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 أهل القرآن هم أهل هللا

 

احلمد هلل ذي الفضل واإلحسان، أنزل كتابه فحفظه من الزايدة والنقصان، 
ويّسر حفظه حىت استظهره صغار الولدان، وأصلي وأسلم على نبينا حممد 

 :سيد كل إنسان، أما بعد

، وهو كتاب هللا املبني، -سبحانه وتعاىل  -فإن القرآن العظيم هوكالم هللا 
املتني، وصراطه املستقيم، وتنزيل رب العاملني، نزل به الروح األمني،  وحبله

على قلب سيد املرسلني، بلسان عريب مبني، منزل غري خملوق، منه بدأ وإليه 
يعود، وهو سور حمكمات، وآايت بينات، وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه 

فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر، وأجزاء وأبعاض، متلو 
ابأللسنة، حمفوظ يف الصدور، مسموع ابآلذان، مكتوب يف املصاحف، فيه 

 حمكم ومتشابه، وانسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر وهني

يدٍ   ِكيٍم َحِأ ْن حأ ْلِفِه تأنزِيٌل مِّ ْيِه وأال ِمْن خأ تِيِه اْلبأاِطُل ِمن ب أنْيِ يأدأ  ال َيْأ

مل نذكره فإن ألهله أيضًا  وملا كان للقرآن العظيم كل هذه الفضائل وغريها مما
ويقرؤون كالم عالم الغيوب، فهم أهل هللا , فضل عظيم ألهنم حيفظون ويتلون
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، -صلى هللا عليه وسلم  -وخاصته كما سيأيت يف كالم سيد ولد عدانن 
وكيف ال وقد ورد يف فضل القرآن وتالوته فضائل عدة سنذكر بعضًا منها 

 :ونسأل هللا التوفيق والسداد

 :هللا وخاصته أهل-1

 -قال رسول هللا : قال -رضي هللا عنه  -فقد جاء يف حديث عن أنس 
:- صلى هللا عليه وسلم  

هم : اي رسول هللا من هم؟ قال: أهلني من الناس، قالوا -تعاىل  -إن هلل  
 أهل القران، أهل هللا وخاصته

 :شفيعاً ألصحابه-2

: صلى  -مسعت رسول هللا : قال -رضي هللا عنه  -فعن أيب أمامة الباهلي 
:يقول –هللا عليه وسلم   

اقرؤوا القرآن فإنه َييت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه، اقرؤوا الزهراوين البقرة   
وسورة آل عمران فإهنما أتتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو كأهنما غيايتان، 

سورة البقرة أو كأهنما فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاهبما، اقرؤوا 
 فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، وال يستطيعها البطلة
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 :رقي صاحب القرآن يف درجات اجلنة-3

فصاحب القرآن يرتقى يف درجات اجلنة بقدر ما معه من اآلايت حلديث عبد 
صلى هللا عليه  -قال رسول هللا : قال -رضي هللا عنهما  -هللا بن عمرو 

 وسلم

اقرأ و ارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا؛ فإن : يقال لصاحب القرآن
 منزلتك عند آخر آية تقرؤها

رضي هللا عنه -والقرآن يقدم صاحبه عند الدفن حلديث جابر    

جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا   
أحدمها قدمه أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشري إىل : ثوب واحد، مث يقول

 يف اللحد

 :نزول املالئكة والسكينة والرَحة للقرآن وأهله -4

صلى هللا عليه  -عن النيب  -رضي هللا عنه  -فقد جاء يف حديث أىب هريرة 
ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا، : قال -وسلم 
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الرَحة، وحفتهم ويتدارسونه فيما بينهم؛ إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم 
 املالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده

 :مضاعفة ثواب قراءة احلرف الواحد من القرآن أضعافاً كثرية -5

صلى  -قال رسول هللا : قال -رضي هللا عنه  -حلديث عبد هللا بن مسعود 
من قرأ حرفاً من كتاب هللا فله به حسنة، واحلسنة بعشر )): -هللا عليه وسلم 

((ألف حرف، والم حرف، وميم حرف: حرف، ولكن( آمل)أقول أمثاهلا، ال   

 :-تعاىل  -إكرام حامل القرآن من إجالل هللا  -6

صلى هللا  -قال رسول هللا : قال -رضي هللا عنه  -فعن أىب موسى األشعري 
إن من إجالل هللا إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن : ))-عليه وسلم 

إن : )، ومعىن قوله((واجلايف عنه، وإكرام ذي السلطان املقسطغري الغايل فيه 
والغلو هو التشديد ( غري الغايل فيه)أي تبجيله وتعظيمه، ( من إجالل هللا
أي وغري املتباعد عنه، املعرض عن تالوته، ( واجلايف عنه)وجماوزة احلد، 

 وإحكام قراءته، ومعرفة معانيه والعمل مبا فيه

 :يلبس حلة الكرامة واتج الكرامةصاحب القرآن  -7
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: قال -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب : -رضي هللا عنه  -فعن أىب هريرة 
اي رب حله، فيلبس اتج الكرامة، : جييء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول))

: اي رب ارض عنه، فيقال: اي رب زده فيلبس حلة الكرامة، مث يقول: مث يقول
((بكل آية حسنةاقرأ وارق، ويزاد   

 :القرآن يرفع صاحبه -8

صلى هللا عليه وسلم  -أما إن نبيكم : قال -رضي هللا عنه  -حلديث عمر 
، ومعىن ((إن هللا يرفع هبذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين: ))قد قال -

أي ابإلعراض (: ويضع به)أي بقراءته والعمل به ( يرفع هبذا الكتاب: )قوله
.مبقتضاهعنه، وترك العمل   

 :خريكم من تعلم القرآن وعلمه -9

 -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب : -رضي هللا عنه  -ففي حديث عثمان 
((خريكم من تعلم القرآن وعلمه: ))قال  

 

 :ملن يتلو القرآن ابلرَحة -صلى هللا عليه وسلم  -دعاء النيب 
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صلى هللا  -أن النيب : ))-رضي هللا عنهما  -فقد ثبت يف حديث ابن عباس 
: دخل قربًا لياًل، فأسرج له سراج، فأخذه من قبل القبلة، وقال -عليه وسلم 

، ومعلوم أن دعاء ((رَحك هللا إن كنت ألواهًا، تالء للقرآن، وكرب عليه أربعاً 
مستجاب -صلى هللا عليه وسلم  -النيب   

 :فضيلة حافظ القرآن

 -قال رسول هللا : قال -عنه رضي هللا  -يف حديث أيب موسى األشعري 
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة، رحيها : ))-صلى هللا عليه وسلم 

طيب، وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح 
هلا، وطعمها حلو، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب، 

نافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح، وطعمها مر، ومثل امل
.((وطعمها مر  

 :فضل املاهر ابلقرآن وأجر الذي يتتعتع فيه

صلى هللا  -عن النيب  –ونص على ذلك يف حديث عائشة رضي هللا عنها 
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة : ))قال -عليه وسلم 

، والسفرة ((يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو
 هم الذين ينقلون من اللوح احملفوظ
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 :ملن يتغىن ابلقرآن -تعاىل  -استماع هللا 

صلى  -قال رسول هللا : أنه كان يقول -رضي هللا عنه  -حلديث أيب هريرة 
، ومعىن ((ما أِذن هللا لشيء ما أذن لنيب يتغىن ابلقرآن: ))-هللا عليه وسلم 

أي حتسني الصوت به( يتغىن ابلقرآن)أي استمع، ومعىن قوله ( أِذن)قوله   

 :غبطة صاحب القرآن

هللا صلى هللا عليه  -قال رسول : قال -رضى هللا عنهما  -فعن ابن عمر 
رجل آاته هللا القرآن فهو يتلوه آانء الليل : ال حسد إال يف اثنتني: ))-وسلم 

 ،((هللا مااًل فهو ينفقه آانء الليل وآانء النهار وآانء النهار، ورجل آاته
 واحلسد املذكور يف احلديث هنا هو الغبطة وليس احلسد املذموم

 :حفظ القرآن خري من متاع الدنيا

خرج علينا رسول هللا : قال -رضي هللا عنه  -حلديث عقبة بن عامر اجلهين 
أيكم حيب أن يغدو إىل : )وحنن يف الصفة فقال -صلى هللا عليه وسلم  -

 -بطحان والعقيق فيأخذ انقتني كوماوين زهراوين بغري إمث ابهلل، وال قطع 
فلئن يغدو أحدكم كل يوم  :كلنا اي رسول هللا، قال: قالوا( رحم؟ -قطيعة 
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إىل املسجد فيتعلم آيتني من كتاب هللا خريا له من انقتني، وإن ثالث فثالث، 
 (( مثل أعدادهن من اإلبل

 :ائل متنوعة للقرآنفض

صلى هللا عليه  -قال رسول هللا : قال -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة 
اي : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: ))-وسلم 

أمر ابن آدم ابلسجود فسجد فله اجلنة،  -اي ويلي  :ويف رواية - ويله
((وأمرت ابلسجود فأبيت فلي النار  

 :يباهى ابجملتمعني على القرآن املالئكة -تعاىل  -هللا 

 -صلى هللا عليه وسلم  -أن الرسول : ))-رضي هللا عنه  -حلديث معاوية 
 -جلسنا نذكر هللا : ما جيلسكم؟ فقالوا: خرج على حلقة من أصحابه فقال

 -أاتين جربيل : ، حنمده على ما هداان اإلسالم، ومنَّ علينا به، فقال-تعاىل 
((يباهي بكم املالئكة -تعاىل  -فأخربين أن هللا  -صلى هللا عليه وسلم   

بعباده مالئكته،  -تعاىل  -فأي فضٍل أكرب وأحسن وأعظم أن يباهي هللا 
وأن جيعله , مبنه وكرمه أن جيعلنا من أهل القرآن وخاصته -تعاىل  -نسأل هللا 

 .كل شيء قديرشفيعاً لنا يوم لقاه، وأن يرزقنا العمل به إنه على  
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 برانمج القران الكرمي ابملدرسة

 
يتخرج التالميذ من املدرسة وقد أمتوا بعون هللا وتوفيقه حفظ عشرة أحزاب من 

ألحقاف حىت سورة الناس كتاب هللا تعاىل برواية حفص عن عاصم،من سورة  ا
،حفظاً متقناً مع تطبيق أحكام التجويد واالستشهاد أببيات من منت حتفة 

ال للعالمة اجلمزورى رمحه هللا تعاىل ،ابالضافة اىل حفظ عشرين حديثاً من األطف
 أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ، ويوزع الربانمج خالل مراحل الدراسة على النحو التاىل :

                                        
 CP حيفظ التالميذ جزء عم 

                        
CE1 حيفظ التالميذ جزء تبارك 

 CE2 حيفظ التالميذ جزء قد مسع 

 CM1 حيفظ التالميذ جزء الذارايت 

CM2 حيفظ التالميذ جزء األحقاف 
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 منهجية التعليم

هناك العديد من الطرق واملناهج ىف حتفيظ كتاب هللا عز وجل والىت على الرغم 
واحد هومن اختالف مسمياهتا  اال أهنا تنهل من منهج   

قال هللا لنبيه حممد صلى هللا عليه  منهج التلقى األصل ىف تعلم القرآن الكرمي هو 
،وبه حفظ الصحابة رضوان هللا وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليموسلم " 

 ,عليهم مث التابعون كتاب هللا عز وجل

خمارج  وىف هذه الطريقة يبدأ املعلم بقراءة اآلايت قراءة حتقيق مراعياً ضبط
احلروف وصفاهتا  وتطبيق أحكام التجويد و يردد التالميذ خلفه قراءة مجاعية مث 

فردية مع تقليد املعلم تقليداً دقيقاً ، مث يقرأ كل تلميذ على حدة ويصحح له 
املعلم أخطاءه، ونراعى ضرورة إستخدام التلميذ حلواسه كلها أثناء الرتديد خلف 

يده وعينه على الكلمة الىت يقرأُها حىت يستطيع أن  املعلم مبعىن أنه البد من وضع
يربط بني ما يسمع أبذنه ويردد بلسانه ، مث يسجل بيده نسخاً ما ردده ليثبت ىف 

ذاكرته ، وللكتابة فوائد كثرية ليس فقط ىف حسن اخلط ومجاله ، وامنا أيضاً ىف 
قش بقلمه اآلايت ىف نقل احلفظ من الذاكرة املؤقته اىل الذاكرة املستدمية وكأنه ين

 حجرفيصعب نسياهنا أويسهل اسرتجاعها ان تركت زمنا دون مراجعة

وحنرص على استخدام كل ما هو جديد ومتاح من وسائل تيسر لـأوالدان حفظ 
كتاب هللا والرغبة ىف تعلمه ، فيجد التلميذ على املوقع االلكرتىن الرمسى للمدرسة 

هم هللا تعاىل،ابالضافة اىل الوسائل الربانمج كامال بصوت كبار الشيوخ  رمح
 التعليمية األخرى
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( http://ecole-elementaire-
lolivier.jimdo.com//médias/vidéos/ ) 

 
 

 عالج مشكلة النسيان

 
مل جند هلا عالجاً إال ىف حديث       حىت يتغلب أوالدان على مشكلة النسيان الىت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ٍد ِبيَِدِه لَُهو أََشدُّ "  تَعَاَهدُوا اْلقُْرآَن فََوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

 " تَفَلُّتًا ِمَن اإِلبِِل ِمْن َعْقِلَها

ومعىن التعهد املداومة على تالوته وعدم التكاسل عنها، كما حنرص كل احلرص 
على تشجيع أبنائنا التالميذ وغرس حمبة كتاب هللا ىف قلوهبم وذلك من خالل 

    توزيع اهلدااي بصفه شبه يومية ، واقامة املسابقات واالحتفاالت
هللا نسأل أن يشرح صدور أوالدان لكتابه وأن ييسره هلم وأن و

يرزقهم فهمه وتدبره والعمل مبا فيه يثبته ىف قلوهبم وأن  

هجرية 1438احملرم  غرة شهر هللا  

 الدكتور / حممد الشيمى
 عضو هيئة التدريس جبامعة األزهر

 إمام وخطيب مسجد السالم مبرسيليا
 معلم القرآن الكرمي وأحكام التجويد مبدرسة الزيتونة اإلسالمية

dr_mohamed_elshimy@yahoo.com 

http://ecole-elementaire-lolivier.jimdo.com/médias/vidéos/
http://ecole-elementaire-lolivier.jimdo.com/médias/vidéos/
mailto:dr_mohamed_elshimy@yahoo.com
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 التوزيع الشهرى لربانمج القرآن الكرمي

 

 CE1 CE2 CM1 CM2 
Septembre  مراجعة عامة ، سورة

 املرسالت
 مراجعة عامة

 سورة التحرمي

مراجعة عامة، 
 سورة احلديد

مقدمة حتفة األطفال ، 
وأحكام النون الساكنة ، 
آداب التالوة، سورة َق 

 اىل منتصفها
Octobre  سورة املرسالت

 واالنسان

الطالقسورة   سورة احلديد 

 والواقعة

حكم االظهار واالخفاء 
، بقية سورة ق ، 

احلجرات، احلديث 
 األول والثاىن

Novembre سورة الرمحن التغابن سورة القيامة واملدثر 

 والقمر

حكم االدغام واالقالب 
، احلديث الثالث والرابع 
، سورة الفتح ، مراجعة 

 ما سبق

Décembre املنافقون  سورة املزمل واجلن
 واجلمعة

سورة القمر 
 والنجم

احلديث اخلامس:الثامن، 
 وسورة حممد



13 

Janvier الصف ،  سورة نوح واملعارج
 ومراجعة عامة

سورة الطور 
 ،ومراجعة

:  احلديث التاسع
 احلادى عشر ، وسورة

 حممد

Février سورة الذارايت املمتحنة سورة احلاقة والقلم 

 ومراجعة عامة

الساكنة ، أحكام امليم 
واحلديث الثاىن 

 عشر:اخلامس عشر

 ومراجعة ما سبق من الق

 رآن الكرمي

Mars مراجعة سورة  احلشر سورة امللك
اجلادلة واحلشر 

 واملمتحنة

:  احلديث السادس عشر
العشرون ، سورة 

 األحقاف
Avril مراجعة جزء  اجملادلة مراجعة عامة

 قدمسع
سورة األحقاف،ومراجعة 

 ماسبق

Mai مراجعة جزء  مراجعة عامة
 تبارك

مراجعة جزء 
 تبارك

 مراجعة عامة

Juin مراجعة عامة مراجعة جزء عم مراجعة جزء عم مراجعة جزء عم 

 


