
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

مقاصد حلقات اتلعليم 
وسائلهاو  

 

 حررها براعية ونظر:

 عمر بن حممد بن سالم بن حفيظمة العالاحلبيب 

 ه 1416مجاعة من طالب دورة صيف 

حربرباط املصطىف بالش   
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 سم اهلل الرمحن الرحيمب
 

 

احلمد هلل اآلمر بالعلم والعمل واتلعليم، اهلادي من يشاء إىل رصاط مستقيم، وصىل اهلل 
عليه، بعثه معلماً، وملاكرم األخالق متمماً، وىلع آهل وسلم ىلع حبيبه خري داع إيله، ودال 

 .وأهل بيته قرناء القرآن، وأصحابه األئمة اهلداة األعيان، وتابعيهم بإحسان

 

فإن من أهم املهمات يف دين اهلل تعليم الكتاب العزيز والسنة الغراء وأحاكم  ؛أما بعد
مة وتل  أمرر تتحق  بعقد الرشيعة املطهرة، ونرش القيم وماكرم األخالق بني األ

حلقات اتلعليم يف املساجد واملنازل يف مدن املسلمني وقراهم وىلع ذل  يرتتب حفظ 
امللة اإلسالمية وترضيح سبلها وترسيخ قراعدها يف قلرب املنتمني إيلها وترتفع ظلمات 

ىلع اجلهل والغفالت بنرر العلم واذلكر واتلذكري فلزم االعتناء بإقامة تل  احللقات 
وجهها ىلع لك مسلم حريص ىلع دين اهلل راغب يف مرافقة حبيبه ومصطفاه وأهل 

 .دائرته من انلبيني وورثته األكرمني وحسن أوئل  رفيقاً 

 

وملا اكن الكثري من أهل ديننا األقرم والرشيعة املطهرة يرغبرن يف خدمة دين اهلل 
ئل اهلدف املقصرد واملطلب وينتهضرن لنرش اخلري بني املسلمني ثم ال تتضح هلم وسا
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املنشرد وال يدرون كيف يبدأون وكيف يترصفرن ويتعاملرن اغتنمت فرصة اجتماع 
 -أعداد من كبار الطالب من نرايح حرضمرت وايلمن وغريها برباط املصطىف بالشحر

اذلي أسسه اإلمام العارف باهلل احلبيب عبداهلل بن عبدالرمحن بن حممد ابن الشيخ أيب 
اغتنمت فرصة اجتماعهم باإلجازة الصيفية  -سالم رمحه اهلل ونفعنا ومجعنا بهبكر بن 

م وخصصت حصتني يف األسبرع تلعلم طرق اتلعليم وتبيني 1995- ـه 1416لعام 
مقاصده وترضيح وسائله فلخصت املقاصد يف أربعة وألقيت عليهم رؤوس الرسائل 

سب لك مقصد من الرسائل وكنت وطلبت منهم أن يراصلرا اتلفكري والكتابة فيما ينا
أمجع ما كتبرا للمالحظة واتلنبيه واقتطاف اخلالصة فأحسن الكثري منهم الكتابة 

 .وأبدوا مالحظات وتنبهرا إىل وسائل مهمة

 

وهذه اخلالصة مجعناها تلكرن تذكرة وبياناً ومنهجاً حللقات اتلعليم دلى أصحابنا 
ع بها وجيعل مجعها خالصاً لرجهه الكريم وأحبابنا ومن رغب فيها ونسأل اهلل أن ينف

 .وباهلل اتلرفي 

 

 حفيظ بن سالم بن حممد بن عمر
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 مقدمة

 

ال تعجز أيخ املؤمن وال تكسل عن السيع لعقد حلقات اتلعليم لألطفال والشباب 
والكبار يف مدينت  أو قريت  فإن نبي  حممداً صىل اهلل عليه وآهل وسلم قال ل : "من 

 " ه ال ينقص ذل  من أجررهم شيئاً ىلع هدى اكن هل من األجر مثل أجرر من تبع دل  
وات وأهل األرض حىت ا"بلغرا عين ولر آية" وقال: "إن اهلل ومالئكته وأهل السم وقال

انلملة يف جحرها وحىت احلرت يف ابلحر يلصلرن ىلع معلم انلاس اخلري" رواه الرتمذي 
 وقال حسن صحيح. 

محر  اهلل ب  رجالً واحداً خري ل  من : "فراهلل ألن يهدي  ه الصالة والسالمعلي وقال
 انلعم" رواه ابلخاري ومسلم عن يلع ريض اهلل عنه وكرم وجهه. 

ر   ف ل ْرال  وإن رب  جل جالهل يقرل: ) ة   ِمْنُهمْ  فِْرق ة   لُكل  ِمنْ  ن ف  ائِف  ُهرا ط  ق  ينِ  يِف  يِل ت ف   ادلل
يِلُْنِذُروا ُهمْ  و  ُعرا إِذ ا ق ْرم  ْ  ر ج  ل ُهمْ  ِهمْ إيِل  ُرون   ل ع  ْذ  ( فأحسن نيت  وأخلص يف قصدك فإنما َي 

ال  األعمال بانليات )
 
ِ  أ ينُ  لِِل   الُِص  ادلل

ْ
م نْ ن باهلل وترلك ىلع اهلل )( واستعاخل ْ  و  لك   ىلع    ي ت ر 

 ِ ُهر   الِل  ْسُبهُ  ف  ( وتراضع وتذلل وتأمل هذه املقاصد والرسائل وأحسن صلت  بصلحاء ح 
  بانتقاد منتقد أو تُ   وال هم  وال يضعف عزمُ  ط  طن  مثبل بدلك وأخيارها وال يثبل 

أو استهزاء مستهزئ أو تشكي  مشك  فكثرياً ما  ل أو استخفاف مستخف  ختذيل خمذل 



 (5) 

 

ويصدر ذل  حىت من بعض أهل اخلري يف بعض األحيان ابتالء وامتحاناً واختباراً  َيصل
السمع  اهلل ورسرهل وصاليح األمة حث وال بعد بيانهم بيان فأل ِ  ولكن ليس بعد حثل 

 .وأنت شهيد

 

 قال حجة اإلسالم اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل يف اإلحياء:

ليس خايلاً يف هذا الزمان عن منكر من حيث ]اعلم أن لك قاعد يف بيته أينما اكن ف 
اتلقاعد عن إرشاد انلاس وتعليمهم ومحلهم ىلع املعروف فأكرث انلاس جاهلرن بالرشع 
يف رشوط الصالة يف ابلالد فكيف يف القرى وابلرادي. وواجب أن يكرن يف لك مسجد 

لك فقيه فرغ من وحملة من ابلدل فقيه يعللم انلاس دينهم وكذا يف لك قرية وواجب ىلع 
فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن خيرج إىل من جياور بدله من أهل السراد من 

إىل أن قال: ولك اعيم عرف  ... العرب واألكراد وغريهم ويعللمهم دينهم وفرائض رشعهم
رشوط الصالة فعليه أن يُعرلف  غريه وإال فهر رشيكه يف اإلثم ومعلرم أن اإلنسان ال 

الرشع وإنما َيب اتلبليغ ىلع أهل العلم ولك من تعلم مسألة واحدة فهر من يردل اعملاً ب
 .أهل العلم بها[. اه

 

وكثرياً ما َيصل اتلثبط واتلاكسل أو اتلثبيط واتلكسيل عن شؤون ادلعرة إىل اهلل 
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بأوهام وختيالت وتعذرات باطالت فاستمع وتأمل ما قال سيدنا اإلمام احلداد يف كتابه 
 امة قال ريض اهلل عنه ونفعنا به يف ادلارين:ادلعرة اتل

]وقد تعرض بلعض أهل العلم أوهام فتمنعه وتصده عن ادلعرة إىل احل  والنرش للعلم  
منها أن يقرل: إين غري اعمل بعليم فكيف أعللمه وأدعر إيله وقد ورد من الرعيد يف 

به واذلي يعللم وال يعمل ذل  ما ال مزيد عليه. فيقال هل: اتلعليم للعلم من مجلة العمل 
بعلمه خري بكثري من اذلي ال يعمل وال يعللم وإذا لم تقدر ىلع اخلري لكه فال تعجز عن 

وال ش   ،وتعزم ىلع العمل بما تعلم ،وعلي  أن جتتهد، وعلي  أن تعللم  ،القيام ببعضه
ذلي ال أن الرعيد الرارد يف ح  من يعللم انلاس وال يعمل بما يعلم هر ألزم وأجدر با

 ، عن األخرىألن األول فرض اهلل عليه فريضتني فقام بإحداهما وقرص   ؛يعمل وال يعللم
واثلاين ترك الفريضتني مجيعاً فهر بالرعيد أوىل وبالعقربة أحرى. ومنها أن يقرل يف 

نفسه: إن ادلاعء إىل اهلل واإلرشاد لعباد اهلل تعاىل مرتبة رفيعة ومزنلة رشيفة يه من 
دى وادلين ووظيفتهم وأنا لست كذل  وال من أهله، فيحمله استصغاره شأن أئمة اهل

نلفسه واحتقاره هلا وتراضعه وانـخفاضه ىلع السكرت عن ادلاعء إىل اهلل والقيام 
برظيفة اإلرشاد ويترهم أن ذل  من اتلراضع املحمرد ومعرفة اإلنسان بقدر نفسه 

احل  ال يمنع عن احل ، واخلري ال  ألن؛ وهذا من اتلرهمات الفاسدة  . ووقرفه عند حده
ر يف ادلاعء إىل اهلدى وادلاللة ىلع اخلري مع  يرصف عن اخلري، فعليه أن جيتهد ويشمل

اتلراضع واخلضرع واالستشعار للخشية واخلشرع واالعرتاف باتلقصري واحتقار انلفس 



 (7) 

 

 وذل  هر الكمال واجلمع ألوصاف الرجال اذلين ال تصدهم وساوس الشيطان وال
ترصفهم ختييالته وتلبيساته وتروجيه للرش يف معرض اخلري. إىل أن قال: وهذه اتلرهمات 

اليت ذكرناها وما يف معناها مما لم نذكره قد تقع بلعض العلماء العاملني املرصرفني 
 .بتقرى اهلل وخشيته[. اه

 

سيد املعللمني وباهلل االستعانة واتلرفي  وصىل اهلل ىلع  ،فجزاه اهلل خرياً من ناصح شفي 
 .وادلاعني حبيب اهلل حممد وآهل وصحبه وسلم
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 اتلعليم حلقات قاصد م

 

 :حللقات اتلعليم أربعة مقاصد

 

 

 .األول: غرس عظمة ادلين يف قلرب املتعللمني

 

 .اثلاين: إيصال املعلرمات إىل أذهانهم وتفقيههم يف ادلين

 

 .ريمةاثلالث: صبغهم باألخالق اإلسالمية الك

 

 .الرابع: تعلي  قلربهم بادلعرة إىل اهلل ومحل هم ادلين والرسالة املحمدية
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 وسائل املقصد األول

 

 :وتلحقي  املقصد األول وهر غرس عظمة دين اهلل يف القلرب وسائل منها

 

أن يشاهدوا مظاهر اإلجالل واإلكبار يف ألفاظ املدرس وأفعاهل وأحراهل ويكرن عند  -1
 وتعاىل سبحانه–تلئ القلب باتلعظيم واملحبة ناطقاً بألفاظ اثلناء واتلقديس ذكر اهلل مم

 صىل حممداً  سيدنا نبيه يذكر وال ذل  غري إىل -وعال جل -وجل عز – جالهل جل –
 بلفظ إال أمجعني عليهم وسالمه اهلل صلرات األنبياء من أحداً  وال وسلم وآهل عليه اهلل

والسالم عليه وآهل وكذل  يذكر أئمة ادلين وعلماء  والصالة املحبة وشعرر السيادة
 .األمة باإلجالل والرتيض عنهم والرتحم عليهم

 

 .كرثة ذكر اآلخرة وما فيها وجزاء األعمال  -2

 

 .ترديد قصص األنبياء والصحابة والصاحلني -3

 

ن تكرير الالكم عليهم أن ادلين أعظم ما أوترا وأجل ما تكرم اهلل به ىلع عباده وأ  -4
عليه ترتتب سعادة األبد والفرز بادلرجات وانلجاة من انلار وأن ادلنيا ال تساوي عند 
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 .اهلل جناح بعرضة

 

حسن اإلصغاء واالستماع عند اتلالوة وأن ال يمسرا املصحف إال ىلع طهارة بل  -5
 .ينبيغ حرصهم ىلع الطهارة للك ادلروس ويف خمتلف األحرال

 

 .ىلع وصف األدب مالحظة هيئة اجللرس تلكرن -6

 

 .أن ال ترضع الكتب ىلع األرض مبارشة وال خلف الظهرر  -7

 

 .يالحظ كيفية محله للكتاب وصفح ورقه -8

 

 .الزتام السكرت عند األذان واالشتغال بإجابته  -9

 

 .اليت حتمل فيها الكتب خلف الظهر (بقائاحل) الشنط انتقاد استعمال  -10

 

خلري واحلزن عليه والفرح بترفي  اهلل لفعله أن يشاهدوا ويعر دوا اهلم عند فرات ا -11
 .وقرة انلدم ىلع اهلفرات

 

 .أن يعر دوا احلرص ىلع اجلماعة يف الصلرات اخلمس -12
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 .ربطهم حبصة للتالوة وأذاكر للصباح واملساء واألحرال املختلفة -13

 

 .تعليمهم ربط مجيع أحراهلم واعداتهم بادلين وصالح انليات -14

 

ل حبفظ األجزاء والسرر الطرال وخبتم الكتب ودعرة أويلاء األمرر وأعيان االحتفا -15
 .املنطقة للحضرر
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 وسائل املقصد اثلاين

 

  :يصال املعلرمات إىل األذهان وتفقيههم يف ادلينإوهر 

 

ىلع املدرس واملتلكم أن يليق درسه ولكمته بصرت مرتفع حبيث يسهل ىلع لك  -1
 .احلارضين سماعه

 

تأىن يف اإللقاء تماماً حبيث يسهل استيعابه ويف احلديث: أنه صىل اهلل عليه وآهل وأن ي -2
 .وسلم اكن يتلكم لكمة لكمة لر أراد السامع أن يعد لكماته لقدر ىلع ذل 

 

 .وليستعمل اإلشارة املناسبة تلقرير وترضيح ما يقرل دون مبالغة يف اإلكثار منها -3

 

 .رس يف وجره الطالب يلتأكد من إنصاتهم وانتباههمأن يردد انلظر وقت إلقاء ادل -4

 

أن يكرر رؤوس املسائل ومهمات ادلرس ىلع أسماعهم ويليق يف اخلاتمة خالصة  -5
 .ادلرس

 

 .ويفتح املجال لألسئلة ويهتم بترضيح جرابها -6
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وَيثهم ىلع كتابة الفرائد خصرصاً ما يطرق سمع أحدهم ألول مرة وجيعلرن هلا  -7
 .اصاً ولفرائد لك فن مرضع خمصرصدفرتاً خ

 

 .أن يسأهلم يف أول لك درس عن مهمات مسائل ادلرس اذلي قبله -8

 

 .وأن يليق يف لك أسبرع أسئلة عن حصيلة ما دار يف دروس األسبرع -9

 

ر يف لك شهر أسئلة عن دروس الشهر -10  .وأن َيرل

 

ّثهم ىلع كرثة تكريرها وأن يطابلهم بتقرية املحفرظات وإحسان انلط  بها وَي -11
 .وترديدها وأن ال يكتيف أحدهم بمجرد حفظها ويرى أنه قد استرعبها

 

 وإن شئتم أن حتفظرا ما علمتم

 

 فذل  يف تكرير درس وترداد

 

أن يدخل عند امللل املضحاكت املناسبة ويررد القصص لشد أذهانهم واستعادة  -12
 .نشاطها

 

 .طبيقه اكلرضرء والصالة وغريهاأن يستعمل اتلطبي  فيما يتأىت ت -13
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 .أن يتجنب اإلطالة اململة وَيرص ىلع إنهاء ادلرس وانلفرس راغبة فيه -14

 

 .أن يرتب مطالعات خاصة لضعيف الفهم يلتمكن من حلرق أقرانه والسري معهم -15

 

وجيعل مطالعات ودروساً إضافية ألقرياء الفهم ليسترعبرا أكرث ويرسعرا يف إكمال  -16
 .قررامل

 

أن يستعمل اثلناء املعتدل ىلع لك من َيسن اإلجابة وىلع من َيسن السؤال وىلع  -17
 .أهل املراظبة وأهل اتلبكري يف احلضرر

 

وأن يستعمل املسابقات بني الطالب وَيرض اجلرائز للممتازين يف اإلجابات حتفزياً  -18
 .وتشجيعاً 

 

 :ته وإيل  مقرتح منهج يف مرادأن يلزتم بمنهج مدروس ومقرر يميش ىلع خطرا -19

 

 .القرآن الكريم -1

 

 .واحلديث الرشيف -2
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 .وعقيدة اإلسالم -3

 

 .والفقه-4

 

 .واألصرل -5

 

 .السرية انلبريةو -6

 

 .واآلداب -7

 

 .وانلحر -8
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 :القرآن الكريم

 

 .احلفظ واتلالوة واتلجريد واتلفسري وعلرم القرآن

 

 

 :أوالً: احلفظ

 

ظ أن يكرر مخس آيات أو عرشاً حىت يتم حفظها ثم يكررها بعد طريقة احلف -1
 .( مخسا وعرشين مرة ىلع األقل حفظا25احلفظ )

 

من لم يتقن اتلالوة يلزم أن يتلر ما يريد حفظه قبل أن يتحفظه حىت َيسن أداءه  -2
 .ىلع يد متمكن من معللم أو طالب قري القراءة

 

 .اتلالوة ورفع الصرت وإيضاح احلروف ال يقبل منهم احلفظ إال مع إحسان -3

 

يبدأ مع الصغار بإتقان الفاحتة وقصار السرر فيقرر عليهم لك يرم سررة أو سررتني  -4
يرددونها حىت يتم حفظها تماماً ويستمعها منهم ايلرم اثلاين وبعد استماع احلفظ 

ط صحة اجلديد يستمعهم فيما قد حفظرا من قبل، وتقبل الزيادة من قري احلفظ برش
 .انلط  وجردة احلفظ
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واملترسطرن يقرر عليهم سررة من جزء عم لك يرم ومن استمع حفظه اجلديد  -5
 .( سرر مما قد حفظه من قبل5فيستمع إيله يف )

 

وبعد جزء عم َيفظرن جزء تبارك كذل  ويتدارسرن لك يرم جزءاً فيما بينهم. ثم 
 .يستحسن حفظ سررة الكهف ويس وادلخان والراقعة

 

ومن رغب يف حفظ مجيع القرآن بعد ذل  فيبدأ من ابلقرة يقرر عليه لك يرم مقرأ  -6
 .مع استماعه يف نصف جزء مما سب  حفظه ومدارسة جزئني يف لك يرم

 

 مالحظة:

تقبل الزيادة يف احلفظ ممن يرغب برشط قرة احلفظ وصحة انلط ، وتلقرية احلفظ  
 .َيرص ىلع قراءة ما َيفظه يف الصالة

 

 :نيا: اتلالوةثا

 

 .ال بد من تعليم قراعد اتلهيج ملن لم يتقنها -1

 

يتدارس املتمكنرن من اتلالوة لك يرم جزءاً ىلع األقل ويتابع الضعيف يف اتلقرية  -2
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 .حىت يكمل املصحف الرشيف

 

يالحظ أثناء اتلدارس كرنهم مستمعني ناظرين إىل املتلر يف املصحف ويرتكز الرد  -3
 .القارئ ثم من يليه وال يردون دفعة واحدةىلع من بيمني 

 

 :ثاثلا: اتلجريد

 

 .يأخذون قراعده ويقرؤون كتاب هداية املستفيد ثم املختار املفيد -1

 

 .يبتدأ تعريد الصغار بإلقائه إيلهم جمّرداً  -2

 

يالحظ تطبي  القراعد فال بد من تالوتهم أثناء درس اتلجريد شيئاً من القرآن  -3
 .طبي  وتعريدهم عليهللتأكد من اتل

 

 .ال بد من مالحظة اتلطبي  وقت استماع احلفظ ووقت املدارسة واتلالوة -4

 

 .خيتار املتقنرن منهم للتالوة يف االجتمااعت واجللسات -5
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 :رابعا: اتلفسري

 

ملن أتقن اتلالوة وحفظ جزء عم يبدأ بأخذ تفسري قصار السرر من اجلاللني ثم جزء 
م ملن استعد تفسري مجيع القرآن لإلمام ابلغري من الفاحتة إىل سررة عم ثم جزء تبارك ث

 .انلاس

 

 :خامسا: علرم القرآن

 

 .ينبيغ االعتناء بتدريس كتاب اتلبيان يف آداب محلة القرآن لإلمام انلروي  -1

 

 .ثم زبدة اإلتقان يف علرم القرآن للسيد حممد بن علري املاليك -2

 

 .سريفيض اخلبري يف أصرل اتلف -3
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  :احلديث انلبري الرشيف

 

خيتار للمبتدئني أحاديث خمترصة َيفظرنها وترشح هلم معانيها، ويعر دون إلقاءها  -1
بصرت واضح وقد تم اختيار أحاديث من شفاء السقيم للحبيب حممد اهلدار نفعنا اهلل 

 .بها وبه

 

ا ابلدء بالبسملة ثم َيفظرن األربعني انلروية وترشح هلم ويعر دون مع إلقائه -2
واحلمدهل والصالة ىلع انليب وآهل وصحبه وتناول يشء من رشحها واخلتم بادلاعء 

 .والصالة ىلع انليب صىل اهلل عليه وآهل وسلم

 

ومن أتم  ذل  فليرشع يف قراءة األذاكر ورياض الصاحلني لإلمام انلروي ويلعل   -3
 .تدعر احلاجة إيله من األحاديثبذهنه مهمات مسائل الرشح وَيفظ ما تيرس هل مما 

 

ثم تبدأ مرحلة الكبار بدراسة الصحيحني واملرطأ وبقية األمهات وال بد تلحقي   -4
 .دراستها من شيخ متمكن
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 :مصطلح احلديث

 

 .من بعد حفظ األربعني انلروية ورشحها

 

اليك ثم نزهة يبدأ بمنظرمة ابليقرنية رشحاً وحفظاً ثم القراعد األساسية للسيد حممد امل
انلظر رشح خنبة الفكر لإلمام ابن حجر واملنهل اللطيف للسيد حممد املاليك وألفية 

 .اإلمام السيريط
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 :اتلرحيد وعقيدة اإلسالم

 

 .يبدأ بعقيدة العرام حفظاً ورشحاً  -  1

 

 .ثم دروس اتلرحيد للحبيب حممد بن سالم بن حفيظ نفعنا اهلل به واملسلمني -2

 

 .اإلسالم لإلمام احلدادثم عقيدة  -3

 

 .ودروس اتلرحيد للسيد حممد بن أمحد الشاطري نفع اهلل به -4

 

 .وعقيدة اإلمام الغزايل -5

 

 .ثم اجلرهرة -6

 

 .إجلام العرام عن علم الالكم لإلمام الغزايل-7

 

 .رسالة القدس ورشحها -8
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 :الفقه اإلساليم

 

رص اللطيف ففتح اإلهل فيما جيب ة فاملختفروعه: يبدأ بالرسالة اجلامعة فسفينة انلجا
ىلع العبد ملراله ومنت أيب شجاع فاملقدمة احلرضمية فالزبد مع ايلاقرت انلفيس 

والعمدة فبلرغ املرام فاملنهج فاملنهاج ويلالحظ املدرس الرتكزي ىلع املسائل الراقعة وذكر 
 .األدلة ما استطاع واإلشارة إىل اخلالف وذل  فيما بعد املخترصات

 

 :الفقه  لأصر

يبدأ بالررقات ورشحها ثم كتاب اللمع للشيخ أيب اسحاق الشريازي ثم املستصىف  
 .لإلمام الغزايل

 

 

 

 :السرية انلبرية

 

دروس السرية انلبرية للحبيب العالمة علري بن طاهر احلداد وتهذيب سرية ابن هشام 
ادلحالنية  وفقه السرية لدلكترر ابلريط والسرية انلبرية أليب احلسن انلدوي والسرية

 .لإلمام أمحد بن زيين دحالن
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 :اآلداب والسلرك

 

يبدأ باذلخرية املرشفة حفظا وتعريد عمل، فبداية اهلداية لإلمام الغزايل فرسالة املذاكرة 
فآداب سلرك املريد لإلمام احلداد فرسالة املعاونة هل أيضاً فمنهاج العابدين لإلمام 

 .الغزايل فاإلحياء هل

 

 

 

 :انلحر

 

 .ألجرومية واتلحفة السنية فاملتممة فرشح القطر فاأللفيةا

 

 

 

ويلالحظ أنه مما يتعني وجيب ىلع املترسطني من الطالب فمن فرقهم إطالعهم ىلع أدلة 
أهل السنة واجلماعة خصرصاً فيما يثار يف العرص من املسائل لالطمئنان ثم ابليان عند 

 :احلاجة فليعتنرا باالطالع ىلع مثل
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 .سيلة للرقاية من مضالت الفنت للسيد العالمة حممد بن سالم بن حفيظالر -1

 

 .السنة وابلدعة للسيد العالمة عبداهلل بن حمفرظ احلداد -2

 

 .مفاهيم جيب أن تصحح للسيد العالمة حممد بن علري املاليك -3

 

 .صاروخ القرآن والسنة -4

 

 .حتقي  ابلدعة للعالمة املحدث يلع بن حممد بن َيىي -5

 

 .وجرب اتلحرل إىل حسن الظن باملترسل هل، وأمثاهلا -6

 

 

 

ويلالحظرا ويتنبهرا أن الراجب هر اتلعريف واتلبيني لإلقناع وتثبيت عقائد احل  
فرادى ومثىن ويف اجلمراعت عند احلاجة مع اجتناب الشتائم وذكر أسماء األشخاص 

تلام يف إيراد الالكم وإلقاء واجلمااعت واالبتعاد عن ذل  أصالً مع مالحظة اهلدوء ا
 .احلجة



 (26) 

 

 وسائل املقصد اثلالث

 

  وهر صبغهم باألخالق الكريمة

 

وذل  من أهم املقاصد قال رسرل اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم: "إنما بعثت ألتمم 
 ."ماكرم األخالق

 

 :فليأخذ بمثل هذه الرسائل

 

وما يرتتب عليه يف ادلنيا أن يتلر عليهم بتكرار ما ورد يف فضل اخلل  الكريم  -1
واآلخرة ورضورة اكتسابه وأن  به حتصل الربكة يف العلم واتلعليم والقرب من رسرل اهلل 

 .صىل اهلل عليه وآهل وسلم يف اآلخرة

 

 .ثم يعتين بتفصيل لك خل  وما ورد يف فضله وطري  اكتسابه -2

 

طالقة الرجه مع ظهرر أثر دوام االبتسامة ىلع وجه املعللم واملقابلة بالبشاشة و -3
 .اخلشرع واخلشية عندما يقتضيها من تالوة وذكر وأخبار اآلخرة
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 .اثلناء املعتدل ىلع من يستحقه وىلع لك حتسن -4

 

أن َيرص املدرس أن ال يقرل وال يفعل إال ما يصلح أن يُقتدى به فيه فيكرن قدوة  -5
 .هلم يف ضبط انلفس واستقامة القرل والعمل

 

 .ام ترقري الكبري يف املجلس وتقديمه، ورمحة الصغري واألخذ بيده وتفهيمهالزت -6

 

 .أن ال يذكر يف املجلس مسلماً بسرء قط -7

 

 .تعريدهم الصفح والعفر عن هفرات بعضهم يف ح  بعض -8 

 

 .تذكريهم بفضل األخرة واأللفة واملحبة يف اهلل وحقرقها -9

 

جلميعهم وأن احسان أحدهم فضل  بعث شعررهم أن خطأ الراحد منهم نقص -10 
جلميعهم فال يبادر أحدهم إىل الشكرى بإخرانه وال يظهر عيب أحد منهم بل يسىع 

 .تلفادي انلقص واخلطأ بالطرق الطيبة

 

وإذا اشتىك أحد منهم وبل غ عن خطأ فلُيذكر بمقصرد الشكرى ووجرب أن يكرن  -11
 .ادلافع هلا املحبة والشفقة
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  يف اهلل بينهم برتتيب تزاور بينهم يف وقت مناسب لك أسبرع وأن تقرية العالئ -12
يتفقد الراحد أصدقاءه فيلك جملس وعيادة املريض والزيارة يف لك مناسبات اتلهنئة 

واملراساة من قدوم اغئب أو حلرل سكن جديد أو جتدد مرلرد أو حدوث زواج أو وفاة 
 .أو نازلة

 

 .إبعاد لك طالب عن أصدقاء السرءانلظر يف األصدقاء واختيارهم و -13

 

أن يكرن للمعلم نظر يف أوقات الطالب وكيف يقضرنها وترزيعها ىلع مطالعات  -14
وزيارات ومشاراكت يف جمالس اخلري اليت تعقد بابلدل وصالت ومشاراكت يف ألعاب 

 .وسراها مع مالحظة انلية والكيفية

 

نهم وأخبار من ساب ومبلغاً هلم حمأن يكرن املدرس متصالً بأويلاء أمرر الطال -15
 .للتعاون ىلع العالج ءتراىل غيابه أو تكرر منه وصف يس

 

أن يقص عليهم بكرثة قصص ذوي األخالق العايلة وخصرصاً من اكن من أهل  -16
 .مناطقهم

 

أن يُعر دوا اإلنفاق وابلذل ولر باليشء الرمزي اليسري بأن يذكر فضائل اتلباذل يف  -17
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رد والسخاء وجيعل هلم صندوق تربع تطريع يرصف حاصله يف مثل رشاء اهلل واجل
كتب أو أدوات مكتبية أو غريها أو مساعدة يف رحلة هلم أو تسلم ذلي نائبة أو معروف 

 .يف ابلدل باحلاجة

 

أن يبث بينهم روح اإليثار ويُعل مرا أنه ال َيسن التساب  واملسارعة إال يف خدمة  -18
فيه مشقة ىلع انلفس وأنه َيسن اتلأخر فيما تتشرف إيله انلفس بعضهم ابلعض وما 

 .وتطمع فيه حىت تلزم به وتدىع إيله

 

أن يالحظ هيئات جلرسهم ويعرلدهم ابلدء بالسالم واملصافحة والقيام للعلماء  -19
واآلباء واألكابر وتقبيل أياديهم باملحبة واتلرقري بال مبالغة وال غلر وخصرصاً يف 

 .واملجالس العامةاألماكن 

 

أن يتدرج يف العتاب فيبدأ مع من صدر منه خطأ بزجره باتللريح واإلشارة ال  -20
اتلرصيح فإن اعد فبانلصح يف اخللرة فإن اعد فباتلرصيح والعتاب أمام غريه ثم بالرضب 

واالستتابة فإن خاف ىلع الطالب أن يتعلمرا منه السرء وينترش بينهم الرش منه فليبادر 
 .له وإبعاده عنهم بطريقة لطيفةبفص

 

أن يعللم الطالب وينبههم أن العلم يزكر ويتبارك بالعمل به وبإنفاقه وإفادة  -21
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 .إخرانهم وإرشادهم إىل مراطن االستفادة

 

 وباهلل اتلرفي 
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 وسائل املقصد الرابع 

 

ِذهِ  قُْل وهر تعلي  القلرب بادلعرة إىل اهلل ومحل اهلم بدين اهلل ) بِيِل  ه  ْدُعر س 
 
ِ  إىِل   أ  الِل 

ة   ىلع    ن ا ب ِصري 
 
نِ  أ م  يِن  و  ( وهر ركن يف العمل برشيعة اهلل عظيم، بتعطيله تنترش ات ب ع 

الرشور ويكرث اتلجري ىلع انتهاك احلرمات وتضييع الراجبات وتزنل املصائب وحتل 
اانلرائب وبالقيام به ينترش اخلري وحتيا القلرب فتدفع ابلاليا وتكشف الكروب ) م   و 

ن   بُّ    اك  ا بُِظلْم   الُْقر ى يِلُْهلِ    ر  ْهلُه 
 
( فال بد من تعلي  قلرب الطالب بهذه ُمْصلُِحرن   و أ

املهمة العظيمة وحرصهم ىلع نفع املسلمني وتبليغ دعرة اهلل وإنقاذ وتعليم وترجيه من 
قدروا ما استطاعرا إىل ذل  سبيالً مستنفدين يف ذل  الطاقة والفكر وإال فكم من 

اس ال هّم هل يف نفع وال إنقاذ وال متعلم أخذ حظاً من العلم واملعرفة ثم اعش بني انل
تعليم فلم يهد اهلل به أحداً لعدم حرصه هر ىلع ذل  بل ربما غفل مع الغافلني ولىه 

 .مع الالهني فاكن ما علم حجة عليه وال حرل وال قرة إال باهلل العل العظيم

 

 :وللترجيه هلذه املهمة ثم للقيام بها وسائل منها

 

يف ذل  عن اهلل ورسرهل صىل اهلل عليه وآهل وسلم والسلف  تكرير وترداد ما ورد -1
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الصالح وينبيغ االعتناء بمقدمة كتاب ادلعرة اتلامة لسيدنا اإلمام احلداد وتأملها للك 
 .من يتمكن من القراءة يف الكتب

 

اتلذكري بعظمته وأنه مهمة األنبياء واملرسلني وأن مدار صالح األمة عليه، وأساس   -2
 .سلط أعدائها تركهبالياها وت

 

دراسة السرية انلبرية وما القاه رسرل اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم يف اتلبليغ وما  -3
 .اعناه أصحابه وتابعرهم بإحسان يف سبيل ذل 

 

أخذ تصرر صحيح عن واقع املسلمني واضطرارهم إىل أن يعرد ويقرم ويقري حس  -4
 .ادلعرة ىلع بصرية بينهم وينترش يف األقطار

 

تفهيم الطالب أن ادلعرة ال تنحرص يف وعظ وإلقاء لكمات وخطب بل لك تل  من  -5
مجلة وسائلها وادلعرة إعمال الفكر يف إنقاذ انلاس من ابلعد والغفلة إىل القرب واذلكر 
 .بمختلف الرسائل وأنراع األسباب والعمل بذل  مع اإلخالص هلل وقصد وجهه الكريم

 

عرف وعقد الصلة والعالقة الطيبة وبذل املعروف واإلحسان ومن أقرى وسائلها اتل-6
 .والرف  والزتاور وإهداء الكتب انلافعة واألرشطة الطيبة
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اتلدريب ىلع إلقاء اللكمات ويبدأ بإلقاء األحاديث أوالً ثم يتعرد قبل إلقاء احلديث -7
وأصحابه وتابعيهم  االبتداء باحلمد واثلناء والصالة والسالم ىلع سيدنا رسرل اهلل وآهل

بإحسان وخيتم بادلاعء والصالة والسالم ىلع رسرل اهلل وآهل وصحبه ثم يتعرد تناول 
يشء من رشح احلديث عقبه ثم يضيف دكر ما يناسب مرضرع احلديث من اآليات 

 .قبله واآلثار واألشعار والقصص بعده

 

أين وانلظر إىل وجره ويلالحظ يف لك ما تقدم يف الرسيلة السابعة رفع الصرت واتل -8
 .احلارضين بالرمحة واملحبة واتلرقري

 

أن يعتقد املعللم واملتلكم أن  السامعني خري منه وأنه متعرض بدعرتهم نلفحات ربه  -9
ونيل دعراتهم ونظراتهم وبركتهم وشفاعة الشافعني منهم يف اآلخرة وذل  غيب ورس 

فر والعايص فكيف ظنه باملؤمن والطائع أخفاه اهلل يف عباده، وهر ال يدري خباتمة الاك
والصالح، فليتعلم سرء الظن بنفسه واتهامها وحسن الظن بانلاس فبذل  تزكر ادلعرة 

 .وتنمر وتثمر

 

ومن أقرى وسائل استمرار ادلعرة املرشفة ىلع وجهها الصحيح أن ال يصدق ما يقال  -11
املزنلة يف قلرب اخلل  ونفرذ من اثلناء عليه وال يركن إيله وأن يقمع انلفس عن حمبة 

اللكمة فيهم وعن أن ترى أّن هلا حقاً ىلع من استمعرا إيله أو انتفعرا به بأن ينقادوا هل أو 



 (34) 

 

يكرنرا حتت ترصفه ورهن إشارته إىل غري ذل  فإن هذه األمرر ترسع إىل انلفس 
ل سري حبكم طبيعتها فإذا رسخت فيها اختلطت ادلعرة بادلعرى واهلدى باهلرى وتعرق

ادلعرة ىلع وجهها فليحذر ادلايع ويلقطع مادة تل  األحاسيس والشعرر من أول 
ورودها ىلع قلبه )ومن يؤمن باهلل يهد قلبه( )ومن يعتصم باهلل فقد هدي إىل رصاط 

 ).مستقيم

 

ترزيع الكتب واألرشطة الطيبة بني الرجال والنساء ويف املساجد واألربطة  -11
يركب سيارة إال ومعه من األرشطة املناسبة ما يستفيد منه  والسيارات وَيسن أن ال

السامعرن أثناء السري ويرغلب سائيق السيارات يف اقتناء ذل  وإسماعه الراكب وأنهم 
 .بذل  يكرنرن من ادلاعة إىل اخلري

 

إبعاد العادات عن املحرمات واالستعانة يف املناسبات بمن يقيمها من الفرق  -12
 .ة عن األسراء واملنكراتاخلريات ابلعيد

 

عند سفره وخروجه ألي قرية أو مدينة ينبيغ أن يستعد بما يناسب للطري   -13
 .واملنطقة من الكتب واألرشطة

 

أن يالحظ الغرية ىلع احل  فال يعرض ىلع العامة واملبتدئني وحمكيم عقرهلم إال ما  -14



 (35) 

 

 .يناسب عقرهلم وإدراكهم

 

 .ملهتمني باخلري يف منطقتهأن يكرن ىلع صلة حسنة با -15

 

أن جيتمع مع من تأىت وتمكن من املهتمني للتشاور بينهم وجيب ويتأكد إذا  -16
تشاوروا أن يرجعرا إىل رأي أكربهم أو أعلمهم أو األكرثية منهم ويتخىل لك واحد عن 
رأي نفسه مقابل ذل  ويعمل  هذا يف نفسه وإال وجد الشيطان مدخالً قرياً للتشتيت 

 .عضعة السريوض

 

أن يعلل  الطالب ومن حرهل بدعرة األصدقاء واألقارب واجلريان وجلبهم إىل اخلري  -17
 .وجمالس اخلري

 

اختيار اللباس األنسب لدلعرة اعمة وحصرصاً يف اجلمعة واملناسبات وجيدر  -18
الرتكزي ىلع مالحظة ألبسة النساء وحثهن ىلع ما اكن أقرب للحياء واحلشمة وزجرهن 

 .عما خالف ذل  وتكريه التشبة بالفجار إىل قلربهن

 

 .عقد جلسات خاصة بالنساء تلعليمهن وتذكريهن -19

 

غرس الشعرر بأحرال املسلمني واتلرجه يف شأن إصالحهم وفالحهم وجناحهم وأنهم  -20



 (36) 

 

 .اكجلسد الراحد إذا اشتىك منه عضر تداىع هل سائل اجلسد بالسهر واحلىم

 

أثر يف نرش العلم وتقريم األخالق وتعلي  القلرب بادلعرة إىل اهلل والرحالت هلا  -21
تعاىل ومن الرحالت ما يقصد به تذكري العامة ونفعهم ومنها ما يقصد به تقرية 

الصالت بني اإلخران يف املناط  وتعاونهم وتفقدهم ومنها ما يقصد به تنمية األخرة بني 
ة إىل اهلل فلريتب للك نرع من هذه اخلارجني وتقريم خلقهم وربط قلربهم بادلعر

األنراع اثلالثة رحالت تيف بالغرض ويلالحظ اختيار املاكن والرقت وإعداد الربنامج 
 .وباهلل اتلرفي  .املناسب
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 خاتمة

 ترجيهات ملدريس احللقات

 

 تلحقي  الغرض من اتلعلم واتلعليم جيب االعتناء بما يل :

العطاء، واتلجرد عن األغراض واملقاصد صدق الرجهة واجلد يف األخذ ثم يف  -1
 الفانية احلقرية بكل أنراعها ومجيع معانيها

االرتقاء إىل إفراد القصد للرب والصدق يف اإلخالص لرجهه الكريم. واحتراء   -2
الضمري ىلع اتلعظيم واإلجالل للح  تعاىل املتمثل يف تعظيم رشعه ودينه وعلرم 

 صىل اهلل عليه وآأله وصحبه وسلم.دينه املتلقاة عن نبيه املصطىف حممد 

أن يتمثلرا شعررا بأنهم يف ماكن األمانة ابلالغة انلهاية يف العظمة إذ منابر   -3
اتلعليم يه منابر الرسرل الكريم مبلغ الرسالة اخلاتمة الشاملة الاكملة من ختم 

اهلل به انلبيني، ولك من جيلس ىلع هذا املنرب جيب أن يعرف عظمته ويستشعر من 
بته وجالهل ما يعلم به أنه يسأل عن منرب نبرة ورسالة ال ح  هل فيه من قريب هي

أو من بعيد أن يغري شيئا من معامله وال أن يتقدم أو يتأخر إال حبسب من رشع 
 وعلم صاحب املنرب نفسه صىل اهلل عليه وآهل وسلم.



 (38) 

 

سرنهم أن يطلبرا مضاعفة الرمحة يف قلربهم لألمة اعمة وملن يعلمرنهم أو يدر  -4
 ويذكرونهم خاصة.

أن يعمقرا يف قلربهم اتلراضع هلل واعتقاد اخلري يف املسلمني اعمة وخاصتهم   -5
 خاصة.

أن َيسنرا ابلالغ واألداء وابليان وإيصال املعلرمات مكسرة بروحانية الشفقة   -6
 والرمحة واإلخالص والعطف واحلنان واهلمة السامية والعزيمة القرية.

ستفادة من لك انتقاد، واستقبال مالحظة املالحظ أن يقروا استعدادهم لال  -7
 ونصيحة انلاصح وتنبيه املنبه أيا اكن.

أن يعتنرا بتقرية اتصاهلم بالسند عرب مشاخئهم وسلسالت السند إىل املنبع   -8
 واملصدر وهر رسرل اهلل صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم.
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 :العلرم واثلقافات اليت جيب ىلع املعلم أن يتسلح بها

 

 سعة االطالع يف مادته اليت يدرسها، واستيعابه ألطراف مسائلها وتمكنه منها. -1

احلاجة شديدة للمعلمني اعمة ومعليم الرشيعة خاصة يف اإلطالع ىلع سرية  -2
خري املعلمني وإمامهم وقائدهم حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلمراتلضلع 

 إشارات ودالالت. يف اتلعرف عليها وتأمل معانيها وما احترته من

ثم علم السلرك اذلي ال يستغين عنه معلم ألي مادة ويتأكد ىلع معليم علرم   -3
الرسيعة املطهرة، فيجب أن يتسلح به املعلم، وأن يأخذ نصيبا وافرا من ذل  

 اللعم إدرااك ووجدانا وذوقا وحتققا.

تطبيقهم ثم تاريخ املسلمني واألطرار اليت مرت بها األمة يف نرايح حياتهم يف  -4
ألمر الرشيعة وقيامهم بها، وما اتصل بذل  من نماذج عجيبة ومسال  رشيفة 

 وقدوات حسنة وسمّر يف املبدأ وإبداع يف اتلطبي  واتلنفيذ.
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 أسباب تأثري املدرس ىلع الطالب

 

 تلأثري املدرس ىلع طلبته أسباب ظاهرة وأسباب باطنة

 
 : فأهم األسباب الظاهرة

 
 الستيعاب وحسن ابليان واتلفهيماإلتقان واإلحسان وا .1

طبي  ما يعلمهم ويدعرهم إيله ائتمارا تأن يكرن املعلم قدوة حسنة لطالبه يف  .2
 للمأمرر وانتهاًء عن املنيه عنه.

 هم وتصحيح أجربتهم.ئلمتابعة انلظر هلم أثناء اتلقرير ومتابعة مسا .3

أخر املتاكسل بما ال اثلناء ىلع املجيد املتقن بما ال يرقعه يف الغرور، وحّث املت .4
 يرقعه يف ايلأس.

 

 وأهم األسباب ابلاطنة: 

 إخالص القصد لرجه اهلل الكريم. -1
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امتالء القلب بالرمحة والشفقة ىلع املتعلمني، ونية إنقاذهم من مجيع الرشور  -2
والفساد، وتقريبهم إىل رب العباد، وربطهم باألسرة اذلي ارتضاه هلم ربهم وهر 

 ليه وآهل وسلم.حبيبه حممد صىل اهلل ع

تراضعه القليب، وكرثة ترضعه باألسحار، وتفقده ألحرال وصفات قلبه، وكرثة  -3
 تأمله تلل  األحرال والصفات.

 استناده إىل اهلل، وتفريضه إيله وشهرده األثر منه جل جالهل وتعاىل يف عاله. -4

ليب وبضد ما ذكرنا من هذه األسباب الظاهرة وابلاطنة، وبفقدها يكرن اتلأثري الس
وجلب املرضة إىل املتعلمني واملتلقني بما يرقعهم فيه، إما من تعال  وترفُّع، وإما حتامل  

والعمل، وغري ذل  من املساوئ اليت حتصل بسبب وحسد، وإما من فصل بني العلم 
 اتلعليم القائم ىلع غري األساس القريم.

1.  

 

 

ئل، والصادق مع اهلل يفتح هل فهذه إشارات إىل جمامع ما ينبيغ اتلنبه هل من مقاصد ووسا
باب الفهم وحسن االختيار ويلهمه رشده ويرسع هل مداركه وما ترفييق إال باهلل عليه 

 .ترلكت وإيله أنيب وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وآهل وصحبه وسللم

 


