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 املُلخَّص 

فيهما، وأمهيتهما يف احملافظة   يهدف البحث إىل التعريف ابلُكتَّاب، واخللوة، والوقوف على املنهج التعليمي والرتبوي
التعليمية األوىل من حياة الطفل؛ بغية  علـى القرآن الكرمي، ولغته العربية، ودورمها يف دعم األهداف الرتبوية للمرحلة 

وتربز أمهية البحث   واحلفظ.  ،والكتابةمتكني املتعلمني من اكتساب املهارات اللغوية املستهدفة، مثل: السماع، والقراءة،  
األمة يف مقومات  احملافظة على  املنهج يف  ودور هذا  "اخللوة"،  و  "الُكتَّاب"  والرتبوي ملؤسسة  التعليمي  املنهج  بيان   

اإلسالمية، وحفظ تراثها املتمثل يف القرآن الكرمي، والسَُّنة النبوية، والعقيدة اإلسالمية، واللغة العربية، واترخيها اخلالد. 
البحث يف وجود ت التنسيق  وتكمن مشكلة  العامل اإلسالمي، وغياب  القرآين يف دول  التعليم  باين بني مناهج وطرق 

العلمي والرتبوي بني املؤسسات املعنية هبذا األمر، مما يرتتب عليه ضياع الفائدة من تبادل اخلربات يف هذا اجملال املهم، 
لطموح يف التطوير الذي يتناسب وروح العصر واالستمرارية على ما هي عليه من وضع قائم ال يتالءم مع الواقع، وعدم ا

احلاضر، األمر الذي يؤدي إىل بذل اجلهود الكبرية مع حتصيل القليل من الفائدة املرُجوَّة. وكذلك الغياب الواضح للدور 
التارخيي، و  املنهج  البحث  اعتمد  وقد  املرتتب عليه.  السلب  املعيش، واألثر  الواقع  املؤسستني عن  املنهج الرائد هلاتني 

 
)ابحث  جامعة قطر  ،  كلية الشريعة  ،قسم العقيدة والدعوة  ،هذا البحث من إعداد: د. رمضان حممد علي مربوك مطاريد أستاذ الدعوة والثقافة املساعد  1

)ابحث مشارك، ورئيس فريق  جامعة قطر  ،  كلية الشريعة  ،قسم القرآن والسنة  ،أستاذ التفسري وعاوم القرآن ، وأ. د. عدانن عبد الرزَّاق احلموي الُعَلِب  رئيس(
_ املنح الداخلية جبامعة قطر    2020هذا البحث ممول من قبل جامعة قطر _ منحة دعم األحباث الداخلية التكاملية  ". واملشروع البحثي هلذه املنحة(

QUCG-CSIS-21/20-2  ."هذا وتعترب نتائج البحث مسؤولية الباحث الرئيس بشكل أساس . 
“This research was supported by Internal Grants at Qatar university, Internal Grant No. QUCG-CSIS--20/21. The 

findings achieved herein are solely the responsibility of the author[s] ”. 
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نتائج  املرتتبة عليها. ومن أهم  الكتاتيب واخلالوي اترخييًّا، ووصفها، وحتليل اآلاثر  تتبع ظاهرة  التحليلي يف  الوصفي 
البحث وجوب العمل على إحياء دور هاتني املؤسستني، وتطوير منهجيهما التعليمي مبا يتناسب ومتطلبات الوقت 

 ا على ُهوية الناشئة املسلمة. الراهن؛ ملواجهة التحدايت املعاصرة؛ حفاظ  

 التعليم القرآين، الَكتاتيب، اخلالوي.   الكلمات املفتاحية: 

Abstract 

The research aims at introducing the Kutab (Egyptian Quran school), Khelwa 

(Sudanese Quran school), and explaining the educational and pedagogical 

curriculum in them, their importance in preserving the Holy Qur’an, its Arabic 

language, and their role in supporting the educational goals of the first educational 

stage of a child's life. It also sheds the light on their role in enabling learners to 

acquire targeted language skills, such as: listening, reading, writing and 

memorization. The importance of research exists in the clarification of the 

educational and pedagogical curriculum of the “Al-Kuttab” and “Khelwa”, and the 

role of this approach in preserving the components of the Islamic nation and 

preserving its heritage represented in the Holy Quran, the Sunnah of the Prophet, the 

Islamic faith, the Arabic language, and its eternal history. The research problem lies 

in the existence of a discrepancy between the curricula and methods of Qur’anic 

education in the countries of the Islamic world, and the absence of scientific and 

educational coordination between the institutions concerned with this matter, which 

results in the loss of the benefit from the exchange of experiences in this important 

field, and the continuity of what it is of an existing situation that is not compatible 

with reality and lack of ambition to develop that is compatible with the spirit of the 

present age, which leads to making great efforts compared to gaining  little of  the 

desired benefit. As well as the apparent absence of the pioneering role of these two 

institutions from the living reality, and its negative impact. The research adopted the 

historical approach and the descriptive and analytical method in tracing the 

phenomenon of the Al-Katateb and al-Khalawi historically, describing it, and 

analyzing its implications. Among the most important results of the research is the 

necessity of working to revive the role of these two institutions, and to develop their 
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educational methodology in line with the requirements of the present era. To meet 

contemporary challenges to preserve the identity of Muslim youth. 

Keywords: Quranic Education, Al-Katateb, Al-Khalawi. 
 املقدمة: 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد 

فمن أهم ما تسعى إليه األمم الواعية، اليت تنشد الرُّقي والتقدُّم، واالزدهار حلضارهتا، هو االهتمام ابلطفولة، والعمل 
على إعداد النشء إعداد ا صحيح ا سليم ا، يف تلك املرحلة املهّمة اليت تتكوَُّن فيها شخصية الطفل. ومما ال شكَّ فيه أن 

قد أدركوا مدى أمهية هذه املرحلة يف حياة أبناء املسلمني، فََأْوَلْوَها عناية    ل هللا حممد أوائل هذه األمة، وإمامهم رسو 
تليق هبا من حيث توجيه اآلابء إىل تعهُّد أبنائهم ابلنصح واإلرشاد، ومراقبة سلكوهم، وتوجيههم للصواب، وأتديبهم،  

م يف معاشهم ومعادهم. وتوارث هذا املنهج الرتبوي واحلرص على تعليمهم آداب اإلسالم، وعلوم الشريعة، وما ينفعه
ا على هذا التوجُّه أُلَِّفِت الكتب،  التعليمي املسلمون جيال  بعد جيل على مرِّ العصور حىت يوم الناس هذا. وأتكيد 

َحْت األحكام املتعلقة مبراحل أتديب الطفل وتعليمه، من أجل توجيه القائمني على الرتبية والتعليم   إىل الكيفية وُوضِّ
املناسبة يف تعليم أبناء املسلمني، واملنهج الذي جيب اتباعه يف تعليمهم، كما درسوا مراحل تطور التفكري عند الطفل 
خالل فرتات ُعُمرِه املتعاقبة. وبذلك سبق علماء اإلسالم وفقهاؤه غريهم يف هذا اجملال البالغ يف األمهية، على خالف 

ومن خالل   ليوم أبن علماءها املعاصرين كان هلم السبق يف استنتاج النظرايت الرتبوية احلديثة.ما تزعم احلضارة الغربية ا
من إمكاانت   ، من ِسنِّ الرابعة إىل السادسة  ؛ مرحلة الطُّفولة املَبّكرةمعايشة الواقع املشاهد نرى عن كثب ما تتميز به  

مثارها املرجوة سوف تؤيت أكلها يف جيل يبين ألمته حضارة تفخر  كبرية للتـََّعلُّم، مىت مت اسِتغالهلا بطريقة مدروسة، فإن 
األسرة،  يف  واملتمّثل  فيه  ينمو  اّلذي  والتعليمي  االجتماعي  ابلوسط  يتأثر  الطفل  أن  معلوم  هو  ومما  األمم.  بني  هبا 

على األمر وسائل تعليمية ومؤسسات الرّتبية التحضريية ومنها )الكتاتيب واخلالوي القرآنية( وهذا يعين: تبينِّ القائمني  
ألمهية  ونظر ا  املؤسستني.  هاتني  يف  املتعلمني،  لواقع  املواكبة  األساسية  التـََّعلُّم  أدوات  فيها  تستخدم  وفّعالة،  متنوعة 

واالجتماعي، سوف تتعرض هذه   كيانه الثقايفُمؤّسسات التنشئة االجتماعية، ودورها التكاملي يف بناء شخصية الفرد و 
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الدراسة البحثية لبيان شاٍف للمنهجية التعليمية والرتبوية للكتاتيب واخلالوي القرآنية، يف كل من مصر والسودان، حيث 
تعرف هبما من حيث املفهوم، والنشأة التارجيية، والوقوف على منهج التعليم يف كل منهما لالستفادة منه يف جمال التعليم 

 ية املعاجلة، من خالل الوقوف على األسباب، وتقدمي احللول املقرتحة هلا. ، وكيفأوجه القصور  والرتبية. وبيان 

توَجُد دراسات كثرية حول الكتاتيب واخلالوي القرآنية، تناولت كل دراسة منها جانب ا أو أكثر مما   الدراسات السابقة:
مراحل تعليم الطفل للحروف جاءت عليه خطة دراستنا للموضوع، لكنها يف جمملها ال تغين عن تناولنا له خاصة يف  

مع ذكر مناذج تطبيقية  ،مضبوط ا ابحلركات رف اهلجائي جمرد ا، وُمَشكَّال  اهلجائية بتشكيالهتا املتنوعة، وكيفية النطق ابحل
، تليها مرحلة احلفظ والتدوين للقدر احملفوظ يف الثماين عشرة مرحلة تعليميةلكل مرحلة من هذه املراحل اليت بلغت  

أو الكراس. ومما جتدر اإلشارة إليه: أنَّ سبعة  من هذه الدراسات تضمنت احلديث عن اخللوة، وتعريفها، ونشأهتا، اللوح،  
وتطورها، ودورها يف تعليم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكرمي، وحتدثت عن منهجها يف الرتبية السلوكية، حيث كان 

املتعلمني فيها، لكنها مجيعها مل تتعرض ابحلديث عن الُكتًّاب   يغلب على شيوخها طابع التصوف، مما انعكس على 
عن الشيخ، ولعل ذلك راجع إىل أن لكل بلد من البلدان   تلقي التالميذ املتعلمون   وطريقة التعليم املتبعة فيه، وكيفية

ه، واإلمكاانت املتاحة للعملية منهجه يف التعليم مبا يتناسب مع الواقع املعيش، والبيئة احمليطة، والطابع الفكري السائد في
 التعليمية. ويُكَتفى منها ابلدراسات وثيقة الصلة مبوضوع البحث، وأمهها: 

تناولت الدراسة "الُكتَّاب" ابعتباره مؤسسة تعليمية تربوية   2: . دراسة بعنوان: دور الكّتاب واملساجد عند املسلمني1
تشاره يف ربوع بالد اإلسالم، وعن ِسنِّ الطفل عند دخوله "الُكتَّاب"، وحتدثت عن بداية ظهوره، وأمهيته، وان إسالمية.

وأنواع الكتاتيب، وحجمها، ودورها االجتماعي، ودور معلم الصبيان، وما جيب أن يكون عليه، واملنهج الذي يسلكه 
ا ُمَلخٌَّص جيد لكتاب ابن يف تعليم التالميذ للكتابة، والقراءة، وتعليم القرآن، وعن األجر الذي يتقاضاه. والواقع أن 

 
وحمرم   1410_ السنة العاشرة _ شوال  40و 39حممد منري سعد الدين، جملة الرتاث العريب )دمشق: جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب العرب( العدد  2

ويوليو  1411 إبريل   _ الرابط: 1990ه  على  التنصري،  ملقاومة  اإلسالمي  املرصد  موقع  وانظر  م. 
http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?article_no=46923   :م.12/07/2020، اسرتجع بتاريخ 

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?article_no=46923
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التعليمي والرتبوي يف مؤسسة "الُكتَّاِب" ومل 4، ولرسالة القابسي3سحنون . وقد خلت هذه الدراسة من ذكر املنهج 
تتناول طريقة تعلُّم الطفل للحروف وضبط حركاهتا، ومل تتعرض للوسائل التعليمية اليت استخدمت يف عملية التعليم، ومل 

 قريب أو من بعيد منهج القاعدة النورانية يف التعليم القرآين، وذلك على خالف ما مت بيانه يف هذه الدراسة.تذكر من  

هذه الدراسة عبارة عن تقرير ميداين قامت به   5:. دراسة بعنوان: دور الكـتاتيب يف حفظ اهلوية الثقافية ألبنائنا2
فظ اللسان العريب، ولغته، واحلفاظ على القرآن الكرمي، وأنَّ اجملتمع بعض الباحثات، وقد ذكرت فيه دور "الُكتَّاب" يف ح

عمرو بن املسلم هـ( على يد القائد الفاتح 19املصري ورث هذا النمط من التعليم منذ دخول اإلسالم إىل مصر )عام 
اء املسلمني القراءة والكتابة، . وبينت الباحثة أمهية هذه املؤسسة التعليمية القدمية يف تعليم أبنالعاص بن وائل السهمي  

وحفظ القرآن الكرمي، وأجرت مقابالت متنوعة بشأن مؤسسة الُكتَّاب مع خرجييها، وبعض املَعلِِّمني فيها، من حمافظات 
وبينت الدراسة إمجايل عدد الكتاتيب يف .  صري، منهم أساتذة جامعات، وأطباء، وأئمة مساجد خمتلفة داخل القطر امل 

( ُكتَّااب  لتحفيظ 8_6حيث جتاوز الثالثني ألف ُكتَّاب، يف القرى والكفور، إْذ يوجد يف كل قرية ما بني )-تقريب ا–مصر  
( قرية، خبالف كتاتيب النجوع والكفور، ابإلضافة إىل الكتاتيب املوجودة 2400القرآن الكرمي، ويوجد يف مصر حوايل )

ية ابملدن. كما بينت الدراسة دور الكتاب يف مواجهة نشاطات يف الزوااي واملساجد الصغرية يف معظم األحياء الشعب
م(، واحلملة املسعورة على الكتاتيب يف اآلونة األخرية، وما جيب أن تقدمه الدولة 19مدارس اإلرساليات يف بداية )ق.  

الت الشخصية وعلى واجملتمع ملؤسسة الكتَّاب، لتنهض ابلدور املؤمَّل منها. وطابع الدراسة ميداين اعتمد على املقاب
األوراق الثبوتية يف مديرايت األوقاف، واملناطق األزهرية اليت تشرف على هذه الكتاتيب. وقد خلت هذه الدراسة من 
ذكر املنهج التعليمي والرتبوي يف مؤسسة "الُكتَّاِب" ومل تتناول طريقة تعلُّم الطفل للحروف وضبط حركاهتا، ومل تتعرض 

 
س: دار  حممد بن أيب سعيد، أبو عبد هللا بن سحنون، آداب املعلمني، حتقيق: حسن حسين عبد الوهاب، مراجعة وتعليق: حممد العروسي املطوي، )تون  3

 م(. 1972ه/1392املنار، 

ونس: الشركة التونسية علي بن حممد بن خلف املعافري القابسي، الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني، دراسة وحتقيق: أمحد خالد، )ت  4
 .7م(، ط 1986للتوزيع، 

اسرتجع    https://almoslim.net/print/83277هـ. على الرابط:  26/03/1427  ليلي بيومي. تقرير ميداين منشور على موقع املسلم، بتاريخ:  5
 م. 23/05/2020بتاريخ: 

https://almoslim.net/print/83277
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 استخدمت يف عملية التعليم، ومل تذكر من قريب أو من بعيد منهج القاعدة النورانية يف التعليم للوسائل التعليمية اليت
 القرآين، وذلك على خالف ما مت بيانه يف هذه الدراسة. 

حتدثت الدراسة عن نشأة الكتاتيب يف   6: . دراسة بعنوان: الكتاتيب القرآنية، نشأهتا ودورها يف اجملتمع املسلم3
األول من عمر الدعوة اإلسالمية، وكيف بدأت؟ وما الذي كانت عليه براجمها التعليمية؟ وما واقعها اليوم، وما العهد  

ومل تتعرض ابحلديث عن منهج الكتاتيب   واجبنا حنوها لتعزيز وجودها، واّّتاذه سبيال  للحفاظ على لغتنا وديننا وأطفالنا؟
 وكذلك القاعدة النورانية من حيث العرض هلا، والتعليق عليها. املصرية، أو اخلالوي القرآنية يف السودان،  

. دراسة بعنوان: حياة الكتاتيب وأدبيات التعليم الديين يف ليبيا )قراءة اترخيية للدرس الديين يف بنغازي، ونبذة 4
ليبيا. حيث يشكل   توضح الدراسة السياق التارخيي والثقايف لبيئات الدرس الديين يف   7عن أعالمه يف القرن العشرين(

؛ متهيد ا جلوانب البحث املتمثلة يف  هذا املدخل الرؤاي العامة لواقع احلياة يف ليبيا عموم ا سياسي ا واجتماعي ا واقتصادايًّ
 جانبني مها: 

 الكتاتيب وأدبيات التعليم الديين يف ليبيا، حيث يـُْعَرُض يف هذا اجلانب أمران، مها:   اجلانب األول:
 احلديث عن أدبيات التعليم الديين يف ليبيا املتفرعة عن الكتاتيب.   الثاين:يب وقيمتها العلمية.  الكتات  األول:

حيث يقتصر احلديث يف هذا اجلانب   الكتاب القرآين يف بنغازي يف القرن العشرين )أتسيسه ورجاالته(.  اجلانب الثاين:
ا منذ   قدوم العالمة الفقيه املفيت حممد الصفراين، رمحه هللا، دون على الدرس الديين يف بنغازي يف القرن العشرين، وحتديد 

إغفال للحركة الثقافية الناشئة عن أثر هذه الكتاتيب يف البنية اإلدارية والتعليمية يف بنغازي، مع عرض سري لبعض 
ددة مل تتجاوزها الرتاجم اخلاصة بتالميذ الشيخ حممد الصفراين رمحه هللا. وقد اقتصرت الدراسة على منطقة جغرافية حم 

 .  إىل غريها، والفرق بني دراستنا، وبينها غري خفيٍّ

 
 م. 18/06/2020اسرتجع بتاريخ:  sic.com/?p=796-https://sy آسية بنسلمون. انظر الرابط:  6

 . 359_  329م(، العدد الثاين، ص: 2017)ليبيا، بنغازي: اجلامعة األمسرية اإلسالمية، جملة أصول الدين، مايو _ يونيو، ، أمحد مصباح اسحيم 7

https://sy-sic.com/?p=796
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حتدثت الدراسة عن املعامل واألطر اليت ينبغي أن يسري   8. دراسة بعنوان: منهج الرتبية والتعليم يف احللقات القرآنية 5
املخرجات. وحتدثت عن الُكتَّاب »دار منهج التعليم يف حلقات التحفيظ على ضوئها وهي: السمات، والشروط، مث  

القرآن الكرمي، ووضحت أن الكتاتيب قد َنَشَأْت يف وقت   لتعليم  النب    القرّاء« اليت قامت يف املدينة النبوية على عهد 
. فقد . ووجودها يلزم منه وجوُد منهج تعليمي، وطريقة إدارية، ولو كاان َبِسيَطْي الرتكيب والبناءابكر بعد هجرة النب  

كانوا يتعلمون يف الُكّتاب القرآَن الكرمي ابلدرجة األوىل، وبعض العلوم األساسية مثل: الكتابة واحلساب، وله معلمون 
حُمَدَُّدوَن، وله كذلك مكان جيتمع فيه التالميذ، ومن غري الالئق أن يـُْعتَـَقَد أن هذه الكتاتيب تسري بعشوائية وارجتال. 

، وبيئته، وأهدافه الرتبوية، واحملتوى الدراسي، وتصميمه عرب خطوات معينة، ووسائل وطُُرق وحتدثت عن مكوانت املنهج
تدريسه، وطُُرق تقوميه. كما تناولت بيان مسات املنهج يف احللقات القرآنية، شروط جناحه، وخمرجات هذه احللقات، 

لغلمان، وأنَّ ُدوَر اإلقراء كانت للكبار. ومواصفات املخرج الرتبوي للمنهج. ووضحت الدراسة أنَّ الكتاتيب كانت ل
واختتمت الدراسة ابلتنويه على أنَّ صياغة منهج تربوي وتعليمي تعتمده املؤسسة القرآنية يـَُعدُّ إضافة قيَِّمة  على مكوانت 

 ر الدراسةومل تذكالعمل التعليمي يف هذه املؤسسات، واملأمول من قيادات هذه املؤسسات النظر يف هذا األمر وأتمله.  
أي حمتوى تعليمي مت انتهاجه يف كل من الُكتَّاِب واخلَْلَوِة، أو املدارس القرآنية، وهو ما امتازت   ،ال من قريب أو من بعيد 

 به دراستنا عنها.

تناقش هذه الدراسة جتربة املدرسة القرآنية يف السودان اليت   9. دراسة بعنوان: جتربة املدارس القرآنية يف السودان6
على حني كانت التجربة السودانية منوذج ا خمتلف ا، حيث   ، فهي مرادفة للُكتَّاب،  تلف عن غريها يف العامل اإلسالميّت

عرَّفت الدراسة هبذه التجربة، ومالبسات نشأهتا، ومنو فكرهتا، وكيفية تطبيقها، ومدى ما أحرزته من جناح يف السودان، 
، وطريقة التدريس وحتفيظ القرآن الكرمي فيها. كما بينت أهداف املدرسة وتطرقت إىل حمتوى منهج املدرسة القرآنية

ومميزاهتا اليت مجعت بني املنهج األساس يف املدرسة احلكومية، واخللوة التقليدية بتوافق اتم، وانقشت الرؤية والرسالة اليت 
 

العدد    8 البيان  )جملة  الزهراين،  سعيد  بن  اآلخرة    334فايز  إبريل  1436مجادى   _ مارس  الرابط: 2015هـ،  على  م(، 
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?id=4234  22/3/2015 :م. 11/03/2020. اسرتجع بتاريخ 

م( العدد: الثاين،  2017ة أصول الدين، يوليو:  حممد خليفة حسن، جتربة املدارس القرآنية يف السودان، _ بنغازي، ليبيا، اجلامعة األمسرية اإلسالمية، جمل  9
 م. 03/07/2020رتجع بتاريخ: اس http://www.asmarya.edu.ly/journal/2017/07/18منشور على الرابط:  .316_314ص: 

http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?id=4234
http://www.asmarya.edu.ly/journal/2017/07/18/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A/
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القرآنية يف نفوس طالهبا، من حيث زايدة   استندت عليها املدرسة القرآنية يف قيامها، ووضحت األثَر الذي تركته املدارس 
وقد متت االستفادة   استيعاهبم للمواد األخرى، وسهولة تلقيهم للعلوم، وما إمكانيات تطبيقها يف اجملتمعات اإلسالمية؟

من هذه الدراسة يف مبحث اخلالوي القرآنية، ومنهجها التعليمي، لكنها مل تتعرض لبيان منهج التعليم يف الكتاتيب 
صرية، واملراحل التعليمية اليت مير هبا املتعلم للحروف اهلجائية قبل الدخول يف مرحلة احلفظ والكتابة للقدر الذي يقوم امل

 حبفظه يف اللوح. وهو ما امتازت به دراستنا عنها يف هذا اجلانب. 

تناولت هذه الدراسة مؤسسات   10واللُّغة . دراسة بعنوان: اإلسالم والعربية يف السُّودان، دراسات يف احلضارة  7
التعليم الديين يف السودان، وركزت على اخللوة ومنهجها التعليمي عرب مراحل متنوعة مير هبا املتعلم، مث ذكرت التقومي 

ي العام للتعليم يف اخللوة، وما الذي يتطلع إليه يف املستقبل، ليواكب روح العصر احلاضر، وذكرت أهم املساجد واخلالو 
عند قيام املهدية، كما حتدثت عن اإلسالم بني الدولة الديينة والعلمانية، مث تناول العالقة بني اإلسالم والعلمانية..... 
وقد تناولت الدراسة موضوع اخللوة ومنهجها بشكل واٍف، وقد متت االستفادة من هذه الدراسة كثري ا يف معرض احلديث 

التعليمي، لكنها مل تتعرض لبيان منهج التعليم يف الكتاتيب املصرية، واملراحل   عن مبحث اخلالوي القرآنية، ومنهجها 
التعليمية اليت مير هبا املتعلم للحروف اهلجائية قبل الدخول يف مرحلة احلفظ والكتابة للقدر الذي يقوم حبفظه يف اللوح. 

 وهو ما امتازت به دراستنا عنها يف هذا اجلانب. 

تناول الكاتب يف دراسته: "نظم تعليم القرآن الكرمي يف   11م تعليم القرآن الكرمي يف السُّودان . دراسة بعنوان: نُظُ 8
والواقع  املراجعة،  القرآنية، وطرق  السُّودان، واملناشط  الكرمي يف  القرآن  القرآين، وطرق حتفيظ  العمل  السُّودان" اتريخ 

ل تطوير العمل القرآين فيها، وقدم رؤية مستقبلية لتطويرها. التطبيقي، وحتدث بتوسع عن نظام التعليم يف اخللوة، ووسائ
والبحث يف جممله خطوط عامة، وأضواء تكشف عن بعض اجلوانب اليت حتتاج إىل نظر يف التجربة التطبيقية لطرق 

 
 . 1م( ط1989ه/1409عون الشريف قاسم، )بريوت: دار اجليل، دار املأمون احملدودة ابخلرطوم،  10

يوم:    11 اإلسالمي  السودان  يف  نشر  حممد،  عثمان  الرابط:      2007_    01_    27سليمان  على  م. 
https://www.sudaress.com/sudansite/369  :بتاريخ العلمية ذاهتا مث  02/07/2020، اسرتجع  املادة  يتضمن  م. وللكاتب حبث آخر 

: مؤمتر القرآن الكرمي  احلصول عليها وهي بعنوان: جهود تعليم القرآن الكرمي يف مجهورية السُّودان يف الربع األول من القرن اخلامس عشر اهلجري، ُقدَِّم إىل
 م.2003هـ، أبريل 1424جلهود املبذولة يف خدمته، جامعة الشارقة، كلية الشريعة، صفر وا

https://www.sudaress.com/sudansite/369
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ت االستفادة حتفيظ القرآن الكرمي، ووسائل تطويرها يف مجهورية السُّودان، واالستفادة منها يف العامل اإلسالمي. وقد مت
من هذه الدراسة يف مبحث اخلالوي القرآنية، ومنهجها التعليمي، لكنها مل تتعرض لبيان منهج التعليم يف الكتاتيب 
املصرية، واملراحل التعليمية اليت مير هبا املتعلم للحروف اهلجائية قبل الدخول يف مرحلة احلفظ والكتابة للقدر الذي يقوم 

 امتازت به دراستنا عنها يف هذا اجلانب.  حبفظه يف اللوح. وهو ما  

وضحت الدراسة أن مؤسسة اخللوة أو املسيد هي النموذج األمثل للمدينة   12. دراسة بعنوان: اخللوة والعودة احللوة 9
ق يف صياغة اإلنسان وحياته، فاملسيد له قدرة على تقبل اآلخر مبا  اإلسالمية الفاضلة؛ ملا تتسم به من أسلوب خالَّ

ز عنه أي مؤسسة اجتماعية أخرى، فرمبا يلفظ اجملتمع نزغ السلوك أو أصحاب العاهات: »األبرص، واألجزم... تعج
الكمال  به يف مدارج  يرتقي  قادرة على توخي األجر يف كل ذي كبد رطب، ومن مث  املسيد وعرصته  إال أن  إخل«، 

غالم هللا بن عابد الركايب إىل الوقت احلاضر، وأنا اإلنساين.. وبني الكاتب اتريخ مؤسسة اخللوة يف السودان من لدن  
ََدنِيَّة املعاصرة. واحلق أنه 

أصبحت من مجلة ثقافة اجملتمع السوداين ومالمح وجهه اليت ال يتمىن الكاتب أن جتتاحها امل
تعليم يف الكتاتيب قد متت االستفادة منه يف مبحث اخلالوي القرآنية ومنهجها التعليمي، لكنها مل تتعرض لبيان منهج ال

املصرية، واملراحل التعليمية اليت مير هبا املتعلم للحروف اهلجائية قبل الدخول يف مرحلة احلفظ والكتابة للقدر الذي يقوم 
 حبفظه يف اللوح. وهو ما امتازت به دراستنا عنها يف هذا اجلانب. 

اخللوة ونشأهتا، وسبب بنائها، وهيئتها، وشيخ حتدث الكاتب بشيئ من التفصيل عن  13. دراسة بعنوان: املَْسِيد 10
اخللوة _ الَفِكي _ ومنهج التعليم فيها، ودورها يف اجملتمع الذي تتواجد فيه، وعن نظام التعليم فيها، حيث يتعلم الطالب 

ني احلروف وكل العلوم عن طريق »احلوار«، وهو الشيخ الذي يقوم بتدريس الطالب العلوم، واخللوة جتمع بني جانب
مهمني؛ الرتبية، والتعليم، فالطالب يتعلم العلوم الدينية، وحيفظ القرآن، إىل جانب الرتبية، فاخللوة هبا الثواب والعقاب، 
فيجلد الطالب إذا أخطأ، فيما يكرم بتشريف لوحه، وهذا ما يعرف ابلشرافة. كما حتدَّث عن دور املرأة يف تدريس 

يف حركة التعليم اإلسالمي يف السودان. وبنيَّ دور املرأة السودانية يف تطوير التعليم القرآن والفقه، وتوثيقه هلذا الدور  

 
 .7م( ط 2004ه/1424أمحد علي اإلمام. اخللوة والعودة احللوة، )اخلرطوم: مكتبة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  12

 م( د. ط.2005الطيب حممد الطيب، )اخلرطوم، دار عزة للنشر والتوزيع،  13
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اإلسالمي بني النساء خاصة، ويف اجملتمع بصورة عامة. وقد متت االستفادة من هذه الدراسة يف معرض احلديث عن 
عليم يف الكتاتيب املصرية، واملراحل التعليمية اخلالوي القرآنية ومنهجها التعليمي والرتبوي، لكنها مل تتعرض لبيان منهج الت

اليت مير هبا املتعلم للحروف اهلجائية قبل الدخول يف مرحلة احلفظ والكتابة للقدر الذي يقوم حبفظه يف اللوح. وهو ما 
 امتازت به دراستنا عنها يف هذا اجلانب. 

لت هذه الدراسة "املسيد" كمؤسسة تعليمية أهلية تناو   14. دراسة بعنوان: دور املسيد واخللوة يف التعليم والدعوة 11
أسوة بدور املسجد النبوي الشريف، أو املساجد يف اإلسالم، وذكرت املدلوالت اللغوية، واخللفية التارخيية للخالوي يف 

ودور اخللوة السودان، ومنهجها التعليمي والرتبوي، لكن بصورة خمتصرة، وتطرقت لبيان أمهية تعليم الناشئة القرآن الكرمي  
يف الرتبية والتعليم والسلوك، وحتدثت عن منهج اخللوة ومنهج شيوخ املسايد واخلالوي يف الدعوة إىل هللا تعاىل، وأساليبهم 
اليت توصل إليها: أن شيوخ  انتهج الباحث يف دراسته املنهج التارخيي الوصفي، وكان من أهم النتائج  الدعوية، وقد 

الرتبية والدعوة حمتسبني األجر املسايد واخلالوي يقدمون   يقومون أبمر  تعاىل، كما  جهود ا مباركة خدمة لكتاب هللا 
والثواب من هللا جلَّ يف ُعالُه. ومل تتعرض هذه الدراسة لبيان منهج التعليم يف الكتاتيب املصرية، واملراحل التعليمية اليت 

فظ والكتابة للقدر الذي يقوم حبفظه يف اللوح. وهو ما امتازت مير هبا املتعلم للحروف اهلجائية قبل الدخول يف مرحلة احل
 به دراستنا عنها يف هذا اجلانب. 

 .15. دراسة بعنوان: نظام التعليم يف اخللوة وتطوره إىل املدارس القرآنية كتجربة لتأصيل التعليم يف السودان 12
التعليم فيها، وعَ  الدراسة ابخللوة واتريخ نشأهتا، ونظام  القرآنية، وهي مدرسة حتلُّ حملَّ مرحليت َعرَّفت  رَّفت ابملدرسة 

األساس والثانوي واخللوة، وتقوم على نظام التعليم الفردي. وابألسس الرتبوية هلذه املدارس ابعتبارها وعاء  يستوعب 
جات اجملتمع صورة اخلالوي يف صورها التقليدية، وينقلها ملصاف التطور والتحديث مبا يواكب مستجدات العصر واحتيا

السوداين يف مستقبل أايمه، وفق أسس تربوية علمية تعتمد على الطريقة الكلية يف فهم املعىن، والطريقة اجلزئية يف تعلم 

 
 .202_ 173م(، من ص:  2016املَسلَّمي كمال الدين احلاج أمحد، )السودان: اجمللة العلمية جلامعة اإلمام املهدي، العدد السابع، يوليو  14

  1433حمرم    22_    20قران  على نزوله(    14أمحد املكاشفي، حبث مقدم إىل: املؤمتر العاملي للقرآن الكرمي وأثره يف بناء احلضارة اإلنسانية )مبناسبة مرور    طه  15
 م. )السودان: املركز اإلسالمي اإلفريقي، جامعة إفريقيا العاملية(.   2011ديسمرب   17_  15هـ، املوافق 
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الكتابة والقراءة. فهي طريقة تراعى الفروق الفردية يف االستيعاب لكل طالب، وحتفظ له حقه واجتهاده وذكاءه يف 
ها فصال  قائما  بذاته. وخلت هذه الدراسة من احلديث عن منهج الكتاتيب املصرية التحصيل، حيث ميثل كل طالب في

التعليمي والرتبوي، ومل تتعرض بيان منهج القاعدة النورانية ومنهجها يف حفظ وتعليم القرآن الكرمي، وهذا ما امتازت به 
 دراستنا عنها.

مناهج وطرق التعليم القرآين يف دول العامل اإلسالمي، مع تتبلور مشكلة البحث يف وجود تباين بني  : إشكالية البحث
غياب التنسيق العلمي والرتبوي بني املؤسسات القائمة على حتفيظ القرآن الكرمي، وتعليم مبادئ القراءة والكتابة حروف 

ي رية على ما هي عليه من فيها، مما يرتتب عليه ضياع الفائدة من تبادل اخلربات يف هذا اجملال املهم، واالستمرا  التَّهجِّ
وضع قائم، وعدم الطموح يف التطوير الذي يتناسب وروح العصر احلاضر، األمر الذي يؤدي إىل بذل اجلهود الكبرية 
هذه  به  تقوم  الذي كانت  للسلوك،  الرتبوي  الدور  غياب  ذلك  إىل  يضاف  املرُجوَّة.  الفائدة  من  القليل  حتصيل  مع 

التعليمية من قبل، بسب ب هتميش دورها يف اجملتمع، ومزامحة املدارس احلكومية هلا. هذا، مع عدم وجود املؤسسات 
تفي مبا هو مطلوب بيانه يف دراستنا هذه، من احلديث عن ،  من خالل البحث والدراسة  دراسة مستقلة ُعِثَر عليها

بغية الوصول إىل منهج متطور   ،من حيث املنهج التعليمي والرتبوي مبشتمالته التعليمية  ،بينهما تباين وتداخل  ،مؤسستني
املعيش. والواقع  العصر،  عليها يف   يتناسب مع روح  اإلجابة  التساؤالت، حماِولَة  الدراسة لطرح بعض  ومن مثَّ تسعى 

 ثناايها، وهي: 

 ما داللة مصطلح "الُكتَّاب" و"اخللوة"؟   .1
  ؟لوقت احلاضرما الدور الذي ميكن أن تقدمه مؤسسة الكتَّاب واخللوة للنشء املسلم، يف ا .2
 ما آاثر نظام التعليم املعاصر على استمرارية البقاء للُكتَّاب واخللوة يف العملية التعليمية؟  .3
 ما الصعوابت اليت تواجه التعليم الديين يف مؤسسيت الُكتَّاب واخللوة؟ وما احللول املقرتحة للتغلُّب عليها؟  .4

حيث يتم مجع وترتيب املعلومات، والتأكد  خيي، والوصفي التحليلي.واملنهج املُتَّبع يف هذه الدراسة هو املنهج التار 
من صحتها، مع تتبُِّع احلركة الثقافية والتارخيية للكتاتيب واخلالوي القرآنية يف جزء من بالدان اإلسالمية والعربية، منذ 
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سستني وتقوميها؛ ومن مث الوقوف نشأهتا، إىل الوقت احلاضر، ووصف هذه ظاهرة، وحتليل األحداث اليت مرَّت هباتني املؤ 
 على الدور التعليمي والرتبوي الذي تُقدِّمه هااتن املؤسستان ملنتسبيها.  

 وخامتة.   ، وأربعة مباحث  ،ومتهيد  ، مقدمة  : وتتكون هذه الدراسة من 
 ومنهج الدراسة فيه.  ، وإشكالية البحث  ، والدراسات السابقة  ،وأهدافه  ، وفيها: أمهية البحث املقدمة،
 بيان املصطلحات الواردة يف عنوان البحث.   التمهيد: 

 الُكتَّاب، اترخيه، نشأته، وأنواعه.  املبحث األول: 
 املنهج التعليمي الرتبوي للُكتَّاب.   املبحث الثاين: 

 منهج التعليم يف الكتاتيب املصرية يف الوقت احلاضر.  املبحث الثالث:
 منهج التعليم يف اخللوة القرآنية يف السُّودان، وإمكانية تطويره.  املبحث الرابع:

 وفيها: أهم النتائج املستفادة، والتوصيات املقرتحة.   اخلامتة،
 التمهيد: التعريف مبصطلحات الدراسة. 

: الُكتَّاب:   أوًَّلا
يقول ابن منظور يف معىن َكَتَب: الِكْتـَبُة »اْكِتَتاُبَك ِكَتااب  تنسخه. ويقال: اْكتَـتَب فالٌن فالان ؛ أي   التعريف اللَُّغِوي:)أ(  

.  16« مالهسأله أن يكتب له كتااب  يف حاجة، واْسَتْكتَـبُه الّشيء؛ أي سأله أن َيْكتُـَبُه لَُه، وقيل َكتَـبُه: َخطَُّه، واْكتَـتَـبُه است
التنزيل قال تعاىل:   َوَأِصيالا(ويف  بُْكَرةا  َعَلْيِه  مُتَْلى  َفِهَي  اْكتَـتَـبَـَها  اأَلوَِّلنَي  َأَساِطرُي  [. »والـُمْكِتُب: 5]الفرقان:   )َوقَاُلوا 

ئف، يعين ُمَعلِّما ؛ ومنه الـُمَعلُِّم؛ وقال اللحياين: هو الـُمَكتُِّب الذي يـَُعلِّم الكتابَة. قال احلسن: كان احلجاج ُمْكتِـب ا ابلطا
تَّاِب، واجلمع قيل: ُعبَـْيٌد الـُمْكِتُب، ألَنه كان ُمَعلِّم ا. والـَمْكَتُب: موضع الُكتَّاِب. والـَمْكَتُب والُكتَّاُب: موضع تـَْعلِـيم الكُ 

 
، حتقيق: جلنة من دار املعارف،  لسان العرب ابن منظور؛ حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي،    16

 . 3816)القاهرة: دار املعارف د. ت(، )كتاب: الكاف، مادة: َكَتَب(، ص: 
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بيان؛ قال: ومن جعل املوضَع الَكَتاتِـيُب والـَمكاِتُب. الـُمرَبُِّد: الـَمْكَتُب موضع التعليم، والـُمْكِتُب الـُمَعلِّ  م، والُكتَّاُب الصِّ
 .17الُكتَّاَب، فقد َأْخطأَ. ابن اأَلعرايب: يقال لصبيان الـَمْكَتِب الُفْرقاُن أَيض ا« 

»الكُّتابُّ بضم الكاف وتشديد الباء: هو موضع تعليم الكتابة. واجلمع الكتاتيب. وقد   )ب( التعريف اًلصطالحي:
. وعليه: فالُكتَّاب اسم ملا يـُتََّخُذ مكاان  لتأديب الناشئة 18ن كلمة )َمْكَتب( عِوض ا عن لفظة ُكتَّاب«اْستـْعَمل ابن سحنو 

وتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة. من خالل التعريف اللَُّغِوي _ السابق _ للفظة الُكتَّاُب ميكن توضيح مفهومه أبنه: 
_ مبادئ القراءة والكتابة، وجيتمعون فيه _ مع اختالف أعمارهم _ حلفظ   املكان الذي يتلقَّى فيه الّصبيان _ والبنات

ين اإلسالمي، ومبادئ الّلغة  القرآن الكرمي قراءة  صحيحة، وكتابة  سليمة حسب الرسم العثماين، ويتلقَّون فيه مبادئ الدِّ
من فرد أو مجاعة من أهل املكان _   . وهو مبثابة مؤسَّسة صغرية تتم مببادرةالعربية، واحلساب، وبعض أحاديث النب  

احَلّي السكين _ حيرصون على أن يتلقَّى أبناؤهم املعارف األّولية الّضرورية، ويعتمد املعلِّم فيها على آابء التالميذ يف 
 .  وهي مؤسسات للتعليم التقليدي توجد _ غالب ا _ جبوار املساجد، فإن مل يكن ففي دار الشيخ، يف19املساعدة املالية 

ْنَدرَة" أويف فناء واسع أمام بيته ُيسمَّى بـ )احلَْوش، أو اجلُْرن(  فيها تتعلم الناشئة القراءة وال
َ
كتابة، حجرة كبرية ُتسمَّى بـ "امل

والقرآن الكرمي، ومبادئ اإلسالم، ومبادئ اللغة العربّية، ومبادئ احلساب... ويديرها ُمَعلِّم يُـْعرُف بعّدة ألقاب حسب 
ة وكل ُقْطٍر وهي: سيدان، والشيخ مبصر، والفكي ابلسودان، والفقيه يف بالد املغرب العريب، والطالب ببعض كّل منطق

الّ بدولة قط
ُ
 تبجيل وتوقري ملن يقوم هبذه املهمة العظيمة. أمساء  كلها ر، والّشيخ واملؤدِّب، و بالد اجلزائر، واملطوع أو امل

اخللوة يف األصل من االختالء، أي االنفراد يف مكان ال خمالطة فيه، مث أصبحت مصطلح ا يُطلق على   اثنياا: اخلَْلَوة: 
ا عن الضوضاء؛ ليعلمهم النطق الصحيح آلايت القرآن، وكيفية   املكان الذي خَيَْتِلي فيه معلم القرآن مع الصبيان بعيد 

مصطلح "اخللوة" من   حفظه على رواية من الرواايت املتداَولَة، يف تلقينه وتعليمه، كما هو معروف يف بالد السودان.
 

 .3817املرجع نفسه: )مادة: َكَتَب(، ص:  17
 . مرجع سابق. 48. صاملعلمني آدابابن سحنون،  18
ملعرفة، العدد: تعريف إجرائي مت استنباطه من خالل القراءة حول املوضوع. وانظر: مقتطفات من مذكرات الشيخ: قصة حياة الشيخ الغزايل. )جملة إسالمية ا   19
 .158_157م(. عدد خاص ابلشيخ الغزايل رمحه هللا. ص: 1997هـ/ يناير:1417، السنة الثانية، رمضان: 7
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خال خيلو خلو ا أو َخال ، وأخلى إذا مل يكن فيه أحد وال شيء فيه وهو خاٍل، وخال لك الشيء مبعىن فرغ، ومنه أخل 
ه، ومنه استخالء اجمللس وتستخلي به، أي تستقل به وتنفرد، وخال على الشيء أمرك وأخل أبمرك، أي تفرد به وتفرغ ل

 .20اقتصر عليه

على ما جرى به الُعرف يف السودان _ وإن كان أصل اجلمع: اخللوات. وهي تسمية   _واخللوة ومجعها اخلالوي  
شأت منذ بداية التعليم الديين، ورمبا كان حملية، واستعمال خاص أبهل السُّودان، وهي دار تعليم القرآن الكرمي وتعلُّمه، ن

األصل يف التسمية أنَّ الشيوخ كانوا يتفرغون لتعليم القرآن الكرمي والعلوم الشرعية، مث يتخذ كل واحد منهم لنفسه خلوة 
. واخلالوي مؤسسات تعليمية ارتبطت ابلتصوف، فهي مكان 21يتعبد فيها، ويقرِْئ القرآن، ويعلم الناس أمور دينهم

القبلية واإلقليمية؛ ليقبل إليها الطالب من أحناء  لالختالء، وتعليم القرآن، والذِّكر، وتتجاوز بطالهبا حدود احلواجز 
وقد كانت اخللوة _ وما تزال _ الوحدة التعليمية الرئيسة لتحفيظ القرآن   .22السودان، ومن بلدان إفريقية أخرى جماورة 

ودان، وما زالت حىت اليوم متثل أكثر مؤسسات التعليم األهلي انتشار ا يف اجملتمع الكرمي، بل هي أساس للتعليم يف السُّ 
 .23السُّوداين، وأكرب مؤسسات التعليم الديين أثر ا فيه

وللخلوة أمساء متعددة فهي "القرآنية" أو "اجلامعة" أو "املسيد"، وإن كان اسم اخللوة هو األكثر استخدام ا، 
 كلمة "املسيد" على املسجد، واخللوة، ودار الضيافة، وسكن الطلبة، ودار املرضى، وديوان االجتماعيات.يف حني ُتْطَلُق  

 
. 14وما بعدها. مرجع سابق. وانظر: أمحد علي اإلمام، اخللوة والعودة احللوة، ص:  1254ابن منظور، لسان العرب، )كتاب: اخلاء، مادة: خال( ص:  20

 مرجع سابق. 
 . مرجع سابق. 15_14أمحد علي اإلمام، اخللوة والعودة احللوة، ص:  21
 . بتصرف. 210م(، ص:  1972السودان، )اخلرطوم: شعبة أحباث السودان جبامعة اخلرطوم،  عون الشريف قاسم، قاموس اللهجة العامية يف 22
ن الكرمي واجلهود  انظر: سليمان عثمان حممد، جهود تعليم القرآن الكرمي يف مجهورية السُّودان يف الربع األول من القرن اخلامس عشر اهلجري، مؤمتر القرآ  23

 .4م، ص: 2003هـ، إبريل 1424كلية الشريعة، صفر   املبذولة يف خدمته، جامعة الشارقة،
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ومثل بقية دول املنطقة، فإن خلوات تدريس القرآن الكرمي يف السودان تـَُعدُّ من أكرب املؤسسات الدينية اليت سامهت يف 
 .24ة على اهلُويَّة اإلسالمية والعربيةنشر الدين اإلسالمي وحتفيظ القرآن وجتويده، واحملافظ

هي املدرسة النظامية، مضاف ا إليها منهج اخللوة حلفظ القرآن الكرمي. وهي مدرسة حتل حمل مرحليت   املدرسة القرآنية:
 .25األساس والثانوي واخللوة، وتقوم على نظام التعليم الفردي 

َصلَّى واملْسَكن، وتشتهر هذه التسمية يف   يطلق املسيد  املسيد:
ُ
يف السودان على املكان الذي جيمع مدرسة القرآن وامل

. هذا، وتوجد مجلة من املصطلحات ذات تعلٍُّق ابلبحث سوف ُتكرر يف 26السودان، ويف ربوع بالد العامل اإلسالمي 
 .27مواضعها، إن شاء هللا تعاىل 

 أته وأنواعه. املبحث األول: الُكتَّاب اتريخ نش

تـَُعدُّ الروح الدينية اليت مألت نفوس املسلمني، وعمََّرْت قلوهبم ابإلميان  املطلب األول: الُكتَّاب عرب مراحله التارخيية.
هي الدافع األول هلم _ على َمرِّ العصور _ للقيام بتعليم أبنائهم _ وغريهم من أهل البالد اليت فتحها هللا عليهم _ 

والكتابة، واللغة العربية اليت نزل هبا. فبعد أن استقر احلال ابملسلمني يف البالد اليت فتحوها، وحتوَّل أهلها   القرآن الكرمي، 
الذي خيص  التعليم  أمر  تنظيم  الرعيل األول إىل  النفر من  بتعاليمه، اضطر هؤالء  له، مؤمنني  إىل اإلسالم، معتنقني 

احل نشأهتا  مع  وظهرت  الكتاتيب،  فنشأت  والنظام أبناءهم،  َعلِّم 
ُ
امل وبني  والتلميذ،  َعلِّم 

ُ
امل بني  العالقة  إىل حتديد  اجة 

 
نت.    24 اجلزيرة  شبكة  تقرير  للناشئة،  وهتذيب  للقرآن  حفظ  السودان..  خالوي  حممود،  بتاريخ    /https://www.aljazeera.netحجاج 

 م. 05/06/2020، بتصرف. اسرتجع بتاريخ: 12/11/2018
 ، مرجع سابق. 2طه أمحد املكاشفي، نظام التعليم يف اخللوة وتطوره إىل املدارس القرآنية كتجربة لتأصيل التعليم يف السودان. ص:  25
 . مرجع سابق.75_73الطيب حممد الطيب، املسِيْد، ص:  26
. مرجع سابق. وانظر: عبد احلميد حممد أمحد، املسيد يف السودان تراث ودعوة، 312_311حممد خليفة صديق، جتربة املدارس القرآنية يف السودان، ص:    27

 . 3م(، ص: 1979)اخلرطوم: دار الشريعة للطباعة، 

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews%20/%20بتاريخ%2012/11/2018
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews%20/%20بتاريخ%2012/11/2018
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews%20/%20بتاريخ%2012/11/2018
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التعليم يف  الذي يدور عليه  الكرمي، فهو احملور  القرآن  العلوم  بتدريسها، وعلى رأس هذه  اليت يقوم  املدرسي، والعلوم 
 
ُ
 .28َعلِّم والتلميذالكتَّاب، وهو السبب الرئيس يف ظهور الكتاتيب، كما أنه ميثل مهزة الوصل بني امل

التلميذ؛ فهي نتاج بيئة  وقد َمثَـَّلِت الكتاتيب، واخلالوي القرآنية املؤسسة الرتبوية اإلسالمية األوىل يف حياة 
بتعاليم  اهتدت  اإلسالمية، حيث  ابلروح  مصبوغة  وتطوراته،  اإلسالمي  اجملتمع  من صميم حاجات  انبعة  إسالمية، 

ابلدخيلة عليه، وإمنا هي نتاج منو وتطور يف احلياة اإلسالمية العامة، نشأت يف أمكنة معينة، وأزمان اإلسالم، وليست 
   .29معينة، وظروف معينة، وضمن أغراض معينة، أَْمَلتـَْها حاجات اجملتمع اإلسالمي النامية املتطورة 

، "... فكانت قلب النب اخلامت  قد عرف اإلسالم املؤسسة التعليمية الرتبوية منذ بدء نزول الوحي على  ل
جيمع الِقلََّة الَقِليَلَة اليت آمنت به سرًّا يف هذه الدار،   دار األرقم بن أيب األرقم أول مؤسسة تربوية، وكان املعلم األول 

( مبا يتفق وتعاليم   ويستخلص نفوسها، ويعلمها آايت القرآن اليت يتنزل هبا الروح األمني على قلبه، ويشكلها )عقائدايًّ
وقد انلت املؤسسة التعليمية يف صدر اإلسالم عناية كبرية يف احلياة اإلسالمية، خاصة وأنا املكان   .30اإلسالم احلنيف"

الذي يتعلم فيه الصبيان القرآن، إضافة إىل ما لِْلِعْلِم من مكانة عالية يف اإلسالم، حيث طلبه فريضة على كل مسلم، 
َّ ، حيث حضذ هبا، من خالل أفعاله  وكذلك تلك القدوة اليت أنخ  على ضرورة التـََّعلُّم، فكلف كل أسري من   ّّ

 .31أسرى غزوة "بدر الكربى" بتعليم عشرة، أو اثين عشر طفال  من أطفال املسلمني القراءة والكتابة على سبيل الفدية 

 
ب َوَنصَّب الرجال لتعليم الصبيان وأتديبهم، وكانوا يسردون القراءة حيث »أمر ببناء بيوت املكات  توسَّعت فكرة الكتاتيب يف اخلليفة عمر بن اخلطاب    28

عاء ويوم اخلميس وصدر يوم يف األسبوع ُكّله. فلّما فتح عمر الّشام ورجع قافال  للمدينة تلقاه أهلها ومعهم الصبيان، وكان يوم األربعاء، فظلوا معه عشية األرب 
سنة لالسرتاحة، ودعا على من عّطل هذه السنة. مث اقتدى به الّسلف يف االسرتاحات املشروعة إىل يومنا    اجلمعة فجعل ذلك لصبيان املكاتب، وأوجب هلم

وت: شركة دار األرقم بن  هذا«. ينظر: حممد عبد احلي الكتاين اإلدريسي احلسين، نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية، حتقيق عبد هللا اخلالدي، )بري 
 .200_199، ص: 2(، طأيب األرقم،

َفصَّلة ألحوال املعلمني، وأحكام املعلمني واملتعلمني أل  29
ُ
يب احلسن علي بن حممد ابن  أمحد فؤاد األهواين، الرتبية اإلسالمية يف اإلسالم. ملحق به: الرسالة امل

 . بتصرف.216ص: خلف القابسي، وآداب املعلمني، حملمد بن سحنون، )القاهرة: دار املعارف مبصر، د. ت(، د.ط، 
 .111_110(، د.ط، ص: 1998عبد الغين عبود: يف الرتبية اإلسالمية، )القاهرة: دار الفكر العريب،  30
. وانظر: أمحد فؤاد األهواين، 1/368،  6م(، ط1994ه/  1415أكرم ضياء العمري، السرية النبوية الصحيحة، )املدينة املنوة: دار مكتبة العلوم واحلِّكم،    31

 . مرجع سابق. 367اإلسالمية يف اإلسالم، ص:  الرتبية
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دن اليت دخلها اإلسالم، وهكذا انتشرت الكتاتيب يف زمن مبكِّر من عمر الدعوة اإلسالمية يف العواصم وامل
قلوب  الكرمي من مكانة عظيمة يف  للقرآن  ملا  الصبيان؛  لتعليم  فيها ُكّتااب   وأسَّسوا  إاّل  املسلمون  فتحها  قرية  فما من 
املسلمني؛ حيث ورد يف فضل تعليمه وتعلمه أحاديث نبوية حتثُّ املسلمني على صرف العناية إىل خدمته، ومن مُجلة 

الّشريف ُعْثَماَن  األحاديث  َعْن   ، السَُّلِميِّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  َأيب  َعْن  النَِّبِّ  ة:  َعِن   ،   اْلُقرآَن تَـَعلََّم  َمْن  »َخيـرُكْم  قَاَل: 
. ومن مث كان حرُص اآلابء على تعليم صغارهم القرآن الكرمي منذ سن مبّكرة، حيث جند ذلك بصورة واضحة 32َوَعلََّمُه« 

التابع  الشيخ، أو  الُكتَّاب يف دار  الرابعة من عمره حىت أيخذه والده إىل  يبلغ  الّصب  يف األرايف خاّصة ، فال يكاد 
 حياة ولده، وتربك ا به. للمسجد ليحفظ القرآن الكرمي، إمياان  منه أبمهيته يف  

 املطلب الثاين: أنواع الكتاتيب يف البالد اإلسالمية. 

الكتاتيب احلكومية أو النظامية، والكتاتيب احلُرَّة أو   ُوِجَد نوعان من الكتاتيب يف بالد اإلسالم على مرِّ العصور ومها:
 اخلاصة.

ليوم، الكتاتيب املرخصة التابعة لوزارة األوقاف، واألزهر كما يف وميثل هذا النوع ا  الكتاتيب احلُكومية )النظامية( أوًلا ـ  
مصر. وتوجد كثري منها يف بناايت مستقلة، أو حلقات حتفيظ للقرآن داخل املساجد، أو يف بناايت ملحقة ابملساجد 

إلزعاج املصليني من كمراكز لتحفيظ القرآن الكرمي، إِذ األصل أن يفصل بينها وبني أماكن إقامة الصالة بفاصل؛ جتنب ا  
َعلِّم لالختبار يف القرآن الكرمي وأحكامه، حىت حيصل على الرخصة بفتح ُكتَّاب للتحفيظ 

ُ
طرف الصِّبيان. وخيضع امل

وتعليم اهلجاء لألطفال، كما يتقاضى شيخ الُكتَّاب راتب ا على هذه املهمة، ويشرف عليه مفتشون من اجلهة اليت مت 
 تسجيل ُكتَّابه فيها.

وتنتشر هذه الكتاتيب التعليمية التقليدية البسيطة بكثرة يف األرايف، حيث   نياا. الكتاتيب احلُرَّة )اخلاصة أو األهلية( اث
الشَّديدة، ويتلقَّى  بنائها، وبساطتها  بتواضع  بيوهتم، أو جبوارها، وتتمّيز  الكرمي يف  للُقرآن  يقوم بفتحها ُشيوخ حفظة 

 
، 4027كتاب: فضائل القرآن، ابب: خريكم َمن تـََعلََّم القرآن وعلمه. حديث رقم:    -66البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري،    32

 .1284، 1283، ص: 1م(، ط2002ه/1423ن كثري، بلفظ: "إنَّ أفضلكم من تـََعلَّم القرآَن وعلَّمه". )بريوت: دار اب 4028وطرفه برقم: 
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التالميذ، وهي أجور زهيدة، مقارنة مبدرسي املدارس احلكومية، أو اخلاصة، وهي ال ّتضع الشُّيوخ أجورهم الشَّهرية من  
 للقانون، أو للضرائب، وال تتطلب رخصة  لفتحها، وقد شاع هذا النوع بكثرٍة يف مصر وبالد أفريقيا املسلمة. 

واللغة   والقرآن  اإلسالم  حفظ  يف  بفعالية  الكتاتيب  هذه  سامهت  املغرضني وقد  خمططات  وإفشال  العربية، 
واملعادين لإلسالم؛ من حمتلٍّ غاصب، أو علماين فاجر. وقد واصلت رسالتها احلضارية، وّترج منها آالف األئمَّة، 
« ملزاولة حياهتم الدراسية الرمسية بنجاح كبري، وعادة ما حيتل  فضال  عن أتهيل تالميذها الذين تلقوا فيها »تعليما  حتضريايًّ
يتميَّز طلبة  . كما  تعليم ا حتضري اي  عصراي  تلقوا  الذين  أقرانم  الرمسية، ويتفوَّقون على  املدارس  املراتب األوىل يف  طلبتها 

. إال أن 33الكتاتيب ابلتمُكن من اللغة العربية، واكتساب ثروة لغوية كبرية؛ ألن القرآن الكرمي هو كتاب اللغة األول 
بينهما، حيث يرى أنه "كان من الشائع املتعارف عليه أن يقوم غري املسلمني مبهنة تعليم القراءة بعض الباحثني يفصل 

والكتابة، وكان هذا النوع من التعليم جيري يف منازل املعلمني، ورمبا خصص هؤالء حجرة يف بيوهتم الستقبال الطالب، 
مفهوم الُكتَّاِب اآلخر الذي كان يقوم بتعليم القرآن وقد حافظ هذا النوع _ من الُكتَّاب _ على استقالله التام عن  

الكرمي، ومبادئ الدين اإلسالمي، ومبادئ القراءة والكتابة. وكثري من الباحثني مل يفرقوا بني نوعي الُكتَّاِب هذين، وعدُّوه 
ا،  يقوم بتعليم القراءة والكتابة، وحتفيظ القرآن الكرمي ابلطرق املتَّبعة حسب   العصور واألمصار، وتدريس نوع ا واحد 

 .34مبادئ الدين"

كما ظهر نوع من الكتاتيب اختص ابأليتام، وكان الغرض من إنشاء هذا النوع، تعليم األيتام وأبناء الفقراء 
خالل   35وقد كثر االهتمام بكتاتيب األيتام   ورعايتهم، إىل جانب التقرب إىل هللا تعاىل من وراء ذلك العمل اخلريي.

نكيني، واأليوبيني، واملماليك يف مصر، فهذا نور الدين زنكي يبين "يف كثري من بالده مكاتب لأليتام وجيري عهود الز 
وخيتلف املكان املخصص للُكتَّاب "ابختالف املعلمني ومشارهبم، فمن مكان   .36عليهم وعلى معلميهم اجلراايت الوافرة"
 

 . 60_59م(، د.ط، ص: 2014انظر: حممد أسعد طلس: الرتبية والتعليم يف اإلسالم، )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  33
 .46م( د.ط.، ص: 1978أمحد شلب: الرتبية اإلسالمية، )القاهرة: مكتبه النهضة املصرية،  34
 . 121(، د.ط، ص: 1975عبد الغين، حممود عبد العاطي: التعليم يف مصر زمن األيوبيني واملماليك، )القاهرة: دار الدعوه للطبع والنشر والتوزيع،  35
 التأليف والرتمجة والنشر، جلنة كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية، )القاهرة:   شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي )أبو شامة(:  36

 .1/23م(، د.ت، 1956
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لى الدرس، إىل مكان مظلم، ال تدخله الشمس، حَيُّد من استعداد ُمتَِّسع طلق اهلواء، يساعد الصبية على اإلقبال ع
ويفرش الُكتَّاب ابحلصري، وجيلس الصبيان عليها ُمرَتَبِِّعني حول معلمهم، وكانت   .37الصبية للحفظ واإلفادة من التعليم"

  ة من مواد أوَّلية من بيئة التـََّعلُّم.أدوات الدراسة تتضمن مصحفا  شريف ا، وعدة ألواح، وعددا  من احملابر، واألقالم املصنوع
َؤدِّب _ على سرير مرتفع عن األرض _ الدِّكَّة _ ويصنع من 

ُ
وكان جيلس شيخ الُكتَّاب _ الفقيه، أو سيدان، أو امل

اخلشب، أو الطني، فوقه بساط خشن مصنوع من القماش، أو الصوف. وأحياان  كان جيلس على األرض، ويـَْلَتفُّ حوله 
 .38نالصبيا

 املبحث الثاين: املنهج الرتبوي التعليمي للُكتَّاب. 

متثَّلت وظيفة ُمَعلِّم الُكتَّاب يف القيام بتعليم القرآن الكرمي، والكتابة، والنحو،  املطلب األول: ُمَعلُِّم الُكتَّاب ووظيفته. 
م العرب. وهذه كلها علوم لفظية، يقرأ   ْعر، واحلساب، وأايَّ علِّم وحيفظونا، والعربية، والشِّ

ُ
التالميذ ألفاظها، ويسمعونا من امل

ومما هو مقرر عند علماء املناهج   وهذا املنهج بطبيعته يتجه إىل التعليم اللفظي _ االستظهار _ املعتمد على الذاكرة.
، مث حتديد الوسائل اليت ّتدم هذا الغ رض وحتققه اثني ا. ومتييز والرتبية، أنه جيب حتديد الغرض من العملية التعليمية أوَّال 

وقد مجع معلِّم الكتَّاب أعماال  متعددة بيده، ومهمته تشبه إىل َحدٍّ   الغرض يف الذِّهن ضروري لتحديد وسائل العمل. 
"وقد حترى أجدادان _ رمحهم   ما مهمة املعلِّم املنفرد، لكنه يتصرف ضمن لوائح وإرشادات معينة ال حيق له اخلروج عنها.

دهم يف انتخاب املعلم الذي يتوىل تعليم صبيانم، فال خيتارون هلذه املهمة إال من تقرر عندهم حسن أخالقه، هللا _ جه
وتوفرت فيه خصال رشيدة مجَّة، منها االشتهار ابالستقامة والعفاف، والعدالة مع اخلربة العامة ابلقرآن وعلومه. وقد 

لم الكتاب، فالقابسي يرى أنه ينبغي أن يكون مهيب ا ال يف عنف، وضع الفقهاء املسلمون خصاال  ينبغي توفرها يف مع
 .  39ال يكون عبوس ا مغضب ا، وال مبسط ا، مرفق ا ابلصبيان دون لني، وينبغي أن خيلص أدب الصبيان ملنافعهم" 

 
م( د. ط. ص: 1947م(، )القاهرة: دار الفكر العريب،1072-968هـ،    465-358عطية علي خطَّاب، التعليم يف مصر يف العصر الفاطمي األول، )  37

72. 
 .33_32، ص: 1م(، ط1992هـ/1214انظر: طه حسني، األايم، )القاهرة: مؤسسة األهرام، مركز األهرام للرتمجة والنشر،  38
 . مرجع سابق. 47ابن سحنون، آداب املعلمني، ص:  39
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َعلُّم، وحيثهم على وكان معلِّم الكتَّاب مراقب ا للِصبيان _ أبناء الُكتَّاب _ خارج اإلطار املكاين الذي جيمعهم للتـَّ 
العمل مبا تعلموا، ويشعرهم أبنم يتميزون عن غريهم يف تصرفاهتم وسلوكياهتم، وهذا كله تقديس ا ملا حيملونه من كالم هللا 

إليه.  ينتمون  الذي  الُكّتاِب  مُسعة  يطالبهم ابحملافظة على  احلكيم، كما  يقوم مبهمة   العزيز  احملتسب هو من  وقد كان 
هبذا املعلم أن يكون من "أهل الصالح   اإلسالم، فاشرتطكتاتيب ومعلميها يف العصور األوىل من صدر  اإلشراف على ال

والعفة واألمانة، حافظا  للكتاب العزيز، حسن اخلط، ويدري احلساب، واألوىل أن يكون متزوجا ، وال يفسح لعازب أن 
ري، ومع ذلك فال يؤذن للتعليم إال بتزكية مرضية وثبوت يفتح مكتبا  إال أن يكون شيخا  كبريا ،  وقد اشتهر ابلدين واخل

 .40أهلية" 

لقد كان الغرض من التعليم للصبيان يف الُكتَّاب يف القرون األوىل منذ عهد النبوة إىل القرون املتعاقبة حىت اليوم، 
لتعليم. ومن هذه املبادئ، القراءة والكتابة؛ هو تعليم املسلمني الدِّين، مما ال يتيسَّر إال مبعرفة بعض املبادئ اليت ُتْكَتَسُب اب 

عشرة  من أسرى غزوة بدر الكربى، بتعليم أبناء    لتحصيل احلفظ للقرآن الكرمي، واحملافظة عليه، ومن مث افتدى النب
القرآن الكرمي ومبا أن    .41املسلمني القراءة والكتابة، ومل يـََر أبس ا يف ذلك؛ وذلك حلاجته إىل نشر الكتابة يف هذا الوقت 

هو كتاب املسلمني األول الذي جيمع يف آايته قواعد الدين وأسرار العقيدة، فمعرفته وحفظه وتَعلُّمه وتعليمه ضرورة 
 .42ملعرفة الدين

يرجع اختالف آراء علماء األمة اإلسالمية على   املطلب الثاين: اختالف علماء اإلسالم وفقهائه يف نظرايهتم الرتبوية.
ان، وتعاقب العصور يف نظرايهتم التعليمية والرتبوية، إىل عاملني أساسيني، يكمن فيهما سبب هذا االختالف، مرِّ الزم
 ومها: 

 
 . 170 حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد، ضياء الدين ابن األخوة القرشي، معامل القربة يف طلب احلسبة، )كمربدج: دار الفنون، د.ت(، د.ط، ص: 40
 . بتصرف. مرجع سابق.891_187أمحد فؤاد األهواين، الرتبية يف اإلسالم، ص:  41
 ، بتصرف. 99نفس املرجع، ص:  42
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املذاهب العقلية اليت يعتنقها أصحاب هذه اآلراء التعليمية، حيث إن صاحب كل فكر جديد يريد أن يضمن آلرائه   )أ(
ل الناس على اعتناقها، ومن مث يصف طريقة التعليم _ املنهج والوسائل الذيوع واالنتشار بني الناس، بطريقة علمية حتم

 _ مبا يالئم هذه اآلراء، ويضمن هلا البقاء يف اجملتمع أطول فرتة ممكنة. 

مالءمة هذه اآلراء لطبيعة اجملتمع من انحية أخرى، ومادام التعليم مظهر ا من مظاهر احلياة االجتماعية، وكانت   )ب(
عية تصف ما هو كائن فعال  يف اجملتمع، فإن هذه احلالة تـَُعدُّ ِظالًّ للحياة االجتماعية، ومن مث يُكَتب هلا هذه اآلراء واق

النجاح. حيث إن التفسري الصحيح لشؤون الرتبية والتعليم يقتضي الرجوع إىل اجملتمع الذي يشكل حالة التعليم، تبع ا 
هه   .43للتيارات اليت تسوده وتوجِّ

قد  إفريقيا _ شرق ا وغراب  _  الكتاتيب يف بالد  فإنَّ  املبنية على هذين األساسني  النظرية  وانطالق ا من هذه 
علِّمني يف هذه الكتاتيب هم من أهل السُّنَّة، ومن مثَّ َشبَّ الناس ابلفعل 

ُ
حافظت على مذهب أهل السُّنَّة؛ ذلك ألنَّ امل

عت نفوسهم، وصعب االنصراف عنها، وأصبح املسلمون ينظرون إىل احلياة على طريقتهم، وتشبعت هبا عقوهلم، وتطبَّ 
 من خالل هذا املنظار، وبذلك ساد مذهب أهل السُّنَّة، وأصبح هو صاحب الغلبة يف أغلب األقطار اإلسالمية. 

ملذاهب العقلية أن تفسري حالة التعليم يف عصر من العصور يقتضي النظر إىل آراء املربني، وصلة آرائهم اب  واخلالصة:
اليت يعتنقونا، ويقتضي النظر إىل حالة اجملتمع الذي تفرع عنه التعليم كمظهر من مظاهر احلياة العقلية. هذا، وقد حلََِق 
تعليم الصبيان يف الكتاتيب بعد القرون األربعة األوىل من اهلجرة كثري من التغيري، والذي مل يكن يف سبيل التقدم املنهجي، 

ل اجلمود. وأهم املظاهر اليت استحدثت على الكتاتيب هي اعتماد أكثرها على أوقاف املوسرين، وفيما عدا بل يف سبي
ذلك بقي املنهج اثبت ا، وهو تعليم القرآن والكتابة، وبقيت األلواح يف أيدي الصبيان للكتابة فيها، وبقيت العصا أداة 

َعلِّم 
ُ
 .44التأديب يف يد امل

 
 . بتصرُّف. 261_258أمحد فؤاد األهواين، الرتبية يف اإلسالم، ص:  43
 ، بتصرف يسري.262نفس املرجع، ص:  44
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الثالث:   الُكتَّاب.املطلب  التعليم ومواده املقررة يف  السائد يف كل زمان   منهج  الُعْرف  املقرر _ حسب  كان من 
أن يطلب من الصب يف سنٍّ مبكرة من مراحل عمره، حفظ القرآن الكرمي كله أو بعضه   -ومكان من بالد اإلسالم  

، وأن يكون على دراية مببادئ الشريعة اإل سالمية، وأن يتعلم القراءة والكتابة واخلط، عن ظهر قلب، أو رواية وإتقاان 
وحني يفرغ املعلم من تعليمهم القراءة والكتابة وحتفيظ القرآن الكرمي، يعلمهم "مبادئ علوم   ومبادئ احلساب األولية.

ب الدين واللغة، أي أن النشاط التعليمي داخل الكتَّاب كان ميتد ليشمل تعليم األطفال بعض األحاديث النبوية وآدا
الدين، ويعلمهم عقائد أهل السنة واجلماعة، مبا يتناسب مع السن والفهم، وكذلك قواعد اللغة، وما يستحسن من 

   .45املراسالت واألشعار، ويدرجه بذلك حىت أيلفه طبعا " 

إذا اشرتط  َعلِّم ذلك إال 
ُ
امل للوِْلدان، لكن ال جيب على  تعليمها  اليت استحسن  العلوم  ابن سحنون  ويوضح 

ولياؤهم عليه تعليمها إايهم، واتفقوا معه عليها، فيقول: يعلمهم احلساب، وال يعلمهم من الشعر إال احلسن، ال ما فيه أ
الغناء ومدح النساء؛ ألنه يؤدي إىل رسوخه يف قلوهبم. ويعلمهم أخبار العرب وأنساهبم، مث النحو، والعربية، مث اخلط 

فروع الشريعة، ويستخربهم كيفية وضوئهم وصالهتم؟ فمن وَّفَّ بذلك أقرَّه عليه، احلسن. ويعلمهم مبادئ عقائد اإلميان، و 
وإال علمه ما بقي عليه. وفيما جرت به العادة تعليمهم أمساء الشهور العربية واألعجمية، وتلقينهم القنوت والتشهد، 

 اجْلِنَِّة َوالنَّاِس( ومن انطالقهم ابلعشي لينتفع به ممن وإقراؤهم تلقين ا من )َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعَلى( إىل آخر القرآن )ِمنَ 
 . 46كتب هللا عليه اخلروج إىل صنعة يف صالته. كما أن شأن أهل البادية، تلقني الشهادتني واألمساء احلسىن 

 وهذه املواد اليت نص على تعليمها ابن سحنون للمبتدئني كانت هي املطلوبة يف تثقيف أذهان أوالد املسلمني 
واهتم املربون املسلمون بتكوين   يف ذلك العصر _ بل يف كل العصور _ وأتهيلهم إىل التدرج يف دراسة العلوم األخرى.

الشخصية السوية ألطفال الُكتَّاب من خالل تعويدهم الكتابة للناس، وتعليم بعضهم بعض ا، خاصة من خالل الصَِّبِّ 
املتميز بعلمه، واملعروف بلقب "العريف" وإمالء بعضهم على بعض، وإمامة َمْن بلغ ِسنَّ االحتالم وصلح إلمامة غريه 

 
 .226م(، د. ط، ص: 1984جماهد توفيق اجلندي، دراسات وحبوث يف اتريخ الرتبية اإلسالمية، )القاهرة: دار املعارف،  45
، بتصرف. مرجع سابق. وانظر: أمحد بن أيب مجعة املِْغرَاِوي، جامع جوامع االختصار والتبيان فيما يعرض  45_44ابن سحنون. آداب املعلمني، ص:    46

 . مرجع سابق. 47للمعلمني وآابء الصبيان، ص: 
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ماعة، مع ما يف ذلك من اهتمام يف التطبيق العملي ملا يتعلمونه. وكانت احلياة يف الكتاتيب "فطرية يف يف صالة اجل
الغالب"، وأوقات الدراسة فيها كانت حتدد بعالمات طبيعية، فشروق الشمس كان بدء اليوم الدراسي، يطول ويقصر 

ميذه حمل تقدير واحرتام من اجملتمع، وكانوا أصحاب . وكان الُكتَّاب بشيخه وتال47تبع ا لشروق الشمس، وأذان العصر"
 أتثري وأتثُّر بكل ما حيدث فيه من عوارض وأحداث اجتماعية متنوعة. 

 . 48املبحث الثالث: منهج التعليم يف الكتاتيب املصرية يف الوقت احلاضر

ِب اليت أريد تدوينها توثيق ا لتجربة يف احلقيقة اليت ال ّتفى على حصيف أن من أميز مراحل الُعُمِر هي مرحلة الُكتَّا
حياتية مررُت هبا يف بداية مراحل التعليم األوَّيل، وملواقف شفاهية مع شيخ كرمي _ رمحه هللا رمحة واسعة _ لوال معايشة 

ميذ الباحث له أايم الطفولة األوىل؛ ملا عرفها كثري من الناس. وأسلوب املعلم يف تعليم حروف هجاء اللغة العربية لتل
اليت تتكامل فيما بينها يف عملية التعليم هذه، حيث يبدأ بتعليم احلروف   يتضمن جمموعة من الطرق التعليميةالُكتَّاب  

 لِتلميذ الُكتَّاب، كما توضحه السطور التالية:

 . املطلب األول: تعليم حروف اهلجاء )ألفباء، األبتثي( العربية جمردة عن الشَّْكِل، مع النطق الصحيح هلا

تنتظم حروف اهلجاء العربية يف عقد مرتاصٍّ حيتوي على مثانية وعشرين حرف ا، خيتلف َعدُّها، وترتيبها يف مصر والسودان 
_ وعدد من دول القارة اإلفريقية _ عن مثيالهتا يف بالد املغرب العريب، ومجهورية موريتانيا اإلسالمية، وبالد األندلس. 

يف الكتاتيب املصرية، واخلالوي القرآنية يف بالد السودان _ وما يتبعها من دول أفريقيا   وأتيت حروف اهلجاء _ ألفباء _
 _ على النحو التايل: 

يتعلم التلميذ يف هذه املرحلة حروف اهلجاء وحفظها برتتيبها التايل، مع تدريبه على النطق الصحيح هلا، وكتابتها 
نقاط؛ ليقوم إبعادة التحسني عليه ابلقلم الرصاص، أو برمسه   بصور متنوعة، مثل: كتابة احلرف على هيئته يف شكل

 
 .185م(، د. ط، ص: 1980للطباعة والنشر،  لقاهرة: دار الفكر العريبحسن إبراهيم مطاوع عبد العال، الرتبية اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري، )ا 47
ضيلة الشيخ: هذا املبحث خالصة جتربة عملية عاشها الباحث الرئيس، د رمضان حممد علي مطاريد، وتعايش معها أايم التلمذة على شيخ ُكتَّاب القرية، ف  48

 هللا.  ةحممود بن إبراهيم بن حممد بن السيد بن إمساعيل، عليه رمح
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أبانمل اإلصبع على األرض، ومن مث توضيح صورته. وهذا هو الرتتيب املعهود الذي جرى الُعرف التعليمي عليه يف هذه 
 البالد:

. )أ. ب. ت. ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. س. ش. ص. ض. ط. ظ. ع. غ. ف. ق. ك. ل. م. ن. هـ. و. ي( 
فتنطق )أ( هكذا: )أَِلْف( )ابء( )اتء( )اثء( وحين ا تُنطُق: اب، ات، اث، جا، حا، خا، دال، ذال، را، زا، )زين( وأحياان  
تغلب اللهجة العامية على من يقوم ابلتعليم، فينطق: )أَِلْف( )بْه( )تْه( )ثْه( )جيم( )َحْه( )َخْه( )دال( )ذال( )رَْه( 

ظَْه( مع تقليل احلركة يف الباء والتاء والثاء. وهي طريقة مقبولة يف التعليم _ حسب بيئة التـََّعلُّم )زِين( .......، )طَْه( )
_ رغم ما عليها من مالحظات تربوية، أمهها: خمالفة النطق لبعض احلروف ما عليه النطق الصحيح يف بعض كلمات 

وّتتلف صورة احلرف حسب وضعه يف الكلمة   القرآن الكرمي مثل: احلروف املقطعة خاصة )ح _ ر _ ط _ ه _ ي(. 
ابتداء ، ووسط ا، وانتهاء . وهذه بعض األمثلة: حرف الباء: )ابت _ أيب _ متاب(، حرف الكاف: )كتب _ مكتب 

 _ ملك(، حرف العني: )عني _ معني _ مسيع(، وهكذا... إخل. 

 )احلروف اجملرَّدة(   . جدول حروف اهلجاء، وطريقة تعليمها للطفل، حسب منهج الكتاتيب املصرية

ي احلرف رمز احلرف ي احلرف رمز احلرف صفة تعليم احلرف  هتجِّ  صفة تعليم احلرف  هتجِّ
 فوقها نقطة  ضاد ض أَِلٌف عليه مهزة  ألف   أ

 خاٍل من النقاط  طا )طَْه( ط حتتها نقطة  اب )بِْه(  ب 
 فوقها نقطة  ظا )ظَْه( ظ فوقها نقطتان ات )تِْه(  ت 
 خاٍل من النقاط  عني  ع  فوقها ثالث نقاط  اث )ثِْه(  ث 
 فوقها نقطة  غني  غ  حتتها نقطة  جيم  ج
 فوقها نقطة  فا )ِفْه(  ف خاٍل من النقاط  حا )َحْه(  ح
 فوقها نقطتان قاف ق  فوقها نقطة  خا )َخْه(  خ
 خاٍل من النقاط  كاف ك خاٍل من النقاط  دال د
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 خاٍل من النقاط  ًلم ل فوقها نقطة  ذال ذ
 خاٍل من النقاط  ميم  م خاٍل من النقاط  )رَْه( را   ر
 فوقها نقطة  نون ن فوقها نقطة  زا )زين( ز
 خاٍل من النقاط  ها )ِهْه(  هـ خاٍل من النقاط  سني س
 خاٍل من النقاط  واو و فوقها ثالث نقاط  شني ش
 حتتها نقطتان  49اي )يِْه(  ي خاٍل من النقاط  صاد ص

ي للحروف العربية )األبتثي( مع الضبط ابلشَّْكِل هلا.املطلب الثاين: تعليم    الطفل مبادئ التَّهجِّ

تتضمن هذه املرحلة تشكيل )ضبط( احلروف الثمانية والعشرين أبنواع التشكيل )الضَّبط( املختلفة عن بعضها يف الرسم 
 والنُّطق، وبيان ذلك فيما يلي:

، وصفتها: شرطة صغرية أعلى حرف اهلجاء، هكذا: )أَ. َب. َت. َث. َج. َح. َخ.(، وأتيت . الفتحة على احلرف1
ي. وتـُْنَطُق األلف املهموزة  بقية احلروف على هذا املنوال، وهلا كيفية خاصة يف النطق ّتتلف عن املرحلة األوىل من التـََّهجِّ

ع للفتحة، حىت ال يتولد منها حرف مد، حيث إنا مرحلة وعليها فتحة )أَ( هكذا: أَْلْف مهزة وفتحة )آ( من غري إشبا 
سوف يتم احلديث عنها فيما أييت. هذا جبانب كتابة  -حرف اهلجاء مقروان  حبرف املد مع وجود حركة تناسبه- أخرى 

من   وُُتتار هذه الكلمات كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها التلميذ، تدريب ا له عليها، وكسب ا ملفردات جديدة.  
  ألفاظ القرآن الكرمي، ومن األلفاظ املستعملة يف بيئة املتعلِّم.

وصفتها: واو صغرية فوق حرف اهلجاء، هكذا: )أُ. ُب. ُت. ُث. ُج. ُح. ُخ.(،   . الضمَّة أو الضَّم فوق احلرف،2
ي. وتـُْنَطُق األلف وأتيت بقية احلروف على هذا املنوال، وهلا كيفية خاصة يف النطق ّتتلف عن مرحلة الكسرة من ا لتهجِّ

 
ق حرف الزاي:  كلمات: )اب ات اث حا خا را طا ظا فا قا ها اي(. فيها املد والقصر واإلمالة، ولغة اإلمالة هي املستعملة يف كتاتيب مصر، ويقال يف نط  49

اهلاء الساكنة يف النطق هبا، فنجد من يقرؤها هكذا: ِبْه.  »زين«، وهي املستعملة يف مصر، وحروف اهلجاء إذا ُسرَِدْت َوُمدَّْت ُأْسِكَن أواخرها. وأحياان  تَلحق  
َعلِّم مع تالميذه. هذا تِْه. ثِْه. َحْه. َخْه. طَْه. ظَْه. ِفْه. ِهْه. ِيْه. لكن من غري إشباع للكسر يف املكسور منها. وهذا حبسب طريقة التَـَّعلُّم اليت

ُ
 ينتهجها الشيخ امل

 حركات( سواء أكانت مدية أو غري مديَّة. وإمنا مُتدُّ مدًّا طبيعيًّا )اصليًّا( مبقدار حركتني.  6ية والعشرين ابملد )مع مراعاة عدم إشباع احلروف الثمان 
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هذا   املهموزة وعليها ضمة )أُ( هكذا: أَْلْف مهزة وضمة )أُو( من غري إشباع للضمة، حىت ال يتولد منها حرف مد. 
وُُتتار هذه الكلمات من   جبانب كتابة كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها، تدريب ا له عليها، وكسب ا ملفردات جديدة. 

  مي، ومن األلفاظ املستعملة يف بيئة املتعلِّم.ألفاظ القرآن الكر 

وصفتها: شرطة صغرية أسفل _ حتت _ حرف اهلجاء، هكذا: )ِإ. ِب. ِت. ِث. ِج. ِح.  . الكسرة حتت احلرف، 3
ي. وتـُْنَطُق  ِخ.(، وأتيت بقية احلروف على هذا املنوال، وهلا كيفية خاصة يف النطق ّتتلف عن مرحلة الفتحة من التهجِّ

لف املهموزة وحتتها كسرة )ِإ( هكذا: أَْلْف مهزة وكسرة )ِإ( أي أنا تعادل اللفظة حبرف )ِإي( من غري إشباع للكسرة، األ
حىت ال يتولد منها حرف مد. هذا جبانب كتابة كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها، تدريب ا له عليها، وكسب ا ملفردات 

  القرآن الكرمي، ومن األلفاظ املستعملة يف بيئة املتعلِّم.  وُُتتار هذه الكلمات من ألفاظجديدة.  

وصفتها حلقة صغرية هكذا ) ْ (، أو رأس حاء صغرية فوق حرف اهلجاء كما يف الرسم   . السكون فوق احلرف، 4
: النـَّْهَمْه. وأتيت بقية احلروف على هذا  العثماين للمصحف ، هكذا:  )ْأ. ْب. ْت. ْث. ْج. ْح. ْخ.(، وُتسمَّى أحياان 

ي، حيث ُيْسَبُق احلرف أبِلٍف مهموزة مفتوحة املنوال، وهلا كيفية خاصة يف النطق ّتتلف عن املراحل السابقة من التهجِّ 
عند النطق به، هكذا: )أَْأ. َأْب، َأْت. َأْث.... إخل. وتنطق هكذا: ألف مهزة وسكون أَْأ(. هذا جبانب كتابة كلمات 

آن الكرمي، وُُتتار هذه الكلمات من ألفاظ القر   مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها، تدريب ا له عليها، وكسب ا ملفردات جديدة.
  ومن األلفاظ املستعملة يف بيئة املتعلِّم.

(، وتضبط احلروف 50. الشَّدَّة مع الفتحة فوق حرف اهلجاء 5 ، وصفتها: رأس حرف سني تعلوها فتحة هكذا: )   َّ
.(، ويالحظ يف هذه املرحلة سقو  . زَّ . جَّ. حَّ. خَّ. دَّ. ذَّ. رَّ . ثَّ . تَّ ط األلف حيث ال اهلجائية على هذا النحو: )بَّ

أييت مضبوط ا ابلشَّدَّة والفتحة منفرد ا. وإمنا يكون مقرتان  حبرف قبله، وذلك مىت كانت الكلمة منصوبة منوَّنة  مع الشَّدَّة، 
، َمنًّا، َعِليًّا، وهكذا. وأتيت بقية احلروف على هذا املنوال، وهلا كيفية خاص ، َشقَّا، َحبًّا، َصبًّا، أابًّ  ،ة يف النطقمثل: َرابَّ

ي، حيث ُيْسَبُق احلرف أبِلٍف مهموزة مفتوحة عند النطق به، مع ظهور الشَّدَّة  ّتتلف عن املراحل السابقة من التهجِّ
 

ن كذلك، وال بعض شيوخ الكتاتيب يقدم مرحلة املد )حرف اهلجاء املمدود ابأللف، والواو، والياء( على مرحلة الشدَّة مع احلركات الثالث، ومع التنوي  50
 يف ذلك، حيث ال ينفك ُكتَّاب عن تدريس كل هذه املراحل اليت مير هبا حرف اهلجاء. غبار 
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 ) ، َأجَّ، َأحَّ، َأخَّ، أَدَّ، أَذَّ، .... إخل وتنطق هكذا: اَب شدة وفتحة َأبَّ ، َأثَّ ، َأتَّ (، على احلرف الذي يليه، هكذا: )َأبَّ
وُُتتار هذه الكلمات   انب كتابة كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها، تدريب ا له عليها، وكسب ا ملفردات جديدة.هذا جب 

  من ألفاظ القرآن الكرمي، ومن األلفاظ املستعملة يف بيئة املتعلِّم.

شرة، هكذا: ) ، وصفتها: رأس حرف سني فوقها ضمة مبا. الشَّدَّة مع الضمة _ أو الضَّم _ فوق حرف اهلجاء6
.(، ويالحظ يف هذه املرحلة  ُّ  . زُّ . جُّ. حُّ. خُّ. دُّ. ذُّ. رُّ . ثُّ . تُّ (، وتضبط احلروف اهلجائية على هذا النحو: )بُّ

سقوط األلف حيث ال أييت مضبوط ا ابلشَّدَّة مع الضمة، حيث ال تناسبه، وإمنا تناسب حرف الواو. وأتيت بقية احلروف 
ي، حيث ُيْسَبُق احلرف أبِلٍف مهموزة على هذا املنوال،   وهلا كيفية خاصة يف النطق ّتتلف عن املراحل السابقة من التهجِّ

، ُأجُّ،  ، ُأثُّ ، ُأتُّ مضمومة عند النطق به، مع ظهور الشَّدَّة مع الضمة _ الضَّّم _ على احلرف الذي يليه، هكذا: )ُأبُّ
.. ، ، أُزُّ (، هذا جبانب كتابة كلمات مضبوطة ابحلركة اليت ُأحُّ، ُأخُّ، أُدُّ، أُذُّ، أُرُّ . إخل، وتنطق هكذا: اَب شدة وضمة ُأبُّ

القرآن الكرمي، ومن األلفاظ   يتعلمها، تدريب ا له عليها، وكسب ا ملفردات جديدة.  ألفاظ  وُُتتار هذه الكلمات من 
 املستعملة يف بيئة املتعلِّم. 

، وصفتها: رأس حرف سني حتتها كسرة مباشرة، _ حتت _ حرف اهلجاء. الشَّدَّة مع الكسرة أو الكسر _ أسفل  7
. دِّ ذِّ. رِّ.  . خِّ . حِّ . جِّ . ثِّ . تِّ (، وتضبط احلروف اهلجائية على هذا النحو: )بِّ أو حتت حرف اهلجاء هكذا: )   ِ ّ

ال تناسبه، وإمنا تناسب   زِّ.(، ويالحظ يف هذه املرحلة سقوط األلف حيث ال أييت مضبوط ا ابلشدة مع الكسرة، إذْ 
ي،  حرف الياء. وأتيت بقية احلروف على هذا املنوال، وهلا كيفية خاصة يف النطق ّتتلف عن املراحل السابقة من التهجِّ
حيث ُيْسَبُق احلرف أبِلٍف مهموزة مكسورة عند النطق به، مع ظهور الشَّدَّة مع الكسر على احلرف الذي يليه، هكذا: 

  ، ، ِإتِّ (، هذا جبانب كتابة كلمات )ِإبِّ ، ِإدِّ، ِإذِّ، ِإرِّ، ِإزِّ، ... إخل. وتُنطق هكذا: اَب شدَّة وكسرة إبِّ ، ِإخِّ ، ِإحِّ ، ِإجِّ ِإثَّ
وُُتتار هذه الكلمات من ألفاظ القرآن الكرمي،   مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها، تدريب ا له عليها، وكسب ا ملفردات جديدة.

 ة يف بيئة املتعلِّم. ومن األلفاظ املستعمل
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يَّة )املد ابأللف(،  8 حرف اهلجاء وعليه حركة الفتحة، مقروان  حبرف األلف، :  وصورهتا . مرحلة الفتحة مع األلف املدِّ
هكذا: )اَب. اَت. اَث. َجا. َحا. َخا. َدا. َذا. رَا. زَا. َسا. َشا.، ... إخل(. وتنطق هكذا: )اَب _ ألف _ فتحة _ اَب(، مع 

حركة املد على األلف مبقدار حركتني من غري إثبات للهمزة عند الوقف، ومراعاة أن تكون حركة الفتحة على بيان  
احلرف الواقع قبل حرف املد )األلف(، ألن حروف املد ساكنة ال حركة هلا، وهكذا بقية احلروف إىل الياء. هذا جبانب 

وُُتتار هذه الكلمات   يب ا له عليها. وكسب ا ملفردات جديدة. كتابة كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها التلميذ، تدر 
 من ألفاظ القرآن الكرمي، ومن األلفاظ املستعملة يف بيئة املتعلِّم. 

الواو(،  9 يَّة )املد  املدِّ الواو  الواو، :  وصورهتا. مرحلة الضمة مع  حرف اهلجاء وعليه حركة الضمة، مقروان  حبرف 
هكذا: )بُو. تُو. ثُو. ُجو. ُحو. ُخو. ُدو. ُذو. ُرو. ُزو. ُسو. ُشو.، ... إخل(. وتنطق: )اَب واو _ ضمة _ بُو(، مع 

ن حروف املد بيان حركة املد على الواو مبقدار حركتني، ومراعاة أن تكون حركة الضمة فوق احلرف الواقع قبل الواو، أل
ساكنة ال حركة هلا، وهكذا بقية احلروف إىل الياء. هذا جبانب كتابة كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها التلميذ، 

وُُتتار هذه الكلمات من ألفاظ القرآن الكرمي، ومن األلفاظ املستعملة يف تدريب ا له عليها. وكسب ا ملفردات جديدة.  
  بيئة املتعلِّم. 

يَّة )املد ابلياء(،  . مرحلة  10 حرف اهلجاء وحتته حركة الكسرة، مقروان  حبرف الياء، :  وصورهتاالكسرة مع الياء املدِّ
هكذا: )يب. يت. ِثي. ِجي. ِحي. ِخي. ِدي. ِذي. رِي. زِي. ِسي. ِشي.، ... إخل(. وتنطق: )اَب اَي _ كسرة _ يب(، 

اعاة أن تكون حركة الكسرة حتت احلرف الواقع قبل الياء، ألن حروف مع بيان حركة املد على الياء مبقدار حركتني، ومر 
املد ساكنة ال حركة هلا، وهكذا بقية احلروف إىل الياء. هذا جبانب كتابة كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها التلميذ، 

، ومن األلفاظ املستعملة يف وُُتتار هذه الكلمات من ألفاظ القرآن الكرمي  تدريب ا له عليها. وكسب ا ملفردات جديدة.
  بيئة املتعلِّم. 

وصفته: أن يكون   . مرحلة التنوين ابلفتح )التنوين املنصوب(، ويكون يف آخر الكلمة دليالا على كوهنا امساا،11
 ،) . ش  . س  . ز  . ج . ح . خ . د . ذ . ر  . ث  . ت  فوق حرف اهلجاء، وتضبط احلروف اهلجائية على هذا النحو: )ب 
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ي تعريف التلميذ ابلنطق الصحيح للحرف املنوَّن عند الوقف عليه، ويكون أبلف مدِّ  ويراعى يف هذه املرحلة من التـََّهجِّ
الِعَوِض، حيث يتحول التنوين املنصوب عند الوقف على احلرف املنوَّن إىل ألف َمدٍّ.  وعند الوصل يكون تنوين ا، مع 

ظهرة من املدغمة؛ ل
ُ
نَـوَِّن هكذا: )اَب فتحتان _ عدم تعريفه ابحلروف امل

ُ
ئال يـُثْـَقَل عليه، ... إخل. ويكون النطق ابحلرف امل

َبْن. إىل حرف الياء هكذا: اَي فتحتان _ َيْن(، هذا جبانب كتابة كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها، تدريب ا له عليها. 
  رمي، ومن األلفاظ املستعملة يف بيئة املتعلِّم.وُُتتار هذه الكلمات من ألفاظ القرآن الكوكسب ا ملفردات جديدة.   

وصفته: أن يكون   . مرحلة التنوين ابلضمة )التنوين املضموم(، ويكون يف آخر الكلمة دليالا على كوهنا امساا،12
فوق حرف اهلجاء، وتضبط احلروف اهلجائية على هذا النحو: )ٌب. ٌت. ٌث. ٌج. ٌح. ٌخ. ٌد. ٌذ. ٌر. ٌز. ٌس. ٌش.(، 

ي تعريف التلميذ ابلنطق الصحيح للحرف املنوَّن عند الوقف عليه، ويكون ابلسكون، وي راعى يف هذه املرحلة من التـََّهجِّ
ظهرة من املدغمة؛ لئال يـُثْـَقَل عليه، ... إخل. ويكون النطق ابحلرف 

ُ
وعند الوصل يكون تنوين ا، مع عدم تعريفه ابحلروف امل

نَـوَِّن هكذا: )اَب ضمتان _  
ُ
يُْن(، هذا جبانب كتابة كلمات مضبوطة امل الياء هكذا: )اَي ضمتان _  بُْن(. إىل حرف 

 ابحلركة اليت يتعلمها، تدريب ا له عليها. وكسب ا ملفردات جديدة.   

. مرحلة التنوين ابلكسرة )التنوين املكسور، أو التنوين ابلكسر(، ويكون يف آخر الكلمة دليالا على كوهنا 13
أن يكون حتت حرف اهلجاء، وتضبط احلروف اهلجائية على هذا النحو: )ٍب. ٍت. ٍث. ٍج. ٍح. ٍخ. ٍد وصفته:    امساا،

ي تعريف التلميذ ابلنطق الصحيح للحرف املنوَّن عند الوقف  ٍذ. ٍر. ٍز. ٍس. ٍش.(، ويراعى يف هذه املرحلة من التـََّهجِّ
ظهرة من املدغمة؛ لئال يـُثْـَقَل عليه، ... عليه، ويكون ابلسكون، وعند الوصل يكون تنوين ا، مع عدم تع

ُ
ريفه ابحلروف امل

نَـوَِّن هكذا: )اَب كسراتن _ ِبْن(. إىل حرف الياء هكذا: )اَي _ كسراتن _ ِيْن(، هذا جبانب 
ُ
إخل. ويكون النطق ابحلرف امل

ُُتتار هذه الكلمات من ألفاظ و كتابة كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها، تدريب ا له عليها. وكسب ا ملفردات جديدة.  
     القرآن الكرمي، ومن األلفاظ املستعملة يف بيئة املتعلِّم.

(،  . مرحلة املد مع الشَّدَّة والتنوين املنصوب )الفتحتان(، 14 وصفته: أن يكون فوق حرف اهلجاء هذا الشَّْكل )ابًّ
. جًّا. حًّا. خًّا. دًّا. ذًّا. مع ألف املدِّ حيث تناسبها الفتحة قبلها، وتضبط احلروف اهلجائي . اثًّ . اتًّ ة على هذا النحو: )ابًّ

ي تعريف التلميذ ابلنطق الصحيح للحرف املنوَّن مع الشَّدَّة وألف  . شًّا.(، ويراعى يف هذه املرحلة من التـََّهجِّ رًّا. زًّا. سًّ
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نصوب عند الوقف على احلرف املنوَّن إىل ألف املد عند الوقف عليه، ويكون أبلف مدِّ الِعَوِض، حيث يتحول التنوين امل
َمدٍّ. وعند الوصل يكون تنوين ا، مع عدم تعريفه ابحلروف املظهرة من املدغمة؛ لئال يـُثْـَقَل عليه، ... إخل. ويكون النطق 

نَـوَِّن هكذا: )اَب شدَّة وفتحتان _ أَبَّْن(. إىل حرف الياء هكذا: )اَي _ شدَّة وفتحتان _
ُ
أَيَّْن.(، هذا جبانب   ابحلرف امل

(، كتابة كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها، تدريب ا له عليها. وكسب ا ملفردات جديدة، مثل:  (، )َعِلياا(، )يـَُهوِدايا )َرابا
 .... إخل.    )َنْصَرانِياا(، )تؤزُّهم َأزاا(، )ُوداا(،

: أن يكون فوق حرف اهلجاء، وتضبط احلروف اهلجائية وصفته . مرحلة التنوين ابلضمة )الضمتان( مع الشَّدَّة،15
ي تعريف  . جٌّ. حٌّ. خٌّ. دٌّ. ذٌّ. رٌّ. زٌّ. سٌّ. شٌّ.(، ويراعى يف هذه املرحلة من التـََّهجِّ . ثٌّ . تٌّ على هذا النحو: )بٌّ

ين ا، مع عدم تعريفه التلميذ ابلنطق الصحيح للحرف املنوَّن عند الوقف عليه، ويكون ابلسكون، وعند الوصل يكون تنو 
نَـوَِّن هكذا: )اَب شدَّة وضمتان _ أُبُّْن(. 

ُ
ظهرة من املدغمة؛ لئال يـُثْـَقَل عليه، ... إخل. ويكون النطق ابحلرف امل

ُ
ابحلروف امل

له إىل حرف الياء هكذا: )اَي _ شدَّة وضمتان _ أُيُّْن(، هذا جبانب كتابة كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها، تدريب ا  
َنا رَاِجُعوَن(عليها. وكسب ا ملفردات جديدة، مثل:     . )َربٌّ غفوٌر(، )ُكلٌّ ِإلَيـْ

وصفته: أن يكون فوق حرف اهلجاء شدَّة، وحتت الشَّدَّة، أو . مرحلة التنوين ابلكسرة )الكسراتن( مع الشَّدَّة، 16
  . . تٍّ .(، حتت احلرف كسراتن، وتضبط احلروف اهلجائية على هذا النحو: )بٍّ . شٍّ . جٍّ. حٍّ. خٍّ. دٍّ. ذٍّ. رٍّ. زٍّ. سٍّ ثٍّ

ي تعريف التلميذ ابلنطق الصحيح للحرف املنوَّن عند الوقف عليه، ويكون ابلسكون،  ويراعى يف هذه املرحلة من التـََّهجِّ
ظهرة من املدغمة؛ لئال يـُثْـَقَل عليه، ... إ

ُ
خل. ويكون النطق ابحلرف وعند الوصل يكون تنوين ا، مع عدم تعريفه ابحلروف امل

نَـوَِّن هكذا: )بٍّ _ شدة وكسراتن _ ِإبِّْن(. إىل حرف الياء هكذا: )اَي _ شدة وكسراتن _ ِإيِّْن(، هذا جبانب كتابة 
ُ
امل

(، كلمات مضبوطة ابحلركة اليت يتعلمها، تدريب ا له عليها. وكسب ا ملفردات جديدة، مثل:    )ِمْن رَّبٍّ رَِّحيٍم(، )ِمْن ِغلٍّ
 . )َفجٍّ َعِميٍق(

وأتيت هذه املرحلة تتوجي ا للمراحل السابقة، حيث يتدرب الطفل _ تلميذ الُكتَّاب _   . مرحلة الكتابة واإلمالء:17
على كتابة بعض اجلَُمل والعبارات _ ذات املغزى الديين، واألخالقي، والرتبوي، واالجتماعي _ املشتملة على آية قرآنية، 
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)َواْعَتِصُموا [. وقوله تعاىل:  2]املائدة:    اَونُوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتـَّْقَوى َوًل تـََعاَونُوا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن()َوتـَعَ كقوله تعاىل:  
ىل: [. وقوله تعا4]القلم:    )َوِإنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم( [. وقوله تعاىل:  103]آل عمران:    ِبَْبِل اَّللَِّ َجَِيعاا َوًل تـََفرَُّقوا(

ْر ِل َأْمِري(  [. أو نص 6]الشرح:    )ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراا([، وقوله تعاىل:  26،  25]طه:    )َربِّ اْشَرْح ِل َصْدِري. َوَيسِّ
، ومثل: 52، وقوله: "اْلَمْرُء َعَلى ِديِن َخِليِلِه"51: "اَل تـَْغَضْب" حديث نبوي _ أو جزء منه _ مثل قول رسول هللا  

،  54، ومثل القول املتداول على أنه حديث نبوي، وهو ليس كذلك: "اجلنة حتت أقدام األمهات" 53هللِا َمَع اجلََماَعِة" "َيُد  
حَُّة   َاُد قـُوٌَّة، والتـََّفرُُّق َضْعٌف"، أو حكمة، مثل: "الصِّ اَتٌج أو َمَثل شائع يف بيئة املتعلم، يرتدد على مسامعه، مثل: "االحتِّ

ميَاِن"، "اْلَعَجَلُة ِمَن الشَّْيطَانِ فـَْوَق ُرُؤوِس ا "، أو قول متداول أَلِصحَّاء"، "اْلَعْقُل السَِّليُم يف اجلِْْسِم السَِّليِم"، "النَّظَاَفُة ِمَن اإْلِ
لَّْنسخ مثل: )َمْن َجدَّ َوَجَد، َوَمْن َزرََع َحَصَد(، ويتدرب التلميذ على أنواع اخلط يف هذه املرحلة )خط الّرِقْـَعة _ خط ا

_ خط الثـُُلث(، ومُيَْلى عليه، وتصحح له األخطاء اليت يقع فيها شفوايًّ أثناء كتابته، ويُذَكَُّر ابلصواب يف كتابتها، ومُيَُنح 
. وتـُْعطى له يف بعض األوقات جائزة مثل: قطعة حلوى صغرية  درجة  على اإلمالء الصحيح، ودرجة على ُحسِن اخلطِّ

ئحة النعناع، ويتفاخر التلميذ على أقرانه بذلك. وحيرص املعلم يف هذه املرحلة على تعليم التلميذ توضع يف الفم مشبعة برا
الفرق بني الالم القمرية، والالم الشمسية، مع بيان حروف كلٍّ منهما بطريقة سهلة يستطيع استيعاهبا، من خالل ذكر 

 
 . مرجع سابق. 1529ص:  6116_ابب: احلذر من الغضب، رقم احلديث: 76البخاري، صحيح البخاري، كتاب األدب،  51
حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، حتقيق: شعيب األرانؤوط _ عادل  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن  52

، ج  8417م(، إسناده جيد، رقم احلديث:  2001ه/1421،  1مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، )الناشر: مؤسسة الرسالة، ط
من خيالل" وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، رقم احلديث:    ، وأخرجه الرتمذي بلفظ: " الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم142، ص:  14

 .167، ص: 4، ج: 2378
 .465، ص: 4، ج: 2167، 2166، ابب: ما جاء يف لزوم اجلماعة، رقم احلديث: املصدر السابق، كتاب: الفنت عن رسول هللا  53
ه ابن عدي يف "الكامل" عن موسى بن حممد بن عطاء، حدثنا ميمون حديث "اجلنة حتت أقدام األمهات"… بلفظه هذا، حديث موضوع ومنكر، أخرج  54

: ابن عدي، أبو أمحد بن عدي اجلرجاين، الكامل يف ضعفاء الرجال، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود،  انظرعن ابن عباس مرفوعا ، وقال: "هذا حديث منكر".  
. وحديث معاوية بن جامهة السلمي: "أن جامهة جاء النب  64، ص: 8، ج: 1طم(، 1997هـ/1418وعلي حممد معوض، )بريوت: دار الكتب العلمية، 

    فقال: رسول هللا أردت أن أغزو، وقد جئت أستشريك، فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن اجلنة حتت رجليها". حسن صحيح: أخرجه
. وقال األلباين يف صحيح وضعيف سنن النسائي 3117(، رقم احلديث  503/  2ة، )النسائي يف سننه، كتاب: اجلهاد، ابب: الرخصة يف التخلف ملن له والد

 ، حسن صحيح. 3104رقم احلديث: 
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بيئة املتعلم _ التلميذ _ النصيب الوافر منها، وقد تعلمنا األمثلة الدالة على كل منهما، ويكون للمفردات املستخدمة يف  
َغِر.  ذلك يف ُكتَّاب قريتنا منذ الصِّ

ي _ تلقني التالميذ . مرحلة اإلقراء يف َجاعة )التلقني( مع التكرار:  18 مل يغفل التعليم الُكتَّايب _ يف مرحلة التـََّهجِّ
ورة الناس، كل يوم مخيس من كل أسبوع، مجاعة ويف صوت واحد، قصار السور: سورة الفاحتة، ومن سورة األعلى إىل س

ا على معىن  اإلفادة يف إعادهتا وتكرارها، تصحيح ا خلطإ مسعه، أو أتكيد  َعلُِّم 
ُ
امل يرى  اليت  لبعض اآلايت  التكرار  مع 

 م ابلتوفيق والفالح. يقصده، وحتميس التالميذ يف ارتفاع الصوت، ويف نـََفٍس واحٍد؛ ليسمع الناُس قراءهتم، ويدعون هل

وعن حكم قراءة املتعلمني يف مجاعة )قراءة األسوار( قال أبو احلسن القابسي: )َوَسأَْلَت: هل للصبيان الصغار، 
َعلِّم، 

ُ
أو الكبار البالغني أن يقرؤوا يف سورة واحدة وهم مجاعة على وجه التعليم؟ فإن كنَت تريُد يفعلون ذلك عند امل

النظر فيما هو أصلح لتعلمهم فيأمرهم به، وأيخذ عليهم فيه؛ ألن اجتماعهم يف القراءة حبضرته خيفي   فينبغي على املعلِّم 
عنه قوة احلفظ من الضعيف، ولكن إن كان على الصبيان من ذلك خيفة فيخربهم أنه سيعِّرض كل واحد منهم يف 

. وما 55دب، إال عن ذنب يتبني  ...( حزبه، فيؤدبه على ما كان من تقصري بتهديد يتهددهم. وال يوقع الضرب أل
ويراعى تدريس   احملافظة على احلزب الراتب مجاعة يف بعض املساجد _ اليوم _ عقب صالة الصبح إال أتكيد لذلك. 

كل مرحلة من هذه املراحل بدقٍَّة، مع إعطائها الوقت املناسب حبسب القدرة االستيعابية لكل تلميذ؛ كي يتقن تعلُّم 
 بطها وشكلها، مع األمثلة التطبيقية عليها من خالل كلمات القرآن الكرمي.هذه احلروف بض

إن الطريقة الرّتبوية التعليمية اّليت كانت _ وما زالت إىل اليوم _ ُمتبعة يف الكتاتيب قدمية، وجدت مع وخالصة القول:  
وحفظها حرف ا حرف ا؛ أي ابلطّريقة نشأة هذه املؤسسات، حيث تتم ابلتعلم من خالل كتابة احلروف العربية )ألفباء(،  

 اجلزئية، مث االنتقال إىل الطريقة الكلّية.

من املؤكد أنَّ منهجية التعليم يف الكتاتيب منذ  املطلب الثالث: مرحلة تـََعلُّم القرآن واحلفظ له وتدوينه يف األلواح.
ومل يقتصر دور ُمَعلِِّم القرآن ادئ اللغة العربية.  العهد األول من ظهور اإلسالم قد ارتبطت حبفظ القرآن الكرمي. وبتعليم مب

 
 . مرجع سابق.147القابسي، الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني، ص:  55



 

 

 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 5. No. 3                                Aug (1443-2021)      

Curriculum of Quranic education in the Egyptian Quran schools (Al-Katateb) and the Sudanese Quran schools 

(Khalawi). 

Adnan Abdul Razzaq Al-Hamawi Al-Olabi- Ramadan Muhammad Ali Mabrouk Matarid 

58 
 
 

 

 

على تعليم األطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن فقط، بل كان حيرص على تنشئتهم النشأة الصاحلة، وغرس األخالق 
املنهج   يؤكد ابن سحنون يف حديثه عن احلميدة، واملبادئ الفاضلة، والعادات الّسليمة، والقّيم اإلسالمية يف نفوسهم.  

َعلِّم تعلميهم القرآن الكرمي وإعرابه، ورمسه ابلشَّْكل، 
ُ
تَـَعلِّمون يف الُكتَّاِب، إْذ يوِجُب على امل

ُ
 الذي جيب أن يسري عليه امل

وإتقان اهلجاء، والقراءة احلسنة من توقيف وترتيل، ومبادئ الكتابة، والتحذير من التـََّغينِّ ابلقرآن، ومنع الصبيان من 
ويف مرحلة تـََعلُّم التلميذ القرآن الكرمي، واحلفظ له،  .56الرتجيع، وهذ من األمور الواجبة عليه جتاه املتعلِّمنيالتلحني و 

ونسخ آايته يف اللوح، أو الكرَّاس املخصص هلذا الغرض، يبدأ الشيخ مع التلميذ _ الذي أتقن القراءة والكتابة حلروف 
ْمالة عليه _ من أول سورة النا

ُ
س فصاعد ا، حىت خيتم اهلجاء العربية جبميع أنواع ضبطها وشكِلها، والعبارات واجلَُمل امل

معه القرآن الكرمي تلقين ا، مث تكرار ا من املتعلم خلف الشيخ، وتصحيح ا من الشيخ لقراءة املتعلم عند اخلطأ أو اللحن يف 
القراءة، وتوضيح ا ملعاين بعض الكلمات القرآنية اليت يستشكل معناها على املتعلم، وتصويب ا ملا كتبه يف لوحه، أو كراسة 

وتسميع ا ملا مت تصحيحه من قبل، وذلك يف اليوم التايل لعملية التصحيح، أو مىت حفظ املتعلم القدر الذي   الواجب،
صححه من القرآن على يد الشيخ، وترتيال  حيث أيمر الشيخ الطالب بتحسني قراءته وجتويدها، ويدربه على ذلك من 

كل يوم مخيس من كل أسبوع فيما حفظه طوال أايم األسبوع   خالل أمره بسماعه وتقليده له يف القراءة. واختبار ا له يف
من السورة أو السور، وهذا مبثابة التقييم األسبوعي ملا مت حفظه؛ ليقف من خالله على نسبة اإلتقان يف احلفظ عن 

ه حبال ظهر قلب، وليعرف أين نقاط الضعف فيأمره ابإلعادة، أو يرشده إىل املراجعة عدَّة مرات، حسب رؤيته ومعرفت
 ٍ املتعلم، مث تسميع املاضي، وهو ما مت حفظه من أجزاء مضى عليها فرتة من الزمن، فيؤمر املتعلم بتسميع مقدار معنيَّ
من هذا املاضي كل يوم على يد قرين له من الطالب. ويراعي الشيخ حال التسميع بني احلني واآلخر، وجيري بعض 

التسميع من غري حماابة أو تدليس بينهما. مث عقد اختبار شفوي له وألقرانه    االختبارات السريعة، ليتأكد من سري عملية 
كل شهر يف مجيع ما حفظوه. وهذا هو الرتتيب املتبع يف منهجية تعليم وحتفيظ القرآن يف الكتاتيب املصرية وعليه 

 العامة. 

 
 ، بتصرف، مرجع سابق. 43_42ابن سحنون، آداب املعلمني، ص:  56
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 30,000تشري دراسة ميدانية إىل أن عدد الكتاتيب يف مصر تتجاوز )املطلب الرابع: حال الُكتَّاِب يف مصر اليوم.  
دار ا لتحفيظ القرآن الكرمي(، ويوجد يف مصر   8_6الثالثني ألف ُكتَّاب( يف القرى، حيث يوجد يف كل قرية ما بني )

كفور، هذا إىل جانب الكتاتيب املوجودة يف الزوااي واملساجد قرية(، خبالف كتاتيب النجوع وال  2400ما يقارب ) 
الصغرية يف معظم األحياء الشعبية ابملدن، ومع تنامي الصحوة اإلسالمية زاد االهتمام العام بدور حتفيظ القرآن الكرمي، 

طبقات املتوسطة إبرسال إال أنه مع تنامي انتشار املعاهد األزهرية _ مبراحلها التعليمية الثالث _ اهتمت العامة وال
أطفاهلم إىل الكتاتيب للهروب من املدارس اخلاصة وتكاليفها العالية، إىل جانب احلرص على التعليم الديين وخاصة 

لكنَّ الواقع املالحظ _ للمتتبع   .57للفتيات، حيث مت افتتاح معاهد أزهرية خاصة هبن، جبانب معاهد البنني القدمية 
اليوم _ يرى بوضوح أنَّ وظيفتها التعليمية والرتبوية قد تراجعت منذ منتصف تسعينيات   ألحوال الكتاتيب يف مصر

القرن العشرين املنصرم، مقارنة ببدايته، منذ الرعيل الذي تـََرَّبَّ وتعلم يف الُكتَّاب، وواصل مسريته التعليمية يف جنبات 
صف الشيخ الغزايل رمحه هللا ما آل إليه نظام . ويفيهاألزهر املعمور، وبني أعمدته، على أيدي كبار العلماء والقراء  

التعليم يف الكتاتيب فيقول: "إن نظام الُكتَّاب قد تالشى تقريب ا، وّحلت حّمله مدارس للقرآن فيها وجود يشبه العدم! 
حماسن الُكتَّاب،   ووِددت لو انعقدت مؤمترات دائمة الستبقاء وتكاد الرتبية اإلسالمية والعربية عندان جتف ينابيعها...! 

وقد أغلق الكثري من الكتاتيب أبوابَه   .58واستبعاد مساوئه، ووضع سياسة جديدة لربط األجيال الناشئة أبصوهلا وقيمها 
ألسباٍب عديدة، على رأسها السلطة احلاكمة املستبدة، حبجة أن الكتاتيب تريب الناشئة على التطرف والغلو وعدم قبول 

ابلغ من القائمني على األمر. يضاف إىل ذلك إلغاء احلافز املادي الذي كان حيصل عليه شيخ اآلخر، وهذا شطط  
الُكتَّاب من وزارة األوقاف، ومن األزهر. كما أن الوازع الديين عند البعض من الشيوخ ال يساعد على التضحية يف 

بحث عن لل   بات األسرة، مما يضطركثرة متطلسبيل تعليم الناشئة القرآن الكرمي مقابل أجر زهيد، مع غالء املعيشة، و 
عمل بديل لزايدة الدخل، وإمهال الكتاب، أو إسناده إىل كبار الدارسني من الطالب. كذلك أدَّى وفاة عدد معترب من 

اه تالميذهم الذين حفظوا القرآن على أيديهم إىل العمل يف املدارس القرآنية الرمسية   التَّابعة »الشيوخ« املؤسِّسني هلا، واجتَّ
ينية لضمان تلقي رواتب منتظمة على األقل.  لوزارة الشؤون الدِّ

 
 بيومي، دور الكـتاتيب يف حفظ اهلوية الثقافية ألبنائنا، )تقرير ميداين( منشور على موقع املسلم، مرجع سابق. ليلى  57
 . مرجع سابق. 158مقتطفات من مذكرات للشيخ _ قصة حياة _ حممد الغزايل، ص:  58
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 املبحث الرابع: منهج التعليم يف اخللوة القرآنية يف السُّودان، وإمكانية تطويره. 

السودان. القرآنية يف  اخلالوي  بداية ظهور  القرن   املطلب األول:  الصليبيني ناية  أيدي  األندلس يف  بعد سقوط 
م(، حيث مت طرد آخر مسلم من جزيرة األندلس، وبعد ثالثة عشر عام ا من هذا 1492شر امليالدي )اخلامس ع

التاريخ األليم على كل مسلم، وعلى اإلسالم الذي خبت جذوته، وذبلت شجرته، إذا به يعود إىل احلياة مرة اثنية، 
ذلك مبيالد دولة "الفونج ومملكة "سنار" ويتفجر يف قوة مؤذان  مبيالد شعب جديد يف قلب إفريقيا _ السودان _ و 

السودان.1505ه/910) ا لطاقاته يف دولة  اليت كانت ميالد ا حليويَّة اإلسالم، وجتديد  الفونج   م(،  قيام دولة  ومنذ 
اإلسالمية ازدهرت حركة التعليم الديين يف كثري من أحناء السودان، وارتبط منوها وتطورها أبمساء عدد من السالطني 

وبرزت إىل سطح احلياة أعداد كبرية من مدارس   .59ام والعلماء والدعاة واملتصوفة من داخل السودان وخارجهواحلك
القرآن يف أجزاء كثرية من جمرى النيل وأوديته يف هذه الفرتة خاصة، وظهرت أعداد كبرية من أهل السودان ومن خارجه 

مثاره   يتصدرون احلياة العلمية والدينية، مما يدل على أن ما حدث أايم مملكة الفونج إمنا كان وليد تطور بعيد املدى، آتى 
واليت قبلها يتخذ من املسجد مقرًّا له، ومل تكن الدراسة وقف ا على   . وكان التعليم يف هذه الفرتة60مع ظهور مملكة الفونج 

حتفيظ القرآن كما هو الشأن يف اخللوة يف العصر احلاضر، بل كانت توجد ّتصصات دقيقة وعلوم كثرية يتلقاها الطالب 
اليسري على الطالب أن جيد بغيته يف مسجد واحٍد، أو عند ُمَعلٍِّم واحد؛ وهذا ما   يف مساجد السودان، ومل يكن من 

ا قبل مل   وترجع عالقة السودان ابلعر  .61محله على البحث والتجوُّل والرتحال يف طلب العلم داخل السودان وخارجه 
فريقيا، وبني بالد الرافدين والفرس مع بالد لصِّالت التجارية بني اجلزيرة العربية وبني أع لراج   و الم بقرون عدَّة، وهاإلس

وعالقة اإلسالم ابلسودان ترجع إىل   أفريقيا، وعرب القوافل التجارية اليت كانت مترُّ ابلسودان من العراق إىل اجلزيرة العربية. 
ت سيطرة ودخوله مصر يف العام التاسع عشر اهلجري، فقد كان مشال السودان حت ،السنوات األوىل من ظهور اإلسالم

دولة املقرَّة املسيحية، وقد بدأ اتصاله ابإلسالم عن طريق مصر من خالل املعاهدة اليت ُعقدت بني مصر ودولة املقرة 
ه. ويف هذه املعاهدة نصٌّ يؤكد احملافظة على املسجد الذي كان موجود ا بدنقال العجوز، كما كانت   31املسيحية عام  

 
 . مرجع سابق. 69عون الشريف قاسم، اإلسالم والعربية يف السُّودان، دراسات يف احلضارة واللُّغة، ص 59
 . 70نفس املرجع، ص:  60
 ، بتصرف. 91نفس املرجع، ص:  61
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مملكة املقرة إىل جنوب البالد، مما فتح اجملال منذ بداية اإلسالم إىل انسياح العرب   تنصُّ على السماح مبرور العرب عرب 
، وحيث ما ُوجَد اإلسالم، 62واملسلمني داخل البالد. ومعىن هذا أن اإلسالم كان موجود ا منذ وقت مبكر يف السودان

أبنَّ الفضل يف أتسيس اخللوة يرجع إىل وفد   63الشونة ويرى كاتب    ُوِجَدْت معه مؤسسات تعليم القرآن واللغة العربية. 
العلماء الذين بعث هبم اخلليفة هارون الرشيد يف العقد األخري من القرن الثاين اهلجري، وتذهب دراسة أخرى إىل أنَّ 

يف العام الثامن اهلجري، وتذهب دراسة أخرى إىل أنَّ  دنقال مؤسس أول خلوة يف السُّودان غالم هللا بن عائد الركايب يف
أول مؤسسة تعليمية أنشئت يف قرية "ترنج" ابلقرب من كرمية يف حملية مروي يف الوالية الشمالية أسسها إبراهيم بن جابر 

اية العمل القرآين يرجع إىل وفد العلماء الذين بعث هبم اخلليفة وقد يكون القول الصائب أنَّ بد   .يف القرن التاسع اهلجري
هارون الرشيد آخر القرن الثاين اهلجري، وأنَّ تعدُّد الرواايت يرجع إىل أنَّ كل رواية تؤرخ ملنطقة من مناطق السُّودان 

(، كما 30.000 ألف خلوة )ويف إحصاء تقديري فإنَّ جمموع َخَلوات القرآن الكرمي حوايل ثالثني  .املرتامية األطراف
تقوم اخللوة بواجب حفظ و .64( طالب 500.000أنَّ عدد طالب َخَلوات القرآن الكرمي ال يقل عن نصف مليون ) 

، واستظهار آايته من جيل إىل جيل، وهبذا تقوم مبسئولية محاية صحة النص حفظ القرآن السند واملنت وتواتر رواايت  
 .65م اجملتمع برعاية اخللوة، وتقدمي الدعم هلا يف أداء رسالتها العلمّيةالقرآين وحفظه يف الصدور، ويقو 

يقوم نظام التعليم يف اخللوة على تراث موروث وأعراف وتقاليد يكتسبها   .66املطلب الثاين: نظام التعليم يف اخللوة 
شيوخ اخلََلوات "معلمو القرآن الكرمي" ابلتجربة العملية واملمارسة خالل مرحلة التعليم يف اخللوة، ويشتمل نظام التعليم 

، ومنح إجازة احلفظ، وعالقة اخللوة يف اخللوة على طرق التعليم، وخربات عمل املعلم، ومراحل الدراسة، ووسائل التعليم
 

 . بتصرف يسري. مرجع سابق. 12_13عون الشريف قاسم، اإلسالم والعربية يف السُّودان، دراسات يف احلضارة واللُّغة، ص:  62
م، 1784ه املوافق لعام  1199ية بني مدين واحلصاحيصا يف عام  كاتب الشونة هو: أمحد بن احلاج أبو علي، أمحد بن احلاج أبو علي. املولود بقوز املسلم  63

: أمحد بن احلاج أبو علي، انظرم.  1834و  1824والشهري بلقبه " كاتب الشونة "، نسبة لعمله كاتب ا بصوامع أو خمازن الغالل احلكومية ابخلرطوم بني عام  
 .1م(، ط2017ة" حتقيق: الشاطر بصيلي عبد اجلليل )القاهرة: اهليئة املصية العامة للكتاب،  خمطوط كاتب الشونة يف "اتريخ السلطنة السنارية واإلدارة املصري

(. من حبثه املوسوم: جهود تعليم القرآن الكرمي يف مجهورية السُّودان يف الربع 1انظر: سليمان عثمان حممد، استبيانة طرق حتفيظ القرآن الكرمي، امللحق رقم )  64
 عشر اهلجري. مرجع سابق. األول من القرن اخلامس 

 . 11انظر: املرجع السابق، ص  65
 ، مرجع سابق. 103_93عون الشريف قاسم، اإلسالم والعربية يف السُّودان، دراسات يف احلضارة واللُّغة، من ص:  66

https://www.sudaress.com/city/%D8%AF%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7
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وقد اشتمل نظام التعليم يف اخللوة التقليدية على عدد من املواد الدراسية، أوهلا: حفظ القرآن الكرمي،   .ابجملتمع والبيئة
ا، أو حنو ا، وما إىل ذلك، ومثل ما جيري من ختم للقرآن، تكون في ها بينما يتلقى آخرون يف جانب آخر فقه ا، أو توحيد 

ختمات لبعض الكتب األساسية اليت على الطالب دراستها بعناية وحفظ للكثري منها. ومن مث فإن أعمار الدارسني 
، وكل األجيال العمرية هذه جتلس يف احللقة بني يدي شيخ  فيها تتفاوت ما بني: اخلامسة، والسادسة، والسبعني أحياان 

قدار حفظه، والسورة اليت وصل إليها يف احلفظ. حيث كان واحٍد، ميلى على كل حاضر لوحه من القرآن حسب م
التعليم يبتدئ ابلقرآن، وقراءة بعض أحكامه على ُمعلِّم القرآن، وبعد ذلك ينتقل املتعلم إىل املسجد لتلقي بعض علوم 

ايخ يف التعليم، الدين والعربية، وبعد حتصيل قدر جيد منه، مُينح إجازة له تتيح له التدريس. ورغم اختالف طريقة املش
وقد "حاول بعض املختصني خالوي السودان يف الوقت احلاضر.  إال أنه ميكن وصف عملية التعليم كما هي ممارسة يف  

حتديث اخللوة إبضافة أنشطة مصاحبة ملنهج اخللوة املوروث، أطلق عليه مشروع اخللوة احلرِفَية، هتدف جبانب حفظ 
املهارات، وبناء القدرات، يف كل بيئة اجتماعية حسب ظروف اجملتمع ومستوايت   القرآن الكرمي إىل تدريب احلفظة على

الطالب، وهو ما يهيئ فرص كسب العيش للطالب أثناء الدراسة وبعد التخرج، ويوفر االكتفاء املايل الذايت للخلوة من 
أربع سنوات، وال يوجد حد أدىن أو أقصى ومتتد مرحلة الدراسة يف اخللوة يف املتوسط حوايل    .67عائد إنتاجها احلِريف" 

  .إتقان حفظ القرآن الكرمي كامال    يلزم طالب اخللوة ابلبقاء فيها إالَّ قدرات الطالب على 

املرحلة التعليمية األوىل من حياته عرب يتدرج الطفل يف    :حمتوى منهج التعليم اهلجائي )األبتثي _ األلفبائي( يف اخللوة
 له أن يتخطى واحدة منها إىل األخرى حىت يتقنها قراءة وكتابة. وهذه املراحل هي:   مراحل حمددة، ال ميكن 

 تعليم القراءة والكتابة العربية  .1
 .كتابة وقراءة احلروف اهلجائية .2
 .معرفة حركات اإلعراب )الفتح، والضم، والكسر(، مث معرفة السكون  .3
 .معرفة حروف املد وقراءهتا .4
  .كتابة التنوين وقراءته .5

 
 ، مرجع سابق. 143أمحد علي اإلمام، اخللوة والعودة احللوة، ص:  67
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   .68كتابة وقراءة احلرف املشّدد مع التنوين .6

السودانية  للطفل حسب منهج اخلالوي  تعليمها  اهلجاء وطريقة  احلُوار  :69حروف  الرمحن 70يبدأ مع  .. بسم هللا 
الرحيم، كتابة احلروف على األرض، ويظل يكررها يف كل يوم إىل أن يستقر رمسها يف ذهنه وهذه _ املرحلة تكون الكتابة 
فيها على األرض، ويكتب الطالب وميسح، مث يكرر، فإن أجادها الغالم استحق مسك اللوح، ويعطى لوح ا صغري ا، 

 فينتقل الطالب للكتابة عليه، على مرحلتني: 

 يكتب له سيدان »تربك ا« بنواة التمر على اللوح، مث ميرر احلوار القلم عليها إىل أن يثبت القلم يف يده، مث يوايل األوىل:
 الكتابة كل يوم، وبذات الطريقة يرمسون له احلروف ابلنواة ... إخل. 

كتابة حروف اهلجاء: أ _ ب _ ت _ ث _ ج _ ح _ خ _ ... إخل. يكتبها على طريقة اإلمالء، هكذا:   الثانية:
ن مع مرور وجيد احلوار مشقة يف خمارجها، لك  ،71أ _ ب _ ث، ويصار به إىل التمييز بني احلروف املهملة واملعجمة 

األايم يستقيم لسانه، وهلم أسلوب خاص، توخت فيه اخلالوي النغمة والسجعة، وهو أسلوب حمبب لألطفال، فيكررونه 
 من غري ضجر .. وذلك على النحو التايل: 

 صفة النطق هبا يف نظام التعليم يف اخللوة: حروف اهلجاء و جدول يوضح رموز  

ي احلرف رمز احلرف ي احلرف رمز احلرف احلرف صفة تعليم   هتجِّ  صفة تعليم احلرف  هتجِّ
 الضاد واحدة من فوق ِل ضاد ض ًل شيئ عليه  اليف  أ

 الطاء ًل شيء عليه  طا   ط الباء واحدة من حتت  ابء ب 
 

هـ(،  1394التعليم يف اخللوة يف السُّودان، )اخلرطوم: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مصلحة الدراسات الدينية،  انظر: أمحد حممد إمساعيل البيلي،    68
 .4_3، ص: 1ط
 ، مرجع سابق. بتصرف. 87_  84الطيب حممد الطيب، املسِيْد، ص:  69
ية _ والرأي عندي أن السبب يف تسميته هبذا االسم أن احلوار يف األصل  كلمة احلُوار يف السودان يطلق على التلميذ الذي يتعلم القرآن _ من أبناء القر   70

ابحلوار، ألنه مل يفصل ولد الناقة. وال يزال حوار ا حىت يفصل، فإذا فصل عن أمه فهو »فصيل«، وقد شبه التلميذ الذي يتبع أستاذه ويتلقى عنه العلم واإلرشاد  
 بتصرف.  83_82تعلم الذي أييت إىل اخللوة من خارج القرية. انظر: نفس املرجع، ص: عنه بعد. بينما كلمة الطالب كانت تطلق على امل

 احلروف املهملة، هي احلروف غري املنقوطة، واحلروف املعجمة، هي احلروف املنقوطة. 71
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 الظاء واحدة من فوق لی ظا   ظ التاء اثنني من فوق ِل  اتء ت 
 عليه العني ًل شيء  عني  ع  الثاء ثالثة من فوق ِل  اثء ث 
 الغني واحدة من فوق ِل  غني  غ  اجليم واحدة من حتت  جيم  ج
 الفاء واحدة من فوق ِل  فاء ف احلاء ًل شيء عليه  حاء ح
 القاف اثنني من فوق ِل  قاف ق  اخلاء واحدة من فوق ِل  خاء خ
 الكاف ًل شيء عليه  كاف ك الدال ًل شيء عليه  دال د
 الالم ًل شيء عليه  ًلم ل الذال واحدة من فوق ِل  ذال ذ
 الالم ًل شيء عليه  ميم  م الراء ًل شيء عليه  راء  ر
 فوقها نقطة  نون ن الزين واحدة من فوق ِل  زين  ز

 اهلاء ًل شيء عليه  هاء هـ السني ًل شيء عليه  سني س
 الواو ًل شيء عليه  واو و الشني ثالثة من فوق ِل   شني ش
   72الياء اثنني من حتت  ايء ي الصاد ًل شيء عليه  صاد ص

)النصب الشَّكل  مرحلة أخرى، وهي:  يدخل  املنقوطة  وغري  املنقوطة  احلروف  احلوار  مييز  أن   ، الرفع ،  اخلفض،  وبعد 
أْت   ، ُت رفع   ، ِت خفض  ،)َت نصب أْب جزم(. وهكذا:    ، ُب رفع   ، ِب خفض  ، ويتعلم هكذا: )َب نصب  .73واجلزم(

 ،بی جاب ايء  ، جاب ألف  ، وبعد أن حيذقها احلوار ينتقل إىل اجلر: )ب  .جزم(. إىل آخر احلركات اليت تعرف ابلشكل
 ، أ ت جزم(. مث مرحلة املدِّ )ابَ   ، وألف  ،تو جاب واو  ،يت جاب ايء  ، جاب ألف  ، ت  ،أ ْب جزم  ،وألف  ،بو جاب واو

ا ينتقل   روف اهلجائية. وبعد أن حيذق احلُواربُو( وهكذا بقية مراحل الشكل إىل ناية احل  ،يبِ  احلروف وحركاهتا جيد 

 
 الباء نقطة واحدة من حتتها، وهكذا.كلمات: )عليه، حتيت، يل(، تنطق إبمالة اللسان الدارج. ويفصحها سيدان وهو الشيخ املعلم، فيقول:  72
ت مع املدارس  والنصب واخلفض والرفع واجلزم أسلوب املدارس القرآنية يف السودان وكذلك يف املغرب العريب. أما الفتح والكسر والضمة والسكون فقد ظهر   73

 احلديثة. 
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للُجَمِل ذات احلرفني والثالثة إىل أن يستطيع »تقرين« احلروف. وبعد تقرينها أي: »ربطها« بعضها مع بعض، ينتقل 
 .74، مث سورة الناس، والفلق إخل)احلمد هلل رب العاملني(لسورة:  

 مير املنهج التعليمي يف اخللوة القرآنية بعدَّة مراحل بياهنا يف التاِل:  .75مفصَّالا  اخللوةمنهج التعليم يف  

إنَّ طريقة تعليم الكتابة والقراءة يف اخللوة من أسلم وأرسخ طرق تعليم اللُّغة العربية   :)أ( تعليم الكتابة والقراءة العربية
الكلمات، وقراءهتا، كما يقول خبري يف  احلروف، وهتجئة  التلميذ، فهو يستطيع يف فرتة وجيزة إجادة كتابة  يف ذهن 

  77ا وردت يف كتاب: "التعليم يف اخللوة يف السُّودان"وطريقة تعليم القراءة والكتابة يف اخللوة قدمية موروثة، كم  76التعليم:
 :على النحو اآليت

يكتب للطالب بعض احلروف اهلجائية على األرض، وينطقها الشيخ له، مثال  اجملموعة األوىل )أ ب ت ث(،   أوًلا:
األوىل، فالثانية، وهلم وأيمره حبفظها على هذا الرتتيب، ويكلفه بكتابة مثلها على األرض، وهكذا حىت تنتهي اجملموعة  

وعندما يتأكد التلميذ الكبري أنَّ هذا الطفل الصغري قد حفظ احلروف اهلجائية كلها على ظهر قلب،   جرا إىل الياء.
 .وأصبح قادرا  على كتابتها من ذاكرته، دون أْن تشتبه عليه املتماثالت، عندئذ ينتقل به إىل املرحلة التالية

ميذ الصغري مبعرفة احلركات الثالث والسكون، وكيفية قراءهتا، وذلك أبْن يكتب له احلرف هكذا: أْن يكلَّف التل اثنياا:  
الياء، وهذه (، )ُب: ضمة(، )أْب: جزم(. وهكذا إىل  : كسرة)َب ِب ُب ْب(، ويقرأ له هكذا: )َب: فتحة(، )بِ 

 املرحلة يف بعض جهات السُّودان تعترب املرحلة الثالثة. 

 
 بتصرف. مرجع سابق. بتصرف.  87_86الطيب حممد الطيب، املسِيْد، ص:  74
م(، 2004ه/1425ليمان عثمان حممد، نظم تعليم القرآن الكرمي يف السودان. )السودان، أم درمان: جملة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية،  انظر: س  75

 . 9_7العدد التاسع، عدد خاص. ص: 
 ابق. . مرجع س99_98عون الشريف قاسم، اإلسالم والعربية يف السُّودان، دراسات يف احلضارة واللُّغة، ص  76
 . مرجع سابق. 4_3انظر: أمحد إمساعيل البيلي، التعليم يف اخللوة يف السُّودان، ص:  77

https://www.sudaress.com/city/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A9
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يكلَّف التلميذ الصغري مبعرفة كتابة حروف املد وقراءهتا، وذلك أبْن يبدأ معه ابحلرف )ب(، ملحقة به األلف   اثلثاا:
واو ألف(، وتعترب هذه   والياء وواو اجلماعة. مثال ذلك: )اب: يب: بوا(، )اب جاب ألف(، )يب جاب ايء(، )بوا جاب

 .املرحلة يف بعض مناطق السُّودان هي املرحلة الثانية

يف هذه املرحلة يكلَّف التلميذ مبعرفة كتابة التنوين وقراءته، وذلك أبْن يبدأ معه بكتابة احلروف منونة بفتحتني   رابعاا:
ويقرأ التلميذ الكبري ويكرر اب : فتحتان، ٍب:   وكسرتني وضمتني، ابتداء  من الباء إىل الياء، مثال ذلك: )اب ، ٍب، ٌب(، 

 .كسراتن، ٌب: ضمتان، وهكذا إىل الياء

يف هذه املرحلة يعلم الطفل كيفية احلرف املشدد وقراءته، وذلك أبْن تكتب له احلروف كلها، مبتدئني ابلباء   خامساا:
(، وتقرأ له بنفس الصورة السابقة، وهنا خطأ تربوي ، بُّ ، بِّ ميكن عالجه، وذلك إبتيان كلمات يدركها   هكذا: )بَّ

الطفل واحلرف األخري مشدد، وتكتب له هذه الكلمات على السبورة، يربهن له عمليا  أنه ال يستطاع النطق ابحلرف 
 .املشدد إالَّ ابالستعانة ابحلرف السابق عليه، مثل: )كّب، تّب، رّش(

(، والطريقة املتبعة يف هذه املرحلة يعلم الطفل كيف يكتب ويقرأ    سادساا: ، بٍّ احلرف املشدد مع التنوين، مثل: )اّب ، بٌّ
يف قراءهتا أْن تقرأ له مسبوقة أبلف عليها مهزة، مثل: )أاب، أُب، أِب(. وهنا نلحظ نفس اخلطأ الرتبوي السابق نفسه، 

( و  ، ربٌّ ، ربٍّ الطريقة املتبعة عند املشايخ يف وعالجه أْن يـُْؤتى بكلمات مشددة ُمنَـوَّنة يف حاالت ثالث، حنو: )ربًّ
قراءة هذه اجملموعة من احلروف يف ذلك الوضع أْن ينطق ابحلرف مشددا  ومنوان  مسبوقا  ابهلمزة، كما سبق. ويقول بعد 

 .78النطق أبًّ شدة وفتحتان، أبٍّ شدة وكسراتن، أبٌّ شدة وضمتان

الكتابة والقراءة العربية يف اخللوة، وينتقل إىل مرحلة   يكمل الطالب مرحلة تعليم  .79ب.طريقة حفظ آايت وسور القرآن 
حفظ آايت وسور القرآن الكرمي، يقوم معلم القرآن "شيخ اخللوة" إبمالء اآلايت املطلوب حفظها من ذاكرته على 
تالميذه، ويكتبها الطالب على اللوح، ولكل طالب درس معني "اآلايت املطلوب حفظها"، ويقوم الطالب بتصحيح ما 

 
 . مرجع سابق. 100_98انظر: عون الشريف قاسم، اإلسالم والعربية يف السُّودان، دراسات يف احلضارة واللُّغة، ص:  78
 . مرجع سابق. 12_10سليمان عثمان حممد، نظم تعليم القرآن الكرمي يف السودان، ص:  79
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كتب يف اللوح، مث يقوم الطالب برتديد اآلايت املكتوبة حىت حيفظها عن ظهر قلب، ويقوم الطالب بعرض حفظه على 
 .الشيخ

يقوم التدريس يف اخللوة على أسلوب التفريد، وجيد كل طالب يف اخللوة   :اجلانب التطبيقي لطريقة التحفيظ يف اخللوة
د    .الوقت املناسب إلجنازهو اجب وفقا  ملقدرته يف احلفظ،  الشيخ للطالب الو فرصة على انفراد للدراسة، حيدِّ

 .80يعتمد اجلانب التطبيقي على خطوات مهمة تتمثل يف التاِل

وهي مصطلح على عملية تلقي الطالب عن الشيخ اجلملة القرآنية "آية، أو جزء من آية"، يلقيها الشيخ   :. الرمية 1
على الطالب، مث يكتبها الطالب يف اللوح من ذاكرته، دون أْن يسقط منها شيء، حىت يكمل كتابة مقدار من اآلايت 

 .يكلَّف حبفظها

لشيخ يف لوح الطالب الذي كتبه بنفسه من إمالء الشيخ عليه، ويتتبع  وهي عملية التصحيح اليت يقوم هبا ا  :الصِّحة  .2
 .الشيخ اللوح من أول سطر فيه إىل آخر سطر

يقوم الطالب برتديد اآلايت املطلوب حفظها آية آية، حىت يتقن حفظ املقدار املكتوب يف اللوح، حسب  :. احلفظ3
 .قدرة الطالب على احلفظ

لطالب للشيخ املقدار الذي حفظه، ويقف الطالب قريبا  من الشيخ، وأيخذ يف قراءة وهي عملية تسميع ا  :. العرضة4
 .ما حفظه، ويستمع الشيخ إليه، ويصلح له خطأه إذا ما أخطأ

وهي إعادة الطالب عملية احلفظ مرة اثنية، من سورة البقرة إىل سورة الناس، بعد أْن يكمل احلفظ يف   :. العودة املرة5
 .سورة الناس إىل سورة البقرة  املرة األوىل، من 

 
 . مرجع سابق.10_9أمحد إمساعيل البيلي، التعليم يف اخللوة يف السُّودان، ص:  80
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وهي إعادة الطالب احلفظ ملرة اثلثة، بعد أْن يكمل إعادة احلفظ يف العودة املرة "إعادة احلفظ ملرة   :. العودة احللوة 6
 ."اثنية

يبدأ تعليم طالب اخللوة الكتابة "رسم احلروف والشكل وضبط الكلمات" ابخلط على تراب   :وسائل التعليم يف اخللوة
أما تعليم القرآن فيتم    .األرض، برؤوس أانمل اليد، من غري احتياج لوسائل مساعدة، حىت يتقن الطالب اخلط والقراءة

بوسائل تعليمية مساعدة، مصنوعة من البيئة احمللية، وما زالت اخلََلوات تستخدم أدوات الكتابة نفسها أبسلوهبا القدمي؛ 
تكتب اآلايت من القرآن على ألواح اخلشب، ومتسح ابملاء بعد أْن حيفظها   قلم البوص، وعمارة الدواة، ولوح اخلشب، 

يقول أحد خرجيي اخللوة: "وكانت أقالمنا األوىل سباابتنا املسبحة، كما كانت   .الطالب، ويكتب مكانا آايت جديدة
م "البوص"، وكان اللوح والقلم ألواحنا أدمي األرض، ووجه الصعيد الطاهر، مث تطوران للكتابة على األلواح اخلشبية أبقال

واحلرب "العمار" و"الدواة" احملربة وليدة البيئة صناعة منزلية من مواد حملية، قوامها خشب األشجار يف مزارعنا، وصمغ 
 . 81اهلشاب، وشعر الغنم، وصناج التنور

وع الفجر إىل ما بعد صالة طالب القرآن الكرمي منقطع للتعليم يومه وليله، من قبل طل  :أوقات الدراسة يف اخللوة
يبدأ طالب القرآن يومه يف اخللوة قبل الفجر   .العشاء اآلخرة، ويف كل وقت من اليوم واجب مقرر من العملية التعليمية

إىل شروق الشمس وتُعرف هذه الفرتة الزمنية حمليا  بـ "الدغشية"، جيلس كل طالب ممسكا  بلوحه، يردد اآلايت املكتوبة 
وتبدأ الفرتة الزمنية الثانية؛ من شروق الشمس إىل زوال ظل الصباح، وتعرف حمليا  بـ "الضحوية"،   .فظهايف اللوح ليح 

مث تبدأ الفرتة الزمنية الثالثة؛ من   .وهي الفرتة اليت يقوم فيها الطالب بكتابة اللوح اجلديد، وتصحيح ما كتب على الشيخ
وبعد صالة العصر   ."الضهريية"، وهي فرتة القيلولة وطعام الغداءصالة الظهر حىت صالة العصر، وتعرف حمليا  ابسم  

والفرتة الزمنية   .حىت قبل صالة املغرب، يف هذه الفرتة يستأنف الطالب حفظ اآلايت اليت تعرض على الشيخ يف املساء
راجعة احلفظ يف حلقة األخرية عقب صالة املغرب إىل ما بعد صالة العشاء، وتعرف حمليا  بـ "العشوية"، يقوم الطالب مب

 
 . مرجع سابق. 36انظر: أمحد علي اإلمام، اخللوة والعودة احللوة، ص:  81
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حول الضوء املتوهج )التقابة(، وهي انر توقد يراد منها اإلضاءة، وما زال شيوخ اخلََلوات حيافظون على هذا التقليد، 
 .رغم امتداد الشبكة الكهرابئية إىل معظم أحناء السُّودان 

ع" يف كل يوم، ويستمر حىت يكمل يتم تقومي طالب اخللوة من خالل التصحيح واحلفظ والعرض "التسمي  :إجازة احلفظ
الطالب حفظه ويتمكن من إتقان األداء مث يقوم الطالب بعد إكمال حفظه وإتقانه بعرض حفظه يف حفل عام وجييزه 

 .  82شيخه وحيتفي به طالب اخللوة وينال شرف حفظ القرآن العظيم

 املطلب الثالث: اخللوة ومواكبة العصر احلاضر. 

: منهجية  ي العربية يف اخللوة؛ ما هلا، وما عليها. أوًَّلا ما من شك يف أن طريقة تعليم الكتابة يف  تعليم حروف التَّهجِّ
اخللوة من أسلم وأرسخ الطرق يف تعلم وتعليم اللغة العربية يف ذهن التلميذ، حيث يستطيع يف فرتة وجيزة إجادة كتابة 

 :هاات على هذه املنهجية يف الطريقة اهلجائية، ومنتوجد بعض السلبيوهتجئة الكلمات وقراءهتا، و   احلروف، 

ي دون فهم ما يقرأ وبذلك تفقد القراءة أهم ركن من أركانا وهو الفهم. .1 ه همَّ الدارس لعملية التهجِّ  أنا توجِّ
 اجملزأة. أنا متيل إىل التجزئة، وتقطيع الكلمات إىل حروف، فينصرف الذهن من الكل اجملتمع، إىل الفروع   .2
ُ عن معاٍن ال عن حروف، أو كلمات جمرأة.  .3  أنا خمالفة لطبيعة التَّحدُّث والتعبري؛ ألن الدارس إمنا يعربِّ
ي، وجتزئة اجلملة، وقراءهتا كلمة كلمة.  .4  أنا تعوِّد الدارسني على القراءة البطيئة، ألنا توجه اجلهود إىل التَـَهجِّ
 .83ال تدل على أصواهتا أنا ّتدع الدارس، ألن أمساء احلروف  .5
أنا تقوم بتجريد احلروف، وعدم استعماهلا يف كلمات، حبيث يستطيع التلميذ أن ينطق احلرف املشدَّد، أو  .6

 املنون، وهو جزء من كلمة، ال جمرد حرف منفصل. 
 أنا توجه طاقات الطفل إىل احلفظ دون الفهم، غري أنه جيب أن ندرك قدرة الطفل الفائقة على احلفظ يف .7

 الصغر، مما ال يتيسر يف مراحل العمر املتقدمة. 

 
 ق. . مرجع ساب99_93انظر: عون الشريف قاسم، اإلسالم والعربية يف السُّودان، دراسات يف احلضارة واللُّغة، ص:  82
 .99_98انظر: عون الشريف قاسم، اإلسالم والعربية يف السُّودان، دراسات يف احلضارة واللُّغة، ص:  83
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ي، ينتقل مباشرة إىل كتابة سورة الفاحتة، من دون تدريب  .8 أن الطفل بعد االنتهاء من مرحلة تعلم حروف التَّهجِّ
 .84على تركيب الكلمات من هذه احلروف، والعالقات اليت تعلمها

 يها. اثنياا: منهجية التحفيظ يف اخللوة؛ ما هلا، وما عل

مما سبق ذكره يف بيان منهج اخللوة التعليمي والرتبوي، يتضح أنَّ . أوًلا: إجيابيات منهجية التحفيظ يف اخللوة القرآنية
هذه املنهجية يف تعليم القرآن الكرمي متثل أساس طرق التحفيظ، والعامل املؤثر بفاعلية يف طرق مؤسسات تعليم القرآن 

عام، واملدارس القرآنية، واليت أضافت بعض التعديل، أو التطوير لنظام اخللوة، مع احملافظة األخرى، وهي مدارس التعليم ال 
 وتتمثل هذه اإلجيابيات يف التاِل:  على أصل النظام التقليدي املوروث.

يقوم نظام قبول الطالب يف اخللوة على مرونة كبرية، دون تقيُّد بعمر معني للطالب، أو وقت حمدد للقبول، أو  .1
 مرحلة الزمة للدراسة. 

يتلقَّى الطالب الدرس املقرر للحفظ وفق مقدرته الفردية للتحمُّل، ويعامل الطالب الواحد وحدة تعليمية قائمة  .2
 بذاهتا، يف التلقي واملتابعة والتقومي. 

 يرتبط الطالب مبعلم القرآن )شيخ اخللوة( يف احلفظ، ويكتسب منه قيم الرتبية والسلوك. .3
 حفظ املطلوب إبجازة الشيخ له، قبل أْن ينتقل إىل حفظ مطلوب جديد. يُتقن الطالب  .4
يقوم طالب اخللوة بتعليم ما أتقن حفظه من القرآن لغريه من صغار الطالب، وهذا األسلوب من التعليم يعرف  .5

 حديثا  بتعليم األقران، وله مميزات متعددة تتمثل يف تنمية شخصية الطالب، واكتسابه ثقته يف نفسه. 
تقومي يف اخللوة يعتمد على املتابعة الدقيقة من معلم القرآن، ويشبه نظام التقومي يف اخللوة نظام التقومي التكويين ال .6

 "الرصد واملتابعة" يف نظم الرتبية احلديثة.
يبدأ اليوم الدراسي يف اخللوة من صالة الفجر، ويستمر إىل ما بعد صالة العشاء، وهبذا تكون ساعات اليوم  .7

 ي تزيد عن ضعف اليوم الدراسي يف التعليم العام. الدراس

 
 . 99انظر: نفس املرجع، ص:  84
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ال ّتلو منهجية التحفيظ يف نظام اخلالوي القرآنية يف السودان من بعض  اثنياا: سلبيات منهجية التحفيظ يف اخللوة.
 نقاط الضعف اليت جيب الوقوف عندها بتأمل، وحماولة إصالحها، ومن ذلك: 

 وتدريب تربوي، وإىل معرفة وسائل وأساليب التعليم. حيتاج معلم القرآن إىل أتهيل   .1
 تعتمد اخللوة على وسائل التعليم التقليدية، وحتتاج إىل حتديث الوسائل، واإلفادة من تقانة املعلومات.  .2
 ال يشتمل منهج اخللوة على دراسة العلوم الشرعية اليت تعني الطالب على فقه الدين، وصحة العقيدة.  .3
 ىل قدر مناسب من علوم احلياة، اليت تساعد على ارتباطه ابجملتمع. حيتاج طالب اخللوة إ .4
 ال تعتمد طريقة التعليم يف اخللوة منهج تفسري اآلايت، وبيان معاين الكلمات، لتذليل صعوبة احلفظ.  .5

وي من أهم وسائل عملية التطوير ملنهجية اخلال  يف اخلالوي القرآنية يف السودان:وسائل التطوير ملنهجية التحفيظ  
 القرآنية يف السودان؛ كي تواكب تطورات العصر احلاضر، ما يلي:

 دعم الربامج العلمية يف جماالت إعداد املتخصصني يف تعليم القرآن الكرمي )اخلرباء واملوجهني الفنيني(. .1
التعليمية واألساليب الرتبوية احلديثة، واستخدام الوسائل التع .2 ليمية تدريب معلمي القرآن الكرمي على الطرق 

 املعاصرة. 
 ، وحتديث الوسائل التعليمية.تيسري حفظ القرآن لعاصرة  تسخري وتوظيف استخدام تقانة حفظ املعلومات امل .3
أْن يضاف حملتوى منهج مدارس حتفيظ القرآن الكرمي دراسة العلوم الشرعية، واللُّغات، والرايضيات، والعلوم  .4

 واملناشط الرتبوية، مبا يؤهل الطالب للمشاركة الفاعلة يف اجملتمع. االجتماعية، والعلوم التجريبية،  

تتضح هذه الرؤية املستقبلية للمنهجية   الرؤية املستقبلية للمنهجية التعليمية والرتبوية للخالوي القرآنية يف السودان: 
 التعليمية والرتبوية للخالوي القرآنية يف السودان من خالل التايل: 

حفظ القرآن الكرمي يف الصدور، املوروث عن سلف األمة؛ احلافظ الثقة عن احلافظ الثقة، االستمساك مبنهج   .1
 ابلقراءات املشهورة املتواترة، بني مجهور املسلمني. 
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الكرمي كامال ، مع دراسة مجيع مواد  .2 القرآن  القائمة على االلتزام مبنهج حفظ  القرآنية،  اعتماد جتربة املدرسة 
 لتكون البديل األصيل ملرحلة تعليم األساس يف التعليم العام. مقررات التعليم العام،  

احملافظة على نظام اخللوة يف حتفيظ القرآن الكرمي، وأْن يقوم اجملتمع برعاية اخللوة أول مؤسسات التعليم األهلي  .3
 ن الكرمي. يف السُّودان، وأكثرها انتشارا ، وتقدمي الدعم هلا، حىت تقوم برسالتها املتميزة يف حتفيظ القرآ

إعداد  .4 يف  رسالتها  جانب  إىل  الكرمي،  القرآن  ملعلمي  تربوي  أتهيل  معاهد  لتكون  القراءات،  معاهد  تطوير 
 متخصصني يف علم القراءات. 

، املتصل السند، املتواتر  الكرمي   حتديث وتطوير الوسائل واألساليب املعينة على إحسان التعامل مع نص القرآن .5
مؤامرات حتريف نص القرآن الكرمي(، املنظمة من القوى املعادية لدين اإلسالم، القراءة، يف مواجهة خماطر ) 

 وأتثري اجتاهات العوملة الفكرية والثقافية الوافدة.
مضاعفة اجلهود املبذولة لتحفيظ القرآن الكرمي، وتنظيم برامج التعليم املستمر، والتعليم للجميع، وحتفيظ القرآن  .6

 فة.الكرمي يف قطاعات اجملتمع كا

تقوم فكرة املدارس القرآنية على مزج نظام تعليم القرآن الكرمي يف اخللوة،   املطلب الرابع: املدارس القرآنية يف السودان.
مع نظام تعليم مرحلة األساس يف التعليم العام، وجيمع منهج املدرسة القرآنية بني نظام تعليم القرآن الكرمي يف اخللوة، 

التعليم العام، وأهم ما مييز املدرسة القرآنية: حتفيظ القرآن الكرمي كامال ، مع االلتزام بتدريس ومنهج تعليم األساس يف  
ويرجع الفضل يف أتسيس نظام املدارس القرآنية ابلسودان إىل الشيخ عبد اجلليل   .85املواد املقررة يف منهج التعليم العام 

واملو  اإلصالح  جلمعية  العام  األمني  الكارورى،  عام: النذير  أتسست  خريية،  أهلية  طوعية  منظمة  وهي  اساة، 
أنه بعد غلبة املدرسة احلديثة احنصرت   م، وقد نبعت فكرة املدرسة القرآنية _ حبسب مؤسسها _ من 1981ه_1401

نظامي، وغري  اخللوة غري  القران مهاجرا،  وخريج  واللوح والدواية ابلبادية، وأصبح طالب  الشيخ  اخللوة ووسائلها من 
عب يف اخلدمة املدنية، فكانت فكرة اإلدماج والتزاوج بني اخللوة واملدرسة، حيث جئنا ابلشيخ واأللواح والدواية مستو 

بعد هتذيبها إىل داخل املدرسة األكادميية، واستخرجنا من بني قرآنية اخللوة وأكادميية املدرسة منهجا  خالصا  سائغا،  

 
 . مرجع سابق.12_10انظر: سليمان عثمان حممد، نظم تعليم القرآن الكرمي يف السودان، ص:  85
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املدن، الذين ال يقبلون اخللوة التقليدية، ويف الوقت نفسه مقبولة عند   فأصبحت املدرسة القرآنية بذلك جاذبة ألهل 
م، 1991وقد مت التصديق ألول مدرسة قرآنية مبزاولة عملها رمسيًّا عام:    .86األهايل الذين يتخوفون من التعليم النظامي

الرتبية والتعليم ابلسودان، وكانت مدرسة "ا التجريب بوزارة  التعليم  القرآنية" مبحلية أم بدة بوالية مبوجب الئحة  لرخا 
جتربة املدرسة القرآنية من التجارب اجلادة لتطوير التعليم   وتعدُّ   .87اخلرطوم أوَل مدرسة قرآنية حسب الرؤية اجلديدة" 

القرآين، فهي مبنهجها ونظامها املتفرد واملتمثل يف نظامية املدرسة، وقرآنية اخللوة تعد غري مسبوقة، كما أن الوسائل 
. ومع ذلك مل تطرح 88املستخدمة يف التجربة )طريقة اخللوة(، تعد من أجنح الوسائل للتحفيظ، ولتعليم اللغة العربية"

املدرسة القرآنية نفسها كبديل للتعليم يف اخللوة أو املسيد، بل عملت إلدخال إجيابياهتما إىل املدرسة النظامية ملواكبة 
والرؤية اليت قامت عليها جتربة املدرسة القرآنية يف السودان هي: "إعادة ترتيب املعرفة، وفق تعليم الرمحن؛ لتبدأ   العصر.
تليه اللغة، مث احلساب، على حني كان ترتيب املدرسة: احلساب، العريب، الدين، )ولذلك ّتصص املدارس   ابلدين، 

القرآنية الفرتة الصباحية لتحفيظ القرآن الكرمي(. أما رسالة املدرسة القرآنية فكانت حتقيق اإلدماج والتزاوج بني اخللوة 
لتحقيق جاذبية املدرسة القرآنية للحواضر، وللريف الذي يتخوف من   واملدرسة، ووصل قرآنية اخللوة وأكادميية املدرسة؛ 

وجتمع املدرسة القرآنية بني منهج التعليم األساس يف املدرسة احلكومية، وبني منهج التعليم يف اخللوة   .89التعليم النظامي" 
ظاَم واالنضباَط، وصحة البيئة،  التقليدية، بتوافق اتم، حيث أخذت من كلٍّ أفضل ما فيها، فقد أخذت من املدرسة: الن

العام للتلميذ، والنشاط، والتفاعل مع قضااي اجملتمع واألمة اإلسالمية، كما أخذت من  والنظافة، واالهتمام ابملظهر 
وقد جاء اختيار   اخللوة اللوح، والدواية، وطريقة تـََعلُّم الكتابة، وحتفيظ القرآن الكرمي، واملرابطة يف املسجد، وااللتزام.

منهج اخللوة القرآنية لتطبيقه يف املدرسة القرآنية، بناء  على عدد من التجارب اليت مت إجراؤها، واليت تفيد أبن تعليم 

 
م(، منشورة 1997القرآنية، النموذج والتعميم، ورقة علمية قدمت يف مسنار تعميم جتربة املدارس القرآنية، )اخلرطوم:  عبد اجلليل النذير الكاروري، املدرسة    86

الرابط: على  الكارورى،  الشيخ  موقع  و 2. ص:   . http://shikhalkarori.com/text.htmعلى  الديين يف .  التعليم  النو،  انظر: عوض صاحل 
 م(. 2012السودان، اخلالوي واملعاهد الدينية واملدارس القرآنية، ورقة علمية قدمت يف املؤمتر القومي للتعليم، )اخلرطوم: فرباير: 

م(،  2010عليم العربية للناطقني بغريها، )عمان: دار اجلنان:  اخلري حممد العبيد، جتربة املدرسة القرآنية يف تعليم اللغة العربية وإمكانية االستفادة منها يف ت  87
 . 55د. ت، ص: 

 . 8_7نفس املرجع، ص:  88
 عبد اجلليل النذير الكاروري، املدرسة القرآنية، النموذج والتعميم، مرجع سابق.  89

http://shikhalkarori.com/text.htm%20.%20.%20ص:%202
http://shikhalkarori.com/text.htm%20.%20.%20ص:%202
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القرآن الكرمي للناشئة على منهاج اخللوة يغرس فيهم روح اإلميان العميق، ويقوي عندهم عقيدة التوحيد، ويربيهم على  
على التدبر والتفكر. هذا ابإلضافة إىل أن منهاج حتفيظ الناشئة عن طريق التلقني مكارم األخالق، وينمي لديهم املقدرة  

_ وفق ما هو سائد يف اخللوة واملدرسة القرآنية _ يقوي ملكة الذاكرة، وينمي مهارة احلفظ منذ الصغر، وهذا بدوره 
ق تعلم القرآن الكرمي يقوم األلسنة، ويرتقي .كما أن تعليم اللغة العربية عن طري90يؤثر إجيابيًّا يف مستقبل عملية التعليم

 .  91وعلومه، واإلملام ابلشريعة وأحكامها   لومها من مفاتح فهم القرآن مبلكات الفصاحة والبيان، وكذا تعليم اللغة العربية وع
_ على ما فيها من ومن خالل هاتني املؤسستني _ اخللوة واملدرسة القرآنية _ واملنهجية التعليمية والرتبوية املتبعة فيهما  

بعض السلبيات _ فقد مَتَِّت احملافظة على القرآن الكرمي حفظ ا وتدوين ا ورمس ا وضبط ا، ومت احلفاظ على اللغة العربية 
  ا للقضاء عليها.آبداهبا، وعلى اللسان العريب يف زمٍن كثرت فيه وسائل أعدائها؛ عمال  على إضعافها، ومتهيد  

 :تعاىل ُحْسنَـَها، ونسأل هللا  اخلامتة

هي   _وما زالت    _احلمد هلل رب العاملني، بنعمته تتم الصاحلات، وبعد، فمما ال شك فيه أن املناهج التعليمية ظلَّت  
األصل الكبري، واألساس املتني يف أوىل االهتمامات الفكرية، والرّتبوية لدى األمم والشعوب؛ كيف ال؟ وهي اليت تبين 

، تغرس العقائد، وتقود األجيال إىل حيث يريد املربون، أو القادة. وملا كانت املعرفة تشكل العقول، وتولد القناعات
اهلدف األهم ألمم األرض وشعوهبا، فقد اختلفت ُسبل تبليغها وتعليمها، تبع ا الختالف القناعات هبا، وقبوهلا هلا، ومن 

املقارابت؛ عناية أبطراف العملية التعليمية/التـََّعلُِّميَّة. وقد تبنَّت   مثَّ تَعدَّدت النظرايت الرتبوية، ونظرايت التـََّعلُّم، وكثرت 
الكتاتيب يف مصر، واخلالوي القرآنية يف السودان، ُمقاربة التدريس ابحملتوى، َحيث تـَعرّب هذه املنهجية التعليمية الرتبوية 

املعريف   التحصيل  خالل  من  للُمتعلِّم،  املعرفة  إبيصال  خيتص  اجتهاد  مبضامني عن  املتعلم  إبحاطة  وذلك  الرتاكمي، 
حيث ترتكز هذه املقاربة على مبدأ   _ بداايت العلوم خاصة يف املرحلة العمرية املبكرة للطفل    _ وموضوعات العلوم  

احلفظ واالستظهار، وترسيخ القدرات يف نفس املتعلم، وصقلها من خالل املراِن والتدريب عليها، والتكرار هلا حىت تثبت 
يف نظامها الرتبوي والتعليمي يف االعتماد على العقل والنقل   _وما تزال    _اكرته. وقد  امتازت حضارتنا اإلسالمية  يف ذ

 
 . مرجع سابق. 172أمحد علي اإلمام، اخللوة والعودة احللوة، ص:  90
 . مرجع سابق.316_314ربة املدارس القرآنية، ص: انظر: حممد خليفة حسن، جت 91
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مع ا من جهة، مع مراعاة مبدأ احلفظ واملناقشة واحملاورة من جهة اثنية، حيث إنَّ َملكة احلفظ َضرورية للبناء املعريف لدى 
مية على هذه امللكة األوَّلِيَّة، فأجنبت للبشرية علماء أفذاذ، ميتلكون سعة يف العلم، املتعلم، كما رّكزت ثقافتنا اإلسال

وبسطة فيه، َسامهوا بشكٍل ملموٍس يف َشىَّ ميادين احلياة البشرية، النظرية منها والتطبيقية، من أمثال: أيب حامد الغزايل 
فيلسوف، وابن رشد الفقية الفيلسوف، وابن خلدون الفقيه األصويل الصويف فيلسوف اإلسالم، وابن سينا الطبيب ال 

ال مينع من ُمسايرة اجلديد من املناهج والنظرايت   لكنه االجتماعي املوسوعي، وابن رشيق القريواين اللغوي األديب األريب.  
ثة. وعليه؛ فإعداد التعليمية، والتكيف الَسريع مع املعلومات واألفكار املوجودة على الساحة، واالستفادة من التقنية احلدي

 نلنجاح والبقاء. والقدرة على التنافس يف هذا العامل املتغري، ولاجيل ُمثقٍف واٍع، ُمؤمٍن بدوره وبقضااي أمَّته، هو سَّبيل  
 أجيالنا ني حصه لت يتحقق ما نبتغي  كي إاّل بصياغة مناهج انبعة من تراثنا وثقافتنا وهويتنا العربية اإلسالمية،    هذايتأتَّى  

 كاملة جتاه أمَّتها ودينها ولغتها.  ةسؤولياملها لتحمُّل  تيئهتالقادمة، و 

 ومن َجلة النتائج الت توصلت إليها من خالل هذا البحث ما يلي: 

الطفل على اكتساب  .1 املعاصرة   قدرة  اليومية  التفاعل مع متطلبات حياته  اليت جتعله قادرا  على  القيم اخللقية 
تنوعها، وتفاوت درجاهتا، من خالل تعليمه يف الكتاتيب واخلالوي القرآنية، ابملنهج املتبع فيهما مع مراعاة و 

 الواقع املعيش للمتعلم. 
األهداف الرتبوية التعليمية للمرحلة التعليمية االبتدائية    إمكانية االستعانة ابلكتاتيب واخلالوي القرآنية يف دعم .2

 للطفل، حيث يكتسب فيها الكثري من املعارف اللغوية والدينية.
تناسب كل بيئة مع منهجها التعليمي والرتبوي، إال أن ذلك ال مينع من استفادة منهج ما مبا حتتوي عليه  .3

 اسب ومفيد للمتعلم.املناهج التعليمية والرتبوية األخرى، مما هو من
وجوب إعادة النظر من قبل الرتبويني مرة بعد مرة يف املناهج التعليمية، واختبارها، والوقوف على مدى مالءمتها  .4

ملتطلبات اجملتمع وحاجة املتعلم، وقدراته العقلية والتحصيلية، والعمل على تطويرها مبا يتناسب مع مستجدات 
 العصر. 
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 املقرتحة: أهم التوصيات  

من مجلة التوصيات اليت ميكن أن تساهم يف رفع مستوى أداء مؤسسيت الُكتَّاب واخللوة، وجعلهما يف ُمستوى التحدي؛ 
بوية والتعليمية األخرى؛ ما يلي:   لكي تتبوأ مكانة  مرموقة  بني املؤسَّسات الرتَّ

ربوع مصر والسودان، من حيث املقدار الزمين مراعاة اجلانب التنظيمي للكتاتيب واخلالوي القرآنية املنتشرة يف   .1
لكل مرحلة من مراحل التعلُّم، وعدم التَّعجُّل لالنتقال ابلطفل إىل مرحلة تعليمية اتلية حىت يتقن املرحلة اليت 

 هو فيها. ومراعاة مدة التوقف عن الدراسة كذلك. 
واق .2 على  واالِطالع  وترقيتها  القرآنية  واخلالوي  ابلكتاتيب  والرتبوية،  العناية  التعليمية  أوضاعها  ومراقبة  عها، 

التعليمة، وتنمية مهاراهتم من خالل عمل دورات تدريبية  العملية  املعلمني، وجديتهم يف  والصحية، وأحوال 
للمعلمني؛ بغية االطالع على أحدث الربامج والطرق التعليمية، والنظرايت الرتبوية اليت جتعل الِتلميذ طر ف ا إجيابي ا 

 ا رئيس ا يف عملية التعليم والتعلم.وحمور  
إنشاء برامج تعليمية خاصة ابلكتاتيب واخلالوي القرآنية من خالل أصحاب اخلربة وأهل التخصص يف الربجمة  .3

للمناهج التعليمية، تتعامل مع جماالت علمية وتربوية أخرى، ّتدم كل اجلوانب املتعلقة ابملتعلم )اجملال العقلي، 
 ري(. والوجداين، واملها

االهتمام بتكوين املعلمني القائمني على هذه املهمة خاصَّة يف علم النفس الرتبوي، والَّذي يكاد يكون شبه  .4
القرآنية، الكتاتيب واخلالوي  الربيء،   ُمنعدم يف  الصَّغري  الكائن  فهم هذا  يتم  إليه؛ حىتَّ  املاسَّة  احلاجة  رغم 
  والتعامل الصحيح معه مبا يـَُنمِّي قدراته.

دان حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين، م وابرك على سيِّ ى هللا وسلَّ هذا، وابهلل التوفيق، وصلَّ 
 م تسليماا كثرياا. وَمن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وسلَّ 

 واملراجع:   املصادر
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: القرآن الكرمي.   أوًَّلا

 اثنياا: املصادر واملراجع الورقية. 

 م(، د.ت.1987اتريخ التعليم الديين يف السودان، )بريوت: دار اجليل،  إبراهيم، حيىي حممد،   .1
)كمربدج:  ابن األخوة القرشي، حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد، ضياء الدين، معامل القربة يف طلب احلسبة .2

 الناشر: دار الفنون، د.ت(، د.ط.
، املسند، حتقيق: شعيب هالل بن أسد الشيباينابن حنبل، اإلمام أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن   .3

وآخر و   ، األرانؤوط مرشد،  الرسالة، يعادل  )مؤسسة  الرتكي،  احملسن  عبد  بن  هللا  عبد  د.  إشراف:  ن، 
 . 1م(، ط2001_ه1421

ابن سحنون، حممد بن أيب سعيد، أبو عبد هللا، آداب املعلمني، حتقيق: حسن حسين عبد الوهاب، مراجعة  .4
 م(. 1972_ه1392عروسي املطوي، )تونس: دار املنار، وتعليق: حممد ال

ابن عدي، أبو أمحد بن عدي اجلرجاين، الكامل يف ضعفاء الرجال، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، وعلي  .5
 . 1م(، ط  1997ه/1418حممد عوض، )بريوت: دار الكتب العلمية،  

نظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي، لسان ابن منظور؛ حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، مجال الدين ابن م .6
 العرب، حتقيق، جلنة من دار املعارف، )القاهرة: دار املعارف د. ت(. 

أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، اجلامع الصحيح )سنن الرتمذي(، حتقيق: أمحد حممد شاكر،  .7
 . 2م(، ط  1978ه/1398)القاهرة: عيسى البايب احللب، 

 م(. 1979ميد حممد، املسيد يف السودان تراث ودعوة، )اخلرطوم: دار الشريعة للطباعة، أمحد، عبد احل .8
م(، 1994_ه1415كم،  أكرم ضياء العمري، السرية النبوية الصحيحة، )املدينة املنوة: دار مكتبة العلوم واحلِّ  .9

 . 6ط  
السودان  .10 جامعة  مكتبة  )اخلرطوم:  احللوة،  والعودة  اخللوة  علي،  أمحد  والتكنولوجيا،   اإلمام،  للعلوم 

 . 7م(، ط  2004ه/1424
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املعلمني، وأحكام  .11 َفصَّلة ألحوال 
ُ
امل الرسالة  به:  الرتبية اإلسالمية يف اإلسالم. ملحق  األهواين، أمحد فؤاد، 

بن سحنون.  املعلمني، حملمد  وآداب  القابسي،  بن خلف  بن حممد  احلسن علي  واملتعلمني أليب  املعلمني 
 ف مبصر، د. ت(، د.ط. )القاهرة: دار املعار 

 . م(2002_ه1423البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، )بريوت: دار ابن كثري،  .12
التعليم يف اخللوة يف السُّودان، )اخلرطوم: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  .13 البيلي، أمحد حممد إمساعيل، 

 . 1ه(، ط1394مصلحة الدراسات الدينية،  
 م(، د. 1984اهد توفيق، دراسات وحبوث يف اتريخ الرتبية اإلسالمية، )القاهرة: دار املعارف،  اجلندي، جم .14

 ط.
 . 1م(، ط1992ه/1412حسني، طه، األايم، )القاهرة: مؤسسة األهرام، مركز األهرام للرتمجة والنشر،   .15
التعليم يف مصر يف العصر الفاطمي األول، ) .16 م(، 1072- 968ه،    465- 358خطَّاب، عطية علي، 

 م(، د. ط. 1947)القاهرة: دار الفكر العريب،  
 م( د. ط.1978شلب، أمحد: الرتبية اإلسالمية )القاهرة: مكتبه النهضة املصرية، د.ط(،  .17
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