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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 أهمية الموضوع

 احلمد هلل الذي جعل يف كل فرتة من الرسل بقايا من أهل العلم،
ىذى، يحوون بتاا  يدعون من ضل إىل اهلدى، ويصربون منهم على األ

وتى، ويبصرون بنور اهلل أهل العمى، فتم من قاول إلبلوس اهلل تعاىل امل
أحسن أثرهم على الناس، يقول  من ضال تائه هدوه، فمام أحووه، وك

َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَ زَّْلنَاُه  َوقُ ْرآنًا فَ َرقْ نَاُه لِت َْقَرَأهُ احلق تبارك وتعاىل: 
َلى  * تَ ْنزِيلً  ُقْل آِمُنوا بِِه َأْو ال تُ ْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن قَ ْبِلِه ِإَذا يُ ت ْ

َويَ ُقوُلوَن ُسْبَحاَن رَب ِّنَا ِإْن َكاَن َوْعُد رَب َِّنا  * وَن ِلأَلْذقَاِن ُسجًَّداَعَلْيِهْم َيِخر  
-601]اإلسراء:  َوَيِخر وَن ِلأَلْذقَاِن يَ ْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوًعا * َلَمْفُعوالً 
601.] 

والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني أشرف األنبواء 
 وبعد:أمجعني...  حممد وعلى آله وصحبهواملرسلني، نبونا 
رمي كاا  اهلل الذي خام به مجوع الرساالت، جاء الت فإن القرآن

 آلخرة، فجمع بني صالحوهما، مبشرًااإىل  مصلًحا للدنوا، مرشًدا
د، جاء مصدقًا ملا قبله من التاب، يؤيدها يف بالوعد منذرًا بالوعو

، وما طرأ علوها من أطاحلق والصوا ، ويربئها مما دس فوها من خ
حتريف وتغوري، حوث سلم هو من كل ما شاهبا، وانفرد باحلفظ دوهنا، 

 [.1]احلجر:  ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ قال تعاىل: 
والقرآن الترمي يتون مع صاحبه حىت يف اآلخرة حوث يقول عز 

رتق ورتل كما كنت ترتل في اقرأ وا»وجل لعبده قارئ القرآن: 
]رواه أبو داود والرتمذي[  «الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
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ال حسد إال في اثنتين: رجل »قال:  عن النيب  وعن عمر 
آتاه اهلل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه 

 ق علوه[.]ماف «ماالً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار اهلل
اعلم أن طلب »قال الشوخ حممد بن عبد الوها  رمحه اهلل: 

العلم فريضة، وأنه شفاء للقلو  املريضة، وأن أهم ما على العبد 
معرفة دينه الذي معرفاه والعمل به سبب لدخول اجلنة، واجلهل به 

 «.أعاىذنا اهلل منها وإضاعاه سبب لدخول النار،
ألمة رجاالً ونساء يف قافلة العلم وعلى هذا املنهج الرباين سارت ا

يحث على طلب  واحلث علوها ومعرفة قدره، فهذا معاىذ بن جبل 
تعلموا العلم؛ فإن تعلمه هلل »العلم، ويبني فضله وفضل أهله فوقول: 

عبادة ومدارساه تسبوح، والبحث عنه جهاد، وتعلومه  خشوة، وطلبه
ألهله قربة، وهو ملن ال يعلمه صدقة، وبذله ملن ال يعلمه صدقة، 

 «.األنوس يف الوحدة والصاحب يف اخللوة
وأول تلك العلوم وأمساها منزلة، وأشرفها قدرًا، وأنبلها هدفًا؛  

 وهو احلتمة. كاا  اهلل عز وجل، فهو النور وهو الشفاء
، فإن فوه علم ن: إىذا أردمت العلم فانثروا القرآقال ابن مسعود 

 األولني واآلخرين.
فوما يحبه ويرضاه، علي القدير أن يوفقنا للعمل نسأل اهلل ال

النافع والعمل الصاحل.. وصلى اهلل وسلم على نبونا حممد  ويرزقنا العلم
 وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 الفصل األول
 ا على الطالبا وسلوكي  أثر القرآن الكريم تربوي  

ِتي ِهَي ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي ِللَّ يقول احلق تبارك وتعاىل: 
ُر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا   َأقْ َوُم َويُ َبشِّ

 [.1]اإلسراء:  َكِبيًرا
على مر القرون املالىذ األوحد ألمة  لقد كان القرآن الترمي

اإلسالم، واملعامد األول لرجال اإلصالح، يدعون به إلصالح الفساد 
جب وترك احملذور، ولوس هناك شيء أعمق تأثريًا وال وللقوام بالوا

أبقى من هذا القرآن العظوم.. وواقع املسلمني املؤمل حباجة إىل 
إصالح، وال يصلحهم إال الامسك هبذا التاا  والعمل به 

 واالحاتام إلوه.
جمامًعا ويقوم نظاًما،  ئلقد جاء القرآن الترمي لرييب أمة، وينش

بالتلمة، وإىل حركة ترتجم  من وإىل تأثري وانفعالوالرتبوة حتااج إىل ز 
 إىل واقع. الاأثري واالنفعال

وما زال القرآن الترمي يريب األمة حىت تصبح أفعاهلا للفضولة 
ألن الرياء حمبط للعمل، بل يتون  سجوة ثاباة يف نفسها، ال ترائي

 عملها خالًصا هلل تبارك وتعاىل.
وتوجه وتبين وتؤثر يف الناشئة بادبر تريب وتذكر  آنوتالوة القر 

 ا..ا وسلوكو  تربوي  
 وللقرآن الكريم تأثيرات شتى على صاحبه منها:

 الرتبوة على اإلخالص هلل عز وجل. -6
 تعظوم شعائر اهلل. -2
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 اخلشوة والاقوى واخلوف والرجاء. -3
 مراقبة اهلل سبحانه وتعاىل. -4
 االعازاز بدين اهلل عز وجل. -5
 وة الفعالة الواثقة.بناء الشخص -1
 توثوق عرى احملبة يف اهلل. -7
 الصدق يف القول والعمل. -8
 غرس روح الاعاون على الرب والاقوى. -1

 الامسك باجلماعة وتوثوق الصلة. -60
 الرتبوة على الاواصي باحلق والصرب. -66
 الاعود على األمر باملعروف والنهي عن املنتر. -62
  والسعي إلوه.الرتبوة على فعل اخلري -63

*     *     * 
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 الفصل الثاني

 الحلقاتالمطلوبة في طالب السمات 
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، وأهلمه أن يزكي 

َونَ ْفٍس َوَما تعاىل:  نفسه باخللق الترمي والصفات احملمودة، قال
َوَقْد  * فْ َلَح َمْن زَكَّاَهاَقْد أَ  * َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها * َسوَّاَها

 [.60-7]الشمس:  َخاَب َمْن َدسَّاَها
متارم األخالق والشمائل وتقومي النفوس مبحاسن  إن علم

اآلدا  والفضائل من العلوم املهمة اليت هي أساس جناح األمة، فإن 
على األخالق الفاضل مدار املدنوة والعمران، وترقي اإلنسان وصالح 

العلم والعرفان، كما أن باألخالق السوئة اهلالك  مداركالبلدان ومنو 
والدمار واخلزي والعار؛ إىذ هي السموم القاتلة واملهلتات العاجلة 
واملخازي الفاضحة والرىذائل الواضحة، وقد أرشدت إىل األخالق 

 لوامم متارم األخالق. الفاضلة الشرائع اإلهلوة، وبعث نبونا 
آثار الصفات واألخالق، وبذلك  فالرجال باألعمال، واألعمال

يافاضل الناس، ال بالعلوم وحدها وال بإجازات املدرسني أو شهادات 
املدارس فحسب، وىذلك ألن العلم وحده ال يتفي جلعل الرجل 
عظوًما يف قومه نافًعا ألماه ووطنه، فإن العلم آلة تديرها األخالق، 

على طالبه  وهو عبادة القلب وسر حواته وقوته، ولذا كان حاًما
حتصول آدابه والسعي فوها وإال سار مغربًا، وسار العلم مشرقًا، وكانا  

 كما قول:
 س                         ارت مش                         رقة وس                         رت م ربً                         ا
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 ش                             تان ب                             ين مش                             ر  وم                              رب  
بد لطالب العلم من مسات يعرف هبا، وأخالق  لذا كان ال 

ياحلى هبا وآدا  ال تنفك عنه، ويف السطور الاالوة نساعرض تلك 
 السمات:

 واًل: السمات الشخصية لطالب الحلقة القرآنية:أ
 أال تكون الدنيا ومطالبها أكبر همه وكل ش له: -1

أن ياخفف من عالئق الدنوا، وىذلك  جيب على طالب العلم
ألنه جند نفسه وعقله لطلب علم القرآن، وما دام كذلك وجب علوه 
 أن يترس جهده وجيمع مهاه على الاحقوق واإلجادة حىت يحصل له

ا علمنا ىذلك محفظه، بل وياعدى مرحلة احلفظ إىل العمل به ك
كنا حنفظ العشر آيات فال » قوله:ب الفاروق عمر بن اخلطا  

عنه أنه حفظ سورة البقرة  رويو « ها حىت نعمل هبندنناقل إىل ما بع
أو رداءة  ظسنني.. وىذلك لوس بسبب االنشغال عن احلف يف تسع

 لاطبوق.الفهم، ولتن بسبب الادقوق وا
مب حصلت على «: وكوًعا»وقد سأل اإلمام الشافعي شوخه 

 «.بطول السهر وافرتاش املدر واالساناد على احلجر»العلم..؟ فقال: 
 مث أنشد قائالً:

 ش                  كوت إل                  ى وكي                    س                  وء حفظ                  ي
 

  
 فأرش                          دني إل                          ى ت                          ر  المعاص                          ي  

 وأخبرن                              ي ب                              أن العل                              م ن                              ور 
 

  
 اهلل ال يه                                     دي لعاص                                     يون                                     ور   
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 وعدم التكبر: التواض  -2
َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى اأَلْرِض َهْونًا قال تعاىل: 

[. أي بستونة 13]الفرقان:  َوِإَذا َخاَطبَ ُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسلًما
 ووقار ماواضعني غري أشرين، وال مرحني، وال ماتربين.

ع، وتواضع الطالب والعلم ال ينال إال بالاواضع وإلقاء السم
رفعة له وفخر، وإن من صفات طالب العلم اليت جتعل الناس  لشوخه

يحبونه ويقبلون على ما عنده من اهلدى والنور، وياأثرون به؛ صفة 
خبدماهم وتعلومهم اآلدا  اإلسالموة، وإبعادهم عن  الاواضع، وىذلك

مألوفًا  ا لوًنانً الشرر وأهله مبخالف الطرق الطوبة، وىذلك بأن يتون هو
وكلمة طوبة، خافًضا  سهل املعاملة، بشر الوجه صاحب اباسامة

جناحه للمؤمنني، باىذاًل نفسه وعلمه ووقاه وماله هلل يف خدمة عباد 
 اهلل.

فوجب على طال العلم أال ياترب على العلم وال على املعلم؛ ألن 
 «.الترب واخلزي والتسل»يضوع بني  -وخاصة القرآن الترمي-العلم 

دافع إىل األنفة من الناس، ومن أنف منهم بعد  :الكبر ألن
 عنهم، ومن بعد عنهم انقطع به سبول املعرفة.

 علم خزائن ومفاتوحها السؤال.لمينعه من الاساؤل.. وا :والخزي
يدعو إىل تأجول االساذكار، ويتسر ملتة الفهم  :والكسل

 ويحل عزمية الطالب.
ا فعل الصحابة وجيب على طالب العلم احرتام معلمه كم

صلى زيد بن ثابت على جنازة »األجالء فوما يرويه الشعيب قال: 
فقال زيد: فقربت إلوه بغلاه لريكبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركاهبا. 
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خل عنك يا ابن عم رسول اهلل.. فقال ابن عباس: هتذا أمرنا أن 
ا ل زيد يد ابن عباس وقال: هتذا أمرننفعل بالعلماء والترباء.. فقب  

 «.أن نفعل بأهل بوت نبونا 
 اإلنفا  على تعلم القرآن: -3

ينبغي على طالب العلم أال يبخل باإلنفاق على تعلم القرآن، 
ولوعلم أن ما ينفقه من ماله ما هو إال قرض حسن يقدمه هلل.. 
ولوعلم أن تعلم القرآن عبادة حمضة، واملال الذي ينفق يف العبادات 

صدقات.. وقد ضر  سلفنا الصاحل املثل األعلى مبنزلة الزكاة واحلج وال
يف بذل املال والاضحوة به يف سبول طلب العلم. وتعلم القرآن هو 
 مناهى العلوم، وملاقى املقاصد واحلتم، وقد قال 

 به طريًقا من سلك طريًقا يلتمس فيه علًما سهل اهلل»: النيب 
مون كتاب إلى الجنة، وما اجتم  قوم في بيت من بيوت اهلل يتعل

السكينة، وغشيتهم  اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم
]رواه  «، وذكرهم اهلل فيمن عندهالرحمة، وحفتهم الملئكة

 مسلم[.
وملا خام محاد بن أيب حنوفة سورة الفاحتة أعطى أبوه للمعلم 
 مخسمائة درهم، فقال املعلم: ما صنعت حىت يرسل إيل هذا؟

ه وقال: ال تساحقر ما علمت ولدي، واهلل لو  فأحضره أبوه واعاذر إلو
كان معنا أكثر من ىذلك لدفعناه إلوك تعظوًما للقرآن. ويف هذا 

 .(6)اجامعت عفة املعلم مع سخاء أيب حنوفة 
                              

 (.648، 647ص )« علماءلمن أخالق ا» (6)
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 اهتمام طالب العلم بمظهره: -4
العلم أن ياصف بالنظافة الظاهرة والباطنة،  بعلى طال ينبغي

على الاطوب والسواك مابًعا لسنة وأن يهام حبسن الثوا ، وأن يحرص 
وطلب العلم،  ، وأن يازين بأمجل الثوا  عند سعوه إىل اخلريالنيب 

من عرض عليه طيب فل يرده، فإنه خفيف »: قال رسول اهلل 
 ]رواه مسلم[. «المحمل طيب الرائحة

وكان اإلمام مالك رمحه اهلل إىذا جاءه الناس لطلب احلديث 
، ا جدًدا إكراًما حلديث رسول اهلل اغاسل وتطوب ولبس ثوابً 

 وهتذا كان علماء السلف وطالهبم.
 ثانًيا: السمات االجتماعية لطالب الحلقة القرآنية:

 التزام األدب التام م  شيخه وقدوته: -1
وهو ر  القلو  وعالم -قد بني يف كاابه  إن اهلل عز وجل

كل من أن الذكرى ال جتدي عن كل أحد، ولوست بنافعة   -الغوو 
ِإنَّ ِفي َذِلَك ، فقال تعاىل: بد من شروط وقوود مسعها، بل ال

ْمَ  َوُهَو َشِهيدٌ    َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قَ ْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ
 [.37]ق: 

لقرآن فامجع قلبك اع بافت االنادإىذا أر »قال ابن القوم رمحه اهلل: 
اطبه به من ن خيعند تالوته ومساعه، وألق مسعك، واحضر حضور م

 «.خطا  منه لك على لسان رسوله لوه، فإنهتتلم به سبحانه منه إ
كان السلف   ، وقدفال ينال العلم إال بإلقاء السمع مع الاواضع»
 ،وآثارهم يف ىذلك  يعظمون من ياعلمون منهم تعظوًما شديًدا

، وعلى توقريهم ملعلموهم، وقد شاهدة على آداهبم يف جمالس الاعلوم
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اخلطوب رمحه اهلل كثريًا من تلك اآلثار فساق بسنده عن مغرية أخرج 
 «.قال: كنا هنا  إبراهوم النخعي كما يُها  األمري

 شوخه يف أموره، وال خيرج عن رأيهطالب العلم أن ينقاد ل فعلى
ل؛ فإن ىذلك أقر  إىل نفعه به، الإلوه بعني اإلج وتدبريه، وأن ينظر

وكافه، وال يناديه من بعد، وعلوه أن  وينبغي أال خياطبه بااء اخلطا 
فضله، وأن يعظم حرماه ويرد غوباه، وأن يصرب  ىيعرف حقه وال ينس

على جفائه، وأن يرتفق به، وأن يحذر طالب العلم أشد احلذر أن 
مياري أسااىذه؛ فإن املراء شر كله، وهو مع شوخه وقدوته أقبح وأبعد 

 من كثري من اخلري. من اخلري وأوغل يف الشر، وهو سبب للحرمان
ال متاري من هو أعلم »فعن مومون بن مهران رمحه اهلل قال: 

 «.منك، فإىذا فعلت خزن عنك علمه، ومل تضره شوًئا
وعلى طالب العلم أن يلازم آدا  االسائذان على شوخه، فإىذا 
وجده نائًما فال ينبغي له أن يساأىذن علوه، بل جيلس ويناظر اساوقاظه 

وإىذا اناهى الطالب إىل حلقة الشوخ جلس  أو ينصرف إن شاء،
حوث اناهى به اجمللس بعد سالمه على شوخه وعلى اجلالسني، فعن 

قال: من حق العامل علوك أن تسلم على القوم عامة وختصه  علي 
بالاحوة، وأن جتلس أمامه، وال تشرين عنده بوديك، وال تغمز بعونوك 

 تغاابن عنده أحًدا، وال خالف قوله، وال قال فالن :غريه، وال تقولن
تطلنب عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعلوك أن توقره هلل تعاىل، وإن 
كانت له حاجة سبقت القوم إىل خدماه، وال تسار يف جملسه، وال 

تشبع من طول صحباه، فإمنا  تأخذ بثوبه، وال تلح علوه إىذا كسل، وال
السامع  )تذكرة .هو كالنخلة تناظر مىت يسقط علوك منها شيء
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 واملاتلم(.
 تر  العشرة ما أمكن واختيار الصاحب والرفيق: -2

ينبغي لطالب العلم أال خيالط إال من يفوده أو يسافود منه، وأن 
تعرض لصحباه من يضوع عمره معه وال يفوده، وال يسافود منه، وال 
يعونه على من هو بصدده، فلوالطف يف قطع عشرته من أول األمر 

ن األمور إىذا متتنت عسرت إزالاها، ومن اجلاري على قبل متتنها، فإ
 .الدفع أسهل من الرفعألسنة الفقهاء: 

وآفة العشرة ضواع العمر بغري فائدة، وىذها  املال والعرض إن  
كانت لغري أهل، وىذها  الدين إن كانت لغري أهله، فإن احااج إىل 

كثري اخلري قلول   ا،ا ورًعا ىذكو  من يصحبه فلوتن صاحًبا صاحلًا ديًنا تقو  
الشر، حسن املداراة قلول املماراة، إن نسي ىذكره، وإن ىذكر أعانه، 

 وإن احااج واساه، وإن ضجر صربه.
واعلم أنه ال يصلح للصحبة كل  أحد، قال ابن قدامة رمحه اهلل: 

والبد أن ياموز املصحو  بصفات وخصال يرغب بسببها يف 
 .صحباه
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 ال:وينبغي فومن تؤثر صحباه مخس خص
 أن يتون عاقالً؛ ألن العقل هو رأس املال. -أ

 أن يتون حسن اخللق ال يطوع هواه. - 
أن يتون غري فاسق؛ ألن الفاسق ال خياف اهلل تعاىل، وال  -ج

 تؤمن غائلاه وال يوثق به.
أال يتون مبادًعا؛ ألن املبادع خياف من صحباه بسراية  -د
 بدعاه.
 وفانت هبا.أال يتون حريًصا على الدنوا ف -هـ

 حسن المعاملة م  زملئه وم  الناس: -3
على طالب العلم أن ياحلى باألد  وحسن املعاملة يف حلقاه 
مع أضرابه، وأن ياحلى بالصدق ويانزه عن التذ ، ويحرتم التبار، 

فبعد اسائذان، وإىذا دخل أو انصرف  فإن جلس فبأد ، وإىذا تتلم
 سلَّم.

للقرآن، ولوتن القرآن هو  وبقي بعد ىذلك وهو األهم احرتامه
 املؤثر يف شخصواه وتصرفاته، ولوتن قدوته يف ىذلك رسول اهلل 

 .فقد كان قرآنا ميشي على األرض، وكان خلقه القرآن 
 ثالثًا: السمات اإليمانية لطالب الحلقة القرآنية:

 إخلص النية في طلب العلم: -1
ىل ال يقبل من تقرر يف الشرع أن اهلل تبارك وتعا قال األلباين:

ُقْل ِإنََّما َأنَا قال تعاىل:  العبادات إال ما كان خالًصا لوجهه الترمي،
َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء   َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمنْ 

]التهف:  رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمًل َصاِلًحا َوال ُيْشِرْ  ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا
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إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما »: [. وقال 660
نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورسوله، 

ها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيب
 ]أخرجه البخاري ومسلم[. «ما هاجر إليه

حسن النوة يف طلب العلم بأن يقصد وقال ابن مجاعة رمحه اهلل: 
به وجه اهلل تعاىل والعمل به، وإحواء الشريعة وتنوير قلبه وحتلوة باطنه، 

انه أعد ألهله من رضو والقر  من اهلل تعاىل يوم القوامة والاعرض ملا 
 وعظوم فضله.

وال  .ما عاجلت شوًئا أشد علي من نويتقال سفوان الثوري: 
يقصد به األغراض الدنووية من حتصول الرياسة واجلاه واملال ومباهاة 
األقران وتعظوم الناس له، وتصديره يف اجملالس، وحنو ىذلك فوسابدل 

 .(6)بالذي هو خري األدىن الذي هو
 ل :طهارة النفس من رذائل األخ -2

لب وصالة السر وقربة الباطن إىل اهلل قعبادة ال إن تعلم القرآن
الظاهرة للبدن واملالبس  وكما ال تصح الصالة إال بالطهارة ز وجل،ع

إال  –عبادة القلب–واملتان، فتذلك ال تصح العبادة الباطنة 
بطهارته من النفاق واملتر واخلبث، واحلق واحلسد، والعداوة والبغضاء. 

 اسات قلبوة ونفسوة وباطنوة.وهي جن
أما  ،الترمي كالزرع ال ينبت إال يف الرتبة اخلصبة الصاحلة نوالقرآ

األرض السبخة أو املريضة فال ينبت فوها زرع، وإن نبت بعض 
                              

 (.70، 11ص)« تذكرة السامع واملاتلم» (6)
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فالقرآن  ،الشيء ال ينمو، وإن منا ال يثمر، وإن أمثر ال يأيت جبود الثمر
 طوب الصاحل الطاهر.ال ينبت وال ينمو وال يثمر إال يف القلب ال

وعلى هذا ينبغي لطالب القرآن أن يتون نظوًفا طاهرًا من هذه 
؛ مثل الصفات السوئة، وماحلًوا بالصفات احلسنة السمحة الترمية

 ل ماطلبات اإلميان.وباجلملة ك الصدق، واألمانة، واإلخالص،
 أن يقصد بتعلمه تحلية باطنه ونقاوة نفسه: -3

ونقاوة  يقصد باعلمه له حتلوة باطنه،ينبغي لطالب القرآن أن 
نفسه، وطهارة سريرته، وأن يقصد به القر  إىل اهلل، والرتقي إىل جوار 

 مإىل صفوف املالئتة، كما أخربتنا بذلك أ املأل األعلى، واالنضمام
الماهر »: املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 

يعلم أن املالئتة كانت تنزل  ، وكلنا«بالقرآن م  الكرام البررة
مثل الظلة فوها أمثال السرج  لاسمع أسود بن حضري، وقد رآها

عرجت يف اجلو حىت ما أراها إال أنه مل يعرفها، فذهب إىل رسول اهلل 
  لوصف له ما رأى، فقال له رسول اهلل :«  تلك الملئكة

كانت تستم  لك، ولو قرأت ألصبحت يراها الناس ما تستتر 
 ]رواه مسلم[. «ممنه

 رابًعا: السمات التربوية لطالب الحلقة القرآنية:
 التدرج في التعليم: -1

القرآن أن يادرج يف تعلمه وحفظه، وأن يحفظ  بينبغي على طال
املطلو  منه دون عجالة، وىذلك بالاترار والاسموع لنفسه عن ظهر 

اعجال وىذلك لواعود على النظام وعدم االس قلب قبل الاسموع ملعلمه،
ِإنَّ  * ال ُتَحرِّْ  ِبِه ِلَساَنَك ِلتَ ْعَجَل ِبهِ يف أي أمر خيصه، قال تعاىل: 



 61 سمات طالب الحلقة القرآنية

َنا َجْمَعُه َوقُ ْرآَنهُ  َنا  * َفِإَذا قَ َرْأنَاُه َفاتَِّبْ  قُ ْرآَنهُ  * َعَلي ْ ُثمَّ ِإنَّ َعَلي ْ
َياَنهُ  ولوعلم طالب العلم أن القرآن الترمي مل  [،61-61]القوامة:  بَ 

مجلة واحدة ولتن نزل مفرقًا، قال تعاىل:   على الرسولينزل 
 َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال نُ زَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك

 [.32]الفرقان:  ِلُنَثبَِّت ِبِه فُ َؤاَدَ  َورَت َّْلَناُه تَ ْرتِيلً 
 التحلي باألدب في مجلس التعليم: -2

وال  جحاألد  يف حلقاه، فال ياب لقرآن أن يلازمعلى طالب ا
يأيت بأعمال يأنف منها معلمه كالتالم واالنصراف بدون إىذن منه، 
وكذا الدخول علوه بدون تسلوم، وأن جيلس أمامه بستونة ووقار، وأال 

 يرفع صوته على صوت معلمه يف كالم خارج عن احللقة. 
تاسب اجلرأة يف أما رفع الصوت يف مسألة علموة فمطلو ؛ لو

القراءة، ولوامتن من إظهار احلروف أمام معلمه، وأما مع زمالئه 
فوحرتم كل واحد منهم داخل احللقة، فإن احرتامه هلم احرتام ملعلمه 

مقدس ال جيوز اناهاكه، وأن يوثق  م  ر  وحللقاه، فلمجلس الدرس ح  
ل عن العالقة احلسنة بزمالئه حىت خارج احللقة، فوعود املريض، ويسأ

 الغائب، ويعني احملااج بقدر اساطاعاه، ويشاركهم األحزان واألفراح.
 مراعاة األدب م  القرآن: -3

َتُه َخاِشًعا قال اهلل تعاىل:  َلْو َأنْ َزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرأَيْ 
ًعا ِمْن َخْشَيِة اهلِل َوتِْلَك اأَلْمثَاُل َنْضرِبُ َها ِللنَّاسِ  َلَعلُهْم  ُمَتَصدِّ

 [.26]احلشر:  يَ تَ َفكَُّرونَ 
على طالب احللقة القرآنوة أن يساحضر هوبة اهلل وجالل كالمه 
يف قلبه حىت يحصل له خشوع، واخلشوع يهوئه للادبر والفهم، وهذا 
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وعلوه أن يساعد للحلقة بانظوف  ،مسرورًا يشرح صدره وجيعله مباهًجا
وأن يتون على  ،القراءة ةآلاجلسد، وأول ما ينظفه منه فمه؛ ألنه 

كاملة من احلدثني األصغر واألكرب، فواوضأ ويسبغ الوضوء،   طهارة
وإن كان لديه طوب فلواطوب، وأن جيلس ماوجًها إىل القبلة إن 
أمتن، وعلى هوئة املاواضع، وعندما يشرع يف القراءة فلوساعذ باهلل 

رآن ويساحضر عظمة الق من الشوطان الرجوم، ويلازم باألد ،
الترمي، وال يشغل نفسه بشيء آخر غري القرآن يف احللقة، وعلوه أن 
ينصت لاالوة املعلم وعدم مقاطعاه أو االنشغال عنه حال الالقني، 
وبعد اناهاء احللقة ال خيرج قبل معلمه، وأن يلازم آدا  اخلروج من 

 املسجد بستونة ووقار.
*     *     * 
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 الفصل الثالث
 مات وتنميتهاوسائل غرس هذه الس

 لدى طلب الحلقات
 أواًل: الخوف والرجاء:

أن يغرسوا يف نفوس طالهبم اخلوف من اهلل تعاىل؛  على املعلمني
ألنه شديد العقا  على العاصني ألمره الااركني لفرائضه، فقد توعَّد 
العصاة بالنار احملرقة يوم القوامة، وهي أشد حرارة من نار الدنوا 

فإن اهلل تعاىل وعد املؤمنني الطائعني املؤدين حقوق  بتثري، ويف املقابل
اهلل باجلنة الواسعة اليت فوها األهنار واألشجار والثمار واحلوار العني 

نَ بِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأنَا من أنواع النعوم املقوم، قال تعاىل:  وغريها
، 41]احلجر:  يمُ َوَأنَّ َعَذاِبي ُهَو اْلَعَذاُب اأَللِ  * اْلَ ُفوُر الرَِّحيمُ 

50.] 
 ثانًيا: القصص الهادف:

هلا تأثري على النفس، فعلى املعلمني أن يتثروا من  القصة
القصص النافعة لطالهبم، فهي خري عون هلم على تربوة األجوال، 
وهي كثرية يف القرآن الترمي ويف السنة املطهرة، مثل قصة أصحا  

، يحب الاوحود ويتره التهف اليت هتدف إىل إنشاء جول مؤمن باهلل
 الشرك.

 ثالثًا: المحافظة على صلة الجماعة في المسجد:
وىذلك لانشئة الطال  على ارتواد املساجد لوعاادوها عند الترب، 
ويسهل علوهم الذها  إلوها، وهذا مما ينمي السمات اإلميانوة لدى 

 طالب احللقة القرآنوة.
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 رابًعا: ترغيب الطلب في حفظ القرآن الكريم:
فونبغي للمعلم أن يحث طالبه على احلفظ وىذلك بذكر اآليات 
واألحاديث اليت فوها ىذكر فضائل تالوة القرآن وحفظه، وىذكر األجر 

وهدي السلف يف  املرتتب على ىذلك، كما ينبغي ىذكر هدي النيب 
 احلفظ والاالوة، فهذا مما يشحذ اهلمم ويقوي العزائم.

 آنية:خامًسا: االهتمام بالمسابقات القر 
وىذلك بني الطال  مبخالف مساوياهتا، وكذلك املسابقات 
العلموة والثقافوة، فإن هلا أثرًا كبريًا يف توسوع مدارك الطال ، وإىذكاء 

 روح الانافس بونهم.
 سادًسا: إقامة المراكز الصيفية والقيام بالرحلت والزيارات:

ظوف وىذلك لانموة السمات الشخصوة واالجاماعوة والرتبوية، وتو 
 تلك الطاقات الناشئة مبا ياناسب وقدراهتا.
*     *     * 
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 الفصل الراب 
 علم في تعزيز السمات اإليجابيةمدور ال

 وعلج السمات السلبية
ألهنا قدمت  كبرية؛  على املعلم أن يعلم أن األمة تعلق علوه آماالً 

إلوه أغلى ما متلك، قدمت له مثرة فؤادها وفلذة كبدها، فعلوه أن 
سلك طريق الرتبوة الناجحة اليت جاء هبا القرآن الترمي وجاءت هبا ي

السنة املطهرة لرتبوة جول مسلم مهذ  شجاع، يدافع عن دينه وأماه، 
وعلوه أن ينمي السمات اإلجيابوة لدى الطالب، ويعاجل السمات 

 السلبوة، وهذه بعض الطرق املساخدمة يف ىذلك:
 أواًل: تعزيز السمات اإليجابية:

 املديح الصادق والاوجوه اهلادف والثناء اجلمول. -6
 احلوافز املادية واملعنوية. -2
 تشجوع الانافس وإىذكاء روح السبق إىل اخلري. -3
 إقامة احلفالت الاشجوعوة للطال  يف احللقات. -4
دعاء املعلم لطالبه قائاًل: وفقك اهلل، جزاك اهلل خريًا، بارك  -5

 اهلل فوك...
 حة الشرف.اساخدام لو  -1
مصاحبة املعلم لطالبه إىل املسجد، أو إىل الرحالت  -7

 والزيارات.
 توصوة املعلم أهل الطالب به. -8
 دعوة أولواء األمور لزيارة احللقات. -1

عقد لقاءات دورية مع أهل احلي لافقد أحوال احللقة  -60
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 وإشعار الطال  باالهامام هبم.
 ثانًيا: علج السمات السلبية:

ضوح منزلة القرآن الترمي وفضله وثوا  معلمه وطالبه، تو  -6
 والاحذير من نسوانه.

مع  النصح للطالب بدون تعنوف أو جرح كربيائه أو إهاناه -2
 عدم الاصريح باألمساء.

اساخدام أسالوب الرفق واللني والود والاواضع من املعلم  -3
 لطالبه.
هور قدراته إشعار الطالب باالهامام به وإفساح اجملال لظ -4

 مواهبه.و 
 جتنب الاحوز إىل طالب بعونه. -5
 حل مشتالت الطال  ما أمتن مبشاركة أولواء األمور. -1
 مساعدة الطال  الفقراء بالانسوق مع اجلهة املسئولة. -7

*     *     * 
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 خاتمة البحث
اْلِعْلَم يَ ْرَفِ  اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا قال تعاىل: 

هتذا أثىن اهلل عز وجل على العلم وأهله،  ،[66]اجملادلة:  َدَرَجاتٍ 
ورفع الدرجات يف الدنوا  ،ورتب ملن سار يف طريقه األجر واملثوبة

واآلخرة، ومن إكرام اهلل عز وجل للعلماء اساشهاده هبم على أعظم 
مشهود به وأجله وهو توحوده، وقرن شهادهتم بشهادته وشهادة 

َشِهَد اهلُل َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال ُهَو َواْلَملِئَكُة الئتة، قال اهلل عز وجل: امل
]آل  َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما بِاْلِقْسِط ال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 

 [.68عمران: 
فضل العالم »يف تفضول العامل على العابد:  وقال رسول اهلل 

]رواه  «.لى أدنى رجل من أصحابيعلى العابد كفضلي ع
 الرتمذي[.

العلم مقارنًا لدرجة  فانظر يا طالب العلم كوف جعل الرسول 
النبوة، وكوف حط رتبة العمل اجملرد عن العلم، وإن كان العابد ال 
خيلو من علم بالعبادة اليت يواظب علوها، ولواله مل تتن عبادة، 

العلم، ويرتب األجر  واإلسالم دين ينبذ اجلهل، ويحث على طلب
واملثوبة على ىذلك، ويهدف إىل تربوة النشء وتعلومه إلنشاء شخصوة 
ىذات مثل علوا، هذه الشخصوة جيب أن تتون مرتبطة برهبا، تسامد 
منه نظام حواهتا، وتعمل على تقومي جمامعها وتصحوح مفاهومه على 

 أسس صحوحة.
ل من فاجاهد أخي املسلم يف طلب العلم، واحرص على النه

معونه والعمل به، مث علوك بابلوغه وإيصاله إىل الناس اقاداء باملعلم 
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 حىت تفوز خبريي الدنوا واآلخرة... األول نبونا حممد 
 وصلى اهلل على نبونا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

*     *     * 
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