﴿واقع ﲢفيظ القرآن الكريم ﰲ فلسطﲔ "آمال وتطلعات"﴾ 



التنافس وآثاره ﰲ حفظ القرآن الكريم وﲢفيظه

إعداد

أ .د .حاتم عبد الرحيم جﻼل التميمي
كلية القرآن والدراسات اﻹسﻼمية
جامعة القدس – فلسطين

ديباجة
الحمــد

الــذي أنــزل الق ـرآن الك ـريم هدايــة للعــالمين ،وأفضــل الصــﻼة وأت ـ ﱡم الســﻼم علــى ســيدنا محمــد خــاتم

النبيين ،وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ،وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد ...فإن القرآن الكريم هو من أسـمى الغايـات التـي يتنـافس فيهـا المتنافسـون ،وهـو مـن أسـمى اﻷهـداف
التي يستبقها المتسابقون ،وهو رأسمال مـال المـؤمنين الموحـدين فـي هـذه الحيـاة الـدنيا ،وهـو الـ ﱡذخر والمغـنم

في الحياة اﻷخرى ،هو النور للسالكين ،والضياء للسائرين.
ﱠ
ـور اﻷبص ِ
ـود اﻷبـرار ،وطاقـات
ي أن ُيولَى
كتابا
عظيما هذه صفاته لحر ﱞ
ـار ،وجه َ
اﻻهتمام كلهُ ،
ٕوان ً
وي ْم َن َح ن َ
ً
َ
اﻷخيـ ِ
ـر أن ت ــرى أبن ــاء المس ــلمين يتســابقون ف ــي حفظ ــه ،وتجوي ــده ،وتفس ــيره ،ومعرف ــة غريب ــه
ـار .فل ــيس كثي ـ ًا
ومعانيه؛ بل ذلك ُق ﱞل من ُكثْ ٍر ،ونقطةٌ من بح ٍر ،وقطرةٌ من ٍ
غيث.
َْ
و َد ﱡر ٍ
فهنيئا ﻷولئك المنزلة العظيمة
أناس بذلوا
طلبا لﻸجر والثوابً .
الغالي والنفيس؛ خدمةً لهذا الكتاب؛ ً
َ
جميعـا مـن
بوؤوها ،والدرجة الرفيعة التي حازوها ،نسأل ﷲ العظـيم أن يتقبـل مﱠنـا ومـنهم ،وأن يجعلنـا
التي ت ﱠ
ً
وخاصتُهُ.
أهل هذا الكتاب العظيم ،الذين هم أهل ﷲ
ﱠ
ـددا ،والغايــة فـي ذلــك كلــه
صـ َوًار شـتﱠى ،وط ارئـق قـ ً
ولقـد اتخــذت خدمـة المســلمين للقـرآن الكـريم عبــر اﻷجيــال ُ
واحــدة ،والهــدف المتنــافس عليــه هــو عــين الهــدف؛ الفــوز بنيــل رضــا ﷲ وطاعتــه ،وأن يكــون هــؤﻻء العبــاد
جميعا ممن يحفظ ﷲ تعالى بهم كتابهِ﴿ :إنﱠا َن ْح ُن َن ﱠزْل َنا ال ِّذ ْكر ٕوِا ﱠنا لَهُ لَح ِ
ون﴾ ]الحجر.[٩ :
افظُ َ
َ
َ َ
ً
ومــن أجـ ِّـل صــور حفــظ الق ـرآن فــي هــذا الزمــان وأســماها وأرقاهــا مــا نـراه فــي هــذه اﻷيــام مــن إنشــاء ملتقيــات
ومنتــديات فــي الجامعــات؛ مــن أجــل حفــظ الق ـرآن الك ـريم وتجويــده وتحبي ـره ،وفهــم معانيــه وتفســيره ،فنِعمـ ِ
ـت
َْ
ِ
بكل من يكرمون القرآن ،نسأل ﷲ العظيم ،رب العرش الكريم أن يكرمهم بواسـع كرمـه،
الظاهرة هذه ،وأكرم ّ
ار.
وأن يرسل الخير عليهم مدرًا

ـموخا ملتقــى تحفــيظ الق ـرآن الك ـريم بجامعــة النجــاح
ومــن هــذه الضــروح الشــامخة ،زادهــا ﷲ رفع ـةً وعـ ﱠـزةً وشـ ً
ـيَ ،ن َش ــأ من ــذ بض ــع س ــنوات ،ولكن ــه َحقﱠـ ـق الكثي ــر م ــن الغاي ــات ،وارتق ــى ف ــي ُس ــلﱠم
الوطني ــة ،وه ــو ملتق ــى فتِـ ﱞ
المكرمــات ،أثــاب ﷲ القــائمين عليــه أعلــى الــدرجات ،وأغــدق ﷲ علــيهم ســحائب المكرمــات؛ فلقــد دأب هــذا

يتيســر مــن ســائر س ـبل الخدمــة ،وﻻ زال هــذا
الملتقــى المبــارك -بــإذن ﷲ تعــالى -علــى خدمــة الق ـرآن بمــا ﱠ
دأبهــم؛ فكــان م ــن جهــودهم المباركــة عق ــد حلقــات الحفــظ والتجوي ــد والتــدبر والتفكــر ف ــي كتــاب ﷲ تعــالى،
باﻹضافة إلـى عقـد المسـابقات تلـو المسـابقات ،وهـا نحـن اليـوم نقـف مـع مظهـ ٍر جدي ٍـد مـن مظـاهر عنـايتهم

بكتاب ﷲ تعالى؛ وهو عقد هذا المؤتمر العلمي الرائد ،الموسـوم »واقع تحفيظ القـرآن الكـريم فـي فلسـطين
"آمـــال وتطلعـــات"« .فكــان مــن الخيــر كـ ِّـل الخيــر إن شــاء ﷲ تعــالى أن نشــارك إخواننــا وأحبابنــا فــي هــذا
المؤتمر بورقـة بحثي ٍـة فـي المحـور السـادس مـن محـاور هـذا المـؤتمر المبـارك بـإذن ﷲ ،عنونتُهـا» :التنـافس
وآثاره في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه«.
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من أهم اﻷسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع:
.١

الرغبــة فــي إفــادة المش ـرفين والقــائمين علــى تحفــيظ الق ـرآن الك ـريم بعا ﱠمــة ،وفــي ملتقــى القـرآن الك ـريم

.٢

عدم إعطاء موضوع التنافس في حفظ القرآن الكريم اﻷهمية الﻼئقة به في الغالب.

.٣

بخاصة.
بجامعة النجاح الوطنية
ﱠ

وجود بعض الظواهر السلبية فيما يتعلق بالتنافس في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه.

 
        
تظهر أهمية موضوع الدراسة من خﻼل عدة نقاط؛ أيرزها:
.١

كــون التنــافس فــي حفــظ القـرآن الكـريم وتحفيظــه ركيـزة أساســية ،لــدى الحــافظين والمحفظــين للق ـرآن

.٢

موضوعا دقيقًا له آثار إما إيجاب ﱠيﱠة فتُ ْجتَلبٕ ،واما سلب ﱠيﱠة فتُ ْجتََنب.
كون موضوع التنافس
ً
ـامﻼ ﻻ غنــى عنــه فــي تحقيــق نتــائج متقدمــة علــى صــعيد مســابقات الق ـرآن الك ـريم
كــون التنــافس عـ ً

.٣

الكريم.

المحلية والعالمية.

 
       

تهدذف هذه الدراسة على تحقيق ٍ
عدد من أهداف ،من أبرزها:
.١

سلبيا.
بيان أشكال التنافس وأنماطه وجوانبه ،وبيان من كان منه إيجابيا ،وما كان منه ً

.٣

بيان اﻵثار التي تترتب على التنافس في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه.

.٢

ذكر مميزات كل جانب من جوانب التنافس ،وما له وما عليه.

 
         
الدرسة على المناهج اﻵتية:
قامت هذه ا
.١
.٢
.٣

الم ــنهج اﻻس ــتقرائي؛ وذل ــك م ــن خ ــﻼل اس ــتقراء أش ــكال التن ــافس وأنماط ــه وجوانب ــه ،وم ــا ك ــان من ــه
إيجابيا ،وما كان منه سلبيا.
ً
ِ
ص َل إليها من خﻼل المنهج اﻻستقرائي وتوضيحها.
المنهج الوصفي؛ وذلك بشرح النقاط التي تُُو ّ
المنهج اﻻستنباطي؛ وذلك باستنباط الحلول الناجعة لبعض المشكﻼت المتعلقة بموضوع التنافس.

 
       
هذه الد ارسـة محـدودة بموضـوع التنـافس فـي حفـظ القـرآن الكـريم وتحفيظـه ،وبعـض الجوانـب المتعلقـة بـذلك؛

كالتجويد ،والقراءات ،والوقف واﻻبتداء ،ونحوها.
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ت موضــوع التنــافس فــي حفــظ الق ـرآن الك ـريم وتحفيظــه
أي د ارس ـ ٍة أَ ﱠ
َص ـلَ ْ
بعــد البحــث والتحـ ِّـري لــم أعثــر علــى ِّ
تأصيﻼً علميا.

 
     
جاء هذا البحث في مقدمة ،وثﻼثة مباحث ،وخاتمة ،وذلك على النحو اﻵتي:

المقدمة ،وفيها استعراض أدبيات البحث.
المبحث اﻷول :تعريفات وتأصيل.

أشكال وميادين.
المبحث الثاني :التنافس في حفظ القرآن الكريم ،أنماطٌ و ٌ
وتطلعات.
آمال
ٌ
المبحث الثالث :آثار التنافس في حفظ القرآن الكريم وتحفيظهٌ ،
وﷲَ تعالى أسأل التوفيق والسداد ،ومنه العون والرشاد.
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اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :تعريفات وتﺄﺻيﻞ
قبل الدخول إلى التفصيﻼت المتعلقة بموضوع التنافس يلزم ذكر التعريفات الرئيسة المتعلقة بموضوع
الدراسة ،مع ذكر التأصيل الشرعي لموضوع التنافس.
ويأتي ذلك عبر المطالب اﻵتية:

 
    
      
           
أصل التنافس التغالب في الشيء النفيس ،وأصله من النفس؛ ﱠ
لعزتها.

)(١
يما يُتنافس فيه).(٢
ونفُ َس )بضم الفاء(
فيعا شر ً
َ
نفيسا ؛ أي :ر ً
الشيء نفاسةً؛ أي :صار ً
يفا كر ً
ُ
)(٣
كل واحد من المتبارزين قوة نفسه .
َوالتﱠَنافُ ُس :أن ُي ْب ِرَز ﱡ
الرْغ َبة على وجه المباراة).(٤
وأصل معنى المنافسةِ :ش ﱠدةُ ﱠ
مبني عليهِّ ،
اﻻصطﻼحي ليس ِ
متفرعٌ عنه.
والتعريف
ﱡ
بمعزٍل عن التعريف اللغوي؛ بل هو ﱞ

اصطﻼحا بأنه :مجاهدة النفس للتشبه باﻷفاضل ،واللحوق بهم ،من غير إدخال ضرر
وقد ُع ِّرف التنافس
ً
على غيره).(٥
ويتلخص من التعريفات السابقة أن المنافسة إنما تكون فيما يحقق الخير للطرفين المتنافسين ،أو اﻷطراف
نفيس ذي ٍ
ٍ
ٍ
قيمة وقَ ْد ٍر .وأما إذا كانت المباراة
شيء
اﻹيجابي؛ ﻷنه مباراة في
المتنافسة) .(٦وهذا هو التﱠنافُ ُس
ﱡ
ٍ
سلبي؛ كإلحاق اﻷذى بالغير فﻼ تسمى منافسةً إﻻ على سبيل المجاز والتوسع؛ وَذلِك بأَن
جانب
في
ٍ
ّ
ِ ِ
ِ ِ
صاحبهَ ،وَذِل َك َسَبب من
يحرص كل َواحد م َن المتنافسين على اﻻ ْنف َراد َو ْال َغلَ َبة على المتنافس فيه دون َ
َ
)(٧
سباب ْال َع َد َاوة والمشاحنات .
أَ َ
النع َمة عن غيره وأن
وهو بهذا المعنى قريب من معنى »الحسد«؛ وهو أن يتمنى ا
لشخص تمني زوال ْ
ُ
تَكون لَهُ).(٨

) (١اﻹبانة في اللغة العربية .٣٩٨ /٤
) (٢مجمل اللغة ص .٨٧٩ :مقاييس اللغة  .٤٦١ /٥شرح الفصيح ص.٢٥٤ :
) (٣مقاييس اللغة .٤٦١ /٥

) (٤غريب الحديث للخطابي  .٣١ /٢الصحاح  .٩٨٥ /٣أساس البﻼغة  .٢٩٢ /٢لسان العرب .٢٣٨ /٦
) (٥المفردات ص .٨١٨ :عمدة الحفاظ  .٢٠٥ /٤التوقيف على مهمات التعاريف ص.٣١٦ :
) (٦الكليات ص.٦٧٢ :

) (٧ينظر :تفسير غريب ما في الصحيحين ص.٣٤٩ :
) (٨ينظر :تفسير غريب ما في الصحيحين ص.٤٣٤ :
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وفيه فرعان:

 
                   
ِ
ٍ
ٍ
ام ُه ِم ْس ٌك َوِفي
ورد لفظ التنافس في موضعين اثنين في آية واحدة من القرآن الكريم؛ في قوله تعالى﴿ :ختَ ُ
س ا ْلمتََن ِ
ِ
ون﴾ ]المطففين.[٢٦ :
اف ُس َ
َذل َك َف ْل َيتََنافَ ِ ُ
وتتلخص أقوال المفسرين في معنى هذه اﻵية الكريمة في اﻵتي:


الراغبون بالمبادرة إلى
أن التنافس مأخوذ من الرغبة؛ فيكون معنى اﻵية :في مثل ذلك فليرغب ﱠ



ٍ
أن معناه المغاﻻة في الشيء المتنافس فيه؛ ﱠ
نفسه؛ فكأن نفسيهما تتباريان
فكأن ﱡ
كل واحد ُيتْبِ ُعهُ َ
فيه).(٢
يعظّمه وذاك ِ
مأخوذ من الشيء النفيس؛ فكأن هذا ِ
ﱡ
كل منهما في
يعظّمه ،ويستبقان إليه،
أنه
ويجد ﱞ
ٌ

طاعة ﷲ ﱠ
عز وجل).(١



طلبه).(٣

ِ
ي والخليق بأن يتنافس
الجد والمثابرة في طلب النعيم اﻷخروي ،وأنه هو الحر ﱡ
وهذه المعاني كلها تلتقي في ّ
فيه ،وأما ما سواه من النعيم فﻼ يستحق أن يتنافس فيه).(٤

عظيم سامي
أمر
ومن لطائف هذه اﻵية الكريمة التعبير باسم اﻹشارة الذي هو للبعيد »ذلك«؛ ً
إيذانا بأنه ٌ
ٌ
)(٥
الحث)(٦؛
الرتبة والمنزلة  .وكذا التعبير بﻼم اﻷمر في ﴿فليتنافس﴾؛ فإنها مستعملةٌ في التحريض و ِّ

ضا عليه.
فيكون اﻻستباق في أمور اﻵخرة ًا
أمر مرﱠغًبا فيه ،ﱠ
محر ً
ﱡ
تحث اﻵية الكريمة عليه
والتنافس في قراءة القرآن الكريم وحفظه وتجويده مما يندرج تحت التنافس الذي
ِ
ب بها إلى ﷲ تعالى .وهو من أعظم ما تُنال به درجات
َوتُ َح ِّرض عليه؛ إذ هو من أَ َج ّل القربات التي ُيتَقَﱠر ُ
ِ
المحمود.
اﻹيجابي
اﻵخرة .وهو من التنافس
ِ
ّ

 
      
             
ورد التنافس في عدة أحاديث نبويﱠ ٍة شر ٍ
يفة،
 قوله صلى ﷲ عليه وسلمٕ َ » :وِاّنِي

ومنها:
ِ
ِ
اف َعلَْي ُك ْم أَ ْن
اف َعلَْي ُك ْم أَ ْن تُ ْش ِرُكوا َب ْعديَ ،ولَ ِك ْن أَ َخ ُ
َوا ﱠ َما أَ َخ ُ

) (١الوجيز للواحدي ص .١١٨٤ :الكشاف  .٧٢٣ /٤مفاتيح الغيب  .٩٣ /٣١إرشاد العقل السليم .١٢٨ /٩
) (٢ينظر :تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٤٥٣ /٥
) (٣ينظر :جامع البيان  .٢٩٩ /٢٤المحرر الوجيز .٤٥٣ /٥
) (٤ينظر :مفاتيح الغيب .٩٣ /٣١
) (٥ينظر :نظم الدرر .٣٢٩ /٢١
) (٦التحرير والتنوير .٢٠٧ /٣٠
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موضحا ترتيب اﻹهﻼك على المنافسة" :ﻷن
تََنافَ ُسوا ِفيهَا«) .(١قال ابن حجر -رحمه ﷲ تعالى-
ً
غوب فيه ،فترتاح النفس لطلبه ،فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى
المال مر ٌ





السلبي المذموم ،ولذا جاء النهي عنه،
الهﻼك") .(٢وكما هو ظاهر فإن هذا هو من التنافس
ِ
ّ
والترهيب منه.
اكم والظﱠ ﱠن ،فَِإ ﱠن الظﱠ ﱠن أَ ْك َذب ْالح ِد ِ
ِ
يثَ ،وَﻻ تَ َح ﱠس ُسواَ ،وَﻻ
ُ َ
ومنها قوله صلى ﷲ عليه وسلم» :إﱠي ُ ْ َ
تَج ﱠسسوا ،وَﻻ تَنافَسوا ،وَﻻ تَحاسدوا ،وَﻻ تَباغضوا ،وَﻻ تَدابروا ،و ُكونوا ِعباد ِ
ﷲ إِ ْخ َو ًانا«) .(٣والتنافس
َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َُ َ ُ َ َ
السلبي المذموم الذي يجب اﻻبتعاد عنه.
أيضا من التنافس
ِ
المذكور في هذا الحديث هو ً
ّ
طاهُ ﷲُ َع ﱠز َو َج ﱠل
ومنها قوله صلى ﷲ عليه وسلمَ » :ﻻ تََنافُ َس َب ْي َن ُك ْم إِ ﱠﻻ ِفي اثَْنتَْي ِنَ :رُج ٌل أَ ْع َ
ِِ
آن ،فَهو يقُوم بِ ِه َآن ﱠ ِ
ﱠِ
اء ﱠ
ﷲ تَ َعالَى أَ ْعطَانِي
ول َرُج ٌل :لَ ْو أَ ﱠن َ
النهَ ِارَ ،وَيتبعُ َما فيه ،فََيقُ ُ
ْالقُ ْر َ ُ َ َ ُ
اء اللْيل َو َآن َ
َ
ِم ْثل ما أَ ْعطَى فُ َﻼًنا ،فَأَقُ ِ ِ
ول
وم بِ ِهَ ،وَر ُج ٌل أَ ْع َ
طاهُ ﷲُ َم ً
ص ﱠد ُ
اﻻ ،فَهُ َو ُي ْنِف ُ
ق َوَيتَ َ
ق ،فَ َيقُ ُ
َ َ
وم به َك َما َيقُ ُ
َ
ِ )(٤
ِ
ق بِه«  .ومعنى هذا الحديث أن التنافس
ﷲ أَ ْعطَاني ِمثْ َل َما أَ ْع َ
ص ﱠد َ
طى فُ َﻼ ًنا فَأَتَ َ
َر ُج ٌل :لَ ْو أَ ﱠن َ
المقتضي لجلب اﻷمور الدنيوية ،والمفضي إلى التحاسد والتقاطع والتدابر كله مذموم ،وهو من

السلبي.
التنافس
ِ
ّ
حالتين،
اﻹيجابي إنما يكون في
التنافس
صوب صلى ﷲ عليه وسلم المفاهيم للناس بأن
وقد ﱠ
ﱠ
ْ
َ
نحن بصدده في هذا البحث؛ وهي التنافس في قراءة القرآن،
واﻷولى منهما هي في صميم ما ُ

والصﻼة به في الليل والنهار؛ فهذه خصلةٌ من خير الخصال ،وهي التي ينبغي أن يتسابق الناس

فيها.

الج ْزي ِة والمو َاد َع ِة مع أَ ْ ِ
ي في عدة مواضع من صحيحه ،منها :كتاب الجزية ،باب ِ
الح ْر ِب ،الحديث رقم
) (١أخرجه البخار ﱡ
َهل َ
َ ُ
ََ
َ َ َُ
) .(٣١٥٨وأخرجه مسلم في صحيحه :أول كتاب الزهد والرقائق ،الحديث رقم ).(٢٩٦١
) (٢فتح الباري ﻻبن حجر .٢٤٥ /١١

ِ
الصـلَ ِة و ْاﻵ َد ِ
ِ
اب ،بــاب تح ـريم الظــن ،والتجســس ،والتنــافس ،والتنــاجش ونحوهــا،
) (٣أخرجــه مســلم فــي صــحيحه :كتــاب ا ْلبـ ِّـر َو ّ َ
الحديث رقم ).(٢٥٦٣
) (٤أخرجــه أحمــد فــي مســنده  ،١٦٧ /٢٨الحــديث رقــم ) .(١٦٩٦٦والطب ارنــي فــي الصــغير  ،٩٣ /١الحــديث رقــم ).(١٢٥
ـذهبي .وأصــله فــي الصــحيحين بلفــظ »ﻻَ
والحــاكم فــي المســتدرك  ،٣١٦ /٢الحــديث رقــم ) .(٣١٣٩وصــححه ووافقــه الـ ﱡ
ـاط ص ـ ِ
اغتِب ـ ِ
ِ
ﱠ ِ
ـاح ِب القُـ ْـر ِ
ض ــائِ ِل القُ ـ ْـر ِ
آن ،الح ــديث رق ــم
ـاب فَ َ
َ
ـاب ْ َ
آنَ ،ب ـ ُ
َح َس ـ َـد إِﻻ ف ــي اثَْنتَـ ْـي ِن« .ينظ ــر :ص ــحيح البخ ــاري :كتَـ ُ
) .(٥٠٢٦صــحيح مســلم :كتــاب صــﻼة المســافرين وقصــرها ،بــاب فضــل مــن يقــوم بــالقرآن ،ويعلمــه ،وفضــل مــن تعلــم

حكمة من فقه ،أو غيره فعمل بها وعلمها ،الحديث رقم ).(٨١٥
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ٌ

ٌ

اﳌﺒﺤﺚ الﺜاﻧﻲ :التنافس ﰲ حفظ القرآن الكريم ،ﺃﳕاﻁ وﺃﺷكال ومياﺩيﻦ.
عرض ﻷبرزها من
أشكاﻻ وميادين عدةً ،ومظاهر كثيرةً ،وهذا
يتخذ التنافس في حفظ القرآن الكريم
ً
أنماطا و ً
ٌ
خﻼل المطالب اﻵتية:

 
       
 
              
أساليب:
أشكال و
وهذا التنافس له عدة
ٌ
ُ
الذاتي:
الفردي أو
أوﻻ :أسلوب التنافس
ً
ّ
ّ
فرد و ٍ
جهة و ٍ
احد دون أن يكون له مقابل ،أو يصدر عن ٍ
وهو التنافس الذي يصدر عن ٍ
احدة ،دون أن
ٌ
مقابل.
يكون لها
ٌ
ِ
ِ
ٍ
حافظ القر ِ
الجد والنشاط واﻻجتهاد في حفظ
ذاتي عند
ومن صوره :أن ينشأ
بشكل ٍ
آن مبدأُ المنافسة؛ بمعنى ّ
ّ
طرف آخر يتسابق معه في هذه
ابتغاء اﻷجر اﻷخروي .فليس أمامه
القرآن الكريم وتﻼوته وتجويده؛
ٌ
َ
الغاية.
وكذا يقال في المؤسسات؛ مثل ُد ِ
ور تحفيظ القرآن الكريم ،والملتقيات والمنتديات الجامعية ...إلﺦ؛ يكون
منافس لها.
ف
تنافسها
ﱡ
الفردي بأن تنشط في المجاﻻت القرآنية المختلفة من غير أن يكون أمامها طَ َر ٌ
ٌ
وﻫذا اﻷسلوب من أساليب المنافسة ﻫو من أحسن اﻷساليب وأفضلها:
تام ٍة؛ وليس نتيجة مؤثر ٍ
ٍ
ات خارجﱠية.
صادر عن
 ﻷنه
قناعة ﱠ
ٌ
أكثر استم اررﱠيةً؛ إذ إن بعض أنماط التنافس تتوقف حينما يتوقف المؤثر فيها.
 ﻷنه أَ ْد َوُم و ُ




ٍ
بآفاق
ذاتي ،ويستطيع صاحبه أن ينطلق فيه
قد َن َشأَ
بدافع ٍ
ٍ
قابل للتطوير والتحسين؛ فهو ْ
ﻷنه ٌ
ّ
ٍ
أحسن مما قبلها؛ نتيجةً للتغذية الراجعة ،وتراكم المعرفة.
جديدة ،هي أرقى و ُ
ٍ
ٍ
تقيِده وتلزمه ب ٍ
كمية الحفظ ،أو
معين؛ من ﱠ
إطار ﱠ
ائح ّ
ﻷنه أوسعُ آفاقًا؛ فهو غير محدود بأنظمة ولو َ
المواضع التي ُي َر ُاد حفظُها؛ بل على العكس من ذلك؛ جميع اﻵفاق أمامه رحبةٌ فسيحةٌ.
ٍ
ٍ
شيءِ َ ،
ِ
إخﻼصا رب العالمين.
أكثر
كل
ً
وبعد ّ
قبل ّ
كل شيءُ ،
ﻷنه َ

وقد يكون لهذا اﻷسلوب بعض السلبيات ،ومن أبرزﻫا:


عدم اكتساب المهارات من اﻵخرين؛ وﻻ ﱠ
الجماعي يكون فيه صقل الخبرات،
شك أن التنافس
ﱠ
ِ
ِ
ويوفّر الجهود
ويسهّل مهمة الحفظ والتحفيظ.
واكتساب المهارات ،وهذا يختصر الطريق،



ٍ
أخطاء في شكل الكلمات )اللحن
شخص إلى آخر؛ فقد يكون
أخطاء تتفاوت من
الوقوع في
ً
َ
الجلي( ،وهذه اﻷخطاء قد يكون مما يتغير به المعاني ،وقد يستمر الخطأ منها لدى الفرد ﱠ
عدة
ّ
ﱠ
سنوات؛ ﻷنه يتجذر مع مرور الوقت ،ويصبح من المألوفات لديه .وقد يكون الخطأ في أحكام

واﻷوقات.
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ٍ
سليمة
التجويد ،أو الوقف واﻻبتداء؛ بحيث يتوعد الفرد الذي يحفظ القرآن الكريم على كيفية غير
ٍ
تنبه
يتعود على الوقوف في مكان ﻻ يصح الوقف عليه ،وﻻ ي ﱠ
لحكم من أحكام التجويد ،أو ﱠ




ِ
يصوبه.
ﻷخطائه؛ لعدم وجود من ّ
تسلﱡل السآمة والملل إلى الفرد؛ لعدم وجود ِ
ِ
ومشجع على حفظ القرآن الكريم.
محفّر
ّ
ٍ
ِ
بحاجة إلى ِّ
وموج ٍه يوجهه؛ وأن
مدرس
أحيانا؛ وذلك بدافع من الغرور أنه ليس
اﻻعتداد بالنفس
ً
ّ
حفظ القرآن الكريم وتجوده ليس بحاجة إلى هيئات ومؤسسات وملتقيات ومنتديات.

الحل اﻷمثل ﻻكتساب إيجابيات هذا اﻷسلوب ،والتخلص من سلبياته هو عدم اﻻقتصار عليه وحده؛ بل
و ﱡ

الفرد الذي يحفظ القرآن الكريم ،أو المؤسسة التي
عمل ُ
بالجمع بينه وبين غيره من اﻷساليب اﻵتية؛ بحيث ي ُ
الفردي وغيره.
تعمل على تحفيظ القرآن الكريم ،على المواءمة بين التنافس
ِّ
الزوجي أو المقارن:
ثانيا :أسلوب التنافس
ً
ّ
وهو التنافس الذي يصدر عن فردين ،أو يصدر عن فريقين من اﻷفراد ،أو عن مؤسستين من المؤسسات؛
ٍ
تحد ،في حفظ القرآن الكريم أو اﻷمور المتصلة بذلك؛
ُ
بحيث يكون بينهما مقارنةٌ أو مباراةٌ أو مبارزةٌ أو ّ
كالتجويد وغيره.

فكثير ما يقع التنافس بين شقيقين
ًا
منشر بكثرٍة على مستوى اﻷفراد أو الهيئات والمؤسسات؛
وهذا اﻷسلوب
ٌ
مثﻼ ،أو صديقين ،أو فريقين في مدرسة من المدارس ،أو جامعة من الجامعات ،أو غير ذلك.
ً

ومن مميزات ﻫذا اﻷسلوب:


إذكاء روح التنافس بين الفردين المتنافسين ،أو الفريقين ،أو المؤسستين؛ فﻼ يخفى أن وجود
ُ
ٍ
طمعا في إحراز السبق
منافس أمام من يحفظ القرآن الكريم يدفعه إلى النشاط ومضاعفة الجهد؛
ً



ٍ
أسطر.
اﻹفادة من الخبرات والتجارب الموجودة لدى الطرف اﻵخر؛ كما سبق توضيحه قبل



أي خطأ يقع
تجنب الوقوع في اﻷخطاء المختلفة التي سبق توضيحها في اﻷسلوب السابق؛ إذ إن ِّ
ٍ
طرف على تدقيق حفظه
كل
فيه أحد الطرفين سيكون الطرف اﻵخر له بالمرصاد ،ولذا سيحرص ﱡ
أي ٍ
نقد من الطرف اﻵخر.
وتجويده؛ خشية ِّ

عليه .وكذا المؤسسات القائمة على تحفيظ القرآن الكريم.

بعض السلبيات ،ومن أبرزﻫا:
أيضا ُ
وقد يكون لهذا اﻷسلوب ً
تقيد اﻷفراد باﻷنظمة التي تمليها عليهم الهيئة أو المؤسسة المشرفة على عملية التحفيظ ،مما ﱡ
يحد

ﱡ
ِ
آثار
أحيانا من قدرات اﻷفراد الحافظين لكتاب ﷲ تعالى .وفي بعض اﻷحيان يكون لهذا ّ
ً
الحد ٌ
التميز في حفظ القرآن الكريم والجوانب المتصلة به.
سلبية جدا على انطﻼق آفاق اﻹبداع و ﱠ
ﱠ
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الحقيقي في حفظ القرآن الكريم ٕواتقان
مقصودا لذاته ،والذهول عن الهدف
التنافس هدفًا
أن يكون
ِ
ً
ُ
ّ
العلوم المتصلة به .والواقع يشهد بحدوث هذا بكثرة على مستوى اﻷفراد والهيئات والمؤسسات،

ظ إلى هذا الخطر ،وتطويقه قبل أن يستشري.
بشكل يستدعي التنبﱡهَ والتيقﱡ َ
عين ما ﱠ
تقدم في اﻷسلوب
و ﱡ
الحل اﻷمثل ﻻكتساب إيجابيات هذا اﻷسلوب ،والتخلص من سلبياته هو ُ

وحده؛ بل بالجمع بينه وبين غيره من اﻷساليب اﻷخرى ،مع تنمية وازِع
السابق؛ من عدم اﻻقتصار عليه َ
ِ
الخﻼص.
اﻹخﻼص؛ ففيه المنجى وفيه
ُ
الجماعي:
ثالثًا :أسلوب التنافس
ِّ

وهذا اﻷسلوب شبيهٌ الزوجي أو المقارن من بعض النواحي ،ولهما ذات المزايا وذات السلبيات .وباﻹضافة
ّ
إلى ذلك فإن أسلوب التنافس الجماعي يمتاز باﻵتي:
طرف و ٍ
ٍ
 أنه ﱡ
احد ليس كتحدي عدة
أشد تحديا في المنافسة؛ إذ اﻷطراف فيه متعددة ،وتحدي
أطراف.



ٍ
أكبر؛ فحجم اﻹعداد يجب أن يتناسب مع حجم التحدي؛ كما في اﻹعداد
احتياجه إلى إعداد َ
المحلية أو الدولية.
للمسابقات القرآنية
ﱠ



ﱡ
لتعددها ،واختﻼف جهاتها ،ومجال الفائدة
تعرفًا على مهارات اﻷطراف اﻷخرى؛ وذلك
أنه أوسع ﱡ
أكبر؛ لكون الثقافات على مستويات عليا جدا؛ كما في المسابقات العالمية.
فيه ُ



ِ
المشاركة في حال إخفاقها؛
سلبا على بعض الفرق
أن قلة اﻹعداد وقلة
ﱠ
اﻹمكانيات قد تعود ً
ٍ
ويتَع ﱠزز هذا الشعور عندما تشارك بعض ِ
الف َر ِ
مسابقات ليست هي على مستواها .فاﻷفضل
ق في
ُ
ََ َ
عدم المشاركة في المسابقات في مثل هذه الحالة؛ حتى تستكمل كل فرقة اﻹمكانيات الكافية

تناسًبا مع تعدد الفرق المشاركة في التنافس:
وكذا السلبيات فيه تكون أكبر؛ ُ
ﱠ
دولية -وشروطها ربما َي ُحول دون مشاركة بعض

محلية كانت أو ﱠ
أن التقﱡيد بأنظمة المسابقات – ﱠ
اﻷفراد والمؤسسات في فعاليات التنافس اﻻجتماعي؛ لكون المنافسة شديدةً.

لخوض مثل تلك المسابقات.

انتشار في حفظ القرآن وتحفيظه .واﻷولى –كما تقدم من قبل-
ًا
وبعد ...فهذه هي اﻷساليب الثﻼثة اﻷكثر
بحيث ُيؤخذ في كل حالة باﻷسلوب اﻷنسب لها.
جميعا؛
المؤامة بينها
ُ
ً

 
    
   
 
   
                 
           
الحيثية قسمان:
والتنافس من هذه
ﱠ

الذاتي:
التنافس
اﻷول:
ﱡ
ُ
ﱠٍ
أي ﱠ
أن اﻹقبال
ذاتي ٍة
افع ﱠ
داخلية ،سو ٌ
اء على مستوى اﻷفراد ،أو الهيئات والمؤسساتْ .
وهذا القسم يكون بدو َ
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ِ
ِ
تفكير الفرد أو الهيئة أو المؤسسة.
صميم
على حفظ القرآن الكريم أو تحفيظه تكون الدوافع فيه نابعةً من

ومن أﻫم مميزات ﻫذا القسم:



امتدادا من حيث المدة الزمنية.
اقتناعا ،وأطول
أعمق
أنه
ُ
ً
ً
يستطيع فيه الفرد أو المؤسسة اﻷخذ بزمام اﻷمور ،وحرية اتخاذ القرار؛ إذ هو أمير نفسهِ ،
ك
ومال ُ
ُ
َ
هامشا من الحرﱠية ،وتغيير ما يشاء من نمط الحفظ ،وكمية المحفوظ،
أمره ،وهذا بدوره يعطيه
ً
وطريقة التسميع ...ونحو ذلك.

ومن السلبيات التي يمكن أن تظهر في ﻫذا النوع من التنافس:


تطرق الملل والكسل إلى الحافظ ،أو إلى المؤسسة؛ إذ ِإ ﱠن جذوة المنافسة يشتد توقدها بتجدد

الذاتي.
غالبا في التنافس
التشجيع
ِ
ِ
الخارجي .ومثل هذا غير متوفر ً
ّ
ّ
الخارجي:
الثاني :التنافس
ّ

ٍ
وتوجيه من خارج اﻷفراد الذين يحفظون القرآن الكريم ،أو الهيئات والمؤسسات التي
افع
وهذا القسم يكون بد ٍ

تقوم على تحفيظ القرآن الكريم.

ومن أبرز الجهات التي تشجع على التنافس:


الوالدان واﻷهل ،وفي ٍ
كثير من الحاﻻت يكون لهما اليد الطولى في تشجيع أوﻻدهما على حفظ



الرسمي؛
الرسمي التابع لو ازرات اﻷوقاف والشؤون الدينية ،وغير
اء منها
ِ
ﱡ
دور القرآن الكريم .سو ٌ
ّ
كالتابع لبعض الجمعيات الخيرﱠية ،ونحو ذلك.

القرآن الكريم ،ودورهما ﱡ
يمتد عبر سنوات طويلة؛ منذ نعومة أظفار الحافظ إلى ما شاء ﷲ.



وفاعل في تشجيع الطلبة على حفظ القرآن الكريم.
كبير
دور ٌ
المدارس ورياض اﻷطفال؛ إذ لها ٌ
ٌ
ملتقيات تحفيظ القرآن الكريم؛ كملتقى تحفيظ القرآن الكريم في جامعة النجاح ،وما شابهه.



و ازرات اﻷوقاف ،والتربية والتعليم؛ وذلك عن طريق إقامة المسابقات المحلية ،أو تنسيب



اضح في ذلك كله؛ بل هو عماد تلك المسابقات.
المشاركين للمسابقات الدولية؛ والتنافس ٌ
أساس و ٌ
ومن أﻫم مميزات ﻫذا القسم:


ضمان اتباع الطرق التنافسية اﻷكثر مﻼءمة لحفظ القرآن الكريم وتحفظيه؛ وبخاصة إذا كان الفرد
أو الهيئة أو المؤسسة ليس لديه الخبرة الكافية؛ فيحتاج إلى اﻹمداد بالخبرات والمهارات الﻼزمة

التي تساعد في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه.


ام
المهَ ّ
التنسيق بين جهود اﻷفراد والجماعات ،بما يوفر الجهود والطاقات ،وعدم تداخل َ
الصﻼحيات.
و
ﱠ
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كثير من الدول
سهولة التواصل مع الجهات العالمية المشرفة على المسابقات الدولية؛ إذ إن ًا
الرسمية؛ كو ازرات اﻷوقاف وغيرها من الجهات.
تحصر المخاطبات بالجهات
ﱠ

ومن السلبيات التي يمكن أن تظهر في ﻫذا النوع من التنافس:
قناعة؛ نتيجة لكون المنافسة فيه صادرةً عن ٍ
ٍ
جهة
 في بعض اﻷحيان يكون الحفظ عن غير
ٍ
جي.
أي
بمؤثر خار ٍ
خارجية؛ ْ
ّ
ِ
الكم دون الكيف ،كما هو ظاهر في ٍ
كثير من اﻷحيان ،على مستوى اﻷفراد ،وعلى
 التركيز على ّ
مستوى المؤسسات.
ٍ
لكل منهما َد ْوَرهُ الذي ﻻ َي ُس ﱡد ﱠ
مسدهُ اﻵخر ،وهما كالجناحين للطائر؛ ﻻ
وبالموازنة بين القسمين فإن ّ
معا.
يستطيع الطيران إﻻ بهما ً

 
     
  
   
                 
      
   
  
الخارجي على تشجيع اﻷفراد أو المؤسسات على حفظ القرآن الكريم وتجويده وبقية الجوانب
يقوم التنافس
ﱡ
المتصلة بذلك ٕوايجاد التنافس فيما بين اﻷفراد أو المؤسسات المستهدفة .وأبرز تلك الفئات:
ِ
أهم الفئات المستهدفة بإثارة التنافس؛ ﻷن هذه

طلبة المدارس ورياض اﻷطفال .وهذه الفئة من ّ
ِ
السن ،وسهولة إنشاء التنافس بين الطلبة
الفئة من ّ
أشد الفئات تأثﱡًار بالتنافس ،باﻹضافة إلى عامل ِّ
قديما :العلم في الصغر
في مثل هذه ِّ
السن ،وأن الحفظ في هذه المرحلة يكون أمتن ،وكما قيل ً
كالنقش في الحجر.




بالع ْمق؛
طلبة الجامعات؛ وذلك عن طريق الملتقيات والمنتديات الجامعية .والتنافس هنا ﱠ
يتميز ُ

ي الذي يصاحب اﻻنتقال من المرحلة المدرسية إلى المرحلة الجامعية.
نتيجةً للنضج الفكرِّ
عامة الناس؛ من العاملين ،والموظﱠفين ،وأصحاب المهن ،ورﱠبات البيوت ،وغير ذلك.
ﱠ

ﱡ
السن ،أو
حيث
ومن المهم جدا في هذا المقام أن يكون التنافس بين فئتين متكافئتين أو متقاربتين؛ من
ُ
الطبيعي في المنافسات .وكذا فإن إجراء المنافسات في حفظ القرآن
العلمي؛ كما هو الوضع
التحصيل
ﱡ
ﱡ
ُ
أثار سلبية على نفسية الفريق اﻷضعف الذي خسر
الكريم بين فئتين غير متكافئتين قد تكون له أضرٌار و ٌ
ردات ٍ
في التنافس؛ فقد يؤدي ذلك إلى ﱠ
فعل؛ كاﻹحباط ،وترك الحفظ ،وما شابه ذلك.

 
       
    
               
  
ِ
اﻷخروي؛ إذ هذا هو المقصد
المهم جدا تشجيع المتنافسين على حفظ القرآن الكريم ابتغاء اﻷجر
من
ّ
ِّ
الحقيقي من الحفظ والتجويد وما يتصل بهما .ولكن هذا ﻻ يتنافى مع وجود مكافآت
اﻷساس ،وهو الهدف
ﱡ
تُ َح ِفُّز المتنافسين وترتقي بهم في حفظ القرآن الكريم وتجويده وما يتصل بذلك.
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ٍ
معا .وتتفرع بعد ذلك إلى فروٍع
ماديةٌ،
ﱠ
ومعنويةٌ .وقد تتركب المكافأة منهما ً
عام قسمانّ :
والمكافآت بشكل ّ
ِع ﱠد ٍة ،أبرزها:






المحلي ،وعلى الصعيد
انتشارا ،على الصعيد
ِ
المكافآت المالية .وهي أكثر أنواع المكافآت ُش ً
يوعا و ً
ّ
لحث الحفاظ على مواصلة الحفظ؛ وذلك بتخصيص مكافأة
العالمي .وهذه المكافآت تكون
ِ
أحيانا ِّ
ً
ّ
ٍ
ِ
أحيانا تكون
لكل
حافظ ،أو بتخصيص مكافأة ﱠ
مالية لكل جزٍء من أجزاء القرآن الكريم .و ً
شهرﱠية ّ
وغالبا ما تكون
هذه المكافآت لمن يحرزون المراكز المتقدمة في المسابقات المحلية والدولية،
ً

مكافآتها الماليﱠة مجزَيةً جدا؛ بعشرات اﻵﻻف ،أو مئات اﻵﻻف.
المحلي،
انتشارا ،على الصعيد
ِ
أيضا من أكثر أنواع المكافآت ُش ً
الشهادات واﻹجازات .وهذه ً
يوعا و ً
ّ
أتم حفظ القرآن الكريم ،أو
وعلى الصعيد
ِ
العالمي؛ إذ يمنح الحافظ أو القارئ شهادةً أو إجازةً بأنه ﱠ
ّ
ا ِ
ٍ
مسابقة من المسابقات .وهذه كلها لها آثار
متقد ًما في
أتقن أحكام التجويد ،أو أنه أحرز
ً
مركز ّ
فردا كان أو مؤسسةً.
إيجابية على الحافظً ،

الرتب .وهذه له أمثلةٌ في بﻼدنا؛ كتعيين حفﱠاظ القرآن الكريم أئمةً للمساجدٕ ،وان لم
الوظائف و ﱡ

يكونوا حاصلين على شهادة جامعية في الشريعة اﻹسﻼمية .وكتعيين الفائز في مسابقة الحناجر

مركز
ًا
اهيمي في مدنية الخليل .وقد يكون بمنح الفائز الذي أحرز
الذهبية) (١قارًئا للمسجد اﻹبر ِ
ﱠ
ّ
ترفيعا في رتبته الوظيفية.
متقدما
ً
ً



الهدايا العينية .وذلك كالكتب ،أو الحواسيب ونحوها .وهذا النوع يكون عادةً في المنافسات داخل
شحذا لهمم الحفاظ المنتظمين فيها ،وقد تكون على مستوى اﻷفراد؛ كمكافأة
المؤسسة الواحدة؛
ً



رحلة عمرة .وهذا من اﻷساليب المتبعة في مكافأة حفاظ القرآن الكريم في الجامعات وغيرها؛

تشجيعا لهم على اﻻستمرار في حفظ القرآن الكريم .وقد تكون في حاﻻت
الوالدين ﻷوﻻدهما؛
ً
أيضا.
أخرى غير هذه الحاﻻت ً

مجانا على حساب المؤسسة التي تشرف على تحفيظ القرآن
وذلك بأن يكافأ الحافظ بأداء العمرة
ً
الكريم .مع مﻼحظة أن هذا اﻷسلوب إنما يتبع مع الكبار البالغين ،وأما مع اﻷطفال الصغار

محدودا.
سن البلوغ فإن تأثير هذا اﻷسلوب يكون
ً
الذين هم دون ِّ
كثير من اﻷشكال.
هذه بعض أشكال المكافآت ،ويوجد غيرها ٌ

مهم:
تنبيه ﱞ

ِ
حد ذاتها؛ ٕوانما هي وسيلة للتشجيع على
يجب التوضيح للمتسابقين الراشدين بأن المكافأة ليست هدفًا في ّ
الحفظ والتجويد ،والمثابرة عليه واﻻستمرار فيهٕ .واﻻ فإن المكافآت ستعود بنتائج سلبية على مستوى اﻷفراد
) (١هي مسابقة رسمية بإشراف و ازرة اﻷوقـاف والشـؤون الدينيـة بدولـة فلسـطين ،أجريـت علـى مـدى عـدة أسـابيع فـي المسـجد
اﻹبراهيمي الشريف ،وكانت الحفل الختامي لها بتاريﺦ ٢٠١٨ / ١٢ / ٢٣م.
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فكثير ما شهدنا من ينسى ما حفظه من القرآن الكريم بعد حصوله على المكافأة التي سعى
ًا
والمؤسسات؛
من أجلها.
ٍ
اﻷخروي؛
بمعزل عن التذكير باﻷجر
ومن أحسن ما ُيعين على هذا أن ﻻ ُيَبالَ َﻎ في التركيز على المكافآت
ِّ
دوما بأن المكافأة الكبرى لحافظ القرآن الكريم هي ما يناله من الكرامة اﻷخرويﱠة ،وما
إذ ﻻ بد من التذكير ً
معينا له على الوصول إلى تلك الكرامة.
هذه المكافآت إﻻ ً

 
        
                
      
       
ٍ
متعددة؛ من أبرزها:
ميادين
يتجلﱠى التنافس في حفظ القرآن الكريم وتجويده واﻷمور المتصلة بذلك في
َ
غيبا واستظهاره عن ظهر قلب
أوﻻ :التنافس في حفظ القرآن الكريم ً
فسيح ،وتظهر فيه
ميدان
وهذا هو أشهر مظاهر التنافسٕ ،واليه ينصرف الذهن عند اﻹطﻼق .وهو
ٌ
ٌ
اهب.
المهار ُ
ات ،وتبرز فيه المو ُ
ٍ
مختلفة:
انب
ويظهر فيه
ُ
التنافس في جو َ
جلي؛ فمن الناس من يحفظ الصفحة في يوم ،ومنهم من

سرعة الحفظ .والتنافس فيها واضح ﱞ
أقل من ذلك.
يحفظها في ساعة ،ومنهم من يحفظها في ﱠ






التثبيت و ﱡ
تقل أهميةً عن سابقتها؛ إن لم تزد عليها؛ فسرعة الحفظ من دون سرعة
التمكن .وهذه ﻻ ﱡ
أمر عديم الجدوى؛ إذ كيف يسمى الشخص حافظًا دون أن يكون مثبتًا لما يحفظ!!
التثبيت ٌ
كمية المحفوظ .وهذا الجانب ﻻ ﱡ
سابقيه؛ إذ إن سرعة الحفظ وسرعة التثبيت تؤديان إلى
ينفك عن
ْ

ارتفاع عدد السور أو عدد اﻷجزاء المحفوظة لدى الطالب؛ فهذا يحفظ جزًءا ،واﻵخر يحفظ عشرة
التنبه إلى
كامﻼ .وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .مع ضرورة ﱡ
أجزاء ،والثالث يحفظ القرآن الكريم ً
ِ
مضار
الكم دون الحرص على النوع يكون التنافس فيه سلبيا ،وله
ﱡ
أن الحرص على التنافس في ّ
الحديث عنها ﻻحقًا إن شاء ﷲ تعالى.
يأتي
ُ
التنافس في معرفة المتشابهات؛ فهذا اﻷمر من اﻷمور التي يجري في التنافس بين الحافظين
الم ِع َين ِة على حفظ القرآن الكريم وتثبيته.
لكتاب ﷲ تعالى؛ ﻷنها من اﻷمور ُ

ثانيا :التنافس في تجويد القرآن الكريم
ً
ميدان ٍ
ثان فيه يتنافس المتنافسون.
من ألصق اﻷمور بحفظ القرآن الكريم قراءته بأحكام التجويد؛ فهذا
ٌ
ويظهر فيه التنافس في جوانب مختلفة:
التنافس في سرعة تعلﱡم أحكام التجويد؛ فالناس في هذا متفاوتون؛ فمنهم من يتقن أحكام التجويد،




ٍ
الع ُمر
في أشهر ،ومنهم من يحتاج إلى عام ،ومنهم من يحتاج إلى عامين ،ومنهم من يمضي به ُ
دون أن يكمل تَ َعلﱡم أحكام التجويد.
ِ
ِ
ومتم ٌم لمطلب الحفظ ،وﻻ ﱠ
بد
التنافس في إتقان أحكام التجويد ،وهذا مطلب ﱞ
مكمل ّ
مهم جدا ،وهو ّ
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لمن يحفظ القرآن الكريم أن يكون ُمتِْق ًنا ﻷحكام التجويد .ولﻸسف؛ فإن نسبة غير قليلة ممن
ٍ
اهتمام بإتقان أحكام التجويد ،ومن
يحفظون القرآن الكريم يهملون هذه النقاط؛ فيحفظون من غير

خﻼل التجربة الطويلة في مجال تحفيظ القرآن الكريم ٕواقرائه ﱠ
يق يبقى ضعف التجويد
فإن هذا الفر َ
ٍ
دائما.
ً
مصاحبا له؛ ﻷنه غير مواظب على قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد ً
ثالثًا :التنافس في جمال الصوت واﻷداء والمقامات

من الجوانب التي يبرز التنافس فيها قويا في هذه اﻷيام التنافس جمال الصوت واﻷداء والمقامات؛ فقد
ِ ِ
محليةٌ وعالميﱠةٌ.
يصا
مسابقات ﱠ
ٌ
أقيمت لهذا الجانب خ ّ
ص ً
أمر ﻻ ُغ َب َار عليه.
والتنافس في حسن اﻷداء وتحسين الصوت بالقرآن ٌ
وحتى يكون اﻷمر في النطاق السليم ،ويكون التنافس فيه إيجابيا ﻻ سلبيا فﻼ ﱠ
بد من استصحاب اﻵتي:


اﻷو ُل للقرآن الكريم بجمال أحكام التجويد التي َن َزَل بها؛ كاﻹظهار ،واﻹدغام ،واﻹخفاء،
جمال ﱠ
ال ُ
ِ
المد ،والقلقلة ...إلﺦ.
و ّ



أمر
اعتبار المقامات الموسيقية :الصبا ،والنهاوند ،والعجم ....إلﺦ جزًءا من أجزاء علم التجويد ٌ
ٍ
س ِم ﱠنا َم ْن لَ ْم
خطير ينطوي على مجازفة؛ فالمطلوب شرًعا بقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم» :لَ ْي َ
ٌ
)(١
َيتَ َغ ﱠن ِبالقُ ْر ِ
أعم من أن يكون بتلك المقامات التي
آن« هو تحسين القارئ صوته بالقراءة ،وذلك ﱡ



ﱠ
قسيما
إن إقحام تلك المقامات الموسيقيﱠة في تﻼوة القرآنٕ ،واقامة المسابقات لها ،واعتبارها
ً
ٍ
اع
محل
القطعي ،وتلك المقامات
ثابت بالدليل
ِ
خﻼف ونز ٍ
ﱡ
أمر ٌ
نظر؛ فالتجويد ٌ
للتجويد ،أمر فيه ٌ
ّ
بين العلماء ،فشتان شتان ما بين اﻷمرين.

هي في أصلها موضوعه للغناء والطرب والموسيقى.

محل بسط الكﻼم في هذه المسألة؛ ولكن الذي يجب التنبيه عليه في مقام التنافس في
وليس هذا هو
ﱠ
ٍ
بحال من اﻷحوال على حساب أحكام التجويد؛ بأن
جمال الصوت واﻷداء والمقامات ﻻ ينبغي أن يكون
ِ
ٍ
تبعا للنغم؛ فإن ذلك مكروه عند
مد
يؤدي ذلك إلى قصر ممدود ،أو ّ
مقصور ،أو تطويل غنة ،أو حذفها؛ ً
َ
الكرماني رحمه ﷲ" :يتغنى معناه يجهر به بتحسين الصوت
ومحرم عند آخرين؛ قال
بعض العلماء،
ﱠ
ﱡ
وتحزينه وترقيقه ويستحب ذلك ما لم يخرجه اﻻلحان عن حد القراءة فان أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى

حرفا فهو حرام").(٢

َسـ ﱡـروا قَــولَ ُكم أَ َِو اجهــروا بِـ ِـه ،إِﱠنــه علِــيم بِ ـ َذ ِ
) (١أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه :كتــاب التوحيــد ،بــاب :قَــو ِل ا ﱠِ تَعــالَى﴿ :وأَ ِ
ات
َ
ُ َ ٌ
ْ َُ
ْ ْ
ْ
َ
الص ُد ِ
الخبِ ُير﴾ ،الحديث رقم ).(٧٥٢٧
ﱡ
ق َو ُه َو اللﱠ ِط ُ
ور ،أَﻻَ َي ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َ
يف َ
) (٢الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .٣٠ /١٩
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ابعا :التنافس في تَ َعلﱡِم قراءات القرآن الكريم
رً
علم جليل من العلوم المتصلة بحفظ القرآن الكريم وتجويده .وهو من الميادين التي يتنافس
علم القراءات ٌ

فيها المتنافسون من حفﱠاظ كتاب ﷲ تعالى.
ويظهر فيه التنافس في جوانب مختلفة:



التنافس في عدد القراءات أو الروايات التي يتعلمها الحافظ؛ فمنهم من يكتفي بتعلﱡم رواية و ٍ
احدة
غير رواية حفص ،ومنهم يتعلم روايتين أو ثﻼثًا ،ومنهم من َيتَ َعلﱠم القراءات السبع ،أو العشر.
ِ
عد اﻵي،
التنافس في حفظ المتون الضابطة لعلم القراءات والعلوم المتصلة به؛ كعلم الرسم ،وعلم ّ

وغيرهما .وهذه المتون هي التي قيل فيها قدي ًما» :من حفظ المتون حاز الفنون« .هذا هو التنافس
اﻹيجابي المتعلق بها .ولكننا نفجأ ونفجع في هذه اﻷيام بمن يقللون من شأن حفظ المتون ،بل
ﱡ
ِ
السلبي.
التنافس
الحطّ من شأنها ،وهذا هو
يتطاولون عليها ويتنافسون في
ﱡ
ُ
مهمان:
تنبيهان ﱠ
اﻷول :ﻻ ﱠ
بد من التأكيد مرة أخرى على أن يكون المقصد من المنافسة هو ابتغاء وجه ﷲ تعالى؛ وليس
ٍ
ٍ
ٍ
كثير من
دنيوي؛ كالشهرة والسمعة ،والحصول على
مقصد
ل
منصب ٍ
ويلحظ في هذه اﻷيام ٌ
فعلي أو لَقَبُ .
ٍّ
ّ
خرجت عن ﱠ
جادة الصواب في هذا الجانب.
الحاﻻت التي
ْ
الثاني :ﻻ ﱠ
بد من كون الراغب في تعلﱡم القراءات حافظًا للقرآن الكريم عن ظهرٕ ،واﻻ فإن تعلﱡم القراءات
لغير الحافظ ينطوي على آثار سلبية تعود على القرآن الكريم ﱠأوًﻻ ،وعلى ذلك ﱠ
ثانيا،
المدعي لعلم القراءات ً
ﱠ
بآثار ﱠ ٍ
ٍ
الفن .قال خاتمة المحققين الشيﺦ
الم َسلمة عند أهل هذا ِّ
سلبية .وشرط الحفظ هذا هو من البدهيات ُ
الضباع رحمه ﷲ" :والقارئ هو :الذي جمع القرآن حفظًا عن ظهر قلب").(١
ﱠ

خامسا :التنافس في الحصول على اﻹجازات
ً
)(٢
للمجاز لهُ باﻹقراء" .
المجيز ُ
اﻹجازةُ في اصطﻼح القُﱠراء هي" :شهادةٌ من ُ
يب من الكﻼم على التنافس في تَ َعلﱡم القراءات؛ فبينهما
والكﻼم في التنافس في الحصول على اﻹجازات قر ٌ
ب واتﱠصال.
قُ ْر ٌ
حفص ،وقد تكون بقر ٍ
واﻹجازة قد تكون برواية و ٍ
ٍ
ٍ
عاصم ،وقد تكون بأكثر من
اءة؛ كقراءة
احدة؛ كرواية
قراءة؛ كالسبع أو العشر.

ومن المﻼحظ وجود بعض التجاوزات في اﻹجازات؛ على غرار تلك التجاوزات في تعلﱡم القراءات؛ فقد
ٍ
حاﻻت غير ٍ
ٍ
أي إجازٍة ،وشهدنا من يشتري اﻹجازات
قليلة كان
شهدنا
ُ
الهدف منها الحصول على إجازة ِّ
وصونه عنه.
السلبي ،الذي يجب تنزيهُ القرآن الكريم
بالمال ،وفق تسعيرٍة ُم ْعلََن ٍة!! وهذا كله من التنافس
ِ
ُ
ّ
) (١اﻻضاءة فى بيان أصول القراءة ص.٥ :
) (٢إجازات القراء ص.١٨ :
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سادسا :التنافس في تفسير القرآن الكريم وفهمه ٕواعرابه
ً
اضح؛ فمنها ما يكون
ظهر جليا مما تقدم أن جوانب التنافس فيما يتعلق بالقرآن الكريم تتفاوت بشكل و ٍ

منتشر ،ومنها ما هو دون ذلك.
ًا
ظاهر
ًا
بارز قويا
التنافس فيه ًا
جانبا يكاد
ٕواذا كانت المسابقات في جلها تدور حول التنافس في حفظ القرآن الكريم وتجويده ،فإن هنالك ً
مهمﻼ ،مع ما له من الفضل والمنزلة؛ ذلكم هو التنافس في تفسير القرآن الكريمٕ ،واعرابه ،وفهم
أن يكون
ً

معانيه.

الدولية ُيخصص فرعٌ من فروع بعض المسابقات من أجل تفسير جزٍء أو
ففي بعض المسابقات
المحلية و ﱠ
ﱠ
أكثر من القرآن الكريم ،ومن ضمن ذلك معرفة أوجه اﻹعراب فيه.
اهتماما أكبر؛ إذ إن فهم القرآن الكريم
وهذا الجانب من جوانب التنافس في القرآن الكريم يجب أن ُيولَى
ً
النص عليه في القرآن الكريم نفسه؛ وذلك في
ومعرفة معانيهٕ ،وادراك هدايته للعالمين هو أمر
مقصود جاء ﱡ
ٌ
ِ
ِ
آي ِات ِه َوِل َيتَ َذ ﱠكر أُولُوا ْاﻷَ ْل َب ِ
اب﴾ ]ص.[٢٩ :
اب أَْنَزْل َناهُ ِإلَ ْي َك ُم َب َار ٌك ل َي ﱠد ﱠب ُروا َ
قوله تعالى﴿ :كتَ ٌ
َ
ِ
كل الخير أن ُي َسلﱠطَ الضوء أكثر على هذا الجانب ،وأن يكون له دوره الﻼئق به في
فكان من الخير ّ
المنافسات والمسابقات.
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ٌ
ٌ
اﳌﺒﺤﺚ الﺜالﺚ :آثار التنافس ﰲ حفظ القرآن الكريم وﲢفيظه ،آمال وتطلعات
تَقَ ﱠد َم في المبحث اﻷول أن اﻷصل في التنافس أن يكون إيجابيا؛ في ٍ
أمر يحقق الخير للطرفين
المتنافسين ،أو اﻷطراف المتنافسة .وأما إذا لم يكن اﻷمر كذلك ف ﱠإنها ﻻ تسمى منافسةً إﻻ على سبيل

المجاز والتوسع.

ِ
هم
وفي هذا المبحث استعر ٌ
اض ﻷ ّ
آثار
سلبيةٌ .فإن كانت ًا
ٕواما آثار ﱠ

إيجابيةٌ،
آثار
ﱠ
آثار التنافس في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه .وهي ﱠ
إما ٌ
إيجابية فهي مذكورة لتجتلبٕ ،وان كانت سلبية فهي مذكورة لتجتنب.

ويأتي استعراض ذلك عبر المطالب اﻵتية:

 
       
              
     
  
   
اسخا لدى جميع اﻷفراد والمؤسسات أن التنافس في حفظ القرآن الكريم
اضحا ور ً
فالذي يجب أن يكون و ً
باب من أبواب الخير واﻷجر والثواب؛ غرضه والغاية منه خدمة القرآن الكريمٕ ،واحراز
وتحفيظه ما هو إﻻ ٌ

الشرف بكون الحافظ ممن يحفظ ﷲ تعالى بهم كتابه على ِّ
مر اﻷزمان من التحريف والتغيير والتبديلٕ .واذا
ٍ
مسابقة من
حصله في
كانت هذه هي الغاية والمقصد فﻼ ينبغي ﻷحد الطرفين أن يحزن على ما ﱠ
ا ِ
غيره ،وكانت النتيجة في اﻷحوال كلها
المسابقات إذا لم يحرز ً
مركز ّ
متقد ًما؛ ﻷنه إذا لم يحرزه هو أحرزه ُ
هي حفظ القرآن الكريم.

إن التنافس اﻹيجابي يعني فيما يعنيه :ﱡ
تجنب مظاﻫر التنافس السلبي في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه

التي تنتج عن مخالفة ذلك الهدف اﻷسمى ،ومنها على سبيل المثال:




اﻻحتجاج على لجان التحكيم ،واتهامها باﻻنحياز وعدم اﻹنصاف.
ٍ
مسابقات بعد المسابقة التي أخفق فيها المتنافس.
اﻹحجام عن المشاركة في

ِ
المحفّظين وتباهيهم بكون طلبتهم أنبه من طلبة غيرهم؛ مما يزرع الضغينة في قلوب
تفاخر بعض
ٍ
بشخص أكرمه ﷲ
المحفظين أنفسهم ،ويؤدي بهم إلى الظهور أمام طلبتهم بمظهر ﻻ يليق ألبتة
إنكار لما رآه
تعالى بكرامة تعلﱡم القرآن الكريم وتعليمه ،وقد يؤدي ببعض الطلبة إلى ترك الحفظ؛ ًا
ابتداء
من أولئك اﻷشخاص الذين لم يدركوا حقيقة التنافس ووظيفته؛ ولم يدركوا أن الفضل ً -
يسير على ﷲ
انتهاء -في كون طلبتهم أنبه من الطلبة اﻵخرين يعود إلى ﷲ تعالى؛ إذ كان ًا
و ً
فليتَأَ ﱠمل.
جلﱠ ْ
ت قدرته أن تكون المسألة معكوسة؛ بأن يكون طلبة غيرهم أنبه من طلبتهم!! ُ

 
        
    
                       
وتجويدا،
وتحفيظا
اﻷولويات المتعلقة بالقرآن الكريم :حفظًا
اﻹيجابي أنه يقود إلى ترتيب
من آثار التنافس
ﱠ
ِ
ً
ً
ّ
وقراءة.
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ومما يتضمنه ﻫذا الترتيب:
ثانيا.
أوﻻ:
ً
البدء باﻷﻫم ﱠأوًﻻ ،ثم المه ﱡم ً
ُ
وهذه ثمرة من أهم الثمرات التي يجب أن تنتج عن التنافس في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه؛ كي يكون هذا
لوحظ في بعض اﻷحيان على بعض اﻷفراد أو المؤسسات اﻻهتمام
منتجا؛ فقد
فاعﻼ،
التنافس إيجابيا،
َ
ً
ً
بأمور هي ليست في الدرجة اﻷولى من اﻷهمية ،وقدموها على غيرها.
ومن اﻷمثلة عليه :تقديم اﻻهتمام بالمقامات واﻷلحان على تجويد القرآن الكريم؛ ومثل هذا كمثل من يضع

باني ،فما لهم
شيء
العربة أمام الحصان؛ إذ إن المقامات واﻷلحان
ﱞ
عي ر ﱞ
فرض شر ﱞ
ثانوي فر ﱞ
عي ،والتجويد ٌ
ٌ
كيف يحكمون!!
يصح وﻻ يستقيم أن
أيضا :ضرورة مراعاة الترتيب السليم في تعلﱡم القراءات؛ إذ ﻻ
ﱡ
ومن اﻷمثلة على ذلك ً
تسلسلي
التجويد!! أو من ﻻ ُي ْح ِس ُن الوقف واﻻبتداء!! فﻼ ُب ﱠد من سلوك منهج
َيتَ َعلﱠ َم القراءات َم ْن ﻻ ُي ْح ِس ُن
ٍ
َ
ّ
متقنا ﻷحكام التجويد ،وبخاصة
في تَ َعلﱡِم القراءات؛ بأن يكون من يتعلمها
ً
متقنا للقرآن الكريمً ،
حافظا حفظًا ً
ي رحمه ﷲ" :ومن ثَ ﱠم اشترط
مخارج الحروف والصفاتً .
متقنا للوقف واﻻبتداء .قال إمام ِّ
الفن ابن الجزرِّ
كثير من أئمة َ ِ
أحدا إﻻ بعد معرفته الوقف واﻻبتداء").(١
الخلَف على المجيز أن ﻻ يجيز ً

أيضا :اﻻهتمام بلقب »إجازة« ،دون النظر إلى فحواها ومحتواها؛ ومثل هذه كمثل
ومن اﻷمثلة على ذلك ً
ٍ
ٍ
رصيد!!
شيك بﻼ
واﻷمثلة على هذا كثيرةٌ.

ثانيا :تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
ً
في بعض اﻷحيان قد تتعارض المصلحة الخاصة للفرد الذي يحفظ القرآن الكريم ،أو المؤسسة التي تقوم
على تحفيظ القرآن الكريم؛ كأن تجري مسابقةٌ في حفظ القرآن الكريم وتتنافس فيها مؤسستان أو هيئتان،

فتعمل إحدى المؤسستين كل ما بوسعها؛ من أجل ثني المؤسسة اﻷخرى عن المشاركة في المسابقة؛ كي
خاف على ٍ
ٍ
السلبية ،وﻻ يليق
سلبي في غاية
أحد أن هذا التنافس
وغير
تستحوذ هي بالنتيجة والظﱠفَر.
ﱠ
ﱞ
ُ
ٍ
بحال من اﻷحوال أن يوجد في هيئة أو مؤسسة ترفع شعار القرآن الكريم .وقد ﱠ
كنا نتم ﱠنى أن ﻻ يقع مثل
هذا؛ ولكن لﻸسف ...فمثله قد وقع!!

ومثل هذا يقال في حق ِّ
أيضا في
المدرسين والمشرفين الذين يشرفون على تدريس القرآن الكريم ،وكذا يقال ً
حق اﻷفراد.
البعد عن العشوائ ﱠية.
ثالثًا :التخطيط للتنافس ،و ُ
موضوعا وفق
مدروسا بدقﱠ ٍة،
اﻹيجابي :أن يكون التنافس
التنافس
تصاحب
ومن أهم اﻵثار التي يجب أن
ﱠ
ً
ً
َ
َ
) (١النشر في القراءات العشر .٢٢٥ /١
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ٍ
ٍ
مسابقة قرآنيﱠ ٍة في الحفظ أو في التجويد فﻼ ﱠ
بد أن
ادت هيئةٌ ما ،أو مؤسسةٌ ما ،عمل
خطط دقيقة؛ فإذا أر ْ
غايات مرسومةٌ.
أهداف ُم َح ﱠد َدةٌ ،ولها
تكون لتلك المسابقة ُخطﱠةٌ دقيقةٌ؛ لها
ٌ
ٌ
ِ
الطاقات ،وتَتََب ﱠد ُد الطاقات بﻼ فائدة .فاﻷصل هو
الجهود و
وﻻ يخفى أن الفوضى والعشوائية تستهلكان
َ
سبيﻼ إلى تضافر الجهود ،وتوفير الطاقات.
خﻼف ذلك؛ فينبغي أن يكون التنافس
اﻹيجابي ً
ﱡ

كامل ،ووحدةٌ في
تنسيق
فاﻷصل في الهيئات والمؤسسات القائمة على تحفيظ القرآن الكريم أن يكون بينها
ٌ
ٌ
ﱡ
ب في النهاية في مصلحة القرآن الكريم ،وذلك هو الهدف اﻷسمى ،وتلك
صﱡ
اﻷهداف والغايات؛ إذ كلها تَ ُ
ق.
هي الغاية النبيلة التي يريد الجميع تحقيقها .والقرآن ُي َج ِّمعُ وﻻ ُي َفِّر ُ
أي تنافس في حفظ
ومما يشمله التخطيط السليم في التنافس :قياس القدرات والطاقات قبل الشروع في ِّ
القرآن الكريم وتحفيظه .ومن اﻷمثلة على ذلك ضرورة اﻹحاطة بمدى عمق المسابقة المنوي المشاركة

فيها؛ فبعض المسابقات تكون على مستويات عالية ،والشروط المطلوبة فيها ﻻ تتحقق في جميع

جيِ ًدا ،وفي حال عدم تَ َوفﱡ ِر تلك الشروط
المشاركين ،فمن الحكمة في مثل هذه الحال أن تُ ْد َر َس الشروط ّ
في المتسابقين لتلك الهيئة أو المؤسسة ،فمن الشجاعة ،وحسن التخطيط والتدبير ،أن تتخذ الهيئة أو
شجاعا بأن ﻻ تُقَِّد َم لتلك المسابقة إﻻ اﻷفراد الذين توفرت فيهم الشروط ،وﻻ ينبغي أن يكون
ار
المؤسسة قرًا
ً
سلبا
المقصود هو تكثير أعداد المشاركين؛ فإن في ذلك
ً
تبديدا للطاقات واﻷوقات والجهود .ورﱠب َما ينعكس ً
على بعض اﻷفراد الذين ُزﱠج بهم في المسابقة ولم يحققوا نتائج مر ِ
ض َيةً؛ فقد تحدث لم انتكاسة في الحفظ،
َ ُْ
وينسحبوا من الحفظ كليا.

ابعا :ديمومة التنافس اﻹيجابي وتواصله في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه
رً
اﻹيجابي في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه فﻼ ﱠ
بد من التطرق إلى أن هذا
نتحدث عن آثار التنافس
ِ
حينما ّ
ّ
عابر مؤقﱠتًا؛ يأتي فجأة؛ ثم ما يلبث أن يمضي.
اصﻼ؛ ﻻ أن يكون ًا
ا
التنافس ﻻ بد أن يكون
مستمر متو ً
مجرَد رﱠد ِة ٍ
معي ٍن .ومثاله على
فعل تجاه َح َد ٍث ﱠ
بعض اﻷفراد أو الهيئات والمؤسسات يكون التنافس عندهم ﱠ َ
ٍ
صديق أو قر ٍ
ين ،ثم ﻻ تلبث جذوة التنافس
مستوى اﻷفراد أن يشرع أحدهم في حفظ القرآن الكريم َغ ْي َرةً من
أن تنطفئ ،ويذهب الحفظ أدراج الرياح.
وكذا هو الحال مع الهيئات والمؤسسات؛ فبعضها ُي ْن ِشئُ مسابقةً قرآنيةً ثم تفتر الهمم ،ويذهب التنافس،
تقليدا لمسابقات أجرتها هيئات أو مؤسسات أخرى،
وتكون تلك المسابقة يتيمةً ،أو أن تكون المسبقات ً

مكرَرةً عنها.
فتكون نسخة ﱠ

اﻹيجابي يستلزم:
إن التنافس
ﱠ
أن تكون الجهود مستمرةً متواصلةً؛ وليست موسميﱠة.




تقليدا أو غيرةً.
أن تكون الجهود ابتكارﱠيةً؛ وليست ً
ودأًَبا؛ وليست ﱠ
ردات ِف ْع ٍل.
أن تكون الجهود
منهجا َ
ً
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خامسا :النهوض بالجوانب ذات التنافس الضعيف ،والعمل على تقوية التنافس فيها
ً
النهوض
اﻹيجابي في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه
من اﻷمور المهمة التي يجب أن يفضي إليها التنافس
ﱡ
ُ
َ
ِ
بالجو ِ ِ
الرد على الشبهات والطعونات التي تثار
انب ذات التنافس الضعيف؛ كتفسير القرآن الكريمٕ ،واعرابه ،و ّ
حوله هنا وهناك ،وعدم قصر التنافس على جانب الحفظ وحده؛ ذلك ﻷن حفظ القرآن الكريم ليس هو
شامﻼ لجميع جوانب الحفظ ونواحيه .فكما أن هنالك
غيبا؛ بل ﻻ بد من كون الحفظ عاما
ً
استظهاره ً
ٍ
ٍ
مسابقات أو فعاليات
وفعاليات تخصص من أجل استظهار القرآن الكريم فينبغي أن تكون هنالك
مسابقات
ٌ
في اﻷخرى المذكورة آنفًا.

تصب في مصلحة القرآن الكريم:
اﻹيجابي يحمل في طياته العديد من الفوائد والعوائد ،التي
وهذا التنافس
ﱡ
ﱡ
أعم وأوسع.
 ﻷنه أشمل و ﱡ
ِ
اﻻدعاء فيه مقارنةً بالحفظ والتجويد.
قياسا؛ لصعوبة ّ
 ﻷنه أصدق ً
 ﻷنه السبيل إلى التفكر والتدبﱡر في آيات الكتاب الكريم ،وسبيل الوصول إلى هداية ذلك الكتاب.

 
    
       
  
 
     
      
اﻹيجابي في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه أن يكون التنافس
من أهم اﻷمور التي يجب أن يحققها التنافس
ﱡ
حقيقيا ﻻ شكليا ،وأن يكون الحرص فيه على طلب حقائق العلوم وروحها؛ فالحافظ ﻻ يكون حافظًا بأن
ق عليه هذا اللﱠقب ،أو يمنح شهادة تحمل هذا اللقب؛ بل الحافظ -كاسمه -مستَح ِ
ضٌر للقرآن الكريم،
ُي ْ
طلَ َ
ُْ ْ
اظب على تعاهده وتثبيته.
مو ٌ

وعلى غرار ذلك ما يصلح أن ُي َس ﱠمى »فتنة اﻷسانيد واﻹجازات«؛ وذلك حين يكون الحرص على الحصول
بحيث تكون الشهادةُ أو اﻹجازةُ ِ
مقص ًدا
على الشهادات واﻹجازات دون استكمال المؤهﻼت الﻼزمة لنيلها؛
ُ
ُ
ِ
ﱡ
ٍ
وتمكنه ،وبقطع النظر عن
أهليته
شيﺦ أو
حد ذاتها؛
مجيز ،بقطع النظر عن ﱠ
فيبحث الطالب عن ٍ
ُ
في ّ
ِ
ﱠ
ٍ
أي إجازٍة؛ فترى
إعطاء اﻹجازة حقها من اﻹتقان واﻹجادة ،فالمهم عند أحد هؤﻻء هو الحصول على إجازة ِّ
بعض أصحاب هذا المسلك يرضى بأن يق أر على »الشيﺦ« الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة،
كامﻼ على »الشيﺦ«!! ويجيز غيره بها
ويأخذ إجازةً ُي َدلِّس بها على عباد ﷲ بأنه قد ق أر القرآن الكريم
ً
كل هذا ليقال عنه» :قارئ«!! أو »جامع للقراءات« السبع أو العشر أو اﻷربعة عشر.
بالطريقة نفسها .ﱡ
ٍ
السلبية أقصاها ،ومن ِ
أم َرَنا
منافسات َح َوت من
في
ﱠ
اله ﱠمة أدناهاً ،
بعيدا عن النصح لكتاب ﷲ تعالى ،الذي َ
ِ
بن ٍ
ي رضي ﷲ عنه أَ ﱠن ﱠ
أوس ﱠ
صلﱠى
الد ِار ﱡ
يم ُ
النبِ ﱠي َ
النبي صلى ﷲ عليه وسلم بالنصح له؛ وذلك ما رواه تَم ُ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
الدين ﱠ ِ
ﱠ
ِ
ين
ال » :ﱠ َوِلكتَابِه َولِ َرُسولِه َوِﻷَئ ﱠمة ْال ُم ْسلم َ
الُ ّ » :
النص َ
يحةُ« ُقْل َنا :ل َم ْن؟ قَ َ
ﷲُ َعلَ ْيه َو َسل َم ،قَ َ
امتِ ِه ْم«).(١
َو َع ﱠ
بعيدا عن حقائق اﻷمور وجواهرها ِس َمةٌ ظاهرةٌ في هذا العصر ،وتبرز من
إن اﻻهتمام بالقشور والمظاهر ً
) (١أخرجه مسلم في صحيحه :كتاب اﻹيمان ،باب :بيان أن الدين النصيحة ،الحديث رقم ).(٥٦
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ِ
خﻼل

الكريم




ﱠ
ولكن هذا ﻻ يعني بحال من اﻷحوال أن تبرز هذه الظاهرة في ميدان حفظ القرآن
مظاهر كثيرٍة.
َ
ِ
ِ
وتحفيظه؛ إذ ﱠ
وداعيه يدعوان إلى:
اﻹخﻼص
ف
إن هات َ
َ
ي.
تعلﱡٍم
ٍ
حقيقي ﻻ ظاهرٍّ
ّ
تعلﱡٍم ٍ
فاعل مؤثِّر.
ص ُم َخلﱠ ٍ
خالص ُم ْخلَ ٍ
ٍ
ص
تعلﱡٍم

رب العالمين.

وصلى ﷲ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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اﳋاﲤﺔ
وفي ختام هذا البحث هذا تسجيل ﻷبرز النتائج التي توصل إليها من خﻼل البحث ،مع تسجيل لبعض
التوصيات.

 
     

.١

التنافس إنما يكون فيما يحقق الخير للطرفين المتنافسين ،أو اﻷطراف المتنافسة؛ ﻷنه مباراة في
نفيس ذي ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سلبي؛ كإلحاق اﻷذى بالغير فﻼ
جانب
قيمة وقَ ْد ٍر .وأما إذا كانت المباراة في
شيء
ٍ
ّ
تسمى منافسةً إﻻ على سبيل المجاز والتوسع.

.٢

التنافس يقتضي ِ
ي والخليق بأن يتنافس فيه،
الج ﱠد والمثابرة في طلب النعيم اﻷخروي ،وهو الحر ﱡ

.٣

أعداد
يتخذ التنافس في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه أنماطاً وأشكاﻻً متعددة؛ وذلك من حيث:
ُ
الفئات المستهدفةُ ،وغير ذلك.
حيث
ت ،ومن ُ
المشاركين فيه ،ومن من ُ
ُ
حيث الدوافعُ والمحركا ُ
ٍ
تام ٍة؛ وليس
صادر عن
الفردي هو من أحسن اﻷساليب وأفضلها؛ ﻷنه
أسلوب التنافس
قناعة ﱠ
ٌ
ّ
ٍ
ٍ
محدود
ذاتي ،وﻷنه غير
أكثر استم ارريﱠةً ،وﻷنه َن َشأَ
بدافع ٍ
ٍ
نتيجة مؤثرات خارجﱠية ،وﻷنه أَ ْد َوُم و ُ
ّ
تقيِده في ٍ
معين.
إطار ﱠ
بأمور ّ

.٤

وأما ما سواه من النعيم فﻼ يستحق أن يتنافس فيه.

.٥

الحل يكمن في المواءة
جل أشكال التنافس وأنماطه لها إيجابياتها ،ولها أيضاً بعض السلبيات ،و ﱡ
ﱡ

.٦

حيث ﱡ
التحصيل
السن ،أو
من المهم جدا أن يكون التنافس بين فئتين متكافئتين أو متقاربتين؛ من ُ
ُ
العلمي ،وربما يكون في إجراء المنافسات في حفظ القرآن الكريم بين فئتين غير متكافئتين أضرٌار
ﱡ

.٧

.٨
.٩

اﻹيجابيات ،وتخلصاً من السلبيات.
والجمع بين أكثر من أسلوب منها؛ جمعاً بين
ﱠ

أثار سلبية على نفسية الفريق اﻷضعف الذي خسر في التنافس.
و ٌ
اﻷخروي؛ إذ هذا هو المقصد اﻷساس،
اﻷصل في حفظ القرآن الكريم أن يكون ابتغاء اﻷجر
ُ
ِّ
ولكن هذا ﻻ يتنافى مع وجود مكافآت تُ َح ِفُّز المتنافسين وترتقي بهم في حفظ القرآن الكريم
وتجويده وما يتصل بذلك .ويجب الحرص على جوهر التنافس وحقيقته ،واﻻبتعاد عن المظاهر.
ِ
حد ذاتها؛ ٕوانما هي وسيلة للتشجيع على الحفظ والتجويد ،والمثابرة عليه
المكافأة ليست هدفًا في ّ
واﻻستمرار فيه.
ٍ
جانب إلى آخر؛ فجانب الحفظ هو أقواها
متفاوت من
التنافس في اﻷمور المتصلة بالقرآن الكريم
ٌ
وأظهرها ،وجانب التفسير وبيان المعاني هو أقلﱡها ظهو اًر ،وينبغي التركيز على هذا الجانب
واﻻهتمام به؛ عن طريق إجراء المسابقات فيه؛ على غرار مسابقات الحفظ.
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 .١٠يجب ترتيب اﻷولويات في التنافس في حفظ القرآن الكريم واﻷمور المتصلة به؛ وهذا يتضمن:
ثانيا .وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ،والتخطيط
البدء باﻷهم ﱠأوًﻻ ،ثم
ﱡ
المهم ً
ُ
ائية ،وديمومة التنافس اﻹيجابي وتواصله في حفظ القرآن الكريم
البعد عن العشو ﱠ
للتنافس ،و ُ
وتحفيظه.

 
        
  
.١

تحفيز ،وبيان آثارها على حفظ القرآن الكريم
إجراء دراسات على جميع العوامل التي فيها
ٌ

.٢

اﻹيجابي في جميع الهيئات والمؤسسات التي تتولى تدريس القرآن
نشر الوعي المتعلق بالتنافس
ِ
ّ
الكريم وتحفيظه.

وتحفيظه.

وصلى ﷲ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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قاﺋﻤﺔ اﳌراﺟع
)(١

ِ
الصــحاري )ت ٤٥٣ :ه ــ( ،تحقيــق :عبــد الك ـريم خليفــة وآخ ـرين ،و ازرة
اﻹبانــة فــي اللغــة العربيــةَ ،س ـلَمة بــن ُم ْســلم ُ
التراث القومي والثقافة ،مسقط ،ط ١٤٢٠ ،١هـ  ١٩٩٩ -م.

)(٢

إجازات القراء ،محمد فوزان العمر ،بحث محكم ،ط ) ،(١دار الحضارة ،الرياض ،بدون تاريﺦ.

)(٣

إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم ،أبــو الســعود محمــد بــن محمــد العمــادي )ت ٩٨٢ :هــ( ،دار إحيــاء

)(٤

أساس البﻼغة ،جار ﷲ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت٥٣٨ :هـ( ،تحقيق :محمـد باسـل عيـون السـود،

)(٥

اﻹضــاءة فــي بيــان أصــول الق ـراءة ،علــي محمــد الضــباع )ت١٣٨١ :هــ( ،المكتبــة اﻷزهريــة للتـراث ،القــاهرة ،ط،١

)(٦

التحريــر والتنــوير ،محمــد الطــاهر بــن عاشــور )ت١٣٩٣ :ه ــ( ،دار ســحنون للنشــر والتوزيــع ،تــونس١٤١٧ ،هـ ـ-

)(٧

الح ِميــدي )ت٤٨٨ :هــ(،
تفســير غريــب مــا فــي الصــحيحين البخــاري ومســلم ،أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن فتــوح اﻷزدي َ
تحقيق :زبيدة محمد سعيد عبد العزيز ،مكتبة السنة ،القاهرة ،ط١٤١٥ ،١هـ – ١٩٩٥م.

)(٨

التوقيف على مهمات التعاريف ،محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي )ت١٠٣١ :هــ( ،تحقيـق :محمـد رضـوان الدايـة ،دار

)(٩

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت٣١٠ :هـ( ،حققه :محمود محمـد شـاكر،

التراث العربي ،بيروت ،بدون تاريﺦ.

دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ١٤١٩ ،١هـ  ١٩٩٨ -م

١٤١٩هـ١٩٩٩ -م.
١٩٩٧م.

الفكر المعاصر ،بيروت -دمشق ،ط١٤١٠ ،١هـ١٩٩٠ -م.

خرج أحاديثه :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط١٤٢٠ ،١هـ٢٠٠٠ -م.

) (١٠شرح الفصيح ،ابن هشام اللخمي )ت ٥٧٧ :هـ( ،تحقيق :د .مهدي عبيد جاسم ،ط ١٤٠٩ ،١هـ  ١٩٨٨ -م.

) (١١الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ،إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري )ت ٣٩٣ :ه ــ( ،تحقيــق :أحمــد عبــد الغفــور
عطار ،دار العلم للمﻼيين  -بيروت ،الطبعة الرابعة  ١٤٠٧ه  ١٩٨٧ -م.

) (١٢صحيح البخاري ،أبو عبد ﷲ محمد بـن إسـماعيل البخـاري )ت٢٥٦ :هــ( ،تحقيـق :محمـد زهيـر الناصـر ،ط ،١دار
طوق النجاة ،بيروت١٤٢٢ ،هـ٢٠٠٢ -م.

) (١٣صحيح مسلم ،أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت٢٦١ :هـ( ،تحقيق :محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،دار إحيـاء
التراث العربي ،بيروت.

) (١٤عمـدة الحفــاظ فــي تفسـير أشــرف اﻷلفــاظ ،أبـو العبــاس شــهاب الـدين أحمــد بـن يوســف ،المعـروف بالســمين الحلبــي
)ت ٧٥٦ :هـ( ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،ط ١٤١٧ ،١هـ  ١٩٩٦ -م.

) (١٥غريب الحديث ،أبـو عبيـد القاسـم بـن سـﻼم )ت٢٢٤ :هــ( ،تحقيـق :محمـد عبـد المعيـد خـان ،مجلـس دائـرة المعـارف
العثمانية بحيدر آباد الدكن  -الهند ،اﻷولى ١٣٨٤هـ ١٩٦٥ -م .

) (١٦فــتح البــاري ،أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقﻼني )ت٨٥٢ :ه ــ( ،تحقيــق :محمــد ف ـؤاد عبــد البــاقي  ،محــب الــدين
الخطيب ،دار المعرفة ،بيروت١٣٧٩ ،هـ١٩٥٩ -م.

) (١٧الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اﻷقاويل فـي وجـوه التأويـل ،محمـود بـن عمـر الزمخشـري )ت ٥٣٨ :هــ( ،دار
الكتاب العربي ،ط١٤٠٧ ،٣هـ١٩٨٧ -م.
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) (١٨الكليات معجم في المصـطلحات والفـروق اللغويـة ،أبـو البقـاء أيـوب بـن موسـى الحسـيني الكفـوي )ت ١٠٩٤ :هــ(،
تحقيق :عدنان درويش ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت١٤١٩ ،هـ١٩٩٨ -م.

) (١٩الكواكــب الــدراري فــي شــرح صــحيح البخــاري ،شــمس الــدين محمــد بــن يوســف الكرمــاني )ت٧٨٦ :ه ــ( ،دار إحيــاء
التراث العربي ،بيروت ،ط١٤٠١ ،٢هـ ١٩٨١ -م.

) (٢٠لسان العرب ،جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ،بيروت١٣٨٨ ،هـ١٩٦٨ -م.

) (٢١مجمــل اللغــة ،أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس ال ـرازي) ،ت٣٩٥ :ه ــ( ،تحقيــق :زهيــر عبــد المحســن ســلطان ،مؤسســة
الرسالة – بيروت ،ط ١٤٠٦ ،٢هـ  ١٩٨٦ -م.

) (٢٢المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز ،أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب اﻷندلسـي )ت٥٤٢ :هــ( ،تحقيـق :عبـد
السﻼم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط١٤١٣ ،١هـ١٩٩٣ -م.

) (٢٣المســتدرك علــى الصــحيحين ،أبــو عبــد ﷲ الحــاكم النيســابوري )ت٤٠٥ :هــ( ،تحقيــق :مصــطفى عبــد القــادر عطــا،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط١٤١١ ،١هـ ١٩٩٠ -م .

) (٢٤مســند اﻹمــام أحمــد بـــن حنبــل ،أبــو عبــد ﷲ أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت٢٤١ :ه ــ( ،تحقيــق وتخ ـريج :شــعيب
اﻷرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط ١٤٢١ ،١هـ٢٠٠١ -م.

) (٢٥المعجـــم الصـــغير ،أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطب ارنــي )ت٣٦٠ :ه ــ( ،تحقيــق :محمــد شــكور أمريــر ،المكتــب
اﻹسﻼمي/بيروت  ،دار عمار/عمان ،ط١٤٠٥ ،١هـ١٩٨٥ -م.

ـارون ،اتحـاد الكتـاب
) (٢٦معجم مقاييس اللغـة ،أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا )ت٣٩٥ :هــ( ،تحقيـق :عبـد ﱠ
السـﻼم محمـد َه ُ
العرب ،القاهرة١٤٢٣ ،هـ٢٠٠٢ -م.
) (٢٧مفـــاتيح الغيــــب ،فخ ــر ال ــدين محم ــد ب ــن عم ــر الـ ـرازي )ت٦٠٦ :هـ ــ( ،دار إحي ــاء التـ ـراث العرب ــي ،بي ــروت ،ط،٣
١٤٢٠هـ٢٠٠٠ -م.

) (٢٨المفــردات فــي غريــب الق ـرآن ،الحســين بــن محمــد المعــروف بال ارغــب اﻷصــفهانى )ت٥٠٢ :ه ــ( ،تحقيــق :صــفوان
عدنان داودي ،دار القلم /دمشق ،الدار الشامية /بيروت ،ط١٤١٢ ،١هـ١٩٩٢ -م.

) (٢٩النشر في القراءات العشر ،محمـد بـن محمـد بـن الجـزري )ت٨٣٣ :هــ( ،تصـحيح ومراجعـة :علـي محمـد الضـباع،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،بدوم تاريﺦ.

) (٣٠نظم الدرر في تناسب اﻵيات والسـور ،برهـان الـدين أبـي الحسـن إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي )ت٨٨٥ :هــ( ،تحقيـق:
عبد الرزاق غالب المهدي :،دار الكتب العلمية ،بيروت١٤١٥ ،هـ١٩٩٥ -م.

) (٣١الوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز ،أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد الواحـدي النيسـابوري )ت٤٦٨ :هــ( ،تحقيق:صـفوان
عدنان داودي ،دار القلم ،دمشق ،ط١٤١٥ ،١هـ.
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