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و الصالة و السالم على سّيدنا حممد سّيد األنام و على آله  ،احلمد � الذي أعّزنا باإلسالم       
  و أصحابه الربرة الكرام .

ـــــــأما بع      ــــ ـــ ـــــ   ﴾ نَّا َلُه َحلَاِفظُْونَ َر َو إِ كْ نَّا َحنُْن نـَزَّْلنَا الذِّ إِ  ﴿يف كتابه ا:يد  د : فيقول هللا تبارك و تعاىلــ
ــــــفوع  ،ة البيضاء ـــــالسمح ،  εه حبفظ دينه القومي و شريعته املنـزلة على سيدنا حممد د هللا سبحانــ

ـــــــحفظ و أجنفسبحان من  ،إىل يوم الدين  ،يف صورRا النقية الصافية  العلماء  يَّضو ق ،ده ــــــــز وعــــ
ــــــة اإلســـــــــخلدم ، لرَّبانينيا عّضوا على ف ، خصوصاً وم الدينية ـــــــــالعلة ني عمومًا و خدمـالم و املسلمــ

ــــرة بالنواجـة املطهالشريع ــــ ــــبذلو  ذـــــ ــ ـــــو أقاموا املراك ،و رخيص يف نشرها   وا كل غالــ   لعظيمةز اـــ
  . لمنيتعليمه ألبناء املس دين احلنيف وـذا الـنية يف مجيع أحناء العامل حلفظ هو املعاهد الدي

ارق األرض إىل مششعت بنور اإلسالم أو من بني تلك املراكز اإلسالمية و املعاهد الدينية اليت      
ـــــــد أعو كافحت ض ،الكتاب و السنة بو حافظت على التقاليد اإلسـالمية الثابتة   ،و مغارmا  داء ــ
  يا .يف ممباسا كين " جملس املعارف اإلسالمية "ـــــاملسمى بـ " الميز اإلساملرك "املسلمني 

    

  نشأة جملس املعارف اإلسالمية و تارخيه و مساحته 
  

املعارف اإلسالمية يعود تاريخ نشأته إىل أكثر من ثالثة عقود مضت من حترير س ـــــــــــــإن جمل         
و كانت  ،إحـدى بيوت ممباسا القدمية يف  – م ١٩٨٣هـ / ١٤٠٣  –و ذلك عام  ،هذه السطور 

 الَ  , وَ  هِ يْ دَ يَ  ْنيِ بَـ  نْ مِ  لُ اطِ بَ الْ  هِ يْ أتِ يَ  الَ  يْ ذِ لَّ اَ  ﴿ النواة األوىل التعليمية للمجلس حبفظ كتاب هللا العزيز 
  . ﴾ دٍ يْ محَِ  مٍ يْ كِ حَ  نْ مِ  لٌ يْ زِ ـنْ تَـ  هِ فِ لْ خَ  نْ مِ 

 ،نائية  من أماكن متفرقة –قوامها مثانية عشر طالًبا  –:موعة من الطالب الوافدين إىل الدار       
ــمث التحق به مخسون آخرون من مدينة ممباسا يف الع ة ظَ فَ حلَ و ُعّني عليهم مدرسان من ا  ، ام نفسه ــ

  جتويداً و ترتيالً لكتاب هللا تعاىل . 
ــو ب           ــطريق يشقّ دأ ا:لس ـــــ ــ ريه ـحبذاف فانتقل ،ه إىل غد أفضل و نطاق أوسع و نشاط أكرب ـ

ــيف �اية املطاف إىل قطعة أرض واسع مث استطاب به املقام )MATUGA ( إىل متوغا   ،ضراء ة خــ



 

٤ 

 

ــــدًا عن التلـبعي ـــو قبيئي املــــــدين ، وث الـــــ ــــ ــــر  ريباً ـــ ــ ــــالبيئي الصح ومن البحـ دائق ــــــأحضان احل ي يفـ
  ق . حيث املناظر الطبيعية اخلالبة و اهلواء الطل ،و املزارع و النباتات و الشجريات  ،و البساتني 

 ) كيلومرتًا ٢٩د تسع و عشرين (ـعدَّانًا على بُ ـ) ف١٧٢مائة و إثنان و سبعون ( و ُجّل مساحتها     
ـــيت كليفـد إىل مدينـاملمت من مدينة ممباسا الساحلية على ناصية الشارع الرئيس ــ ) و  KILIFI ي (ــ

   ) . MALINDIمالندي ( 
ـــ" مسجد النعيم " يف موضع معروف بـ ــد مسمى بــو كانت األرض سابقاً وقفًا ملسج      ين  ـأمكي " ـ

ــــون على الوقف مبجلـــــــ) فرّحب املسئول AMKENI  KIKAMBALA(  "كيكامباال  ـــــــــــ س ــ
ــــمخسة و عشرين فّدانًا للمجلو وافقوا على منح  ،املعارف   ،ة و يف هذه األرض اجلديد ،س منها ـــ

ــــع الّرحب حطت شعبة التحفيظ رحلـو الفضاء الواس ـــــــــــو ب ،ه ــ  –ه هللا رمح –دأ احلاج على حممد ــ
ــــــــرآن يف مسجـبقسم حتفيظ الق ــد النعيم الذي كان شبه مهجـ و صعوبة  لبعده عن أهايل املنطقة ورٍ ـــ

  ات صيفاً و شتاًء قرابة عشر سنني . وصوهلم إليه مخس مرّ 
 ،علي حممد عن ساعده شعورًا باملسئولية الدينية و التعليمية جتاه إخوا�م املسلمني فشّمر احلاج     

ــعلى مائ فو أوالدهم لإللتفا ـــــــو إبعادهم عن مكائ ،دة القرآن يف بيت من بيوت هللا ــــ د الشيطان ـ
  و أوليائهم . 

ـــم على تعمري تلك القطعة املباركة امتثاالً لقولمث عزم و صمّ          هللاِ  دَ اجِ سَ مَ  رُ مُ عْ ا يَـ منََّ إِ  ﴿ :ه تعاىل ــ
ــــــفكانت جهود احلاج علي حممد املخلصة الذاتية نعمة أنع  ﴾ رِ اآلخِ  ومِ يَ الْ  وَ  ا�ِ بِ  نَ آمَ  نْ مَ  ا م هللا mـــ

 ،موصولة متواصلة إىل األجيال القادمة   ،و على غريهم عموماً   على أهايل تلك املنطقة خصوصاً 
  .  ﴾ ثْ دِّ ـحَ فَ  كَ بِّ رَ  ةِ مَ عْ نِ بِ  امَّ أَ  وَ ﴿ قال تعاىل : 

ــــففكّ            ا:ال  أن يوسع ،و يف جوٍّ صايف و فضاء واسع رحب ر احلاج علي حممد يف صمت ـ
  " . سالميةجملس املعارف اإل"   باملشاريع التعليمية و املعرفية بعنوان ،التعليمي رحًبا واسًعا 

  

  ا:لس و إطاره القانوين 

  

ــس املعـــــــــإن جمل                  أسيسه به لتون املسموح ـــــــــدينية مبوجب القان المية مؤسسةـارف اإلســـــ
ـــاحلكدوائر ـــيف الـ ــــــن مث متّ تسجيلو مِ  ، ومية ــــــ ـ ــ بتاريخ  ،ات مبكتب تسجيل اجلمعي ه كجمعية دينية ــ
  ) . ١٢٨١٢م (ـحتت رق م ١٠/١٠/١٩٨٥
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و األنشطة  ،لتعليمية و الدعوية مع هيكله و أجهزته مشاريعه او بناًء عليه ميارس ا:لس            
ـــــالثقافية و الرتبوي ـــة و االجتماعية و املهنية بني أطياف ا:تمع الكيــ ـ ــ الل ـأو إخ  ،  ين دون مساســـ

    بقانون الدولة يف دائرة احلريات املتاحة للديانات يف األمر الواقع . 

  : س و أعضاؤهـا:ل

     

 جمال الرتبية ربة يفـذوي اخلمن من العلماء  جلنةد توسيع جمال التعليم ـبع ّون احلاج علي حممدـك       
هم معظم،  عضواً  ١١ن حالًيا من وّ ــــو يتك  ، وع األعضاء عشرة ـو كان جمم ،وة و التعليم و الدع

عضهم و ب  ات العصريةرون جامعيون من الكليّ ــو آخ  ،ن خرجيي اجلامعات اإلسالمية من العلماء م
ـــرمح – احلاج علي حممدس ــــــــد ترأس مؤسس ا:لــــــــــــــــو ق ،من رجال األعمال  ني ملدة عام  -ه هللا ـ

ــــللمجلراً ـــــكان مدي و  فقط م )٨٤/١٩٨٥( ــــ م  ١٩٨٦ت اللجنة يف عـام مث اختار   ،  ســ
نة يف مث اختارت اللج ،س ـــــــــــــــــرئيساً للمجل -رمحه هللا  –راج الرمحن الندوي القاضي الشيخ س

ــس لرئيساً حممد م حممد نعمان موِسس ٢٠٠٦ة عام بداي مث اختارت اللجنة يف عام  ،لمجـل
   يتمتع برئاسته . ال يزالو للمجلس جديداً رئيسًا  م الشيخ ياسني حاج علي حممد٢٠١٣

   -: أمساؤهم كاآليتو  سـأعضاء ا:ل
  

ـــاج علــــياسني ح -)١( ــ   سـا:ل و مدير رئيس                   ي حممد    ــ
  نائب رئيس ا:لس              أمحد نعمان  موِسس حممد          -)٢(
ــعبـد احلفيظ  خانـد  واال                           األمـني العـ -)٣( ـــ                              امـــ
ــوتا                        أمني الصندوق -)٤(  ـ ــ ـــــ ــــر  لــ ـــود  عـــمــ   حمـــــمــــ
  عبد الباقي عبد الرحيم                                عضــًوا -)٥(
  ) حممد نعمان موِسس حممد                               عضــًوا٦(
  عضــًوا                د. صالح الدين الفاروقي              -)٧(
  عضــًوا      حممد أسلم رمحت علي                           -)٨(
  عضــًوا     ويل هللا إحسان هللا املظاهري                      -)٩(
  عضــًوا       لقـادر إسحاق                   أمحد  عبد  ا -)١٠(
  عضــواً             ـــــــور                    خالــد  إليـاس  نـ -)١١(
ـــــــنــــــاألم     حممد نعمان موِسس جممد             -)٢(    ياسني حاج علــي حممد  -)١(:    اءــ

     لـوتا   حمــمــود  عـمـر -)٣(                     
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ـــا:لـ  ـــو أهدافـ سـ ـــ   : هـــــــ

ـــــــعلى النح هأهدافا:لس  قد قّرر أعضاء   : و التايلـــ
    

  و فهماً . و ترتيالً العناية الكاملة بكتاب هللا تعاىل حفظاً و جتويداً  -)١(
   . ربية يف األوساط اإلسالمية و ترغيب الناس يف تعّلمها ـنشر العلوم الدينية و الع -)٢(
  .  د " ـالم من جديـإىل اإلس"   حتت شعار املسلمني الصحيح بنينشر اإلسالم  -)٣(
  . الص ـــو حبكمة و لطف و إخ،  إىل اإلسالم على بصرية  نيـري املسلمدعوة غ -)٤(
  املدارس يف األماكن اليت حيتاج فيها املسلمون إليها .  تأسيس املساجـد و بناء -)٥(
ي و اهم بني اجلمعيات اإلسالمية نشر روح التف إقامة جسور األخوة بني املسلمني و -)٦(   ة ـجدِّ

  . التعاون بني رؤسائها للمسامهة يف  كل عمل خريي بنّاء و مثمر        
ـــــإع -)٧( ـــ   هلية األالتدريس يف املدارس  مبهامللقيام  وادر املؤهلةـو الك اءكفني األـاد املدرسدــ

ــــو غ        ــ   .ريها ـــ
ـــبإع القيام -)٨( ـــالمية يف اللغـداد و نشر الكتب اإلســــ   ات احمللية .ـــــ
  . راءـــــــــالب الفقـالسكن لأليتام و الط ريـتوف تسهيل أمور الرتبية و التعليم و -)٩(
  اف إلجناز و حتقيق األهد) من احملسنني و صرفها  ع التربعات ( الصدقات و الزكواتمج -)١٠(

ـــاملذك        ـــ ـ   . ورة ـ
  
  

ـــس و تطوراتــــــا:ل ــ ــ   :ه ـــ

  

ــإن جمل           س املعارف اإلسالمية استطاع مع إمكانيته الضئيلة املالية أن يقضي أشواطًا تعليمياً ـ
ــــديداً يف توسع مستمر حنـو يفتح آفاقاً ج ــ ــــــرة ا:تمع الكيــــــملساي  و املستقبلــ ين يف جلب الرفاهية ــ

ـــاريعه الرامية لتنويع مشـمن خالل ِخَطط و القضاء على البطالة و اجلهل و التخلف و حمو األمية  ه ـ
ـــــو تقوي ة و تربي ،و االجتماعية  ربية و الثقافية ـــــالمية العـوم اإلســـــالتعليمية بتدريس العل ة املهتدين ـ

ــــو من غ ، يف التدريب املهين منهم و تدريب من يرغب  ،دد ـــاجل ــ صهار يف ه الرغبة لإلنـــريهم ممن لـ
 على الناس و يعيش ًكالÁ  الو  ،ه ـــبوتقه العمل االجتماعي يستطيع بذلك أن يدبر لنفسه أمور معاش
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الدين  ئشر مبادوة و نــــز فرص الدعـو ينته ،ا:تمع بل يساهم يف خدمته علميًا و ثقافًيا و عمليًا 
م و غريهم من املتخلفني جهًال و فقراً و تشتًّتا بدون رابط يربطه  ، اإلسالمي يف أوساط املسلمني 

  يف العمل االجتماعي ملساعدة بعضهم بعًضا . 
فتحّمل ا:لس مسئوليته و دوره الفعال يف إثراء احلركة العلمية يف مدينة ممباسا الساحلية             

ــو ما ج ـــــنظ  ،دودها ـــــبل و ما جتاوز عن ح ،رها من املناطق او ـــــــ  ًرا لالنفتاح العاملي على الثقافاتــ
ــعن طريق أجه  ،رى ــــــــاآلخ و إقبال  رب القارات و احمليطاتـديثة بقنوات االتصال عـــــزة التقنية احلــــ

ـــالشباب على مناهل العل ـــ ة العلمية ة النهضـــال يف محل رسالو ملا للشباب دور فعّ  ،ة ـــــــم و املعرفـــ
  و السري mا على نور من كتاب هللا و سنة رسوله صلى هللا عليه و سلم .

   

ـــفافتتح ا:ل      -: دور كالتايل أربعـة س ــــــ
  

  " دار أيب بن كعب "  لتحفيظ و جتويد و ترتيل القـرآن الكـرمي . -)١(
  إلعداد األئمة و معلمي القرآن الكرمي .   و " دار األرقـم "  لرتبية املهتدين اجلدد  -)٢(
  " دار عـروة بن مسعـود "  للتدريب املهـين .  -)٣(
  ) يةأي املرحلة املتوسطة و املرحلة الثانو  رحلتني (يشمل م,املعهد العلمي للدعوة اإلسالمية  -)٤(

  -كاآليت :و تفاصيل كل منها        
  

  تواريخ نشوء األقسام و مقرراRا و مفرداRا و مناهجها 
   حسب اخلطط الدراسية مع جداوهلا و براجمها

  
  
  

  رميلتحفيظ القرآن الكτ  " دار أيب بن كعب" 
  

لتحفيظ القرآن الكرمي باســــم " دار أيب بن كعب " على نفقة أحد  أســــس يف ا:لس أول قســــم     
ــنني  ــــ ــــ دُّ من أكرب معهــد لتحفيظ القرآن الكرمي يف جهوريــة كينيــا ، احملســـ و تؤدي  ،و هــذه الــدار تـُعــَ

يقومون  –و عددهم مثانية  –واجبها حتت إشراف أساتذة جمتهدين من ذوي الكفاءة و اخلربة العالية 



 

٨ 

 

ـــــلمني  ــــ ا  ٢٠٠يبلغ عـــددهم قرابـــة  –بتحفيظ القرآن الكرمي جتويـــدًا و ترتيًال ألبنـــاء املســــ  –طـــالبـــً
  باإلضافة إىل املواد األخرى مثل : التوحيد و احلديث و الفقه و السرية و التاريخ و اللغة العربية . 

 – و فضــله بعون هللا -و ا:لس  ،من احلفاظ  نيو � احلمد و املنة يتخرجون ســنوياً قرابة مخســ   
ـــكن الــداخلي مع الوجبــات الثالوحــده يتكفّــ  ـــــ الــدواء و  و ،ثــة ل مجيع الطالب بتوفري حوائج الســـــ

لس أي دعم يف حني ال يتلقى ا: ،و كذلك التعليم باالضافة إىل املقررات الدراسية جماناً  ،الكساء 
ّل ميزانيتــه تغطّ  ،بــل احلكومــة كمــا ليس لــديــه موارد مــاليــة ثــابتــة مــايل من قِ  و  ،تربعــات ى بو إمنــا جــُ

               فجزاهم هللا خري اجلزاء .  ،ياء صدقات و معونات أهل اخلري و احملسنني من املسلمني األثر 
  

_  
  

ι_ο_π  
  

_  
  

  منهج قسم حتفيظ القرآن الكرمي
  " بن كعببن كعببن كعببن كعب        بيبيبيبيدار أدار أدار أدار ألللل" 

   

و توضيح  صحة املخارجفيها  يالحظ  ، كتابًة و  معرفة احلروف العربية قراءًة :   القـرآن الكـرمي
تدريب و ال ،و غيـرها  و الزاي و السني و الصاد  الفرق بني التاء و الطاء و احلاء و اهلاء و الذال 

ـــد التجويـراءة القرآن حسب قواععلى ق ظ حىت يتقن الطالب حف  ،د من املّد و الغنّة و اإلدغام  ــ
ــمع قواعرآن كامالً الق   .د التجويد و الرتتيل ــ

  

عقيدة ال أي -الم ـأركان اإلس وة أركان اإلميان رفعمو  ،:  كلمة الشهادة حفظاً و فهمًا  التوحيـد
  .  - اإلسالمية باختصار

  

الم و ـــــــون حديثًا من أبواب اإلميان و أركان اإلســـــسبع أي  ( اديث خمتارة ـــــ:   حفظ أح احلـديث
فظ ح مع فهم معانيها و  حقوق العباد و األخالق الكرمية و اآلداب اإلسالمية و حماسن اإلسالم )

  . أيضاً نونة األدعية املس
مع  عليم )يصلي الطالب ركعتني جهًرا للت حيثالة عملًيا (تعليم الوضوء و التيمم و الص  : الفقـه

ــو الصالة  و الزكاة و الصوم و احلطهارة أحكام ال ئمبادالرتكيز على  ــــ ــاحل ئمباد و  ،  جـ ـــ ــ الل و ــ
  احلـرام يف املأكوالت و املشروبات و املعامالت . 
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  ورين يف القـرآن الكـرمي . بياء املذكـحفظ أمساء األن :   التاريـخ
ــالسابق و , خمتصر السرية النبوية , خمتصر حياة الصحابة (العشرة املبشرون باجلنة  من ون األولون ــــ

بن ا عبد هللاة و األرقـم و أبوسلمة و ـزيد بن حارث  أمثال بالل و خباب و عمار و ياسر واملؤمنني 
اطمة د و فخدجية بنت خويل أمثال  من املؤمنات السابقات ذلكـك  و, ري مسعـود و مصعب بن عم

ية مسبكر و أم سلمة  و سهلة بنت سهل و ليلى بنت أيب حثمة  و  مساء بنت أيبأو بنت اخلطاب 
ــو زن ـــــو النهرية ــــــ ـــديـ ــ ــ   وةــــــدعـــيف ال جهودهم لىمع الرتكيز ع  ، لبيبة  ة و أم عمارة  و أم قيس وـــ

  لصحابة و الصحابيات . ا و غري هؤالء من ،و صربهم و ثباRم على اإلسالم 
ــــق  : اللغة العربية اللغة  ربية األولية من سلسلة تعليمررات العاملق أي ( ة و إمالء و كتاب راءة ـ

ة اإلمام حممد بن امعـالناطقني mا التابع جلالعربية لغـري ري الناطقني mا مبعهد تعليم اللغة ـالعربية لغ
  ) . يعادهلاية  بالرياض أو ما سعود اإلسالم

  
_  
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_  
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  جدول الدروس 
  لقسم حتفيظ القرآن الكرمي

������������������������   
  

Σ                                                      Γ  

  الربنامج الصباحي املبكر 
  لتحفيظ القرآن الكرمي

  

ΓΓΓΓ ΚΚΚΚ ΣΣΣΣ 
  

    ٧,٠٠ــ  و بعده إىل الساعة   ٤قبل الفجر من الساعة 
  

 

  

 الفرتة الصباحية
  حفظ  إىل الساعة من الساعة

 ١١,٣٠ ٨,٠٠ القرآن الكرمي

 الفرتة املسائية
للحفظ مع املواد 

 األخرى

  حفظ  إىل الساعة من الساعة
  ٣,٣٠  ٢,٠٠ القرآن الكرمي

  التوحيد / احلديث  ٤,١٥  ٣,٣٠
  الفقه / التاريخ
 اللغة العربية

  الربنامج الليلي حلفظ القرآن الكرمي
 العشـاء   و  بني املغـرب
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  الربنامج اليومي لطالب قسم حتفيظ القرآن الكرمي 
  يف دار أيب بن كعب

  ] منه الطالب متكنمدة احلفظ سنة كاملة أو أكثر , حسب  [
  

������������������������������������������������  
  

  حفظ القرآن الكرمي ٧,٠٠إىل الساعة قبل الفجر و بعده 
ـــ  ٨,٠٠ ــــ  حفظ القرآن الكرمي ١١,٣٠ـ

  
 الدقيقة

  
 الساعـة

 ٤ ٠٠ يستيقظ الطالب يف الساعة الرابعة قبل صالة الفجر

 ٤ ١٥ احلفظبيتوضأ و يصلي ركعتني مث يبدأ 

 ٥ ٢٠ يصلي صالة الفجر و يستمر يف احلفظ

 ٧ ٠٠ ورـيذهب للفط

 ٨ ٠٠ إىل الفصل و يستمر يف احلفظ يتوجـه

 ١١ ٣٠ ة )ـولـيتناول طعام الغـداء مث يسرتيح ( القيل

 ١ ٥٠ الة الظهـرـيصلي ص

 ٢ ٠٠ إىل الفصل و يستمر يف احلفظ يتوجـه

 ٣ ٣٠ يدرس مواد التوحيد و احلديث و الفقه و التاريخ و اللغة

 ٤ ٣٠ رـالة العصـيصلى ص

   العصـراسرتاحــة بعــد صـالة 

 ٥ ٣٠ ام العشاءـيتناول طع

 ٦ ٤٠/ ٣٠ ) عشاءبني املغرب و ال يصلي صالة املغرب مث يستمر يف احلفظ (

 ٨ ١٥ الة العشاءـيصلي ص

 ٩ ٠٠ و ينام بعد قراءة األدعية املسنونة للنوم ة النوم ,إىل غرف هـتوجي
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  ددـم لرتبية املهتدين اجلـدار األرق
  

ــلقد ذاع صيت ا:ل ﴾ْث مَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّ َو أَ ﴿ قال تعاىل :            ــــ ـ فضل هللا و عونه ب  – س ـ
ــفاشتهر اسم ا:ل –و لطفه و كرمه  ــ ر ذا مشّ ـل ،و قصده املهتدون اجلدد  ،س يف معظم أحناء كينيا ـــــــ

ـــــز إســـــاحلاج علي حممد عن ساعده لتأسيس مرك لرغبات  يةً و متّ بناؤها تلب  ،المي يف بناية جديدة ــــ
 نُ سَ حْ أَ  نْ مَ  وَ  –لغرض تعليمهم و تثقيفهم بصبغة إسالمية  ،أولئك املهتدين من الوثنيني و غريهم 

  . - ةً ـغَ بْـ صِ  هللاِ  نَ مِ 
 ،ر أعضاء ا:لس باقامة دورات علمية و تربوية هلم حيث يتعلمون فيها مبادئ التوحيد رّ ـــــو ق      

ــو ُمسّيت تلك البناية بـ ،الم ــــــو أركان اإلس عهد "  تيمًنا بدار األرقم يف بداية ال مــــدار األرق"   ــــ
  املكي للدعوة اإلسالمية . 

ـــأقيمت أول دورة يف شهو       ــر شوال عـــ ــ ـــاشهـ ١٤١٢ام ــ ـــمن منطق دينـرتك فيها من املهتــــ ــ ــ  يت ــ
ــعا:اورتني ملدينة ممباسا , و كان  "  كلوليين" و " ربائي "  ــ   و ، ددهم عشرين مهتديًا ـ

من أهل   ٢٢و اشرتك فيها  ، دورة الثانية مث بدأت الـ ،ة شهـرًا واحـدًا فقط دور ـرت الــــــــــاستم
و اشرتك فيها  ،مث بدأت الدورة الثالثة   ،و استمرت شهرين  ،ر ـمن أهل تانا ريف ١٣و    ،متوغا 

ــالني اإلثيوبيني من الالجئي ٤٥ ــ ـــــاهتدوا إىل اإلسذين ـ ــال ال تزالو  ، خميماRم يف املنفىالم يف ـ ــ دار ــ
ــتؤدي دورها جت دد على ما يرام .  ــــــاجلاه املهتدين ــــ  
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  املنهج الرتبوي للمهتدين اجلدد ( يف الدورة التدريبية ) 
  ]مدRا مخسة أشهـر  [

  ]شعبان , كل عام دورتان  ٢٠/ربيع األول إىل ٢٠/ ربيع األول , مث من  ١٠/ شّوال إىل ١٠ابتداًء من  [

  

ــــمن يوم السبت إىل آخ إبتداءً كل أسبوع   –ورة التالية ـاملواد املذك –تدريس  ررـتق            ــــ ر يوم ـ
األربعاء , سوى يوم اخلميس , فقـد خصص منه نصف يوم صباحًا للقرآن الكرمي  , و مادة مقارنة 

     كاآليت :  و املواد األديان فحسب ,
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ــو معرف ،ا و فهًما كلمة الشهادة حفظً -: التوحيد      ،يد و أقسام التوح ،الم و اإلميان ـة أركان اإلســ
   و الرد على الفرق الضالة و املضلة . ،و إتباع السنة  ،دين ـــــمع االهتمام بأحكام ال

ــحبالرتكيز على ص  " دـأحسن القواعكتاب "   من راءة احلروف اهلجائيةق  -: القرآن الكرمي  ةــــــ
تاء و ال ، السني و الصاد ذلك ـــــك  و ،أصوات الذال و الزاي  بنيرق ـالف مراعاة و ،خمارج احلروف 

ــالفاحت سورةو  ، ًرا و حفظًا ـــــراءة القرآن الكرمي نظـــــــق و ،و احلاء و اهلاء و غريها  ، و الطاء ــــ و  ة ـ
  د .  ـ( من سورة الضحى إىل سورة الناس ) مع مراعاة أحكام التجوي ) سور٢٢(
  

" و حفـظ  �مـــــا�سـ من الكتاب املقرر للمجلس " اً حديث ٧٠دراسة   -: الشريفاحلديث 
هم مع ف العلم و األخالق الكرمية و اآلداب اإلسالمية ومن أبواب اإلميان و العبادات  ، منها ١٥

  .   معانيها
  

ـــو ك  –عملًيا  –ة مسائل الوضوء و التيمم و الغسل ـــــــدراس  -: الفقـه ــ ذلك األذان و اإلقامة مع ـ
ـــــــو تعليم الصالة عملًيا حيث يصلي الطالب ركعتني جه ، النطق السليم أللفاظهما تدريبًا على  ،ًرا ــ
ــــالتدفني ك إىل هغسل جتهيز امليت منو  ،و اجلمعة و العيدين  ،أداء الصلوات اخلمسة  و  ، ذلك ـــــ

ــمعرف احلالل و احلرام يف املأكوالت و املشروبات  و ،املعامالت   األحكام يف العبادات  و ئة مبادـ
  . الم ) ـمن نفس الكتاب ( أي اإلسو طريقة الذبح 

  

ـــالسرية النبوي ةــــــــدراس  -: التاريخ اإلسالمي ــــ نفسه ب باالختصار من الكتا  ة مع قصص األنبياءـ
ني أمثال :  السابقني األول آخرون من و ،باجلنة  الصحابة رضي هللا عنهم ( العشرة املبشرون سريةو 

ن عبد هللا بو  ،أيب سلمة و  ،األرقم  و  ،زيد بن حارثة و  ،ياسر و  ،عمار  و  ،خباب و  ،بالل 
ــود و مصعب و غمسع ــ ــ اRم على ربهم  و ثبـــــــــو صادهم يف سبيل هللا ــــــمع الرتكيز على جه )ريهم ــ
  الم .ـــــــــــاإلس

  

ــكتابـ : العريب اخلـط  ـــــــروف اهلجة حـــــــ ــــ ـــ ـ ــــ ــ   لصفؤسسة احلرمني اخلريية لملرر ـــــــقـامل الكتاب اء منــ
  األول االبتدائي . 
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  للمهتـدين اجلــدد  ة األساسيةـدورة الرتبويـالربنامج اليومي لل
δφδφδφδφδφ  الساعـة الدقيقة 

 ٤ ٣٠ رـالطالب قبل صالة الفجيستيقظ 

 ٤  ٥٠ فظ القرآن الكرميحب يتوضأ و يصلي ركعتني مث يبدأ 

 ٥ ٢٠ يصلى صالة الفجر و يستمر يف احلفظ

 ٧ ٠٠ الفطــور ٦,٣٠ النظافــة

 ٧ ٣٠ الطابــور الصباحـــــي

  -إىل الفصل حسب اجلـدول اآليت : يتوجـه
  

 املواد
  

 إىل الساعة من الساعة احلصص

 ٩,٠٠ ٨,٠٠ احلصة األوىل القرآن الكرمي

 ١٠,٠٠ ٩,٠٠ احلصة الثانية القرآن الكرمي

ـــــــــة ــ  ١٠,٢٠ ١٠,٠٠ الفسحــ

 ١١,٠٠ ١٠,٢٠ احلصة الثالثة السرية / التاريخ

 ١١,٤٠ ١١,٠٠ احلصة الرابعة هـالفق

 ١٢,١٥ ١١,٤٠ احلصة اخلامسة ديثـاحل

 ٢,١٥ ١٢,١٥ / الصــالة الغــداء / االسرتاحــة

 ٣,١٥ ٢,١٥ احلصة السادسة اخلط العريب

 ٤,١٥ ٣,١٥ احلصة السابعة دـيـالتوح

ــة  الساعـة الدقيقة بعـد صـالة العصـر   : االسرتاحـــ

 ٥ ٣٠ تناول طعـام العشاء 

 ٦ ٤٠/ ٣٠ صـالة املغـرب

 دروسـمذاكـرة ال بني املغـرب و العشاء

 ٨ ١٥ صـالة العشاء

 ٨ ٤٥ مذاكـرة الـدروس 

 ١٠ ٠٠ يتوجه إىل غرفة النوم , و ينام بعد قراءة األدعية املسنونة للنوم
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  قسم إعداد األئمة و معلمي القرآن الكرمي
        

ف و اجلهل السائدين بني أهل القرى عموماً و عدم اهتمامهم بالعلوم الشرعية للتخلّ  ًراـنظ             
لقرآن و العلوم ا ومعلم و ال أئمة أو د ـد فيها مساجال يوج  ا�ا مسلمون ,سكّ  خصوًصا و ُجلّ 

دة سنة  ملداد األئمة و معلمي القرآن ـدورات تدريبية إلع باقامة و تنظيم ا:لس  ّررـق, الدينية 
 لتحقيق رآن الكرميـداد األئمة و معلمي القـإع اريعو معه مش  ببناء املساجـد و بدأ  كاملة ,

  . داف املنشودةـاأله
و ملا كان الباب مفتوًحا لاللتحاق mذا القسم لكل من كّمل الدورة الرتبوية يف دار األرقم من        

و هو  –أي من املهتدين اجلدد  –كما لوحظ أن بعض القرى ال يوجد فيها سواه   –املهتدين اجلدد 
ذلك ـو ك , رتاك يف الدورة الرتبوية د االشـبعيريد القيام بالدعوة و نشر مبادئ اإلسالم يف قريته 

دورة  ر ا:لس تأهيلهم يف مدة قصرية من خاللفقرّ   , القرى األخرى حتتاج أيضاً إىل أئمة املساجد 
" دورة األئمة و معلمي القرآن  , أقيمت أول دورة مسماة ـب  زة ـفة و مركّ شرعية بدروس مكثّ 

حيفظ الطالب فيها خالل مدة سنة   م١٧/١/١٩٩٣املوافق  هـ ٢٤/٧/١٤١٣  الكرمي " بتاريخ
ه قراءة متقنة مع مراعاة قواعد و يقرأ القرآن كلّ   , واحدة اجلزئني األخريين من القرآن الكرمي 

  دراسة املبادئ األساسية يف التوحيد و الفقه و اللغة العربية .  والتجويد , 
           

     

  املنهج الـدراسي للـدورة التدريبية 
   إلعداد األئمة و معلمي القرآن الكرمي

  ]ة  مدRا سنة كاملـ  [
  

يوم  من يوم السبت إىل آخر كل أسبوع إبتداءً   –املواد املذكـورة التالية  –تدريس  ررـتق           
األربعاء , سوى يوم اخلميس , فقـد خصص منه نصف يوم صباحًا للقرآن الكرمي  , و مادة مقارنة 

  كاآليت :و املواد  األديان فحسب , 
  

لشيخ   "يدرس فيها الطالب األبواب املختارة من مقرر وزارة املعارف" كتاب التوحيد -: التوحـيـد
ة املنتشرة الرّد على البدع و تقاليد اجلاهليب الرتكيز مع –رمحه هللا  –الوهاب  اإلسالم حممد بن عبد

  .   هماو من على شاكلت ة كالشيعة و القاديانيةـة و املضلـرق الضالـ, و الرّد على الف بني العـوام
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 صحة املخارج و توضيح الفرق يف مع مراعاةرفة احلروف قراءًة و كتابًة , مع -: القـرآن الكرمي
 وريها , ـوغ و الزاي و السني و الصاد , و الطاء و التاء و احلاء و اهلاء  األصوات بني الـذال

تارة من  ملخد التجويد اـو حفظ قواع,  التدريب على قراءة القرآن الكرمي حسب قواعد التجويد 
و  و سور أخرى مثل سورة ق –الوقت  سع إذا ات –و حفظ اجلزئني األخريين كتاب " فن التجويد "

 ايةبد من باتقان تالوةالو  , منه  الطالب متكن ريها , حسب ـالسجـدة , و يس و الواقعة و غ
  .  ) فقط  ١٤١م ( ـة رقـسورة البقرة إىل اآلي

  

مع حفظ    " رياض الصاحلني " خمتارة  من كتاب ,  ديث صحيحح دراسة مائة  -:احلـديث 
الثقافة اإلسالمية و األخالق  يفة ـدروس عام و  , و فهم معانيها و شرحها  اخمتارة منه أحاديث
  ري احملدثني .   ـحفظ األدعية املسنونة , و أمساء مشاهو   , احلسنة 

  

النطق بذان و اإلقامـة  زاء ) مع تعليم األـة أجـالفقهية " ( ثالث ئ" املباد دراسة كتاب    -: الفقـه
جلمعة ا و التدريب على اإلمامة و إلقاء ُخطب و الوضوء و التيمم  و الصالة عملياً , , الصحيح 

الة الة عليه و دفنه , و صو الص ,كيفية غسل امليت و تكفينه على  رتكيز ال و, و العيدين 
و   –الوقت  إذا اتسع -,   القمر )  و بيان مقدار الزكاة  اخلسوفني ( كسوف الشمس و خسوف

  حفظ أمساء الفقهـاء املشهورين . 
  

  و )  جزئني من كتاب خالصة نور اليقني ( ة ـرية النبويدراسة خمتصر الس  -: التاريخ اإلسالمي
شاهري ملاالسيما العشرة املبشرون باجلنة و  ريRم ـسر مناذج من ـمع ذك الم ـيف اإلس مكانة الصحابة 

  .  نيـري املؤرخـأمساء مشاه , و أمجعنيمن املهاجرين و األنصار رضي هللا عنهم 
  

  .  دروس اللغة العربية " ئ" مباد  دراسة كتاب  -: اللغـة العـربية
  

ام  وزارة املعارف السعوديـة عطبعة للصف األول املتوسط  (   ـرية التفسـدراس   -:التفسـري 
و  ,ريها مع فهم معانيها و شرحها ـمن سورة الربوج إىل سورة الناس , تفسم ) ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣

  حفظ أمساء مشاهـري املفسرين .
   

  

++++  
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  و معلمي القرآن الكرمي الربنامج اليومي للدورة التدريبية إلعداد األئمة
δφδφδφδφδφ  الساعـة الدقيقة 

 ٤ ٣٠ يستيقظ الطالب قبل صالة الفجـر

 ٤  ٥٠ يتوضأ و يصلي ركعتني مث يبدأ  حبفظ القرآن الكرمي

 ٥ ٢٠ يصلى صالة الفجر و يستمر يف احلفظ

 ٧ ٠٠ الفطــور ٦,٣٠ النظافــة

 ٧ ٣٠ ــيالطابــور الصباحـ

  -إىل الفصل حسب اجلـدول اآليت : يتوجـه
  

 وادـامل
  

 إىل الساعة من الساعة احلصص

 ٩,٠٠ ٨,٠٠ احلصة األوىل القرآن الكرمي

 ١٠,٠٠ ٩,٠٠ احلصة الثانية القرآن الكرمي

ـــــة ـــ ـــ  ١٠,٢٠ ١٠,٠٠ الفسحـ

 ١١,٠٠ ١٠,٢٠ احلصة الثالثة احلـديث

 ١١,٤٠ ١١,٠٠ احلصة الرابعة اللغـة / السرية

 ١٢,١٥ ١١,٤٠ احلصة اخلامسة التوحيد

 ٢,٢٠ ١٢,١٥ / الصــالة الغــداء / االسرتاحــة

 ٢,٥٥ ٢,٢٠ احلصة السادسة / التاريخالتفسري

 ٣,٣٥ ٢,٥٥ احلصة السابعة الفقه

 ٤,١٥ ٣,٣٥ احلصة الثامنة و ـالنح

ــة :  ـ  الساعـة الدقيقة بعـد صـالة العصـر   االسرتاحــ

 ٥ ٣٠ تناول طعـام العشاء 

 ٦ ٤٠/ ٣٠ صـالة املغـرب

 دروسـمذاكـرة ال بني املغـرب و العشاء

 ٨ ١٥ صـالة العشاء

 ٨ ٤٥ مذاكـرة الـدروس 

 ١٠ ٠٠ ينام بعد قراءة األدعية املسنونة للنوميتوجه إىل غرفة النوم , و 
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  دار عروة بن مسعود للتدريب املهين
  

سنة هللا يف عباده أن ُجّل ف ﴾ دِ يْ مِ احلَْ  زِ يْ زِ عَ الْ  ا�ِ وا بِ نُ مِ ؤْ يُـ  نْ أَ  الَّ إِ  مْ هُ نْـ وا مِ مُ قَ ا نَـ مَ  وَ  ﴿ : تعاىلقال     
فصلون من , و ي و أحيانًا يطردون  , عائالRمبل أفراد ُأَسرِهم و اإلسالم يضطهدون من قِ  معتنقي

ماوى و  دونـو ال جي  , رون بالغربة و الوحشة شعبل زمالئهم في, و يقاطعون من قِ  دائرة عملهم 
اطرهم و باً خليو تطي  , و اآلونة احلرجة  ًرا لتلك السلوكيات ,ـال مالذاً آمنًا يلجأون إليه , فنظ

  . ﴾ ةٌ وَ خْ إِ  نَ وْ نُـ مِ ؤْ مُ ا الْ منََّ إِ  ﴿ : تعاىلمؤانستهم , و تطبيًقا لقوله 
فّكر أعضاء ا:لس ِجبِّدية يف إيوائهم و توفري ما حيتاجون إليه من إعانة و تقدمي مساعدة أولية      

لنفسه  يستطيع mا أن يكسبو مهنية  مث تدريب من يرغب منهم على بعض أعمال حرفية   , هلم 
  الÁ على الناس . وت يومه و ال يعيش كَ قُ 

للتدريب املهين حتتوي على طابقني , و افتتحت  "  دار عروة بن مسعود" أنشأ ا:لس      
  هـ , و بدأ العمل يف الورش املهنية كاآليت :٢٩/٧/١٤٢٠د بتاريخ ـرمسّيًا يوم األح

  و فيها عشرون ماكينة خياطة . ,    غرفة اخلياطة   –( أ )     
  و فيها عشرون أجهزة مع الطوابع و اللوازم األخرى .   الكمبيوتر ,غرفة   –)  ب (  

و يشرتط لراغيب االلتحاق بالقسمني املذكورين استكمال الدورة الرتبوية للمهتدين اجلدد , أو       
   األئمة و معلمي القرآن الكرمي .   

_  
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_  
  

  املعهد العلمي للدعوة اإلسالمية 
  

  ]املرحلة املتوسطة و الثانوية  [

  

 لرغبات أولئك احلفاظ من محلة القرآن الكرمي أسس املعهد العلمي للدعوة اإلسالمية , تلبيةً       
 دين من مدارس وـذلك للوافـيب بن كعب " للتحفيظ , و كأ" دار  كملوا دراستهم يف أالذين 

ر , ـافو لوحظ فيهم ذكاء و   أيب بن كعب , دار رى حتفيظية من داخل كينيا على مستوى ـز أخـمراك
  و اهتمام بالغ و إقبال صادق على دراسة اللغة العربية و العلوم اإلسالمية  . 
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, نوات ا متطورًا قويًا ملدة ست سر أعضاء ا:لس قبوهلم يف املعهد , و وضع هلم منهجً فقرّ          
ها هـ , و بعد اجتياز تلك املراحل كلّ ١٤١٧ر شوال ـفالتحق به الطالب , و بدأت الدراسة يف شه

  .  "  شھادة الثانوية"  بالنجاح مينح الطالب 
ررات " ـمق  –و كأ�ا متهيدية لتقوية اللغة العربية   –بأ�م يدرسون يف السنة األوىل علًما         

و هي    – ة العربية التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ـد تعليم اللغـمعه
  ري الناطقني mا " . ـمقررات تعليم اللغة العربية لغ

قررات املرحلة الب مـيستوعب الط  – أي الثانية و الثالثة   –ا هلو يف السنتني التاليتني          
  اإلعدادية , و يف السنة الرابعة و اخلامسة و السادسة يستوعبون مجيع مقررات املرحلة الثانوية . 

يم الكينية يف بتدائية بوزارة التعلالررات املرحلة اـعلًما أ�م يستوعبون يف الفرتة املذكورة مق        
  اللغة اإلجنليزية و قواعدها .  احلساب و اجلغرافيا و اللغة السواحلية و مقررات

  

_  
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  : أعضاء هيئة التدريس

  

  لهو من يقوم بعملية التدريس فيه و حيمل على األق د العلمي ـعضو هيئة التدريس يف املعه   * 
  .  ما يعادهلا  أو  وريوس "ـ" البكال شهادة      
   الق ,حسن األخـ و أن يكون متفرغاً للتدريس  يشرتط يف عضو هيئة التدريس أن يكونو   * 
   مهامه منضبطاً يفو   ,  ا:لس و خارجه  حرم داخل ُجّل تصرفاتهالدين يف بأحكام ملتزماً و     
  بتطبيق لوائح ا:لس , و جداول احلصص دخوالً و خروجًا يف الفصول , و مراعياً  التدريسية    
  , و حمافظاً على الصلوات اخلمس و ألوقات الدوام الرمسي من يوم السبت إىل يوم اخلميس     
  البه قدوة حسنة لط ونـالسنن الرواتب مع عدم تفويت التكبرية األوىل مع اإلمام , حىت يك    
 .  رين ـو اآلخ    

  اء اللحية ,اطًنا مع إعفبشعائر اإلسالم يف مالبسه و هيئته ظاهًرا و ب على كل مدرس أن يلتزم  * 
  و يبذل قصارى جهـده يف مهامه التدريسيةعاملته مع مجيع الطالب وغـريهم,و حسن م    
  نشئة هم على مكارم األخالق حبÁا يف الرتبية و التملتزمًا بالدوام الرمسي إلفادة الطالب , و حيثّ     
   ة . ـالصاحل   
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  :  الدراسة  فيه كالتايل  لس و:لاللتحاق با شروط القبول
  : شروط عامـة : ( ألف )

  أن يكون الطالب مسلماً حسن السرية و السلوك .  -)١(
  ا:لـس و لوائحـه . أنظمةد بالتزام ـأن يتعه -)٢(
  أن يكـون الئًقا طبياً .  -)٣(
  .  إذا أجري له أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية -)٤(
  .ة متاًما ـدراسـمتفـرغاً لليكون أن  -)٥(
  لتحاق با:لـس .  إلتمارة طلب اأن ميأل اس -)٦(

  : شروط القبول و التسجيل يف املعهد العلمي : ( ب ) 
    أوًال : املرحلة املتوسطة

  ظاً متقنًا . حفكامًال , يف املعهد حافظًا للقرآن الكرمي   لاللتحاقأن يكون الطالب املتقدم  -)١(
أو من مدرسة   , أن يكون حاصًال على شهادة حفظ القرآن الكرمي من دار أيب بن كعب   -)٢(

قل تقديره , و ال يلتحاق باملرحلة املتوسطة الايف دار أيب بن كعب ملن يرغب  مستوىرى على أخ
  .سنة  ١٨ـد " و ال يتجاوز عمره عن عن " جـيّ 

      ثانًيا : املرحلة الثانوية
  لتحاق باملرحلة الثانوية .الا يف حاصًال على شهادة املتوسطة  ملن يرغبأن يكون  -)٣(
  أن اليكون قد مضى على خترجه من املتوسطة أكثر من سنتني .  -)٤(
   .ملرحلة الثانوية با لاللتحاق سنة ٢٠سن الطالب  يتجاوزأال  -)٥(

  خارجه .لتزام بلوائح املعهد و أنظمته داخل املعهد و الأن يتعهد با -)٦(

  : املؤهالت العلمية و األوراق الالزمة لاللتحاق باملعهد العلمي:  ( ج )
  أصل الشهادة األخرية اليت حصل عليها الطالب .  -)١(
  .  كشف الدرجات و بيان التقديرات  -)٢(
  شهادة حسن السرية و السلوك .  -)٣(
  , م صورة اجلوازقدّ ي داً ـوافو إن كان ,  شهادة امليالد أو البطاقة احلكومية إن كان كينيًا  -)٤(

  . با:لـس لاللتحاق  كينيايف  وازات اجلبل إدارة ص من قِ أنه مرخّ بو ما يثبت        
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  .  هاعلي صادر من جهة معتمدة املزمنةو خلوه من األمراض  بسالمته جسمياً تقرير طيب  -)٥(
  . X٦ ٤أربع صور مشسية حديثة مقاس  -)٦(
  باملزكني املعروفني ممن هلم معرفة بالطال أو من ,  من إحدى املؤسسات اإلسالمية  تزكيتني -)٧(

  .أنه من احملافظني على أداء الفرائض , و من املتحلني باآلداب اإلسالمية         
  شلن كيـين .  ٥,٠٠٠درها /ـأن يدفع لإلدارة رسوم التسجيل و ق -)٨(
  د منها ـة مع أصوهلا للتأكّ ـاألوراق الالزم  وهادات الش عـمجي م إىل اإلدارة صوردّ ـتق -)٩(

     ليه األصول . إ و االعتماد عليها و االحتفاظ mا يف ملف الطالب عند االلتحاق باملعهد , مث تردّ    
  ش معحضار الفراإ عام و السكن و السرير فقط , و عليهالط للطالب را:لس يوفّ :  لحوظـةم

  .          اللوازمات األخرى للمبيت                     
++++  
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  : الدوام يف املعهد العلمي املستويات و نظام الدراسة و
( ني     تدراسي فرتتنينة من وّ ـي السنوي , و السنة الدراسية مكدراسـد النظام الـيعتمد املعه      

على الشهادة  ولـاملسموح mا للحصى من السنوات ـد األقصـو احل الفرتة األوىل و الفرتة الثانية ) 
  ست سنوات دراسية . العلمي الثانوية اليت مينحها املعهد

  لنجاحبعد اجتيازها با الطالب مينحمدة الدراسة فيه ثالث سنوات و    : القسم الثانوي -)١(
  شهادة إمتام الدراسة الثانوية . فيه         

  النجاحبعد اجتيازها بالطالب  مينح  سنوات وة فيه ثالث : مدة الدراس القسم املتوسط -)٢(
  شهادة إمتام الدراسة املتوسطة . فيه       
  / شوال . ٠١  يناألسبوع الثا :  بداية الفرتة األوىل* 

  شهر ربيع األول .لبداية األسبوع األول  من  * توقف الدراسة للفرتة األوىل :
  ع . ـة أسابيـثالث  ة :ـامتحان الفرتة األوىل مع العطل مدة* 
  ع الثاين . يرب شهر األسبوع األول من من  : بداية الفرتة الثانية *

  شهر رجب . لبداية األسبوع الرابع  من  * توقف الدراسة للفرتة الثانية :
  .  فحسب أسبوعان  امتحان الفرتة الثانية : مدة* 
   .   -أي منتصف شعبان  –األسبوع الثالث  من:  بداية اإلجازة السنوية* 



 

٢٢ 

 

  :  يوميًا كاآليت العلمي الدوام يف املعهـد

  

هد العلمي الدراسة يف املع حسب اجلدول الدراسي باستثناء يوم اجلمعة و العطالت الرمسية تستمرّ 
  ني : ـيف فرتت

  .  راً ـظه ةمن الساعة الثامنة صباحاً حىت الثانية عشر  :   الفرتة الصباحية   -أ ) (
  ًرا .ـعصثالثة و النصف من الساعة الثانية ظهًرا إىل ال  :  الفرتة املسائية   -( ب )
  لربنامج ا معماعدا يوم اخلميس فإن الدراسة فيه تتوقف عند الساعة احلادية عشرة صباحاً       
   .األسبوعي  الثقايف      

  : الطابور الصباحي

  

    ٧,٣٠ة من الساععلى مجيع الطالب من األقسام الثالثة احلضور يف الطابور الصباحي يوميًا  * 
  .  األقسام نفسهاصباحاً حتت إشراف املدرسني من  ٨,٠٠إىل الساعة     

   مسبقاً  لطلبةا و حتديد أمساء و تعيني اليومي الثقافة و مساعده بوضع برنامج للطابور * يقوم أمني
  . دَّدـاحملربنامج ـاللتنفيذ    

  استغالل الطابور بتقدمي توجيهات للطلبة فيما يراه مناسباً .  * لألمني
  قدمي توجيهات, و لت* لألمني انتهاز فرص عند الطابور الصباحي حبضوره شخصًيا لإلشراف عليه 

   بنّاءة و إرشادات قّيمة لرفع مستواهم الثقايف .    
  

  : الرمسيةنظام اإلجازات و العطالت 

  

      -: س نظامه يف اإلجازات وفق اآليتـيتبع ا:ل
  مناسبات عيدي, و كـذلك  يوماً مبا يف ذلك اإلجازات األسبوعية  مخسون* اإلجازة السنوية 

  الفطر و األضحى و هي عشرة أيام لكل منهما .   
  األوىل ة الفرتةـبدايإىل  ر شعبان ـاإلجازة السنوية تبدأ من األسبوع الثالث كل عام يف شه *
   من األسبوع الثاين لشهر شوال .     

++++  
ι_ο_π 

++++  



 

٢٣ 

 

  :ان ــنظام االمتح

   

  �اية كل فرتة دراسية من الفرتتني : األوىل و الثانية .  يف  د االمتحانـ* يعق
  * امتحان الفرتة األوىل يعقد يف شهر ربيع األول , و امتحان الفرتة الثانية يعقد يف شهر شعبان . 

  متحان و عنالدخول يف اال هلم متحان بأسبوع تقريبًا يتم اعالن أمساء الطالب الذين حيقال* قبل ا
  أرقام جلوسهم .   

  * قبل االمتحان بأسبوع يتم إشعار الطالب املمنوعني عن االمتحان يف كل املواد أو بعضها بسبب
  كثرة الغياب .    

قبل مخس دقائق من بداية االمتحان , و ال * على الطالب أخذ مقاعدهم يف قاعة االمتحان 
  يسمح

  و ال اخلروج من القاعة   , دقيقة د منهم الدخول يف القاعة بعد مضي مخسة عشرة ـألي واح   
  مضي نصف ساعة  من بداية االمتحان . قبل   

  اسة , سواء كانت لهكتاب أو كرّ   ح الدخول يف قاعة االمتحان مع أيّ * ال يسمح للطالب املرشّ 
  لسميكةة أو الورقة اـعالقة باملادة املمتحنة أو ليست له عالقة mا , و يستثىن من ذلك اللوح   
  اخلالية عن الكتابة لوضع ورقة اإلجابة عليها .    

  ملء البيانات املطلوبة يف ورقة اإلجابة , و على املراقب تذكري الطالب بذلك .  * على الطالب
  مادة ر منه ذلك يلغى امتحانه للإذا تكرّ  و   , ينذر  يف االمتحانحماولة الغش  للطالب * إذا ثبت

  اليت حاول الغش فيها .   
  ررّ ـتكو إذا   , يلغى امتحانه يف تلك املادة  فعالً  يف االمتحان بالغش الطالب تلبس* و إذا ثبت 

  يف نفس الفرتة يلغى امتحانه لتلك الفرتة .  ذلك منه  
  ةمشرف االمتحان يعترب راسباً يف املاد مقبول من ِقبلذر ـب عن االمتحان بدون ع* كل من تغيّ 

  . االمتحان فيهااليت تغيب عن   
  

   : انـذار االمتحـأع

  

  ف عن االمتحان كلًيا بسب ما ,  أو عن بعض املواد , على الطالب املعذورين للغياب أو التخلّ * 
  إبالغ مشرف االمتحان مسبًقا عن أعـذارهم كتابًيا إال يف األحوال الطارئة و االضطرارية .   



 

٢٤ 

 

رب ـتذر اعـفإذا اقتنعت بالع  على جلنة االمتحانات , عـرض الطلبات تحانممشرف اال علي* 
 ب عنغيّ ت, و إن مل تقتنع به اعترب عذره غري مقبول و يرتتب عليه ما يرتتب على ال ذورًا ـالطالب مع

  ذر . ـاالمتحان بدون ع

  : اعتماد نتائج االمتحانات و إعال�ا

  

يف طالب حاز عليها الر يف الدرجات اليت ـالنظ إمعان  نة من املدرسنيعلى جلنة االمتحانات املكوّ * 
 ل إعدادالفصو  مشريف مث على,  و يصادق عليها بعد املناقشة حوهلا  هلم االمتحان الذي أجري

   .ة النهائية للطالب و إعال�ا على اللوحات , بذكر أمسائهم و درجاRم و تقديراRم ـالنتيج
  
  

  : مستويات النجاح و الرسوب لالمتحانات

  

  تقـّررت مخسة مستويات لالمتحانات يتم من خالهلا حتديد درجاRا و تقديراRا للطالب على   
   -و التايل :ـالنح  

  

  إىل  من  التقديـر

  ١٠٠  ٩٠  ممتاز

  ٨٩  ٨٠  د جًداجيّ 

  ٧٩  ٦٥  دجيّ 

  ٦٤  ٥٠  مقبول

  ٤٩  ٠  راسب
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٢٥ 

 

  
  املنهج الدراسي للمعهد العلمي للدعوة اإلسالمية

  ] للمتوسطـةالسنة األوىل [ 
  الفرتة األوىل

احلصص  ة ـدراسيـررات الـاملق املادة م
 األسبوعية

ول / سلسلة تعليم اللغة دروس من القرآن الكرمي ـ املستوى األ التفسري ١
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض -العربية 

٤ 

  احلديث ـ املستوى الثاين / سلسلة تعليم اللغة العربية  احلديث ٢
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

٢ 

 ٢ لشيخ اإلسالم حممد بن سليمان التميميأصول الدين اإلسالمي ـ  التوحيد ٣

 ٣ سفينة النجاة ( باب الطهارة )  الفقه ٤

 ٢ من ( اجلزء األول )  النحو الواضح  النصف األول النحو ٥

 ٦ إلمام جلامعة ا  -املستوى األول ـ سلسلة تعليم اللغة العربية   التعبري ٦

دروس يف اإلمالء ـ املستوى األول ـ سلسلة تعليم اللغة العربية   اإلمالء ٧
 للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

٦ 

 ٢ المية خمتارة لألطفال ـد إسـأناشي األناشيد ٨

دروس يف اللغة العربية ـ املستوى األول ـ سلسلة تعليم اللغة  القراءة/اخلط  ٩
 اض بالري  -جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -العربية 

٥ 

 ٣ رر الصف األول االبتدائي ( وزارة التعليم الكينية ) ـمق احلساب ١٠

  ة للصف األول االبتدائي ـة السواحليـرر اللغـمق السواحلية ١١
 ( وزارة التعليم الكينية )                  

٣ 

 ٣٨ جمموع احلصص  

  
  

++++  
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٢٦ 

 

  

  املنهج الدراسي للمعهد العلمي للدعوة اإلسالمية
  ] للمتوسطـة[ السنة األوىل 

  الفرتة الثانية  
احلصص  دراسية ـررات الـاملق املادة م

 األسبوعية

الثاين / سلسلة تعليم اللغة دروس من القرآن الكرمي ـ املستوى  التفسري ١
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض -العربية  

٤ 

 ٢ اللؤلؤ و املرجان احلديث ٢

 ٢ األصول الثالثة  ـ لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب التوحيد ٣

 ٣ اة ( باب الصالة )ـسفينة النج الفقه ٤

 ٢ من ( اجلزء األول )   النحو الواضح  النصف الثاين النحو ٥

 ٦ جلامعة اإلمام - سلسلة تعليم اللغة العربيةاملستوى الثاين ـ  -التعبري التعبري ٦

  دروس يف اإلمالء ـ املستوى الثاين ـ سلسلة تعليم اللغة العربية اإلمالء ٧
 - للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة -            

٦ 

 ٢ المية خمتارة لألطفالـد إسـأناشي األناشيد ٨

  –راءة ـ املستوى الثاين ـ سلسلة تعليم اللغة العربية ـالق القراءة/اخلط ٩
 جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض        

٥ 

 ٣ رر الصف الثاين االبتدائي ( وزارة التعليم الكينية )ـمق احلساب ١٠

  للصف الثاين االبتدائية السواحلية ـرر اللغـمق السواحلية ١١
 ( وزارة التعليم الكينية )               

٣ 

 ٣٨ جمموع احلصص  
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٢٧ 

 

  املنهج الدراسي للمعهد العلمي للدعوة اإلسالمية
  ] للمتوسطـة لثانية[ السنة ا

  الفرتة األوىل
احلصص  دراسية ـررات الـاملق املادة م

 األسبوعية

 ٣ الكرمي ـ املستوى الثالث / جلامعة اإلمام دروس من القرآن التفسري ١

 ٣ جلامعة اإلمام –املستوى الثالث  –احلديث  احلديث ٢

 ٢ جلامعة اإلمام –املستوى الثالث  –التوحيد  التوحيد ٣

  اع ( النصف األول)ـمنت الغاية و التقريب للقاضي أيب شج الفقه ٤
 أبواب كتاب الطهارة و كتاب الصالة  

٣ 

 ٢ خالصة نور اليقني  ( اجلزء األول )   السرية ٥

 ٤  جلامعة اإلمام -سلسلة تعليم اللغة العربية املستوى الثالث ـ -التعبري التعبري ٦

 ٢ الواضح يف اإلمالء العريب حملمد زرقاق الفرج (النصف األول) اإلمالء ٧

 ١ أناشيد إسالمية خمتارة لألطفال  األناشيد ٨

 ٤ القراءة  ـ املستوى الثالث  ـ  جلامعة اإلمام القراءة  ٩

 ٣ جلامعة اإلمام  –املستوى الثاين  –النحو  النحـو ١٠

 ٢ جلامعة اإلمام  –املستوى الثاين  –الصرف  الصرف ١١

 ٢ بتدائي ( وزارة التعليم الكينية ) المقرر الصف الثالث ا احلساب ١٢

 ٢ ( وزارة التعليم الكينية ) االبتدائيمقرر الصف الثالث  العلوم ١٣

 ٢ ( وزارة التعليم الكينية ) االبتدائيمقرر الصف الثالث  السواحلية ١٤

 ٣ ) يةوزارة التعليم الكين ( االبتدائيمقرر الصفني األول و الثاين  اإلجنليزية ١٥

 ٣٨ جمموع احلصص  

  
  

++++  
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٢٨ 

 

  املنهج الدراسي للمعهد العلمي للدعوة اإلسالمية
  ] للمتوسطـة لثانيةالسنة ا [

  الفرتة الثانية
احلصص  املقـررات الـدراسية  املادة م

 األسبوعية

 ٣ دروس من القرآن الكرمي ـ املستوى الرابع / جلامعة اإلمام التفسري ١

 ٣ جلامعة اإلمام –املستوى الرابع  –احلديث  احلديث ٢

 ٢ اإلمامجلامعة  –املستوى الرابع  –التوحيد  التوحيد ٣

منت الغاية و التقريب للقاضي أيب شجاع ( النصف الثاين) أبواب   الفقه ٤
 كتاب الزكاة و الصوم و احلج

٣ 

 ٢ خالصة نور اليقني  ( اجلزء الثاين )   السرية ٥

   –املستوى الرابع ـ سلسلة تعليم اللغة العربية -التعبري التعبري ٦
 ة اإلمام ـجلامع   

٤ 

 ٢ الواضح يف اإلمالء العريب حملمد زرقاق الفرج (النصف الثاين) اإلمالء ٧

 ١ أناشيد إسالمية خمتارة لألطفال  األناشيد ٨

 ٤ القراءة  ـ املستوى الرابع  ـ  جلامعة اإلمام القراءة  ٩

 ٣ جلامعة اإلمام  –املستوى الثالث  –النحو  النحـو ١٠

 ٣ جلامعة اإلمام  –املستوى الثالث  –الصرف  الصرف ١١

 ٢ ( وزارة التعليم الكينية )  االبتدائيمقرر الصف الرابع  احلساب ١٢

 ٢ ( وزارة التعليم الكينية ) االبتدائيمقرر الصف الرابع  العلوم ١٣

 ٢ ( وزارة التعليم الكينية ) االبتدائيمقرر الصف الرابع  السواحلية ١٤

 ٣ ) كينيةوزارة التعليم ال ( االبتدائيمقرر الصفني الثالث و الرابع  اإلجنليزية ١٥

 ٣٨ جمموع احلصص  

  

++++  
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٢٩ 

 

  املنهج الدراسي للمعهد العلمي للدعوة اإلسالمية
  ] للمتوسطـة لثالثة[ السنة ا

  الفرتة األوىل
احلصص  املقـررات الـدراسية  املادة م

 األسبوعية

 ٣   كامالً   –تبارك الذي  –التاسع و العشرين  زءاجلتفسري  التفسري ١

 ٣ (  وزارة املعارف )   –للصف األول املتوسط  احلديث ٢

 ٢ (  وزارة املعارف ) -املقرر األول  التوحيد ٣

 ٣ منت الغاية و التقريب للقاضي أيب شجاع ( أبواب ......... الفقه ٤

 ١ أحكام التجويد (اجلزء الثالث) النصف األول هداية املستفيد / التجويد ٥

 ٣ ( النصف األول ) للشيخ سراج الرمحن الندوي  املصطفى  السرية ٦

 ٣  جلامعة اإلمام -سلسلة تعليم اللغة العربية املستوى الرابع ـ -التعبري التعبري ٧

 ٢ اإلمالء للصف الثاين املتوسط( وزارة املعارف ) الفصل األول اإلمالء ٨

 ٢ النصوص األدبية للصف الثاين املتوسط ( الفصل األول ) ةاألدبي النصوص ٩

 ٣ جلامعة اإلمام  –املستوى الرابع  –النحو  النحـو ١٠

 ٢ جلامعة اإلمام  –املستوى الرابع  –الصرف  الصرف ١١

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية ( االبتدائيمقرر الصف اخلامس  اجلغرافيا ١٢

 ٢ ( وزارة التعليم الكينية )  االبتدائيمقرر الصف اخلامس  احلساب ١٣

 ٢ ( وزارة التعليم الكينية ) االبتدائيمقرر الصف اخلامس  العلوم ١٤

 ٢ ( وزارة التعليم الكينية ) االبتدائيمقرر الصف اخلامس  السواحلية ١٥

 ٣ ) الكينيةوزارة التعليم  ( االبتدائيمقرر الصف اخلامس  اإلجنليزية ١٦

 ٣٨ جمموع احلصص  

  

++++  
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٣٠ 

 

  املنهج الدراسي للمعهد العلمي للدعوة اإلسالمية
  ] للمتوسطـة لثالثة[ السنة ا

  الفرتة الثانية
احلصص  املقـررات الـدراسية  املادة م

 األسبوعية

 ٣   كالمالً   –قد مسع هللا  –الثامن و العشرين زء اجلتفسري  التفسري ١

 ٣ ح  ( املستوى العام ) ـاحلديث و املصطل احلديث ٢

 ٢ أسس العقيدة  ( املستوى العام )  التوحيد ٣

٤   
 الفقه

و  ,د الصيو  , اجلهاد (  خمتارة أبواب ,منت الغاية و التقريب 
الشهادات , األميان و النذور و األقضية و السباق , و الذبائح 
 ) و العتق

٣ 

 ١ أحكام التجويد (اجلزء الثالث) النصف الثاين هداية املستفيد / التجويد ٥

 ٣ ( النصف الثاين ) للشيخ سراج الرمحن الندوي   املصطفى السرية ٦

 ٣  مام جلامعة اإل – للصف الثالث املتوسط –املطالعة العربية  التعبري ٧

 ٢ وزارة املعارف ) الفصل الثايناإلمالء للصف الثاين املتوسط ( اإلمالء ٨

 ٢ النصوص األدبية للصف الثاين املتوسط ( الفصل الثاين ) ةاألدبي النصوص ٩

 ٣ التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية  النحـو ١٠

 ٢ رف "   ــذى العـمن كتاب  " ش خمتارة أبواب  الصرف ١١

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية ( بتدائيالامقرر الصف السادس  اجلغرافيا ١٢

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية ( االبتدائيمقرر الصف السادس  احلساب ١٣

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية ( االبتدائيمقرر الصف السادس  العلوم ١٤

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية ( االبتدائيمقرر الصف السادس  السواحلية ١٥

 ٣ ) وزارة التعليم الكينية ( االبتدائيمقرر الصف السادس  اإلجنليزية ١٦

 ٣٨ جمموع احلصص  

  

++++  
ι_ο_π 

++++  



 

٣١ 

 

  املنهج الدراسي للمعهد العلمي للدعوة اإلسالمية
  ] لثانويـةل ألوىل[ السنة ا

  الفرتة األوىل
احلصص  املقـررات الـدراسية  املادة م

 األسبوعية

 ٤  ) يوسف و هود , و يونس , : (  سور التفسري  التفسري ١

 ٤ رياض الصاحلني  ( النصف األول )   احلديث ٢

  كتاب التوحيد للدكتور صاحل الفوزان ( النصف األول )  التوحيد ٣
 رر السنة األوىل الثانوي ) ـ( مق          

٤ 

 ٤ عمدة السالك  ( النصف األول )  الفقه ٤

 ٣ للشيخ سراج الرمحن الندوي القاضي -اخللفاء الراشدون   التاريخ ٥

 ٢  متنوًعا مخسة عشر موضوعاً  اإلنشاء ٦

  )النصف األول (   شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك القواعد ٧
 )  اجلزء األول (من            

٤ 

 ٣ مقرر املرحلة املتوسطة باملعاهد التابعة جلامعة اإلمام  األدب العريب ٨

 ٢ ) الكينية وزارة التعليم (  بتدائيالامقرر الصف السابع  اجلغرافيا ٩

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية (  االبتدائيمقرر الصف السابع  احلساب ١٠

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية (  االبتدائيمقرر الصف السابع  العلوم ١١

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية (  االبتدائيمقرر الصف السابع  السواحلية ١٢

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية (  االبتدائيمقرر الصف السابع  اإلجنليزية ١٣

 ٣٨ جمموع احلصص  

  

_  
ι_ο_π 

_ 

  



 

٣٢ 

 

  املنهج الدراسي للمعهد العلمي للدعوة اإلسالمية
  ] لثانويـةل ألوىل[ السنة ا

  ثانيةالفرتة ال
احلصص  املقـررات الـدراسية  املادة م

 األسبوعية

 ٤ )  الرعد  ,  و إبراهيم  و  احلجر : (سور التفسري  التفسري ١

 ٤ رياض الصاحلني  ( النصف الثاين )   احلديث ٢

  كتاب التوحيد للدكتور صاحل الفوزان ( النصف الثاين )  التوحيد ٣
 (  مقرر السنة األوىل الثانوي )             

٣ 

 ٤ عمدة السالك  ( النصف الثاين )  الفقه ٤

 ٣ للشيخ سراج الرمحن الندوي القاضي -األموية  الدولة  التاريخ ٥

 ١ متنوعاً مخسة عشر موضوعًا  اإلنشاء ٦

   )النصف الثاين (   شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك القواعد ٧
 )  اجلزء األول (من                     

٤ 

 ٢ مقرر السنة األوىل باملرحلة الثانوية  املطالعة ٨

 ٣ جلامعة اإلمام   –مقرر السنة األوىل الثانوية  األدب ٩

  ) وزارة التعليم الكينية مقرر الصف الثامن االبتدائي ( اجلغرافيا ١٠
 مع الرتكيز على خريطة العامل اإلسالمي

٢ 

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية ( االبتدائيمقرر الصف الثامن  احلساب ١١

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية ( االبتدائيمقرر الصف الثامن  العلوم ١٢

 ٢  ) وزارة التعليم الكينية ( االبتدائيمقرر الصف الثامن  السواحلية ١٣

 ٢ ) وزارة التعليم الكينية ( االبتدائيمقرر الصف الثامن  اإلجنليزية ١٤

 ٣٨ جمموع احلصص  

  

_ 

ι_ο_π 

_ 



 

٣٣ 

 

  املنهج الدراسي للمعهد العلمي للدعوة اإلسالمية
  ] لثانويـةل لثانية[ السنة ا

   الفرتة األوىل
احلصص  املقـررات الـدراسية  املادة م

 األسبوعية

 ٤ تفسري سورة البقـرة  التفسري ١

 ٣ جلامعة اإلمام حممد بن سعود –مقرر املرحلة الثانوية  التفسريصول أ ٢

 ٤ تيسري العـالم  ( النصف األول )   احلديث ٣

 ٣ ) النصف األول( كتاب التوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب  التوحيد ٤

 ٤ ( اجلزء األول ) (النصف األول ) من كفاية األخيار  الفقه ٥

 ٢ جلامعة اإلمام حممد بن سعود   -مقرر املرحلة الثانوية   الفرائض ٦

 ٣ يف عهدها  األخرى الدولة العباسية و الدول اإلسالمية التاريخ ٧

 ٢  متنوعًا مخسة عشر موضوعًا  اإلنشاء ٨

  مقرر املرحلة الثانية الثانوية باملعاهد العلمية  التابعة  األدب ٩
   -جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض  –

٣ 

  مقرر املرحلة الثانية الثانوية باملعاهد العلمية التابعة  املطالعة ١٠
 -جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض  – 

٢ 

 ٤ ( اجلزء الثاين )من  ) النصف األول( شرح ابن عقيل  القواعد ١١

  ) وزارة التعليم الكينية مقرر الصف األول الثانوي ( اإلجنليزية ١٢
ــ( مع القواع  د )ــ

٤ 

 ٣٨ جمموع احلصص  

  

_ 

ι_ο_π 

_  
  
  



 

٣٤ 

 

  العلمي للدعوة اإلسالميةاملنهج الدراسي للمعهد 
  ] لثانويـةل لثانية[ السنة ا

  الفرتة الثانية
احلصص  املقـررات الـدراسية  املادة م

 األسبوعية

 ٤ تفسري سورة آل عمران  التفسري ١

 ٤ ري )  ـالم  ( النصف األخـتيسري الع احلديث ٢

 ٣ اإلمام جلامعةمقرر املرحلة الثانوية باملعاهد العلمية التابعة  املصطلح ٣

 ٣ كتاب التوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب النصف الثاين التوحيد ٤

 ٣ ( اجلزء األول ) ( النصف األخري ) من  كفاية األخيار  الفقه ٥

خمتارات من مقرر الثقافة اإلسالمية  للمرحلة الثانوية باملعاهد  الثقافة ٦
   - اإلسالمية سعود جلامعة اإلمام حممد بن -العلمية التابعة  

٢ 

  يف عهدها  األخرى العثمانية و الدول اإلسالمية الفةاخل التاريخ ٧
 مع احلربني العامليتني                    

٣ 

 ٢ مقرر السنة الثالثة الثانوية باملعاهد العلمية جلامعة اإلمام   اإلنشاء ٨

  مقرر املرحلة الثالثة الثانوية باملعاهد العلمية  التابعة  األدب ٩
   -جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض  –

٣ 

  مقرر املرحلة الثالثة الثانوية باملعاهد العلمية التابعة  املطالعة ١٠
 -جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض  – 

٢ 

 ٤  ) من ( اجلزء الثاين )  ريـالنصف األخ( شرح ابن عقيل  القواعد ١١

  ) وزارة التعليم الكينية مقرر الصف الثاين الثانوي ( اإلجنليزية ١٢
 ( مع القواعــد )

٤ 

 ٣٨ جمموع احلصص  

  

_ 

ι_ο_π 

_ 



 

٣٥ 

 

  

  املنهج الدراسي للمعهد العلمي للدعوة اإلسالمية
  ] لثانويـةل لثالثة[ السنة ا

  الفرتة األوىل
احلصص  املقـررات الـدراسية  املادة م

 األسبوعية

 ٤ تفسري سورة النساء  التفسري ١

 ٤ تيسري العالم  ( اجلزء الثالث )   احلديث ٢

 ٣ ) لالنصف األو  كتاب التوحيد للشيخ عبد ا:يد الزنداين( التوحيد ٣

 ٤ ( اجلزء الثاين ) ( النصف األول  ) من كفاية األخيار  الفقه ٤

 ٣ اليهودية و النصرانية األديان  ٥

 ٣ تاريخ دخول اإلسالم يف إفريقيا   التاريخ ٦

  اأساليبهرق ـطاملوضوعات و املقاالت و  ةـكتابل مترينات اإلنشاء ٧
  و تقـدميها  

٢ 

 ٤ البالغة الواضحة  البالغة ٨

  "  " ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني  أبواب من كتاب املطالعة ٩
 للشيخ أيب احلسن علي احلسين الندوي         

٣ 

  للشيخ حممد بن إبراهيم التوجيري  " وة ـالدع" كتاب  الدعوة ١٠
  له أيضاً .  " مهوم و آمال " و 

٤ 

  ) وزارة التعليم الكينية مقرر الصف الثالث الثانوي ( اإلجنليزية ١١
ــد ) ــ  ( مع القواع

٤ 

 ٣٨ جمموع احلصص  

  

_ 

ι_ο_π 

_ 

  



 

٣٦ 

 

  

  الدراسي للمعهد العلمي للدعوة اإلسالمية املنهج
  ] لثانويـةل لثالثة[ السنة ا

  الفرتة الثانية
احلصص  املقـررات الـدراسية  املادة م

 األسبوعية

 ٤ تفسري سوريت املائدة و األنعام   التفسري ١

 ٤ مشكاة املصابيح أبواب خمتارة    احلديث ٢

 ٤ ) ثاينالنصف ال ( ا:يد الزنداينكتاب التوحيد للشيخ عبد  التوحيد ٣

 ٤ ) من ( اجلزء الثاين ) النصف الثاين( كفاية األخيار  الفقه ٤

 ٣ مقرر املرحلة الثانوية باملعاهد العلمية التابعة جلامعة اإلمام الفقهصول أ ٥

 ٣ حاضر العامل اإلسالمي   التاريخ ٦

  و القاديانية   و البهائية الشيعة  الفرق الضالة ٧
دب االختالف و احلوار و ا:ادلـة مع الفرق أالرتكيز على ( مع 

 )    و خصوصاً الشيعة 

٣ 

 ٤ البالغة الواضحــة  البالغة ٨

 ٣ شبهات حول اإلسالم و ردودها  املطالعة ٩

 ٢ طرق التدريس الرتبوية  ط/التدريس ١٠

 ٢ أصول اإلدارة و املكتبة اإلدارة ١١

  ) وزارة التعليم الكينية مقرر الصف الرابع الثانوي ( اإلجنليزية ١٢
ــد ) ــ  ( مع القواع

٤ 

 ٣٨ جمموع احلصص  

  

_ 

ι_ο_π 

_  
  



 

٣٧ 

 

  

   سـيف ا:ل البـع الطـجلمي ةـاللوائح العام

  

  . ا ع أوقاRـة يف مجيــع اجلماعـم واتـبالصل التبكـري جيب على كل طالب -)١( 
  د صالة الفجر إىل الساعة السادسة و النصف . ـقراءة القرآن بعجيب على كل طالب  -)٢(
  بعـد الصلـوات حسب اجلـدول .  ري بأيام هللا و نعمهـالتذكجيب على كل طالب   -)٣(
  .  بدون أي Rاون أو كسل ه ـواجبات و هـعمالااز ـإجنجيب على كل طالب  -)٤(
  التحلي باآلداب عند الدخول يف صالة الطعام و اخلروج منه , بعد الب جيب على مجيع الط -)٥(

  تناوهلم الطعام بالطرق املسنونة , ابتعاًدا عن الفوضى و الشغب , و كل ما يشينهم .      
  لاأن حيرتموا مجيع منسويب ا:لس من املدرسني و اإلداريني و العمّ ع الطالب جيب على مجي -)٦(
  .يتشاجروا معهم ال بالعنف ويواجهوهم ال أن      
  و التشامت عن التخاصمالتحلي باألخالق و التعامل باحلسىن و االبتعاد على مجيع الطالب  -)٧(

   فيما بينهم .      
  األدوات و  األِسرَّةممتلكات ا:لس كالكتب و الفرش و على  احلفاظمجيع الطالب على  -)٨(

   . رىـخاأل      
  دوام صباًحا و مساًء . ـيف الفصل وقت ال د و احلضورـالتواجكل طالب على    -)٩( 
  على كل طالب تعويد نفسه على قيام الليل و صالة التهجد متهيداً إلدراك صالة الفجر -)١٠(

  مع التكبرية األوىل و االلتزام به يف حياته .         

  -من البنود املذكورة لألنظمة  -اء , و كل الرجاء عدم اإلخالل بشيء ـالرج   : ملحوظـة
  تأديبهيف موضوعه مث إنذاره شفوياً أو كتابياً ب تِّ ر الطالب إىل جلنة التأديب للبـو إال حيال أم    

  .ذلك ـر لـفصله �ائًيا إذا اقتضى األمبأو , الالئق      

  : يـن الداخلـنظام السك

   

 ريهم الدخول فيها سواء كانوا طالباً ـلغ* الداخليات خمصصة لطالب القسم الداخلي و ال يسمح 
  ريهم . ـأو غ

  م . اخلاصة m األِسـرَّةأن يناموا يف غرفهم و يستعملوا الدرج و * على طالب السكن الداخلي 



 

٣٨ 

 

  ي .ـدوام الرمسـرف السكنية أثناء الـ* تغلق أبواب الغ
  نظيًفا قبل إال مجيالً يرتكه  ال * على كل طالب يف السكن الداخلي أن يرتب سريره و شرشفته و

  ة .ـاخلروج من الغرف  
لذين يقومون اأمساء الطالب حيدد كتابياً ف غرفته السكنية و أمني الغرفة * على كل طالب أن ينظّ 

يف  النظافةب ـدالتفقو على أمني الغرفة   حسب األيام يف ورقة تعلق على اجلـدار ,بأعمال التنظيف 
   .الغـرف للتأكـد منه 

  إال بإذن املشرف , و للمشرف يف أي ظرف من الظروف ح للطالب اخلروج من ا:لس* ال يسم
  راءات ضدهمـاذ اإلجـو تسجيل الغائبني الخت  من األوقات وقت ذ احلضور يف أيـحق أخ  
  . ة دون ذلك ـو احليلول   

  ة . ــع أوقات الراحـيف مجي الكامل دوءـلتزام باهلإل* على الطالب ا
   .س �ائياً ـيفصل من ا:ل قام بالسرقـةكبرية فمن ثبت أنه   معصية* تعترب السرقة 

  
  

  املكـتـبـة

  

 مكتبة صغرية يف قاعة كبرية يف الطابق األول من مبناه اإلداري:لس املعارف اإلسالمية  و   
عات إسالمية ضو األرديـة  حول مو و يـة  و السواحلية واإلجنليز لعربية حتتوي على آالف من الكتب ا

 الفنون ، ما إىل ذلك من العلوم و الفقه و السرية و التاريخ و األدب وخمتلفة كالتفسري واحلديث و 
ــجلرائـتأتيها الصحف و ا ذلكـــــو كـ ـــد و ا:ـــــ كن املكتبة و لمن أحناء العامل  دينية الت العلمية و الـــــ

ــع الكتب العلمية و املر د من ـحتتاج إىل مزي ارسـني ة لسد حوائج الباحثـني و الدـو املصادر الالزماجــــ
   .   ة للباحثـني و الدارسـنيـزة بتسهيالت عصريـون املكتبة جمهـو إشفاء غليل الواردين و تك

 



 

٣٩ 

 

   و مكانتهم و دورهم يف خدمة ا:تمع الدعاة

  

ة يف ـون اإلماميتولّ  فهم  -و � احلمد  - متنوع نشاط دعوي دعاةـلل س:لا يف دـيوج         
 املدن الشعبية يف األماكنيقفون يف  ,هم دعاة متجولونمنو , و التدريس يف املدارس,  املساجد

ه إىل القرى و األرياف و يرشد املسلمني إىل أحكام الدين و ـاملزدمحة من الناس , و منهم من يتوجّ 
   ,مبادئه و يشرحالم اإلس التوحيد و دين إىلاآلخرين  يدعو, و منهم من هم على التمسك mاحيثّ 
ن الصحيح النقي م المـالقدامى اإلسرف املسلمون ـفع  –مجيعاً  و قد بارك هللا يف جهودهم -

  ني , الوثني  و ديهم مئات من النصارى أسلم على أي و  املزدوجة الشركيات و اخلرافاترواسب 
  .  - فيهم قساوسة و ذو اإلمتيازات الرفيعة يف ا:الس الكنسية العاملية

  
  

  

   خدماته و تطوراته و إجنازاته  سا:ل
        

ما نوى س , و يؤدي رسالته كـأن يرتقى هذا ا:ل تعاىل منذ تأسيسه ن مشيئة هللافكان م                  
 ,تشّعب  و عـحىت توسّ   ,  رو تطوّ  يف ُسّلم الرقى نج مع الزمافتدرّ  ,ي حممد مؤسسه احلاج عل

قارة اإلفريقية ال آفاق يف, و اشتهر امسه  ذاع صيته , و  ساحة الواسعة كثرت مبانيه يف تلك املو 
إليه  يفدون افريقيإبشرق  كبريًا صرحًا إسالميًا   مركًزا و ة , حىت أصبحـجبهوده العلمية املبارك

 نيتفقهو و  , ريقية و ينتهلون من مناهله و يستنريون بعلماءهدول اإلفمن ال جهةمن كل  الطالب
هم علّ ل ه و يشرحون مبادئه ـأحكامغو�م و يبلّ  دينـمو�م اللريجعوا إىل قومهم يعلّ  ,يف الدين 

  ذرون . ـحي
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  : س إىل اآلنـو هكذا على مرِّ الزمن و كرِّ السنني قد خترج من ا:ل
  : و التايل ـعلى النح اطالبً  ] ٩٣٤٥ [من مجيع األقسام  م )٣٢٠١ /هـ ٤١٤٣(
  

  

  ٨٢٢    :   دار أيب بن كعب -)١(
  ١٠٧٤  :  األئمة و معلمو القرآن  -(أ)    :      مـدار األرقـ -)٢(

  ٣٩٥٠  :    دد ـدون اجلـاملهت -(ب)                                     
    ٨٨     :       املعهد العلمي -)٣(
  

_  
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   هـو احتياجات سـموارد ا:ل

  

ى من جهة أخر  أو , ةيومحكعدم قبول أية منحة أو معونة  قّرر أعضاؤه سنظًرا لسياسة ا:ل     
ي يف لّ عتماد الكإلو ا  ,  دين و إفسادهـأفراد أو مجاعات تريد إمالء أو تسليط أهوائها املنابذة لل

ميزانيته تربعات  ي,  إمنا تغطِّ ليس له إقطاعات أو موارد ثابتة  إذه و تعاىل  ى هللا سبحانميزانيته عل
وات و الزك ذلك أموالـك  و  , ري ـذوي اخلسلمني من األثرياء و امل معوناتم و عب املسلالش

 داخل ده من املتربعني يفإال ما جن ,و ليس هناك مصدر حمّدد للميزانية  الصدقات جبميع أقسامها ,
أكثر من  ون يتعلمون و يتفقهى نفقاRم علإذ   , كل خري   احملسنني زى هللاجف  البالد و خارجها ,

 –ةقيامذلك يف ميزان حسناRم يوم الل هللا جع -عاجلون و يعيشون و ي سست مائة طالب يف ا:ل
 دٌ لَ وَ  , وَ  هِ بِ  عُ فَ تَـ نْ يُـ  مٌ لْ عِ  وَ  يةٌ ارِ جَ  ةٌ قَ دَ : صَ  ثٍ الَ ثَ  نْ مِ  الَّ إِ  هُ لُ مَ عَ  عَ طَ قَ انْـ  انُ سَ نْ اإلِ  اتَ ا مَ ذَ إِ   ((:  εقال 

 ا وَ فً لَ خَ  اً قفِ نْ مُ  طِ عْ أَ  مَّ ـهُ للّ اَ  ((  :و قال أيضاً    ـ   ] ١٣٧٦[ رواه الرتمذي : برقم  )) هُ و لَ عُ دْ يَ  حٌ الِ صَ 
  . ] ٤٨/ص٢الرتغيب و الرتهيب : ج [)) ًفا لَ تَـ  اكً سِ ممُْ 
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  : ا:لس مطبوعاته و منشوراته

   

الفرق لى ع و تردّ   ,  اإلسالم ئرية تشرح مبادـقام ا:لس بطبع كتب كثقد  احلمد �       
ة للمهتدين الرتبية اإلسالمي راترّ ة و الشيعة اإلثنا عشرية , و مقمثل القادياني  , الضالة و املضلة 

ت س املعارف اإلسالمية ثالث جمالـدر عن جملتص كما باللغتني ( العربية و السواحلية ) اجلدد ,
  ربية و السواحلية ."  بالعاملعارف و  "   , ة باإلجنليزي س "" ا:ل  باسم

و يسعـدنا أن نتقـدم إىل قـرائنا األعـزاء من أحـدث طريق يف جمال املعلـومات , فمجلس          
باط اآلن ميكـن لكم اإلرت  املعارف اإلسالمية و جمالRا بني يدي القـراء على صفحة اإلنرتنت ,

 بكـةش با:لـس , كما تيسرت لكـم قـراءة ا:الت و االستفادة منها أينما تكونون يف العامل على
  اإلنرتنت . 

Website: www.mmislamiyyah.com 
 

  

  : يةاملستقبل همشاريع ا:لس و
  
  

  تأسيس كلية القـرآن الكـرمي و علومـه . -)١(
   مني للمدارس العصرية .املعلّ  تأسيس كلية تدريب -)٢(
العمل و   راءة ,ـو الق لمطالعةلة ـس و حيتوي على قاعامة مبىن واسع يليق مبكتبة ا:لإق -)٣(

و  ـزويدها بالكتب بت , نيـراء و الباحثـتفي برغبات القالاليت املوجودة حالًيا  على تطوير املكتبة
  ني . ـالدارس ني وـبتسهيالت عصرية للباحث جمهزةكون تو  ع و املواد التعليمية املناسبةاملراج

  .برغبات الطالب و طموحاRم العلمية إنشاء فصول دراسية تفي  -)٤(
  .  يـالب القسم الداخلـن لطـإنشاء السك -)٥(
  ظفني .  و ألعضاء هيئة التدريس و امل عمائر سكنيةإنشاء  -)٦(
  ظفني .و املإنشاء عيادة تسد حاجة الطلبة و املدرسني و  -)٧(
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  سـذة على ا:لـناف
  

  

ًزا ا  و  مركصرًحا إسالميً  –امباال كيك  –يعترب جملس املعارف اإلسالمية يف أمكيين  احلمد �   
زار مقر  دية يف داخل كينيا و خارجها  , و قع املؤسسات اإلسالميعرتف بذلك مجي  هاًما ,تربويًا 

لعامل اإلسالمي يف اكثري من كبار الشخصيات اإلسالمية   و إجنازاته هتآو اطلع على منشئ , ا:لس 
و يتقبل  سـلعلى شئون ا:  القائمني يبارك يف جهود أن و تعاىل متنَّوا على هللا سبحانه و كّلهم 

دمات خ و ا:لس  نمن شئو من فيض  ضسوى غيذا ليس ـه و  ,أعماهلم و ينفع mم املسلمني 
  ة . ـه اجلليلـأعضائ

ذا الدليل ليس إال نافذة لالطالع mا على أهدافه و إجنازاته و طموحاته و مشاريعه ـو ه          
ي وقت اجة من أحيف أمس فا:لس اآلن  – هِ لِ اعِ فَ كَ   ْريِ ى اخلَْ لَ عَ  الُ الدَّ :εو قد قال  -املستقبلية 

الية , للخروج من أزماته امل, و  للمساعدة لتحقيق طموحاته و غاياته و أهدافه املنشودة  ,  مضى
و أعجبوا  , د بعرقلة املسرية أحياناً , و قد زار إخواننا األفاضل ا:لس و شاهدوا إجنازاته اليت Rدّ 

ري ـل خني له , ألهل ا:لس و طالبه كـز و جل و سائلـلوا عن انطباعاRم , داعني هللا عmا , و سجّ 
ملعنيني بأمور إخوا�م يف مشارق األرض و مغارmا , لإلسهام هة إىل كل احملسنني و او الدعوة موجّ  ,

توى ر , و التنسيق بني املؤسسات العلمية لرفع املسـيف أعمال اخلري , و التفقد هلا بني حني و آخ
و  نة ,هو الناس , خصوًصا يف الظروف الرا د و البيئة ـي و الثقايف و الدعوي حلاجات البلـالعلم

 الَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ أَ  امَ  وَ  ﴿ قال تعاىل : , , و لرسالته العاملية األوقات خدمة للدين احلنيفيف كل عموًما 
َو َلِكنَّ  ًراـيْ ذِ نَ  اً وَّ ريْ شِ بَ  اسِ لنَّ لِّ  ةً افَّ كَ   الَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ  وَ  ﴿  ] ١٠٧[ سورة األنبياء : رقم األية  ﴾ ْنيَ مِ الَ عَ لْ لِ  ةً محَْ رَ 

 هُ لُ وْ سُ رَ  وَ  َعَمَلُكمْ  ى هللاُ رَ يَـ سَ وا فَ لُ مَ اعْ  لِ قُ  وَ  ﴿ . ] ٢٨: رقم األية  سبأ[ سورة   ﴾ َأْكثـََر النَّاِس الَ يـَْعَلُمْونَ 
  . ﴾ ونَ لُ مَ عْ َستُـَردُّْوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َو الشََّهاَدِة فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تَـ َواْلُمْؤِمنُوَن َو 

    ] ١٠٥[ سورة التوبة : رقم األية                                                  
++++  
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  الزائرون يف رحاب ا:لس 
  
  

  هم حنوهاتتأثراتهم بإجنازاته و انطباع
  

  سفري خادم احلرمني الشريفني 
  

إنه من دواعي الغبطة و السرور و االبتهاج احلضور إىل هذا الصرح العلمي الديين الثقايف          
الدين اإلسالمي العظيم لقد أثلج صدري حبمد هللا يف فضل وجه خلدمة أالذي يؤدي الرسالة على 

ذلك ـكهذا اليوم املبارك مبناسبة حفل خترج الدفعة الثانية من املعهد العلمي للدعوة اإلسالمية و  
وضع حجر األساس للمطعم , أسأل هللا سبحانه و تعاىل أن جيزي القائمني على أعمال هذا املركز 

  بكل خري و أسأل النجاح و السداد ألبنائي الطلبة وفقهم هللا يف الدنيا و اآلخرة و احلمد � .
   

  أمحد عاشورهـ                          سعادة املهندس نبيل بن خلف بن ١٤٢٤/ شعبان ٢٣
  سفري خادم احلرمني الشريفني لدى مجهورية كينيا                                                    

  
  نائب سفري خادم احلرمني الشريفني

  

ج دفعة ـريـة حفل ختـهـ للحضور و رعاي١٤٢٢/ من شعبان ١٨تشرفت اليوم السبت                 
هـ أتقدم جبزيل ٢١/١٤٢٢ام الدراسي ـاإلسالمية مبدينة ممباسا كينيا للعس املعارف ـجديدة من جمل

 ور و التقدير على القائمني على هذا الصرح اإلسالمي داعًيا هلم بدوام التوفيق و السداد ـالشك
  للخرجيني بالنجاح يف مراحل التعليم القادمة بإذن هللا . 

  هـ     ١٨/٨/١٤٢٢ 
  سامي مجيل عبد السالم هندي                                                            

  نيا كيية  ر مجهو نائب سفري خادم احلرمني الشريفني لدى                                               
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  موجه الدعاة مبكتب امللحق الديين السعودي 
               

ة و املعهد العلمي للدعوة اإلسالميفقد يسر هللا يل زيارة جملس املعارف اإلسالمية                                   
و دار عروة بن مسعود و غريها من املدارس و املراكز و لقد سرين ما اطلعت عليه و ما مسعته من 

يهم و أوص ع اإلخالص يف القول و العمل ـتالوة القرآن و علم من الطلبة , و أسأل هللا للجمي
  رب على عملهم الطيب و صلى هللا على نبينا حممد و آله و صحبه و سلم .بالص

   

  هـ ١٩/٤/١٤٢٤
  موفق بن سليمان احلريب                                                               

  موجه الدعاة مبكتب امللحق الديين السعودي                                                    
   بسفارة خادم احلرمني الشريفني يف نريويب                                                      

  
  

  وفد ا:لس األعلى للشؤون اإلسالمية 
  سعوديةيف اململكة العربية ال           

  

فقد يسر هللا لنا زيارة جملس املعارف اإلسالمية و ما فيه من معاهد لتدريب املهتدين                
رنا د سـو ق  و دار عروة بن مسعود للتدريب املهين , و دار األرقم  و دار أيب بن كعب  اجلدد 

س و ـالقائمني على ا:لزى هللا ـالم و املسلمني , فجـماشاهدناه من جهود جبارة يف خدمة اإلس
املنفقني على هذه املشروعات املباركة خري اجلزاء و نسال هللا املوىل عز و جل أن يشركنا معهم يف 

  األجر و املثوبة و هللا يتوىل الصاحلني و احلمد � أوالً و آخًرا .

   

  هـ٢٥/٣/١٤٢٢   

   

   دـد. صاحل بن حسني العاي    قاسم بن سعد املبارك                                     
  األمني العام للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية                                                       

  يف اململكة العربية السعودية                                                                   
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  وفد رابطة العامل اإلسالمي
         

  رب العاملني و صلى هللا على نبينا حممد و على آله و صحبه , أما بعد :  د �ـمـاحل                       
األئمة و  ذلك دورة تدريبـفقد سعدنا حبضور حفل اختتام الدورة التدريبية للمسلمني اجلدد و ك

 صدورنا من إقبال إخواننا من املسلمني اجلددد رأينا و مسعنا هنا ما أثلج ـو ق  معلمي القرآن الكرمي
و كان سرورنا بالغًا لكون   , ريهم ـيام املسيحية و من غألممن كانوا قساوسة و رجال  دين يف ا

إلسالمية ة اـوا حاجة اإلخوة املسلمني اجلدد إىل املعرفـاإلخوة يف جملس املعارف اإلسالمية قد أدرك
ريهم ـو ذلك لكي يكونوا دعاة خري و هدي لبين قومهم و غة و التدريب على كيفية إبالغ الدعو 

ذا العمل العظيم ـممن يفتح هللا قلوmم لإلسالم , فنسأل هللا تعاىل أن يثيبهم و يثيب القائمني على ه
دار أيب بن كعب , جعلنا هللا و إياهم   و م ـداد فيه على مدرس ذلك دار األرقـالذي رأينا االستع
  مسيع قريب .  هداة مهتدين إنه

  

  هـ١٢/٨/١٤١٧  
   مساحة الشيخ / حممد بن ناصر العبودي                     أمحد احلسانحممد           

رابطة العامل اإلسالمي  مبكة املكرمة                                                                                                                        
    
  

  مكتب توعية اجلاليات بالقصيم 
  بريدة السعودية ١٤٢ص ب :         

  

األرقم دار  هـ ١١/٥/١٤١٢د ـد زرنا يف يوم األحـد � رب العاملني و بعـد : لقـمـاحل              
التابعة ملؤسسة جملس املعارف اإلسالمية لرتبية املسلمني اجلدد و قد أعجبنا مما رأينا من ختطيط و 

بعض املشاريع النافعة جعلها هللا يف ميزان من أحسن mا و قام عليها  و ساهـم يف األعمال  تنفيذ
ع التوفيق و السـري على هدي حممد صلى هللا لًما و عمالً  عليه و سلم عالنافعة  ,  نرجو هللا للجمـي

ضاعف هللا للجميع األجـر و املثوبة و صلى هللا و سلم على نبينا حممد و على آله و صحبه و 
  سلم .        

ز                                                         و    حممد  التوجيري    عبد العـزـي
  مكتب توعية اجلاليات بالقصيم                                                             
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  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
            

 ففقد زرت جملس املعارف اإلسالمية مبدينة ممباسا جبمهورية كينيا إبّان جوليت املكلّ                                 
قبل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية فرأيت جملًسا حيتل جامعة إسالمية تعىن بتدريس mا من 

ج اإلسالمي الصحيح , و يعنون بتحفيظ القرآن ـريها مما خيدمها على املنهـالعلوم الشرعية و غ
دمة و يقوم عليه أناس حمتسبون يعملون خل يبشر باخلري   الكرمي مما يسر اخلاطر و يشرح الصدر و

و قاموا على خدمة هؤالء الطالب و  –ال أزكيهم على هللا تعاىل  - ذلك وـهذا الدين أحسبهم ك
ل و اهم اإلخالص يف القو ة و أن يرزقنا و إيّ ـر و املثوبـتعليمهم , فأسأل هللا أن يعظم هلم األج

ممن أعطاه هللا  ذاـع على كتابيت هلاهم على دينه القومي , كما أوصي من يطالعمل و أن يثبتنا و إيّ 
هللا  و , و أن يدعم مثل تلك املرافق فهي  ة ـماًال أن يستثمر ماله يف مثل هذه املشاريع الراحب

" و ما تقدموا من خري فألنفسكـم  " و نسأل هللا للجميـع التوفيق و اإلعانـة و   التجارة احلقة 
  السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته . 

  م ٢٣/٨/٢٠٠٠هـ / ٢٣/٥/١٤٢١
  حسني بن عبد هللا بن عبد العزيز العبيدي                                                

  األستاذ املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض                                    
  كلية الشريعة  قسم الفقه                                                             

  
  

  داد الدعاة ـز إعـوفد من مرك     
  وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية بالكويت      

   

 د : تشرفنا بزيارة جملس املعارفـو بعد � و الصالة و السالم على رسول هللا ـمـاحل         
لسداد ه و نتمىن هلم التوفيق و اـرف على إدارتـز و التعـالع على نشاط املركـاإلسالمية و ذلك لإلط

  على ما يبذلونه من جهد يف عملية التحفيظ و نشر الدين اإلسالمي يف كينيا .
   

  م ٤/٢/٢٠١١يوم االثنني    
  يد أمحـد الكندري / ول٢/ جابـر علي بوزبـر                         ١              

  / راشد حزام الدوسري ٤/ مشعل عبد هللا العجمي                      ٣              



 

٤٧ 

 

  ة ـرييـد اخلـهيئة زاي 
  دولة األمارات العربية املتحدة   

   

و حبمد � رأينا األحوال طيبة جًدا من ناحية  زرنا جملس املعارف اإلسالمية د �ـمـاحل        
  ريًا . ـم هللا خـو جزاك الكرمي التعليم و القرآن

  م    ٢٧/٤/٢٠٠٣ 
  الشيخ / صادق بن معيوض         السيد / بدر حمسن العلي                                   

  
  

  اجلامعة اإلسالمية أمبايل أوغندا 

  

حبضور هذا االحتفال العظيم الذي يتم فيه ختريج عدد من حفظة كتاب هللا الكرمي  نعتزّ         
  نسأل هللا التوفيق و السداد للقائمني على خدمة هذا العمل التارخيي و هو ويل التوفيق . 

  هـ ١٧/٨/١٤٢٥  
   د. عبد القادر بلونديم                                         ٢/١٠/٢٠٠٤  

  أوغندا  –اجلامعة اإلسالمية أمبايل                                                          
  

  وفد كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية ثيكا كينيا 
  

رب العاملني و الصالة و السالم على نبيه الكرمي صلى هللا عليه و سلم زرنا  احلـمـد �            
و  –يا التابعة للجنة مسلمي إفريق -حنن ممثلي كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية ثيكا كينيا 

عجاز و بورك فيه و نأمل إلعجاب و اإلوجدنا عمالً متكامالً و جهدًا متواصالً مبدًعا بلغ حد ا
 ذا نسال هللاـ أن يكون له دور هام و مستقبل مشرق و دعامة لإلسالم و املسلمني , هلبإذن هللا

سبحانه و تعاىل أن يبارك يف من يقوم به و أن يكون خالًصا لوجه هللا تعاىل , كما نرجو أن يوفق 
  العاملني فيه يف كل ما يقومون به .

  / الشيخ إمساعيل حسن حسني ٣   / األستاذ أمحد عبده   ٢/ د . موسى حممد الطيب      ١
  / عبد الوهاب عبده أمحد .٤



 

٤٨ 

 

  ة ـاملؤسسة الرباهيم اخلرييد ـوف
  

د : لقد تشرفنا يف هذا اليوم األحد ـالم على رسول هللا و بعـالة و السـو الص                
نا من ا رأيو قد سرنا م  هـ بزيارة جملس املعارف اإلسالمية يف كيكامباال مبدينة ممباسا٢٣/١/١٤٢٠

اإلسالمية يف نفوس الناشئة و كذلك حرصهم على تعليم كتاب هللا  ئتنظيم للعمل و غرس املباد
زاهم هللا خري اجلزاء على ما يقومون به خلدمة ـحفظًا و تالوًة و خاصة للمهتدين اجلدد , فج

و  و العمل الص يف القول ـخه أن يرزقنا و إياهم اإلـاإلسالم و املسلمني و زادهم حرصاً و نسأل
     م و رمحة هللا و بركاته .ـالسالم عليك

  هـ٢٣/١/١٤٢٠    

   

  / وليد بن عبد الواحد النوح ٢                     يخ الطاهر عبد العزيز      / الش١           
  نيا املشرف على مكتب كي   رئيس اللغة العربية مبركز الرباهيم الثقايف                           

   ملؤسسة الرباهيم اخلريية                                                                            
  
  

  وفد اململكة العربية السعودية 
         

قد د : فـرب العاملني و الصالة و السالم على أشرف املرسلني و بع د �ـمـاحل              
ا أ�م و سرن و العدد الكبري  ز و سرنا ما رأيناه  من النشاط و احلماس ـتشرفنا بزيارة هذا املرك
م ما يكون عالة ـو األعمال املهنية حبيث املسل رعي ـم الشـدد و العلـدين اجلـجيمعون بني تعليم املهت

ذلك و أن يسدد و نسأل هللا أن يوفق اإلخوة القائمني على  ذا هو الواجب ـريه و هـعلى غ
قهم و أن يثبت اجلميع على دين هللا عز و جل و صلى هللا و سلم على نبينا حممد و خطاهم و يوفّ 

  آله و صحبه و سلم .

   

  هـ ١٤٢١/  ٩/  ١  
    حممد الربيدي نعبد هللا بعبد العزيز بن إبراهيم اليحي                                   

         اململكة العربية السعودية                                                                     
               



 

٤٩ 

 

  : مؤسسة عيد آل ثاين
   

س املعارف اإلسالمية يف مدينة ممباسا يف دولة كينيا قائمون بالدعوة إىل هللا تعاىل و ـفإن جمل         
  ن من ثالثة أقسام :و ا:لس يتكوّ نشر العلوم الشرعية  

  مركـز علمي ثانوي  يتعلم فيه  الطالب العلوم الشرعية اإلسالمية .  :   القسم األول  -
  قسم لتحفيظ القـرآن الكـرمي حيفظون الطالب القرآن الكرمي .    :    القسم الثاين -
 و  قسم املسلمني اجلـدد و فيه يتم تعليم املعتنقني لإلسالم القرآن الكرمي    القسم الثالث :  -

 ما حيتاجون إليه من أمور دينهم . 

و اإلخوة القائمون على املركز معروفون لدينا , و للعلم فإن املركز قائم على جهود شخصية      
يف الدعوة إىل هللا عز و جل  ,  و نشر العلم  و هو حباجـة ماسة إىل الدعـم املادي حىت يستمرّ 

  الشرعي و خاصة يف صفوف غري املسلمني .
  

  كتبه : مراد بن أمحد القدسي                                                     
  خطيب مسجد اإلمام الشاطيب                                                      

  شارع جيبويت خلف سيت ماكس     –صنعاء                                                
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 مثل الذين ينفقون                                 

  أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت         
  سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة و اهللا         

و اهللا                                             يضاعف ملن يشاء
  واسع عليم

 

  

]         ٢٦١[ البقرة :        
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