخ يمززحخ نحفع انمزآٌ انكزٌى:
اخلطوة األوىل ُب حفظ القرآن ىي تصحيح النطق ،ال ديكن ربقيق ذلك ما ٓب
يستمع اؼبرء إٔب قارئ ،أو غبفظ القرآن جيد ودقيق.
وكذلك أن القرآن ال ديكن تعلمو بدون معلم ،كان رسول ملسو هيلع هللا ىلص أكثر بالغة
العرب ،ومع ذلك ،تعلم القرآن من سيدان جربيل شفهيا ،كذلك قام رسول ملسو هيلع هللا ىلص بتدريس
القرآن ألصحابو شفهياً ،وظبعو منهم ،بعد أن تعلموا منو مرارا وتكرارا .وجيب على اؼبرء أن
يتعلم القرآن من قارئ جيد ،لتصحيح تالوتو على أساس أوٕب.

 1.1.1.1ومن اخلطوات العملية يف حفظ القرآن الكرمي:
 -1ربديد م ق دار معُت غبفظو ُب جلسة واحدة ُب حدود طاقة القارئ وينبغي لو أال
يزيد كمية اؼبقدار كثَتاً ُب أايم ضباسو وخباصة ُب بداية اغبفظ ،حىت ال يكل أو ديل أو
يصاب ابإلحباط حُت ال يستطيع احملافظة على ذلك اؼبقدار؛
 -2قراءة اؼبقدار ال م ع ي ن على الشيخ اؼبختار من اؼبصحف قبل مباشرة اغبفظ وتلزم
ىذه اػبطوة إذا كان القارئ ال جييد قراءة الرسم العثماين.
 -3قراءة القارئ اؼبقدار اؼب ح دد لل ح ف ظ من اؼبصحف بينو وبُت نفسو إلصالح
النطق ُب الكلمات اليت ٓب جيد قراءهتا.
 -4نطق اآلايت أثناء اغبفظ بًتتيل وسبهل ،واغبرص على عدم إغ ف ال أحكام التجويد
أثناء القراءة امتثاالً لقولو تعأب (( َوَرتِّ ِل الْ ُق ْرآ َن تَ ْرتِ ًيال)) ،1واىتداء ابلنيب -ملسو هيلع هللا ىلصُ -ب تركو ربريك
ِ
ك لِتَ ْع َج َل بِِو)).2
لسانو استعجاالً بو بعد نزول قولو تعأب ((َال ُربَِّرْك بِِو ل َسانَ َ
ِ
سمع على نفسو اؼبقدار اؼبعُت حفظو بعد إهنائو لو.
 -5أن يُ ّ
 -6أن يقوم بتسميع ما حفظ على شيخو اؼبختار وال بد من ذلك.1
 1سورة اؼبزمل :اآلية4 ،
 2سورة القيامة :اآلية 16
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 1.1.1.1طريقة حفظ اآلايت الطويلة:
ىي نفس الطريقة السابقة غبفظ القرآن الكرمي ،واالختالف بينها يتمثل ُب التإب ذكره:
غبفظ اآلايت الطويلة للقرآن الكرمي جيب على اغبافظ أن يقوم ابآلٌب:
 -1استحضار النية اػبالصة لوجو تعأب غبفظ القرآن؛
 -2يقوم اؼبرء ابالستماع للقرآن الكرمي من أحد اؼبشايخ ،أو االستماع لقارئ ماىر
حىت يتمكن من النطق الصحيح للقرآن وآايتو؛
 -3تقسيم اآلايت الطويلة اليت جيب حفظها على مدار اليوم ،جيب على الشخص
الذي يعتزم حفظ القرآن الكرمي أن حيدد اآلايت اليت ديكن أن يتحمل حفظها يوميًاٍ ،ب يبدأ
ُب التكرار حىت يكمل حفظو.
 -4وجيب عليو أن يقرأ بصوت ٍ
عال ،أوالً أن يتبع السنة النبوية ،فقراءة القرآن بصوت
ؿببب للسمع ويساعد على اغبفظ
 -5ال تنتقل إٔب اآلايت التالية حىت تتقن اآلايت اليت جيب حفظها ،حدد وقت معُت
للحفظ أو قسم وردك ُب اغبفظ على مدار اليوم ،واقرأ اآلايت الواجب حفظها بشكل
متكرر لتمام اغبفظ.
 -6بعد حفظ اآلايت الطويلة بشكل صحيح جيب مراجعتها جيدا وربطها ببعضها
بعد تقسيمها ،والتزم دبراجعة اآلايت بشكل دوري ،وأتكد من حفظها جيدا قبل االنتقال
لغَتىا من اآلايت.2
ومن خالل ىذا اؼببحث جنلب الوسائل اليت تعُت على اغبفظ منها:

 1انظر :فيصل البعداين ،كبو منهجية عملية ُب حفظ القرآن الكرمي ،مقالة على شبكة االنًتنيت من خالل الرابط //
 /https://www.saaid.net/Quran/10.htmبتصرف

2
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لقد يسر -تعأب -القرآن الكرمي من وجوه عديدة :فهو ميسر ُب التالوة ال يكملو
اإلنسان حىت يشتاق إٔب الرجوع لقراءتو مرة اثنية ،وىو ميسر ُب اغبفظ ؼبن كانت لو نية
صادقة وعزدية قاطعة ،وىو ميسر األحكام اليت توافق فطرة اإلنسان ،وىو ميسر الفهم يفهمو
كل قارئ لو غالباً ،وال ذبد فيو مقاطع أو آايت أو كلمات معقدة اللفظ ،بل ىو كما قال
{ولََق ْد يَ اس ْرَان القرآن لِل ِّذ ْك ِر فَ َه ْل ِمن م ادكِ ٍر} .1
َ :
 -1ادلتابعة الدائمة:

يقول -ملسو هيلع هللا ىلص(( :-تعاىدوا القرآن ،فو الذي نفسي بيده ؽبو أشد تفلتاً من اإلبل ُب
عقلها )) متفق عليو  .2فال يكاد القارئ يًتكو قليالً حىت ينساه ،لذلك ال بد من اؼبتابعة
الدائمة والسهر الدائم على حفظ القرآن ..وىذا يعٍت أن اغبافظ ال بد أن يكون لو ورد دائم
كل يوم.
 -2العناية ابدلتشاهبات:
كثَتاً ما ترد ُب القرآن آايت متشاهبات ُب اعبملة ،ويكون بينها اختالف يسَت فينبغي
مراعاة ذلك ،وعلى قدر االىتمام بو يكون اغبفظ جيداً.
 -3اغتنام سنوات احلفظ الذىبية:

وىي تقريباً من سن اػبامسة إٔب الثالثة والعشرين حيث تكون اغبافظة ُب ىذه
السنوات أفضل من غَتىاٍ ،ب يبدأ خط اغبفظ ابؽببوط ،ويبدأ خط الفهم ابلصعود ،وقد
قيل :اغبفظ ُب الصغر كالنقش ُب اغبجر ،واغبفظ ُب الكرب كالنقش ُب اؼباء.

 -1تقليل األكل:
ولنالحظ أبن كلمة "تقليل" ال تعٌت مفهوماً واحداً لدى اعبميع فكل فرد يفهمها
فهماً خاصاً بو انبعاً من تكوينو البدين والعقلي ،وما خالط حياتو من البيئة واجملتمع أثناء
مرحلة الًتبية والنمو وخَت توجيو لنا ُب ىذا اؼبقام ىو االلتزام بقول رسول (( :حبسب
 1سورة القمر17 :
 2انظر :صحيح البخاري ،ج ،6ص.193
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ابن آدم لقيمات يقمن صلبو ،فإن كان البد فاعالً :فثلث لطعامو ،وثلث لشرابو ،وثلث
لنفسو)) رواه أضبد وابن ماجو والًتمذي وقال :حديث حسن.1

.2الفصل الثاين حتفيظ القرآن الكرمي يف السنغال
َ 2.1جذح ػٍ دٔنخ انظُغبل
 2.1.1الموقع:
يعترب مصطلح "غرب إفريقيا" مصطلحا سياسيا جديدا ،حيث كان يطلق ُب اؼباضي
على ىذه اؼبنطقة وغَتىا من مناطق جنوب الصحراء" ،ببالد السودان" .وأما اليوم فيضم
مصطلح "غرب إفريقيا" كال من الدول اآلتية :ساحل العاج ،ومإب ،وبوركينافاسو ،وغينيا
كناكري ،وغينيا بيساو ،والتوغو ،وبنُت ،والنيجر ،ونيجَتاي ،والسنغال ،وغامبيا ،وموريتانيا.
تقع صبهورية السنغالُ ،ب أقصى غرب القارة األفريقية ،ربدىا شرقا صبهورية مإب،
وحيدىا غراب احمليط األطلسي ،ومشاال صبهورية موريتانيا اإلسالمية ،وأما جنواب فتحدىا غينيا
كناكري ،وغينيا بيساو ،وتوجد دولة غامبيا داخل السنغال.
وتتميز السنغال دبوقع اسًتاتيجي مهم ،حيث تربط أورواب ابألمريكيتُت :الشمالية
واعبنوبية ،وانفذة أفريقيا الغربية كبو قارة أمريكا ،لذلك ربتل مركزا متميزا للنشاطات البحرية
ُب أفريقيا ،كما تعترب شكال مثلث األضالع ،وتبلغ مساحتها  196192كلم ،2وىي صغَتة
إذا قورنت سعتها جبمهورية مإب أو ابعبمهورية اإلسالمية اؼبوريتانية.
فالسنغال 2إذن ،دولة إفريقية ،تقع على الساحل الشمإب ،من أقصى الغربُ ،ب
القارة اإلفريقية .وخريطتها تتشكل كرأس اإلنسان :عينو مدينة "نَ َد ْر" اؼبشهورة حاليا بسان
لويس ،وأنفو مدينة " َدكار" وىي العاصمة ،وفمو صبهورية "غامبيا" اليت تبدو وكأهنا لسان

 1انظر :ابن ماجة أبو عبد دمحم بن يزيد القزويٍت ،وماجة اسم أبيو يزيد (اؼبتوَب273 :ى ) ،سنن ابن ماجو ،ربقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي،
الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب اغبليب ،ج ،2ص.1111
2اختلف اؼبؤرخون عن أصل لفظ " السنغال “ىل ىي من "سنغانو " ،أو "أزيغان" ،أو " سنيغان" أو "إينسغان" أو " سناغانو" أو "
صنهاجة"؟
للمزيد من التفصيل ديكن الرجوع إٔب :أضبد بن األمُت ،الوسيط ُب تراجم أدابء شنقيط ،الطبعة الرابعة ،مكتبة اػباقبي ،القاىرة،
ص.427:
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آدمي فبدود ُب فم مفتوح ،من اعبنوب إٔب الشمال على عرض 30 :كلم ،ومن الغرب إٔب
كاظبانْس".1
الشرق على طول 300 :كلم .وغبيتو منطقةَ “ :
وتقع دولة السنغال دبنطقة ما بُت مدارين ،وبُت دائرٌب عرض  12 ،8مشاال إٔب
 ،16 ،41وبُت خطوط الطول  21،11إٔب  232،17شرق خط غرينتش ،وتتميز نتيجة
لذلك دبوقع اسًتاتيجي مهم ،حيث تُربط أورواب ابألمريكيتُت :الشمالية واعبنوبية ،وانفذة
أفريقيا الغربية كبو قارة أمريكا ،لذلك ربتل مركزا متميزا للنشاطات البحرية ُب أفريقيا ،كما
تعترب شكال مثلث األضالع.
ويبلغ عدد سكان السنغال 12171265 :نسمة حسب اإلحصاءات األخَتة.3
ويشكل اؼبسلمون فيها %95:على األقل ،غالبيتهم على مذىب أىل السنة
واعبماعة ،وينتمي بعض ىؤالء إٔب الطرق الصوفية ،وعلى مذىب اإلمام مالك بن األنس،
والبعض اآلخر إٔب اغبركات واعبماعات اإلسالمية ،إال أن قلة قليلة من مسلمُت ينتمون إٔب
مذىب أىل البيت(الشيعة) وأغلبهم من اللبنانيُت .وأما يشكل اؼبسيحيون فيشكلون،%4:
غالبيتهم ينتمون إٔب الكنيسة الكاثوليكية ،والبعض إٔب الكنيسة الربوتستانتية
يبلغ عدد سكان السنغال :حوإب  15مليون نسمة حسب اإلحصاءات األخَتة.4
ويشكل اؼبسلمون فيها %95:على األقل ،غالبيتهم على مذىب أىل السنة واعبماعة ،وينتمي
بعض ىؤالء إٔب الطرق الصوفية ،وعلى مذىب اإلمام مالك بن األنس ،والبعض اآلخر إٔب
اغبركات واعبماعات اإلسالمية ،كما قلة قليلة تنتمي إٔب مذىب أىل البيت(الشيعة) وأغلبهم من
اللبنانيُت .ويشكل اؼبسيحيون  ،%4:غالبيتهم ينتمون إٔب الكنيسة الكاثوليكية ،والبعض إٔب
الكنيسة الربوتستانتية.
كما أهنا تتميز السنغال إٔب جانب موقعها اعبغراُب خبصائص اجتماعية وثقافية وسياسية
متميزة ،سبكنها من ربقيق هنضة شاملة ومستدامة ُب صبيع نواحي اغبياة ،دبا فيها الًتبية والتعليم.

 1ربرير األقوال ُب اتريخ السنغال ،أضبد التجاين اؽبادي توري ،ن :دار اؼبقطم ،ط2009 :م ،ص11 :
 2اإلنًتنيت ،موقع27 / 08 / 2009، Géographie du Sénégal، www.senegalaisement :
 3تقرير ىيئة اإلحصائيات الوطنية لعام 2009م.
 4تقرير ىيئة اإلحصائيات الوطنية لعام 2009م.
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 2.1.2انهغخ انزطًٍخ:
تتخذ دولة السنغال الفرنسية لغتها الرظبية ،وتتمتع بعضوية ُب منظمة الفرانكفونية،
وبعضوية ُب منظمة األمم اؼبتحدة ،وىي أيضا من الدول اؼبؤسسة ؼبنظمة اؼبؤسبر اإلسالمي
اليت تؤب رائستها للمرة الثانية بعد انعقاد دورهتا اغبادية عشرة ُب دكار عام 2008م احملامي
السيد/عبد واد الرئيس السابق للسنغال .وقد تؤب رائسة اؼبنظمة قبلو الرئيس السابق عبد
جوف 1992م .وىي من الدول اليت شاركت ُب اؼبؤسبر الذي عقد ُب شهر مايو عام:
1963م ُب العاصمة اإلثيوبية أديس أاباب ،وصبع بُت الدول اؼبستقلة يومئذ وعددىا ()33
دولة ،وىو االجتماع الذي سبخض عنو إنشاء منظمة الوحدة األفريقية اليت أصبحت اليوم
تعرف ابسم "االحتاد األفريقي" بعد إعالن ِس ْرت الذي سبخض عن دعوة العقيد معمر
القذاُب للقادة األفارقة يوم1999/9/9 :م ُب مدينة سرت الليبية.

 2.1.3انُظبو انظٍبطً:
انلت السنغال استقالؽبا ُب اتريخ  20أغطس1960م ،وجرت مراسم التوقيع
2
حبضور السيد ميشيل دبري 1Debré Michelرئيس وزراء فرنسا ،والسيد موديبوكيتا
رئيس ارباد مإب ،ودمحم جاه 3الذي كان ديثل اعبانب السنغإب .كما ازبذت من

اتريخ1960/04/04:م عيدا لالستقالل.

وًب انتخب ليووبول سيدار سنغور 4رئيسا للجمهورية ،بينما بقي السيد دمحم جاه

رئيسا للحكومة ،ورئيسا للمجلس االستشاري ،الذي ًب انتخابو ُب عام1959م ربت
إشراف اإلدارة االستعمارية الفرنسية ؼبدة طبس سنوات.
تعترب السنغال -كما ىو منصوص ُب الدستور -دولة علمانية دديقراطية اشًتاكية،
تكفل اؼبساواة للجميع دون سبييز عرقي أو جنسي أولوين أوديٍت .كما ينص على ضرورة
 -1ىو Debre Michael :كان أحد وزير الوزراء الفرنسي ُب زمن الرئيس deghaul
 -2ىو :موديبوكيتا ىو رئيس ارباد دولة مإب

 -3ىو :دمحم جاه كان وزير الوزراء السنغإب ُب حكومة الرئيس األسبق ليووبول سيدار سنغور
 -4ىو :ىو ليووبول سيدار سنغور أول رئيس دولة السنغإب بعد أن انل السنغال استقالؽبا السياسي من فرنسا سنة .1960
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احًتام صبيع الدايانت والعقائد ،واسم الدولة :صبهورية السنغال ،واللغة الرظبية للدولة ىي:
اللغة الفرنسية ،إٔب جانب بعض اللغات الوطنية اليت تستعمل بشكل واسع ُب األماكن

العامة وىي :لغة الولوف ،والبوالر ،والسريير ،واجلوال ،وادلاندين ،،والسونيكي ،ولقد

انلت السنغال استقالؽبا السياسي ُب  ،1960وشعار الدولة :شعب واحد ،وىدف واحد
وعقيدة واحدة.
أماما يتعلق بطبيعة النظام فهو نظام رائسي ،يكون رئيس اعبمهورية رئيسا للدولة أيضا،
ورئيس الوزراء ىو رئيس اغبكومة .وينتخب رئيس اعبمهورية ؼبدة سبع سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة  .1وتتكون اعبمعية الوطنية من  150انئبا ،يُنتخبون ؼبدة طبس سنوات ،كما

توجد فيها أحزاب متعددة ،ودينع أتسيس حزب على أساس ديٍت أو عرقي أو قبلي أو
2
إقليمي ،كما نص على ذلك دستور البالد.
وتتميز البالد ابستقرار سياسي ،وىي الدولة الوحيدة ُب غرب إفريقيا اليت ٓب تشهد
انقالاب عسكراي منذ استقالؽبا ُب عام 1960م إٔب وقت كتابة ىذه السطور ،وٓب تعرف
قالقل و ال اضطرا ابت سياسية ذات أمهية تذكر ،ابستثناء النزاع اغبدودي الذي جرى بينها
وبُت موريتانيا ،وقد سبكن زعيما البلدين ذباوزه بسالم ،3وحركة التمرد اليت شهدهتا اؼبنطقة
اعبنوبية ،وىي ُب طريقها إٔب اغبل السلمي هنائيا .وللسنغال دبلوماسية نشطة ساعدهتا على
ربط عالقات متينة مع العديد من دول العآب ،وتتميز بعالقات جوار فبتازة مع الدول اجملاورة
ؽبا .وانضمت إٔب منظمة األمم اؼبتحدة ُب  29سبتمرب 1960م ،إضافة إٔب أهنا عضو ُب
كثَت من اؼبنظمات الدولية واإلقليمية والقارية مثل ،منظمة التعاون اإلسالمي ،والتجمع
االقتصادي لدول غرب أفريقيا ،واؼبنظمة الفرانكفونية ،وذبمع دول الساحل والصحراء (س-
ص) ،وعضو ُب االرباد األفريقي .وعلى مستوى الداخل سبتاز بًتكيبة سكانية منسجمة
ومًتابطة فيما بينها ،كما سبتاز بدديقراطية مفتوحة ،قد بلغ عدد األحزاب فيها إٔب أكثر من
مائيت حزب ،حسب بيان وزارة الداخلية السنغالية  .4ىذا ما جعل بعض اؼبراقبُت السياسيُت

1رئيس صبهورية السنغال السيد ماكي صال الذي انتخب ُب 2012م قرر إرجاع مدة الرائسة إٔب طبس سنوات بعد أن كانت سبعا.
2دستور صبهورية السنغال ،الصادر بعد استفتاء 2001م ،اؼبادة األؤب.
 3كانت األحداث ُب سنة 1989م ،وراح ضحيتها مئات من اعبانبُت ،وكان رئيسي الدولتُت آنذاك عبدو جوف للسنغال ،ومعاوية ولد
طائية ؼبوريتانيا.
 4بيان وزارة الداخلية السنغالية عن وضع األحزاب السياسية قبيل االنتخاابت الرائسية لعام 2012م.
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يدعون إٔب ضرورة ربديد عدد األحزاب وضبطو لتمكُت اغبكومة من سبويل التنظيمات
السياسية ،ومراقبة اللعبة الدديقراطية.
 2.2ربرٌخ انًذارص انمزآٍَخ فً انظُغبل
السنغال كنموذج للمنظومة التعليمية اإلفريقية ،إال أهنا تتميز بكثرة اؼبدارس القرآنية
والدينية ،وإن نظامها التعليمي يتميز ُب عهد ما قبل االستعمار أبسبقية وانفرادية
التعليم اإلسالمي والقرآين؛ ألنو قد الزم دخول اإلسالم ُب البالد .ويؤكد
ذلك الدكتور دمحم اقباي ،حيث يقول :إن اؼبدارس القرآنية ُب السنغال قددية
قدم اإلسالم ،فإهنا تعترب اؼبؤسسة التعليمية األؤب اليت عرفتها البالد ،وقد
أشار الرحالة العرب واألوروبيون  ،مثل ابن بطوطة ،وابن حوقل ،والبكري ،إٔب

وجودىا ُب وقت مبكر جدا ُب البالد.1
يقول الدكتور شارنو كاه  -إن التعليم العريب اإلسالمي وصل إٔب السنغال مع وصول
اإلسالم ُب ىذا اجملتمع منذ القرن اغبادي عشر اؼبيالدي ،أي قبل ؾبيء
اؼبستعمر الفرنسي بعدة قرون .وكان التعليم حرا تطوعيا ديارسو شيوخ اؼبدارس
القرآن ية والعلوم الشرعية والعربية دون أي مقابل مادي.
وكباول خالل ىذا اؼببحث وبكل عجالة دراسة التطور التارخيي لتعليم
القرآن الكرمي ُب ىذه الداير وضعها الراىن.
 2.2.1دخٕل اإلطالو ٔانمزآٌ انكزٌى إنى انمبرح اإلفزٌمٍخ
يكاد يكون مستحيال اغبديث عن انتشار اؼبدارس القرآنية ُب السنغال
بدون تناول دخول اإلسالم فيها ،بل ُب منطقة غرب إفريقيا عموما ،وبعبارة
أخرى ُب اؼبنطقة اليت كان كتاب العرب القدامى يطلقون عليها اسم " بالد
السودان " وديكن القول أبنو توجد عالقات جدلية بُت دخول اإلسالم ُب
منطقة غرب إفريقيا وانتشار التعليم القرآين فيها ،وفبا ال خيتلف عليو اثنان أن

 1ينظر :دمحم اقباي ،اسًتاتيجية اؼبستعمر الفرنسي ذباه اللغة العربية ،مرجع سابق1996 ،م
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القرآن الكرمي ىو اؼبصدر األ ول للدين اإلسالمي اغبنيف ،والوسيلة العلمية
1
والعملية ؼبعرفة تعاليمو.
ىذا ،فبا دفع السنغاليُت منذ وصول اإلسالم إٔب ىذه اؼبناطق إٔب التوجو
إٔب تعلم القرآن الكرمي رغم كل الصعوابت والعراقيل اليت كانوا يالقوهنا ُب سبيل
تعلم اللغة العربية والنطق هبا.
يرى اؼبؤرخون أن اإلسالم بدأ ينتشر ُب إفريقيا منذ فتح مصر عام 640م
بقياد عمرو بن العاص ،وشروع اعبيوش اإلسالمية بعده ُب ؿباولة فتح إفريقيا
السوداء ربت قيادات عسكرية ابرزة من أمثال عقبة بن انفع ومسلمة بن ـبلد،
وابن اؼبهاجر الذي بلغت جيوشو مدينة تلمسان قاعدة اؼبغرب األوسط ٍب
استمر جنواب فبا جعل اؼبؤرخُت يؤكدون أن اإلسالم دخل السنغال قبل دخولو
ُب األندلس ،وُب كثَت من األقطار العربية اإلسالمية اليوم ،غَت أننا نالحظ أنو
من الصعب أن يعرف ابلتحديد مىت دخل اإلسالم ُب السنغال؟ وقد يرجع
السبب إٔب أن اإلسالم ٓب َيت إٔب السنغال عن طريق الفتوحات العسكرية
حبيث ديكن ضبط توارخيها ،2كما يرجع أيضا إٔب عدم وجود مراجع قددية كتبت
قبل القرن العاشر اؼبيالدي تعاِب ىذا اؼبوضوع.
ومن اؼبرجح أن أول مصدر مهم كتب ابللغة العربية كان ُب سنة
بن عبد العزيز
 1068م وىو كتاب اؼبسالك واؼبمالك للمؤلف أيب عبيد
البكري ولذلك نرى أن جل اؼبتحدثُت عن اتريخ دخول اإلسالم ُب إفريقيا
السوداء بصفة عامة ،وُب السنغال بصفة خاصة يرجعون إٔب ىذا اؼبصدر.
وعليو ،فإننا نرى صاحب ىذا الكتاب يصف منطقة غرب إفريقيا – أو بالد
السودان – قبل وصول اؼبرابطُت فيها ((اؼبسابقون ُب بالد السودان بنو جدالة
ىم آخر اإلسالم خطة ،وأقرب بالد السودان منهم صنغانة 3بُت آخر بالدىم
1ينظر كتاب :اللغة العربية ُب نظام التعليم السنغإب ،للمؤلف اغباج موسى فال ،ص 17
2

اؼبسلمون ُب السنغال :معآب اغباضر وآفاق اؼبستقبل ،عبد القادر سيال ،تقدمي عمر عبيد حسنة ،ن :كتابة األمة ،ص.50:

 3يرى بعض الدارسُت أن كلمة " السنغال " اشتقت من كلمة "صنغانة ،كما ُب مسالك األمصار ،ابن فضل العمري [فبلكة مإب عند
ِ
اؼبنجد ،ن :دار الكتاب اعبديد ،بَتوت – لبنان1402:ى 1992-م ،ط :الثانية ،ص]44 :
اعبغرافيُت اؼبسلمُت ،صالح الدين ّ
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وبينها مسَتة ستة أايم ومدينة صنغانة ما بُت الغرب والقبلة على النيل مدينة
تكرور أىلها سودان وكانوا على ما كان عليو سائر السودان من اجملوسية وعبادة
الدكاكَت ،والدكور عندىم صنم ،حىت وليهم وار جايب بن رابُت فأسلم وأقام
عندىم شرائع اإلسالم وضبلهم عليها وحققوا بصائرىم فيها وتوُب وار جايب سنة
1
اثنتُت وثالثُت وأربع مائة 432ى 1040/م فأىل تكرور اليوم مسلمون ))
ولذلك توص ل الدكتور عامر صمب بعد مناقشة ىذه القطعة ُب كتابو األدب
السنغإب العريب إٔب النتائج اآلتية :
(وؽبذا النص ثالث أمهية :أوؽبا  :أن دل على موقع ىذه اؼبملكة ،إذ كانت
عل ضفيت هنر السنغال ،واثنيها  :أن أعلمنا اسم اؼبلك الذي كان أول من نشر
اإلسالم ُب فبلكة التكرور ،واثلثها  :أن أخربان عن اتريخ وفاتو أي سنة
 1040م ،ومهما يكن من األمر فإن اتريخ وفاة وار جايب دل على أمرين :
أوؽبا :اعتناق اؼبلوك ورعاايىم اإلسالم ،واثنيها :انتشار دين اإلسالم عند أىل
السودان قبل فتح اؼبرابطُت ،وقبل أن تصَت فبلكة التكرور ربت إمرباطورية غانة
2
()1079-890
ىذا ،ابإلضافة إٔب أن اجملاىدين الذين ضبلوا اإلسالم إٔب إفريقيا كانوا
معلمُت ُب نفس الوقت ،وكانت مراكزىم العسكرية أيضا مراكز تعليمية ،مثل
مدينة القَتوان ،ومراكش ،ورابط عبد بن ايسُت...
وإذا رجعنا أيضا إٔب ما كتبو البكري الذي يعترب من أوثق وأدق ما كتب
عن دخول اإلسالم ُب إفريقيا ،نراه واصفا فبلكة غانة  ( :ومدينة غانة مدينتان
سهليتان ،إحدامها مدينة اليت يسكنها اؼبسلمون وىي مدينة كبَتة فيها اثنا عشر
مسجدا وؽبا أئمة واؼبؤذنون ،وفيها فقهاء وضبلة العلم [ ]...ومدينة اؼبلك على
ستة أميال من ىذه ،وتسمى ابلغابة واؼبساكن بينهما متصلة [ ]...وُب مدينة
اؼبلك مسجد يصلي فيو من يفد عليو من اؼبسلمُت على مقربة من ؾبلس حكم
1أبو عبيد البكري ،اؼبسالك واؼبمالك ،طبعة اعبزائر ص 122
2د .عامر صمب ،األدب السنغإب ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اعبزائر 1398ى 1978/م ص84:
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اؼبلك) 1وإذا كان ُب إحدى مدينيت غانة اثنا عشر مسجدا وعدد كبَت من
العلماء والفقهاء وُب مدينة اؼبلك الوثٍت مسجد لضيوف اؼبسلمُت ،فال شك أن
اإل سالم و تعليم القرآن كاان منتشرين فيها وعريقُت قبل قيام اؼبرابطُت بدعوهتم
ُب إفريقيا الغربية بسنوات عديدة
وىذا ،بكل اختصار ،ىو اتريخ دخول اإلسالم ُب السنغال ،وتلك ىي
أىم اؼبراحل اليت مر هبا ،وأما انتشار التعليم القرآين ُب السنغال ،فقد الزم –
كما رأينا – د خول اإلسالم فيها يقول الدكتور دمحم اقباي (:إن اؼبدارس القرآنية
ُب السنغال قددية قدم اإلسالم ،فإهنا تعترب اؼبؤسسة التعليمية األؤب اليت عرفتها
البالد ،وقد أشار الرحالة العرب والغربيون إٔب وجودىا ُب وقت مبكر جدا ُب
البالد ،نعم إن اؼبعلومات اؼبتوفرة لدينا واليت ؽبا صلة ابؼبدارس القرآنية قبدىا ُب
كتب الرحالُت العرب كابن بطوطة وابن حوقل وأيب عبيد البكري وُب كتب
9
الرحالة األوربيُت الذين زاروا السودان كذلك.
ولتأكيد ىذه اؼبقولة اؼبشَتة إٔب أن " اؼبدارس القرآنية ُب السنغال قددية قدم
اإلسالم " فإن الدكتور دمحم اقباي نقل لنا ما أورده ابن بطوطة الرحالة اؼبغريب
الطنجي عندما يصف بالد السودان اليت زارىا ُب القرن الرابع عشر اؼبيالدي
(( )1352إن تعليم القرآن كان منتشرا ُب السودان ،وأن القبائل كانت تتنافس
ُب تعليم القرآن ألبنائها ،وأن الزنوج كانوا مولعُت ُب تعليم القرآن وأهنم كانوا
يضعون سالسل على أرجل األوالد الذين ينفرون من تعلم القرآن ،وال يزيلون
10
ىذه القيود إال بعد حفظهم للقرآن الكرمي) .
 2.2.2أشٓز انًذارص انمزآٍَخ فً انظُغبل
وبطبيعة اغبال ،فإن اإلسالم يفرض على كل مسلم أن يتعلم ما يصلح بو
فرض عينو فبا ضبل اؼبسلمُت األوائل ُب السنغال على تعلم مبادئ اللغة العربية
ابإلضافة إٔب دراسة القرآن الكرمي ،منذ دخول اإلسالم فيها وىكذا بدأ بعض
1اؼبسالك واؼبمالك ،مصدر سابق.
9د .دمحم اقباي مقال حول اسًتاتيجية اؼبستعمر الفرنسي ذباه اللغة العربية1996 .م
10ارجع إٔب ابن بطوطة ج  4ص  421:نقال عن دكتور دمحم اقباي اؼبصدر السابق
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اؼبسلمُت ُب السنغال يرحلون إٔب موريتانيا لتلقي العلوم الشرعية واللغوية ليعودوا
إٔب بالدىم ويؤسسوا مدارس ومعاىد يتعلم فيها اؼبواطنون القرآن الكرمي واللغة
العربية ،وىكذا أتسست مدرسة " بَت " اؼبشهورة اليت ٓب تكن أقل أمهية من
جامعة تومبوكتو ،وعنها يقول د /شارنو اغببيب ( وىذه اؼبدرسة العربية
اإلسالمية ىي أؤب مدرسة نعرفها ُب البحث العلمي عن اغبضارة اإلسالمية ُب
القطر السنغإب وكانت مدرسة فقهية ،وكان مديرىا اؼبؤسس القاضي عمر فال
يتؤب شؤون القضاء والتعليم ،وانبثقت منها مدارس كبَتة أمهها مدرسة كوكي
اإلسالمية اليت أسسها ـبتار اندميب جوب ( ) 1783 -1701وكان ىو من

خرجيي مدرسة " بَت " العربية ) ،11ولقد زبرج من ىذه اؼبدرسة كثَت من الشيوخ
الذين كان ؽبم دور حاسم ُب نشر اللغة العربية والتعليم القرآين ُب السنغال رغم
ندرة الوسائل الًتبوية ُب مبدأ األمر ،فيالحظ أن قلة احتكاك السنغاليُت اؼبباشر
عند نشأة ىذه اؼبدارس ابلعرب وغياب التكوين الًتبوي اؼبنشود للمعلمُت
ابإلضافة إٔب انعدام الوسائل التعليمية الفعالة ،يالحظ أن كل ىذه األمور
شكلت عراقيل كثَتة ُب سبيل العملية التعليمية للغة العربية.
وؼبا وصلت اؼبشكلة إٔب ىذه الدرجة من الصعوبة واغبدة ،فكر اؼبعلمون
السنغاليون – على اختالف ؽبجاهتم وقبائلهم – ُب إجياد حلول تربوية أو حيل
تربوية (وسائل تربوية) فعالة ساعدت كثَتا على فك القيود وتذليل العقبات ...
وقاموا إبجياد حلول ترمي إٔب ربط العالقات بُت اغبرف والرمز اليت تتشابو ُب
النطق وقبحوا ُب هناية األمر .حيث شبهوا بعض اغبروف ببعض األدوات اؼبنزلية
وبوسائل العمران وأعضاء اعبسم اإلنساين وكانوا يذكرون ذلك ابللهجات احمللية
مثل الولوفية ،والفالنية  ،12وأصبحت فيما بعد ،ؿبصلة ىذه اغبلول اؼبقًتحة فنا

 11د شارنو كاه اغببيب ،مدرسة بَت من القرن السابع عشر حىت القرن العشرين ابريس 1982م ص49
 12يسمي الفالنيون مثال "ط" ب (طا كيغل) تشبيها بساق اإلنسان "واغباء " ب (حاتونغو) تشبيها آبلة زراعية على شكل اغباء ،وأما الولفيون
فيسمون مثال " الشُت" ب (سينسوتوي) أي سُت مبلل.
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مستقال يتعلمو الذين يريدون أن حيفظوا القرآن الكرمي ويكتبوه عن ظهر القلب
بدون الرجوع إٔب أي مرجع آخر.
 2.2.3رظًٍبد انًؤطظبد انمزآٍَخ فً انجالد:
وقد صاحب بداية انتشار اإلسالم ُب السنغال قيام مؤسسات تعليمية تولت تعليم
اؼبسلمُت القرآن الكرمي والدين اإلسالمي ،وضبلت ىذه اؼبؤسسات العلمية تسميات ـبتلفة
كاحملضرة ،والزاوية ،واػبلوة ،والكتاب ،والدارة  ...حسب اؼبناطق اليت أنشئت فيها.
 احملضرة:
كانت احملضرة والرابط توأمُت ُب عهد عبد بن ايسُت الذي أذكى روح اعبهاد
ومقاومة اعبهل واػبرافة على نفوس أىاليو ،فبا دفعهم إٔب القيام بفتوحات كبَتة ُب منطقة بالد
السودان الغريب ،وكانت البداية اغبقيقية لنشاط احملضرة ُب عام  431ىجرية /اؼبوافق 1039
ميالدي ،حينما أسس عبد بن ايسُت أول ؿبضرة ُب بالد شنقيط.
إن احملضرة حسب تعريف اػبليل النحوي ىي عبارة عن مؤسسة تعليمية شعبية بدوية
متنقلة تلقينية فردية التعليم طواعية اؼبمارسة ،تقدم للطالب معارف موسوعية ُب ـبتلف الفنون،
كما تستقبل من يردىا ُب صبيع اؼبستوايت الثقافية والفئات العمرية واعبنسية واالجتماعية ،وقد
1
تتسع مهامها لتشمل كتاتيب ربفيظ القرآن وذبويده ورظبو.
 الزاوية:
أطلق لفظ الزوااي ألول مرة على ؾبموع القبائل اليت كانت تعٌت بنشر العلم ُب بالد
شنقيط ،وظبوا بذلك لتالزمهم الزوااي وخباصة ُب عهد إبراىيم األموي قاضي ؾبلس األمَت
اللمتوين حينما أقام زاوية كان َيوي فيها التائبون واؼبنقطعون للعبادة والعلم بدل اغبرب ،ومن ىنا
جاء لفظ " زاوية " .كما تعٌت أيضا بتدريس علوم القرآن واغبديث والفقو اؼبالكي أصوال وقواعد
وفروعا ،والعقائد األشعرية والتصوف ،والسَتة النبوية والتاريخ اإلسالمي ،وعلوم اللغة العربية،
2
وعلم أسرار اغبروف.
 اػبلوة:
1اػبليل النحوي ،بالد شنقيط ،اؼبنارة والرابط ،مرجع سابق ،ص.54-53 :
2اػبليل النحوي ،اؼبرجع نفسو ،ص  – 36-34وص .120
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وعلى حد تعبَت عبد الرضبن أضبد عثمان« :اػبالوي [ىي ]:صبع خلوة وىي الكتّاب
ومعناه اؼبدرسة اليت يتعلم فيها األطفال ويًتبون فيها بًتبية إسالمية على الطريقة التقليدية
القددية .ولو تسميات ـبتلفة ُب العام اإلسالمي ولكنها ُب جوىرىا تؤدي إٔب معٌت واحد .فهو
ال ُكتااب ُب اؼبغرب ،واػبلوة ُب السودان ،وال اد َارة ُب السنغال ،واحملظرة ُب موريتانيا ،والدكس ُب
1
الصومال ،واؼبدرسة ُب زقببار وكينيا ودار السالم ،وىو الدىليز واؼباكرينز ُب نيجَتاي.
وحيدد خالد عبد اجمليد مرسي مهمة اػبلوة قائال« :كانت اػبلوة تقوم دبهمتُت :تعليمية
وتعبدية مثل تعليم مبادئ القراءة والكتابة وربفيظ القرآن وذبويده ورظبو وعلوم الفقو وتنشئة
2
الصبية تنشئة إسالمية صاغبة إضافة إٔب تربيتو وهتذيبو روحيا ليتقرب إٔب زلفى».
 احملظرة:
لفظ احملظرة من االحتظار ،وىو ما كان سكان البوادي حييطون بو منازؽبم ومرابط
أغنامهم ومعاطن إبلهم من جذوع النخل فيأٌب الطالب ويتجمعون فيها لتلقي العلم ومن ىنا
ظبي احملظرة.
أما احملضرة فهي اؼبكان الذي كان الطالب حيضرون ويتجمعون فيها للتعلمٍ ،ب ظبي
اؼبكان بذلك ويبدو أن اؼبعٌت األخَت أقرب إٔب الصواب؛ لداللتو على مكان طلب العلم؛ وألن
اؼبألوف أن تكون احملاضر أماكن لتلقي العلم أو اؼبواعظ الدينية أو تبادل األفكار واآلراء ،بينما
األول ٓب يعرف بذلك.3
 الدارة:
وأما مصطلح الدارة فيكاد يكون خاصا للسنغال ،يقول الدكتور مهدي ساٌب :الدارة
ُب السنغال ىي مدرسة ربفيظ القرآن الكرمي وصبعها دارات ،والكلمة سباثل ُب مدلوؽبا كلمة
(اػبلوة) أو الكتاب ُب مصر والسودان ،وكذا (اؼبسيد) والدكس ُب الصومال وجوا ُب اللغة
السواحيلية فبا يؤكد وحدة البنية الثقافية األساسية للمجتمعات اإلسالمية ُب القارة اإلفريقية
واىتمام ىذه الشعوب دبؤسسات التعليم اإلسالمي والعريب عرب القرون .4

1عبد الرضبن أضبد عثمان ،مشكالت التعليم اإلسالمي ُب إفريقيا ،جامعة إفريقيا العاؼبية مركز البحوث والًتصبة ،السودان
 2خالد عبد اجمليد مرسى ،شيخ حامدو كان " التجربة الغامضة " أو التيار اإلسالمي ُب األدب السنغإب اغبديث ،سبها مركز الدراسات األفريقية،
 ،1989ص .51
3ؼبزيد من التفصيل ينظر :اػبليل النحوي ،مرجع سابق ،ص 62-34
4ينظر :مهدي ساٌب ،مصدر سابق ،ص
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كأي واحدة من ىذه اؼبؤسسات ،قامت الدارات (أو اؼبدارس القرآنية)ُ 1ب السنغال
بدور فاعل ُب نشر الثقافة اإلسالمية منذ انتشار اإلسالم ُب أقطار غريب إفريقيا قاطبة.
يقول إدريس سيك رئيس الوزراء السنغإب سابقا« :إذا أردان أن نكون عادلُت مع كوادر
السنغال اؼبستعربُت ،ونتجنب ردود أفعال ،قد تكون مضرة جملتمعنا ،البد أن نعًتف ابلدور
الذي قام بو مثقفوان ابللغة العربية ،خرجيو اؼبدارس القرآنية ،وال جيب أن ننسى أن ىذه الدارات
سبقت اؼبدرسة الفرنسية ُب السنغال ،وتشكل اليوم جزءا أصيال من تراثنا التارخيي والثقاُب ،وأهنا
زودت البالد دبثقفيها األوائل .وفيها زبرج صبيع زعمائنا الدينيُت من أمثال :الشيخ اغباج عمر
الفوٌب ،والشيخ أضبد دبب ،واغباج مالك سي ،واغباج عبد انياس  2 » ...الذين صاروا
علماء أجالء ُب ـبتلف الفنون الشرعية والعربية وأدخلوا ذبديدات علمية ُب الربامج واؼبناىج
الكالسيكية للتعليم القرآين اإلسالمي ُب السنغال.
ىكذا ،وقد أسس العلماء السنغاليون عددا من الكتاتيب القرآنية منذ أواسط القرن الرابع
عشر اؼبيالدي ،وكانت مذكرات الرحالة األوربيُت مصدرا لتاريخ الدراسات القرآنية،3إال أن تلك
اؼبذكرات ال تذكر عن الدراسات إال بقدر ما خيدم مصاغبها االستشراقية واالستعمارية ،وُب
أغلب األحيان تذكر إشارات عرضية مبهمة .4وأتكيدا لذلك يقول األستاذ إظباعيل دم « :ومن
أوائل الكتاتيب القرآنية اؼبهمة اؼبشهورة ُب السنغال ما يلي :
انًذارص انمزآٍَخ انزمهٍذٌخ:
 مدرسة (آب) الواقعة ُب فوات تورو الشمال الشرقي للسنغال .وكانت كبَتة ومشهورة لكل
الدول اجملاورة ،ولعبت دورا كبَتا ُب تعليم القرآن الكرمي واللغة العربية والعلوم الشرعية.

 مدرسة (بري) اإلسالمية وكانت دبثابة اعبامعات العاؼبية اإلسالمية الشهَتة ُب الوقت
اغباضر؛ ألن النهضة الدينية اليت شهدهتا البالد ُب القرن التاسع عشر ،وكذلك بروز اؽبوية
 1وذبدر اإلشارة ىنا إٔب أن مصطلح "الكتاب" أو " اؼبدرسة القرآنية " ىو األكثر شيوعا ُب القطر السنغإب حاليا.
2

Idrissa SECK ، Discours sur: l'héritage islamique partie intégrante de notre patrimoine
historique, prononcé le 7 août 2010 à Thiès.
3شيخ صمب ،مشكالت تعليم اللغة العربية ُب اؼبدارس العربية األىلية ابلسنغال ،جامعة إفريقيا العاؼبية اػبرطوم2000م ص62
4مهدي ساٌب ،دارات ربفيظ القرآن الكرمي ُب السنغال ،اؼبركز اإلسالمي اإلفريقي ،دراسات إفريقية1990 ،م ص 36
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اإلسالمية ُب السنغال كاان مقًتنُت اقًتاان وثيقا دبدرسة (بَت) ،وكان اؼبؤسس قد استدعى
علماء فوات يتولون التدريس فيها ،وزبرج فيها جل مشايخ البالد وأقطاب التصوف» . 1
تعترب مدرسة (بَت) اإلسالمية أبرز مركز للتعليم العإب عرفتو البالد السنغالية ُب القرن
السابع عشر اؼبيالدي ،فبا جعل د .شارنو كاه يسميها جبامعة بَت اإلسالمية اليت أسسهاُ ،ب
بلدة بَت ُب القرن السابع عشر ،القاضي عمر فال .وقد تعلم ىذا العآب من أبناء جلدتو أوال،
يمها ُب تلك اعبامعة ؾبموعات من
ومن علماء العرب والرببر ُب موريتانيا الحقا .وقد تلقت تعل َ
الطلبة الوافدين إليها من فوات ،وبندو ،وجلوف ،وابول ،وجامبور ،وغَتىا من أقاليم البالدٍ ،ب
رجعوا ،بعد هناية دراساهتم العليا ،إٔب مواطنهم األصلية ،وأقاموا فيها مراكز لدراسة العلوم
اإلسالمية .ومنها مدرسة كوكي القرآنية اليت ربتضن اليوم أكثر من ثالثة آالف طلبة من ـبتلف
بلدان أفريقيا.
ذكر بروفيسور صامب جنك ،2أن اغباج عمر ومااب جاخو ابه كاان من القيادات
اعبهادية البارزة اليت درست ُب بَتٍ ،ب سافر اغباج عمر ،بعد إقامة طويلة ُب بَت ،إٔب نيجَتاي
ومصر واغبجاز .عاد اغباج عمر إٔب غرب إفريقيا بعد رحلة طويلة حاز أثناءىا مكاسب روحية
وعلمية كبَتة ابإلضافة إٔب ذبارب وخربات متنوعةٍ ،ب كرس جهوده كلها إلقامة دولة دينية ُب
غرب إفريقيا ،وساىم ُب نشر القرآن والعلوم اإلسالمية عن طريق التعليم والتأليف حىت وفاتو سنة
1864م اتركا وراءه مؤلفات كثَتة ومكتبة ضخمة.
وذبدر اإلشارة إٔب أن ُب البالد السنغالية مراكز أخرى للدراسات اإلسالمية العربية ؽبا
اتريخ مشرف ُب ؾبال نشر العلوم الدينية والقرآن الكرمي ،وال يسع لنا اجملال لذكرىا صبيعا.
وغَت أنو ذبدر اإلشارة إٔب أن ُب البالد السنغالية مراكز أخرى للدراسات القرآنية والعلوم
العربية ؽبا اتريخ مشرف ُب ؾبال نشر العلوم الدينية نذكر منها:

1إ ظباعيل دمي ،اؽبوية اإلسالمية ُب السنغال ودور اللغة العربية ُب تطويرىا ،السنغالية للطباعة والنشر ،دكار ،2010ص5
2صامبا جنك، Réalité Historique، La Perle de l’Islam، El-Hadj Oumar،Dr.Samba Dieng :
1999.، Dakar، Les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal،dimension mystique
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 مركز كوكي الذي أشران إليو سابقا ،ويقع على بعد  30كلم من مدينة لوغاه ،عاصمة اإلقليم
الذي يوجد فيو ،وقد ازدىر التعليم العإب فيو حىت هناية القرن  19اؼبيالدي ،كما ًب ربديثو ُب
منتصف القرن العشرين على يد الشيخ أضبد الصغَت لوح الذي أحيا ىذه اؼبدرسة العريقة.1

 مراكز ىلوار وغيجيليون وغيدي وىي موجودة ُب ؾبموعة قرى تقع ُب فوات طورا ،مشال
السنغال ،نشأ وتعلم فيها علماء مشهورون من أسر بوصو ،واتل ،وكان ،وغَتىم.

 مركز جامني جولوف الذي تعلم فيو عدد من الوجوه اإلسالمية البارزة ُب السنغال خالل القرن
 17اؼبيالدي ،منهم جد األسرة اؼبباكية ،مهرم امباكي ،وجد الشيخ عبد
إبراىيم انياس الكوػبي.

انياس ،والد الشيخ

 مركز امباكي ابول الذي زبرج منو الكثَت من علماء أسرٌب امباكي وبوسو ُب القرن الثامن
عشر.

 مركز امباكول اؼبشهور ابألسر الدينية العريقة من توري وجخاٌب وسيال وجوب اليت كان ؽبا ابع
طويل ُب نشر الشريعة اإلسالمية وربفيظ القرآن الكرمي.

 مركز جاورا الذي كان ؿبط رحال الكثَت من علماء قبيلة سونينكي قبل سيطرة اؼبستعمرين على
منطقة السنغال الشرقية ونذكر من ىذه اؼبدارس القرآنية :مراكز دببا ُب سالوم ،وطوىب امباكي
ُب منطقة ابول ،وتيواون ُب كاجور ،وجامل ُب سالوم ،واندر عاصمة السنغال حينما كانت
مستعمرة فرنسية ،وسوكون ُب منطقة سالوم ،وجوربل ُب ابول.2
 2.4يُبْج انزذرٌض فً انًذارص انمزآٍَخ فً انظُغبل
 2.4.1انًمزراد فً انًذارص انمزآٍَخ انزمهٍذٌخ فً انظُغبل:
كان منهج التعليم العام ُب ىذه الفًتة متكامال يليب صبيع احتياجات الطالب ويهتم بتنمية
مداركو وتكوينو عقليا ونفسيا ؼبواجهة اغبياة دبختلف مساراهتا ،فمجرد دخول الطفل إٔب اؼبدرسة
القرآنية يشعر أنو دخل ؾبال حياة جديدة تؤىلو للقيام بدور قيادي مستقبال ُب اجملتمع من صبيع
1ولد الشيخ أضبد الصغَت لو سنة ٍ، 1903ب درس القرآن وحفظو ُب وقت مبكر ،كما تنقل ُب ربوع البالد لتلقي العلوم اإلسالمية واللغوية حىت انل
إعجاب عديد من مشاخيو ؼبا كان يتمتع بو من حسن اآلداب واػبلق وقوة العزدية ،وؼبا أكمل دراستو وقف حياتو ػبدمة العلم ومساعدة أبناء
اؼبسلمُت ابتغاء مرضاة واضعا أمامو قول الرسول صلى علي و وسلم "خَتكم من تعلم القرآن وعلمو "فلم تفًت عزديتو يوما رغم كثرة مصاعب
اغبياة بل واصل مسَتتو اعبهادية إٔب أن التحق ابلرفيق األعلى يوم األربعاء اؼبوافق مارس "ربيع" 1988عن عمر يناىز السادسة والثمانُت رضبو .
2خدمي امباكي ،التعليم العريب اإلسالمي ُب السنغال ،حوليات اعبامعة اإلسالمية ابلنيجر ،العدد السادس ،ص 413- 411
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اعبوانب ،وكانت وظيفة اؼبدرسة تربوية وتعبدية ،كما كانت فلسفتها تقوم على أساس تنشئة الفرد
تنشئة اجتماعية صباعية مبنية على االحًتام اؼبتبادل ،وتظهر الروح اعبماعية بشكل أكرب خالل
وجودىم ُب األقسام الداخلية حيث ال سبييز بُت ابن اؼبوسر واؼبعسر وال بُت ابن الشيخ وغَته ُب
اؼبعاملة ،فكلهم سواسية ،وكان العلم متاحا للجميع بصرف النظر عن اعبنس والنوع ،أي أنو
صباعي يشمل كل الطبقات دون أي اعتبار حقيقة" .فاؼبنهج التعليمي ُب اؼبدرسة القرآنية منهج
تربوي متكامل يشمل اعبوانب العلمية واالجتماعية والروحية ،ويهتم هبا صبيعها ،ال يقوم ىذا اؼبنهج
على تعليم النشء مبادئ الدين وأسس القراءة والكتابة فحسب ،ويهدف ابؼبثل إٔب تربية الناشئة
تربية إسالمية وأخالقية ،وإعدادىم ليكونوا عناصر فاعلة ُب اغبياة االجتماعية وديكن لنا أن نسمي
1

اؼبدرسة القرآنية مدرسة اغبياة".
وكانت الكتب اؼبتداولة ُب التعليم ابلسنغال ىي تلك اليت كانت منتشرة ُب منطقة السودان
الغريب واؼبغرب العريب؛ ألهنا كانت أتتى من تلك األماكن ،وكان اؼبذىب اؼبالكي ىو السائد ُب
األندلس واؼبغرب العريب واؼبتبع ُب السنغال أيضا ،ولذلك أتثرت اؼبدرسة القرآنية ُب السنغال دبدارس
الشمال األفريقي ُب طريقة تعليمو ،وُب مناىجو نتيجة التالحم الثقاُب واغبضاري بُت ىذه اؼبناطق
عرب الرحالت العلمية القددية اليت كان يقوم هبا العلماء منذ زمن بعيد من السودان الغريب إٔب جامعة
القرويُت بفاس ،وجامعة الزيتونة ابلقَتوان ،وجامع األزىر دبصر  .وكان التصوف والتفسَت آخر
اؼبراحل ُب العملية التعليمية يدخل بعدمها الطالب ُب ؾبال التعليم بعد ما أعد خلقيا وسلوكيا
وأتىيلو لتحمل مسؤولية التعليم.
وكانت ؽبذا التعليم العريب اإلسالمي برامج ومناىج تعليمية خاضعة لشروط ومعايَت خاصة
حسب اؼبواد والكتب اؼبدرسية.
وبعد حفظ القرآن الكرمي ،يبدأ الطالب ُب دراسة مادة الفقو اليت تبدأ من كتاب
األخضري ؼبؤلفو عبد الرضبن األخضري (ت 983ى ) وينتهي ُب الغالب إٔب كتاب ادلوطأ لإلمام
مالك ابن أنس صاحب اؼبذىب اؼبالكي (ت 1142ى ) ،ويكمل الطالب دراستو الفقهية بكتاب

أصول الفقو الذي ألفو اتج الدين السبكي (ت  1370ى ) .وأما منهج النحو فيبدأ من كتاب
اآلجرومية اؼبنسوب إٔب مؤلفو دمحم بن دمحم الصنهاجي اآلجرومي اؼبشهور أبيب عبد
1خالد عبد اجمليد مرسى مرجع سابق 55ص
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(ت 1323

ى ) وينتهي إٔب كتاب ألفية بن مالك وىو منظوم شعري يصل إٔب ألف بيت ؼبؤلفو دمحم صبال
الدين اؼبكٍت أبيب عبد

واؼبشهور اببن مالك (ت  1273ى ).

وتنطلق دراسة األدب ابتداء من كتاب مقصورة ابن دريد ؼبؤلفو دمحم بن حسن اؼبشهور

اببن دريد الذي ولد ُب بصرة بعراق وتوُب فيها ،وكانت ىذه اؼبدينة مشهورة بعلم النحو ُب اتريخ

األدب العريب وينتهي اؼبنهج األديب إٔب كتاب مقامات احلريري ؼبؤلفو القاسم بن علي اغبريري

اؼبكٌت أبيب دمحم (ت 516ى ).1
وكانت ىذه اؼبناىج التعليمية منتشرة ُب كل اؼبدارس التقليدية ُب دول ساحل إفريقيا عامة،
وُب السنغال خاصة .وقد تناولو بشيء من التفصيل الدكتور شارنو كاه ُب دراستو عن الكتاب

اؼبدرسي للتعليم العريب ُب السنغال 2وغَته من الدراسات اليت نشرت ُب عدة اجملالت ُب ـبتلف
اعبامعات واؼبؤسسات العلمية والًتبوية.
وذبدر اإلشارة إٔب أن الطالب كان يتابع ُب دراستو ُب ىذه اؼبؤسسات حسب اؼبراحل
اؼبخططة ُب اجملالس التقليدية العلمية ،حيث يسمى ىذا الدارس ابدلبتدئ إذا كان يدرس ُب

الكتب الدراسية األؤب ،ويسمى ابدلستنري ،أو احلاذق إذا كان يتابع الدراسة ُب اؼبرحلة الثانية
3

والعامل أو الفاىم إذا أهنى الكتب اؼبقررة والربامج ؽبذا التعليم العريب اإلسالمي.
 2.4.2أطبنٍت انزحفٍع فً انًذارص انمزآٍَخ فً انظُغبل

شبة تشابو كبَت والفت للنظر بُت اؼبناىج اؼبتبعة ُب ؾبال تعليم القرآن الكرمي وعلومو ُب
مناطق اليت ذكرانىا سابقا ،ولقد الحظ ذلك كثَت من اؼبهتمُت ابؼبوضوع 4ويصل ىذا
التشابو إٔب مستوى طرق التعليم اؼبتبعة والرواايت الغالبة وحىت األدوات اؼبستعملة.
لكن العامل األكثر بروزا ُب ىذا التشابو أو التقارب يتمثل ال شك ُب ذلك االنتشار
الواسع الذي ربظى بو قراءة اإلمام انفع ( )2إٔب درجة اؽبيمنة واليت تتفرع عنها روايتا ورش
1

)Thierno KA : Ecole de Ndiadiaye : enseignement et culture arabo-islamiques (1890-1990
Thèse de doctorat d’état soutenue en 200 pp 43-63
 2شارنو كاه اغببيب ،الكتاب اؼبدرسي للتعليم العريب ُب السنغال /دراسة وصفية ؼبنهج التعليم التقليدي /معهد اػبرطوم الدوٕب 2006م العدد:
 24-23ص 167-155
 3ينظر :شارنو كاه ،مدرسة اقباي اقباي ولوف ،مرجع سابق ص 258-195

4

انظر مقالة د ،التهامً الراحً الهاشمً بعنوان التشاد المسلمة والتً نشرت فً مجلة دعوة الحق العدد  /125السنة 1544م والتً
تصدرها وزارة األوقاف والشئون اإلسالمٌة المغربٌة.
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( )3وقالون ( )4مع بعض االختالف اليسَت ُب درجة االىتمام هب ذه الرواية أو تلك تبعا
للمناطق (5).
فاغبديث عن اؼبنهج ىنا ال خيضع للضابط اؼبصطلحي اغبديث كما ىو متعارف
عليو ومتداول ،لكننا سنوظفو ىنا للحديث عن األساليب اؼبعتمدة واؼبواد األساسية والطرق
التعليمية اؼبستخدمة وما يتفرع عن ذلك أو يلحقو من أمور ُب العملية التعليمية داخل
اجملالس القرآنية ُب منطقة حوض هنر السنغال.
فاؼبنهج الذي ال يزال يعتمده العاملون ُب ؾبال التعليم القرآين من خالل اجملالس
القرآنية دبنطقة حوض هنر السنغال ،يقوم على أساس تقسيمو إٔب ثالثة مستوايت ،وذلك
تبعا لعمر ولتطور مستوى اؼبتعلم

 اؼبستوى األول
ديكن اعتبار ىذا اؼبستوى دبثابة اؼبرحلة االبتدائية ،ويبدأ من غبفظة انتساب الطفل
إٔب الكتاب ٍب يستمر لفًتة يصعب ربديدىا سلفا ،وذلك حُت يشرع اؼبعلم ُب رحلتو الشاقة
اؼبضنية مع الطفل ابػبطوة األؤب ،متبعا أسلواب خاصا أصبح تقليدا راسخا لدى فالنيي
1
حوض هنر السنغال ،وإن كانت بعض الشعوب اجملاورة ؽبم تشاطرىم ىذا األسلوب
فه ذه الطريقة اػباصة اليت يستخدموهنا تتشكل من ثالث خطوات رئيسية ديكن

وصفها على النحو التإب:
- 1أظباء اغبروف:
يتعلم الطفل أظباء اغبروف العربية طبقا لقواعد رسم اؼبصحف العثماين على النمط
اؼبغاريب واألندلسي ،وبناء على الكيفية اليت أصبحت تلك اغبروف تلفظ هبا لدى الفالنيُت
عند التهجي وقد اخًتعوا لذلك أظباء ؽبا ارتباط وثيق مع بيئة الطفل ،ودبا تنسجم مع ـبارج
اغبروف وأشكاؽبا عن طريق استعارة صور وأشكال بعد األدوات اليت َيلفها الطفل وؽبا شبو
ابلطريقة اليت تكتب هبا تلك اغبروف  ...وابلتإب ديكن تصنيف طريقة فالنيي حوض هنر
السنغال ُب تعليم اغبروف إٔب:
اغبروف اليت بقيت على أصلها العريب دون ربريف :اب ،ميم ،ال م
1

حٌث نجد ظاهرة مشابهة عند الولوف الدٌن ٌجاورونهم فً الغرب والجنوب ،وقد ٌكون تفسٌر دلك أن هؤالء أخذوا عنهم التعلٌم من
خالل حركة األسلمة الواسعة التً نهض بها الفالن فً أوساط جٌرانهم.
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اغبروف اليت بقيت على أصلها العريب مع ربريف يسَت :أليف = ألف ،ديل =الدال.
اغبروف اليت أخذت اظبها من شبهها ببعض األعضاء :ضاريد _ (الضاد اؼببطن)
اغبروف اليت أخذت اظبها من شبهها لبعض األدوات :حاتنغو( ،آلة حرث معقوفة)
اغباء

ربط اغبرف دبوقعو من الكلمة والتعبَت عن ذلك :ألف ذبط (ألف مقطوعة)
وطريقة التعليم ىي:
تقطيع اغبروف حيث يكتب كل حرف منفردا مع اغبفاظ على شكلو ُب اؼبصحف
ويبدأ اؼبعلم ذلك الفاربة وعندما ينتهي منها ينتقل إٔب آخر اؼبصحف فيبدأ من جديد بسورة
1

الناس فصاعدا إٔب أن يصل إٔب سورة اؽبمزة
واؽبدف الذي يرظبو اؼبعلم ىذا ىو أن يصبح الطفل قادرا على التعرف على اغبروف دبختلف
مواقعها ُب الكلمة من توسط وتطرف والتمييز بُت اغبروف اؼبتشاهبة كاؼبنقوطة والعارية ....
- 2أصوات اغبروف :
ىنا أتٌب خطوة جديدة دبثابة عملية مكملة ؼبا سبق القيام بو وذلك ابنتقال اؼبعلم مع
الطفل إٔب هتجي اغبروف اليت سبق أن مر هبا متبعا الطريقة ذاهتا (الفاربة والناس واؽبمزة)
وهب ذا دير الطفل حسب تقدير الذين وضعوا ىذا النهج .جبميع الصور اليت ترد فيها اغبروف
مع أشكاؽبا ُب صبيع سور القرآن والقيد الوحيد ىو أن الطفل يتتبع اغبروف حسب ورودىا
ُب النص القرآين .
- 3القراءة :
فحُت تنتهي اػبطوة الثانية يفًتض ان يكون الطفل قادرا على التعرف على اغبرف
بشكلو واظبو وقراءتو مفردا إذا ٓب يعر من الشكل لكنو مع ذلك حيتاج إٔب التدريب ليستطيع
قراءة اغبروف عند االرتباط وفقا لقواعد الرسم اؼبعتدة ُب اؼبصحف العثماين ،وابلتإب يدشن
2
اؼبعلم معو مرحلة القراءة اليت سًتتبط من اآلن فصاعدا ،حيفظ اغبصص اليت تفرض عليو.
 اؼبستوى اؼبتوسط

1

لقد عالج د .عمر دمحم صالح باه ،هدا الموضوع فً كتابه :الثقافة العربٌة اإلسالمٌة فً الغرب اإلفرٌقً ،مؤسسة الرسالة ،بٌروت
1551م والدي اطلعت بعد االنتهاء من هدا الجزء.
2
تعرف الطرٌقة األولى بـ :لمت ٌعنً تعداد الحروف ،والثانٌة بـ هج وهو تحرٌف كلمة التهجً والثالثة بـ تر وهو التوالً وقد ٌكون
أصله التواتر.
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يتم االنتقال إٔب ىذا اؼبستوى بصورة سلسلة بعد أن تنتهي عملية التهجي لتلك
اغبصة احملددة وتبدأ العملية دائما من سورة الفاربة ٍب الناس فصاعدا واغبصة ُب ىذه اؼبرحلة
تتمثل ُب أسطر قليلة يكتبها اؼبعلم على لوح الطفل ٍب يقوم بتعليمو إايىا والطفل واضع
أصبع السبابة على اؼبوضع اؼبناسب ربت رقابة اؼبعلم ،أما العنصر اعبديد ُب ىذه اؼبرحلة فهو
أن اؽبدف جيمع بُت أمرين :سبكينو من قراءة النص قراءة صحيحة دبا ُب ذلك ضبط ـبرجو،
ٍب ؿباولة حفظ اغبصة.
ومع تقدم الطفل تتشكل الطريقة اليت سيتبعها ُب التعلم ،وغالبا ما يكون ذلك بعد
ذباوز اغبزبُت ومها سبح اسم ربك وعم يتساءلون وذلك من خالل اػبطوات التالية:
 -1ربديد اغبصة اليومية اليت تفرض على التالميذ وال تتجاوز نصف الثمن ُب
اؼبرحلة األؤب وقد يصل إٔب الثمن 1مع تقدم التلميذ شريطة أن تسمح لو قدراتو الذىنية
بذلك.
 -2االستظهار اليومي لدى الشيخ ُب وقت حيدده الشيخ وغالبا ما يكون ُب
الصباح الباكر لكي َيذن لو بكتابة حصة جديدة أو العكس .
 -3اؼبراجعة اليومية عن طريق االستظهار ،ويقوم الطفل بذلك متجوال داخل
مساحة ؿبددة كفناء البيت الداخلي ،أو واقفا إٔب جانب عمود أو كبو ذلك حبيث يسمع
الشيخ تالوتو فإذا خطأ صحح لو أو إذا خلط أو توقف ساعده .
 -4مراجعة دورية غَت ؿبددة على اؼبصحف ؼبا ًب حفظو للتوثيق وقد َيمر الشيخ
بذلك ُب الغالب حُت يالحظ قصورا ُب حفظ التلميذ .
 -5التسميع ،وىو أن يطلب الشيخ من التلميذ تسميعو صبيع ما حيفظو حىت
يستطيع ابلتإب ازباذ اإلجراء اؼبناسب (التوقف واؼبراجعة على اؼبصحف واللوح. )..
 -6التدريب على كتابة اؼبنسوخة (اإلمالء اؼبنسوخ) وذلك أبن يطلب الشيخ من
التلميذ أن يكتب لنفسو حصتو اليومية ،وقد يساعده ُب البداية بتدريبو على أمور معينة
كطريقة اإلمساك ابلقلم واللوح واعبلسة اؼبناسبة ،لكن اؼبعتمد األساس ىو احملاكاة والتقليد

1

كما أن المصحف مقسم إلى ثالثٌن جزءا فالجزء بدوره مكون من حزبٌن ثم ٌقسم الحزب إلى ثمانٌة أجزاء على هدا النحو :النصف،
الربع ،الثمن.
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من خالل اؼبصادر الثالثة :خط اؼبصحف الذي ينقل منو وخط الشيخ وخطوط التالميذ من
حولو .
يالحظ أن التلميذ رغم اعتماده على اؼبصحف الستنساخ حصتو اليومية فال بد أن
يعرضها على الشيخ الذي يقوم بعملية التصحيح لتلك األخطاء اليت وقع فيها التلميذ ،وقد
يضيف شيئا وىو أن يكتب بعض األبيات من ؿبفوظاتو ربت اغبصة وتعاِب عند اآلايت اليت
تكون إحداىا قد وردت ُب اغبصة ومن األمثلة على ذلك :عدد اؼبرات اليت وقعت فيها كلمة
يوسف ُب القرآن ابلضم :
يوسف ابلضم فقل شبانية وجدهتا ُب ذا النظم ذامبينة
 اؼبستوى العإب
فالضابط األساسي ُب االنتقال إال ى ذا اؼبستوى ىو اغبفظ الكامل دون مراعاة السن
أو غَت ذلك من العوامل ،لكن شبة حاالت اندرة كان الطفل حيفظ فيها ُب سن مبكر جدا
ويرى الشيخ أن الوقت ال يزال مبكرا لتعلم األحكام اليت تتسم بشيء من التعقيد ،وابلتإب
يصرفو إٔب مراجعة القرآن تالوة أو كتابة (بدون قواعد) 1إٔب جانب تعلم اآلخرين وكتابة
األلواح لفًتة من الوقت.
وأما االنتقال فيأٌب بعد " التسميع" وىو أن يقرأ التلمي ذ القرآن كامال عن ظهر قلب
على مسامع الشيخ الذي يقوم إبصدار حكم والذي قد يكون إما إبعطاء إفادة أبن التلميذ
قد أصبح حافظا لكتاب  ،وإما أبمره دبراجعة أجزاء معينة أو مراجعة عامة ويعٍت ذلك
إعالن فشل التلميذ ُب امتحان خطَت وحاسم .
وُب اغبالة األؤب يعطي الشيخ الضوء األخضر ليدشن التلميذ مرحلة تعلم العلوم
القرآنية الفنية اليت تعرف عادة ابألحكام .
وُب ىذه اؼبرحلة حيدد الشيخ صبلة من اػبطوات يتحتم على التلميذ اؼبرور هبا لكي
يتعلم األحكام اليت يطلق عليها فالنيو حوض هنر السنغال اسم " األدوات" )" (kabirde
واليت تضم الرسم والضبط والتجويد وما يتفرع عن ذلك من مسائل كعد اآلايت والوقوف ...
اػبطوة األؤب:
1

ٌعرف هدا اللوح الدي ٌكتبه التلمٌذ عن ظهر قلب قبل أن ٌتعلم قواعد الرسم بـ شٌفتل ( )ciiftalبأن ٌكتب طبقا للسماع فقط ،ودلك
لطغٌان المصطلح والرمز فً القواعد.
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تعلم اغبمل ،ويقصد بو تنبيو التلميذ إٔب تلك األلفات والباءات والواوات اليت تثبت
خطا وال تظهر لفظاٍ ،ب تعلم قواعد رسم اؼبصحف العثماين وضبطو ،واؼبعتمد ىنا كتب
منظومة على التلميذ أن حيفظها حفظا كامال ،وذلك أبن ينسخ عددا من األبيات سبثل
اغبصة اليومية اليت يعرضها على الشيخ الذي يقوم بقراءهتا بصوت صبيل ويشكلها التلميذ
على قراءة الشيخ ُب اللوحٍ ،1.ب يتبع ذلك قيام الشيخ بشرح األبيات مع إعطاء أمثلة على
كل قاعدة والتلميذ فبسك بقلمو يكتب األمثلة بُت األسطر أو على اؽبامش.
اػبطوة الثانية:
تتمثل ُب كتابة لوح االختبار األول ،وذلك عندما يطلب الشيخ من الطالب كتابة
القرآن الكرمي كامال ،طبقا غبصص يومية حيددىا الشيخ ،يقوم الطالب بكتابتها على اللوح
وعرضها على الشيخ للمراجعة والتصحيح ،وُب ىذه اؼبرحلة ينصب االىتمام على:
التأكد من متانة النص اليت تعكس قوة وجودة حفظ الطالب.مدى ىضمو ؼبا سبق أن درسو من قواعد الرسم والضبط من خالل تطبيق ذلكعمليا .
وأما مقدار اغبصة اليومية فيتباين حسب الشيوخ من صرامة وتساىل كما يعتمد على قدرات
الطالب ومهتو طبقا لتقييم الشيخ ،لكنو ُب الغالب يًتاوح ما بُت شبن وربع اغبزب.
اػبطوة الثالثة:
أحكام التجويد ،وؿبور األحكام ىنا ذو شقُت يكمل أحدمها اآلخر :
يعٍت النوع األول دبخارج اغبروف والصفات والتداخل بُت السور وهبذا احملور يفتحالطالب دراسة األحكام
احملور الثاين يعاِب اعبوانب اؼبتعلقة ابلتجويد اؼبعٌت الدقيق للمصطلح ويدخل فيوالًتقيق والتضخيم واؼبدود والتسهيل واإلبدال ...

1

ودلك علما بأن جمٌع مراحل الدراسات القرآنٌة من الحفظ على اإلجازة تتم باللوح.
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وىنا يدخل تطور مهم وذلك عندما ًب اختصار ىذه اؼبرحلة ُب العقود األخَتة فدؾبت
اػبطواتن إحدامها ُب األخرى ،على خالف ما كان عليو األمر ُب السابق حيث كان يفصل
بُت اػبطوتُت بكتابة لوح تطبيقي آخر .
ٍب أدى ذلك إٔب دراسة الفروق اؼبوجودة بُت رواييت ورش وقالون إٔب جانب متشاهبات
ومتكررات القرآن ،وتتميز ىذه اؼبرحلة بكثرة اؼبتون اؼبقررة على الطالب ابلقياس إٔب اؼبراحل
اليت سبقت.
اػبطوة الرابعة:
على غرار ما ًب ُب اؼبراحل السابقة ،جيب على الطالب أيضا ىنا أن يقوم بكتابة لوح
ذبرييب اثن يطبق فيو ما سبق لو تعلمو من قواعد وأحكام ،وفضال عن االىتمام ابعبوانب اليت
انصب الًتكيز عليها من حفظ ورسم وضبط ،فإن العناية تتجو ىنا أكثر إٔب اختبار معلومات
الطالب ومدى ىضمو ؼبا تعلمو من األحكام وقدرتو على التطبيق ُب الكتابة على اللوح واليت
قد تصل ُب بعض اجملالس إٔب نصف اغبزب
وابختتام ىذا اللوح التطبيقي يكون الطالب قد أهنى ،نظراي وتطبيقيا ودراسة قراءة
اإلمام انفع فيما يتعلق برواية ورش ،ولكنو ٓب يطبق بعد الشق اؼبتعلق برواية قالون وإن كان قد
درسها نظراي.
اػبطوة اػبامسة:
وتكملة للوح السابق يقوم الطالب بكتابة لوح آخر ولكن ىذه اؼبرة يلتزم برواية قالون
ُب الرسم والضبط والقراءة كذلك ،لكن الرائج ُب اجملالس ىو أن يتم الفصل بُت اللوحتُت
بدراسة بعض الكتب واؼبتون اإلضافية اليت ليست ُب صلب اؼبواد اليت يقررىا اؼبنهج العام
كعالمات الوقوف وعد اآلايت.....
وابعتبار أن ىذه اؼبرحلة متقدمة فإن اغبصة اليومية قد تتضخم وتصل أحياان إٔب حزب
كامل ،وذلك نظرا ألن الطالب يكون ىنا قد قوي حفظو وسبرن كثَتا على قواعد الرسم
والضبط ومر على صبيع األحكام اؼبتعلقة ابلتجويد ...
ومن جانب آخر يفرض بعض اؼبشايخُ ،ب مراحل ـبتلفة ،وتبعا غبكمهم على مستوى
الطالب ودرجة إتقانو ،يفرضون عليو إعادة دراسة بعض اؼبقررات أو مراجعة بعض اؼبواد اليت
38

سبق لو أن مر عليها ،وقد خيتار البعض إلزام الطالب بدراسة بعض اؼبتون القصَتة اليت ال
تتجاوز عشرات األبيات وتعاِب قضااي جزئية.
وكانت العادة ُب اؼبنطقة حىت السبعينات تتمثل ُب االنتقال إٔب اػبطوة التالية لكن
دخول كتاب سفينة النجاة الذي ألفو دمحم أحيدر1والذي تعاِب الوقفات ويشتهر ُب اؼبنطقة
ابؽببط ،قد غَت اؼبنهج قليال حيث أصبح ىذا الكتاب يدرس بعد لوح قالون ،رغم احتجاج
البعض على ذلك مفضلُت عن يكون ذلك ضمن مقررات ما قبل لوح قالون حىت يتسٌت
للطالب تطبيق ما يتعلمو الحقا.
اػبطوة السادسة:
أتٌب ىذه اػبطوة كتتويج للسَتة الطويلة اليت يكون الطالب قد قام هبا وتتمثل ُب " الريف"
وىو عبارة عن لوح كامل أو جزئي يكتبو الطالب جيمع فيو ،من حيث القراءة فقط بُت رواٌب
ورش وقالون أبرداف إحدامها على األخرى والطريقة اؼبتبعة عند فالنيي حوض هنر السنغال
ىي أن يكتب الطالب مراعيا قواعد الرسم والضبط على رواية قالون مع الرجوع إٔب أصول
الرسم من خالل استخدام ( )4ألوان من اغبرب على النحو التإب:
 -1األسود :لرسم النص ونقاط اغبروف خاليا من غَته.
 -2األضبر :لضبط النص وكتابة األلفات احملذوفة.
 -3األصفر :لرسم اؽبمزات (القطع)
 -4األخضر :لرسم نقاط االبتداء اليت تقع على ألفات الوصل.
وُب االصطالح يعرف ىذا األسلوب ابلسواد ،وذلك إشارة إٔب رسم اإلمام ابعتبار أن
2
الكلمات الصوامت كانت تكتب دائما ابللون األسود
وقد اعتمدوا ُب ذلك على الرواية اليت أوردىا اإلمام الداين ُب كتابو " اؼبقنع ُب رسم
3
مصاحف األمصار " ونسبها ابلسند إٔب اإلمام قالون

1

وقد دخل هدا الكتاب إلى المنطقة عن طرٌق الشٌخ صمب كنل صل والشٌخ محمود عبد هللا كاه المشهور بـ ما جختً الدي درسه
على الشٌخ إبراهٌم جاه والدي أخده عن شٌخه ولد علً وقد اآلخر عن المؤلف.
2
د .التهامً الراجً الهاشمً ،مقالة التشاد المسلمة ،دعوة الحق ،مصدر سابق.
3
سبقت الترجمة له .
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وعند القراءة يبدأ لورش ُب أول النص فيستمر ُب القراءة إٔب أن يصل إٔب أخر خالف
بُت ورش وقالون كالًتقيق أو اغبذف أو اؼبدود  ...قبل ؿبل الوقف أو عنده فيتوقف ليعود
فيقرأ لقالون من أول كلمة وقع اػبالف بينهما فيها إٔب الوقف وىكذا دواليك.
لكن يالحظ أن تغَتا قد طرأ ُب ىذا اعبانب فبدال من أن يضطر الطالب إٔب كتابة
لوح كامل على ىذه الصيغة كما كان عليو األمر ُب السابق ،فإنو اآلن يكتفي ابستخدام
جزء من لوح قالون التطبيقي ؽبذه التطبيقات ،وغالبا ما يبدأ من سورة القيامة ٍب يدخر
النصف األخَت الذي يبدأ من سورة الشرح غبفل اإلجازة.
وأخَتا يتم اختتام اؼبنهج بتسميع أخَت يعتمد فيو الطالب رواية قالون عن انفع ومن
خالل ىذا التسميع يعطي الشيخ حكمو النهائي ،ما إذا كان الطالب قد أصبح مؤىال
لإلجازة أم ال ويكون ذلك دبثابة إعطاء اإلشارة اليت تسمح للطالب ابلشروع ُب الًتتيبات
الالزمة اليت تسبق حفل اإلجازة (التخرج).
وأما التسميع فيمثل ربداي آخر على الطالب أن جيتازه ،وذلك أبن الشيخ قد خيتار
أوقات حضور الطالب ليطلب من الطالب الذي يريد التسميع القراءة بصوت عال حبيث
يشهد اعبميع على ضعفو أو مقدرتو ومهارتو ،وقد يطلب اآلخرون من الطالب الوقوف أمام
ابب اؼبنزل الشيخ ليال ورفع صوتو ابلقراءة حبيث يسمع اعبَتان واؼبارة ...
وقد يضيف بعض الشيوخ أسلواب آخر لالختبار وذلك حُت يطلب من الطالب اؼبرشح
تدريس بقية الطالب حبضرة الشيخ وكبار الطالب لكن ىذا األسلوب ال يلجأ إليو الشيخ
عادة إال ابلنسبة للطالب الذين يثق ُب مقدراهتم ،ويزكيهم هبذه الطريقة فبا ديكن ؽبم من
التصدر للتدريس الحقا.
وشبة عادة أخرى كان فالنيو حوض النهر يلجؤون إليها حُت ينهي الطالب دراستو
ويعود إٔب مقسط رأسو وذلك أبن خيتم القرآن ُب ليلة واحدة وبصوت عال كذلك فيسهر
قراء البلدة وكافة أعضاء أسرتو يستمعون إليو ،وعند االختتام يتلقى ىدااي قيمة من أسرتو
وبعض األقارب كالقماش الفاخر أو اغبصان ،وشبة من يزوجون هبذه اؼبناسبة االستثنائية كأن
1
يعطي خال الطالب يد ابنتو أو العمة ،وكانت ىذه الليلة تعرف بليلة القرآن.
1

شٌخ حامد كان ،المغامرة الغامضة 1521م ترجمها إلى العربٌة دمحم سعٌد باه.
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يبقى أن نشَت إٔب أن ىذا النهج وإن ٓب يكن موحدا ابلكامل ُب منطقة اغبوض ،فإن
الفروق الناذبة عن اختالف الشيوخ واؼبناطق اليت أخذ عنها الشيوخ األوائل ال تكاد تظهر.
وأما أسلوب الدراسة ُب تلك الفًتة فقد كان التعليم يعقد عادة ربت ظل شجرة أو
مظلالت متواضعة من القصب أو ُب اؼبنازل أو ُب اؼبساجد أو اؼبزارع .وكان الشيخ جيلس
على حصَته وحولو عدد من اؼبصاحف والكتب ويلتف حولو التالميذ والطالب
ويستخدمون ألواحا خشبية متواضعة ،فيقرؤون القرآن والفقو واللغة والنحو وغَتىا عن طريق
الًتصبة اؼبباشرة إٔب اللغة احمللية حىت كتب النجاح ُب أيديهم ُب نشر لغة القرآن الكرمي ُب
البلد.
فلم يكن ىناك اختالف كبَت ُب طريقة التدريس ُب صبيع اؼبدارس السنغالية ،وكانت
الدراسة تتسم ابلبساطة ُب اإلمكانيات واألدوات ،وُب طريقة اإللقاء ،وُب عملية التعليم
والتعلم ،حيث كان الشيخ أو اؼبعلم جيلسٍ ،ب جيلس الطالب حولو ُب حلقة ويلقن لكل
طالب درسو وفق الكتاب الذي يرغب ُب دراستو ،وىو ما يسمى ُب الًتبية اغبديثة بتعدد
اؼبستوايت ُب فصل واحد.
وتتميز كل مدرسة من اؼبدارس القرآنية الكربى ُب البالد أبسلوب خاص ُب تعليمها
القرآن الكرمي ،غَت أن ىذه األساليب ال تكاد زبتلف اختالفات بينة .ونكتفي ىنا بسرد
منوذجُت فقط من تلك االساليب ،ومها:
أسلوب ادلدرسة ادلالكية احملسنية مبدينة سان لويس (اندر):

تعد ىذه اؼبدرسة القرآنية من الدارات الرائدة ،إذ ال تقل ُب شهرهتا عن مدرسة (كوكي)
و(جامل) و(فاس) وغَتىا من الدارات فقد زبرج ُب ىذه الدارة أكثر من مليون ونصف مليون
طالب بُت حافظ وقارئ للقرآن الكرمي من شىت األجناس اإلفريقية اليت درست هبا .والدراسة ىنا
تتم على مراحل عدة حيث تبدأ اؼبرحلة األؤب بتحفيظ اغبروف األجبدية اؽبجائية للصبية ٍب
إرشادىم بعد ذلك لقراءة صبل مفيدة عن طريق التمارين اؼبتكررة ،وعند هناية ىذه اؼبرحلة تبدأ
مرحلة اثنية وىامة تتصل دبخارج اغبروف لتحفيظ الطالب السور القصار والطوال ابتداء من
الفاربة مرورا دبرمي وانتهاء بصورة البقرة.
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أما طريقة التحفيظ فتبدأ بدعوة كل طالب صباحا أو مساء بعد حفظ درسو اليومي
جيدا من لوحو اػبشيب فيطلب منو عند ذاك أن يقرأ ليعرض ما يتيسر لو من القرآن الكرمي من
ثالثة أحزاب إٔب طبسة على األوسط ،وإٔب عشرة أحزاب على األكثر ،وذلك من األجزاء اليت
ذباوزىا حفظا فيما سبق ،أو يطلب منو عرض القرآن الكرمي كلو بعد حفظو هنائيا .وعند مرحلة
اغبفظ النهائية ىذه خيضع الطالب الختبارات ساخنة للوقوف على مستوى حفظو ،وذلك عن
طريق األسئلة ٍب يطلب منو بعد ذلك أن يكتب من القرآن الكرمي ُب كل يوم ربع حزب أو
نصفو ،وذلك دون النظر ُب اؼبصحف الشريف ليتسٌت لو التدرب على الكتابة مع مراقبتو مراقبة
دقيقة أثناء ىذا االختبار تفاداي حملاوالت الغش ُب ىذا االختبار األخَت الذي يعقب سنوات
التحصيل واغبفظ واليت قد سبتد من ثالث طبس سنوات وُب حاالت أخرى تقل إٔب كبو عامُت
أو أقل.1
أسلوب مدرسة جامل:2

أما ىذه اؼبدرسة فتفضل اؼبزج بُت ربفيظ القرآن الكرمي وبُت علوم الشريعة األخرى وتبعا
لذلك يتم تعليم القرآن الكرمي على مراحل ثالث :اؼبرحلة االبتدائية واؼبرحلة الثانوية واؼبرحلة
العليا .3
أوال -اؼبرحلة األؤب:
أما ىذه اؼبرحلة فتبدأ كالعادة بتعليم القراءة والكتابة حيث يبدأ التلميذ بكتابة اغبروف
ؾبردة من الشكل عن طريق التلقُت وبعد سبييزىا حرفا حرفا ،ينتقل إٔب مرحلة الشكل فيقرؤوهنا
شكال شكالٍ ،ب يبدأ بعد ذلك ُب القراءة ابلسور القصار كالفاربة والناس ٍب العلق ،وذلك عن
طريق استعمال اللوح اػبشيب حيث تكتب لو تلك السور القرآنية الكردية فيحفظها ومن ٍب يبدأ
الطالب مرحلة جديدة عندئذ ،وىي مرحلة التمرس على اػبط والكتابة إبشراف اؼبعلم الذي ديرنو
على كيفية وضع اغبروف وربطها.
اثنيا -اؼبرحلة الثانيةِ:
 1ينظر :مهدي ساٌب ،مرجع سابق ،ص  25حيث وصلت ُب قائمة اؼبرجع
 2إن مدرسة (جامل) ىذه ،واليت أسست ُب عام  ،1911من اؼبدارس القرآنية الرائدة اليت انتهت ؼبوضوع الًتبية وتصحيح التعليم اإلسالمي ُب
البالد ليوافق أصول الدين منذ بداية أتسيسها فمؤسس اؼبدرسة اغباج عبد سيسي الذي تلقي العلم دبوطنو ٍب رحل إٔب موريتانيا ُب عام 1778
شأن العلماء ُب ذلك الزمان ،بدأ يربط بُت الًتبية والتعليم وبُت أصول اإلسالم والكتاب والسنة ،وذلك على حد تعبَت الشيخ أضبد سيسي.
 3ينظر :الشيخ أضبد سيسي ،حبث ُب ملتقي تعليم القرآن الكرمي ابلسنغال وزارة الثقافة ،اؼبعهد اإلسالمي بداكار  .1987ص 6
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واؼبرحلة الثانية ىي مرحلة التحفيظ وتبدأ عادة بعد إتقان الطالب القراءة فيعكف
الطالب ىنا على حفظ صبيع ما قرأ بطريقة سبنع تفلتو ونسيانو ولذلك يطالب التلميذ بعرض ما
قرأ على أحد اؼبعلمُت اؼبعينُت من قبل الشيخ لتلك اؼبهمة ويطلب منو ُب الوقت ذاتو اؼبداومة
على كتابة دروسو وعرضها على الشيخ لتصحيح ما كتب ويكون بذلك قد سبرن على قوانُت
الكتابة واػبط والرسم والضبط وغَت ذلك.
اثلثا -اؼبرحلة الثالثة:
بعد حفظ الطالب القرآن الكرمي ،تبدأ اؼبرحلة الثالثة فيشرع ُب قراءة ختمة أو دوهنا بغية
تثبيت ما حفظ ويلتزم عند ذاك استظهار دروسو أثناء كتابتها للمزيد من ذبويد الكتابة .ومن
الكتب اؼبقررة ؽبذا كتاب (اعبوىرة اؼبنظم) ألضبد بن ضبد اغباجي وقد يشرع الطالب – وقد بلغ
ىذه اؼبرحلة ُ -ب كتابة مصحف بيده .وإضافة إٔب ما تقدم تتخذ الدارات أسلوب قراءة
اػبتمات القرآنية ُب كل أسبوع عشرين مرة على األقل كما ُب بعض اؼبدارس القرآنية كما َيخذ
كل طالب جزءا من اؼبصحف الشريف للقراءة والتجويد وإمعان النظر مرتُت أو ثالث مرات
يوميا كما ىو اغبال ُب اؼبدرسة اؼبالكية احملسنية ابندر ،كما تعمل ىذه الدارات اختصارات
خاصة السيما ُب سور القرآن الكرمي حيث تصبح آل عمران (إٔب) فقط واألنبياء (الميي)
والعنكبوت (أنكا) كذلك تًتجم بعض أظباء سور القرآن الكرمي األخرى إٔب مقابلها ابللغة
احمللية ،فسورة النساء تًتجم إٔب (جيجُت) اليت تعٍت النساء ابللغة الولوفية ،فبا جعل الدكتور
مهدي ساٌب يتعجب عندما وقف على تلك اؼبصطلحات قائال « :األخطر من ىذا وذاك أن
بعض السور الكردية أتخذ ىنا أظباء جديدة ».
 2.5انززثٍخ ٔانزؼهٍى ٔانكظت فً انًذارص انمزآٍَخ:
كانت الًتبية والتعليم من أىم أىداف اؼبدارس القرآنية ،كاان حيتالن الركيزة األؤب فيها
إٔب جانب الكسب ابليد .يقول اغباج أضبد سيسي ُب حديثو عن مدرسة (جامل) للقرآن
الكرمي« :كانت اؼبدرسة القرآنية مهتمة منذ أتسيسها ابلًتبية والتعليم معا ،ال تري الفرق بينهما،
وال واحدا منها يكتفي[يستغٍت] عن اآلخر ديتزجان امتزاج اؼباء ابللنب ،وبقدر قباح اؼبدرسة ُب
مزجهما وتطبيقها يكون قباح مهمتو وفشلها و لردبا فضل بعضهم بتفضلهما تفضيال ما
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فيقتصر على التعليم فيكون تعليمو تعليما جافا عقيما عن النتائج أو الفوائد وؼبا قبحت العوامل
ُب اهنيار اؼبدارس القرآنية كانت اؼبدارس قد تفصلت بينهما تفصال ما أسرع إٔب اػبراب وأسوأ
أثرا ».1
يورد اغباج أضبد سيسي ُب حبثو عن مدرسة جامل القرآنية (كانت لشيخنا أمنية كبَتة
سببت لو تنقالتو الكثَتة وىي التمكن من التطبيق العلمي للًتبية اإلسالمية اؼبنبثقة من الكتاب
والسنة كما يتمكن من تدريسو وكانت الظروف اليت يعيش فيها ال تسمح لو بتحقيق ىذه
األمنية الكبَتة كما يريد ،فعزم على إنشاء مكان خاص تعمر فيو السنة مظهرا من البدعة ،قريبا
من اؼبواصالت اغبديثة ،ومنعزال عن ضوضاء اؼبدينة ،ساؼبا من السيطرة اؼبباشرة من غَت الصاّب
للزراعة والتعليم والتعلم ،فإن من السنة أن أتكل من عمل يدك وأن تتعلم قبل العمل وأن تعلم فبا
علمك ) .
وىكذا بدأ واضحا ُب اذباىات اؼبدارس القرآنية الرائدة أتكيد مفهوم الًتبية والعمل
للكسب واإلنتاج عن طريق العمل الزراعي وغَته من اغبرف اؼبهنية كالنجارة واغبدادة وغَت ذلك
حىت أصبح ىذا االذباه – خاصة ما يتعلق ابإلنتاج الزراعي – ظبة واضحة ؼبناشط بعض الطرق
الصوفية ُب البالد منذ الربع األول ؽبذا القرن العشرين اؼبيالدي كما وضح سباما اىتمام بعض
تلك اؼبدارس القرآنية بتصحيح العقيدة ابلتزام السنة اؼبطهرة ُب مقابل البدع اؼبنتشرة والتقاليد
اؼبضللة.
أما عن طبيعة الصلة اليت ينبغي أن تكون بُت اؼبعلم وطالبو فهنالك وسائل لتحقيقها فبا
يستوجب ضرورة احتكاك اؼبعلم بطالبو وعيشهم قريبا منو والوسيلة لتحقيق ذلك عند علماء مدرسة
(جامل) تتأتى عرب نظام (الداخليات) حيث يتوفر للمعلم اإلشراف التام على سلوك تالميذه
ليتسٌت لو القيام إبرشادىم وتوجيههم وذلك عرب وسائل منها:
 -1تنمية الغرائز :وترى مدرسة (جامل) أن اؼبسنُت من اؼبعلمُت ىم األكثر كفاءة لتحقيق

ذلك فبا جيعلهم ال حيتاجون الستعمال العصي وأدوات التأديب البدنية األخرى ،وقد أشار بول
مارٌب ُب دراستو عن اإلسالم ُب السنغال إٔب أن طباع السنغاليُت سبيل إٔب الرقة عموما وعليو ٓب
سبارس ُب داراهتم اػباصة لتعليم القرآن الكرمي أساليب العقوابت البدنية الشديدة واستعيض عن
1انظر :الشيخ أضبد سيسي ،مرجع سابق ،ص .8
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ذلك إبرساؽبم للعمل ُب اغبقول اػباصة ابؼبعلم ،غَت أن ىذا فيما يقول مارٌب – ال يعٍت عدم وجود
العقوابت البدنية الصارمة ُب بعض األحيان واليت قد تشمل الصفع والركل عند غضب اؼبعلم إضافة
إٔب ربط الطالب اؼبخطئ وتوثيق بيديو إٔب ساقيو لساعات طويلة .1
 -1احلكاايت :وتري اؼبدرسة أهنا مهمة مع الكبار خاصة لربطهم ابلقيم واألخالق.

-3ملء الفراغ :ويتم ذلك إبرسال الطالب إٔب اغبقول اػباصة دبعلميهم وشيوخهم
وتوجيههم أيضا حبفظ احملفوظات أو ذبويد اػبط مع مراعاة ذىاهبم للفراش مبكرين.
 -1العقاب :من الوسائل اؼبعروفة ُب البالد استعمال العنف ُب العقاب لردع الطالب ُب
بعض األحوال كما تقدم إضافة إٔب حرماهنم من الطعام أو إرساؽبم إٔب اغبقول ولبعض (الدارات)

2نظام خاص ُب العقوابت وىو إرسال الطالب اؼبهملُت أو اؼبخالفُت للقانون إٔب السجن الطاليب
داخل (الدارة) كما ىو اغبال ُب مدرسة (كوكي) القرآنية ويطلق على السجن ُب تلك الدارة اسم
(دار السالم) واالستعارة واضحة ُب االسم غَت أن مدرسة (جامل) ترى وسائل العقاب العنيفة
وسائل وخيمة ،قليلة الفائدة سلبية اآلاثر وأنو كلما كان اؼبعلم أكثر خربة ُب ؾبال التعليم كان أقل
3
استعماال ؽبذه الوسائل.
 2.6أطبنٍت انزحفٍع فً انًذارص انمزآٍَخ انحذٌثخ ٔأشٓز يذارطٓب
أما أساليب التحفيظ ُب اؼبدارس القرآنية اغبديثة ُب السنغال ،فال تكاد زبتلف عن
الكيفية اليت كان ديارسها معلمو القرآن الكرمي ُب اؼبدارس التقليدية ،كما بيناه ُب
اؼببحث الثا ين من البحث .غَت أن اعبديد ُب اؼبدارس اغبديثة ىو اإلحكام ُب
التنظيم العامة ألمور اؼبدرسة ،من حيث اعبانب االداري للقيادة ،واؼبهٍت
للمعلمُت ،والظروف اؼبعيشية والصحية للطالب.
األمر الذي أدى إٔب تطورات ملحوظة ُب سَتة اؼبدارس القرآنية ُب
السنغال حاليا .وديكن القول أبن تعليم القرن الكرمي يشهد اليوم تقدما
ملحوظا ُب صبيع اكباء السنغال كما وكيفا .إن مفهوم ربديث اؼبدارس القرآنية
بدا يتبلور ُب صبيع األوساط التعليمية اغبكومية منها واػباصة :نذكر منها:
P. Marty, Etude Sur Islam au Sénégal, Paris 1913, P. 98
2ينظر مهدي ساٌب مرجع سابق ،ص 44
3ينظر :مهدي ساٌبُ ،ب اؼبرجع نفسو .ص 17
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1

 -1برانمج ربديث اؼبدارس القرآنية لتشمل مناىجها تعليم اللغات
واؼبهن،
 -2أتسيس مدارس ربفيظ القرآن للنظام الداخلي.
 -3أتسيس مدارس ربفيظ القرآن اػباصة للبنات.
 -4إقامة مراكز غبو األمية ُب القرآن للرجال وللنساء.
 -5ادخال مادة القرآن الكرمي ُب اؼبدارس اغبكومية ُب السنغال.
 2.7انزُظٍى انًبنً فً انًذارص انمزآٍَخ انحذٌثخ:
أنخذ ىنا معهد كوكي كنموذج لتنظيم اؼبالية ُب اؼبدارس القرآنية ،حيث
تقوم مالية ىذه (الدارة) على ىبات احملسنُت وبعض اؼبساعدات اغبكومية ُب
بعض األحيان فبا يشكل عبئا كبَتا فيتحمل ىذه الدارات إلعاشة مئات
الطالب الذين يتجاوزون األلف ُب كثَت من ىذه اؼبدارس القرآنية الكربى،
فدارة كوكي على سبيل اؼبثال تضم حول  2500طالب وؼبا كان التعليم ُب
ىذه الدارات ابجملان ،فما تعانيو الدارة من مشاكل مالية أمر واضح خاصة
ُب الظروف الراىنة اليت سبر هبا البالد حاليا ،ولقد ػبصت مدرسة (كوكي)
القرآنية نفقاهتا اليومية الضرورية لكل تلميذ:
حيتاج كل تلميذ إٔب ما بُت  8إٔب  10دوالرات ُب اليوم وذلك ؼبقابلة
تكاليف األكل والعالج والسكن والكسوة كما ربتاج الدارة للتإب:
 -1مواد طبية وأجهزة صحية.
 -2منح دراسية للراغبُت ُب مواصلة دراساهتم.
 -3كتب وأدوات مدرسية إذ حيتاج كل طالب إٔب مصحفُت سنواي
إضافة إٔب الكتب األخرى الدينية والثقافية.
 -4أجهزة الكمبيوتر.
 -5جهاز راديو ومكربات صوت ومصاحف مرتلة ومسجلة بقراءة
ورش وحفص.
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 -6رواتب ومكافآت للمعلمُت الذين يقومون دبساعدة الشيخ ُب
مهمتو التعليمية اليومية وعددىم (.)...
 -7دعم مادي لضمان الغذاء الصحي للتالميذ.
ىكذا ظلت – كما يقول الدكتور مهدي ساٌب  -ىذه اؼبدارس القرآنية
ُب السنغال تقوم بدورىا الفاعل ُب نشر الثقافة اإلسالمية والعربية بعون
سبحانو وتعإب رغم إمكاانهتا اؼبادية القليلة فبا يستوجب دعمها من
اؼبؤسسات اإلسالمية واػبَتية من تركيا او من الدول العربية على سبيل اؼبثال
للنهوض برس التها وكما قال الرسول (صلي عليو وسلم) (خَتكم من تعلم
القرآن وعلمو).

الفصل الثالث حتفيظ القرآن الكرمي يف تركيا
َ 3.1جذح ػٍ دٔنخ رزكٍب
 3.1.1يٕلغ رزكٍب جغزافٍب:
تتفرد دبوقعها اعبغراُب اؼبميز دون بقية دول العآب ،حيث إ ّن حدودىا
تركيا ىي دولة ّ
تصل بُت قارٌب آسيا وأورواب ،وذلك يعود إٔب أ ّن مضيق البوسفور يقع ُب وسطها ليش ّكل
فاصالً مائياً جيمع بُت غرب آسيا وشرق أورواب ،وىذا يضاعف أمهية موقعها اسًتاتيجياً،
ويدل أيضاً على اتساع رقعتها اعبغرافية ،إذ إ ّن حدودىا تتصل مع شبانية دول؛ ىي سوراي،
والعراق ،وإيران ،واليوانن ،وجورجيا ،وبلغاراي ،وأرمينيا ،وأذربيجان ،لذلك ديكن اعتبار موقع
تركيا اعبغراُب ىو كنزىا االسًتاتيجي األول.
تتصف معظم تضاريس األراضي الًتكية بطبيعة جبلية ،حيث يبلغ ارتفاع أعلى جبل ُب
تركيا ،كبو  5165مًتاً ،إال أ ّن امتداد أراضيها ساىم ُب تنوع تضاريسها ،ففيها األهنار
والبحار والسالسل اعببلية ،ابإلضافة ؼبضيق البوسفور ،ومساحات شاسعة من البحَتات،
والسواحل ،والشواطئ ،واػبلجان البحرية.
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 3.1.2ػذد طكبٌ رزكٍب:
ربتل تركيا اؼبرتبة الثامنة عشر على مستوى دول العآب ،نسبةً لعدد سكاهنا ،ووفقاً
إلحصائيات عام 2018م ،حيث بلغ عدد سكان تركيا  81.257.239نسمة ،ويش ّكل
اؼبسلمون ما نسبتو  %99.8من إصبإب عدد السكان ،كما حيتوي اجملتمع الًتكي على عدد
من األقليات بنسبة ال تتجاوز  ،%12أما األكراد فتصل نسبتهم ُب اجملتمع الًتكي لنحو
 ،%19من عدد السكان الكلي .يتوزع سكان تركيا على امتداد أراضيها ،مع سبركزىم حول
مضيق البوسفور واؼبدن الرئيسية؛ مثل أنقرة ،وإسطنبول ،وبورصة ،وإزمَت وغازي عنتاب ،كما
أن متوسط أعمار اجملتمع الًتكي  31.4عاماً ،وابجململ فإ ّن عدد الرجال يزيد بنسبة بسيطة
عن عدد النساء ُب اجملتمع الًتكي .ربظى مدينة إسطنبول ابلنسبة األعلى لعدد السكان فيها،
حيث يبلغ عدد سكاهنا 16مليون نسمة ،لتكون هبذا العدد متفوقة على العاصمة الًتكية
أنقرة ،بفارق  10مليون نسمة ،لتأٌب إزمَت ابؼبرتبة الثالثةٍ ،ب بورصة ،وأضنوٍ ،ب غازي
عنتاب ،وقونيا ،وأنطالياٍ ،ب داير بكر ،تعد ىذه اؼبدن أىم مدن تركيا وؿبافظاهتا الرئيسية،

من بُت  81ؿبافظة أو والية تركية.1

 3.2ربرٌخ انًذارص انمزآٍَخ انززكٍخ
ربتل اؼبدارس القرآنية مكانة ىامة ُب اتريخ األتراك بصفة عامة ،وُب اتريخ الدولة
الًتكية بصفة خاصة ألهنا دبثابة صلة ال تقطع تربط الشعب الًتكي أبجدادىم العثمانيُت ،إهنا
جسر متُت يربط القدمي ابعبديد ،ووسيلة فعالة ُب نشر القيم اإلسالمية وُب ترسيخ مبادئ
الدين اغبنيف ُب نفوس اعبيل اعبديد.
تتميز اؼبدارس القرآنية الًتكية عن نظَتىا ُب بلدان العآب االسالمي بعراقتها وبتطور
منهجها ،حيث إن ؽبا اترخيا ثرّاي يزيد على ستة قرون ،سنوات عديدة وأزمان مديدة من
التجربة مكنت للمدارس القرآنية الًتكية أن تراجع أساليبها وتطور مناىجها وفقا ؼبعطيات
العصور والتقدم العلمي ُب ؾبال الًتبية والتعليم ،ففي السطور التالية سنحاول تعريف اؼبدارس
القرآنية ُب تركيا ابلرجوع إٔب اترخيها والبحث عن فبيزاهتا وابستنباط مناىجها والنظر إٔب

ثقافتها.
https://mawdoo3.com/معلومات عن دولة تركيا 2020/07/26
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ديكن ترجيع اتريخ اؼبدارس القرآنية ُب تركيا إٔب معركة هنر طالس اليت وقعت عام
 175للهجرة بُت اعبيش العباسي واعبيش الصيٍت .تعترب معركة هنر طالس من أىم
الفتوحات العباسية إذ فتحت معها أبواب خَتات كثَتة للعآب وللمسلمُت من أمهها انتشار
صناعة الورق من الصُت إٔب العآب ودخول األتراك إٔب دين أفواجا .بعد أن اعتنق األتراك
اإلسالم اجتهدوا ُب تعلم أمور دينهم فأنشأوا اؼبدارس وأماكن الًتبية والتعليم فتخرج منها
أئمة كبار أمثال اإلمام البخاري وأبو حنيفة وابن سيناء وغَتىم الذين كانوا ومازالوا ؿبل
افتخار لألمة اإلسالمية أبسرىا .إن ىذا الربط التارخيي بُت اؼبدارس القرآنية واعتناق األتراك
لإلسالم إمنا ىو من ابب القول أبن صبيع الفتوحات اإلسالمية تعقبها مدارس دينية حيث
يُ َد ّرس فيها اإلخوة اؼبسلمُت اعبدد أمور دينهم ما يبُت طبيعة الدين اإلسالمي ،فهو ليس
عبارة عن عبادات وتقاليد تُقلد عمياء إمنا ىو دين يقرأ ليعقل قبل أن يُتبع ،حيث على التعلم
بقدر ما حيث على التعبد فعباداتو تتطلب من اؼبسلم أن يكون حافظا ولو آية على األقل،
فكانت أول آية نزلت من القرآن ىي آية "اقرأ".
إن لألتراك مكانة متميزة ُب اتريخ األمة اإلسالمية حيث لعبوا أدوارا ىامة ُب ؾباالت
ـبتلفة وُب أزمان متباعدة ،بدأوا جنودا ربت أمر اػبليفة العباسية وجاىدوا ُب نشر كلمة
ُب األرض واسعة لسنوات عديدة ،فلما تغَتت الظروف السياسية ُب السلطة العباسية تغَت
معها دورىم ُب قطار اػبدمة اإلسالمية فطالبوا بزمام القيادة وظفروا بو ٍب دارت األايم دورهتا
فحدث ؽبم مثل ما حدث ؼبن قبلهم من أقدار الدول واإلمرباطورايت َيسسون اليوم دولة
لتنهار غدا ،فينشؤون أخرى إٔب أن انتهى هبم اؼبطاف إٔب الدولة العثمانية فحكموا العآب ؼبدة
ستة قرون عادلة ،وهبذه الدولة اإلسالمية الًتكية األخَتة نبتدئ اتريخ اؼبدارس القرآنية الًتكية.
ابدئ ذي بدء ،فإنو من األمهية دبكان وقبل اػبوض ُب اتريخ اؼبدارس القرآنية
الوقوف على تفصيل مهم ىنا وىو توضيح العالقة التداخلية بُت اؼبدراس العثمانية وكتاتيب
القرآن .جرت العادة عند األسالف أن ال يبدأوا بدراسة العلوم إال بعد أن حفظوا القرآن
ليكون القرآن أول شيء يسكن قلوهبم وتشتغل بو عقوؽبم وؽبذا السبب اىتمت الدولة
العثمانية كما اىتمت بو أسالفها من الدول اإلسالمية أبن يكون القرآن من ضمن اؼبقررات
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اؼبوضوعة ُب مدارسها وؽبذا كانت كتاتيب القرآن جزءا من اؼبدارس العثمانية وٓب يكن ؽبا
كياان مستقال كما ىو اغبال ُب أايمنا ىذا.
يرى الباحث األجنيب عن اتريخ اؼبدارس القرآنية الًتكية أهنا ظبيت أبظباء عديدة ُب
أايم الدولة العثمانية وبعدىا ،فبعض ىذه األظباء مًتادفة سباما وبعضها مًتادفة من جهة
ومتضادة من جهة أخرى .فوجود ىذه األظباء الكثَتة قد تشكل صعوبة على الباحث/ة
عندما يكون مهمتو/ىا دراسة موضوع معُت حبد ذاتو كما كبن بصدد القيام بو وىو-تعريف
اؼبدارس القرآنية ُب تركيا -فنجد أحياان مؤرخ اؼبؤسسات القرآنية الًتكية يستعمل أظباءَ:
اؼبدارس ودار القراء ودار اغبفاظ ككلمات مًتادفة .ؽبذا نرى أنو من األمهية دبكان أن نبُت
ىذه األظباء كال على حدة حىت ال تلتبس اؼبعاين على القارئ .فهذه قائمة أشهر األظباء اليت
أطلقت على مؤسسات الًتبية والتحفيظ سنكتفي بتعريف أمهها كما يلي :دار القراء ،ودار
اغبفاظ ،واؼبكتب ،ومكتب الصبيان ،ومكتب النساء ،وال ُكتااب ،دار القرآن ،ودار الكتاب،
واؼبدارس ،ودورات القرآن.

 -1ادلدارس :يطلق اسم اؼبدارس على الكتاتيب القرآنية ومراكز الًتبية والتعليم وعلى

مشًتك عبميع اؼبؤسسات
حلقات وؾبالس العلوم اإلسالمية والفنية على سواء .إذن فهو اسم
ٌ
التعليمية ُب الدولة العثمانية.
 -2دار القراء :ىو اسم جامع ل "مكتبات" التحفيظ واؼبدارس أو األقسام اليت

يدرس فيها علوم القرآن والقراءات .1فهي -دار القراء -اؼبدارس األؤب من نوعها اليت
ّ
أنشئت خارج اعبوامع لتعليم القرآن الكرمي على مستوى التخصص.
ففي عهد السالجقة كانوا يسمون ىذا النوع من اؼبدراس ب "دار اغبفاظ" ،وقبد أن
العثمانيُت كذلك قد استعملوا اسم دار اغبفاظ للداللة على اؼبؤسسات القرآنية ،على سبيل
اؼبثال ففي عهد التيمور كانت توجد ُب بعض "الكليات*" اليت أنشئت قرب بعض الضرائح
غرف ُزبصص للحفاظ لكي يقرؤوا فيها القرآن وكانت تسمى ب "دار اغبفاظ" ،إال أن ىذه
التسمية ٓب تكن شائعة االستعمال عند العثمانيُت حيث رجحوا اسم "دار القراء" عليها.

Nebi Bozkurt, "DARÜLKURRA”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (20.7.2020).

* الكليات ىي اؼبرافق العامة اليت كانت أتسس ُب جوار اؼبساجد أو الضرائح وىي تتكون من مدارس وسكنات وأماكن بيع والتجارة.
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وهبذا ديكن القول أبن دار القراء ودار اغبفاظ حيمالن نفس اؼبعٌت ويشَتان إٔب الشيء
الواحد.

 -3دار احلفاظ :ظهر استعمالو عند السالجقة للداللة على اؼبدارس القرآنية ومراكز

التحفيظ بصفة عامة .فقد استعملو العثمانيُت كاسم مًتادف لدار القراء.

 -1ادلكتب :أطلق اسم اؼبكتب ُب الدول اإلسالمية عامة وُب الدولة العثمانية

خاصة على األماكن اليت يتلقى فيها األطفال التعليم األساسي .1وَيٌب اؼبكتب كذلك دبعٌت
اؼبدرسة على وجو العموم.
 -5مكتب الصبيانُ :ب العهد العباسي كانت األماكن الًتبوية لألطفال تسمى ب "

ال ُكتّاب" وُب عهد السالجقة ظبوىا ب "مكتب الصبيان" وتبعهم على ذلك العثمانيون.2

 -6مكتب النساء :ىي مراكز الًتبية والتحفيظ اػباصة ابلنساء ،كانت النساء

زبرجهن من "مكتب الصبيان" وىن بنات عشرة وما فوقٓ ،ب تكن ىذه
يلتحقن إليها بعد ّ
الفعاليات الًتبوية تقام ُب مبٌت مستقل ؽبا بل كانت األساتذة ربولن قسما من بيوهتن إٔب
أماكن للًتبية والتحفيظ.3
 -7دور القرآن الكرمي :ىي اؼبؤسسات القرآنية اغبديثة -التابعة لوزارة شؤون

الداينة الًتكية -لتعليم أوالد اؼبسلمُت القراءة الصحيحة للقرآن ولتحفيظ قسما منو أوكلو
حسب رغبة الطالب ووٕب أمره .إن لتأسيس ىذه الدورات القرآنية دورا مهما ُب اتريخ
اؼبدارس القرآنية الًتكية سَتد اغبديث عنها ُب ؿبلها.
وديكن تلخيص ما سبق ابلقول أبن صبيع اؼبؤسسات التعليمية ُب العهد العثماين
كانت تسمى ابؼبدارس .وأن كليات التخصص ُب علوم القرآن والقراءات حينئذ كانت
تسمى بدار القرآن أو دار اغبفاظ .أظباءَ اؼبكتب ،ال ُكتّاب ،مكتب الصبيان ومكتب النساء
كانت تطلق على مراكز تعليم الصغار .ويعٍت اؼبكتب كذلك على وجو العموم اؼبدرسة جبميع
أشكاؽبا.

1

Nebi Bozkurt, “Mektep”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (20.7.2020).
’Kurt, ‘Mektep
3
Hatice Şahin, İslam Kültür Tarihinde Kur’an Hıfzı Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri ( Ankara: Ankara Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Fakültesi, Doktora tezi,2011). S.54
2
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فبعد ىذا التعريف اؼبلخص عن ىذه اؼبراكز التعليمية اؼبختلفة ننتبو إٔب أن ما ديكن
أن نسميو ب " اؼبدارس القرآنية" ٓب يكن ؽبا وجودا مستقال بذاتو ُب البداية .بل كانت ؽبا
أبعاد منتشرة بُت مكتب الصبيان ومكتب النساء ودار القراء ودار اغبفاظ .أي بعبارة أخرى
ٓب تكن عملية ربفيظ القرآن تتم ُب مركز واحد ـبصص لذلك بل كانت تتم بتفاعل وبتعامل
أكثر من مركز واحد يتقاظبون العمل ُب بينهم ،وؽبذا ديكن تقسيم مراحل التحفيظ إٔب مرحلة
التهجي ،مرحلة تعلم القراءة الصحيحة مع الكتابة ومرحلة اغبفظ وأخَتا مرحلة التخصص.
ولكل من ىذه اؼبراحل فرع خاص بو.
كان الطالب/ة يبدأ بتعلم التهجي والقراءة الصحيحة أحياان ُب مكتب الصبيان ٍب
بعد ذلك يلتحق بدار اغبفاظ أو دار القراء .وُب دار القرآن كذلك كانت الطلبة ينقسمون
إٔب قسمُت قسم االحتياط وقسم اغبفاظ.
ففي قسم االحتياط يتعلم الطالب القراءة والكتابة الصحيحة ويتمرن على ذلك حىت
يكون متأىال وعلى استعداد اتم غبفظ القرآن ٍب يرسل إٔب قسم اغبفاظ وىناك يقوم بعملية
حفظ القرآن .بعد إسبام الطالب اغبفظ فيصبح حافظا ُخيَت لو بُت اؼبواصلة ُب طلب علوم
القرآن كعلم القراءات والتخصص فيها وبُت االكتفاء حبفظ القرآن فقط ويبقى ُب قسم
التحفيظ وجيتهد بدوره ُب تعليم الطلبة اعبدد أو يتخرج من اؼبدرسة ليشتغل ُب األمور
1
الدنيوية.
كان للنساء طريقة إضافية على ىذه غبفظ القرآن وىي؛ بعد زبرجهن من مكتب
الصبيان يلتحقن دبكتب النساء اليت يديرىا نساء ماىرات ُب ؾبال اؼبوسيقى وحسن الصوت
إضافة إٔب أهنن يكن حامالت القرآن .وكانت الطالبات خيًتن ىذه اؼبدارس-مكتب النساء-
ألهنن يردن أخذ دروسا من اؼبوسيقى وحسن اػبط إضافة إٔب حفظ القرآن .ولكن ٓب يكن
من نصيب الكل االنضمام إٔب ىذه اؼبدارس إذ كان على الطالبة اليت تريد االلتحاق إليها أن
تكون صبيل الصوت وأن تكون ؽبا مهارة ُب فن اؼبوسيقى.
إن ىذا التقسيم ؼبراحل التحفيظ ال تصح على صبيع اؼبدارس إذ كان ىناك مدارس
تضم بداخلها صبيع ىذه الفروع وكان الطالب يلتحق إليها ُب صغره فيتنقل بُت اؼبراحل من
1اؼبصدر السابق ،ص 48-49
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مرحلة التهجي إٔب اؼبرحلة األخَتة مرحلة اغبفظ بدون حاجة منو أن ينتقل إٔب مدرسة
أخرى .وؽبذا ديكننا القول أبن اؼبدارس القرآنية ٓب تبدأ ُب البداية متكاملة الشكل بل معظمها
تطورت مع الزمن لتكون مدرسة خاصة تقدم بداخلها صبيع مراحل التحفيظ .فعلى سبيل
اؼبثال نرى أن مكتب الصبيان مع أنو بدأ كمكان يتلقى فيو اعبيل الناشئ التعليم األساسي
ربول فيما بعد إٔب مدرسة قرآنية متكاملة تتوفر فيها صبيع اؼبراحل اؼبعروفة عليها ُب عملية
التحفيظ .وٓب تكن مكتب الصبيان موجودا ُب عواصم الدولة العثمانية فحسب بل نراىا
منتشرة على سواء ُب القرى وُب األصياف .وعلى ىذا الشكل كانت البنية الداخلية للمدارس
القرآنية ُب أايم الدولة العثمانية وظلت ىكذا إٔب أن ًب ربويلها صبيعا إٔب "دورات القرآن " ُب
الربع الثاين من القرن العشرين.
إن للبنية اػبارجية للمدارس القرآنية التقليدية حالة تشبو حالة بنيتها الداخلية؛ ابدئ
ذي بدء ،إن لطبيعة العلوم اإلسالمية حيث ال ينفصل بعضها عن بعض وال يتم الواحد إال
بوجود اآلخر أثرا ُب معمارية اؼبدارس العثمانية ،فلم يكن من اؼبعروف حينئذ أن ُخيصص لعلم
من العلوم اإلسالمية مبٌت مستقال لو ال يُتعلم فيو إال العلم اؼبخصوص لو.
ؽبذا كانت اؼبدارس القرآنية متكونة من غرف خصصت ؽبا داخل الكليات العثمانية
اليت ُب العادة تكون عبارة عن مبٌت كبَت تضم بداخلها زبصصات كثَتة ولكل منها غرف أو
مكان ؿبدد ؽبا .وعلى ىذا يقول الباحث دمحم هباء اتمنان " 1إن من السمات اؽبامة اليت تُرى
ُب داير القراء العثمانية ىي أهنا كانت عادة تتم بناؤىا كجزء من برانمج إحدى الكليات
الكبَتة أو الصغَتة ،فإن ٓب حيصل ذلك فإهنا على األقل كانت تؤسس جبوار اعبوامع
واؼبساجد" .وعن مكتب الصبيان تقول الباحثة زينب اىونباي " مكتب الصبيان ىو ُب
الغالب عبارة عن بناء خشيب متكون من غرفة واحدة وكانت إحدى جبهتيها تطل على
الشارع واألخرى ُب العادة تطل على حديقة صغَتة تقام فيها الدروس أايم الصيف" 2وٓب
يكن مكتب الصبيان مكاان ـبصصا لتعليم القرآن فحسب بل كانت تدرس فيها دروس
أخرى مثل الفقو للمبتدئُت .وهبذا نستخرج أن مكتب الصبيان ٓب يكن ُب البداية يبٌت كمراكز
لتحفيظ القرآن الكرمي بل كان يبٌت ليكون مراكز يتلقى فيو األوالد دروسا شىت حسب
)Mehmet Bahattin Tanman, “Mimari”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (20.6.2020
Zeynep Ahunbay “Mektep”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (20.6.2020).
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اغباجة ولكن مع الزمن تطور بعضها لتكون مراكز خاصة لتحفيظ القرآن الكرمي .وابإلجياز

ديكن القول أوال أبن اؼبدارس القرآنية العثمانية كانت ُب البداية عبارة عن مراحل مقسمة إٔب
مراكز ـبتلفة يتنقل بينها الطالب حىت يصل إٔب منتهاه ،اثنيا ٓب تكن ؽبذه اؼبدارس مبٌت
مستقال ؽبا بل ظلت جزء من مدرسة كبَتة متنوعة الدروس والربامج أو حلقة ُب مدرسة
صغَتة يعطى فيها دروسا أخرى غَت القرآن.
بعد ىذا التعريف ؼباىية اؼبدارس القرآنية العثمانية سنواصل ُب سرد اتريخ نشأهتا مع
ذكر أقدم اؼبدارس القرآنية اليت وصلت إٔب يومنا ىذا.

 -8دار القراء :إن معظم ما نعرفو اليوم عن اؼبدارس القرآنية العثمانية نتعلمو من

رواايت الرحالة العثماين أولياء جليب اؼبعروفة ب " سياحتنامو" ،ولد ُب بداية القرن السابع
عشر وعاش حياتو مسافرا عرب أراضي اإلمرباطورية العثمانية إٔب أن وافتو اؼبنية ُب عام 1682
للميالد .يروي لنا السياح أن أول دار القرآن الذي بٍت ُب العهد العثماين ىو ذاك الذي بناه
أرىان غازي ،بعد فتح ازنيك بٌت السلطان مدرسة سليمان ابشاه وجبانبو بٌت أول دار القرآن.
وىناك رواايت أخرى تذىب إٔب أن أول دار القرآن ىو ذاك الذي بناه يلديرمي بيازد
جبانب علو جامع ُب مدينة بورصة .كان رئيس ىذه اؼبؤسسات القرآنية يلقب ب " شيخ القراء"
1
وكان يعترب كأكرب قارئ ُب زمانو.
ومن اؼبعلومات اليت نتعلمها من كتاب "رحالت ألولياء جليب" ىي عدد داير القرآن
اؼبوجودة حينئذ .يروى لنا أنو كان ىناك تسعة داير القراء ُب مدينة امسيا فقط ومن بينها دار
القراء السلطان بيازد وكان عدد طلبة ىذا الدار يزيد على ثالشبائة طالب .وكان يدرس فيو
2
جبانب التحفيظ القراءات السبع والقراءات العشر.
وُب حديثو عن بالد بيتليس حيكي الرحالة أنو كان يوجد ُب كل جامع وُب كل
مسجد مدرسة قرآنية إال أنو ٓب يكن يوجد مدرسة قرآنية مستقلة كما كان اغبال ُب بالد
الروم ولكن عدد طلبة القرآن ُب اؼبساجد كان عال جدا .وعن استنبول يقول إنو كان
يتواجد فيو ستة آالف حافظ وثالثة آالف حافظة.
( Hatice Şahin, İslam Kültür Tarihinde Kur’an Hıfzı Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri
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ابإلصبال نفهم من ىذه الرواايت أن داير القراء كانت منتشرة ُب القرن السابع عشر
حيث يقدر عددىا على مئات منتشرة ُب صبيع أطراف أانضول إال أنو ٓب يكن صبيعها
مستقال بل معظمها كانت اتبعة للمساجد واعبوامع حيث كانت الدروس تقام.
 3.3اَحطبط انًذارص انمزآٍَخ انؼثًبٍَخ ٔظٕٓر انذٔراد انمزآٍَخ
فمن الواضح أن اؼبدارس القرآنية ُب تركيا قد عاشت أصعب أايمها ُب بداايت العهد
اعبمهورية ،وذلك ألن القيم اليت بنيت عليها الكتاتيب القرآنية ٓب تكن على وفاق مع فلسفة
اغبكومة اعبديدة .وغبل ىذه اؼبشكلة ُب البداية اكتفت اغبكومة القائمة أبخذ اإلجراءات
االزمة لتضييق حدود فعالية اؼبدارس القرآنية ومن ٍب ربويلها إٔب مؤسسات تربوية تواؤم مع
روح الدولة اعبديدة ولكن مع السنوات تبينت للحكومة أن ؿباوالهتا ال تنتهي إال ابلفشل
لذلك أخذت أخَتا قرار اغالق أبواب الكتاتيب القرآنية هنائياُ .ب األسطر التالية سنحاول
رسم خريطة األحداث والقوانُت اليت غَتت مسار اؼبدارس القرآنية ُب تركيا اغبديثةٍ .ب سننظر
إٔب ظهور وتطور الدورات القرآنية كبديل للمدارس القرآنية العثمانية وأخَتا ستناول ابلتفصيل
األدوار اؼبهمة اليت مازالت تلعبها ىذه الدورات ربت رائسة شؤون الداينة ُب عملية ربفيظ
القرآن الكرمي ُب تركيا اليوم.
ابدئ ذي بدئ ،ابتداء من القرن السادس عشر بدأ النظام التعليم العثماين يتدىور.
فأصبح النظام التعليمي ُب ذلك الوقت غَت قادر على تلبية حاجات اجملتمع كما كان من
قبل .وألجل توفَت األايدي العاملة ُب ؾبال األعمال اؼبهنية واإلدارية ُب هناايت القرن السابع
عشر ًب إنشاء مدارس جديدة توفر التعليم على الطراز اغبديث .ىذه اػبطوات التجديدية ُب
نظام التعليم استمرت إٔب بداايت القرن العشرين .وقد أتثرت اؼبدارس القرآنية سلبيا من ىذه
اؼبرحلة االنتقالية كما أتثرت منها ابقي اؼبؤسسات الدينية ،حيث عاشت فًتات من االنقطاع
1
أدت إٔب أن تضاءلت وفقدت فعاليتها ُب ؾبال التعليم هنائيا ُب العهد اعبمهورية
ُب  3مارس سنة  1924صدر قرار إلغاء الوكالة الشرعية وأتسيس مكاهنا رائسة
شؤون الداينة.
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ُب نفس التاريخ صدر قانون "توحيد الدراسات" الذي يفرض أن يكون صبيع
اؼبؤسسات التعليمية والًتبوية اتبعة لوكالة اؼبعارف أو وزارة الًتبية والتعليم وأهنا صبيعا ستكون
ربت إدارة وإشراف الوزارة .وبناء على ىذا القانون ًب نقل صبيع اؼبؤسسات الًتبوية الدينية
اليت كانت تديرىا وتنفق عليها األوقاف من قبل إٔب وزارة الًتبية والتعليم ،وكان من بُت ىذه
اؼبؤسسات التعليمية اؼبدارس القرآنية.
وُب سنة  1926أصدرت وزارة الًتبية والتعليم بناء على اؼبادة الثانية من قانون
"توحيد الدراسات" قرار إغالق صبيع اؼبدارس واؼبكاتب ،ولكن غبسن اغبظ أصر رئيس
شؤون الداينة الًتكية ُب ذلك الوقت (رأفت بوركجي) على عدم إغالق دار القراء معلال أبن
دار القراء ىي دورات لالختصاص وجيب أن يواصل فعاليتها ربت رائسة شؤون الداينة.
رحب طلبو ابلقبول فحولت "داير القراء" إٔب دورات قرآنية .وىكذا صارت "داير
فقدُ ّ
القراء" اليت كانت ُب اؼباضي مدارس يلتحق فيها الذين يهدفون إٔب التخصص ُب علوم
القرآن إٔب دورات قرآنية يتعلم فيها أوالد اؼبسلمُت قراءة القرآن وال أكثر.
ٔر انمزآٌ
 3.3.1ربرٌخ دُ ِ
بناء على تقرير قدمو طبسون ّنوااب ًب إنشاء دور القرآن ُب عهد اعبمهورية دبيزانية
 50000لَتة تركية اؼببلغ الذي كان قد خصص ُب سنة  1925ألجل "عشر أساتذة
التحفيظ" 1وقد ازدادت عد دور القرآن مع الزمن حيث وصل عددىا ُب سنة  1995إٔب
 5483دور القرآن منتشرة ُب ـبتلف بقاع تركيا بعد أن كان عددىا عام 1934م  99دورا
2
قرآن فقط.
إال أن ىذا التزايد ٓب يكن ليستمر ففي سنة  1997أخذت اغبكومة قرار "التعليم اؼبستمر"
الذي ينص على أنو واجب على الفرد أن يدرس مراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية بدون
انقطاع وقد سببت ىذا ُب تناقص عدد دور القرآن وعدد الطلبة فيها.
ُب سنة  1965صدرت قوانُت متعلقة دبؤسسة وأعمال رائسة الداينة وبناء على تلك
القوانُت أخرجت اؽبيئة اؼبعنية الئحة ألىداف وأعمال دور للقرآن ،خالل السنوات اؼبقبلة ًب
ُ
إجراء بعض التغيَتات على الالئحة وًب كذلك إضافة أشياء جديدة عليها ،وُب شهر نوفمرب
Şahin, S.21
(MUSTAFA ÇAĞRICI “ Kur’an Kursu”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi)20.7.2020

56

1
2

سنة  1990نشرت تلك الالئحة ُب اجمللة الرظبية وبدأت الدور القرآنية تراجع أىدافها
وأعماؽبا بناء عليها .ففي اؼبادة العاشرة من تلك الالئحة كتب أن من ضمن األعمال الرظبية
اليت تستطيع أن تقوم هبا دور القرآن ىو " عملية التحفيظ" إذ ٓب يكن ربفيظ القرآن من قبل
1
من بُت األعمال الرظبية اليت تقوم هبا دور القرآن.
يقول مصطفى جارجيي أن دور القرآن كانت تفتح ُب مباين األوقاف القددية وُب األماكن
اليت ال توجد فيها ىذه اؼبباين كانت تفتح ُب اعبوامع أو ُب اؼبدارس القددية أو ُب اؼبباين
2
اؼبناسبة.
إذا حفظ الطالب القرآن ُب ىذه الدور القرآنية فإنو يكون إبمكانو أن يدخل امتحان
شؤون الداينة فإذا قبح فيو ينال عنوان إمام وخطيب فيعُت إماما ُب اؼبساجد أو أستاذا ُب
الدور القرآنية.
بعد حادثة االنقالب الذي وقع سنة  1921دخلت اغبكومة ُب حرب شديدة ضد
الدور القرآنية غَت الرظبية وحاولت إغالقها صبيعا.
ىذه اغبمالت ضد اؼبؤسسات الدينية أحدثت فراغا كبَتا ُب ؾبال التعليم الديٍت
وسببت اضطراابت داخل اجملتمع الًتكي.
ابتداء من سنة  1936وخصوصا بعد أن تغَت نظام الدولة من نظام الدديقراطية غَت
اغبزبية إٔب نظام التعددية اغبزبية بدأ بعض رجال الدولة يصرحون آبرائهم داخل ؾبلس
الشعب عن ضرورة رفع القيود والعوائق اليت وضعتها اغبكومة السابقة أمام اؼبؤسسات الدينية.
ونتيجة ؽبذه التطورات كبو وجوب ربرير التعليم الديٍت ُب الدولة ابإلضافة إٔب جو اغبرية اليت
خلقتها حكومة سنة  1950بدأ اىتمام الشعب ابلتعليم الديٍت تزداد من جديد وأعلنت فئة
كبَتة من اجملتمع رغبتها ُب دعم الدور القرآنية ونتيجة لذلك ظهرت دورات قرآنية غَت
3
حكومية تنفق عليها أفراد اجملتمع.

3اؼبصدر السابق
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 3.4أطبنٍت رحفٍع انمزآٌ انكزٌى فً رزكٍب يب لجم انجًٕٓرٌخ ٔثؼذِ
إن لعملية التحفيظ ُب تركيا صلة قريبة برائسة شؤون الداينة الًتكية ما جيعل اغبديث
عنها يقتضي اغبديث عن بعض األعمال الرظبية اليت تقوم هبا شؤون الداينة .على عكس
كثَت من الدول اإلسالمية حيث أعمال اػبدمة اإلسالمية تتمتع بشيء من اغبكم الذاٌبُ ،ب
تركيا فإنو على عاتق الدولة أن أتخذ بزمام القيادة ُب ؾبال التعليم الديٍت 1.وؽبذا مع أنو يوجد
كتاتيب غَت رظبية ُب تركيا فإهنا ال سبثل إال نسبة مئوية قليلة من ؾبموعة الكتاتيب القرآنية ُب
تركيا .وؽبذا فإن أساليب التحفيظ اليت سنتناول اغبديث عنها ُب األسطر التالية ال تعٍت أهنا
ىي نفس أساليب التحفيظ اليت تطبق ُب صبيع الكتاتيب القرآنية ُب تركيا .نتناوؽبا ابغبديث
ألهنا سبثل األكثرية الغالبة من الكتاتيب.
 3.4.1انفزق ثٍٍ أطبنٍت انمذٌى ٔأطبنٍت انجذٌذ
من اؼبشاكل الرئيسية اليت تواجهنا عند اغبديث عن أساليب التحفيظ ىي صعوبة
العثور على ؾبموعة معينة من العناصر ديكن تسميتها بطريقة التحفيظ التقليدية .والسبب ُب
ذلك يرجع إٔب أن أركان طريقة التحفيظ التقليدية ليست ؿبددة وال واضحة .وؽبذا نرى بعض
الباحثُت عن اتريخ التحفيظ ُب تركيا يقولون بعدم وجود فرق أساسي بُت أساليب التحفيظ
اؼبطبقة اليوم ُب اؼبدارس القرآنية واألساليب اؼبطبقة ُب مدارس األمس .وبعضهم يرى أن
تعابَت أساليب اليوم وأساليب األمس ىي تعابَت خاطئة إذ ليس ؽبا مطابقة ُب الواقع .ومع
ىذا فمن اؼبكن القول أبن اؼبدارس القرآنية القددية كانت تتميز أبشياء ال ذبدىا ُب كتاتيب
اليومُ .ب ىذه األشياء البسيطة اليت تفرق بُت أساليب مدارس األمس وأساليب مدارس اليوم
تكمن اعبواب للسؤال :ؼباذا كانت اؼبدارس القرآنية القددية أقبح من اؼبدارس القرآنية اغبديثة؟
من األمور اليت سبيزت هبا اؼبدارس القرآنية القددية ىي قباحها الكبَت ُب إخراج عدد

كبَت من اغبفظة سنواي .واألشياء اليت مكنتها من ذلك أوالً :قبحت اؼبدارس القددية ُب زرع

حب القرآن ُب نفوس طلبتها الشيء الذي جعلهم صابرين وقادرين على ربمل مشقات
الطريق حيث قبدد عدد الطلبة الذين يغادرون اؼبدرسة قبل تكميل اغبفظ قليل جدا مقارنة
بعدد الطلبة الذين يًتكون اؼبدرسة اليوم وىم ُب منتصف الطريق .اثنيا :سبكنت اؼبدارس
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القددية ُب تزويد اعبو اؼبناسب لطلبة القرآن من حيث ال يشغلهم األمور الدنيوية وال يلهيهم
كثَتا فبا تلهي طلبة اليوم عن االىتمام ابلقرآن حفظا وقراءة وعمال .وؽبذه النقطة أمهية كبَتة
إذ إن كثَتا من أساتذة القرآن اليوم يتحدثون عن مشكلة عدم وجود جو مناسب غبفظ
القرآن ُب مدارس اليوم ،ويرون أن اؼبدارس القرآنية جيب أن تكون داخلية حىت يكون الطلبة
بعيدين عن اؼبؤثرات السلبية مثل التلفاز وعآب اإلنًتنت واألشياء اليت حيول بينهم وبُت
االىتمام ابلقرآن.
إن ىناك عالقة مباشرة بُت نوع البيئة السائدة ُب اؼبدرسة وقباح الطلبة ُب دراستهم،
وكما أشران ُب األسطر السابقة أن الفرق بُت مدارس األمس ومدارس اليوم ىو فرق بُت
البيئتُت .وديكن اغبديث عن منبع ىذا الفرق من خالل اغبديث أوال عن أىم العنصرين
اللذين تتكون هبما بيئات اؼبدارس وثقافاهتا ومها معمارية الكتاب وعالقتو ابلتأثَتات
اػبارجية.
العنصر األول :وىو اؼبكان يتعلق بتصميم اؼبدرسة فمعمارية جيدة للمدرسة هتيئ

الطلبة نفسيا على حب القرآن والصرب على طلبو من خالل أشكال الصفوف وأماكن ذبمع
الطلبة ،فعندما يشعر الطلبة ابالنتماء ويعرفون أهنم فرد من صباعة يزداد حبهم للقرآن،
وجيتهدون أكثر ُب ربصيلو ،وىذا الشعور ابالنتماء ديكن فقط عندما تكون اؼبدرسة مصممة
من حيث ديكن للطلبة أن يتواجدوا صبيعا ُب نفس اؼبكان بدون أن حيول بينهم غرف أو
صاالت.
ونعرف ابلنظر إٔب معمارية الكتاتيب القددية أهنا كانت مصممة بشكل جيعل ذبمع
الطلبة فبكنا ما يقود إٔب تنشئتهم االجتماعية ومشاركتهم لنفس القيم الدينية واألخالقية
واالجتماعية .أما عند النظر إٔب معمارية كتاتيب اليوم نرى أهنا مصممة كاؼبدارس اغبديثة اليت
تركز على أمهية احملافظة على اؼبساحات الشخصية على حساب الوحدة واؼبشاركة
االجتماعية.
العنصر الثاين :عالقة اؼبدرسة ابلتأثَتات اػبارجية يلعب دورا كبَتا ُب القرارات اليت

أتخذىا الطلبة يوميا.
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فمما ال شك فيو ىو أن الًتكيز التام على الشيء ىو العامل األول للنجاح فيو ،ونعرف
كذلك أن الًتكيز الكامل على الشيء يتطلب تفريغ الذىن عن كل ما سواه .وعلى ىذا ٓب
يكن الًتكيز على حفظ القرآن الكرمي ؼبدة طويلة من الزمن أمرا صعبا عند طلبة القرآن قدديا
ألنو ٓب يكن يوجد عندئذ أتثَتات خارجية كثَتة كما ىو اغبال اليوم .إضافة على ذلك كانت
الكتاتيب القرآنية غالبا ما تبٌت ُب أماكن منعزلة وساكنة بعيدا عن ضوضائيات اؼبدن أو حىت
إن بُنيت ُب أوساط اؼبدينة فإنو كان يراعى أن يكون أىل احملل الذي بٍت فيو الكتاب من
أىل القرآن ،كان القائمون على خدمة القرآن يهتمون هبذه التفاصيل ألمهيتها ُب هتيئة
الكتاب ليكون مكان مناسبا لروح القرآن ،و ّأال يكون بداخلو أو خارجو شيء يؤثر سلبيا

على مستوى وجودة تركيز الطلبة على اغبفظ .عند ما نقارن حال الكتاتيب اليوم ابغبال
الذي كانت عليو من قبل من حيث عالقتها ابلتأثَتات اػبارجية نرى فجوة كبَتة بينهما .ألنو
أوال ازدادت عدد اؼبؤثرات اػبارجية واثنيا أصبحت من السهل جدا بسبب التكنولوجية
اغبديثة أن يتأثر الطلبة ابؼبؤثرات اػبارجية .وأصبحت كذلك من الصعب اليوم العثور على
مكان منعزل أو ؿبل مناسب لبناء مدرسة قرآنية كما كان من قبل .وؽبذين السببُت ٓب تعد
الكتاتيب القرآنية اليوم قادرة على النجاح ُب عملية ربفيظ القرآن لألوالد كما قبحت فيو من
قبل.
إن ؽبذه الفروق بُت كتاتيب اليوم وكتاتيب األمس من حيث اؼبعمارية وعالقة
الكتاتيب ابؼبؤثرات اػبارجية اليت فصلناىا ُب ىذه الفقرات دورا مهما ُب معرفتنا لسَتورة
عملية التحفيظ ُب تركيا ألهنا ىي اليت تشكل إٔب درجة كبَتة أساليب التحفيظ ُب اؼبدارس
القرآنية ُب تركيا اغبديث.
ىذه الفروق اؼبعمارية والثقافية بُت كتاتيب اليوم وكتاتيب األمس السالفة الذكر واليت
بينا أتثَتىا اؼبباشر على قباح اؼبدارس القرآنية وتالميذىا ىي العناصر اليت تولدت منها
الفروق بُت أساليب اغبفظ القددية واعبديدة .إذا عرفنا األساليب كمجموعة اغبلول األكثر
فعالة للمشاكل اليت تقف بيننا وبُت النجاح إذن فمن اؼبعقول أن زبتلف األساليب ابختالف
الزمان واؼبكان ،ألن لكل زمان ومكان مشاكل زبتلف عن اآلخر .فاؼبشاكل اليت واجهتها
مدارس األمس زبتلف عن اليت تواجهها مدارس اليوم .فعلى سبيل اؼبثال للحصر نرى أن من
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بُت أكرب اؼبشاكل اليت تواجهها اؼبدارس القرآنية اليوم ىي قانون " الدراسة اؼبستمر" اؼبشكلة
اليت ٓب تكن تواجهها مدارس األمس ،بسبب ىذا القانون ٓب يعد طلبة القرآن جيد الوقت
الكاُب غبفظ القرآن كما كان من قبل إذ فإنو فبنوع قانوان أن يشتغل الطالب بشيء غَت
اؼبدرسة الرظبية إٔب أن يتخرج من الثانوية ،وألن عدم وجود الوقت الكاُب للحفظ أصبح
مشكلة وجب على واضع الربانمج أن جيد ؽبا حال من خالل إعادة تنظيم وأحياان تغيَت
األساليب اؼبتبعة ُب مدارس األمس .بعد ىذا التوضيح اؼبوجز تتضح لنا عدة أمور:
 )1ىناك فروق بُت مدارس األمس ومدارس اليوم؛
 )2معمارية اؼبدارس ونوعية عالقتها ابؼبؤثرات اػبارجية تؤثر على نتائجها؛
 )3األساليب ىي حلول للمشاكل؛
 )4عند اختالف اؼبشاكل زبتلف األساليب؛
 )5مشاكل اليوم زبتلف عن مشاكل األمس ألسباب كثَتة.
 3.4.2إَٔاع انًذارص انمزآٍَخ انًٕجٕدح انٍٕو
عند اغبديث عن أساليب التحفيظ اؼبتبعة ُب اؼبدارس القرآنية ُب تركيا نرى أن ؾبرد تقسيم
ىذه األساليب إٔب أساليب تقليدية للمدارس ما قبل اعبمهورية و أساليب حديثة للمدارس
ما بعد اعبمهورية ال يفي ابلغرض ألن األساليب ىي نفسها ،فالفرق بينهما تكمن -كما مر
سابقا ُ-ب األشياء الثالثة :البيئة ،واؼبعمارية ،والثقافة ،و ؽبذا حىت تتضح األمور ُب أذىاننا
أكثر نرى أن نقسم اؼبدارس القرآنية اؼبوجودة اليوم إٔب أنواعها بغض النظر عن مكاهنا الزمٍت
ُب اتريخ اؼبدارس القرآنية الًتكية ٍب بعد ذلك نقوم ابلنظر عن قرب إٔب أي نوع على حدة.
ديكن تقسيم صبيع األماكن اليت تعلم فيها القرآن ُب تركيا إٔب نوعُت:
 -1اؼبدارس اغبديثة دبناىج حديثة وتدخل ربتها:
أ -دور القرآن الكرمي
ب -اثنوايت األئمة واػبطباء
ت -الدور القرآنية الصيفية.
 -2اؼبدارس اغبديثة دبناىج تقليدية وتدخل ربتها معظم اؼبدارس اليت تدريها األوقاف
اػبَتية
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النوع األول :تشرف على ىذه األماكن التحفيظية رائسة شؤون الداينة الًتكية وىي على
أقسام:

أ) مدارس األئمة واخلطباء :ربضر اإلدارة اؼبعنية أبعمال التحفيظ داخل رائسة شؤون

الداينة برامج التحفيظ اليت تطبق ُب ىذه اؼبدارس ما يعٍت ثالثة أشياء:
 )1تتابع ُب صبيع ىذه اؼبدارس نفس الربانمج
 )2يراعى عند ربضَت الربانمج أن يكون مناسبا وال يتعارض مع برانمج الدراسة
الرظبية.
 )3فعلى عاتق اؼبدرسة تعيُت أوقات الدراسة وكذلك تعيُت األساتذة من اػبارج.
مع أن برانمج التحفيظ اؼبتبعة ُب ىذه اؼبدارس زبتلف عن ابقي اؼبدارس القرآنية من
حيث الوقت والشكل إال أهنا يتابع نفس أسلوب اغبفظ اؼبطبق ُب اؼبدارس القرآنية اؼبستقلة.
فثانوايت األئمة واػبطباء زبتلف عن الثانوايت األخرى ألسباب كثَتة أمهها ىي أهنا سبزج بُت
التعليم الديٍت والتعليم العادي ويلتحق فيها الذين يريدون تعلم دينهم .أسستها اغبكومة
الًتكية سنة 1951بعد أن رأت اغباجة إٔب تدريب أئمة وخطباء يقومون ابألعمال الدينية
ُب اؼبساجد وغَتىا .إذن فليس من أىدافها الرئيسية ربفيظ التالميذ القرآن بل تعليمهم
القراءة الصحيحة للقرآن وكذلك ربفيظهم بعض السور من القرآن حسب اغباجة .ولكن ىذا
ال دينع ىذه اؼبدارس من هتيئة اعبو اؼبناسب لكل من يريد حفظ القرآن ،فنجد بعض الطلبة
فيها حيفظون القرآن قبل التخرج من الثانوية.
ولقد حرصت اإلدارة اؼبسؤولة عن تعليم القرآن داخل رائسة الداينة الًتكية على وضع
برانمج يتمكن للطالب من خالؽبا حفظ القرآن خالل السنوات األربعة اليت يكون فيها ُب
اؼبدرسة.
ب) دور القرآن الكرمي :كما سبق اغبديث عنها ىذه الدور ظهرت لتكون بديال

لدار القراء العثمانية إال أن برانؾبها خيتلف بشكل جوىري عن برانمج دار القراء اليت كانت
أماكن للتخصص ُب علوم القرآن ليس أماكن لتحفيظ القرآن فقط كما ىو اغبال ُب دورات
القرآن .تشرف وتنفق على معظمها رائسة الداينة ،ىدفها الرئيسي ىو ربفيظ األوالد القرآن
الكرمي ومعظمها مدارس داخلية.
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النوع الثاين :تدخل ربت ىذا النوع معظم اؼبدارس اليت تديرىا وتنفق عليها األوقاف
اػبَتية واعبماعات الدينية مثل صباعة إظباعيل آغا اؼبتمركز ُب منطقة فاتح ،ىذا النوع من
اؼبدارس تتميز عن غَتىا كوهنا غَت اتبعة لشؤون الدينية وليست ربت أمرىا من حيث برانمج
الدراسة اؼبتبعة فيها ،معظم ىذه اؼبدارس مازالت متمسكا دبناىج الدراسة التقليدية حرفا حرفا
وتؤمن بتفوقها على مناىج الدراسة اغبديثة.
 3.4.3أطبنٍت انزحفٍع:
ألجل توضيح اؼبدارس القرآنية الًتكية أببعادىا اؼبختلفة وحىت ال تضيع بعض اؼبعلومات
اؼبهمة بُت أسطر البحث حاولنا تصنيف اؼبدارس القرآنية إٔب ثالثة أقسام بناء على معايَت
ثالثة وىي :حالة اؼبدرسة ،أساليب التحفيظ اؼبتبعة فيها ،واترخيها الزمٍت.
وانولنا كل قسم من ىذه األقسام الثالثة على حدة .وبناء على كل ما سبق نرى أنو من
اؼبمكن اغبديث عن أساليب التحفيظ اؼبستعملة ُب اؼبدارس القرآنية الًتكية اليوم ربت
12عشر نقطة.
 .1نفقة اؼبدرسة
بناء على قوانُت الدولة الًتكية فإن رائسة الداينة الًتكية ىي اؼبسؤولة القانونية الوحيدة اليت
ؽبا أىلية القيام ابألعمال الدينية داخل حدود الدولة الًتكية وؽبذا فإنو من ضمن وظائفها
وظيفة اغبفاظ على القرآن الكرمي جبميع الوسائل اؼبكنة.
وأتٌب على رأس ىذه الوسائل اؼبدارس القرآنية ،تتحمل الداينة مسؤولية اإلدارة والدعم
واإلنفاق على صبيع اؼبدارس القرآنية رظبية أو غَتىا سواء بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة .ففي
حالة اؼبدارس الرظبية فإنو جبانب الدعم اؼبإب الذي يقدمو األفراد واألوقاف اػبَتية إٔب اؼبدرسة
فإن الداينة الًتكية كذلك تدعمها ماليا بتوظيف األساتذة عليها (احتياجات اؼبدرسة) .أما
اؼبدارس اليت ليست ربت إدارة الداينة فتدعم نفسها بطرق كثَتة ـبتلف من مدرسة إٔب
أخرى منها رسوم الدراسة اليت ذبود هبا أولياء الطلبة إٔب اؼبدرسة.
 .2أىداف ربفيظ القرآن:
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إن اؽبدف ُب معظم اؼبدارس القرآنية ُب تركيا ىو ربفيظ أوالد اؼبسلمُت القرآن ونرى ذلك
واضحا ُب برانؾبهم حيث نرى تركيزا كبَتا على جودة أساليب اغبفظ وحبث مستمر للطريقة
األكثر فعالية اليت من خالؽبا ديكن للطالب أن حيفظ القرآن ُب أقصر مدة فبكنة .الفكرة وراء
ذلك ىو تقصَت عملية اغبفظ حىت ال يفوت الطالب الكثَت من التعليم الرظبي ما ديكن أن
تؤثر سلبيا على مساره الوظيفي ُب اؼبستقبل .فبعض اؼبدارس القرآنية تضع ثالثة سنوات
كأقصى مدة اليت يستطيع الطالب أن يقضيها ُب اؼبدرسة وإذا ٓب ينجح الطالب ُب حفظ
القرآن بعض مضي ثالث سنوات فإن إدارة اؼبدرسة تنصحو أبن يشتغل بشيء آخر .ولكن
يوجد مدارس قرآنية اليت ترى حفظ القرآن ال كغاية بذاتو ولكن كخطوة الزمة ُب ربقيق
أىداف أكرب مثل االختصاص ُب علوم الدين ،ولبعض ىذه اؼبدارس القرآنية مدرسة دينية
اتبعة ؽبا يلتحق فيها الطالب عندما حيفظ القرآن ليتعلم العلوم الشرعية (كمدرسة اؽباللية
لتحفيظ القرآن الكرمي)
 .3ما بعد اغبفظ:
ليس كل الطلبة الذين يلتحقون اؼبدارس القرآنية يهدفون ُب أن يصبحوا إماما أو خطيبا
ُب اؼبستقبل ،فكثَت منهم يذىب إٔب ىذه اؼبدرسة ألنو يريد أن يكون حامال للقرآن ال أكثر
وبعد اغبفظ يدخل اعبامعة ويواصل ربصيلو العلمي ُب ؾباالت أخرى مثل اؽبندسة والطب
وغَتىا من العلوم اإلنسانية .ؽبذا نرى بُت أفراد اجملتمع من حُت آلخر حاميا حافظا أو
نفسانيا حافظا وىكذا ،ابالختصار ديكن القول أبن الطلبة يدخلون اؼبدارس القرآنية ألغراض
ـبتلفة والنقطة اليت تربطهم ىو أهنم صبيعا يتمنون نيل شرف حفظ القرآن.
 .4معلم اؼبدرسة:
ليس صبيع العاملُت ُب اؼبدارس القرآنية حفاظ ألنو ليس صبيع مراحل التحفيظ حيتاج
إٔب حافظ ،فالذين يدرسون الطالب ُب اؼبرحلة األؤب مرحلة التهجي يكفيهم القدرة على
القراءة الصحيحة إبعطاء كل حرف حقو عند القراءة صفة وـبرجا وكذلك اػبربة الالزمة ُب
تعليم األوالد ،ولكن ابلنسبة للمراحل اؼبتقدمة مثل "مرحلة اغبفظ" فإن معظم اؼبدارس
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تتطلب على حق أن يكون أستاذ الفصل حافظا للقرآن إذ فمن الغرابة أن تقود أحدا ُب
ؾبال أنت ال تعرفو.
ويوجد صنفان من اؼبعلمُت ُب اؼبدرسة ولكل منهما وظيفة خاصة يقوم بو فأستاذ
الفصل الذي يعد كمسؤول األول ُب تعليم األوالد يعن ُب الغالب من قبل اللجنة اؼبسؤولة
عن أعمال اػبدمة القرآنية داخل رائسة الداينة ،وليس كل من يريد ديكن لو أن يشغل
منصب " أستاذ الفصل" ،فرائسة الداينة تنظم امتحاانت األىلية كل سنة ويتم توظيف
اؼبدرس اؼبناسب على اؼبنصب اؼبناسب بناء على نتائج ىذه االمتحاانت ،ويوجد جبانب
أساتذة الفصول أستاذ مساعد يوظفهم ُب الغالب إدارة اؼبدرسة .بعض اؼبدارس ترجح أن
يكون أستاذ اؼبساعد من خريج اؼبدرسة ألسباب كثَتة منها أن خريج اؼبدرسة يعرف نظام
اؼبدرسة ويعرف كثَتا عن أحوال الطلبة النفسية أكثر من غَته .مع أن أستاذ الفصل ىو
اؼبسؤول األول عن قباح الطالب فإن أستاذ اؼبساعد يلعب دورا ال يقل أمهية عن الدور الذي
يلعبو استاذ الفصل ،فإذا كان عمل أستاذ الفصل ىو وضع اػبطوات اؼبناسبة اليت تتمكن من
خالؽبا الطالب أن حيفظ القرآن فإن عمل أستاذ اؼبساعد ىو أن َيخذ بيد الطالب ويساعده
ُب أخذ اػبطوات تلك طول الطريق.
 .5تدريب اؼبعلمُت:
ال يوجد برانمج خاص لتدريب األساتذة ماعدا الدورات والندوات العلمية ربت
عنوان اػبدمة القرآنية اليت تنظمها شؤون الداينة ُب مناسبات ـبتلفة طوال السنة.
 .6نظام اغبفظ:
إن الباحث عن أساليب اغبفظ اؼبتبعة اليوم ُب كثَت من بلدان العآب اإلسالمية
يتعجب من درجة التشابو فيما بينها ،جيد أن األساليب اؼبتبعة ُب اؼبدارس اإلفريقية تكاد
تكون نفس األساليب اؼبتبعة ُب دول العرب وُب بعض الدول اإلسالمية اآلسيوية مثل
ابكستان ماليزاي وغَتىا ،أما اؼبدارس القرآنية الًتكية فسيجد الباحث أهنا تتميز أبساليبو
الفريدة عن نظَتىا من اؼبدارس حول العآب.
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فنظام اغبفظ اؼبتبعة ُب اؼبدارس القرآنية ىنا يتكون من ثالثة مراحل :مرحلة التهجي،
مرحلة القراءة ابلعيان ومرحلة اغبفظ .يبدأ الطالب اعبديد دبرحلة التهجي اليت تدوم ُب العادة
ما بُت شهرين إٔب ثالثة أشهر وفيها يتعلم النطق الصحيح للحروف األجبدية ويتعلم كذلك
بعض السور القصَتة والدعوات اؼبقروءة ُب الصالة مثل دعاء االستفتاح ُب الصالة
"سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك اظبك وتعأب جدك وجل ثناؤك وال إلو غَتك" .مع هناية
ىذه اؼبرحلة يكون الطالب قادرا على القراءة الصحيحة للحروف بصفاهتا ودبخارجها وعارفا
أبساسيات التجويد مثل مد اؼبنفصل ومد اؼبتصل والغنة واإلخفاء وغَتىا من قواعد التجويد.
ينتقل الطالب بعد ىذه اؼبرحلة إٔب اؼبرحلة الثانية مرحلة القراءة ابلعيان اؽبدف ُب
ىذه اؼبرحلة ىو أن يتعرف الطالب ابلقرآن بسوره وأبجزائو ويهيئ نفسو تدرجييا ؼبرحلة اغبفظ
من خالل التعود على القراءة السريعة وحفظ بعض قصار السور ،مع هناية ىذه اؼبرحلة يكون
الطالب جاىزا ؼبرحلة اغبفظ .أخَتا ينتقل الطالب إٔب مرحلة اغبفظُ ،ب ىذه اؼبرحلة يبدأ
الطالب حبفظ الصفحة األخَتة من اعبزء األول فيعرضو إٔب األستاذ ٍب ُب اليوم الثاين حيفظ
الصفحة األخَتة من اعبزء الثاين ٍب اعبزء الثالث وعندما حيفظ الصفحة األخَتة من اعبزء
الثالثُت يعود إٔب اعبزء األول من جديد فيحفظ الصفحة الثانية ولكن ُب ىذه اؼبرة عندما
يعرض الصفحة الثانية قبل األخَتة إٔب األستاذ فإنو يعرض معها الصفحة األخَتة اليت
حفظها ُب الدور األول ويسمى الصفحة اليت حفظها جديدا ابلدرس اعبديد ،والصفحة اليت
حفظها من قبل ابلدرس القدميٍ .ب ُب اليوم التإب يقوم بنفس الشيء مع اعبزء الثاين ٍب مع
اعبزء الثالث قاصدا إٔب اعبزء الثالثُت ،فإن واصل الطالب اغبفظ هبذه الطريق فإنو سيحفظ
ُب كل شهر ثالثُت صفحة من القرآن وإذا استمر عليها فإنو سيختم القرآن ُب غضون سنتُت
ونصف على األكثر ،ولكن إذا وجد الطالب أنو يستطيع أن حيفظ كل يوم أكثر من صفحة
واحدة فإن من وسعو أن حيدد لنفسو عدد الصفحات اليت يريد أن حيفظها ُب اليوم مع
مراعاة نظام اغبفظ اؼبتبعة ُب اؼبدرسة.
 .7اػبتم واغبفظ:
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ففي كثَت من أساليب التحفيظ اؼبتبعة حول العآب فإن كلمتا اػبتم واغبفظ تفرقان
عادة ،وتستعمل كلمة اػبتم للداللة على اغبفظ الذي حيتاج إٔب مراجعة أكثر لكي يكون
حفظا قواي ،وتستعمل كلمة اغبفظ للداللة على اغبفظ القوي الذي حيصل بعد التكرار
واؼبراجعة الكثَتة.
إال أن نظام التحفيظ اؼبتبعة ىنا ُب تركيا يستعمل الكلمتُت ككلمات مًتادفة ُب
الغالب ولكن ُب نفس الوقت نرى بعض اؼبدارس القرآنية يلقب الطلبة الذين يعرضون
حفظهم للقرآن كامال عن ظهر قلب على الناس ُب اؼبساجد ب (اغبافظ الرئيس) الشيء
الذي يشَت إال وجود فرق بُت اػبتم واغبفظ ولو يسَتا .إضافة إٔب ذلك فإن بعض اؼبدارس
القرآنية التقليدية ال خيرجون طلبتهم ُب هناية مرحلة اغبفظ مباشرة بل يفتحون ؽبم فصل
آخر حيث يستعدون فيو للدخول إٔب امتحان اغبفظ الذي ينظمها وقف الداينة الًتكية،
ُب ىذا الفصل األخَت يقوم الطلبة ابؼبراجعة والتكرار الكثَت لتحسُت حفظهم أكثر بعد
اػبتم .ىذا يشَت كذلك إٔب أن ؾبرد ختم القرآن حفظا ال يعٍت أن الطالب أصبح اآلن
حافظا للقرآن بل يعٍت أن الطالب قطع مسافة كبَتة ُب طريقو لكي يكون حافظا.
 .8اؼبراجعة:
بسبب طبيعة نظام اغبفظ اؼبتبعة ُب اؼبدارس الًتكية فإن اؼبراجعة ربصل تلقائيا مع
اغبفظ ولذلك ليس ؽبا نظام مستقل بذاتو إال ُب بعض اغباالت االستثنائية على سبيل اؼبثال
ال اغبصر عندما يالحظ أستاذ الفصل أن حفظ الطالب للدروس القددية قد ضعفت وأنو ال
يستطيع أن يستظهر ىا إال بصعوبة أو أنو يغلط كثَتا عند عرضها فإن أستاذ الفصل خيط لو
برانؾبا للمراجعة وخالل ىذه الفًتة فإنو ال َيخذ درسا جديدا ويكتفي دبراجعة الدروس
القددية .إضافة إٔب ىذا يوجد ُب بعض اؼبدارس كما سبق اغبديث عنو ُب النقطة الثامنة
برانمج للمراجعة بعد اػبتم لتقوية حفظ الطلبة الذين يستعدون لدخول امتحان اغبفظ الذي
تنظمو وقف الداينة.
 .9اؼبدارس الداخلية وغَت الداخلية
معظم اؼبدارس القرآنية ىنا ُب تركيا داخلية ،توفر اؼبدرسة صبيع احتياجات طالهبا من
الطعام والشراب داخل اؼبدرسة ،وال خيرج الطلبة من اؼبدرسة إال مرة واحدة ُب األسبوع ؼبدة
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ساعات ؿبدودة يقضون أثنائها ما يتسع ؽبم ان يقضوىا من حوائجهم الشخصية .أتخذ
الطلبة ُب اؼبدارس الداخلية نفس العطالت الرظبية اليت أتخذىا الطلبة ُب مدارس التعليم
الرظبي مثل عطلة الصيف أو العطالت الدينية مثل عطلة عيد الفطر وعيد األضحى .مع أن
اؼبدارس القرآنية تعطي لطالهبا نفس العطالت الرظبية إال أن بعضها ال يعطل أكثر من شهر
واحد ُب الصيف.
أنواع الصفوف:
.10
يوجد ُب العادة داخل اؼبدارس القرآنية فصل لكل مرحلة وألنو يوجد ثالثة مراحل
للحفظ وبناء عليو فإنو يوجد ثالثة أنواع من الفصول عادة.
خيتلف عدد اؼبوجودين ُب الفصول من مدرسة إٔب أخرى حسب إمكانيتها اؼبادية،
ولكن ُب العادة ال يتعدى عدد موجودي الفصل على عشرين طالبا؛ ألن اؼبعلمُت يؤمنون
أبن كثرة عدد موجودي الفصل تؤثر على جودة التعليم وتستصعب على اؼبعلم مراقبة األوالد
واالعتناء على كل واحد منهم على حدة ،األمر الذي يعد من األمور األساسية ُب مهمة
التحفيظ .ؽبذه قبد من ضمن القرارات اليت أخذهتا شؤون الداينة الًتكية لغرض تطوير
أساليب اغبفظ ُب اؼبدارس القرآنية قرار خفض عدد طالب الفصل إٔب عشرة أو أقل.
شهادة اغبفظ:
.11
تقدم وقف الداينة الًتكية شهادة اغبفظ إٔب الطلبة بواسطة امتحاانت اغبفظ اليت
تنظمها مرة كل سنة ،فال يوجد شروط معينة للدخول إٔب ىذه االمتحاانت فإنو إبمكان كل
من أراد أن يدخلو ،يكون االمتحان عبارة عن عبنة من األساتذة يقيسون حفظ الطالب
بتوجيو األسئلة إليو من مناطق ـبتلفة من القرآن بشكل تلقائي.
أدوات اغبفظ:
.12
يستعمل الطلبة اؼبصاحف عند اغبفظ ،ويوجد ُب بعض اؼبدارس حواسيب آلية
يستعملها الطلبة أحياان لتصحيح قراءهتم ويستعملها بعض الطلبة لتساعدىم على حفظ
دروسهم اعبديدة.
ُب األسطر التالية سنتناول ابغبديث برانمج لثالث مدارس قرآنية كنموذج نقصد
ورائها أن يرى القارئ كيف تطبق أساليب اغبفظ اليت انولنها ابلتفصيل ُب األعلى.
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 3.5النموذج

 مدرسة مكة لتحفيظ القرآن الكرمي
ًب أتسيس مدرسة مكة لتحفيظ القرآن الكرمي ُب سنة 1995م وكانت حينئذ عبارة
عن صف واحد فقط.
ابتداء من سنة  1998بدأت اؼبدرسة زبرج كل سنة عددا من اغبفظةُ .ب البداية
كانت اؼبدرسة زبرج حوإب  12و 13سنواي ،ولكن ُب السنوات األخَتة بدأت زبرج حوإب
 40حفظة ،عشرين طالبا وعشرين طالبة .اليوم يوجد ُب اؼبدرسة حوإب  90طالبا و80
طالبة .يتكون قسم الرجال من  6فصول أما قسم النساء فإهنا يتكون من 5فصول.
يًتاوح عدد الطلبة ُب الفصل الواحد ما بُت  12إٔب  14وال أكثر وحاليا زبطط
إدارة اؼبدرسة ُب خفض عدد الطلبة ُب الفصل الواحد إٔب عشرة أو تسعة طالبا على األكثر.
أساتذة اؼبدرسة يعيانون من قبل رائسة شؤون الداينة أما األساتذة اؼبساعدين فإن
إدارة اؼبدرسة تعيِّنهم.
هتتم إدارة اؼبدرسة أن يتكون أساتذة فصول التحفيظ من حفظة .ال يعطى للمعلمُت
أي تكوين إضاُب غَت الندوات اليت تنظمها الداينة الًتكية .ترجح إدارة اؼبدرسة أن تتكون
معلو اؼبدرسة غَت الرظبيُت أمثال األساتذة اؼبساعدين من خريج اؼبدرسة.
تساعد اؼبدرسة الطلبة من أىل إسبارطا الذين يداومون اؼبدرسة ويريدون ُب نفس
الوقت أن حيفظوا القرآن.
ىؤالء الطلبة َيتون إٔب اؼبدرسة للحفظ طول السنة صيفا وشتاء ماعدا زمن
االمتحاانت اؼبدرسيةُ .ب الشتاء يطلب من الطلبة أن َيخذوا على األقل أربع دروس جديدة
ُب األسبوع أما خالل العطلة الصيفية فإن الطلبة حيضرون اؼبدرسة كل يوم ما عدا يوم
األحد .طلبة اؼبدرسة الذين يُتِمون حفظهم ويصبحون حفظة يبدؤون بدورىم ُب مساعدة
الطلبة الباقُت ُب حفظهم.
لكل أستاذ ُب اؼبدرسة مساعد يساعده ُب عملو فقط ىذا ال يعد شيئا رظبيا ُب
الدولة الًتكية .صبيع طلبة اؼبدرسة داخليون وال يوجد من بينهم من يرجع إٔب بيتو ُب هناية
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اليوم .يلتحق اؼبدرسة طلبة من صبيع بقاع تركيا .حاليا يوجد ُب اؼبدرسة طلبة من  30مدينة،
ويوجد كذلك طلبة من مدن فان شيئَتت وبيتليس وأمثاؽبا من اؼبدن الغربية البعيدة.
سن التسجيل إٔب اؼبدرسة يًتاوح ما بُت  14و15سنة ويراعى أال يتجاوز زمن
اغبفظ أكثر من ثالث سنواتُ .ب العادة يلتحقها الطلبة بعد التخرج من االبتدائية ،وبسبب
احملاوالت الفاشلة من قبل ال يقبل إٔب اؼبدرسة طالب الثانوية وما بعدىا؛ ألن اؼبدرسة رأت
أن الطلبة الكبار جيدون صعوبة ُب التكيف مع شروط وقوانُت اؼبدرسة ويشتد ىذا األمر
بتقدم سنهم أكثر.
يلتحق الطلبة اؼبدرسة ُب هناية السنة الثامنة من التعليم الرظبي وال يرجعون إٔب التعليم
الرظبي إال بعد أن حيفظوا القرآن .مع أننا نعرف أن السنوات األنسب غبفظ القرآن ىي
السنوات ما بُت  6- 0إال أن القوانُت ُب تركيا دينع ترك التعليم الرظبي للحفظ قبل سنة 14
عشرة وما فوق .صبيع طلبة اؼبدرسة قبلوا إليها لظن من اإلدارة أن لديهم قابلية غبفظ القرآن.
جبانب دورات التحفيظ فإنو ال تقام داخل بنية اؼبدرسة دورات تعليمية أخرى مثل الدورات
القرآنية الصيفية ،فهذه الدورات تقام ُب اؼبساجد .ألنو معروف أن الطلبة غَت اؼبداومُت
يؤثرون سلبا على الطلبة اؼبداومُت وحىت تؤمن إدارة اؼبدرسة أن ىناك نفعا كبَتا ُب التفريق بُت
طلبة التهجي من الطلبة القدامى ،وخيصصون للطلبة اعبدد أماكن أخرى خارج اؼبدرسة وال
يلتحقون إٔب اؼبدرسة إال بعد أن ينهوا مرحلة القراءة الصحيحة ويبدؤون اغبفظ.
ُب كل يوم السبت يؤذن للطلبة اػبروج إٔب السوق لقضاء حوائجهم كذلك يستطيع
الطلبة أن َيخذوا اإلذن من اؼبعلم للذىاب إٔب بيوهتم عند اغباجة .فقط ألن معظم طلبة ىذه
اؼبدرسة َيتون إليها من مناطق أخرى فإهنم اندرا ما َيخذون إذن الذىاب إٔب البيت ويكتفون
إبذن اػبروج أايم السبت.
إضافة إٔب العطالت الرظبية فإن اؼبدرسة تعطي لطلبتها عطالت أخرى ُب مناسبات
ـبتلفة ،مثال ُب هناية مرحلة التهجي والقراءة الصحيحة ُب هناية شهر مايو يعطي لطلبة ىذه
اؼبرحلة عطلة وكذلك ُب هناية امتحان اغبفظ يعطى عطلة ؼبدة أسبوعُت للطلبة الذين ُب
مرحلة اغبفظ .يتواصل الطلبة مع أوليائهم ما عدا عند اؼبشاكل الكبَتة بواسطة اؽبواتف
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اؼبعلقة ُب جدران اؼبدرسة ،أما اؼبعلمون فبإمكاهنم الذىاب إٔب بيتهم للزايرة بشرط أن ال
يتجاوز  15يوما .وينعقد اجتماع مع أولياء الطلبة مرة واحدة ُب السنة.
قبل أن ينتقل الطالب إٔب مرحلة اغبفظ جيب أن يكون قادرا على حفظ صفحة
بكاملها ُب اليوم أوال ويتدرب الطلبة على ىذا ُب الصف التمهيدي .يعد الصف التمهيدي
ليكون عنصرا مهما ُب عملية حفظ القرآن إذ يو يتعود الطلبة على قراءة القرآن .أقصر مدة
يتم فيها الطالب اغبفظ ُب ىذه اؼبدرسة ىو سنة واحدة وأطوؽبا ثالث سنوات .عندما ينتهي
الطلبة من حفظ القرآن ويصبحون حافظة ينصح ؽبم أن يواصلوا دراستهم ُب اجملال نفسو.
ألن االشتغال ُب ؾبال آخر قد يؤدي إٔب أن ينسى اغبافظ حفظو .ال يوجد فرق ابرز بُت
الرجال والنساء ُب مدة اغبفظ ،موافقة سنوات اغبفظ مع سن اؼبراىقة قد يؤدي إٔب صعوابت
ُب حياة الطلبة رجال ونساء على سواء.
حيفظ الطلبة ُب ىذه اؼبدرسة القرآن وفقا ألسلوب اغبفظ التقليدي .ما يعٍت أهنم
يبدؤون حبفظ الصفحة األخَتة ُب كل جزء ،وبعد حفظ الصفحة األخَتة من اعبزء الثالثُت
يبدؤون من جديد فيحفظون الصفحة الثانية بعد األخَتة من اعبزء األول وىكذا دواليك،
وُب كل مرة يسمعون الدرس اعبديد مع الدرس القدمي ،على سبيل اؼبثال بعد حفظ الصفحة
يس ِّمعُون الصفحة األخَتة
األخَتة من اعبزء الثالثُت فيبدؤون من جديد من اعبزء األول فإهنم َ
ُب اعبزء األول مع الصفحة الثانية اليت تكون الدرس اعبديد .إضافة على ىذا ففي ىذه
اؼبدرسة يوجد أسلوب آخر للحفظ ففي ىذا األسلوب يركز الطالب على حفظ ثالث
صفحات من ثالثة أجزاء بدون مراجعة الصفحات اليت حفظها سابقا وُب كل عشرة أايم
يكون قد حفظ صفحة من كل جزء من اعبزء الثالثُت .إال أن ىذا األسلوب ال تطبق كثَتا.
بعد حفظ الصفحات األخَتة من األجزاء الثالثة األخَتة ُب اليوم العاشر يعود الطالب إٔب
اعبزء األول فيبدأ حبفظ الصفحات الثانية من األجزاء الثالثة األؤب وىكذا إٔب أن حيفظ
القرآن كلو .وعند سبام األجزاء الثالثة األخَتة والعودة من جديد أحياان يطلب األستاذ من
الطالب أن يراجع الصفحات اليت حفظها بنفس األسلوب يعٍت أن يسمع كل يوم صفحة
من ثالثة أجزاء ىذا إذا كان حفظ الطالب ُب اؼبرة األؤب ضعيفا واندرا ما حيدث ألن
األساتذة يهتمون أبن حيفظ الطالب كل صفحة حفظا جيدا قبل أن ينتقل إٔب الصفحة
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التالية .أما إذا كان الطالب قد ظبع الصفحات بشكل جيد فإنو يواصل إٔب الصفحات
الثالثة التاليات.
يرى أن السبب الرئيسي الذي جيعل مدة اغبفظ تطيل ىو عدم اىتمام الطلبة
ابلدراسة وعدم مراقبة األساتذة ؽبم .يرى أن مراقبة األساتذة للطلبة قد يكون حال إٔب درجة
كبَتة ؽبذه اؼبشكلة .أثناء عملية اغبفظ قد يواجو الطلبة صعوابت ومشاكل فإنو على عاتق
معلمو أن جيد للطالب حال ؽبذه اؼبشاكل وأن يوفر اعبو اؼبناسب لو ليتعامل مع ربدايتو
الشخصية.
إطالة مدة اغبفظ ألسباب متعلقة بنفسية الطالب جيعلنا نطرح ىذه األسئلة ،ؼباذا
يشتغل الطالب الذي يريد أن حيفظ القرآن ابألمور اليت تطيل مدة حفظو؟ وماىي األسباب
الرئيسية وراء ىذه األفعال؟ عند اإلجابة على ىذه األسئلة قبد أن ىناك أسباب كثَتة تساىم
ُب تشكيل ىذه اؼبشكلة النفسية لدى الطالب مثل اؼبشاكل العائلية .وإضافة على ذلك فإن
التجارب التعليمية السابقة ال تساعد الطالب ُب عملية اغبفظ وبعض العادات اليت تعود
عليها الطالب ُب حياتو قد يؤثر سلبا على مرحلة اغبفظ .فاؼبعلم يكون اؼبسؤول األول على
الطالب ُب ىذه اغباالت.
ُب مدرسة مكة للتحفيظ يرى أن اغبديث عن أحوال الطلبة الشخصية يشكل القسم
األكرب من األحاديث اليت ذبري بُت الطالب واؼبعلم أثناء الفًتات .يستشَت اؼبعلمون مع
بعضهم بقصد الوصول إال اغبلول ؼبشاكل الطلبة .يهدف أن يكون التشاور بُت اؼبعلمُت ال
التنافس سبب قباح اؼبدرسةُ .ب ىذه اؼبدرسة ال يستطيع الطلبة أن يغَتون فصلهم إٔب فصل
آخر.
ال تقوم الطلبة ابألنشطة خارج اؼبدرسة إال اندرا ألسباب قانونية ،ماعدا ذلك فإن
إبمكاهنم أن يقوموا ببعض األنشطة داخل اؼبدرسة مثل لعب كرة القدم ،كرة السلة وما إٔب
ذلك من األلعاب الرايضية.
توجد اؼبدرسة ُب مكان خارج احملل ُب وسط أخضر جدا وُب فًتات االسًتاحة خيرج
الطالب ويلعبون ُب ساحة اؼبدرسة .يوجد ُب اؼبدرسة حواسيب آلية يستعملها الطلبة
لالستماع إٔب القرآن.
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ال يوجد فرق بُت قسم الرجال وقسم النساء ُب أسلوب اغبفظ إال بعض التفاصيل
اليسَتة .ال تعطي اؼبدرسة لطلبتها شهادة حفظ غَت اليت تقدمها وقف الداينة .تعطي فقط
لطلبة الصف التحضَتي شهادة شكر ُب هناية الفًتة.
 مدرسة أكحيصارىاللية للتحفيظ ُب منيسا
بناء على شعار الوحدة والعمل اعبماعي فإن اؼبدرسة ترحب بوسع صدر اقًتاحات اعبميع
داخل اؼبدرسة وخارجها فيما يتعلق بتحسُت وتطوير اؼبدرسة .أساتذة اؼبدرسة تبنوا بروح
الوحدة والعمل اعبميع ويعملون معا ؼبساعدة بعضهم البعض ولتحسُت جودة التعليم ُب
اؼبدرسة .وحيدث ىذا التعاون أحيان بدخول الواحد صف اآلخر فيأخذ مالحظاتو عن
الفصل وعن الطلبة ويشاركها مع شريكو معلم الفصل.
قبل امتحان التحفيظ الرظبي فإن األساتذة ديتحنون الطلبة اعباىزين لدخول االمتحان سبع
مرات وبناء على نتائج ىذه االمتحاانت تقرر عبنة األساتذة إذا كان حفظ الطالب قوي ؼبا
يكفي للدخول إٔب امتحان التحفيظ أو ال.
حيصل الطالب على عنوان " كبَت اغبفاظ" بعد أن ينجح ُب تسميع القرآن من البداية إٔب
النهاية أمام عبنة من كبار اغبفظة ُب مسجد من اؼبساجد وربت الكامَتات .يسمى اغبفظة
الذين يؤمون صالة الًتاويح ختما بكبَت اغبفاظ كذلك.
عندما حيصل الطالب على عنوان رئيس اغبفاظ ترسلو اؼبدرسة إٔب العمرة ىدية وزايدة على
ذلك إذا قرر الطالب اؼبواصلة ُب تعليمو فإن اؼبدرسة تتؤب اإلنفاق عليو .ويوجد جبانب
رئيس اغبفاظ عنوان آخر وىي اغبافظ اؼبتخصص أو اػببَت.
يقضي اؼبدرسون أوقاهتم ُب هناية الدروس مع الطلبة يسألوهنم عن أحواؽبم وعن مشاكلهم
الشخصية وينصحوهنم عند اغباجة .يقول أساتذة اؼبدرسة أن من أسباب قباح اؼبدرسة ىي
أهنا ال تقطع عالقتها خبريج اؼبدرسة وأهنا يهتم هبم حىت بعد زبرجهم.
كون اؼبدرسة أسست ربت عنوان مركز البحث فإهنا سبنح ػبرجيها فرصة مواصلة دراستهم ُب
اؼبدرسة ويتعلمون ـبتلف العلوم مثل اللغة العربية وغَتىا .تقول اؼبدرسة أن ىدفها ىو تربية
أىل القرآن وأن حفظ الطالب للقرآن ليس خطوة ُب طريقو الطويل ليكون من طلبة القرآن
وخدامو
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أساتذة اؼبدرسة ال يدرسون إال ؾبال زبصصهم وؽبذا فإن لكل مدرس درسا خاصا يدرسو
وحده فعلى سبيل اؼبثال يوجد مدرس خاص ؼبادة السَتة وآخر ؼبادة العقيدة اإلسالمية إْب.
اؽبدف ُب ىذا ىو أن يستفيد الطلبة من كل أستاذ ُب ؾبالو.
ُب ىذه اؼبدرسة ال يوجد فرق بُت الطالب اعبدد والطالب القدماء ،بعد أن يتخرج تالميذ
فصل معُت ويصبحون صبيعا حفظة فإنو يعطي ؼبعلم ذلك الفصل تالميذ جدد ُب السنة
اؼبقبلة يبدأ معهم من البداية ويقودىم إٔب اغبفظ.
توجد اثنوية اتبعة للمدرسة وإبمكان الطلبة أن يلتحقوا بعد زبرجهم من الكتاب .جبانب ىذا
فإن طبسُت ابؼبائة من الطلبة الذين جيدون فرصة االلتحاق بثانوايت األئمة واػبطباء.
كان عدد الطلبة الذين يواصلون تعليمهم بعد التخرج من الكتاب ُب ؾبال العلميات عال
جدا من قبل ولكن ُب ىذه السنوات األخَتة كثَت من الطلبة يواصلون دراستهم ُب العلوم
الدينية بعد التخرج.
فقد ازدادت عدد الطلبة الذين يرون حفظ القرآن كوسيلة لطلب العلوم الدينية وكخطوة
الزمة ؼبن يريد التخصص ُب ؾبال العلوم الدينية ،ال سيما بعد صدور قانون التعليم اؼبستمر
لثمانية سنوات ألن الطلبة بسبب ىذا القانون يلتحقون اؼبدرسة وىم ُب سن متقدم وعلى
وعي اتم دبا يريدون فعلو ُب حياهتم.
مدة اغبفظ ُب اؼبدرسة حاليا تًتاوح ما بُت  11شهرا إٔب ثالث سنوات.
بناء على اؼبعايَت اليت وضعتها اؼبدرسة فإنو ال ديكن لطالب أن يقضي أكثر من ثالث سنوات
ُب اغبفظ .ألن من قوانُت اؼبدرسة ىو أنو إذا كان على الطالب أن حيفظ عشرة صفحات
من كل جزء من اؼبصحف ُب هناية الفًتة الدراسية ،وُب هناية السنة الحظت اؼبدرسة أن
الطالب ٓب يقدر على حفظ ما عليو فإن اؼبدرسة ينصحو بًتك اؼبدرسة ومواصلة تعليمو الرظبي
حىت ال يضيع وقتو أكثر.
وهبذا الشكل فإن اؼبدرسة ال تنتظر إٔب هناية السنوات الثالث وتقول للطالب " أنت لست
قادرا على اغبفظ نرى أن تواصل ُب شيء آخر" إذ ذلك لكان تضييعا لوقت الطالب.
تعطي اؼبدرسة عطلة واحدة ُب السنة ؼبدة شهر واحد ُب الصيف .خالل ىذا الشهر يقومون
إبصالح وتعديل ما خرب من مبٌت اؼبدرسة.
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خالل ىذه العطلة ال حيضر اؼبدرسة إال طالب الصيف فإن صبيع طلبة اؼبدرسة يرجعون إٔب
بيوهتم.
ُب قسم الرجال من اؼبدرسة فإن األساتذة األساسيون يتناوبون مهمة مراقبة الطلبة ُب اؼبساء.
عندما ينهي الطلبة تعليمهم ُب "فصل ربضَت اغبفاظ" حسب اؼبعايَت اليت وضعتها اؼبدرسة
فإهنم ديتحنون من قبل عبنة من األساتذة.
ًب أتسيس مدرسة ىاللية لتحفيظ القرآن الكرمي ما بُت سنة  1965و 1966بشكل غَت
رظبي ،وُب السبعينات من القرن بدأت اغبكومة بتعيُت األساتذة إليها.
اليوم يوجد ُب قسم الرجال سبعة فصول التحفيظ ويدرس فيها  90طالبا ويوجد لكل صف
أستاذ معُت من قبل اغبكومة .وجبانب ىذا يوجد ستة عامل مؤقت وحوإب  26عامال من
الوقف.
ُب العادة عدد التالميذ ُب الفصل يًتاوح بُت  12إٔب  15طالبا .ولكن ُب الصف الذي
يتواجد فيو الطلبة الذين يتواجد فيو الطلبة الذين يستعدون المتحان التحفيظ فإن عدد
الطلبة فيو تقل بكثَت.
ال يوجد ُب قسم البنات أستاذة مساعدة بعدد كثَت كما ىو اغبال ُب قسم الرجال مع أنو ال
يوجد فروق كبَتة بينهما إال ُب التفاصيل اليسَتة ،يوجد ُب قسم البنات شبانية أستاذة
مساعدة.
مسؤولية األستاذ اؼبساعد ىي توجيو الطلبة ونصحهم عند اغباجة .األساتذة اؼبساعدون
اؼبعتمدون من قبل اغباكم َيخذون أجرهتم من الوقف .خيتار ُب العادة األساتذة اؼبساعدين
من خريج اؼبدرسة
الطلبة الذين يريدون تعلم القرآن ربت سقف اؼبدرسة بدون أن يًتكوا التعليم الرظبي فإن
اؼبدرسة يساعدىم ُب ذلك .ال ديكن للطالب أن يكون طالبا ُب اؼبدرسة ويواصل تعليمو
الرظبي ُب نفس الوقت .بدال من ىذا يستطيع الطالب أن يسرع عملية اغبفظ وينهي اغبفظ
ُب سنتُت أو أقل ويتدارك ما فاتو من التعليم الرظبي بدون أن يضيع كثَتا من وقتو.
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جربت اؼبدرسة بناء على شروطها اغبالية برانمج اغبفظ للمدى القصَت اليت تدوم ستة أشهر
فقط فحصلت على نتائج ابىرة ،فوجدت فرقا إجيابيا بُت الربانؾبُت ال سيما فيما يتعلق
دبراجعة الدروس القددية.
 مدرسة إظباعيل آغا لتحفيظ القرآن الكرمي إبسطنبول
تبدأ الدروس رظبيا ُب الساعة الثامنة صباحا .إال أن الطلبة يبدؤون مراجعتهم بعد صالة
الصبح مباشرة .وبعد ثالث ساعات من بداية الدرس ينتهي الطلبة من دروسهم ٍب يبدؤون
ُب تسميع دروسهم اعبديدة .يواصل األساتذة ُب التدريس إٔب الساعة اػبامسة مساء أي بعد
انتهاء ساعات الدراسة الرظبية ،وبعد اػبامسة مساء يوجد وقت لالسًتاحة.
فإذا الطالب ُب اليوم التإب فكرر نفس األخطاء الذي قام بو األمس وصححو األستاذ فإن
األستاذ ال يعطيو درسا جديدا ُب ذلك اليوم بل يطلب منو أن يراجع درس األمس حىت
حيفظو خاليا من األخطاء؛ ألن اؼبقصد ُب تصحيح األخطاء ىو أن حيفظ الطلبة دروسهم
بعيدا عن الغلط واألخطاء .
كما أنو ال يوجد فرع ؼبدرسة إظباعيل آغا للتحفيظ كذلك ال يوجد لو فرع للنساء .وعدم
وجود أي فرع للمدرسة ٓب سبنعها من أن تكون مدرسة مشهورة ومعروفة جدة وىذا راجع إٔب
قدمها .يوجد ُب الصف الواحد  15عشر إٔب  20طالبا .اليوم يوجد  118طالبا ُب
اؼبدرسة .يستعد ُب ىذه السنة ثالثُت طلبة لدخول امتحان التحفيظ ُب شهر يوليو .ابتداء
من شهر آذار ديتحن اؼبدرسة الطلبة الذين سيدخلون امتحان التحفيظ ُب فًتات منتظمة
وأمام صباعة من األساتذة استعدادا ؽبم لالمتحانُ .ب العام الدراسي  2011-2010كان
ُب اؼبدرسة شبانية أساتذة التحفيظ .ولكن ُب ىذه السنة لقلة عدد أساتذة التحفيظ فإن
أساتذة التهجي سيتولون مهمة التحفيظ إضافة إٔب تعليم التهجي .قبل أن يصدر قانون
التعليم اؼبستمر 1كانت اؼبدرسة تعطي نتائج ابىرة .إذا ٓب يكمل الطالب حفظو ُب غضون
سنتُت فإن اؼبدرسة ترسلو إٔب مدرسة أخرى ،إذ اؽبدف ُب أتسيسها ىو ربفيظ أوالد
اؼبسلمُت القرآن ُب مدة قصَتة جدا حىت ال حيدث خلل كبَت ُب تعليمهم الرظبي.

1ىو القانون الذي دينع األوالد أن يشتغلوا أبي شيء آخر غَت التعليم الرظبي حىت يكملوا دراستهم الثانوية.
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أتخذ اؼبدرسة نفس العطالت اليت أتخذىا اؼبؤسسات اغبكوميةُ .ب العادة ال يستطيع الطلبة
تغيَت الفصل الذي خصصتو ؽبم اإلدارة ،ولكن إذا طلب الطالب من اإلدارة أن يرسلو إٔب
فصل آخر ورأت اإلدارة أن السبب ُب ذلك شيء متعلق ابألستاذ فإن اإلدارة حينئذ َيذن
للطالب أن يغَت فصلو .جباب ىذا إذا أكمل معظم طلبة الصف حفظهم وأصبحوا حفاظا
فإن البقية اللذين ٓب يكملوا حفظهم بعد كانوا يرسلون إٔب حلقة أخرى ،فيعطى لألستاذ طلبة
جدد ليبدأ معهم من الصفر وىكذا دواليك .ال تقبل اؼبدرسة ُب العادة طالب من مدرسة
قرآنية أخرى؛ ألن السبب الذي أدى إٔب أن ترك الطالب مدرستو األؤب ىو مهم جدا
ابلنسبة إلدارة اؼبدرسة ،ألنو إذا كان الطالب قد ترك اؼبدرسة ألسباب اتفهة فإنو سيًتك ىذه
اؼبدرسة كذلك بنفس األسباب .
معظم طلبة اؼبدرسة يقيمون ُب سكن اؼبدرسة ،ولكن إذا كان بيت الطالب قريب إٔب اؼبدرسة
فإنو ديكن لو أن يقيم ُب بيتوُ .ب العادة ال يوجد أستاذ مساعد ُب الفصول ،ولكن أحياان
عند اغباجة تعُت اإلدارة بعض من طلبة الفصول اؼبتقدمة ليساعدوا األستاذة.
يسمع بعضهم
عندما ال يكفي الوقت لالستماع إٔب صبيع الطلبة َيمر األستاذ الطلبة أن ّ
البعض دروسهم القددية .بعض األساتذة َيذنون الطلبة بتسميع دروسهم اعبديدة ليومُت إال
أن نظام اؼبدرسة ال يعمل ىكذا .يوجد ُب اؼبدرسة طالب أجانب ،حىت كان ىناك طالبان
من إثيوبيا 1الواحد منهما كان قد أًب حفظو بينما اآلخر ٓب يكن قد أكمل بعد ،يوجد كذلك
طلبة من اليوانن .يقول األساتذة أنو ال يوجد ىناك فرق بُت طالب األتراك واألجانب .
يشتكي بعض أساتذة التحفيظ من نظام التحفيظ اغبإب ،حيث خيرج حفاظا للقرآن بدون
أن يربيهم على قيم القرآن ،ويقًتحون أبن يعطى لعملية التحفيظ أمهيتو وأن تقام عملية
التحفيظ ابلطريقة اليت تناسب روح القرآن.
يرى ىؤالء األساتذة أبن ثقافة الكتاتيب القرآنية ليست ىي الثقافة السائدة ُب اجملتمع اليوم،
وؽبذا عندما يرجع الطلبة غَت اؼبقيمُت ُب سكن اؼبدرسة إٔب بيوهتم ُب هناية اليوم فإهنم
يشتغلون بنشاطات اليت ال جيب على طالب القرآن أن يشتغل هبا وىذا يؤثر سلبيا على جو
التحفيظ .
1

Etiyopya
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يُطلب من الطلبة أن يقرأوا دروسهم اعبديدة ؼبدة  35دقيقة قبل أن حياولوا حفظها .يوجد
من الطلبة من ال يستطيع حفظ دروسو اعبديدة قبل أن يستمعوا إليها من اغباسوب ،وؽبذا
السبب يوجد ثالثة حاسوب إٓب ـبصص لكل فصل .يعطى للحفاظ الذين زبرجوا من
مدرسة اظباعيل آغا شهادة غَت رظبية.
تقعد إدارة الوقف اجتماعا ُب كل يوم األربعاء حيث يناقش احتياجات الكتاب وأساليب
التحفيظ ويبادلون الرأي عن أساتذة اؼبدرسة ،إضافة إٔب ذلك ففي كل  15يوما ذبتمع إدارة
اؼبدرسة مع األساتذة فقيمون أعمال اؼبدرسة وكل ما يتعلق أبمور الطلبة.

ادلقارنة والنتائج
بعد ىذا السرد الطويل ألساليب اغبفظ والتحفيظ اؼبتبعة ُب كال الدولتُت أحاول اآلن ُب ىذا
القسم األخَت أن أقارن بينهما قاصدا وراء ذلك الوقوف على النقاط اؼبشًتكة والنقاط اؼبباينة
بُت األسلوبُت .ولصعوبة الوصول إٔب جذور صبيع األساليب ألسباب كثَتة اكتفينا بتعيُت اثنا
عشرة نقاط للمقارنة بُت األساليب بدون الولوج إٔب األبعاد اؼبختلفة اليت أثرت على ظهورىا
بداية ومن ٍب تطورىا فيما بعد .اخًتان ىذه النقاط بناء على ثالثة أسباب:
 .1أهنا أساسية ُب قباح كل مدرسة قرآنية
 .2أهنا تلعب دورا كبَتا ُب تشكيل ثقافة اؼبدارس القرآنية
 .3أهنا تساعدان ُب تنبؤ مستقبل اؼبدارس القرآنية
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نقاط ادلقارنة:

 -1أىداف حتفيظ القرآن الكرمي وحفظو
عندما تطلع أيها القارئ ُب ىذا البحث سوف يلفت نظرك ان تركيا والسنغال دولتان
مشًتكتان ُب نفس األىداف وىي تعليم القران وحفظو ،وذلك كأفضل وسيلة غبفظ تراثهم
اإلسالمية كما قامت بو أجدادىم العثمانيون الذين ضبلوا راية اإلسالم منذ قرون كثَتة.
ولذلك ترى االتراك يهتمون جدا ويسامهون ُب تشجيع أوالدىم وبناهتم أب اؼبدارس القرآنية
ليحفظوا القرآن الكرمي حفظا جيدا فقط غبفظ تراث اجدادىم ولنيل شرف حفظ كتاب
تعأب كما بينتو ُب الفصل الثالث.
كذلك السينغاليُت أيضا جيربون أوالدىم لتعليم القرآن ألنو ابلنسبة ؽبم حفظ القرآن الكرمي
قضية دينية إلزامية كاد أن تكون ثقافية ،وىي تضمن استمرارية اإلسالم ُب السينغال ،وُب
حُت يعتربونو خطا دفاعيا أخَتا أمام التنصَت ووسيلة غبفظ دينهم وثقافتهم اإلسالمية ذباه
علمنة العلمانيُت وىم اؼبستعمرين األوروبيُت.

 -1ادلرحلة التهجي قبل بداية احلفظ
الطالب اعبديد ُب تركيا قبل أن يبدأ حفظ القرآن فال بد أن دير دبرحلة التهجي اليت
يتعلم فيها الطالب النطق على اغبروف األجبدية نطقا صحيحا ،ويتعلم أيضا بعض السور
القصَتة والدعوات اؼبذكورة ُب الصالة وبعده ،ومع هناية ىذه اؼبرحلة يكون الطالب متمكنا
على القراءة الصحيحة مع مراعات التجويد وتدوم ىذه اؼبرحلة ُب العادة ما بُت شهرين إٔب
ثالثة أشهر ُب الغالب.
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وُب السنغال أيضا نفس الشيء يبدأ للطالب أوال ابلتهجي حيث تبدأ اؼبرحلة األوٕب
بتحفيظ اغبروف األجبدية اؽبجائية للصبية ٍب إرشادىم بعد ذلك لقراءة صبل مفيدة عن طريق
التمارين اؼبتكررة ،وعند هناية ىذه اؼبرحلة تبدأ مرحلة اثنية وىامة تتصل دبخارج اغبروف
لتحفيظ الطالب السور القصار والطوال ابتداء من الفاربة.

 -3تدريب ادلعلمني
 تدريب وتكوين ادلعلمني يف تركيا:ُب تركيا ال يوجد برانمج خاص لتدريب أو تكوين أساتذة ومعلمي اؼبدارس القرآنية
ماعدا الدورات والندوات العلمية ربت عنوان اػبدمة القرآنية اليت تنظمها شئون الداينة الًتكية
ُب مناسبات ـبتلفة طوال السنة ،فَتاجع األساتذة من خالؽبا النقاط األساسية اؼبهمة اليت
ينبغي أن يسلكها كل من يرغب ُب تطوير نفسو ُب ؾبال التدريس والًتبية الدينية .يعتمد
صبيع األساتذة ُب التدريس على نفس األساليب اليت أتمر هبا إدارة اؼبدرسة واليت ىي اؼبعتمد
عليها ُب التحفيظ عرب صبيع اؼبدارس القرآنية ُب تركيا.
 تدريب ادلعلمني يف السنغال:اما ُب السنغال فال يوجد برامج لتدريب اؼبعلمُت ُب ؾبال التعليم الديٍت ،بل يكتفي
األساتذة الذين غالبا ما يكونون طالب اؼبدرسة القدماء أبساليب التدريس اليت تلقوىا من
شيخ اؼبدرسة خالل سنوات اغبفظ ،األساليب اليت سبكنوا بواسطتها أن حيفظوا القرآن حفظا
جيدا .يعطي شيخ اؼبدرسة ىؤالء اؼبعلمُت اعبدد حلقة تبلغ عددىا حوإب  10إٔب  20طالبا
ُب الغالب من مستوايت ـبتلفة ،فيبدأ اؼبعلم اعبديد كمراقب ومساعد لطالب حلقتو ُب
دروسهم اعبديدة وكذلك مراجعاهتم الصباحية واؼبسائية احملددة من قبل شيخ اؼبدرسة ،وُب
اؼبراحل اؼبتقدمة بعد أن يقضي اؼبعلم اعبديد قدرا كافيا من الوقت ربت تدريب ومراقبة شيخ
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اؼبدرسة يصبح معلما مستقال بذاتو يوجو طلبتو ويساعدىم على اغبفظ بناء على قراراتو
وأساليبو الشخصية.

 -1أدوات ادلستخدمة يف احلفظ والرواايت ادلعتمدة يف التحفيظ:
يف تركيا :يستعمل الطلبة اؼبصاحف عند اغبفظ وينصح ؽبم أيضا أال يغَتوىا حىت ينسخ
صورة نفس اؼبصحف ُب أذىاهنم ليسهل عليهم اغبفظ ،ويوجد أيضا ُب بعض اؼبدارس
حواسيب آلية يستعملها الطلبة أحياان لتصحيح قراءهتم ويستعملها بعض الطلبة لتساعدىم
على حفظ دروسهم اعبديدة .القراءة اؼبعتمدة ُب التحفيظ ُب تركيا ىو رواية حفص عن
عاصم ،ولكن بعض اؼبدارس القرآنية يوجد ؽبا دورات لالختصاص ُب علوم القرآن وفيها
يدرس الطالب الرواايت السبعة وأحياان الرواايت العشرة ،ولكن ىذا الوضع ال تنفي أن
القراءة اؼبعتمدة ُب تركيا ىي رواية حفص عن عاصم.
يف السنغال :ديكن أن نقسم األدوات اؼبستعملة ُب اؼبدارس غبفظ القرآن أب قسمُت
األؤب :استعمال االلواح اػبشبية واليت كانت االسالف يستخدموهنا منذ قرون غبفظ القران
اذ كان اؼبصاحف غَت متاح وال متوفر ُب تلك األزمنة الصعبة .وكانوا يكتبون عليها القرآن
ابغبرب او الدوا بلون اسود يعرض للمسح ابلًتاب مع اؼباء ٍب يوضع ربت الشمس ليجف
حىت يتمكن اؼبعلم أن يكتب لو درسا جديدا.
أما الثاين :فهو اؼبصحف اؼبطبوع براوية حفص عن عاصم ،قدديا كانت رواية ورش عن انفع
ىي الرواية األكثر شيوعا ُب السنغال ،إال أن ىذا الوضع بدأ يتغَت ُب بداية الستينات من
القرن العشرين .نتيجة توفر إمكانيات التنقل اعبوي و الربي بدأت عالقة السنغال الثقاُب
بباقي الدول اإلسالمية تتزايد و تتقوى و كان من بُت ىذه الدول اؼبملكة العربية السعودية،
وبسبب ىذه العالقة الثقافية بُت الدولتُت بدأ كثَت من أبناء السنغال يسافرون إٔب اؼبملكة ال
لقضاء اغبج فحسب و لكن لكسب العلوم الدينية على أيدي شيوخ اؼبملكة ُب ذلك العهد
و ىناك تعلموا القرآن برواية حفص عن عاصم و برجوعهم إٔب البلد فتحوا مدارس قرآنية
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حيث رواية حفص عن عاصم ىو الرواية اؼبدروسة و هبذا الشكل مع الزمن انتشر رواية
حفص بُت مناطق البالد وأصبح عدد القارئُت هبا تفوق عدد القارئُت براوية ورش عن انفع.
إال أن اؼبدارس التقليدية مثل معهد كوكي اإلسالمية مازالت رواية ورش ىي الرواية اؼبقروءة
واؼبدروسة ،ابلتلخيص ديكن القول أبنو تكثر ظهور رواية اغبفص ُب الكتاتيب اغبديثة وتقل
ظهورىا ُب الكتاتيب التقليدية.

 -5مرحلة التسجيل

يف تركيا :سن التسجيل إٔب اؼبدرسة القرآنية ُب تركيا يًتاوح ما بُت  14إٔب  15عشر سنة.
ُب العادة يلتحق الطلبة اؼبدرسة القرآنية بعد التخرج من االبتدائية ،أو بعبارة أخرى ُب هناية
السنة الثامنة من التعليم ألن القوانُت ُب تركيا دينع ترك التعليم الرظبي ؼبهمة حفظ القرآن أو
ألي شيء آخر قبل أربعة عشرة من السن .يتميز أعمال اػبدمة القرآنية ُب تركيا كوهنا أعمال
اختياري وىذا يصح على طلبة القرآن كذلك فإنو ليس من حق أحد أن جيرب ولده على
حفظ القرآن فقرار االلتحاق ابؼبدرسة القرآنية مًتوك دائما على يد الولد ولو اغبق اؼبطلق ُب
أن خيتار بُت دراسة القرآن أو عدمو بناء على إرادتو الشخصية اغبرة .وؽبذا قبد الشعور
واالستعداد التام ػبدمة القرآن حفظا وتعليما قواي عند طلبة القرآن ُب تركيا ألهنم اختاروا ىذا
الطريق إبرادة من عندىم غَت ؾبربين .فعملية القيد تتمر دبراحل :وىي أن الطالب يقدم طلب
الدخول إٔب اؼبدرسة القرآنية اليت يريده عرب صفحة اؼبدرسة على اإلنًتنت ٍب يقوم اؼبدرسة
دبراجعة استمارة تقدمي الطالب فإن قررت على القبول يذىب الطالب إٔب اؼبدرسة دبرافقة وٕب
أمره ٍب يراجعون قائمة شروط وواجبات اؼبدرسة وكذلك يوقعون على األوراق الرظبية وبعد
ذلك يتم القبول رظبيا.
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أما يف السنغال :قبل أن يبلغ الطالب سبع سنُت يبدأ وٕب أمره ُب البحث عن أستاذ أو شيخ
يطمئن إليو ليعطيو ولده ليعلمو القرآن الكرمي ،وعندئذ يبدأ ُب توفَت لوازمو :من لوح خشيب
من النوع اعبيد ونعال وبعض الثياب ومن اؼبأكوالت اعبافة ليكون لو زادا ،ألن كثَتا ما ينتقل
الطالب من قريتو إٔب قرية أخرى أو من مدينة إٔب أخرى حىت ال يعرقلو زمالؤه أو أقرابؤه أثناء
التحفيظ وعندما حيصل القيد للطالب ليبدأ الدراسة ُب اؼبدرسة يرى والد الطفل يتقدم إٔب
الشيخ قائال " لك ىذا الولد حياتو وفباتو " وىو ُب أشد العزدية وأصدق الوعد كان ىذا ُب
القدمي أما اليوم فإن إجراءات القيد و التسجيل إٔب اؼبدرسة القرآنية يتم هبذا الشكل ىو أن
الطالب يذىب مع وٕب أمره إٔب اؼبدرسة الداخلية ويقابلهم إرادة القيد و التسجيل ويعرضون
ؽبم شروط و قوانُت اؼبدرسة من رسوم الدراسة الشهرية وغَتىا فإن وافقوا عليها فقط حينئذ
يتم تسجيل الطالب و حيدد لو موعد البداية الذي يكون ُب العادة يومُت أو ثالثة من اتريخ
التسجيلٍ .ب يرجع الطالب إٔب بيتو ليقوم ابلتجهيزات الالزمة واليت أمهها ىو القيام بفحص
طيب لغرض التأكد أنو ال حيمل أي أمراض تنقلية ىذه اإلجراءات زبص اؼبدارس القرآنية
الداخلية اػباصة أما فيما يتعلق ابؼبدارس القرآنية اؼبدعومة من قبل اؼبنظمات اػبَتية فإن
الطالب كل ما عليو ىو توفَت التقرير الطيب فكل ما سوى ذلك من النفقات فإن اؼبنظمة
اػبَتية تتكفل بتوفَتىا للطالب ؾباان من لوح ومصحف ومسكن ومأكل ومشرب إٔب أن
حيفظ القرآن.

 -6أسلوب التلقني
تركيا :نظام اغبفظ ُب اؼبدارس القرآنية الًتكية يتكون من ثالثة مراحل :مرحلة التهجي،

مرحلة القراءة ابلعيان و مرحلة اغبفظ 1.يبدأ الطالب اعبديد دبرحلة التهجي اليت تدوم ُب
العادة ما بُت شهرين إٔب ثالثة أشهر و فيها يتعلم النطق الصحيح للحروف األجبدية و يتعلم
كذلك بعض السور القصَتة و الدعوات اؼبقروءة ُب الصالة مثل دعاء االستفتاح ُب الصالة
"سبحانك اللهم و حبمدك و تبارك اظبك و تعأب جدك و جل ثناؤك و ال إلو غَتك" .مع
هناية ىذه اؼبرحلة يكون الطالب قادرا على القراءة الصحيحة للحروف بصفاهتا ودبخارجها
1

Abdullah Emin Çimen, Hafızlık tarihi ve Türkiye’deki Kur’an kurslarının işlevselliği (İstanbul: sayfa
Dijital Baskı, 1111) S.14-13
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وعارفا أبساسيات التجويد مثل مد اؼبنفصل ومد اؼبتصل والغنة واإلخفاء وغَتىا من قواعد
التجويد .ينتقل الطالب بعد ىذه اؼبرحلة إٔب اؼبرحلة الثانية مرحلة القراءة ابلعيان اؽبدف ُب
ىذه اؼبرحلة ىو أن يتعرف الطالب ابلقرآن بسوره وأبجزائو ويهيأ نفسو تدرجييا ؼبرحلة اغبفظ
من خالل التعود على القراءة السريعة وحفظ بعض قصار السور ،مع هناية ىذه اؼبرحلة يكون
الطالب جاىزا ؼبرحلة اغبفظ .أخَتا ينتقل الطالب إٔب مرحلة اغبفظ.
السنغال :يبدأ مرضبة التلقُت ُب اؼبدارس القرآنية ُب السنغال إٔب مرحلتُت
األؤب :حروف التهجي ؾبرد من األشكالُ .ب ىذه اؼبرحلة يتعرف الطالب على اغبروف
اؽبجائية العربية لكن بتسميات بعضها ابللغة العربية وبعضها مزجية بلغتو األصلية والعربية.
وعلى سبيل اؼبثال نسمي اغبروف العربية إبحدى (لغاتنا الفالنية)
ا= الليف
ج= جا تنغو /أي آلة اغبراثة اليدوية ألن ىذا اغبر موصل دبا بعده يشبو ىذا اآللة.
ب= اب /
د= ديل  /إبمالة الدال
ه= ىا  /موط يعٍت ىاء الكبَت
وتشتمل ميدان التهجي ىذه اثنا عشرة من القصار السور وىي :الفاربة والناس والفلق
واإلخالص وؽبب والنصر والكافرون والكوثر واؼباعون وقريش والفيل وأخَتا سورة مهزة.
وعلى ىذا القدر من السور يكون تكرر لو حروف كثَتة وعلى أوضاع ـبتلف.
وُب ىذه اؼبرحلة يستطيع اؼبعلم من التعرف على الطالب األذكياء والعادي والبلداء ،حسب
قدرهتم على التهجي وصبع اغبروف ُب كلمة وضم الكلمات بعضها إٔب بعض ليقرأ الطالب
قراءة صحيحة معتمدا على نفسو.
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الثانية :العادة ُب ىذه اؼبرحلة أنو ال يكتب الشيخ إال حبضور صاحب اللوح وىو أي الطالب
للقيام بعملُت :عمل يقوم بو اؼبعلم وىو الكتابة حبروف واضحة حبيث يتعرف عليها الطالب،
وعمل يقوم بو الطالب وىو نطق اسم كل حرف يكتبو اؼبعلم فور انتهائو من تصويره حىت
يتأكد اؼبعلم أبن ىذا الطالب قادر أن يقرأ مستقال عنو ،إن حيتاج إٔب مساعدة .وىذا
األسلوب مراجعة وُب الوقت نفسو سبرين لو.
وعندما ينتهي الشيخ من كتابة الدرس يسلم اللوح وال تزال بعض اغبروف رطبة ،وىنا يتدرب
الطالب على طريقة رباشي ؿبو الكلمات وطريقة وضع اللوح على الفخذين جبلسة ال بد
منها لطالب القرآن أن يتعود بو وىو صغَت وىي جلسة كجلسة التشهد ُب الصالةٍ ،ب يبدأ
يقرأ درسو اعبديد حسب ذكائو ورغبتو وحسب الوسائل اؼبتاح لو.
ٍب َيٌب اؼبعلم ليقرأ الدرس اعبديد كلمة كلمة والطالب يكرر وراءه إٔب أن يقرأ الدرس ابلتكرار
ثالث مرات وأقصد ىنا األذكياء وأما البلداء فاؼبعلم يطلب منهم تكرار الدرس حىت يكون
مطمئن على استطاعتهم قراءة الدرس من غَت مساعدة اؼبعلم.

 -7أسلوب احلفظ
تركيا :يبدأ الطالب حبفظ الصفحة األخَتة من اعبزء األول فيعرضو إٔب األستاذ ٍب ُب اليوم
الثاين حيفظ الصفحة األخَتة من اعبزء الثاين ٍب اعبزء الثالث وعندما حيفظ الصفحة األخَتة
من اعبزء الثالثُت يعود إٔب اعبزء األول من جديد فيحفظ الصفحة الثانية ولكن ُب ىذه اؼبرة
عندما يعرض الصفحة الثانية قبل األخَتة إٔب األستاذ فإنو يعرض معها الصفحة األخَتة اليت
حفظها ُب الدور األول ويسمى الصفحة اليت حفظها جديد ابلدرس اعبديد والصفحة اليت
حفظها من قبل ابلدرس القدميٍ .ب ُب اليوم التإب يقوم بنفس الشيء مع اعبزء الثاين ٍب مع
اعبزء الثالث قاصدا إٔب اعبزء الثالثُت ،فإن واصل الطالب اغبفظ هبذه الطريق فإنو سيحفظ
ُب كل شهر ثالثُت صفحة من القرآن وإذا استمر عليها فإنو سيختم القرآن ُب غضون سنتُت
ونصف على األكثر
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السنغالُ :ب السنغال يوجد أنواع كثَتة لالستظهار أو اغبفظ إال أننا نكتفي بذكر نوعُت
منها فقط .النوع األول ىو اغبفظ ابالستخدام اللوح اػبشيب وىو أحد األدوات اؼبستعملة
قدديا غبفظ القرآن .وكيفيتو ىو أن الشيخ يكتب على اللوح اػبشيب بقلم من خشب
مستعمال حربا أسودا ويكون جبانبو الطالب يشاىد ما يكتبو ألغراض كثَتة منها أن الطالب
بًتكيزه على كتابة الشيخ فإنو يتعلم كيفية الكتابة على اللوح وكذلك يتأكد على أن اػبط
واضح ابلنسبة لو ويستطيع أن يقرأه .بعد االهناء من الكتابة يشرع اؼبعلم ُب تلقُت الطالب ما
كت بو أبن يقرأ آية ٍب يكررىا الطالب بعده إٔب أن تصح قراءة الطالب ٍب بعد ذلك يرسلو إٔب
مراقبو فيجلس جبانبو ليبدأ حبفظ ما ُب لوحو ،وللحفظ يسلك الطلبة مسالك شىت يتنوع
بتنوع قابليتهم ُب اغبفظ فبعض الطلبة يبدأ بقراءة اآلية األؤب من الدرس اعبديد عشرة مرات
أو أكثر إٔب أن حيفظها ٍب ينتقل إٔب اآلية التالية فيكرر نفس اػبطوات وعند إكمال حفظ
صبيع اآلايت يقوم ابستظهارىا صبيعا دفعة واحدة فإذا قبح ُب استظهارىا صبيعا بدون خطأ
أو نسيان يطمئن أنو حفظ درسو اعبديد ىذا يكون ُب الصباح و بعد الزوال يعرض الطالب
ىذا الدرس إٔب مراقبو وُب صباح يوم التإب يعرضو إٔب الشيخ مرة أخرى فإذا رأى الشيخ أن
اغبفظ قواي ؼبا يكفي يكتب لو درسا جديدا .وهبذا الشكل يستمر الطالب ُب حفظو إٔب أن
يصل إٔب سورة اجملادلة انطالقا من الفاربة ٍب اؼبعوذتُت ٍب اإلخالص فصاعدا حسب ترتيب
السور ُب اؼبصحف .ومن سورة اجملادلة يبدأ بعض الطلبة أبمر من الشيخ يكتبون دروسهم
أبنفسهم وُب كل مرة يعرضون ما كتبوه إٔب الشيخ ليصححو إن كان فيو أخطاء .ويستمر
الطالب كتابة ٍب حفظا سورة بعد سورة إٔب أن يتم حفظ القرآن كلو من اؼبعوذتُت إٔب سورة
البقرةٍ .ب يبدأ ابلتكرار مع مراقبو للقرآن حزاب أو جزءا أو جزأين ُب اليوم حسب قدرتو وخيتم
القرآن هبذا الشكل عرضا ذىااب وإاياب إٔب أن يقوى حفظو فيكون ابستطاعتو أن يعرض
عشرة أجزاء مرة واحدة ُب اليوم ،وأتخذ الطلبة ُب العادة ستة أشهر للوصول إٔب عشرة أجزاء
ُب اليوم ،وأتخذ البعض سنة إٔب سنتُت أو أكثر حسب طاقة الطالب.
النوع الثاين ىو اغبفظ ابستخدام اؼبصحف ونرى ىذا النوع شائعا ُب اؼبدارس اغبديثة
ويتشابو النوع األول ُب صبيع جوانبو ما عدا الكتابة.

 -8أساليب اجلمع (ادلراجعة)
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تركيا :بسبب طبيعة نظام اغبفظ اؼبتبعة ُب اؼبدارس القرآنية الًتكية فإن اؼبراجعة ربصل
تلقائيا مع اغبفظ ،ولذلك ليس ؽبا نظام مستقل بذاتو إال ُب بعض اغباالت االستثنائية ،على
سبيل اؼبثال ال اغبصر عندما يالحظ أستاذ الفصل أن حفظ الطالب للدروس القددية قد
ضعفت وأنو ال يستطيع ان يستظهر ىا إال بصعوبة أو انو يغلط كثَتا عند عرضها فإن استاذ
الفصل خيطط لو برانؾبا للمراجعة وخالل ىذه الفًتة فإنو ال َيخذ درسا جديد ويكتفي
دبراجعة الدروس القددية فقط .إضافة إٔب ىذا يوجد ُب بعض اؼبدارس كما سبق اغبديث عنو
ُب النقطة الثامنة برانمج للمراجعة بعد اػبتم لتقوية حفظ الطلبة الذين يستعدون لدخول
امتحان اغبفظ الذي تنظمو وقف الداينة.

السنغال :يوجد ُب السنغال نوعان من اؼبراجعة :أتكيدي ،تثبييت
النوع األول اؼبراجعة التأكيدية :إن األلواح اؼبستعملة للحفظ ُب اؼبدارس القرآنية
التقليدية تتسع ؼبقدار أربعة إٔب ستة دروس حسب اؼبستوايت ،وؽبذا فإنو بعد كل طبسة أو
ستة دروس فإن الطالب ديحو لوحو اؼبليء ليكتب درسا جديدا ،ولكن كجزء من أسلوب
اؼبراجعة اؼبتبعة ُب ىذه اؼبدارس فإن الطالب ال يستطيع أن ديحو لوحو للدروس اعبديدة إال
عندما ينجح ُب تسميع صبيع الدروس اؼبوجودة ُب اللوح صبعا ،إضافة إٔب ىذا ،ففي هناية كل
سورة أو حزب فإن الطالب يقوم بتسميع السورة كلها أو اغبزب كلو قبل أن ينتقل إٔب سورة
أو إٔب حزب آخر .ىذه النوع من اؼبراجعة يفيد للتأكد على أن حفظ الطالب لدروسو ليس
ضعيفا .ويسمى ىذا ُب بعض اؼبدارس اغبديثة دبراجعة الفجر.
النوع الثاين اؼبراجعة التثبيتية :ىذا النوع من اؼبراجعة يشمل كل ما حفظو الطالب من
القرآن ماعدا اغبزب أو السورة اليت ىو فيو ،ألنو يراجع ىذا القسم ُب اؼبراجعة التأكيدية كما
سبق .وكيفيتو ىو أن يراجع الطالب كل يوم حزاب أو جزءا أو جزأين كل يوم فيعرضو إٔب
األستاذ ُب اؼبساء .عدد األجزاء اليت يعرضو الطالب ُب اليوم يزداد كلما تقدم ُب اغبفظ.
يسمى ىذا النوع من اؼبراجعة ُب اؼبدارس اغبديثة دبراجعة اؼبساء .بعد إسبام حفظ القرآن كلو
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فإن الطالب يواصل ىذا النوع من اؼبراجعة إٔب أن يصل عدد األجزاء اؼبعروضة ُب اليوم عشرة
أجزاء ،عند ىذه النقطة فإن اؼبراقب يرسل الطالب إٔب شيخ اؼبدرسة ليمتحنو االمتحان
األخَت ،ىذا االمتحان األخَت يكون عبارة عن عبنة مكونة من ؾبموعة أساتذة ديتحنون
حفظ الطالب امتحاان ساخنا يشمل القرآن كلو فإذا قبح الطالب ىذا االمتحان حينئذ يفوز
بلقب اغبافظ فيصبح حافظا للقرآن حسب معيار اؼبدرسة.

 -9اخلتم واحلفظ مفهومها يف تركيا والسنغال:
ُب السنغال فإن كلمتا اػبتم واغبفظ تستعمل للتعبَت عن مراتب ـبتلفة للحفظ،
وتستعمل كلمة اػبتم للداللة على اغبفظ الذي حيتاج إٔب مراجعة لكي يقوى وتستعمل كلمة
اغبفظ للداللة على اغبفظ القوي الذي حيصل بعد التكرار واؼبراجعة الكثَتة .إال أنو ُب تركيا
فإن الكلمتُت تستعمل ككلمات مًتادفة ُب الغالب.

 -11مدة احلفظ
مدة زمن اغبفظ ُب تركيا ُب العادة تًتاوح بُت شبانية أشهر إٔب سنتُت ونصف على
األكثر بينما مدة اغبفظ ُب السنغال تدوم لسنتُت على األقل وألربع سنوات عادة .ما جيعل
مدة اغبفظ ُب تركيا تقل بكثَت من مدة اغبفظ اؼبتوسط ُب السنغال.

 -11نفقة ادلدارس:
السنغال :ديكن تقسيم اؼبدارس القرآنية ُب السنغال من حيث مصادرىا اؼبالية إٔب أربعة
أقسام:
أ) اؼبدارس اليت تعتمد ابتداء على ؿبصوالت التسول
ب) اؼبدارس اليت تعتمد ابتداء على دعم األوقاف اإلسالمية اػبَتية
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ت) اؼبدارس اليت تعتمد ابتداء على الرواتب الشهرية اليت تدفعها أولياء الطلبة.
ث) اؼبدارس اليت تعتمد ابتداء على ؿبصوالت فبتلكاهتا الزراعية ابإلضافة إٔب
اؼبساعدات اؼبالية اليت ذبودىا هبا اؼبنظمات اػبَتية
القسم األول :تكثر اؼبدارس ربت ىذا القسم ُب األرايف وُب اؼبناطق البعيدة من العاصمة،
ىناك الطلبة يوزعون أوقاهتم بُت التعليم والتسول ،يفرض عليهم شيخ اؼبدرسة رسوم معينة كل
يوم وعليهم أن يوفروىا ُب هناية اليوم بكافة الوسائل اؼبتاحة .يبدأ الطلبة يومهم بتسميع
دروسهم الصباحية إٔب األستاذ وقبيل الزوال خيرجون إٔب الشوارع للتسول وال يعودون إال بعد
أن جيمعوا الرسوم اؼبفروضة عليهم ُب ذلك اليوم.
القسم الثاين :تكون ىذه اؼبدارس ُب العادة داخلية ،وتتكفل بتوفَت صبيع احتياجات الطلبة
من األكل والشرب واؼبسكن وغَتىا.
القسم الثالث :تتميز اؼبدارس ُب ىذا القسم بعراقتها وكثرة طالهبا وىي ُب العادة أكرب
اؼبدارس القرآنية ُب البالد ،وأتٌب على رأس ىذه اؼبدارس معهد كوكي اإلسالمي ومدرسة
فاس تورَ ،يٌب معظم احتياجات ىذه اؼبدارس من اؼبأكوالت من اؼبزارع اليت تعمل فيها طلبة
اؼبدرسة ُب أايم الزرع واغبصاد .إضافة إٔب ىذا فكثَت من اؼبؤسسات اػبَتية تدعمها ،وكذلك
خريج اؼبدرسة من األغنياء ال يتهاونون ُب مد يد العون إليها عند اغباجة ،فهم الذين يتولون
بتوفَت اؼبدرسة اؼبواد الغذائية كاللنب واألرز اليت ال تزرعها اؼبدرسة .ويتكفلون كذلك بتمويل
صبيع مشاريع اؼبدرسة مثل بناء مباين جدد لتوسيع اؼبدرسة أو تنظيم أنشطة علمية ثقافية
لطالهبا.
القسم الرابع :قبد ىذا النوع من اؼبدارس ُب العاصمة دكار أو مدينة سانت لوي وتكون ُب
العادة داخلية ،ىنا أولياء الطلبة ىم اؼبصدر اؼبإب األول للمدرسة ،فبجانب رسوم الدراسة
الشهرية اليت يدفعوهنا فإهنم كذلك ال يتكاسلون ُب تقدمي اؼبساعدة اؼبادية واؼبعنوية إٔب
اؼبدرسة عند اغباجة.
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تركيا :أما ُب تركيا فإن وقف الداينة الًتكية ىو اؼبدعم األول والوحيد عبميع اؼبدارس اليت
ربت رعايتو واليت سبثل تقريبا  80ابؼبائة من ؾبموع اؼبدارس القرآنية اؼبوجودة ُب تركيا ،أما
اؼبدارس الغَت رظبية أو اليت ليست اتبعة لشؤون الداينة فإنو ينفق عليها جهات وأشخاص
ـبتلفة تتنوع حسب اؼبدارس.

النتيجة
رغم بعد اؼبسافة اعبغرافية بُت الدولتُت تركيا والسنغال وجدان أن ثقافة اؼبدارس القرآنية أو
ثقافة الدورات القرآنية ُب كال الدولتُت كادت أن تكون واحدة وال يفرق بينهما إال فروقا
يسَتة ُب األساليب واؼبناىج النابعة ُب اؼبقام األول عن حاالت الدولتُت االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والثقافية اؼبختلفة .على سبيل اؼبثال نرى أنو بسبب التقدم االقتصادي
الذي تتمتع بو دولة تركيا فمن اؼبعقول أن قبد مدارسها القرآنية تتميز بشيء من اإلمكانيات
اليت قد ال قبدىا ُب اؼبدارس القرآنية ُب السنغال .وكذلك بسبب سياسات الدولتُت
اؼبختلفتُت قبد أنو حينما تتمتع اؼبدارس القرآنية السنغالية بشيء من اغبكم الذاٌب فإن
اؼبدارس القرآنية الًتكية تديرىا الدولة من خالل مؤسستها وزارة الداينة الًتكية .ونالحظ أثر
االختالفات الثقافية بُت الدولتُت من حيث مقدار األمهية اليت تسندىا الشعب الًتكي
والسنغإب إٔب مراكز اغبفظ والتحفيظ تظهر جليا ُب عدد اؼبدارس القرآنية وعدد طلبتها .ففي
السنغال رغم قلة شعبها مقارنة إٔب الشعب الًتكي الذي يقدر اليوم بثمانُت مليون قبد أن
عدد اؼبدارس القرآنية فيها ال تقل بكثَت عن عدد اؼبدارس القرآنية ُب تركيا .ونالحظ فرقا
كبَتا ُب نوع العقوابت اؼبطبقة ُب مدارس الدولتُت نتيجة االختالفات االجتماعية اؼبوجودة
بينهما؛ فبينما نرى استعمال العقاب كوسيلة لًتبية الطلبة ُب اؼبدارس القرآنية مقبوال عند
اجملتمع فإنو ُب تركيا نشاىد عكس ذلك .إن ىذه الفروق كما رأينا تعود جذورىا إٔب أبعاد
وعناصر ـبتلفة انقشناىا لتوضيح مقامنا ُب ىذا القسم األخَت وىو أن صبيع األساليب
تشكلت وتطورت ألسباب منطقية وعملية قد ال تبدو للناظر ُب ابدئ األمر وعلى ىذا فإن
اؼبنهج اؼبتبع عند اؼبقارنة ىو منهج العرض والتوضيح بدال من منهج النقد والتصحيح.
ُب األسطر التالية ػبصت ما وجدتو من النتائج خالل ىذا البحث.
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أوال :رأينا أن أساليب الدولتُت اليت ديكن تلخيصها ربت ثالثة أنظمة نظام اغبفظ
والتحفيظ ،والنظام اإلداري ،والنظام اؼبإب متشاهبة ُب اؼبضمون ومتباينة ُب الشكل ورأينا أن
الوضع االقتصادي للدولة واتريخ الدولة اإلسالمية يلعبان دورا كبَتا ُب تشكيل ثقافة اؼبدارس
اليت نشهدىا اليوم .إن للمدارس القرآنية الًتكية اتريخ قدمي جدا حيث يعود سبعة قرون إٔب
الوراء سنوات عديدة من التجربة ذبعل مدارس الدولتُت ـبتلفة سباما .ديكن القول أبن كثَتا
من الفروق بُت اؼبدرستُت ينبع من ىذه الفجوة التارخيية .فليس للمدارس القرآنية السنغالية
اترخيا عريقا يرفع هبا إٔب مستوى اؼبدارس الًتكية من حيث التجربة إال أن أثر ىذا ُب نتائج
اؼبدارس يبقى خفيفا وخفيا.
اثنيا :الحظنا أن النظام اإلرادي ُب السنغال خيتلف عن الذي ُب تركيا من حيث أنو ليس
نظاما مركزاي واحدا يربط صبيع اؼبدارس القرآنية ُب البالد كما ىو اغبال ُب تركيا ،نرى كذلك
أنو نظاما ديناميكا قابال للتغَت والتطور وفقا للبياانت اؼبًتاكمة نتيجة ذبارب اؼبدرسة .الحظنا
أن مراحل تعيُت وتكوين اؼبعلمُت ُب اؼبدارس القرآنية ُب السنغال خيتلف من مدرسة ألخرى
فهي مبنية أساسا على آراء وذبارب شيخ اؼبدرسة .ابإلجياز ديكن القول أبن النظام اإلرادي
ُب السنغال مازال ُب تطوره أو أنو ٓب يكسب صفة الرظبية بعد كما ىو الشأن ُب تركيا
والسبب الرئيسي ُب ىذا ىو أن أعمال اػبدمة القرآنية ُب السنغال مازالت تدار ربت إطار
اجملهودات الشخصية ،بعكس دولة تركيا اليت تتؤب حكومتها دبهمة التعليم الديٍت وزبصص لو
ميزانية تقدر ابؼباليُت كل سنة.
اثلثا :وجدان أن الفروق اؼبوجودة بُت تركيا والسنغال من حيث األدوات اؼبستعملة ُب اغبفظ
والتحفيظ ىي فروق اقتصادية حبتة ،فكال الدولتُت تستعمل اؼبصحف اؼبطبوع كأداة أساسية
عند اغبفظ .نالحظ أنو بينما حيث اؼبدارس الًتكية الطالب على استعمال اؼبصحف الواحد
نرى أن الطالب العادي ُب مدرسة قرآنية ُب السنغال حيتاج ُب اؼبتوسط أربعة إٔب طبسة
مصحف طوال مدة .الفرق تنبع من أنو نتيجة توفر اإلمكانيات اؼبادية فإن بعض اؼبدارس ُب
تركيا تستعمل اغبواسيب اآللية كخيار اثن للطلبة الذين حيفظون أسرع عند السماع منها عند
القراءة ما ال قبده ُب السنغال وُب اؼبعاكس نرى أنو نتيجة عدم توفر اإلمكانيات فإن بعض
اؼبدارس ُب السنغال مازالت تستعمل اللوحة كأداة أساسية عند اغبفظ.
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رابعا :وجدان أن التحفيظ ُب السنغال يتم براويتُت بينما ُب تركيا فإنو يتم برواية واحدة فقط
وىو رواية حفص عن عاصم كما مر ذكره ُب قسم اؼبقارنة فإنو منذ دخول اإلسالم إٔب
السنغال كان التحفيظ يتم برواية ورش عن انفع وقد استمر األمر هبذا الشكل إٔب بداية
الستينات من القرن العشرين.
خامسا :وجدان أن منبع االختالفات اؼبوجودة ُب سن التسجيل ىو أنو ُب تركيا فبنوع قانونيا
أن يشتغل الطالب بشيء خارج التعليم الرظبي قبل سن أربعة عشرة سنة ،بينما ُب السنغال
فإن التعليم الرظبي ليس ؾببورا ما دينح للولد فرصة وحرية االشتغال أبي شيء يلوح لو فعلو.
ؽبذا ال نرى سنا ؿبددا للتسجيل إٔب اؼبدارس القرآنية ُب السنغال ويفضل أن يلتحق الطالب
اؼبدرسة القرآنية وىو مازال ُب سن مبكر ؼبا ُب ذلك من سهولة التوائم جبو اؼبدرسة وكذلك
القدرة القوية على اغبفظ ُب تلك السنوات من العمر.
سادسا :وجدان أن مدة اغبفظ تعد من أىم العناصر اليت تفرق بُت أساليب اؼبدرستُت ،فبينما
مدة اغبفظ ُب تركيا تًتاوح بُت أشهر معدودة إٔب ستُت ونصف على األكثر قبد أن مدة
اغبفظ اؼبتوسط ُب السنغال ىي أربعة سنوات ونعتقد أن ؽبذا تبعات ديكن مالحظتها ُب قوة
حفظ الطلبة ،ولكن لعدم توفر األحباث عن أي الطلبة أقوى حفظا جيعل القول بشكل قاطع
أبن حفظ الطلبة السنغاليون ىو أقوى من الطلبة األتراك غَت علمي ،ولكن مالحظاٌب لكثَت
من أصدقائي اغبفظة من األتراك تشَت إٔب احتمال صدق ىذه الفرضية.
سابعا :إن أكرب الفروق اليت ال حظنا ىا بُت مدارس الدولتُت تكمن ُب نظام حفظهما،
انولناه ابغبديث بشكل تفصيلي ُب قسم اؼبقارنة ،وجدان أن النظامُت ـبتلفُت سباما وال يوجد
أي عالقة تشابو فيما بينهمآ .ب قبد جوااب كافيا للسؤال كيف تطور النظامُت ليأخذا اغبالة
اليت مها عليها اليوم ،إال أننا وجدان أن النقطة األساسية اليت يركز عليها النظامُت ـبتلفة سباما
ونعتقد أن ىذا االختالف ُب ؿبور الًتكيز ىو السبب الرئيسي ُب اختالف النظامُت .فمن
اآلراء اؼبركزية اليت بٍت عليها نظام اغبفظ ُب السنغال ىو أن السور األخَتة من اؼبصحف ىي
السور األسهل للحفظ وأن السور األؤب من اؼبصحف وىي البقرة وآل عمران ىي السور
األصعب للحفظ وبناء على ىذا فإنو من األسهل للطالب اعبديد أن يبدأ اغبفظ من هناية
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اؼبصحف ٍب يصعد .ومن اآلراء األساسية كذلك ىو أن تقسيم اؼبصحف إٔب أحزاب بدال
من السور أو األجزاء جيعل اغبفظ ٍب اؼبراجعة أسهل للطالب وذلك ألن اغبزب أقصر من
اعبزء وأطول من كثَت من السور جيعل التعامل مع اغبزب أسهل وانسب عند اؼبراجعة .و منها
أنو ليس من اؼبفروض أن يكون صبيع الطلبة حفظة فيكفي للبعض أن يكون حافظا عبزء عم
أو تبارك أو يس .1أما ابلنسبة للًتكيا نرى أن الًتكيز يتمحور حول آراء خيتلف عن ىذه،
فمن اآلراء اؼبركزية اليت بنيت عليها نظامها اغبفظي فكرة أمهية أن خيتم الطالب القرآن ُب كل
شهر وأن يبٍت عالقتو جبميع أجزاء القرآن ُب نفس الوقت وؽبذا نرى أن لب نظام اغبفظ
الًتكي ىو أن يبدأ الطالب حبفظ الصفحة األخَتة ُب كل جزء وإذا أًب اعبزء الثالثُت يعود
من جديد فيحفظ الصحافة الثانية قبل األخَتة من كل جزء .نرى أن ىذه الفكرة وىي
ضرورة التعامل مع صبيع اجزاء القرآن ُب نفس الوقت غائبة سباما ُب نظام اغبفظ اؼبعروف ُب
السنغال ألن الفكرة ىناك ىو أن يبدأ الطالب من األسهل إٔب األصعب من آخر اؼبصحف
إٔب أول اؼبصحف .ابإلجياز ديكن القول أبن نظامي اغبفظ الًتكي والسنغإب خيتلفان ألن
ؿبور الًتكيز لكال النظامُت ـبتلفان ،ويبقى السؤال إذا كان ؽبذه االختالفات ُب النظام أي
عالقة مباشرة بنجاح اؼبدرسة موضوع للبحث لألطروحات اؼبستقبلية ُب ىذا اجملال.

قائمة ادلصادر وادلراجع:

كتاب هللا العظيم ،القرآن الكرمي.
اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ،وزبريج :فواز أضبد ،زمرٕب -دار النشر :بَتوت،
دار الكتاب العريب1999-1419 ،م
د .بن انصر بن عبد الرضبن العمار ،حفظ القرآن الكرمي وتعليمو يف مجيع مراحل
التعليم والتعليم اجلامعي – بدون اتريخ
1

جزء ٌس فً السنغال ٌراد به ٌس إلى الناس
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الًتمذي ُب أبواب فضائل القرآن ،وانظر :ضعيف سنن الًتمذي لأللباين-348 ،
 349رقم .554
ادلعجم الوسيط ،رلمع اللغة العربية( ،إبراىيم مصطفى  /أضبد الزايت  /حامد
عبد القادر  /دمحم النجار) ،دار الدعوة ،القاىرة

عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد

 ،أبو دمحم ،زكي الدين اؼبنذري (اؼبتوَب:

656ى ) ،جواب اغبافظ أىب دمحم عبد العظيم اؼبنذري اؼبصري عن أسئلة ُب اجلرح والتعديل،
احملقق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب اؼبطبوعات اإلسالمية حبلب
إظباعيل بن دمحم بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاين ،أبو القاسم،

اؼبلقب بقوام السنة (اؼبتوَب535 :ى ) ،الًتغيب والًتىيب ،احملقق :أدين بن صاّب بن
شعبان ،الناشر :دار اغبديث – القاىرة ،الطبعة :األؤب  1414ى  1993 -م

صحيح مسلم 4/2289
دمحم بن إظباعيل أبو عبد

البخاري اعبعفي ،اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من

أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو = صحيح البخاري ،احملقق :دمحم زىَت بن انصر الناصر،
الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة:
األؤب1422 ،ى  ،ج ،6ص192
صحيح البخاري

صحيح البخاري مع الفتح،
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ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص احملقق :دمحم
فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب – بَتوت

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو األزدي سنن
أيب داود احملقق :دمحم ؿبيي الدين عبد اغبميد ،الناشر :اؼبكتبة العصرية ،صيدا – بَتوت،

دمحم بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الًتمذي ،أبو عيسى (اؼبتوَب:
279ى ) ،اجلامع الكبري  -سنن الًتمذي ،احملقق :بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب
اإلسالمي – بَتوت ،سنة النشر 1998 :م

أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي (اؼبتوَب303 :ى ):
فضائل القرآن ،احملقق :د .فاروق ضبادة ،الناشر :دار إحياء العلوم  /دار الثقافة  -بَتوت /
الدار البيضاء ،الطبعة :الثانية1413 ،ى 1992 -م

أضبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري ،الناشر :دار اؼبعرفة  -بَتوت1960-1379 ،م

(إسطنبول)1117 ،
صحيح مسلم – كتاب الزىد والرقائق ،ابب التثبت ُب اغبديث ،وحكم كتابة العلم
– رقم ()5326
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الشيخ دمحم ـبتار الشنقيطي ،جيل القران ،ؾبموعة احملاضرات والدروس على الرابط /
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية25.05.2020،
http://www.islamweb.net
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview
&sid=6

السالمي ،البغداديٍ ،ب
زين الدين عبد الرضبن بن أضبد بن رجب بن اغبسنَ ،
الدمشقي ،اغبنبلي فتح الباري ،شرح صحيح البخاري
(اؼبتوَب795 :ى ) ربقيق :ؿبمود بن شعبان بن عبد اؼبقصود .الناشر :مكتبة الغرابء
األثرية  -اؼبدينة النبوية .اغبقوق :مكتب ربقيق دار اغبرمُت -القاىرة الطبعة :األؤب،
 1417ى  1996 -م ()52 /9

أبو الفضل أضبد بن علي بن دمحم بن أضبد بن حجر العسقالين ،تقريب التهذيب،
احملقق :دمحم عوامة ،دار الرشيد – سوراي ،الطبعة :األؤب1986 – 1406 ،م

أبو الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن حجر العسقالين ،هتذيب التهذيب،
مطبعة دائرة اؼبعارف النظامية ،اؽبند ،الطبعة :الطبعة األؤب 1909-1326 ،م

أم عبد الرضبن بنت مصطفى خبيت (2016 - 7 - 28م)" ،كيف أجنح يف
حفظ القرآن؟" ،اطّلع عليو بتاريخ 2017 - 9 - 24م.
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مسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشَتي النيسابوري ،ادلسند الصحيح ادلختصر
احملقق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الًتاث العريب – بَتوت،

فيصل البعداين ،حنو منهجية عملية يف حفظ القرآن الكرمي ،مقالة على شبكة
االنًتنيت من خالل الرابط / https://www.saaid.net/Quran/10.htm//
بتصرف

صحيح البخاري،
سنن ابن ماجو ،حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيسى البايب اغبليب2009م
أضبد بن األمُت ،الوسيط يف تراجم أدابء شنقيط ،الطبعة الرابعة ،مكتبة اػباقبي،
الناشر :مكتب اؼبدين ،القاىرة-1989.،م1409م

أضبد التجاين اؽبادي توري ،حترير األقوال يف اتريخ السنغال ،ن :دار اؼبقطم ،ط:
2009م

اإلنًتنيت ،موقعGéographie du ، www.senegalaisement :
27 / 08 / 2009،Sénégal
تقرير ىيئة اإلحصائيات الوطنية وزارة الداخلية السنغالية ،لعام 2009م.
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رئيس مجهورية السنغال السيد ماكي صال الذي انتخب ُب 2012م قرر إرجاع
مدة الرائسة إٔب طبس سنوات بعد أن كانت سبعا.
دستور مجهورية السنغال ،الصادر بعد استفتاء 2001م ،اؼبادة األؤب.
بيان وزارة الداخلية السنغالية ،عن وضع األحزاب السياسية قبيل االنتخاابت
الرائسية لعام 2012م.
دمحم اقباي ،اسًتاتيجية ادلستعمر الفرنسي جتاه اللغة العربية ،مرجع سابق،
1996م
د .اغباج موسى فال ،كتاب :اللغة العربية يف نظام التعليم السنغايل ،دار النشر
السنغإب2004 -م
عبد القادر سيال ،تقدمي عمر عبيد حسنة ،ادلسلمون يف السنغال ،معامل احلاضر
وآفاق ادلستقبل ،ن :كتابة األمة ،الناشر :رائسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية ُب دولة
قطر1985-1406 ،م
ابن فضل

ِ
اؼبنجد،
العمري ،مملكة مايل عند اجلغرافيني ادلسلمني ،صالح الدين ّ

ن :دار الكتاب اعبديد ،بَتوت – لبنان1402:ى 1992-م ،ط :الثانية

أبو عبيد البكري ،ادلسالك وادلمالك ،النشر :دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت،
1992م
د .عامر صمب ،األدب السنغايل ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اعبزائر 1398ى
 1978مدمحم اقباي ،مقال حول اسًتاتيجية ادلستعمر الفرنسي جتاه اللغة العربية1996 .م
د شارنو كاه اغببيب ،مدرسة بري من القرن السابع عشر حىت القرن العشرين،
ابريس1982 ،م ص49
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اخلليل النحوي ،اؼبرجع نفسو1374-1955 ،
عبد الرضبن أضبد عثمان ،مشكالت التعليم اإلسالمي يف إفريقيا ،جامعة إفريقيا
العاؼبية مركز البحوث والًتصبة ،السودان
خالد عبد اجمليد مرسى ،شيخ حامدو كان " التجربة الغامضة " أو التيار اإلسالمي
ُب األدب السنغإب اغبديث ،سبها مركز الدراسات األفريقية1989 ،م
شيخ صمب ،مشكالت تعليم اللغة العربية يف ادلدارس العربية األىلية ابلسنغال،
جامعة إفريقيا العاؼبية ال خرطوم2000م
مهدي ساٌب ،دارات حتفيظ القرآن الكرمي يف السنغال ،اؼبركز اإلسالمي اإلفريقي،
ؾبلة دراسات إفريقية1990 ،م
إظباعيل دمي ،اذلوية اإلسالمية يف السنغال ودور اللغة العربية يف تطويرىا،
السنغالية للطباعة والنشر ،دكار2010م
خدمي امباكي ،التعليم العريب اإلسالمي ُب السنغال ،حوليات اعبامعة اإلسالمية
ابلنيجر ،العدد السادس،
شارنو كاه اغببيب ،الكتاب ادلدرسي للتعليم العريب يف السنغال ،دراسة وصفية
ؼبنهج التعليم التقليدي ،معهد اػبرطوم الدوٕب 2006م
مقالة د .التهامي الراحي اؽبامشي ،بعنوان :التشاد ادلسلمة واليت نشرت ُب ؾبلة دعوة
اغبق العدد  /269السنة 1988م واليت تصدرىا وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية اؼبغربية.
لقد عاجل د .عمر دمحم صاحل ابه ،ىدا اؼبوضوع ُب كتابو :الثقافة العربية اإلسالمية
ُب الغرب اإلفريقي ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت 1992م والدي اطلعت بعد االنتهاء من ىدا
اعبزء،
شيخ حامد كان ،ادلغامرة الغامضة 1961م ترصبها إٔب العربية دمحم سعيد ابه.
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، وزارة الثقافة، حبث يف ملتقي تعليم القرآن الكرمي ابلسنغال،الشيخ أضبد سيسي
.1987 اؼبعهد اإلسالمي بداكار
 احللقة الثالثة عشر من ادلوسم الثاين من برانمج مسافر مع،الشيخ فهد الكندري
Ajoutée Youtube. حيث ًب تصوير ىذه اغبلقة ُب السنغال،القرآن الكرمي
 م2013

مصادر ابللغة الفرنسية

Paris 1913, P. 1P. Marty, Etude Sur Islam au Sénégal.
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Thierno KA: Ecole de Ndiadiaye: enseignement et
Thèse de doctorat culture arabo-islamiques (1890-1990)
d’état
La El-Hadj Oumar, Dr. Samba Dieng, :صامبا جنك
dimension PERLE DE L’İSLAM, Réalité Historique,
Les Nouvelles Editions Africaines du ،mystique
1999, DAKAR,SENEGAL.
Discours sur: l'héritage ،Idrissa SECK
islamique partie intégrante de notre patrimoine historique,
prononcé le 7 août 2010 à Thiès.
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Abdullah Emin Çimen, Hafızlık tarihi veTürkiye’deki
Kur’an kurslarının işlevselliği (İstanbul: sayfa Dijital
Baskı, 2010).
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Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi 29 (2013):179192
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