
 

 

  

 

 



 

 

 
  

 
 زؤية وكرتحة ملشسوع:

ة برنامج القراءة
َّ
 اجلاد

 
 

 احلمد هلل، والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل، وعلى آلو وصحبو ومن وااله. 
 .بعدأما 

فال خيفى ما للقراءة من دور عظيم وحموري يف البناء العلمي والثقايف والفكػري يي أمػم مػن 
معلػػـو بالوػػرورة والبد هػػم، ولػػي  ىػػو أمهيتهػػا ومقػػدارىام االمػػا فيمػػا ايمػػم،  ػػن اػػاف الكػػالـ عػػن 

لفكػػػرة مق  ػػػم  ام وصػػػفاملػػػراد ىهنػػػا أف لقػػػرر الوػػػرور ات، وإذػػػا املػػػراد يف ىػػػ ه الصػػػفحات أف ل ػػػرح 
ؤسسػػيم دعو ػػم ، بإشػػراؼ ةهػػم مللقػػراءة ادػػادة، ادامعػػم بػػة الفرد ػػم وادماعيػػم  ػػوؿ إمامػػم برلػػام   

وىل إمامػػػػم برلػػػػام  للقػػػػراءة ظالبيػػػػوب التنظػػػػاي، والت بيقػػػػي، علػػػػى مػػػػا سػػػػي   أو علميػػػػم أو يربو ػػػػم، يتػػػػ
 يفصيلو.

اإلعالميػػم  آاليػػوب-مػػن يايػػاف صػػوارؼ العصػػر  و  ا رأ ت ػػم  ػ  ومػػد دعػػا احلاةػػم إىل ىػػ ا ال ػػرح لػػ
حلػػد  ، ولوافػػ  علػػى اثػػا مػػن أىػػا ا ػػا ويػػالش العلػػم، والبػػااؿ اثػػا مػػنهم بػػاإلعالـ ا -والتقنيػػم

 الكثػػا  يلػػا البػػوا ا   ػػن اسػػتهلكا  ةتمػػاعي عػػن املصػػادر ايصػػليم للػػتعلم والثقافػػم،التواصػػا اال
من ةهودىم، و)سرما( النفي  من أومػامم، دمػا سػبز عاوفػام مبػهودام عػن القػراءة ادػادة العلميػم 
 واملنهجيم، واليت ىي املصنع احلقيقي للمثقف ايصيا ويالز العلم اداد، دوف ما الصرفوا إليو.

إذػا  -ومفػا عليػو  دمػا-دورات القػراءة وبراههػا ب أف  الػز  لااػا دفػع إىل ىػ ا ال ػرح  ودمػ
ي عػػػػي بإ صػػػػاؿ ادالػػػػز التنظػػػػاي للقػػػػراءة، ا سػػػػاليبها، ومنهجيتهػػػػا، ويػػػػرؽ يسػػػػر عها..ا ، فػػػػإذا مػػػػا 

 



 

 

 ا احلػد، إىل املتلقػي يراتػو ليضػوض التجربػم بنفسػو، فمػنهم مػن  قػف عنػد ىػ ا يلا ايفكػار  ل  أوص  
ومػػػنهم مػػػن  ػػػتحم  فػػػ ة بعػػػد يلػػػا الػػػدورات والػػػسام ، ا  رةػػػع يػػػدر يام إىل سػػػاب   الػػػو، ومليػػػا 

 املبػػػروع املقػػػ ح   ػػػوةمػػػنهم مػػػن  سػػػتمر، مػػػا ب  كػػػن لػػػو لصػػػيز سػػػاب  مػػػن القػػػراءة، فكػػػاف ىػػػ ا 
أدعػػى لتجػػاوز ةالػػز التنظػػا الػػ ىط إىل الت بيػػ  الفعلػػي، بػػا حماولػػم للجمػػع بػػة ادػػالبة، ليكػػوف 

 لتفعيا املدروس ملا مت التنظا لو. لو  معام، العمليمالعلميم و لالستفادة 
علػػػى فقػػػرات يبػػػما أىػػػم النػػػوا ي املهمػػػم  ػػػ ا السلػػػام ، وةعلػػػا ىػػػ ه الرؤ ػػػم  نيػػػابومػػػد 

ضػػػمن  الػػػز الفقػػػرات  يػػػارات متعػػػددة، ليػػػتم يدارسػػػها مػػػن مبػػػا ادهػػػم املنفػػػ ة، لتضتػػػار املناسػػػز 
ومكػػػاف ينفيػػػ ه، والفتػػػم املسػػػتهدفم، و ػػػا ذلػػػا مػػػن املتاػػػاات الػػػيت  تعػػػ ر ل بيعػػػم السلػػػام  وومػػػا 

ضػػب ها بقالػػز وا ػػد  ػػتم ي بيقػػو علػػى اػػا احلػػاالت، امػػا أف ىػػ ه ا يػػارات املتعػػددة يفػػت  ايفػػ  
أمػاـ منفػػ ي السلػػام  لبنػػاء  يػارات أ ػػرذ  ػػا مػػا مت ذاػػره، اقػوا م أ ػػرذ مػػن الكتػػز، أو آليػػات 

ا لفػػػا النظػػػر إىل العناصػػػػر ايساسػػػيم ملثػػػا ىػػػػ ا السلػػػام ، ولوا يػػػو النظر ػػػػم ينفيػػػ ، وإذػػػا املهػػػم فيهػػػػ
 والعمليم.

 واهلل املستعاف.
 

  

 



 

 

 الفقرات التي سيتم الحديث عنها ىي:


















 ًالخيار األخير() :وقفة مع.ا لو لم يتوفر لك ىذا الةرنامج ؟ما ذ -وأخيراً –عاشرا 
  

 



 

 

 :اسي الربٌاوج.أواًل 
ن للسلػػػام ، ااشػػف عػػن فكريػػو وأىدافػػػو العامػػم، وةػػاذب للفتػػػم مػػن ايمػػور املهمػػم ا تيػػػار اسػػم معلػػ

 ب  ا السلام  من ايمساء املق  ماملستهدفم لتب ؾ فيو، وإ ساف  االسم إ ساٌف للم سمَّى، 
 ادادة، ينظا وي بي  القراءة

 ال بيم الفرد م على القراءة العلميم
 لقراءة العلميم.ا

  القراءة ادرد م.
 .ءالقرَّا بناء  

 القارئ اداد.
 
 
 :فكسة الربٌاوج.ثاٌيًا 

، أو  ػػومةالسلػػام  عبػػارة عػػن دورة يف ينميػػم مهػػارة القػػراءة،  بػػدأ السلػػام  ةر لػػم ينظا ػػم، ملػػدة  ػػـو 
وذلػا  تعلم ال الز فيهػا منهجيػم القػراءة ادػادة، وايسػاليز املثلػى للقػراءة، ا  نتقػا إىل ادالػز الت بيقػي، 

 ي   بدأ ال الز بقراءة هموعم من الكتز مد  ددت مسبقام، فيقرأىػا أسابيع مثالم(، ٗ-ٕ)يف ف ة حمدَّدة
مػػراءة فرد ػػػم، ولكػػػن يف مكػػاف إمامػػػم الػػػدورة، مراعيػػام مػػػا يلقػػػاه يف ادالػػز التنظػػػاي مػػػن أسػػاليز، مػػػع متابعػػػم 

ػػػا وايفػػػام،  للتحوػػػا، وةلسػػػات  مػػػع مػػػا  لػػػـا يلػػػا املتابعػػػم مػػػن لظػػػاـ  وػػػوره ومقػػػدار يقدمػػػو يف القػػػراءة، ام 
 للمدارسم، و وافا مبجعم.

 
 :زسالة الربٌاوج.ثالجًا 

يكػػػوف يف العػػػادة مصػػػا بم الػػػيت سامَّػػػم العبػػػارة ال ب-أ  ػػػا اػػػاف ذلػػػا املبػػػروع-املقصػػػود برسػػػالم املبػػػروع 
تجػاوز صر املبروع )فكرةم وأىدافام( يف مجلػم مصػاة ورموىػا دمػا ال  تضتفلعنواف املبروع وللجالز الدعا ي لو، 

 الس ر.
 فمما  ق ح لرسالم برلام  القراءة ادادةب

 القراءة ادادة، رمو بناء العادة، وينميم اإلفادة. -
 القراءة ادادة، بناء للعادات، وينميم للم لك ات.  -
 "و ا ةلي  يف الاماف اتاب".-

 



 

 

 أمم امرأ..عادت لتقرأ- أمم )امرأ(..ب ياؿ )يقرأ(-
 
 :لربٌاوج:وَ اي اهلدف األساسزابعًا 
بتنميػػػم الر بػػم والبػػػم للقػػراءة عنػػػد املتلقػػي، ويكػػػوف الػػػدافع  بنػػاء عػػػادة القػػراءة ادػػػادة الفرد ػػم املثمػػػرة، 

سػػاليز املصػػابرة واد ل ػػد يف ةػػرد الكتػػز العلميػػم، مػػع التػػدر ز علػػى اسػػتعماؿ ايالػػ ا  لد ػػو، ويربيتػػو علػػى 
وينميػػم ملكػػم االسػػتيعاب والفهػػم العميػػ   ،أثنػػاء القػػراءةم وجتنػػز العػػادات السػػيت ،املثلػػى للتعامػػا مػػع الكتػػاب

 للمادة العلميم.والنقد املوضوعي 
 

 :عناصر ثالثةفاىدف األساسي جامع بين 
 بتكو ن الر بم والدافع ال ا ، واملصابرة على القراءة، لتكوف متعمم للقاري(.)تربية سلوكية -أ

 .أثناء القراءة( نز العادات السيتم، وجت)باستضداـ ايساليز املثلىمهارة علمية -ب
 .)بالتدبر والتحليا ملا مرأه(َمَلَكة علمية ذىنية-ج
 

 التي يُ َتوصَّل من خاللها لتحقيق األىداف تجمع بين جانةين: الوسائل
ب ببػػرح أسػػاليز القػػراءة ادػػادة وأىػػدافها ويرمهػػا، مػػن  ػػالؿ دورة مصػػاة يف بدا ػػم الجان  ا التنري  ري-ٔ
 السلام .
ب ةسػػػػاعدة املتلقػػػػي علػػػػى ي بيػػػػ  يلػػػػا ايسػػػػاليز، بالبػػػػروع يف القػػػػراءة املسػػػػتمرة جان    ا التيةيق    يوال-ٕ

، يف ةوٍّ مجاعي يعاوٍل، مستمر لعدة أسابيع، يف أ د املكتبات العامػم، وبإشػراؼ   لساعات متعددة متواليم اا  ـو
 ومتابعم من يلبم علم وخمتصة.

 
 :األِداف  الفسعية لمربٌاوج.خاوشًا 
سر احلاةا وإزالم ا يبم بة يالب العلم واتز العلػم الكبػار، بإاسػاصم صػفم الصػس وادلػوس ا-ٔ

 املتواصا للقراءة ادادة لو دىم.
يم اإلةرا يم للقراءة ادادة يف وامع يالز العلػم، بإ صػا ا لػو ينظػاام، ومتابعتػو مليرسيخ ال رؽ الع -ٕ

 عليها ي بيقام.
 ل كات ا-ٖ

 والنقػاش احلػوار ملكػم ا ،لعقليم التحليليم واالسػتنباييم للمػادة املقػروءةإاساب ال الز امل

 .الرأي عن التعبا على القدرة ومكلم النقاش، ةلسات  الؿ من والنقد

 



 

 

القػػػراءة( ةنهجيػػػم ومتابعػػػم،  يػػػ  إف -الػػػدرس-أف  سػػػتكما يالػػػز العلػػػم أراػػػاف العلػػػم الثالثػػػم)احلف -ٗ
 على ايوؿ والثاٍل دوف الثال .  الز الدورات والسام  العلميم يراا

بة التلقي الفردي، والتعػاوف ادمػاعي علػى القػراءة املسػتمرة، واإلشػراؼ  إ اد ةوٍّ علمي، ةامع  -٘
 للملا املال   لكثا من القراء. واملتابعم على ةودة التلقي والتحصيا، ويارد  

با عمػػره ويلقيػػو العلمػػػي، مسػػاعدة ال الػػز علػػى أف  ػػػنظم ومتػػو، و ػػد ر لفسػػو بنفسػػػو، يف مسػػتق-ٙ
 (.هاؿ القراءة ويلز العلميف  ي  إف ى ه الدورة متثا من رة بة ال بيم ادماعيم والفرد م)

 .بناء  لقات وصا بة يالب العلم واملكتبات العلميم العامم يف البلد -ٚ
 
 

  

 



 

 

 :تفصين الربٌاوج(آليات التٍفير املكرتحةسادسًا(. 
،وذلا  ي بي  ى ا السلام ، مثم آليات عد دة حمتملم يف  بذمملها فيما  لي من عدة لواح 

 اجلّة املٍفرة. -1
ى ا السلام  موةػو لكافػم ادهػات املعنيػم بادالػز العلمػي والػدعوي وال بػوي واالةتمػاعي يف البلػد، 

تعلػيم، املػدارس إلمامتو وينفي ه على الفتم املسػتهدفم)الفقرة التاليػم(، فيبػماب ادامعػات والكليػات، إدارات ال
النظاميػػػم، وإدارات ايلبػػػ م  ال البيػػػم، مكايػػػز ومنػػػدوبيات الػػػدعوة، املكايػػػز التعاوليػػػم، املكتبػػػات العامػػػم 
وا اصػػم،  لقػػات  فػػي  القػػراف واملػػدارس القرآليػػم، املرااػػا العلميػػم واالةتماعيػػم وال بو ػػم، املرااػػا والنػػوادي 

 ا للجالبةب الرةايل والنسا ي.الصيفيم، ادمعيات العامم، و ا ذلا، واا ذل
فتتوىل ى ه ادهات اإلشراؼ والػدعم لكػا مػا جتػاج إليػو ىػ ا السلػام ، مػن يػوفا مبػرؼ عػاـ علػى 
السلػػام ، ومسػػؤوؿ عػػن املتابعػػم والتحوػػا، وميتػػم املكػػاف املناسػػز للقػػراءة وللػػدورة وحللقػػات النقػػاش، ويػػوفا 

 ادوا ا التحفيا م. الكتز إف أمكن، والنوا ي اإلعالليم، وا ا
 ومد يكوف ادهم الداعمم ماا رة للجهم املبرفم.

 
 :الفئة املشتّدفة -2

 تم  د د الفتم )أو الفتات(املستهدفم من السلام ، حبسز املر لم العمر م، أو الدراسيم، أو مستوذ 
 التلقي العلمي.

بقم) صوصػػػام مػػػػن لا يػػػػم امػػػا جػػػػدد، ىػػػا سػػػػيكوف السلػػػػام  خمايبػػػام لفتػػػػم وا ػػػدة مػػػػن الفتػػػػات السا
 التحصيا العلمي( أو عدة فتات، وى ا مهم يف الفقرة التاليم)مسارات السلام (. 

 واملق ح أف يكوف الفتم املضايبم ابتداءم يالب ادامعم فما فوؽ، ول الب الدورات العلميم.
 و نظر يف املميا ن من الثالو م.

 أو حمددام للمميا ن منهم.و نظر بناء على ذلا ىا  كوف اإلعالف عامام، - 
ا  نظػػر يف يوسػػيع ل ػػاؽ ىػػ ه الفتػػم املسػػتهدفم ال قػػام، بوضػػع بػػرام  مناسػػبم لكػػا مر لػػم عمر ػػم أو 

 علميم ميكن أف ي ب  عليو، حبسز ما  ناسبها.
 
 ودَّة الربٌاوج: -3

ة إىل شػهر  ق ح أف  بتدئ )برلام  القراءة( يف اإلةازة الصيفيم، فيكوف يف مدة  مناسػبم)بة أسػبوع
 مثالم(. 

 



 

 

وبعد هنا تو   نظ ػر يف يكػراره أثنػاء إةػازات مادمػم، أو أف  كػوف علػى يػواؿ العػاـ بصػيام مناسػبم)الظر 
 الفقرة سابعامب ما بعد السلام ( .

 
 :الوقت -4
 (.لعدة أسابيع،  الؿ اإلةازة الصيفيمسينف  السلام   باعتبار أف)
 تعل  بالوما، ومثم أمور مابلم  يارات متعددة .فيما  أمر  نباي أف  كوف ثابتام مثم 

 .اال  سم  ب ما منهو ، جورىا ال الز ب أف جدد عدٌد معةٌَّ من الساعات  وميام فاألمر الثابت
 .يف اليـو ( ساعاتٗواملق ح)

 مق  اتب، فثمم من اليـو وأما موضع ى ه الساعات ايربع
  د دام. اال الز حبوورمه لـا    )اا ف ة ساعتاف(،ف ياف صبا يتاف-أ
 (]]بينها لصف ساعم مفتو مب إف ار[[3ٖٜٓ-3ٖٓٚصباح)-ٕ ( ٚ-٘)صباح -ٔ
 
 ثالث ف ات،   لـا ال الز حبوور ف ية منها على ايما. -ب
 (.3ٖٓٙ-3ٖٓٗمساء)-ٖ (3ٖٜٓ-3ٖٓٚصباح)-ٕ ( ٚ-٘)صباح -ٔ
 
 أربع ف ات،  لـا ال الز حبوور ف ية منهما على ايماب-ج
 (ٕٔ-ٓٔصباح)-ٖ (3ٖٜٓ-3ٖٓٚصباح)-ٕ ( ٚ-٘)صباح -ٔ
 (.3ٖٓٙ-3ٖٓٗمساء)-ٗ

 و د د ا يار املناسز حبسز اللجنم املبرفم، ومدرما على اإلشراؼ يف ى ه ايومات.
 ػػػدد ةلسػػػات للمنامبػػػم، أسػػػبوعيم أو يف ايسػػػبوع مػػػرية، يػػػاداد ادلسػػػات ويقػػػا حبسػػػز اثافػػػم -
 .)سي   احلد   عنها(السلام 

 
 وساحن الربٌاوج: -5

 إذا   دِّدت مدة ى ا السلام )الدورة الصيفيم(ب
 فإما أف  كوف يف مر لم وا دة،  الؿ الف ة الددة الها.  

 أو يف عدة مرا ا ينقسم ف ة السلام  إليها)مثالمب مر لم أوىل يف أسبوع، وثاليم يف ال ي  ليو(

 



 

 

ا ا، أو  كوف ال الز خماام، فقد  نهػي الػبعم مر لػم ا إما أف  لـا مجيع ال الب باةتياز مجيع املر 
 وا دة، ومد  نهي البعم ثالثم مرا ا مثالم. 

فمػػػن خيتػػػار اةتيازىػػػا الهػػػا،  لػػػـا ز ػػػادة عػػػدد الصػػػفحات الػػػيت سػػػيقرؤىا  وميػػػام، ورةػػػا ز ػػػادة سػػػاعات 
 احلوور.

حبوػور ةػاء ومن خيتار مر لم وا دة، فتقلا عػدد الصػفحات، أو يو ػد عػدد الصػفحات، و  الػز 
 من مدة السلام .

 
 
 :)وشتويات الربٌاوج(وشازات الربٌاوج-6

 واملقصود باملسار)أو املستوذ( ىناب املستوذ العلمي ال ي ي بي  عليو اتز السلام .
 من املمكن أف  كوف برلام  القراءة مقتصرام على مسار وا د)يالب العلم املبتد ة( مثالم.ف

 ه املر لم، وا ا عدد الصفحات، وزمن احلوور.ف اعى الكتز املناسبم   
عػػا  عػػدة مسػػارات)أوؿ وثػػاف وثالػػ ..(، اػػا مسػػار ميثػػا مر لػػم علميػػم  للسلػػام ومػػن املمكػػن أف جت 

 معينم، ما بة مبتد ة ومتوس ة ومتقدمة.
 .واملق ح أف  بتدأ ةسار وا د، ا ينظر اللجنم املنظمم يف ةدوذ ز ادة املسارات فيما بعد

 
 :كتب الربٌاوج-7

 بفيها  ياراففثمم وأما الكتز املقررة للقراءة يف السلام ، 
 أال تكون الكتا محددة.-أ
ػػمَّى لػػويػػ ؾ لل الػػز ا تيػػار هموعػػم مػػن الكتػػزف حبسػػز مر لتػػو العلميػػم  خيتػػار كػػاف، ، دوف أف ي س 

 اتو التعاوف على القراءة.و كوف املقصود من مبار أو ما رمسو لو معلمو، وما وصا إليو يف مراءيو ا اصم، 
 و  ا ا تماالف أ وامب، تكون الكتا محدَّدةأن -ب

  الؿ ف ة الدورة. اا ال البأف جدد يف الدورة اتاب أو هموعم اتز مير عليها  -ٔ 
تػػار املبػػارؾ مػػن اػػا هموعػػم اتابػػام، )إمػػا أف أف  ػػدد هموعتػػاف أو أاثػػر مػػن الكتػػز، خي-ٕ 

ؼ املسػػارات)راةع الفقػػرة السػػابقم(، وإمػػا أف  كػػوف للمسػػار الوا ػػد عػػدة ختتلػػف هموعػػات الكتػػز بػػا تال
 هموعات من الكتز خياَّ بينها املبارؾ(

 



 

 

الكتػز يف اػا فػن، ليضتػار واضػع  ةتػات))يف آ ر ى ا العرض ثالثػم ذػاذج مق  ػم، وبعػدىا مسػرد 
 ((واملستو ات السلام  منها ما  ناسز وما السلام  والفتم املستهدفم

 
 :وا يمتزوْ الطالب أثٍاء الكساءة-8

 وى ا راةع إىل ما يق  و اللجنم، ومقدـ الدورة اليت يف بدا م السلام .
 ب ودما  ق ح يف ذلا

تسػػػجيا الفوا ػػػد العلميػػػم العامػػػم، والعلميػػػم املضتصم)موضػػػوع معػػػة  هػػػتم بػػػو بعػػػم ايمػػػور املهار ػػػم، ا
(، سػواء االػا الفا ػدة منصوصػم، أو دمػا  سػتنب و القػارئ القارئ، ابح   نوي حبثػو أو رسػالم أو درس  عػد ه

أو الدعو َّػم)اليت  نػوي أف  )اليت  نػوي القػارئ أف  عمػا صػا(،الت بيقيػم من االـ املصنف، وا ا الفوا د العمليم
  دعو إليها  اه(.

إمػا يف يػرة اا ذلا برموز  وعها القارئ على ا وامش أثناء القراءة،  ا  رةػع هنا ػم اليػـو ليقيػدىا، 
 الكتاب، أو يف م ارة  اصم.

 .وا ا يسجيا اإلشكاالت، وايستلم العارضم 
)عػدد الصػفحات الػيت مرأىػا أثنػاء القراءة يف القػراءةيقد مػو مقػدار  حبسػاب القػارئ قػـو ومن ذلا أف 

 .الدد ، لتكوف دافعام لو لينهي  ابو من القراءة يف الومايف اا ثل  ساعم مثالم( من  الؿ ةدوؿ صاا
الػػيت  نباػي أف  ػػ ه عليهػا املتلقػػي  ،بعػم العػػادات اإل ابيػمرص علػى يكػػو ن ودمػا  لتامػػو اػ لاب احلػػ

يدر يام، ومن ذلاب  سن ادلوس، القراءة السر عم، يف املواضع اليت  تملهػا، ينميػم ملكػم ال ايػا وااللػدماج 
 مع املقروء...

القػػػراءة، ومػػػن ذلػػػابيرؾ النكػػػوص يف القػػػراءة)أي اثػػػرة  وباملقابػػػا، مفارمػػػم بعػػػم العػػػادات السػػػلبيم يف
 الرةوع(،يرد البرود وااللبااؿ املتكرر بامللهيات)أ اد   ةالبيم، ةواالت..ا (

من املهارات والعادات اليت  قصر املقاـ عن ذارىا، واليت فصا فيهػا مػن اتػز ومػن ألقػى ذلا  و ا
 .مليتم ةثا ذلاملقروءة واملر يم واملسموعم( )ا وؿ مهارات القراءة ويرمها، واملكتبم ودرَّب 

ببكا واض  وخمتصر  ػالؿ الػدورة املقػررة يف  ي قدَّـ بعم يلا)الوسا ا والعادات(ومن املف ض أف 
بتػدرج ووامعيػم، ودوف مثاليػم أو إثقػاؿ، فإلػو مػن الصػعز أف  لتػـا املبتػدئ بكػا  اػا  ذلػا  ،أوؿ ى ا السلػام 

 .ما ميا يف ى ا اجملاؿ

 



 

 

،  وي على ايساليز الػيت  لتامهػا ال الػز يف اػا اتػاب، (القراءة ادادةب)نظر يف يصميم م ارة -
حبيػػ   كتػػز ال الػػػز فيهػػا فوا ػػد القػػػراءة، حبسػػز ال ر قػػم املقػػػررة، ويكػػوف موزعػػم علػػػى أمسػػاـ الفوا ػػد الػػػيت 

 يعتمد، فمثالم اا علم  كوف لو مسمو ا اص.
 
 املدازسة:  جمشات -9

لسػم  منامبػم  مجاعيَّػم للمقػدار املقػروء يف آ ػر الومػا  وميػام، أو بعػد عػدة أ ػاـ،  ػتم  ي   تم عقد ة
 يداوؿ أبرز الفوا د واإلشكاالت.

 وسواء ا د الكتاب ال ي سي قرأ، أو ااف متعددام، وإف االا يف ايوَّؿ أوىل.
موعػم ينػامش اتػز السلػام (ب فكػا ه-ٚويف  اؿ يعدد اجملموعات من الكتز )الظر ما يقدـ يفب 

 ما مرأيو من اتاب.
ويتم إدارة ادلسم من م با املبرؼ على السلام  أو أ د يلبم العلم،ومػن املمكػن أف يواػا فيمػا بعػد 

د  لكا يالز  ومام ما لينامش زمال و، و د ر  لقم احلوار.  إىل أ د ال الب، جدَّ
 ويتم في ىذه الجلسة: 

ور الػػ ي  ػػدور عليػػو اػػالـ املصػػنف يف القػػدر الػػ ي متػػا بيػػاف الفكػػرة العامػػم واملقصػػد الكلػػي والػػ-
 مراءيو من ذلا الكتاب، وذلا من مبا مد ر ادلسم.

 ا  برع املباراوف يف يرح الفوا د)البارزة( والفرا د املمياة، اليت )امتنصها( اا فرد من مراءيو.-
 ا  ا.ا    رح ما استبكلوه من معاف  أو مسا ا، لي دار النقاش يف ي لز احل-

 ويف املرا ا واملستو ات املتقدمم من ى ه ادلسات،  واؼ إىل ما سب ب
التقييم الكلي والنقد العاـ للمقدار املقػروء، مػن النا يػم العلميػم، واملنهجيػم البحثيػم، و ػن ادوالػز -

 اللاو م والفنيم، مع البياف يبرز لوا ي التميا أو مظاىر النقص فيو.
أف يكػػوف يلػػا ادلسػػات من لقػػام لػػبعم املبػػار ع البحثيػػم القصػػاة، بتكليػػف وأ وػػام، فمػػن املمكػػن -

البعم ببح  مس لم مبكلم، أو  ر ػر موػيم مهمػم دمػا مت ي ار ػو، فيبحثهػا املبػارؾ، و ػتم يقييمهػا ولقػدىا 
 من بقيم املباراة.

 والهدف من جلسات المدارسة: 
 ، وشد  بعوهم يزر البعم.ب  احلماس ويبجع املباراة يف املوي ص ا السلام -
 متابعم يقدـ املباراة يف القراءة، واستيعاصم للمقروء، من م ب ا املبرؼ، ولو ب ر    ا مباشر.-
 أف  ستفيد اا مبارؾ من الفوا د اليت ذارىا زميلو، وفايو يدو نها، لتحق  الفا دة اياس.-

 



 

 

امتنػاص الفوا ػد ويقييػدىا، ومػن منهجيتػو أف  ستفيد اػا مبػارؾ مػن ال ر قػم الػيت سػلكها زميلػو يف -
 يف استنباط الفوا د اليت ب  نص عليها املصنف، وإذا استفادىا بق ْدر من الت ما واالستنباط.

و ن)االستبػػكاؿ(، ىػػو فػػنق ال  تقنػػو ادميػػع، فيكػػوف يف يػػرح ذلػػا وي ل ػػز  لِّػػو فا ػػدة ةا يػػمب -
ليها،  فقد  نال  شػيء علػى مبػارؾ و فػت  علػى آ ػر،  وىي الكبف عن يلا املسا ا املبكلم، وادواب ع

اما أف فيها فا دة اليم، وىي بناء املنهجيػم يف االسػتنباط واالستبػكاؿ، ويرسػيخ املنهجيػم حلػا املبػكالت، 
 ودفع التعارض.

وعليػػػػو فػػػػإف ا ػػػػدؼ ايبػػػػرز مػػػػن ةلسػػػػات املدارسػػػػمب يالمػػػػ  ايفكػػػػار، وبنػػػػاء الػػػػػم ل كات العلميػػػػم، -
 د م، والتدرب على منهجيم البح ، والتحليا والنظرة الكليم واملقاصد م عند املباراة.وال ىنيم، والنق
 
 
 :ٌظاً املتابعة-11
 من قةل الجهة المشرفة.تقدم اليالا ومدى تحصيلو متابعة أي 

 واملتابعم على ألواعب
 .ب ف  لـا ال الز باحلوور لعدد  معة من الساعات،  تم  واه فيهامتابعة الحضور:-1

واي سن أف  كػوف ىنػاؾ فػ ات متعػددة يفػت  فيهػا املكتبػم أو مكػاف إمامػم القػراءة، و لػـا ال الػز حبوػور 
 ساعات(.ٗعدد من يلا الف ات، ا ف يوضع أربع ف ات، اا ف ة ساعتة، و لـا ال الز حبوور ف ية)

 صفحات  وميام.عددام معينا من ال ب  ي   لتـا ال الز أف  نهيمتابعة المقدار المقروء-2
 ( صفحم للمتقدـٓٓٔللمبتدئ، و) ( صفحم  وميام ٓ٘قراءة)ا ف   لا ـ ب

يػدو ن )مثالمب ب بالت اد من يدو ن الفوا د، وايبػاع ال ػرؽ املقػررة يف الػدورةمتابعة المنهجية في القراءة-3
 .(الفوا د ب لواعها، يلضيص مواضع من الكتاب، استضداـ التض يط أو الفسفوري، ... ا .

 فيها من يرح للفوا د واإلشكاالت. . من  الؿ ةلسات املدارسم، وما  تممتابعة التفهم-4
 .همرؤو أو من  الؿ ما مم  من ايستلم يوزع على ال الب يف هنا م اا  ـو باملقدار ال ي 

أو من  الؿ ةلسم فرد م مع مبرؼ يف هنا م اا  ـو جدد ىا استوعز ال الز القػدر املقػروء، أو 
  لز منو إعاديو.ال في

 
 
 

 



 

 

 التكييي: ٌظاً-11
 فتوضع ضوابط معينم ومعيار م لتقييم ال الز على مدذ يقدمو و صيلو.

ا ف يوضع دراةػات حمػددة حلوػوره اليومي)عػدد السػاعات الػيت  وػرىا(، واػ ا لتقدمػو يف القػراءة، 
درةػات حلوػوره امػا يوضػع ىل،  حلوػوره الػدورة ايو الستعمالو ال رؽ املقررة يف يدو ن الفوا ػد، واػ ا وا لا 

 .ةلسات املنامبم
لل الػز،  يػػ   قػػي  بدمػػم مػدذ يقدمػػو يف السلػػام ، و كػوف حمفػػاام لػػو لا ػػادة بالنسػػبم والتقيػيم مهػػم 

 التقدـ ال قام، اما ألو مهم يف ادوا ا واحلوافا الددة للسلام .
ػػعا الوػػوابط التاليػػم وامثػػاؿ ي بيقػػي لتوضػػي  الصػػورة، ففػػي إ ػػدذ الدورات)مػػدما عبػػرة أ ػػا ـ( و ض 

 للتقييمب
 ( درجة، موزعة كما يلي:444يكون التقييم من )

 درةات  وميام( ٓٔدرةم( ) ٓٓٔاحلوور يف الوما الدد  وميام)-
 درةات  وميام( ٓٔدرةم( ) ٓٓٔاةتياز املقدار املقروء  وميام)-
 ةلسم( درةم لكا ٕ٘( درةم، )ٓٓٔاحلوور واملبارام يف ةلسات املدارسم )-
 ( درةم. ٓ٘ وور الدورة املقامم يف أوؿ السلام )-
 درةات  وميام( ٘( درةم)ٓ٘استضداـ الوسا ا واآلليات يف القراءة)-
 

أف ل  ػػػ  يقيػػػيم  بػػػ لا وعنػػػد الكػػػالـ علػػػى )التقيػػػيم(، فػػػال  نباػػػي أف لافػػػا عنب)التقيػػػيم املقابػػػا(، أعػػػط
ومبار عنا العلميم والدعو م(، و كػوف ذلػا بلقػاء مفتػوح  هناابر ا املباراة لسلام  القراءة ى ا)وى ا أمر مهم يف ا

عػػاـ، أو عػػس ةلسػػات املدارسػػم، أو عػػس اسػػتبالم يػػوزع علػػى املبػػاراة يف هنا ػػم السلػػام ، يوضػػع فيهػػا مجيػػع لػػوا ي 
مػدذ ر بػتهم وفقرات برلام  القراءة، و  لز التقييم الدمي  مػن مبػا املبػاراة، ويؤ ػ  رؤاىػم وام ا ػامم  ولػو، و 

يف االسػػتمرار، واملبػػارام يف بػػرام  مادمػػم أو مبػػاصم، و كػػوف ىػػ ا )التقيػػيم املقابػػا( حمػػا عنا ػػم اػػسذ عنػػد معػػدي 
 السلام  يف  اؿ يكراره أو استمراره.

 
 :واجلوائز احملفزات-12

ا ا، فمن املهػم أف يوضػع للسلػام   ػوافا معينػم،  ػ  ال ػالب علػى املبػارام ومتػاـ التحصػيا، اػادو 
 أو املبارام يف سفرة مجاعيم هنا م السلام ، ورمو ذلا.

 



 

 

)مػػن املمكػػن أف يكػػوف ىػػ ه السػػفرة لق ػػع مر لػػم متقدمػػم مػػن السلػػام ، اػػ ف يكػػوف سػػفرة ملكػػم أو 
 املد نم ملدة أسبوع، و وضع برلام  مكثف ي واعف فيو اميم املقروء، وةلسات املنامبم(

 لم، مبلغ مايل، ىد م عينيم(.ومن الفااتب )إىداء مكتبم يالز الع
 

 :ضوابط الربٌاوج-13
مػػن املهػػم أف يوػػع اللجنػػم املنظمػػم ضػػوابط واضػػحم للسلػػام ، مػػع بيػػاف  يػػاـ لفقرايػػو، مديػػو ومرا لػػو، 
املقػروء فيػػو، ولػػددات التقيػػيم، وللحػػوافا، واػػا مػػا  تعلػ  بػػ لا، فتكػػوف الصػػورة واضػػحم لل الػػز منػػ  بدا ػػم 

 ابط املق  م على سبيا املثاؿبد ولو ويسجيلو، ومن الوو 
( صػفحم  وميػام ٓٓٔ،  نهػي فيهػا )اءةعلػى ايمػا يف القػر  ا( سػاعات  وميػٗبإهنػاء ) املبػارؾ لتـا -ٔ
 على ايما.
 ف ة وا دة)صبا يم(، أو ف ية)صباح( و)عصر(. يفبة إذمازىا  املبارؾ خياَّ -ٕ
يف  التواةػػد(  ػػالؿ سػػاعات بػػاي..ا  بػػالؾ-وايػػا-مينػػع اسػػتضداـ النػػا وبػػرام  التواصػػا)يو  -ٖ

 .، وا ا احلوارات ادالبيم، أو أي إزعاج يف مكاف القراءةالسلام ، إال من املكاملات العاد م للورورة
 لتـا املبارؾ حبوور دورة أساليز القراءة ادادة، واملقامم يف أوؿ  ومة من الػدورة، أو بسػماعها -ٗ
 إف فايتو.
 اـ آليات القراءة ادادة، واملضتصرة يف الورمم املوزعم  ة التسجيا. لتـا ال الز باستضد-٘
 
 
 

 

 



 

 

 0ما بعد الربنامج : سابعا  
، )أثنػػػاء الفصػػػػا التػػػػايل للػػػدورة الػػػيت أميمػػػػا يف اإلةػػػازة قػػػ ح أف  قػػػاـ برلػػػام  فصػػػػلي  ػػػالؿ العػػػاـ 

 الدراسي( ملتابعم القراءة ادادة،  صوصام ملن متيا من املباراة.
النظر يف ر بتهم يف ذلا من  الؿ اللقاء أو ةلسات املدارسػم، أو يف اسػتبالم يػوزع علػى  أو أف  تم

يناسػػبهم، واملقػدار الػػ ي  ق  ولػػو للقػػراءة ، ومػػا ايومػات الػػيت االسػػتمراراملبػاراة  نظػػر يف مػػدذ ر بػتهم يف 
 أسبوعيام، وال ر قم ايلسز يف املتابعم لو.

 
 ، منهابعدة صيا ات حمتملم السلام  ول لا

 صباح اا مخي أف  كوف يف -ٔ
 (.ٔٔ-ٛأو صباح اا مجعم)

 أو عصر أو عباء ادمعم.
 
( سػػاعات يف ٘-ٗنػػو مػػراءة )  لػػز م فمػػثالمب متابعػػم مػػن  ػػالؿ ةػػدوؿ،  عبتػػو ال الػػز بنفسػػو،-ٕ
( صػػػػفحم أسػػػبوعيام، و ػػػتم متابعتػػػػو أسػػػبوعيام مػػػن  ػػػػالؿ مبػػػرؼ علػػػى السلػػػػام ، أو ٓٓٔةعػػػدؿ )ايسػػػبوع، 
 دلسات لقاش  وؿ الكتاب. حبووره

 
باإلمكاف أف   ب  السلام  يف بيتم اف اضيم، ا ف يدار عن ير   هموعات الواي  آب أو يو   -ٖ

 أو الفي  بوؾ،  توىل شضص إدارما، ةتابعم يقدـ القراءة والتحصيا لكا فرد.
 
  نظر يف فت  باب االلتساب، وباب املبارام النسا يم.-ٗ
 

  

 



 

 

 ج وقوائم مقرتحة.مناذ: ثامنا  
 مي بيقيَّػػػػػ ذػػػػػاذجلكتز)برلػػػػػام  القػػػػػراءة ادػػػػػادة(، واملقصػػػػػود منهػػػػػا بيػػػػػاف  ثالثػػػػػم بػػػػػرام  مق  ػػػػػمىهنػػػػػا 

 اىػػا علػػى ذػػاذج أ ػػدىا، أو أف خيػػا ال الػػز بينهػػا، أو أف يبػػط  يف اعتمػػاداملنظِّمػػم تنظر اللجنػػم فللسلػػام ،
 .(اتز وموا م أ رذ  ، لالستفادة يف وضعاملمفقرة التاليمب ما مم الكتز امنوا ا)و نظر يف ذلا ال

 
 .الربٌاوج األوه: قساءة شسوح املتوُ

 أ اـ(( ٘))وضعا الكتز باعتبار أف الدورة مدما أسبوعاف، يف اا أسبوع 
 بدائن املدة الصفحات الكتاب 

 ش        را األص        و  الثالث        ة 1
 للشيخ العثيمين

ي               وم  154
 ونصف

 (ٕٓٓاهلل الفوزاف()  صوؿ امل موؿ ببرح ثالثم ايصوؿ)عبد
 (.ٖٓٔشرح ابف الببهات للعثيمة)

 (134(، أعالم السنة المنشورة)154)شرح الواس يم للفوزاف 1,5 125 شرا الواسيية لهراس 2
 (ٕٓٗخمتصر معارج القبوؿ) 2,5 254 قرة عيون الموحدين 3
للش يخ عة  د ش را الورق  ات  4

 اهلل لفوزان
 (244يمين)شرا نرم الورقات للشيخ العث 2 194

ش          را  التحف         ة الس         نية 5
لمحم        د محي        ي األجرومي        ة

 الدين عةد الحميد

125 1.25  

 بهج          ة قل          وب األب          رار 6
 للسعدي

244   

 
 .(صفحم يقر بام ٓٗٓٔهموع صفحات ى ا القسمب)-

 صفحم  وميام يقر بام. ٓٓٔ( صفحم، ٕٓ٘وىو مناسز فيما لو االا الدورة ملدة أسبوعة)اا أسبوع 
 

  

 



 

 

 قساءة غري الشسوح.الجاٌي:  الربٌاوج
 بدائن املدة الصفحات الكتاب 

  6 644 التفسير الميسر 
مختص                 ر الش                 مائل  

-المحمدي          ة للترم          ذي
 2اختصار األلةاني

184 
)لكػػن احلواشػػي 

 يو لم(

1  

مختص     ر الس      يرة النةوي      ة  
لإلم     ام محم     د ب     ن عة     د 

 6الوىاب

 (.ٕٓٙالفصوؿ يف ساة الرسوؿ البن اثا) 3 324

 

ص                      ر منه                      اج مخت 
 4القاصدين

444 4  

 
 (صفحة تقريةًا.   1544مجموع صفحات ىذا القسم:)-

 ، ج ؼ خمتصر منهاج القاصد ن(ةأسبوعأسابيع، ويف  اؿ اوهنا  ٖ) ناسز ما لو االا الدورة 
 
 

  

 



 

 

 :الربٌاوج الجالح
 ، )بمناسةة قرب رمضان(في التفسير وعلوم القرآن أن يكتفى بثالثة كتا

 :رحلتينوتكون على م
 املدة الصفحات الكتاب  املسحمة

 6 644 التفسا امليسر 1 االولى

 1,5 165 لسعديلبيخ االقواعد احلساف ل 2 الثانية

 الصػػػػػػػم يفسػػػػػػػا ييسػػػػػػػا الل يػػػػػػػف املنػػػػػػػاف  3
 القرآف للسعدي

364 3.5 

 صفحم.  ٕٓٔٔاجملموعب 
 أ اـ. ٓٔ-وميام صفحم   ٓٙمراءةو  لاممن أراد املبارام يف املر لم ايوىل فقطب 
.ٔٔصفحم  وميا) ٓٓٔمن أراد املبارام يف املر لتةب  لـا مراءة   (  ـو

 
، سػػػواء يف لفػػػ  وبعػػػد القوػػػاء ايسػػػبوع الثػػػاٍلب ينظػػػر اللجنػػػم يف يػػػرح مر لػػػم ثالثػػػم )أسػػػبوع ثالػػػ (

( صػػفحم ٕٓٓ-ٓ٘ٔ( سػػاعات  وميػػام، )ٛ-ٙالبلػػدة، أو أف  كػػوف يف ر لػػم للمد نػػم مػػثالم، و كػػوف مكثفػػام)
 . وميا

 صفحم( ٖٓٓ.)، د.مساعد ال ياردما  ق حب الرر يف علـو القرآف
 صفحم(. ٕٓٓ)، للبيخ عبد الرمحن السعديصجم ملوب ايبرار

  

 



 

 

 :)كاملة( قائمة الكتب: تاسعا
مػػا  لػػي هموعػػم مػػن الكتػػز املق  ػػم، واملسػػتفادة مػػن دراسػػم)الدورات العلميػػم البػػرعيم(، واملعػػدة مػػن 

 ومد يبعا ةراا يبياف، ومدَّـ  ا البيخ د. الد السبا  فظو اهلل. لبم العلم،مبا هموعم من ي
وىػػػي دراسػػػم  لػػػا مػػػا  ا ػػػد علػػػى السػػػتة برلاهػػػام علميػػػام مػػػن الػػػسام  النظر ػػػم والت بيقيػػػم يف السػػػا م 

ربػم بعػد يػوؿ مػراس وجت مػن خمتلػف الػبالد، عدد ابا من العلمػاء ويلبػم العلػمالعلميم، وضعها عدد ابا من 
 .ومتحيص
 ومد ااف من فصوؿ ى ه الدراسم)فصاب اتز املناى  العلميم( 

 وىو فصا مت فيو مجع اا ما ورد يف يلا املناى  من أمساء الكتز.
مت يقسػػيمها إىل فنػػوف العلػػم، ويف اػػا فػػن ثالثػػم مرا ػػا، ويف اػػا مر لػػم ثالثػػم أمسػػاـ)اتز للحفػػ ، 

 وللدرس، وللقراءة(.
يف اش اؾ عدد ابا من أىا العلم والتجربم يف مجع حمتواىا، فهػي  الصػم ويظهر أمهيم ى ه القا مم 

 ما  قارب الستة منهجام، فليسا من وضع معدي الدراسم، وال شيخ معة.
بعػػم الكتػػز،  بػػة عػػدد يكػػرار الكتػػاب يف الػػسام  الػػيت  لتهػػا الدراسػػػم،  ـأمػػاامػػا مت وضػػع رمػػم 

 وذلا مؤشر ملدذ أمهيم الكتاب.
مػن يلػا الكتػز اجملموعػم أف يعتمػد الهػا يف الػسام  العلميػم وبػرام  القػراءة، بػا املػراد  ولي  ا ػدؼ
لػا  ػػسات اجملػربة، لكػي ختتػػار  فتها اصػالكتػز  الػػيت  -أ هػا املعػد لسلػػام  القػراءة–أف لوػع أمػاـ لاير ػػا 

  ػددىا، فلكػا  ػاؿ مػا منها ما  ناسز السلام  ال ي ينوي إمامتو، والفتم اليت يسػتهدفها،  ػالؿ املػدة الػيت
  ناسبو.

، اا علم على ثالث مرا ا، ومد اسػتبعدلا منهػا مػا   وفيما  لي بياف ى ه الكتز، موزعم على العلـو
 ااف معدام للحف  أو للدرس، وااتفينا ةا ااف معدام للقراءة ملناسبم ى ا السلام .

  

 



 

 

 عمي العكيدة.

 جةاملسحمة الجال املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
، أو لعبػػػػػد اهلل ٙشػػػػػرح ايصػػػػػوؿ الثالثػػػػػمب) للعثيمػػػػػة

 (ٖالفوزاف)يوضي  امل موؿ(، أو  اشيم ابن ماسم
 ٖأعالـ السنم املنبورة للحكمي 

 ٕسلسلم العقيدة لألشقر
 ٕشرح ابف الببهات للبيخ العثيمة

 شرح ملعم االعتقاد للعثيمة
 شرح ابف الببهات للبيخ عبد اهلل السعد

 )ـ(ٕ نمرة عيوف املو د
 ٕ اشيم ابن ماسم على اتاب التو يد

 العبود م البن ييميم
 القوؿ السد د شرح اتاب التو يد للسعدي

 العقيدة الصحيحم البن باز
 مقدمم يف الفرؽ)للعقا(
 أصوؿ اإلمياف للعثيمة

 مقدمات يف العقيدة للعقا 
 سلسلم التوةيهات لمد مجيا ز نو

 صجم ملوب ايبرار للسعدي
 

 )ـ(ٕف املو د نمرة عيو 
 ،ٖشرح الواس يم للفوزاف
 ٘شرح الواس يم  راس

 ٗشرح الواس يم للعثيمة
 )مع ايشريم للبيخ العثيمة(ٙالقواعد املثلى

 إب اؿ التند د)للبيخ محد بن عتي (
 ٗالقوؿ املفيد
 )ـ(ٖفت  اجمليد

 ٕالكواشف ادليم عن معاٍل الواس يم للسلماف 
 رعاويادد د شرح اتاب التو يد للق

 )ـ(ٕييسا العا ا احلميد
 )ـ(ٙمعارج القبوؿ

 الفرماف بة أولياء الرمحن وأولياء البي اف
 خمتصر االعتصاـ)للسقاؼ(

 م  ز ال حاو م لصاحل عبد الرمحن
 التوسا، لأللباٍل

 التوصا إىل  قيقم التوسا للرفاعي
    ر الساةد، لأللباٍل

 التوسا لأللباٍل
 يمالتوسا والوسيلم البن ييم

 ٕي ها ادناف وايرااف آلؿ يامي
 منه  ودراسات يف ايمساء والصفات للبنقي ي

 ٕدعوة حممد بن عبد الوىاب وأثرىا للعبود
إ ثػػػػػػػػػػار احلػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى ا لػػػػػػػػػػ  للمريوػػػػػػػػػػى اليمػػػػػػػػػػاٍل              

 االعتصاـ للبايش
                        ٕبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزيإيلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

 ػ هموعم الرسا ا املنا م 
 الوز ر البنلروض الباسم ا

 امتواء الصراط املستقيم البن ييميم
 دعوة التو يد  راس

 أوث  عرذ اإلمياف لإلماـ حممد بن عبد الوىاب
 كػػم مػػواالة أىػػا البػػرؾ لسػػليماف بػػن عبػػد اهلل بػػن 

 حممد بن عبد الوىاب
بيػػػػاف النجػػػػاة والفكػػػػاؾ مػػػػن مػػػػواالة املريػػػػد ن وأىػػػػػا 

 اإلشراؾ حلمد بن عتي 
 ٗٔ حاو م البن أيب العاشرح ال

 ٗالتنبيهات السنيم شرح الواس يم للرشيد
 ٜفت  اجمليد

 ٕيلضيص احلمو م
 ()ـ(ٙييسا العا ا احلميد)

 الروضم الند م شرح الواس يم
 شرح السفار نيم للعثيمة

 ،ٖمنهاج السنم
 اتاب اإلمياف

 والوسيلمماعدة ةليلم يف التوسا 
 ٖخمتصر الصواع  

 لوامع ايلوار، 
 ٕاالعتصاـ للبايش

 شرح ايصفهاليم البن ييميم
 ٘هموع الفتاوذ البن ييميم

 دعاوذ املناو ة لدعوة ابن عبدالوىاب 
 خمتصر الصواع  املرسلم 

وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اعتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػنم 
 ٙوادماعملاللكا ي

نم والبػػػػر عم ل ةػػػػري والسػػػػٖوالتو يػػػػد البػػػػن  اميػػػػم
 ٕلعبداهلل بن أمحد

 البن ب م  ٖ)الصارذ والكسذ(واإلبالم
 الرد على ادهمّيم وعلى املّر سي للدارمي 

 شفاء العليا البن القيم  
 النها م يف الفنت واملال م البن اثا 

 التنكيا للمعلمي
 شرح النوليم 

 املنتقى من منهاج االعتداؿ 

 هلدات العقيدة من هموع الفتاوذ 

 البن ييميم  النبوات

 الفكر الصويف لعبدالرمحن عبد ا ال  

 السنم والبيعم ال ساف إ ى يها 

 ىدا م احليارذ البن القيم 
 ٖياىرة اإلرةاء للحوايل

 ادهميم البن ييميم   ي يلب بياف

 لوةامع الرسا ا واملسا ا  

 دار ا جرية البن القيم  

 



 

 

 لو مفتاح دار السعادة  املنحم اإل يم شرح م  ز ال حاو م للانيمي
 جياإلمامم العظمى للدمي

 كتا أخرى في الفن:
--ٗاتػػز ابػػن ييميػػم وابػػن القػػيم---)الهػػا البػػن القػػيم( ٕ، بػػدا ع الفوا ػػد، الفوا ػػدٖشػػفاء العليػػا، اةتمػػاع اديػػوش اإلسػػالميم

مثػػػاب همػػوع مؤلفػػات اإلمػػاـ حممػػد بػػن عبػػػد --ٚٔ-ٙٔ)الظػػر مػػػنه  يلػػز العلػػم للبػػيخ ابػػن ةػػس ن٘اتػػز ورسػػا ا وردود أ مػػم الػػدعوة
مومػػػف ابػػػن ---هموعػػػم التو يػػد البػػػن ييميػػم وحممػػػد بػػن عبػػػد الوىػػاب--،ٖ، هموعػػػم الرسػػا ا واملسػػػا ا النجد ػػمٕلسػػنيمالوىػػاب، الػػػدرر ا
علػػم أصػػوؿ البػػدع --ٕامتوػػاء الصػػراط املسػػتقيم--، وب القوػػاء والقػػدر، وباحلكػػم باػػا مػػا ألػػاؿ اهلل)الهػػا للمحمػػود(ٕييميػػم مػػن ايشػػاعرة

، والػػرد علػػى الالادمػػم ٕ، والبنػػو عبػػد اهللٖالسػػنم لإلمػػاـ أمحػػد--لهػػا يف املر لػػم الثالثػػم(، مثػػا)البعم  عملتقػػدمةااتػػز السػػلف --للحلػػش
، والػػػػرد علػػػػى ٕ، وشػػػػرح السػػػػنم للسصػػػػاري، ، واإلبالػػػػم الكػػػػسذ البػػػػن ب ػػػػمٗ، والبػػػػن أيب عاصػػػػمٕوادهميػػػػم لإلمػػػػاـ أمحػػػػد، والسػػػػنم وللضػػػػالؿ

، احلجػػػػػم يف بيػػػػػاف الجػػػػػم ٕد علػػػػػى مػػػػػن ألكػػػػػر احلػػػػػرؼ والصػػػػػوت للسػػػػػجاي، والػػػػػرد علػػػػػى ببػػػػػر املر سػػػػػي االمهػػػػػا للػػػػػدارمي، الػػػػػر ٕادهميػػػػػم 
---ٕ، العلػػو لإلمػػاـ الػػ ىش مػػع خمتصػػر ايلبػػاٍلٗ، البػػر عم ل ةػػريهمنػػدالتو يػػد البػػن --، ٕ،  لػػ  أفعػػاؿ العبػػاد للبضػػاريٖلألصػػبهاٍل

فتػػػاوذ اللجنػػػم  --ولقػػػم الت سػػػي ، واالسػػػتقامم اتػػػز شػػػيخ اإلسػػػالـ امل ولػػػم، مثػػػاب درء التعػػػارض، ومنهػػػاج السػػػنم، ولقػػػم املن ػػػ ،--
اإلبػػػداع يف مػػػاؿ البػػػرع وموػػػار االبتػػػداع لعلػػػي ---البػػػدع ولنهػػػي عنهػػػا البػػػن وضػػػاح --الدا مػػػم وابػػػن بػػػاز وابػػػن عثيمة)مسػػػم العقيػػػدة(، 

 -ٕالوالء والساء للقح اٍل--الع ر بادها يمحد فر د--السنن واملبتدعات، للبقاي--حمفوظ
 

 



 

 

 .التفشري عمي

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 ٕالتفسا امليسر
 )ـ(ٕٔيفسا السعدي

 ٕزبدة التفسا لألشقر
 المات القراف)ملضلوؼ(
 الوةوه والنظا ر البن ةاي

 ٕاملفردات للرا ز
 يفسا اداا ري

 يفسا ةاء عم للعثيمة
 معاٍل القراف للنحاس
 مفردات ابن ةاي

 ٙاداللة
 لي بن أيب يلحمصحيفم ع

 ٕيفسا عبد الرزاؽ
 يفسا النسفي
 أ سر التفاسا
 )ـ(ٙيفسا السعدي
 يفسر السمعاٍل
 ٕخمتصر ابن اثا
 يفسا القامسي

 ييسا الل يف املناف  الصم 
 ليا املراـ من يفسا آ ات 

 اي كاـ لصد    اف
 فت  البياف للقنوةي

 )ـ(ٜٔيفسا ابن اثا
 )للرفاعي، ٗخمتصر ابن اثا

ارَل لمد  أو أمحد شاار أو املبارافوري، أو 
 راة 

 ٓٔيفسا ال سي
 ٕيفسا ابن أيب  امت

 ٜيفسا الباوي
 ٙيفسا القريش
 ٘فت  القد ر
 ٖزاد املسا 
 ٙأضواء البياف

 دما   التفسا البن ييميم
 خمتصر ال سي)لببار عواد(

 يفسا القراف لسعيد بن منصور
بػػدا ع التفسػػا البػػن --يفسػػا ال ػػسي--الػػرر الػػوةيا البػػن ع يػػم--ـ القػػراف)البن العػػريب وللجصػػاص(أ كػػا اتػػز أ ػػرذ يف التفسػػاب

اإلسػػػرا يليات واملوضػػػوعات يف  --سػػػورة احلجػػػرات دراسػػػم  ليليػػػم العمػػػراتػػػاب --النها ػػػم يف  ر ػػػز القػػػراف--التحر ػػػر والتنػػػو ر--الػػػدر املنثػػػور للسػػػيويي--القػػػيم
 -اتز التفسا
 

 .تفشريعموً قساُ وأصوه 

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 ٖأصوؿ يف التفسا للعثيمة

 ٕفصوؿ يف أصوؿ التفسا ملساعد ال يار
 مناىا العرفاف

 دراسات يف علـو القراف للرومي-
 لات يف علـو القراف لمد صباغ
)ـ(أو لصػػػػبحي ٖمبا ػػػػ  يف علػػػػـو القػػػػراف للق ػػػػاف

 صاحل

 ٕعديالقواعد احلساف للس
 ٕم  ز اإليقاف لمد بازموؿ-

 )حممد مجيا ز نو(لقرافاايف لفهم 
التبياف لبعم املبا   املتعلقم بالقراف ل اىر 

 اداا ري
 الناسخ واملنسوخ للهروي

 رسالم السيويي يف علـو القراف
 ٗاإليقاف للسيويي
 ٕالسىاف للارابي

 ٕمناىا العرفاف للارماٍل  
 التبياف يف أمساـ القراف

 )ـ(ٖا   يف علـو القراف للق افمب
 ٖمواعد التفسا  الد السبا
 الناسخ واملنسوخ للنحاس

-ٕدفػع إ هػػاـ االضػػ راب للبػػنقي ي--ٕالتفسػػا واملفسػػروف للػػ ىش--أصػػوؿ التفسػػا  الػػد العػا اتػز أ ػػرذ يف الفػػنب
 وؿ للوادعيصحي  أسباب النا --لواسخ القراف البن ادوزي--واملنسوخ ملكي بن أيب يالزالناسخ -

 
 

 



 

 

 .احلديحعمي 

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 ٜييسا العالـ للبساـ
)مع شر و لاىم املتقة، أو شرح ٚر اض الصاحلة

 العثيمة
 )مع ختر   ايلباٍلٕال  يز وال ىيز
 )للابيدي(ٕخمتصر البضاري
 )للمن ري، أو القريش(ٕخمتصر مسلم

 مبكاة املصابي 
 لألربعة النوو م ٕوابن دمي  العيد ٖشرح النووي

إ كاـ اإل كاـ شرح عمدة اي كاـ البن دمي  
 ٖالعيد

 ٚةامع العلـو واحلكم
 ٕسبا السالـ

 )ـ(ٗخمتصر البضاري)للابيدي(
 )ـ(ٗخمتصر مسلم)للمن ري(

 ادمع بة الصحيحة للبامي
 )ـ()ايصوؿ(ٕمراءة الصحيحة

 ٕاللؤلؤ واملرةاف -
 ٕاملنيفاملنار 

  د   اآل اد  جم بنفسو لأللباٍل
 السنم ومنالتها يف اإلسالـ لأللباٍل
)أعالـ  بشروح خمتصرة لكتز احلد  ، مثا

 احلد  ( يف شرح صحي  البضاري للض ايب، 
 )ـ(ٙوشرح النووي لصحي  مسلم
 وشرح ال يش ملبكاة املصابي 

وفػػيم القػػد ر للمنػػاوي. وأسػػها مػػن ذلػػا الػػو، أف 
ظػػػػػواره أثنػػػػػاء مراءيػػػػػو لكتػػػػػز السػػػػػنم    وػػػػػع ال الػػػػػز
 البن ايثا(-اتاب )النها م

 )ـ(ٛسبا السالـ
 ٖيوضي  اي كاـ شرح بلوغ املراـ للبساـ

)ـ()ايصوؿ( والسنن ٓٔمراءة الصحيحة
 )مع مراةعم صحيحها وضعيفها لأللباٍل(ٛايربعم

 اػب ٕ وشرو ها
 ٘فت  الباري البن  جر
 ٘شرح مسلم للنووي

 ٖعوف املعبود
 ٖفم اي وذي 

 شرح لسيويي و اشيم السندي على النسا ي
  اشيم السندي على ابن ماةم

 مع شرح الارماٍل موي  اإلماـ مالا

 مع شرح الساعا ٖمسند اإلماـ أمحد -
 ٖالتمهيد البن عبد الس

 اإلعالـ بفوا د عمدة اي كاـ البن امللقن
اصحي  ابن  اميم، الكتز اليت اش يا الصحم  

 ن  باف، وموي  مالا، وصحي  اب
 ٕسنن الدارمي -

 .ومنتقى ابن ادارود
 ٕمنتقى ابن ادارود -

 ٖمصنف ابن أيب شيبم -

 ٖمصنف عبدالرزاؽ -

سلسلم اي اد   الوعيفم واملوضوعم لأللباٍل   
ٖ 

 همع الاوا د للهيثمي)يكرار(
 امل الز العاليم البن  جر)يكرار(

 عوف املعبود
 عارضم اي وذي

 ٗيارليا ايو 
 املقاصد احلسنم للسضاوي شرح السنَّم للباوي

صػػحي  ابػن  اميػم، صػػحي  ابػن  بػػاف، املسػتدرؾ للحػاام، مسػػند البػاار، املعجػػم --ٕالسػنن الكػػسذ للبيهقػي اتػز أ ػػرذ يف احلػد  ب
-يصػػوؿ البػػن ايثػػا، وهمػػع الاوا ػػد للهيثمػػيةػػامع ا----( واملعجػػم البػػن ايعػػرايب،ٕالكبػػا وايوسػػط والصػػاا لل ساٍل،)مػػع صػػحي  وضػػعيف ادػػامع لأللبػػاٍل

لعبػػد الاػػط  جيػػم السػػنم --ايةػػااء احلد ثيػػم--النها ػػم يف  ر ػػز ايثػػر--شػػرح مبػػكا اآلثػػار لل حػػاوي، ي و ػػا خمتلػػف احلػػد   البػػن متيبػػم--مسػػند أيب  علػػى-
 -السنم مبا التدو ن لعجاج   يز--السنم ومكالتها ملص فى السباعي-- ال اعبد 

 

 



 

 

 .لفكْاعمي 

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 لفهد البو ز‘ صفم وضوء النش 
)البن باز، أو للعثيمة، أو ‘ صفم صالة النش 

 لأللباٍل(
 ايف يااي أموالا لل يار
 )ـ(ٚامللضص الفقهي للفوزاف

 مناسا احل  والعمرة لأللباٍل
 منار السبيا

 ىدا م الرا ز شرح دليا ال الز
 )ـ(ٕلعدة شرح العمدةا

 )ـ(٘املقنع البن مدامم
 الوةيا يف فقو السنم والكتاب، لعبد العظيم بدوي
شرح الدرر البهيم للبوااٍل، وابنو، وصد    سن 

  اف
 اشػػػػػيم ابػػػػػن ماسػػػػػم علػػػػػى الر بيػػػػػم، وشػػػػػرح سػػػػػبط 

 املارد ط  ا،

 )ـ(ٗامللضص الفقهي للفوزاف
 ٘املمتع للعثيمة

 ٖالسلسبيا للبليهي
 )ـ(٘البن مدامماملقنع 

 )ـ(٘الروض املربع
 )ـ(ٖالعمدة

 اباؼ القناع
 شرح منتهى اإلرادات للبهو 

 للر يباٍل لنهىام الز أويل 
 الفروع البن مفل )ـ(
 االلتصار ييب ا  اب

 العمدةالعدة شرح 
 اللباب يف فقو السنم والكتاب لصبحي  الؽ

 الروضم الند م لصد    سن  اف 
 اإلمجاع البن املن ر

رايػػػز اإلمجػػػاع البػػػن  ػػػـا مػػػع يعقبػػػات ابػػػن ييميػػػم م
 عليو

 ٜزاد املعاد
 الكايف

 ٕاإللصاؼ للمرداوي 
 ٕٔاملاط البن مدامم
 ٕاملبدع البن مفل 

 شرح الارابي على ا رمي
 الفروع البن مفل )ـ(

 شرح الارابي
 اجملموع شرح امله ب للنووي

 أ كاـ أىا ال مم
 ٗلباٍلفقو السنم لسيد ساب  مع متاـ املنم لأل
 شرح خمتصر ا رمي البن البنا احلنبلي
 )ـ(ٗالروض املربع مع  اشيم ابن ماسم 

  ٕالتحقيقات املرضيم يف املبا   الفرضيم للفوزاف
 البرح الكبا

--اتإمجاعػػات ابػػن عبػػد الػػس يف العبػػاد--موسػػوعم اإلمجػػاع للبوصػػي-اجملػػالت الفقهيػػم، وإصػػدرات اجملػػامع الفقهيػػم،  اتػػز أ ػػرذ يف الفقػػوب
 االست اار--، ومعرفم السنن واآلثار لوٕايـ للبافعي، --مسا ا اإلماـ أمحد، --اجملموع للنووي--اإلمناع، وايوسط البن املن ر

 
  

 



 

 

 .املصطمحعمي 

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
شرح البيقوليم حلسن 

 ٗمباط
 التوضي  ايصر البن امللقن

 ٖيمةمص ل  احلد   للعث
أستلم وأةوبم يف مص ل  

 احلد   للعدوي.
 الابدة يف مص ل  احلد  
 شرح املص ل  للعثيمة

ييسا مص ل  احلد   
 ٚلل حاف

 الاا م شرح ا دا م للسضاوي
املقنع يف علـو احلد   البن 

 امللقن
الكفا م يف علم الروا م 
 ٕللض يز البادادي

أصوؿ التضر   ودراسم 
 )ـ(ٗايساليد لل حاف

 حلّ م يف ذار الصحاح الستما
دراسات يف ادرح والتعد ا، 

 لألعظمي
 يدو ن السنم لمد الاىراٍل

رسوخ اي بار يف منسوخ -
 اي بار للجعسي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ التضػػػػػػػػػػػػػػػػػر   لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد 
 احلميد)أشريم وىو م بوع(

 ٖشرح علا ال م ي--٘فت  املاي  للسضاوي
 .ٖيوضي  ايفكار للصنعاٍل
 ٙيدر ز الراوي للسيويي

 ٕيمحد شاار يف علم احلد  لفيم السيويي أشرح 
 ٕيرح التثر ز للعرامي

 )ـ(ٗأصوؿ التضر   ودراسم ايساليد لل حاف
 مبا   يف علـو احلد   للق اف

 الت صيا لبكر أبو ز د-مواعد التحد   للقامسي
 الرفع والتكميا للكنوي

 علم التضر   ودراسم ايساليد حلامت البر ف)أشريم وىو م بوع(
 اٍلللهم تبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار االع

 ٖمعرفم علـو احلد   للحاام
 ٕشرح علا ال م ي البن رةز
 مقدمم التمهيد البن عبد الس

 الرسالم للبافعي--مقدمم اإلرشاد للضليلي
 -مقدمم صحي  مسلم

 رسالم أيب داود إىل أىا مكم
البػػػػػن امللقػػػػػن،  ٕلبػػػػػدر املنػػػػػا(للا لعػػػػػي، و)إمثػػػػػا )لصػػػػػز الرا ػػػػػم( ا اتػػػػػز التضػػػػػر  ، مثػػػػػاب

البػػػػػن  جػػػػػر، و)ينقػػػػػي  التحقيػػػػػ ( البػػػػػن عبػػػػػد ا ػػػػػادي، والسلسػػػػػلتة  ٖو)التلضػػػػػيص احلبػػػػػا(
 و)إرواء الاليا( لأللباٍل

 )أصوؿ التضر   ودراسم ايساليد( للداتور حممود ال حاف.ا اتز أصوؿ التضر  بمثا
فع والتكميا( للكنوي، وأ سن ا  درس اتابام أو أاثر يف علم ادرح والتعد ا، مثا )الر 

منو )شفاء العليا( ييب احلسن املصري. و درس أ وام اتابام من الكتز اليت يعرؼ ةصادر 
السنم، اػ)الرسالم املست رفم (للكتاٍل، و)حبوث يف يار خ السنم النبو م( للداتور أاـر ضياء 

 العمري
 ا  بدأ بالتضر   ودراسم ايساليد بنفسو

التضر  ، عليػػو أ وػػام أف خيػػص علػػم ادػػرح والتعػػد ا الت بيقػػي ةا ػػد عنا ػػم اػػ لا وأثنػػاء ميامػػو بػػ
؛ وذلػػػػا بقػػػػراءة اتبػػػػو الكبػػػػار، مثػػػػاب )مػػػػ  ز التهػػػػ  ز( البػػػػن  جػػػػر، و)ميػػػػااف االعتػػػػداؿ( 
للػػػػ ىش ؛ واتبػػػػو ايصػػػػوؿ، مثػػػػاب )ادػػػػرح والتعػػػػد ا( البػػػػن أيب  ػػػػامت، و)الوػػػػعفاء( للعقيلػػػػي، 

كامػػػا( البػػػن عػػػدي، واتبػػػو الػػػيت ىػػػي أصػػػوؿ ايصػػػوؿ، مثػػػاب و)اجملػػػرو ة( البػػػن  بػػػاف، و)ال
 يوار خ جىي بن معة وسؤااليو ىو واإلماـ أمحد، )التار خ الكبا( للبضاري، ورموىا

، ، علػػـو احلػد   البػن الصػالح، شػػرح ألفيػم السػيويي لألثيػويب، ، النكػػا علػى مقدمػم ابػػن للرامهرمػايالػدث الفاصػا  اتػز أ ػرذ يف الفػػنب
 للارابي، اإلرشاد للضليلي. الصالح 
 ز الكمػػاؿ( م العػػم اتػػز الرةػػاؿ مثػػاب )ادػػرح والتعػػد ا( البػػن أه  ػػامت، )التػػار خ الكبػػا( للبضػػارذ ، )الثقػػات( البػػن  بػػاف و  )اجملػػرو ة( لػػو ، )مػػ  

ا ػػػد رةػػاؿ اي مػػػم ايربعػػم( للحػػػاف  ابػػن  جػػػر ، نفعػػم باو للمػػاي وفروعػػػو وىػػيب )مػػػ  ز التهػػ  ز( ، يقر ػػػز التهػػ  ز االمهػػػا للحػػاف  ابػػػن  جػػر ، )يعجيػػػا امل
و ن( لعبػػػد )ميػػػااف االعتػػػداؿ( للػػػ ىش ، )لسػػػاف امليػػػااف( للحػػػاف  ابػػػن  جػػػر ، )يػػػار خ باػػػداد( للض يػػػز الباػػػدادي ، )يػػػار خ دمبػػػ ( البػػػن عسػػػاار ، )يػػػار خ مػػػا 

 



 

 

 ارة احلفػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ( االمهػػػػػػػػػػػػػػػػػا للػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىش.الكػػػػػػػػػػػػػػػػػرَل الرافعػػػػػػػػػػػػػػػػػي ، )يػػػػػػػػػػػػػػػػػار خ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػبهاف( ييب لعػػػػػػػػػػػػػػػػػيم ايصػػػػػػػػػػػػػػػػػبهاٍل ، )سػػػػػػػػػػػػػػػػػا أعػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ النػػػػػػػػػػػػػػػػػبالء( ، )يػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
، )البػػػدر املنػػػا( البػػػن  ٖم العػػػم اتػػػز التضػػػر   مثػػػاب )لصػػػز الرا ػػػم( للا لعػػػي  قيػػػ  عوامػػػم ، )التلضػػػيص احلبػػػا( البػػػن  جػػػر ، )إرواء الاليػػػا( للبػػػيخ ايلبػػػاٍل 

ضػػػوابط ادػػرح والتعػػد ا لعبػػد العا ػػا العبػػػد -- البػػر فلصػػا   منهجيػػم ل الػػز علػػػم السػػنم النبو ػػم، حلػػامت--يوةيػػو النظػػر يصػػوؿ ايثػػر ل ػػػاىر ةاا ػػري--امللقػػن
 -                                                                                                                                          -الل يف

 
 
 
 

 

 



 

 

 .أصوه الفكْعمي 

 الجالجة املسحمة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 شرح للورمات)ـ(،

رسالم ل يفم يف أصوؿ الفقو 
 ٕللسعدي

مرة العة شرح ورمات إماـ 
 احلرمة

رسػػػػػػػػػػػالم يف أصػػػػػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػػػػػو 
 للعكسي

 ايذمم الااىرات للمارد ط
ييسا أصوؿ الفقو -

 ٕللجد ع
 

)يف ختر   الفروع على 
 ايصوؿب

 مفتاح الوصوؿ للتلمساٍل
الواض  يف علم أصوؿ الفقو 

 )ـ(٘رلألشق
علم أصوؿ الفقو لعبد 
، أو ٕالوىاب  الؼ)ـ(

، أو يمحد ٕييب زىرة
 إبراىيم، أو للضوري

 أو للضن

 ٙشرح الورمات للفوزاف
الواض  يف علم أصوؿ الفقو 

 )ـ(ٕلألشقر
علم أصوؿ الفقو لعبد الوىاب 

 ، ٕ الؼ
 أصوؿ الفقو ييب النور زىا

 ٗم ارة البنقي ي
 ٖمعاب أصوؿ الفقو للجيااٍل-

 ٕموايع ايدلم للسمعاٍل
  فم املسؤوؿ شرح 

يسهيا الوصوؿ إىل علم ايصوؿ)ع يم 
 ساب، العباد، العقال(

املسا ا املب ام بة أصوؿ الفقو وأصوؿ 
 ٕالد ن للعروسي

 الثبات والبموؿ للسفياٍل
 )يف ختر   الفروع على ايصوؿب(

 القواعد والفوا د ايصوليم البن اللحاـ
 لى ايصوؿ للاذماٍلختر   الفروع ع

الت سي  يف أصوؿ الفقو ملص فى 
 سالمم

مفتػػػػػػاح الوصػػػػػػوؿ إىل بنػػػػػػاء الفػػػػػػروع علػػػػػػى 
 )ـ( ٕايصوؿ للبر ف التلمساٍل
 خمتصر ابن احلاةز للرىوٍل

 ٕشرح خمتصر الروضم لل ويف
 روضم الناير

 ٕلثر الورود شرح مرامي السعود للبنقي ي
 ٘إعالـ املومعة

 ٕاإل كاـ ل مدي
 ٕللااايل املستصفى

 ٕاإل كاـ البن  ـا
 العدة ييب  على.

 التمهيد ييب ا  اب
 ٚشرح الكواز املنا
 ٕاملسودة آلؿ ييميم
 السىاف للجو ط

 شرح اللمع للباازي
 لفا   ايصوؿ للقرايف

 ٕإرشاد الفحوؿ
 البحر اليط للارابي

 .ٕهنا م السوؿ شرح منهاج الوصوؿ لألسنوي
 عالـرفع املالـ عن اي مم اي

 شرح البد بي احلنفي على منهاج الوصوؿ.
 )ويف ختر   الفروع على ايصوؿب-

 أثر اال تالؼ يف القواعد ايصوليم يف ا تالؼ الفقهاء ملص فى ا ن
 التمهيد  لألسنوي

 ختر   الفروع على ايصوؿ لعثماف شوشاف)ماةستا(
 السياسم البرعيم البن ييميم

 القياس لألشقر
  ىش للعباسيبدعم التعصز امل

 أثر ايدلم املضتلف فيها يف الفقو ملص فى البنا
 شرح السبكي على منهاج الوصوؿ

 شرح الروضم للنملم
 الفتيا ومناى  اإلفتاء لألشقر

 (ٔ)لألشقر‘ أفعاؿ الرسوؿ 

                                 
للتفصيا يف منهجيم دراسم علم ايصوؿ راةع لألمهيمب ال ر قم املثلى لدراسم علم ايصوؿ للبيخ أمحد بن محيد، وعليو (  ٔ)

صا يف املنهجيم بة ال الب املتضصصة و اىم، وبة مياة اا اتاب، ومد ذار ضمن املنهجيم إضافات لبعم يلبم العلم، ومد ف
 م ىبةب املتكلمة، وىم امل اىز الثالث، وم ىز احلنفيم، وامتصرت فيما لقلا على ايوؿ

 



 

 

يبػػنيف املسػػامع --رامػػيلنػػايم امل--لبػػر البنػػود شػػرح مرامػػي السػػعود--ادوامػػع للعبػادي عمجػػاآل ػػات البينػػات شػػرح  اتػػز أ ػػرذ يف الفػػنب
 ----خمتصر التحر ر للفتو ي--- ر ر املنقوؿ للمرداوي---منع املوالع شرح مجع ادوامع للسبكي)املؤلف(--شرح مجع ادوامع للارابي

 

 .الكواعد الفكّيةعمي 

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 )ـ(ٖشرح منظومم السعدي

 ٖللسعدي القواعد وايصوؿ ادامعم
القواعد الكليم )الوةيا يف القواعد 

 ٗالفقهيم(للبورلو
 ٕالقواعد النوراليم البن ييميم

 ٕالقواعد الفقهيم الكسذ للسدالف
 املد ا لدراسم البر عم لا داف 

 املد ا اىل م ىز ابن  نبا البن بدراف 
املد ا املفصا  إىل فقو اإلماـ بن  نبا لبكر  

 أبو ز د
 للسعدي القواعد وايصوؿ

 ايشباه والنظا ر للسيويي
 ٖالقواعد البن رةز

 ٖموسوعم القواعد للبورلو
 القواعد الفقهيم للارما

 ايشباه والنظا ر البن الوايا
 ير   الوصوؿ للسعدي

 ايشباه والنظا ر البن ذميم
 يار خ الفقو لعمر ايشقر

 اإل واح للحجي
 ب حممد ا وري أو مناع الق اف، أو عمر ايشقراتا--اتز يار خ الفقو، مثاب  اتز أ رذ يف الفنب

 

 
 .الٍحو والصسفعمي 

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 باملر لم ايوىل

 ٕالنحو الواض  لعلي اداـر
 )ـ(ٕش ا العرؼ يف فن الصرؼ للحمالوي

متممم اآلةروميم للح اب، مع شر ها)الدرر 
 ل  اب الاامدي البهيم م  ز الكوااز الدر م(

  ٕالنحو الوايف لعباس  سن
 املوةا يف النحو للسراج

 الت ارة يف مواعد اللام العربيم لمد  ليا باشا

 ةامع الدروس العربيم ملص فى  ال يط
 ٕمالا لأل وٍلشرح ألفيم ابن 
 )االم اح(أصوؿ النحو-- اشيم الصباف 

  للسيويي
 ةطا صا ص البن --ٕماط اللبيز البن ىباـ

   ٕلفاوزآباديلالقاموس اليط 
التصػػر   علػػى التوضػػي (  الػػد ايزىػػري ، ، املفصػػا البػػن  عػػيش، ، ٕيف النحػػوب )الكتػػاب( لسػػيبو و --مراةػػع أ ػػرذ اتػػز أ ػػرذ يف الفػػنب

 )شرح الرضى على اافيم ابن احلاةز( ، ) االم ايدب( للبادادي ، )شرح ابن  عيش على املفصا( .
ر ف ايمسػػاء( لمػػد ين ػػاوي ،)يصػػر ف ايفعػػاؿ ومقدمػػم الصػػرؼ( لعبػػد احلميػػد عنػػ  ، )املاػػط يف يصػػر ف ايفعػػاؿ( للعالمػػم حممػػد يف الصػػرؼب )يصػػ -ٕ

 عبد ا ال  عظيمم )شرح الرضي على البافيم البن احلاةز( )املمتع يف التصر ف( البن عصفور.
ثتهػػػا للسػػػيويي ، )الػػػدرر اللوامػػػع علػػػى مهػػػع ا وامػػػع( يمحػػػد بػػػن ايمػػػة البػػػنقي ي، )ماػػػط يف مواعػػػد النحػػػوب )مهػػػع ا وامػػػع( ، )ايشػػػباه والنظػػػا ر( ثال -ٖ

 اللبيز عن اتز ايعار ز( البن ىباـ.
يػػدة يف اللاػم ومفردامػػاب )معجػم مقػػا ي  اللاػػم( البػن فػػارس  قيػػ  عبػد السػػالـ ىػػاروف ، )مػ  ز اللاػػم( لألزىػػري وىػو مػػن أبػػدع الكتػز وأ سػػنها عق -ٗ
 بيدي.لساف العرب( البن منظور ، ، )الصحاح( للجوىري، )املعجم الوسيط( همع اللام بالقاىرة ، )املصباح املنا( للفيومي، )ياج العروس( للا وير قم ، )

 .      .                                                                                        )أصوؿ اإلمالء( لعبد الل يف ا  يز -٘

 



 

 

 
 .الشريةعمي 

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 لأللباٍلٕالبما ا المد م لل م ي أو خمتصرىا
 ايلوار يف  ا ا النش املضتار للباوي

خمتصر الساة النبو م لإلماـ حممد بن عبد 
 ٙالوىاب

 الساة لعبد اهلل بن اإلماـ حممد بن عبد الوىاب
 وساة أصحابو للمقدسي‘ النش  خمتصر ساة

 م  ز الساة لعبد السالـ ىاروف
 )ـ( وروضم ايلوار للمبارافوريٚالر ي  املضتـو
 الدرة املويتم

 ٚالفصوؿ يف ساة الرسوؿ البن اثا
 )ـ(ٚالر ي  املضتـو

 ٕصحي  الساة لمد العلي
 ٖالساة النبو م الصحيحم للعمري
ايصليم ملهدي رزؽ  الساة النبو م يف ضوء ملصادر

 ٕاهلل
 الساة النبو م البن ىباـ )ـ(
 الساة النبو م لمد أبو شهبم

 )ـ(ٜالساة النبو م البن ىباـ
 الساة النبو م البن اثا)ـ(

 فوا د يربو م من الساة النبو م يمحد فر د
 زاد املعاد)ـ(

                                                                   الروض ايلف للسهيلي  .                 اتز أ رذ يف الساةب
 

 .التازيخ والرتاجيعمي 

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
سلسلم الااوات الكسذ ‘+سلسلم  اوت النش 
 لبومي أبو  ليا

 صور من  ياة الصحابم+التابعة)للباشا(
 للدو ششباب الصحابم+فتيات الصحابم 

 )ـ(ٓٔالبدا م والنها م
 ٖصفم الصفوة البن ادوزي

 ٖالعواصم من القواصم البن العريب
 عصرا الفم الرشدة للعمري
 ٕيار خ ا لفاء للسيويي

 )ـ(ٖالتار خ اإلسالمي لمود شاار
 الوةيا يف يار خ املسلمة
 ٕلاىم الفوالء)لمد عقيا(
 سلسلم من أعالـ املسلمة

 ثاالكاما البن اي
 )ـ(٘البدا م والنها م

 ٗسا أعالـ النبالء
 ٕالفتو ات اإلسالميم عس القروف للعمري

 .ٕيار خ اإلسالـ لل ىش
 لمد  ليفم التميمي‘  قوؽ النش 

 املنتظم البن ادوزي
  ليم ايولياء

 ٗ)يار خ ايمم وامللوؾ( البن ةر ر ال سي
 ال بقات الكسذ البن سعد

للسػػػيويي ، )املنػػػتظم( البػػػن ادػػػوزي ،  ،التػػػار خ اإلسػػػالميب ، )البػػػدور الااىػػػرة يف أ بػػػار مصػػػر والقػػػاىرة( -ٔ باتػػػز أ ػػػرذ يف التػػػار خ
محن احلجػػػي ، النجػػػـو الااىػػػرة يف ملػػػوؾ مصػػػر والقػػػاىرة ، )ا  ػػػط( للمقر ػػػاي ، )بيػػػا املقػػػدس واملسػػػجد ايمصػػػى( لمػػػد شػػػراب ، )التػػػار خ ايلدلسػػػي( لعبػػػد الػػػر 

 لػػدولتة( ييب شػػامم ، )شػػ رات الػػ ىز( البػػن العمػػاد احلنبلػػي ، ) ليػػم الببػػر( للبي ػػار ، ) عنػػواف اجملػػد يف يػػار خ ذمػػد( البػػن  نػػاـ ، )دعػػوة)الروضػػتة يف أ بػػار ا
 لعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود.لالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ حممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب وأثرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي( 

الاابػػػم( البػػػن ايثػػػا ، االسػػػتيعاب البػػػن عبػػػد الػػػس ، )سػػػا أعػػػالـ النػػػبالء( ، يػػػراةم الصػػػحابم وايعػػػالـ واملبػػػاىا ب )اإلصػػػابم( للحػػػاف  ابػػػن  جػػػر ، )أسػػػد  -ٕ
بػػر( للبي ػػػار ، )يػػ ارة احلفػػػاظ( االمهػػا للػػػ ىش ، )الػػوايف بالوفيػػػات( للصػػفدي ، )الػػػدرر الكامنػػم( للحػػػاف  ابػػن  جػػػر ، )الوػػوء الالمػػػع( للسػػضاوي ، ) ليػػػم الب

)ذ ػػا يبقػػات ا وفيػػو فوا ػػد –، )يبقػػات البػػافعيم( للسػػبكي  أصػػحاب أمحػػدذاػػر صػػد ايرشػػد يف املقحلنابلػػم( البػػن رةػػز ، )يبقػػات احلنابلػػم( البػػن أيب  علػػى ، و 
)ايعػػالـ( للارالػػي  يػػز املػػدارؾ( للقاضػػي عيػػاض ، ادػػواىر املوػػيم يف يػػراةم احلنفيػػم( للقرشػػي ، )علمػػاء ذمػػد  ػػالؿ سػػتم مػػروف( للبػػيخ البسػػاـ ، ، )يري-ومصػػا ز

   وسفمع ذ لو للعالولم وحممد  ا

 



 

 

 
 .اآلداب والزِد والسقائل

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 معاب يف ير   ال لز للسد اف

 ير   الوصوؿ إىل العلم امل موؿ للسعدي
 ٖادواب الكايف

 ٕإ اثم اللهفاف) صوصا أولو(
 ٗخمتصر منهاج القاصد ن

 امتواء العلم العما للبادادي
 يالتبصرة البن ادوز 

 سلسلم رسا ا للبباب للدو ش
 ٖالتبياف يف آداب محلم القراف للنووي

 ٕي ارة السامع واملتكلم الفوا د-
 يز القلوب لصاحل البامي-
   )أدب ال لز( للبوااٍل. -

 مدارج السالكة)أو م  بو للعاي أو للعلي(
 ٖالتحفم العراميم يف ايعماؿ القلبيم البن ييميم

 أ الؽ محلم القراف آلةري
 ٕأ الؽ العلماء ل ةري 

 ى ه أ المنا  ة لكوف مؤمنة للضالدار
 ومفات يربو م يف ضوء القراف الكرَل، للجليا

الوابا الصيز، وعدة الصابر ن و ادي ايرواح 
 وروضم البة الها البن القيم

 ايدب املفرد للبضاري
 أدب الدليا والد ن

 ينبيو الاافلة للنحاس
 الر اض الناضرة

 ٕ ناد ، والاىد لوايع، ولإلماـ محد الاىد
 )صيد ا اير(

 اي الؽ اإلسالميم للميداٍل
  .ٕبدا ع الفوا د

 اي الؽ والسا البن  ـا
، أو ٕةامع بياف العلم وفولو البن عبد الس

 خمتصره ييب ايشباؿ الاىاي
 ٕادامع ي الؽ الراوي وآداب السامع للبادادي

 ٕل  )اآلداب البرعيم( البن مف -
 ٕلسفَّار طل)  اء ايلباب شرح منظومم اآلداب( 

)خمتصػػر منهػػاج القاصػػد ن( البػػن مدامػػم  -)صػػحي  ال  يػػز وال ىيػػز( للبػػيخ ايلبػػاٌل.--صػػفحات مػػن صػػس العلمػػاء اتػػز أ ػػرذ يف الفػػنب
شػػبيلى)ا -يمحػػد فر ػػد. االمهػػا)ياايػػم النفوس( -)البحػػر الرا ػػ  ز الاىػػد والرمػػا   -)ر ػػاض الصػػاحلة(  - )الرمػػم والبكػػاء(  -تػػاب العامبػػم( للحػػاف  عبػػد احلػػ  اإل 

 بػػػػػػػػن القػػػػػػػػيم .اللحلػػػػػػػػ . ) ػػػػػػػػادي ايرواح إىل بػػػػػػػػالد ايفػػػػػػػػراح( )مفتػػػػػػػػاح دار السػػػػػػػػعادة( ل)املنتقػػػػػػػػى النفػػػػػػػػي  مػػػػػػػػن يلبػػػػػػػػي  إبلػػػػػػػػي (  -لإلمػػػػػػػػاـ ابػػػػػػػػن مدامػػػػػػػػم.

)علػػو ا مػػم(  -)أدب الػػدليا والػػد ن( للمػػاوردي -لػػس ؛ لسػػما املاضػػى..)املنتقػػى مػػن ألػػ  اجملػػال ( البػػن عبػػد ا -، املػػدىش البػػن ادػػوزي -)الهػػا البػػن القػػيم(
 --رسا ا عبد امللا القاسم--علو ا مم للمقدـ--)صالح ايمم يف علو ا مم( لسيد العفاٍل . -للحمد .

 
 .عمي البالغة واألدب

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 ٗلعلي ةاـر)البال م الواضحم(

علػػػػػم البيػػػػػاف(و)علم املعػػػػػاٍل( و)علػػػػػم البد ع(لعبػػػػػد )
 العا ا عتي 

 مقدمم يفسا ابن النقيز
 منظومم الصباف يف العروض

 ٕاملعلقات السبع

االمها  ٕ اإلعجاز ودال ا ٕلبال ماأسرار 
 للجرةاٍل

 البعر والبعراء البن متيبم-
 ز د القرشي العرب اليبمجهرة أشعار 

 روضم العقالء البن  باف
صػػب  ايعبػػى، دواو ن)املتنػػش، --أباييػػا وأمسػػار لمػػود شػػاار--)املعػػارؼ( البػن متيبيػػم. ---ٕعيػػوف اي بػػار البػػن متيبػػم ب ػػرذ يف الفػػناتػػز أ

                     سبيا إىل علمي ا ليا    .                                                             أىدذ--والبح ي، وأيب العتاىيم، و اىم، وأيب متاـ، 

 
 

 



 

 

 .عمي وكاصد الشسيعة

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل

الفصوؿ املنتقاة اجملموعم يف مقاصد البر عم  
 لألمسري -املرفوعم

 ٕمقاصد املكلفة لألشقر

 ٙاملوافقات
 مقاصد البر عم البن عاشور، أو لعالؿ الفاسي

 البن محيدرفع احلرج يف البر عم اإلسالميم 
 

 .التجويد  عمي

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 ا الصم من أ كاـ التجو د،  مي  العمري

)فت  ايمفاؿ شرح  فم اييفاؿ لبيخ سليماف 
 ٕادماوري

بايم الكماؿ شرح  فم اييفاؿ يسامم عبد 
 الوىاب

 ،ٕالتجو د امليسر)عبد العا ا ماري( 
 ٕيف جتو د القراف للقمحاويالسىاف -

فت  املر د يف علم التجو د لعبد احلميد  وسف 
 منصور

  ا م املرد يف علم التجو د، لع يم لصر.
 امللضص املفيد يف علم التجو د، لمد معبد.
)التمهيد يف علم التجو د( لإلماـ ابن اداري 

  قي  البواب 
 ) ػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػتالوة( حلسػػػػػػػػػػػػػػػط شػػػػػػػػػػػػػػػيخ عثمػػػػػػػػػػػػػػػاف.

لقػػػػػػػرآف( للبػػػػػػػيخ حممػػػػػػػود  ليػػػػػػػا )أ كػػػػػػػاـ مػػػػػػػراءة ا
احلصػػري أو )عمػػدة البيػػاف يف جتو ػػد القػػرآف( للبػػيخ 

 صابر  سن أبو سليماف.

)التبيػػػػة يف أ كػػػػاـ يػػػػالوة الكتػػػػاب املبػػػػة( للبػػػػيخ 
 عبد الل يف در اف.

 
)ىدا ػػػػم القػػػػاري إىل جتو ػػػػد اػػػػالـ البػػػػاري( للبػػػػػيخ  

 ٕعبد الفتاح املرصفي

 عرفم التجو د( لإلماـ احلسن الع ار  قي ب د. اًل مدوري احلمد.)التمهيد يف م -اتز أ رذ يف التجو دب 
 )املن  الفكر م على منت ادار م( للعالمم مال علي القاري  قي  عبد القوي عبد اجمليد. -

                            .                                               )النبع الر اف يف جتو د االـ الرمحن( ييب ا يثم حممد آؿ م ر  -

 
 

 .الكساءات  عمي

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل

  امليسر يف القراءات ايربع عبر لمد فهد 
 .القراءات وأثرىا يف التفسا واي كاـ)حممد بازموؿ(.                                                 اتز أ رذ يف القراءاتب 

 
 
 

 



 

 

 .الدعوة والجكافة العاوة

 املسحمة الجالجة املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل
 ٕىا  عيد التار خ لفسو)حممد العبدة(
 ٕماذا  سر العاب بارم اط املسلمة

 معاب االل المم الكسذ
 ٕاملوةا يف الفرؽ وايد اف)العقا والقفاري(

 يوةيهات للصحوة للعثيمة
 ر(العصراليوف)حممد الناص

عصرلا والعيش يف زمالو الصعز)عبد الكرَل 
 بكار(

 ٕفرؽ معاصرة ينتسز إىل اإلسالـ)للعواةي(
 دمعم على التو يد

 مبا الكارثم ل  ر ولفا، لعبد العا ا  ااما
 وسيلم دعو مٕٜ

 رؤ م إسالميم يف وامعنا املعاصر لمد م ز
رسالم ايمر باملعروؼ والنهي عن املنكر البن 

 ييميم
 يف املنه  لسلماف العودة مقاالت

 دراسات يف ايد اف للضلف
 ٕاالرمرافات العقد م والعلميم لعلي الاىراٍل
 أةنحم املكر الثالثم)عبد الرمحن  بنكم(

 ٕالعلماليم للحوايل
 مبادئ يف فهم ال اث

احلراات الباينيم يف العاب اإلسالمي حممد 
 ا  يز

 أةنحم املكر الثالثم للميداٍل 

ؼ يف امل اىز الفكر م املعاصرة اواشف ز و 
 للميداٍل 

  اضر العاب اإلسالمي لعجاج لو هم

 برويواوالت  كماء صهيوف لعجاج لو هم
   -يف يالؿ القراف-- ن ال لنضدع-- اضر العاب اإلسالمي دميا مصرياتز أ رذ يف الثقافم العاممب 

 
 

 .املٍطل  عمي

 لجالجةاملسحمة ا املسحمة الجاٌية املسحمة األوىل

 ماما عنػػد املنايقػػم وايصػػوليةيػػرؽ االسػػتدالؿ ومقػػد---معيػػار العلػػم للاػػاايل  
 ضوابط املعرفم للميداٍل-- يعقوب البا سة.ل

 
  

 



 

 

   ؟ وا ذا لو مل يتوفس لك ِرا الربٌاوج -وأخريًا–عاشسًا  

 :وعوقفة 
 )اخلياز األخري(

 بٍفشك. -وصفّااملتكدً –أُ تكيي الدوزة اخلياز األوه: 

 



 

 

 

 .لمىدازسة دوُ الكساءة فيّا تىعوُجت، إقاوة دوزة مجاعية ي:اخلياز الجاٌ

 .بيئة افرتاضية()يف أيضًا وَ غري اجتىاع، بن أُ تكوُ املدازسة اخلياز الجالح: 

 



 

 

 .(األخرياخلياز ) ...اخلياز السابع
 ذاتك براتك.أُ تصٍع بسٌادلك بٍفشك، وتشازك فيْ لوحدك، وتديس وِو 





 



 

 

 



 

 

 
 مت حبىد اهلل

 
 أعدىا: و 

 تميم بن عةد العزيز القاضي
 تواصل وإبداء الملحوظات واالقتراحات:لل

tmim111@gmail.com 
twitter:  @tmim111 
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