أثر تعليم القرآن الكريم وتحفيظه على سوك الطفل
د .عماد حسين عبيد المرشدي/علم النفس التربوي
ِي أَ ْق َو ُم َو ُي َب ِّ
ت أَنَّ
صال َِحا ِ
ش ُر الْ ُم ْؤ ِمنِينَ الَّذِينَ َي ْع َملُونَ ال َّ
يقول هللا تعالى (( :إِنَّ َه َذا ا ْلقُ ْرآنَ َي ْهدِي لِلَّتِي ه َ
لَ ُه ْم أَ ْجراً َكبِيراً)) سورة اإلسراء االية9:
ال ش ّك أنّ عملية قراءة القرآن الكريم وتحفيظه للطفل منذ نعومة اظفاره هي عملية إيمان ّية تربو ّية
تحقق للطفل ايجابيات كثِيرة وسنذكر اه ّم هذه االيجابيات لها وكما يأتي:
 -1ان عملية تعليم القران وتحفيظه سواء عن طري ق الحلقات في دور العبادة او في البيت ته ّيئ للطفل
الناشئ القدوة الحسنة  ،والتوجيه السليم  ،والتربية اإليمان ّية وما أحوج الطفل أن يرى أخالق القرآن وآدابه
تتجسد فيمن يتل ّقون عنهم القرآن  ،ليأخذ عنهم العلم والعمل معا.
ّ
-2ان حلقات تحفيظ القرآن الكريم ته ّيئ للطفل الناشئ االقران الصالحين الذين ي ْبحث عنهم اآلباء واأل ّمهات
 ،وقد ال يجدونهم في كثير من األوساط االجت َماع ّية  ،وإنّ كثيراً من اآلباء واأل ّمهات يتحيرون في كيفية
االختيار ألبنائهم وبناتهم هؤالء االقران ولك ّنها بحمد هللا تعالى متو ّفرة في أجواء حلقات القرآن الكريم على
أحسن صورة بإذن هللا تعالى .
تتسرب إليه
-3ان حلقات تحفيظ القرآن الكريم ته ّيئ للطفل الناشئ المعرفة السليمة بأح َكام دين هللا تعالى  ،فال
ّ
المفاهيم واألفكار المنحرفة عن دين هللا ّ
عز وجل ّ .
التربوي السليم لغرس قيم اإلسالم ومبادئه وآدابه  ،فحفظ
-4ان حلقات تحفيظ القرآن الكريم هي الوعاء
ّ
فأي والد أو والدة ال
القرآن الكريم والتربية على أخالق القرآن وآدابه صنوان  ،ال ينف ّك أحدهما عن صاحبه ّ ،
البر به وحسن المعاملة  ،واالبتعاد عن عقوق الوالدين وما أكثر ما نسمع
يريد أن يرى في سلوك أوالده ّ
الشكاوى المريرة من اآلباء واأل ّمهات عن عقوق أوالدهم  ،وإساءاتهم التي قد تبلغ حدّ الضرب واإلهانة  ،مع
يروا منهم إالّ اإلساءة وال ُعقُوق ،وعندما ينتبهون بد ّقة إلى أسباب ذلك
أ ّنهم يحسنون إليهم كل ّ اإلحسان  ،ث ّم لم َ
يرون  :إهمال التربية القويمة منذ الصغر من جهة  ،وترك األوالد إلى اقران السوء يعيثون بهم فساداً
وإفساداً من جهة أخرى .
-5ان تردد الطفل الناشئ إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم وانتظامه فيها تكون من أه ّم أالسباب لتف ّتح
الدراسي على أقرانه  ،وهذا أمر
وتفوقه
المعرفي المب ّكر  ،وظهور طاقاته اإلبداع ّية ،
ونموه
مداركه العقل ّي ِة ،
ّ
ّ
ّ
ّ
مالحظ مشهود  ،بخالف ما يظ ّنه خطأ بعض اآلباء واأل ّمهات  ،فيمنعون أبناءهم وبناتِهم عن االلتزام بحلقات
تعليم القرآن الكريم ،فهو كتاب هداية معجز  ،وهو من ّزل بلسان عرب ّي مبين  ،وفيه من العلوم والمعارف
اللغوي المب ّكر،
النمو
الدين ّية  ،واألخالق ّية  ،واالجتماع ّية  ،والحضار ّية ما ال يعرف لكتاب غيره  ،فمن أراد
ّ
ّ
اللغوي السليم فدونه كتاب هللا تعالى  ،ومن أراد العلوم والمعارف  ،والثقافات واآلداب على اختالف
والذوق
ّ
أنواعها  ،وتعدّد مناحيها وا ّتجاهاتها فدونه كتاب هللا  ،ومن أراد أن ي ّتصل ّأوالً وآخراً بسبب من عناية هللا
تعالى وثيق  ،وباب ال يغلق من أبواب العطاء والتوفيق  ،فليصل سببه وسبب من يلوذ به  ،ويريد له الخير
خير ُكم َمن َتعلّ َم القُرآنَ وعلّ َمه
من أبنائه وبناته بكتاب هللا تعالى  .ألم يقل
النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ُ { :
ّ
} .وال ينبغي أن تفهم هذه الخير ّية على نحو واحد من أنحائها  ،فتكون قاصرة على جانب األجر والمثوبة ،
معزولة عن الخير ّية في الجوانب األخرى التي منها مصالح الدنيا ومطالبها  .ومثل ذلك أيضا ً قوله صلى هللا
ص ُت ُه ( ولكنّ ذلك رهن بتل ّقي القرآن الكريم للفهم والعمل ،
رآن هُم أهل ُ هللاِ َو َخا ّ
عليه وآله وسلم  ( :أهل ُ القُ ِ
والحرص على التأدّب بآدابه وااللتزام بهديه في كل ّ شأن.
وتعوده على تنظيم حياته
وعلو اله ّمة ،
-6ان حلقات تحفيظ القرآن الكريم تر ّبي الطفل الناشئ على الج ّد
ّ
ّ
وحفظ أوقاته  ،وتر ّبي فيه الشعور بالمسئول ّية  ،والقدرة المب ّكرة على تح ّملها  ،فال عجب أن كان شباب
القرآن رجاالً مكتملين  ،وهم في أعمار الزهور  ،وفتيانا ً ناضجين وهم أبناء بضع سنين .

