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ملخص البحث
 واستخدم.يهدف هذا البحث إىل التعرف على ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكرمي لدى احل ّفاظ يف املرحلة اجلامعية ماليزاي
 وجلمع.الباحث املنهج الكيفي إبجرّاء املقابلة شبه املقننة مع عشرة من احلفاظ اجمليدين وغري اجمليدين يف املرحلة اجلامعية ماليزاي
وتوصلت نتائج
ّ . ليسهل حتليلها وتفسريهاAtlas.Ti  استخدم الباحث األداة املساعدة اليت تسمى،بياانت البحث وحتليلها
البحث إىل ممارسات معينة يستخدمها احلفاظ اجمليدون وغري اجمليدين يف عملية تثبيت حفظ القرآن الكرمي قبل احلفظ وأثناء
 وقدم البحث العديد من التوصيات تتعلق ابملمارسات الفعالة املناسبة ملساعدة الطلبة غري اجمليدين يف تثبيت.احلفظ وبعد احلفظ
.حفظ القرآن الكرمي
. ممارسات، املرحلة اجلامعية، احلفاظ، حفظ القرآن الكرمي، تثبيت:الكلمات املفتاحية
The sustainability of the Quranic memorization techniques used by learners
to maintain their Quranic memorization among university students
Abstract
The aim of this study is to investigate the sustainability of the Quranic memorization techniques used by
learners to maintain their Quranic memorization among university students. The researcher used qualitative
approach using a semi-structured interview with ten selected graduated students with the strong and weak
memorizers. To analyze the data from the interview, the researcher used ATLAS.TI. Based on the data analysis,
the following results are listed as habits used by weak and good memorizers before, during and after
memorization process. Implications the study suggested the authority to recognize effective approaches that
could help poor students to maintain their Quranic memorization skills.

Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti amalan pengekalan hafazan dalam kalangan para penghafaz alQuran di peringkat universiti. Penyelidik menggunakan kaedah kualitatif menggunakan temu bual separa
berstruktur dengan memilih sepuluh penghafal di peringkat universiti yang mempunyai tahap hafazan yang
kuat dan lemah. Pengkaji menganalisis data dari sesi temu bual menggunakan ATLAS.TI. Dapatan kajian
menunjukkan beberapa amalan yang digunakan semasa proses pengekalan oleh penghafal yang lemah dan baik
sebelum, semasa dan selepas menghafal. Implikasinya, kajian ini mencadangkan kepada pihak yang berkenaan
untuk mengenali pasti pendekatan berkesan yang dapat membantu pelajar lemah bagi meningkatkan kemahiran
pengekalan hafazan al-Quran mereka.

املقدمة
 ولدى املاليزيني إقبال شديد على تعلّمه وحفظه،إن مكانة القرآن الكرمي يف نفوس املسلمني يف دولة ماليزاي مكانة سامية ومرموقة
 فإن احلكومة املاليزية تبذل قصارى جهدها يف نشر تعليم القرآن خاصة يف اآلونة.ألنه املصدر األساس لتنظيم حياة املسلمني
 وتظهر عناية الشعب املاليزي وحكومتهم يف العناية البالغة حبفظ القرآن مبشروع التحفيظ يف املؤسسة التعليمية واملدارس.األخرية
) الذىJAKIM( احلكومية واألهلية خآصة دار القرآن التابعة للحكومة املاليزية حتت رائسة مصلحة الشؤون اإلسالمية ماليزاي
 (سيف.خرجت هذه املؤسسة اآلالف من حفاظ القرآن الكرمي
َّ  وقد. عاما54 مر حواىل
َّ  وقد،م1966 قد بدأ منذ عام
)2014 :العزيزي
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إضافة إىل ذلك؛ فإن احلكومة املاليزية قد سعت إىل مشروع جديد منذ عام 2005م يف املدارس االبتدائية الوطنية وهو
مشروع ( )J-QAFأي تعليم أربع مهارات؛ وهي اخلط اجلاوي والقرآن واللغة العربية وفرض عني (املبادئ اإلسالمية األساسية)
من الصف األول االبتدائي حىت الصف السادس االبتدائي ،سعياً من وراء ذلك لتثقيف الطالب املاليزي املسلم بعلوم الدين
اإلسالمي ،ومن ضمنها القرآن الكرمي واللغة العربية (وزارة الرتبية املاليزية2005 ،م) .وكذلك برامج التحفيظ يف املدارس احلكومية
واألهلية تسمى "برانمج حتفيظ أولو األلباب" (وزارة الرتبية املاليزية2014 ،م).
مشكلة البحث
ابلرجوع إىل البحوث العلمية والدراسات امليدانية يف جمال حفظ القرآن ،وجد الباحث أن املشكلة يف تثبيت حفظ القرآن الكرمي
تدور حول ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكرمي لدى احلفاظ وهلا أتثري يف املناهج الدراسية وطرق التدريس وشخصية املعلم وقدرة
الطالب.
ومن حيث املناهج ،أظهر البحث أن عملية احلفظ ال تتناسب مع النتائج املرجوة (دار القرآن2012 ،م) ،وأما املشكلة
اليت تتعلق بقدرة الطالب ،فقد أ ّكد مسنان وأمحد2003( ،م) يف حبثهم أبنه ليس عند الطالب وقت حمدد للحفظ واملراجعة،
وهذا ُع َّد من العوامل اليت تؤدي إىل عدم احلفظ (عبداحلفيظ وهشيمة ونورحنا2003 ،م) ،أو عدم احلفظ املتني للدرس اجلديد
(حممد مرزوقى2008 ،م) ،وعدم فهم الرتمجة ملعاىن اآلايت القرآنية (عبداحلفيظ2005 ،م) ،أو قلة عملية التعلّم املستقل من
حيث التكرار واملراجعة أو قلة مشاركة الطالب يف املناقشات العلمية مع املعلمني (حممد مرزوقى2008 ،م) ،أو عدم استخدام
اسرتاتيجية فعالة وليس لدى الطالب اسرتاتيجية خاصة للحفظ (سيف العزيزي.)2014 :
وأما ابلنسبة عن مشكلة طرق التدريس أابنت نتائج دراسات متعددة عن تقلص فعالية األساليب يف عملية حفظ
القرآن (عبداحلفيظ وآخرون2003 ،م) ،وقلة وسيلة التعليم الفعالة حلفظ القرآن الكرمي (عبداحلفيظ وآخرون2005 ،م) ،وأنه ال
توجد طريقة فعالة منظمة يف حفظ القرآن الكرمي (فتح الرمحن2005 ،م) وعن عدم وجود طريقة املراجعة املنظمة (حممد مرزوقى،
2008م) .ومن حيث شخصية املعلم ،ذكر حممد مرزوقي ( )2008أن بعض املعلمني ليسوا مؤهلني يف جمال التعليم وخاصة يف
ممارسة املهارات الرتبوية ،إذا ما كانوا غري الدائمني.
ومن خالل نتائج تلك األحباث السالفة الذكر يف جمملها ،اتضح للباحث أن ضعف الطالب يف استيعاب احلفظ
اجلديد ومراجعة احلفظ القدمي ومتكينه يرجع إىل عدة األسباب .وهذه العوامل كلها تؤدى إىل إشكاالت كبرية كعدم إمتام املقررات
احملددة يف حفظ القرآن يف الوقت احملدد .ابإلضافة إىل حدوث إحباط بني الطالب بسبب فشلهم يف احلفظ يف فرتات معينة مما
قد يسبب عند بعضهم الشعور ابليأس والقنوط ،والشعور ابلنقص .وأشد من ذلك عدم الرغبة يف مواصلة الدراسة حىت يف
جماالت أخرى ألهنم يشعرون أبهنم فشلوا يف إمتام حلم والديهم جبعل أبنائهم من احلفاظ للقرآن الكرمي (عبداحلفيظ2005 ،م).
والسؤال املطروح هنا؛ ما هى املمارسات الىت استخدمها احلفاظ والعوامل املساعدة يف تثبيت حفظهم للقرآن الكرمي؟
وكيف كان عملية العرض للدرس اجلديد وطريقة مراجعة احلفظ وتفعيل العمليات يف تثبيت احلفظ وغريها؟ وكيف كان أخالقية
احلفاظ يف حفظ القرآن الكرمي؟
ويرى الباحث أن العجز يف استخدام اسرتاتيجية فعالة من األسباب الرئيسي املسامهة يف فشل الطالب يف عملية حفظ
القرآن .وانطالقاً من هذا ،أنه ينبغي أن يقوم ابلبحث العلمي حلل هذه املشكلة وخاصة حول ممارسات احلفاظ يف عمليّة تثبيت
حفظ القرآن نظرا ألمهيته ليكون استعدادا حنو بناء اجليل القرآين اجلديد يف املستقبل القريب خاصة يف إخراج جيل متمكن
حافظ القرآن الكرمي انجح يف إصالح اجملتمع املاليزي .ابستخدام ابلرجوع إىل منهج قيم ومثمر يف برانمج حفظ القرآن.
هدف البحث
خاصة احلفاظ غري اجمليدين إلتقان
احلفاظ
لدى
الكرمي
القرآن
حفظ
تثبيت
يف
احلفاظ
ممارسات
معرفة
هو
البحث
إن هدف
ّ
حفظهم للقرآن الكرمي.
الدراسات السابقة
أوال :سييت رضاء النور إدريس يف دراستها
من بني البحوث املتعلقة حبفظ القرآن ،حيث قد عثر الباحث على عدة دراسات منها ً
اليت أُجريت يف معهد حتفيظ القرآن اإلتقان يف أمبانج ،كواال ملبور ) (Kuala Lumpurحنو فعالية أساليب التلقني ،وجدت أن
دور املعلّمني واآلابء يف تشجيع الطالب على حفظ القرآن عامل رئيس يف حتقيق جناح الطالب .ووجدت الدراسة أن أسلوب
التكرار هو أكثر أمهية لتحقيق حفظ القرآن.
الكمي لفتح الرمحن حممد حفيظ والذي يتعلق جبودة حفظ القرآن والعوامل اليت تؤثّر عليها ،وجدت الدراسة أن
ويف
البحث ّ
الفصل الدراسي السادس من مؤسسة دار القرآن ) (JAKIMأن ( )٪58من اجمليبني ال يعرفون طريقة حم ّددة ومنظّمة
الطالب يف
أيضا أن الوقت احمل ّدد مع املعلّمني عند تعليم وتعلّم حفظ القرآن ساعتان يف اليوم ال
متكنهم من حفظ القرآن .وأثبتت دراسته ً
تكفي ألن الوقت املتاح يرّكز أكثر على تسميع احلفظ اجلديد فقط .فتوفري الوقت املتّسع يف هذا البحث من التحدايت اليت
يواجهها الطالب .
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ويف دراسة خري العزة محزة عن دور األبوين يف حتفيز أبناءهم يف حفظ القرآن الكرمي .اختارت الباحثة أسرة من األسر اليت يدرس
أوالدها يف معهد التحفيظ أمفاغ كواال ملبور  (Kuala Lumpur).قيّمت الباحثة الدور الذي تقوم به األسرة يف حتفيظ أوالدهم
جدا يف مستوى حتصيل أبنائهم وجعلهم ح ّفاظ القرآن .وذلك من خالل
القرآن .وأشارت النتيجة إىل أن دور
مهم ً
األسرة.األبوين ّ
املستمر من
التحفيز والتشجيع
ّ
فعالة تشري إليها دراسة عبد
النص القرآين يف أساليب التدريس وتعلّم حفظ القرآن طريقة ّ
وأما عملية التسميع وطريقة كتابة ّ
احلفيظ عبدهللا عن فعالية أسلوب التلقني يف معاهد التحفيظ يف والايت سالجنور) ، (Selangorوجنري مسبيالن
ي
الفعالة يف تعليم حتفيظ القرآن يف َ
) ،(NegeriSembilanوكلنتان) ، (Kelantanونتائجها ( .)٪82ويف دراسته عن الطريقة ّ
معهد ْ
والييت كواال ملبور ) (Kuala Lumpurوترجنانو) ، (Terengganuأثبتت دراستهم أن طريقة التسميع ،وتكرار اآلية يف
التحفيظ يف َ ْ
أيضا
احلفظ ،أظهرت نتائج جيدة .يف حني أن طريقة كتابة اآلايت وفهمها تشري نتائجها إىل مستوى معتدل .وأشارت النتائج ً
إىل أمهية أخالق الطالب يف حفظ القرآن وأمهية احلفاظ عليها ،وهو األمر الذي ال بد منه يف عملية تعلّم حفظ القرآن .
تبني للباحث أهنا ترتبط ابلبحث احلايل ،حيث تناولت اجملال نفسه الذي يدرسه
بعد مطالعة الدراسات السابقة ومراجعتهاّ ،
وضحت للباحث مدى اهتمام أبناء ماليزاي
البحث احلايل ،أال وهو جمال حفظ القرآن الكرمي يف ماليزاي ،طرائقه وأساليبه ،وأهنا ّ
ابلقرآن الكرمي وعلومه ،وحفظه ،وأن الباحث استفاد منها كثريا ،وخاصةً من حيث املعلومات واملنهجية ،وتعرف الباحث منها
على مفاهيم ومصطلحات جمال حتفيظ القرآن ،مع أن تلك ًالدراسات السابقة كان تركيزها على القواعد و ّالتقنيات وأساليب
خاصة احلفاظ غري اجمليدين
احلفظً ،
فضال عن التعرف على معرفة ممارسات احلفاظ يف تثبيت حفظ القرآن الكرمي لدى احلفاظ ّ
إلتقان حفظهم للقرآن الكرمي.
منهجية البحث والعينة
نظرا لطبيعة مشكلة البحث وهدفه ،اتّبع الباحث املنهج الكيفي ابستخدام دراسة احلالة ) (Case Studyألهنا األسلوب البحث
ً
املنهج األمثل عن طريق املقابلة شبه املقننة ) (Interview Semi-Structuredبوصفها أفضل أسلوب وأنسب وسيلة جلمع
ويتكون جمتمع البحث من ح ّفاظ القرآن الذين تزيد سنوات خرباهتم عن أكثر من ثالث سنوات،
املعلومات من أفراد
العينة،رت ّ
اتيجيات مناسبة هلم يف حفظ القرآن الكرمي ،وهم من احلاصلني على شهادة دبلوم حتفيظ القرآن.
وهم الذين يستخدمون اس

إجراءات مجع البياانت
أوال :إعداد أسئلة املقابلة (Interview
مت إجراءات مجع البياانت ) (Data Collection Proceduresابتباع اخلطوات اآلتيةً ،
ابعا :إجراء املقابلة ابللغة
ر
املقابلة
على
)questionاثنيًا :مراجعة وتصحيح دليل املقابلة ) (Interview Guideاثلثًا :املوافقة
ً
سابعا:
(
Themes
)
املقابلة
لبياانت
العناوين
سادسا :بناء
املاليوية خامسا :تفريغ مضمون املقابلة )(Transcribing the Data
ً
ً
حصول على ًموافقة احمل ّك َمني  (Interater Agreement).مث قام الباحث بتحليل بياانت البحث ابستخدام األداة املساعدة اليت
تسمى . ATLAS.ti
واختار الباحث عشرة طالب من خريج دار القرآن ،مخسة طالب من اجمليدين حلفظ القرآن ،ومخسة طالب من غري اجمليدين
حلفظ القرآن ،بوصفهم عينةً غرضية ) ، (Sampling Purposiveويرجع سبب اختيار هؤالء عينةً إلجراء البحث إىل اآليت:
كامال خالل ثالث سنوات ،وحصلوا على تقدير ممتاز يف مادة حفظ
فهم من خريج دار القرآن الذين حفظوا القرآن ً
1.اجمليدون ُ
القرآن شفوااي وحتريرااي.
أتخروا عن إمتام احلفظ خالل ثالث سنوات ،وحصلوا على تقدير
2.وغري اجمليدين هم من دارسي دار القرآن وهم من الذين ّ
مقبول يف مادة حفظ القرآن شفوااي وحتريرااي .
اجلدول (:)1
البياانت الشخصية مع الرموز اخلاصة
الرقم الرمز اجلنس نتيجة االمتحان ( )SPMنتيجة الدبلوم مستوى التعليم عند أولياء األمور
1
2
3
4
5
6
7

طم  1الطالب
طم  2الطالب
طم  3الطالب
طم  4الطالب
طم  5الطالب
طغم  1الطالب
طغم  2الطالبة

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

ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
مقبول
مقبول

جامعة /جامعة
مكتب /مدرسة اثنوية
مكتب /مدرسة إبتدائية
جامعة /جامعة
مكتب/مدرسة إبتدائية
مكتب /كلية
جامعة /جامعة

8
9
10

طغم  3الطالبة
طغم  4الطالبة
طغم  5الطالبة

 Bال ميالئ بكاملها
4A 2B 5C
ال ميالئ

مقبول
مقبول
مقبول

مكتب /كلية
كلية /مدرسة اثنوية
جامعة /مكتب

ابلرجوع إىل اجلدول ( ) 4.1اتضح أن عدد العينة يف هذه الدراسة تتكون من عشرة الطالب والطالبات؛ مخسة من املمتازين
ومخسة من املقبولني .وهذا اجلدول يبني اجلنس والرموز ونتيجة االمتحان الثانوية املاليزية ( ،)SPMونتيجة شهادة الدبلوم
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ومستوى التعليم عند أولياء األمور .وبدأ الباحث يسرد نتائج البحث حسب ترتيب أسئلة البحث بدءً من التصورات والتحدايت
وكيفية اخلالص منها واالسرتاتيجيات.
نتائج البحث
توصل البحث احلايل من خالل املقابالت إىل املمارسات قبل احلفظ وأثناء احلفظ وبعد احلفظ ،واسرتاتيجيات التكرار،
وقداسرت ّ
اتيجيات فهم اآلية ومعانيها ،واسرتاتيجيات اختيار املكان ،واختيار الوقت ،واستخدام التقنيات الفعالة ،واإلكثار من
األعمال قبل احلفظ وأثنائه وبعد احلفظ ،والتقليل من األعمال قبل احلفظ وأثنائه وبعد احلفظ ،واستخدام اآلالت املساعدة يف
احلفظ ،واستخدام احلواس اخلمس كالقراءة ،والنظر ،واالستماع والكتابة ،واسرتاتيجيات حتديد مدة احلفظ واسرتاتيجيات تثبيت
احملفوظ .وللتوضيح ميكن الرجوع إىل الشكل ( )1كاآليت:
الشكل (:)1
املمارسات يف عملية تثبيت حفظ القرآن

قبل الحفظ

أثناء
الحفظ

االستماع
النظر

بعد الحفظ

الكتابة

مدة الحفظ

استخدام
الحواس

التكرار

الممارسات

استخدام
اآلالت
المساعدة

فهم اآلية

التقليل من
األعمال

اختيار
المكان
اختيار
الوقت

التقنيات
الفعالة

تقسيم
المقرر

اإلكثار
من
األعمال

املمارسات قبل احلفظ وأثنائه وبعد احلفظ
اهتم الباحث يف هذا القسم مناقشة النتائج املتعلقة ابملمارسات الىت يستخدمها احلفاظ اجمليدون وغري اجمليدين حنو حفظ القرآن
قسم الباحث املمارسات يف حفظ القرآن إىل ثالثة أقسام وهى :املمارسات قبل احلفظ ،واملمارسات أثناء احلفظ،
الكرمي.
فقد ّ
بعد احلفظ .وذكر الباحث املمارسات األخرى املكملة يف إمتام احلفظ من خالل عملية احلفظ .وفيما يلي مناقشة
واملمارسات
كل املمارسات املذكورة آنفا:
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األول :املمارسات قبل احلفظ
فيما يتعلّق ابملمارسات قبل حفظ القرآن ،دلّت نتائج البحث على أن املستجيبني قد اتفقوا يف البعض واختلفوا يف بعضها
اآلخر .أما الطالب اجمليدون فقد طبّقوا اآلداب الطيبة واألمور املستحسنة قبل الشروع يف حفظ القرآن كابتداء ابلوضوء ،والدعاء
حلفظ القرآن ،واالستغفار ،وصالة احلاجة ،والتخلى عن األمور امللغية الدنيوية ،وكذا التجنب عن األمور التافهة املؤثرة على
احلفظ ،وااللتزام على املصحف اخلاص له ،واختيار املكان اخلايل ذى الصدى كغرفة الفصل ،وااللتزام على القراءة املكررة ،وقضاء
الوقت ما بني ثالث إىل مخس ساعات يف اليوم مع القرآن حفظا ومراجعة ،والرجوع إىل كتب ترمجة القرآن والتفاسري ملعرفة معاىن
اآلايت وفهمها.
وأما احلفاظ غري اجمليدين فقد طبقوا األمور اآلتية كالقراءة املكررة ابلتجويد حىت الفصيحة ،وتقطيع اآلية ،والدعاء،
والرجوع إىل كتب ترمجة القرآن والتفاسري ملعرفة معاىن اآلايت وفهمها ،واختيار أول الفجر للحفظ ،وطلب رضا الوالدين ودعائهم
ابالتصال هاتفيا ،وإعداد اجلدول للحفظ ،وكتابة اآلايت ،وتكرار احلفظ اجلديد ،ومراجعة احلفظ القدمي ،وقيام الليل ،أوصالة
الليل ،والقراءة املستمرة يف الوقت الفارغ ،واغتنام الوقت الفراغ لقراءة القرآن ،وحتديد قدر اآلية الىت حتفظها ،وقضاء الوقت غالبا
ما بني  40دقيقة إىل ساعة واحدة لصفحة واحدة للحفظ اجلديد .وللتوضيح ميكن الرجوع إىل اجلدول ( )2كاآليت:
احلفاظ اجمليدون
طم 1
طم 2
طم 3

طم 4
طم 5

اجلدول (:)2
املمارسات قبل احلفظ
احلفاظ غري اجمليدين
ممارساهتم
الوضوؤ ،والقراءة املكررة ابلتجويد ،طغم 1
تقطيع اآلية ،الرتكيز حىت حيفظ،
احلفظ ابليل والتثبيت يف الصباح،
صالة احلاجة ،قيام اليل ،حتديد طغم 2
اآلية الىت يريد حفظها ،القراءة
اجملودة املكررة ،تقسيم الصفحة إىل
نصفني،
التخلى عن األمور الدنيوية ،االلتزام طغم 3
ابملصحف الواحد،
املصحف اخلاص له ،اختيار املكان
اخلاىل ذى الصدى ،احلفظ وتكرار
اآلية ما بني  10-5إىل أن حيفظ،
التزام قراءة املأثورات ،صالة اجلماعة
طغم 4
معرفة معاين اآلية وفهمها
االستعداد النفسي ،وجتنب اهلاتف طغم 5
واالتصال ،وحتديد قدر الصفحة،
واختيار املكان اخلايل ،املصحف
اخلاص املقياس الكبري ،وعدم تبادل
املصحف ،استخدام القلم للرتميز،
واملأثورات ،حلقة القرآن ،صالة
التسبيح ،وحلقة األسرة

ممارساهتم
القراءة املكررة ابلتجويد ،تقطيع اآلية،
الدعاء ،فهم اآلية ،وتوصيل اآلية،
الدعاء ،القراءة املكررة حىت الفصيحة،
وفهم اآلية ،وتقطيع اآلية،
إعداد اجلدول للحفظ ،كتابة اآلايت،
تكرار احلفظ اجلديد ،مراجعة احلفظ
القدمي ،قيام اليل ،صالة اليل
حتديد قدر احملفوظ ،احلفظ يف أول
الفجر ،القراءة املكررة حىت الفصيحة،
طلب رضا الوالدين ابالتصال هاتفيا
القراءة املستمرة يف الوقت الفارغ ،اغتنام
الوقت الفارغ لقراءة القرآن ،حتديد قدر
اآلية الىت حتفظها ،قضاء ما بني 40
دقيقة إىل ساعة واحدة لصفحة واحدة،
القراءة املكررة

الثاين :املمارسات أثناء احلفظ
وأما املمارسات أثناء حفظ القرآن ،دلّت بياانت البحث على أن املستجيبني قد اتفقوا يف بعضها واختلفوا يف بعضها اآلخر.
أما احلفاظ اجمليدون فقد طبّقوا عملية التكرار ،واحلفظ ابلرتكيز ،واحلفظ دفعة واحدة مع االسرتاحة أثناء احلفظ ،واحلفظ قليال
قليال ،وتقسيم قدر اآلية ،وتقطيع اآلية ،وال يؤثر ابلبيئة ،واستخدام طريقة اآلية ،وتقسيم مدة احلفظ نصف ساعة لكل صفحة،
وحتديد الوقت من الصباح إىل العصر فقط ألن بعد العصر وقته مقدم لألمور الالصفية.
وأما احلفاظ غري اجمليدين فقد طبّقوا القراءة املكررة ابلتجويد ،وتقطيع اآلية ،والدعاء ،وفهم اآلية ،وتكرار اآلية أكثر
من مخسة ،وتقسيم الصفحة أىل نصفني ،والتسميع مع األستاذة ،وكتابة احملفوظ .وللتوضيح ميكن الرجوع إىل اجلدول ( )3اآليت:
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اجلدول (:)3
املمارسات أثناء احلفظ
احلفاظ غري اجمليدين
ممارساهتم
فهم اآلية والرجوع إىل كتب ترمجة طغم 1
القرآن ملعرفة معاىن اآلايت
الرتكيز ابآلايت ،تكرار اآلية ،طغم 2
وتقسيم الصفحة ،احلفظ بشدة
احلفظ دفعة واحدة مع اسرتاحة أثناء طغم 3
احلفظ
احلفظ قليال قليال ،تقسيم قدر اآلية ،طغم 4
تقطيع اآلية ،ال دفعة واحدة ،ال
يهتم ابلبيئة
طريقة اآلية ،احلفظ دفعة واحدة ،طغم 5
تقسيم مدة احلفظ ،طريقة اآلية
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ممارساهتم
القراءة املكررة ابلتجويد ،تقطيع اآلية،
الدعاء ،فهم اآلية
تكرار اآلية أكثر من مخسة ،تقسيم
الصفحة أىل نصفني ،الدعاء وفهم اآلية
وتقطيع اآلية
التسميع مع األستاذة ،كتابة احملفوظ
تقسيم الصفحة
تكرار اآلية

الثالث :املمارسات بعد احلفظ

وأما املمارسات بعد حفظ القرآن ،دلّت نتائج البحث على أن احلفاظ اجمليدين فقد يطبِّّقون صالة احلاجة لتقوية احلفظ ،والقراءة
يف الصالة ،ومراجعة احلفظ اجلديد ،وتكرار احملفوظ أثناء املشي ،ومراجعة احلفظ القدمي يف آخر األسبوع ،وإعادة احلفظ اجلديد
بعد التسميع ،وإعادة احلفظ اجلديد بعد التسميع إىل العصر ،والتقييم اليومي.
وأما احلفاظ غري اجمليدين فقد يطبقون اإلعادة مع الزميل ،والتسميع احلفظ اجلديد مع األستاذة ،والكتابة بدون النظر
إىل املصحف يف الدفرت اخلاص (تقنية دار القرآن) ألهنا تساعد على تثبيت احلفظ ويف االختبار التحريري ،واملراقبة على الكتابة
من قبل األستاذة .وللتوضيح يرجى الرجوع إىل اجلدول ( )4كاآليت:
احلفاظ
اجمليدون
طم 1
طم 2
طم 3
طم 4
طم 5

اجلدول (:)4
املمارسات بعد احلفظ
احلفاظ غري ممارساهتم
ممارساهتم
اجمليدين
مراجعة احلفظ
صالة تقوية احلفظ ،القراءة يف الصالة طغم 1
اإلعادة مع الزميل ،والتسميع مع األستاذة ،الكتابة
مراجعة احلفظ اجلديد ،التكرار أثناء طغم 2
بدون النظر إىل املصحف يف الدفرت اخلاص مع مراقبة
املشي ،ترديد اآلية عند املشي إىل
من األستاذة
السكن،
صالة تقوية احلفظ
مراجعة احلفظ القدمي يف آخر األسبوع طغم 3
طغم 4
إعادة احلفظ اجلديد بعد التسميع
إعادة احلفظ اجلديد بعد التسميع إىل طغم 5
العصر ،التقييم اليومي،

مناقشة النتائج
اهتم الباحث يف هذا القسم مناقشة النتائج املتعلقة اليت هتدف إىل معرفة املمارسات الىت يستخدمها احلفاظ اجمليدون وغري
قسم الباحث املمارسات يف حفظ القرآن إىل ثالثة أقسام وهى :املمارسات قبل احلفظ،
اجمليدين حنو حفظ القرآن الكرمي.
فقد ّ
بعد احلفظ .وذكر الباحث املمارسات األخرى املكملة يف إمتام احلفظ من خالل عملية
واملمارسات أثناء احلفظ ،واملمارسات
احلفظ .وفيما يلي توضيح لكل من املمارسات:
األول :املمارسات قبل احلفظ
اتضح من نتائج البحث أن احلفاظ اجمليدين قد طبّقوا اآلداب اإلسالمية يف طلب العلم القرآين واألمور املستحسنة قبل الشروع
يف حفظ القرآن كابتداء ابلوضوؤ والدعاء حلفظ القرآن واالستغفار وصالة احلاجة ،والتخلى عن األمور امللغية الدنيوية ،والتجنب
عن األمور التافهة املؤثرة على احلفظ ،وااللتزام على املصحف اخلاص له ،واختيار املكان اخلايل ذى الصدى ،وااللتزام على
القراءة املكررة ،والرجوع إىل كتب ترمجة القرآن والتفاسري ملعرفة معاىن اآلايت وفهمها.
96

Vol. 6, No. 1; 2021

Jurnal al-Turath

http://spaj.ukm.my/jalturath

وأما احلفاظ غري اجمليدين فقد طبقوا اآلداب اآلتية كالدعاء والقراءة املكررة ابلتجويد ابلفصاحة ،وتقطيع اآلية ،والرجوع
إىل كتب ترمجة القرآن والتفاسري ملعرفة معاىن اآلايت وفهمها ،وطلب رضا الوالدين ودعائهم ابالتصال هاتفيا ،وإعداد اجلدول
للحفظ ،وكتابة اآلايت ،وتكرار احلفظ اجلديد ،ومراجعة احلفظ القدمي ،وقيام الليل ابلصالة وقراءة القرآن وحفظه ،واختيار أول
الفجر للحفظ ،وحتديد قدر اآلية الىت حتفظها ،وقضاء الوقت غالبا ما بني  40دقيقة إىل ساعة واحدة لصفحة واحدة ،واغتنام
الوقت الفارغ لقراءة القرآن ،ووتطبيق القراءة املستمرة .وهذه املمارسات واآلداب عالوة على ما أرشدها كتاب دليل حفظ القرآن
( ) 2011الذى أخرجه دار القرآن كإخالص النية هلل تعاىل ،والدعاء بكل تضرع وإحلاح للتوفيق يف حفظ القرآن ،واالستغفار،
وسرت العورة ،واالبتعاد عن املعاصي وعن األمور امللغية الدنيوية ،والتحلي ابلصرب ،والعزم القوي على احلفظ ،واحلفاظ على الوضوء
دائماً ،واالجتاه للقبلة ،واحلفاظ على الطهارة ،والتأكد من نظافة مكان قراءة وحفظ القرآن ويستحسن أن يكون يف املسجد،
وختصيص الوقت الكايف للحفظ.
الثاين :املمارسات أثناء احلفظ
يظهر من النتائج أن املستجيبني يهتمون ابآلداب يف حفظ القرآن ويطبقون العمليات املستحسنة كاالجتاه للقبلة أثناء القراءة،
واالحرتام الدائم لألستاذ ،واإلكثار من صالة النوافل والقراءة فيها ابآلايت اليت متّ حفظها ،وجتنّب احلفظ عند وقت النعاس وأخذ
الراحة والتنفس ألن ذلك من األسباب املستخدمة يف زايدة احلفظ والرتكيز عليه الذي يوافق اسرتاتيجيات احلفظ عند الغواثين
نص على التن ّفس أنه من األساليب املستخدمة املساعدة للحفظ .وما ذُكر يف هذا الباب يؤيده ما ذكره عزميل (2010م)
حيث ّ
وصديق ( 2012م) أن احلفاظ بدار القرآن يهتمون ابآلداب يف حفظ القرآن ويطبقون العمليات املستحسنة كاجتاه القبلة وإبقاء
الوضوء أثناء القراءة ،واحرتام األستاذ .واتضح من نتائج البحث أن احلفاظ اجمليدين فقد طبّقوا عملية التكرار ،واحلفظ بشدة،
وحفظ اآلية املراد حفظها دفعة واحدة مع اسرتاحة أثناء احلفظ ،وكذا تقطيع اآلية ،وهناك من ال حيفظ دفعة واحدة بل حيفظ
قليال قليال بتقسيم قدر اآلية ،وال يتأثر ابلبيئة حوله ،واستخدام طريقة اآلية أى حيفظ آية بعد آية ،وهناك (طم  )5من طبق
احلفظ دفعة واحدة ،وختصيص مدة احلفظ نصف ساعة لكل صفحة ،وحتديد الوقت من الصباح إىل العصر فقط ألن بعد
العصر وقته مقدم لألمور الالصفية .وأما احلفاظ غري اجمليدين فقد طبّقوا القراءة املكررة ابلتجويد ،وتقطيع اآلية حسب قطع
مناسبة ،والدعاء ،وفهم اآلية ،وتكرار اآلية أكثر من مخسة ،وتقسيم الصفحة إىل نصفني ،والتسميع مع األستاذة ،وتطبيق كتابة
احملفوظ .وهذه املمارسات عالوة على ما أرشدها كتاب دليل حفظ القرآن (2011م).
الثالث :املمارسات بعد احلفظ
اتضح أن املستجيبني أجابوا مبا يلي :فاحلفاظ اجمليدون فقد يطبقون صالة احلاجة لتقوية احلفظ ،والقراءة يف الصالة ،ومراجعة
احلفظ اجلديد ،وتكرار احملفوظ أثناء املشي ،وحتديد مراجعة احلفظ القدمي يف آخر األسبوع ،وإعادة احلفظ اجلديد بعد التسميع،
وإعادة احل فظ اجلديد بعد التسميع صباحا إىل وقت العصر ،وعمل التقييم اليومي .وأما احلفاظ غري اجمليدين فقد يطبقون
اإلعادة مع الزميل ،والتسميع للحفظ اجلديد مع األساتذة ،والكتابة بدون النظر إىل املصحف يف الدفرت اخلاص (تقنية دار
القرآن) ،وهذا يساعد كثريا على تثبيت احلفظ ويف االختبار التحريري ،واملراقبة على الكتابة من قبل األساتذة .وكذا دلّت النتائج
اهتموا ابملواظبة على الصلوات الفريضة مجاعة يف املسجد وخاصة صالة الصبح ملا فيها من وقت األفضل
على أن املستجيبني قد
للحفظ والقراءة فيها كان ّمشهوداً (اإلسراء ،)78 :وكذلك القراءة يف الصلوات املفروضة اتباعاً لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم
كما ورد يف األحاديث الصحيحة ،وعملية ترديد اآلايت احملفوظة يف القلب دائماً سواء أثناء املشي أو القيادة أو االضطجاع
وقرائه ،واالبتعاد عن املعاصي
عندما تسنح الفرصة لذلك ،ومالزمة اجللوس واالختالط الدائم واالقرتاب من حفاظ
القرآن ّ
امللهية .وهذه املمارسات تؤيد ما
واملنكرات واملكروهات والشبهات وكل ما يذهب املروءة مع جتنب االنشغال ابألمور الدنيوية
أرشدها كتاب دليل حفظ القرآن (.)2011
التوصيات:
يالحظ الباحث خالل ما توصل إليه هذا البحث بعض املمارسات املستخدمة يف حفظ القرآن وضرورة تطوير مستوى التعلم
لدى احلفاظ عن طريق حتسني اسرتاتيجيات احلفظ اليت يستخدموهنا ،أتيت توصيات البحث إىل مراكز تعليم حفظ القرآن:
 أن تضع مؤسسة دار القرآن اسرتاتيجيات واضحة وفعالة يف تعليم مهارة تثبيت حفظ القرآن الكرمي لطالهبا أبن تتعرف
على االسرتاتيجيات املناسبة وإعدادها ملساعدة الطلبة ال سيما غري اجمليدين.
 أن تعقد الندوات العلمية أو احللقات الدراسية للطالب أو الدورات التدريبية يف تعريفهم ابسرتاتيجيات حفظ القرآن،
وتدريبهم على استخدامها والتطبيق الفعلي هلا أثناء التعلم.
 وأن تكثر من احملاضرات التشجيعية يف كيفية استغالل قدرات املتعلمني العقلية الستخدام اسرتتيجيات احلفظ على
أن تتناول تلك احملاضرات موضوعات ختص االسرتاتيجيات مثل :تعلّم كيف حتفظ القرآن؟ تعلّم كيف تتفوق يف
احلفظ؟ كيف تطبّق اسرتاتيجيات احلفظ لدى تعلّمك حلفظ القرآن؟ كيف تنجح يف حفظ القرآن؟ اسرتاتيجيات
حفظ القرآن الفعالة؟
وأتيت توصيات البحث إىل املتعلم:
 أن يكون املتعلم واعياً أبن له مفتاح النجاح والرباعة والتفوق يف تثبيت حفظ القرآن ،وعليه أن جيتهد وجي ّد يف حسن
استخدام االسرتاتيجية املتعددة املناسبة له حىت يصل إىل هدفه املنشود.
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 و بعده، واملمارسات أثناءه، املمارسات قبل احلفظ: أن يشتغل املتعلم ابملمارسات يف تثبيت حفظ القرآن وهى
.واملمارسات املكملة يف إمتام عملية تثبيت احلفظ
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