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 مشلت ما يزيد على ستني دورة ومنهج علمي، دراسة علمية استقرائية

 

 د خالد بن عثمان السبت   حفظه اهلل.

 :مكتب الدعوة بعنيزة لمية يفأعضاء اللجنة الع
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 الشيخ د. خالد بن عثمان السبت حفظه اهللفضيلة مقدمة 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:
 ه عموماً، وعلى طالب العلم خصوًصاهلل تعالى على عبادفإن من نعم ا

ما يسَّر في هذا العصر من أسباب تحصيل العلم في الجامعات والمعاهد 
 والمساجد، وعبر الوسائط المتنوعة كما نعلم.

وكان من أقرب ما تيسَّر من هذه األسباب: )الدورات العلمية( التي 
، وصار أهل العلم يتوافدون صارت تُمثل ظاهرة في هذه البالد وغيرها

على األقطار البعيدة والقريبة، والمدن والقرى إلقامة الدروس العلمية 
بواسطة تلك الدورات الشرعية، فعمَّ النفع، وزاد الوعي، وذلك فضل اهلل 

 يؤتيه من يشاء، واهلل ذو الفضل العظيم.
 وهذه الجهود المباركة بحاجة إلى تنمية وتوجيه وتبادل الخبرات،

واالستفادة من التجارب المتنوعة لتحقيق المزيد من الكماالت، واالرتقاء 
 بهذه البرامج للحصول على نتائج أفضل.

ومن هذا المنطلق، نهض ثلة من أهل العلم لتتبع ما أمكن من هذه 
الدورات العلمية، والبرامج والمناهج التأصيلية، وَسبَ ُرْوها، ثم انتخبوا 

ه تلك البرامج، فَعَرضوه كمنهج مقترح إلقامة خالصة ما تَ َواطَأت علي
 الدورات العلمية.

فهذا جهد مشكور، ومبادرة كريمة من هذه اللجنة العلمية المنبثقة من 
مكتب الدعوة في عنيزة )وهم الشيخ يوسف الزين، والشيخ خالد 
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السليم، والشيخ غانم الغانم، والشيخ تميم القاضي، والشيخ محمد 
 ورعاهم، ووفقهم(، فنسأل اهلل تعالى أن يبارك هذا العاروك حفظهم اهلل

الجهد، وينفع به عباده، ويجزي أصحاب الفضيلة القائمين به خير 
 الجزاء، إنه سميع مجيب.

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 

 كتبه:        
 خالد بن عثمان السبت. 
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 مقدمة الدراسة

 قاط التالية:وقد اشتملت المقدمة على الن
 التوطئة .1

 خطوات تنفيذ الدراسة .2

 أهداف الدراسة .3

 الفئة المستهدفة من هذه الدراسة .4

 منهج الدراسة .5
 خطة الدراسة .6

 

 التوطئة: 
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
 أما بعد
من نشاط علمي بارز، فإنه مما ال خيفى على كل ناظر ما تشهده الساحة العلمية  

والدورات  والذي متّثل يف العديد من النشاطات العلمية والدعوية، والدروس العامة واخلاصة،
 .مكثفة كانت أو َفصِليًَّة أو غريها ،العلمية

 إال أنه من املتقرر عند أهل العلم كافة أمهية املنهج يف طلب العلم، وأمهية ضبط معامل
طلب العلم درجات : "-رمحه اهلل–ما قال ابن عبد الرب ، وكورتب ذلك املنهج العلمي

 ،-رمحهم اهلل-ومن تعداها مجلة فقد تعدى سبيل السلف  ا،الينبغي تعديه ،ومناقل ورتب
، وال شك أن إتقان وضبط املنهج (1)"زل ومن تعداه جمتهداً  ،ضل ومن تعدى سبيلهم عامداً 

                                                        

 (.2/111جامع بيان العلم وفضله)(  1)
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سِّرت برتبية الناس على صغار العلم قبل  العلمي مندرج حتت الربَّانية يف العلم، واليت ف  
 .(1)كباره

ورغم اخلري الكثري الذي أمثرته تلك األعمال العلمية والدعوية يف الساحة، واليت يعجز البيان 
عن وصفها، ويكل اللسان عن شكرها، إال أن املتأمل فيها جيد أن كثرياً منها قد افتقد 

املراد من هذه الدراسة هو ، وإن ب العلماألساسية للمنهجية املثلى لطلبعض املعامل 
 حسب ما يصل إليه االجتهاد ،وأكمل حالة ،بتلك الربامج إىل أحسن صورةالوصول 

 البشري، فردياً كان أو مجاعيًا.
ويريإإإده -الإإإذي نريإإإده درجإإإات، إذ الكمإإإال املطلإإإ  هلل، وإ إإإا  -وال شإإإك-الكمإإإالفإإإإن 
، وال شإإإك أن حسإإإب اسإإإتطاعتنا البشإإإرية أن نرتقإإإي يف مراتإإإب الكمإإإاالت  هإإإو -الغإإإري منإإإا

 األكمل يف حال العباد ليس الوصول إىل العمل الفاضل فقط، بل الوصول إىل األفضل.
الرسإإإإل بعثإإإإوا بتحصإإإإيل املصإإإإا  وتكميلهإإإإا »: رمحإإإإه اهللقإإإإال شإإإإيا ا سإإإإالم ابإإإإن تيميإإإإة 

ر وتعطيإإإإل املفاسإإإإد وتقليلهإإإإا وتقإإإإدد اإإإإري اخلإإإإريين علإإإإى أدنامهإإإإا حسإإإإب ا مكإإإإان ودفإإإإع شإإإإ
 .(2)« الشرين خبريمها

كمإإا يقإإال: لإإيس العاقإإل الإإذي يعلإإم اخلإإري مإإن الشإإر، إ إإا العاقإإل الإإذي »وقإإال كإإذلك:
مرضإإإإإإإإإإإان  تلفإإإإإإإإإإإان  إن اللبيب إذا بدا من جسمه   د:نشَ يعلم اري اخلريين وشر الشرين، وي  

 .داوى األاطرا
 . (3)«وهذا ثابت يف سائر األمور...    
 
 
 

                                                        

 (.2/16انظر: تفسري البغوي)(  1)

البن  رق احلكميةالط، و 534، االستقامة له 8/572، وانظر: درء التعارض2/212(  اجلواب الصحيح2)
 .357القيم

  26/25(  جمموع الفتاوى3)
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لعلمإإاء وأطإإالوا البحإإض يف أفضإإل العبإإادات والنوافإإل، مإإع وألجإإل ذلإإك تكلإإم كثإإري مإإن ا
يف الوصإإول إىل األفضإإل،  مإإنهم ذلإإك رغبإة وكإإلاسإتقرار كواإإا مجيعإإاً مإإن العبإادات الفاضإإلة، 

يف العبإإإادات مطلقإإإإاً، فإإإإن أول مإإإا يإإإإدال يف تلإإإك العبإإإادات طلإإإإب  فإإإإذا كإإإان ذلإإإإك مقإإإوالً 
ل العلإإم دااإإل يف هإإذا البإإاب مإإن العلإإم، ومتحإإيك الكإإالم يف أفضإإل الطإإرق والسإإبل لتحصإإي

 .النظر وال شك
 
 

: أن هإإذا مإإنهج  طلإإب العلإإموممإإا يزيإإد أمهيإإة متييإإز املإإنهج األحسإإن )ال جمإإرد احلسإإن( يف 
إإل ويقإإدَّم لتطبيقإإه علإإى فلإإام مإإن النإإاس يف شإإأل األقطإإار و تلإإف األمصإإار،  ويرجإإى منإإه  يؤهَّ

وأن حيإإإوز ثقإإإتهم، فكإإإان ذلإإإك ممإإإا  أن يلإإإغ رغبإإإة أكإإإرب قإإإدر مإإإن الطإإإالب واملشإإإايا واملإإإربن
يعظإإإم األمانإإإة لومعإإإان والتمحإإإإيك يف ااتيإإإار املإإإنهج العلمإإإي املطإإإإرو ، جللإإإب أكإإإرب نفإإإإع، 

 وسد أدىن الل.
 

كما أنه مما يؤكد أمهية متحيك املنهج، والوصول به إىل أرقى ما نستطيعه من كمال: 
َرُّ عليه يف شهر أو يف يوم وليلة، أ ينهيه الطالبأن مثل هذه املناهج ليست مما  و ُي 

شهرين، فيتوجه حينها أن يقال: إن األمر فيه واسع، ويف ك لٍّ اري. ولكن مثل هذه 
وأوج  ،زهرة أعمارهم الدارسناملناهج تستمر مع الطالب مدة طويلة، متثل للكثري من 

ًً على الطالب ،نشاطهم أن ُيعن  -وعلى من يوجه الطالب-وذروة فراغهم ، فكان لزامًا
حسب ما يتوصل إليه االجتهاد الفردي -لنظر يف ااتيار أحسن املناهج وأقومهاا

ًا أو مندرجًا يف مراتب الكمال، وكثريًا ما نرى ريِّ ال أن يكتفي مبجرد كونه اَ  -واجلماعي
دراسًة -من الطالب من يقطع يف برنامٍج ما زهرة عمره، وبعد إاائه يرى ما هو أكمل منه

بع احلسرة والندم، مع قناعته بأن ِكال الربناجمن اري، ولكنها الغرية فيعظُّ أصا -أو حفظاً 
غرية املريد: وهي غرية على وقت فات، وهي »:رمحه اهلل القاتلة اليت قال عنها ابن القيم
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غرية   قاتلة... فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته، وعظم فواته، واشتدت حسراته، 
قدار ما أضاع؟ وطلب الرجعى فحيل بينه وبن فكيف حاله إذا علم عند حتق  الفوت م

االسرتجاع؟ وطلب تناول الفائت وكيف يرد األمس يف اليوم اجلديد؟ وأىن هلم التناوش من 
 .(1)«مكان بعيد..

 
 وبالنظر يف كثري من الدورات واملناهج العلمية تربز للناظر فيها مالحظات من أمهها:

و العكإإإإإس، وإمهإإإإإال جوانإإإإإب مهمإإإإإة  اقتصإإإإإار بعضإإإإإها علإإإإإى احلفإإإإإظ دون الشإإإإإر ، أ-1
 كالقراءة والبحض.

افتقادهإإإا اليإإإات املتابعإإإة الدقيقإإإة للطإإإالب، ومعرفإإإة مإإإدى حتصإإإيلهم، وإجيإإإاد بإإإرامج -2
 املذاكرة هلم.

أن كثإإإإإرياً منهإإإإإا يفتقإإإإإد الرديإإإإإة الواضإإإإإحة للهإإإإإد  مإإإإإن الربنإإإإإامج مإإإإإن أساسإإإإإه، ومإإإإإن -3
، وما الذي سيشر  فيه  ، ومأل سينتهي...اخلاملستهد  منه، وهل املطرو  مناسب 

إإإزاً علإإإى املتإإإون القصإإإرية ورمبإإإا املتوسإإإطة، أمإإإا -5 أن الكثإإإري مإإإن تلإإإك الإإإربامج يكإإإون مركِّ
فمإإا أقإإل أن تطإإر ، وإن طرحإإت فمإإا أقإإإل أن  -مإإن املتإإون الفقهيإإة واحلديثيإإإة-املتإإون املطولإإة

 ت نَهى، وما أكثر أن تنقطع، أو ينقطع الطالب عنها.
 ر الالحقة ببعض الربامج.إىل غري ذلك من نواحي القصو 

 -أو أغلإب-وبعبإارة أعإم، فمإن النإادر أن تإرى يف السإاحة دورات متكاملإة، تلإغ مجيإع 
مإإا حيتاجإإه طالإإب العلإإم يف سإإريه العلمإإي، وتإ َتاِبع إإه عليإإه، ممإإا يضإإطر الطالإإب أن يلفِّإإ  لنفسإإه 

التزامحإإإات، برناجمإإاً مإإن عإإدة دروس وبإإرامج، وقَإإلَّ أن يوفإإ  لإإذلك بإإدون بعإإض التعارضإإات و 
والإإإإيت تسإإإإتغرق منإإإإه وقتإإإإاً وجهإإإإداً، كإإإإان مإإإإن املمكإإإإن أن يسإإإإتثمر ملزيإإإإد مإإإإن الرتقإإإإي يف سإإإإلم 

 الطلب، ورمبا انتهى احلال ببعضهم إىل االنقطاع من أجل ذلك.

                                                        

 26-3/54(  مدارج السالكن1)
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وال شإك أن مثإل هإذا األمإإر لإه أسإبابه الكثإإرية الإيت ال ةفإى، مإإن قلإة التعإاون والتكامإإل 
علإى جانإب دون آاإر، وعمإل كثإرٍي مإن املشإايا مبفإإردهم، بإن تلإك الإربامج، وقصإور النظإرة 

 وكون الشيا يراعي مصلحته العلمية قبل مصلحة الطالب....إىل آار تلك من األسباب.
هإإو عإإدم االهتمإإام  أصإإالً بدراسإإة تلإإك  -واهلل أعلإإم-إال أن السإإبب األهإإم يف القصإإور 

والكامنإإة  فيهإإا، وأاإإذ رأي األسإإباب، مإإن النظإإر يف احتياجإإات السإإاحة، والطاقإإات العاملإإة 
 ب إىلرِّ َقإإإالإإإيت تإ   املسإإإتفيدين أنفسإإإهم، وأاإإإذ رأي املشإإإايا، واسإإإتقراء أهإإإم املعإإإامل والضإإإوابط

مث تقإإود الإإربامج بعإإإد ، ، واخلإإروج بنظإإرة متكاملإإإة مإإن كإإل ذلإإكوتباعإإد مإإن الإإنقك ،لكمإإال
 ذلك.
 
ن مإإن رإإارب َمإإ دون اسإإتفادةٍ -بإإدأ مإإن الصإإفرتذا لإإوحظ أن كثإإرياً مإإن تلإإك الإإربامج وهلإإ

مث ال ُيضإإإإي عليهإإإإا بعإإإإض الوقإإإإت إال وتراهإإإإا قإإإإد وقعإإإإت يف  -ا وال تإإإإالٍ  ألاطائهإإإإاقهبَ َسإإإإ
ولإإو مإإن -، وإذا مإإا أعيإد ذلإإك الربنإامجامج أاإرىرب اخلطإأ والقصإإور الإذي حلإإ  بإإ جوانإب مإإن

 ترى األاطاء نفسها تتكرر. -نفس القائمن عليه
اسإإإب بإإإن اجلهإإإد املطإإإرو  والنتيجإإإة وقإإإد أدى ذلإإإك يف كثإإإري مإإإن األحيإإإان إىل عإإإدم التن

إإإإلن متكإإإإاملن )ربَّإإإإانين(،   رتَإَقبإإإإة، النتيجإإإإة احلقيقيإإإإة الإإإإيت تتمثإإإإل خبإإإإروج طإإإإالب علإإإإم مؤصَّ
امل

 يؤهلون يف املستقبل لقيادة األمة، ال جمرد أناس حضروا مث انصرفوا.
والإذي يإإرى بعإإد فإإرتة  ،نفسإإه هإإو الطالإإبلتلإإك األوضإاع الضإإحية الكإإربى ال شإك أن و 

وإنإإإك إذا سإإإألت كثإإإرياً مإإإن طإإإالب العلإإإم عمإإإا ه قإإإد أمضإإإى زمنإإإاً مإإإن عمإإإره ومل حيصإإإل، أنإإإ
مإإن تلإإك العوائإإ  هإإي بعينهإإا مإإا   يعانونإإه مإإن مشإإاكل وعوائإإ  يف طريإإ  طلإإبهم، وجإإدت كثإإرياً 

مإن تقطإع الإدروس، وطإول مإدة بعضإها -كان يطرحه طالب العلم منإذ عشإر سإنوات وأكثإر
ممإإإا دل علإإإى أن املشإإإكلة مإإإا زالإإإت  -العلإإإوم...اخل كإإإل  طإإإوالً  إإإاًل، وعإإإدم تإإإوفر الإإإدروس يف

هلإإإذا احلإإإل أن ينبثإإإ  مإإإن أصإإإحب القضإإإية باقيإإإة يف السإإإاحة، فإإإال بإإإد هلإإإا مإإإن حإإإل، وال بإإإد 
ة، واملشإإكلة العاّمإإإ ،ة اهلل أنإإه ال الَ يإ َغيإِّإإإر  َمإإا ِبَقإإو ٍم َحإإألَُّ يإ َغيإِّإإإر وا  َمإإا بِأَنف ِسإإِهم   ، فسإإنَّ أنفسإإهم
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اعي عإام ، واجلإر  العميإ ، ال يإربأ إال بعإالج عميإ ، وأمإا تغطيإة اجلإر  ال بد هلا مإن حإلِّ مجإ
 .والسكوت عنه فليس حبل، بل ال يزيد اجلر  إال عمقاً 

رصإإإد هلإإإا ت   ،دراسإإإاتلل ويإإإة والتجاريإإإة تقإإإام ألجلهإإإا مراكإإإز  يوإذا كانإإإت املؤسسإإإات الدن
مإإإه أثنإإإاء يِّ قَ وتإ   قيامإإإه، حإإإنللمشإإإروع قبإإإل قيامإإإه بسإإإنوات، وتتابعإإإه  ط  أكإإإرب امليزانيإإإات، ةطِّإإإ
 .فال يكون العمل للدين وللعلم أوىل بذلك وأحرى؟ بلى وريبأعمله وبعد انتهاءه،  
ما ظهر حبمد اهلل يف السنوات األارية : عامل اجا  تلك الربامجملتحرير الومما زاد أمهية 
، واجتنبت  كثريًا من الضوابط املنهجية املثلى لطلب العلمالتزمت   علمية من بروز دورات

كثريًا من سلبيات غريها من الربامج، فكان هلا أعظم الثمرة، وكانت نتائجها فوق ما كان 
، كان من الضروري ملا نقصها متاماً يف دعم مسرية هذه الدورات، وإ ةً ، فرغب(1)منها متوقعاً 

نرباسًا ، لَتث ب ت عليها، وتكون اجاحها -بتوفي  اهلل-رصد هذه الضوابط واملعامل اليت سببت 
 لغريها، ورصد معامل النقك فيها ويف غريها، ليتم اجتناهبا.

 
 

 خطوات تنفيذ الدراسة

جاءت هذه الدراسة لتسد ثغرة مهمة مل ت عَط حقها من االهتمام والتمحيك؛ لقد 
وذلك بتتبع بعض املناهج املقدمة يف تلك الدورات وحصرها، وقد اجتمع يف بداية األمر ما 

 ا من مناهج طلب العلم وكانت تلك املناهج على قسمن:منهجً يزيد على الستن 

                                                        

 سيتم عرض بعض تلك الربامج يف القسم الثالض من هذه الدراسة.(  1)
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، كتبها عدد من املشايا وطلبة العلم، ومل لطلب العلممناهج نظرية، وهي مناهج   - أ
بقت يف برامج عملية، بل الغالب عليها الصبغة الفردية، أي أاا علم أاا قد ط  ي  
 جهة معينة. ضعت ليطبقها األفراد بأنفسهم، ومل ترسم كمنهج تتبناهو 

قت على أرض الواقع، عرب الدورات بِّ مناهج مطبَّقة، وهي كسابقتها، إال أاا قد ط   - ب
 .املعلنة، أو املعاهد املستمرة، وحنوها
 فتم في هذه الدراسة عمل ما يلي:

لوجيابيات القواسم املشرتكة وهي  ، الضوابط املنهجية العامة للربامج العلميةرصد  .1
بإذن -اليت بالتزامها يتم التباعد ، و اليت مشلتها الدراسة مجاليت حوهتا تلك الربا

 عن عامة السليبات والعوائ  اليت حلقت ببعضها.  -اهلل

 املناهج، وكذا السلبيات. ا جيابيات لتلكتقييد أبرز   .2

املنطقة  :زيارة العديد مما ط بِّ  من تلك املناهج، وذلك بالقيام جبوالت مشلت .3
الرياض، واملنطقة الشرقية، إضافة إىل منطقة القصيم، فتم و  )مكة وجدة(، الغربية

استفاد منها من الطالب،  وبعض مناللقاء باملسؤلن عن تنفيذ تلك الربامج، 
عدَّة من قبل 

 
وأاذ نتائج رارهبم، واالصة تطبيقهم  كما مت استالم التقارير امل

ية بالغة، نتج عنها القائمن على تلك الربامج والدورات، وكان هلذه اللقاءات أمه
التطبي  العملي يتضح لصاحبه ما ال يتضح لصاحب الطر   مثرات طيبة، إذ إن

 النظري اجملرد، وباجتماع األمرين يكمل العمل.

مت االلتقاء بالعديد من املشايا األفاضل، ذوي اخلربة والرأي الثاقب، ممن عاىن  .5
 التعلُّم والتعليم.همَّ 

وأاذ  -تمكن من زيارهتاي  ممن مل - بعض الربامجعلى  مت االتصال بالقائمن .2
 تقاريرهم واالصة رارهبم.
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 أسباب ألهم التحريركمال ما ب دَئ به من دراسة حول املعامل املنهجية، وإعادة إ .1
عن كمال النجا  يف بعض تلك الربامج  اعائقً  كانوباملقابل مت رصد ما   ،النجا 

 طَبَّقة، 
 دراسة.مث اخلروج هبذه الالنظرية وامل

 

 

 أهداف الدراسة *

 ُيكن تلخيك الغاية من هذه الدراسة مبا يلي: 
حتديد وحترير الضوابط العامإة والشإروط األساسإية الإيت ينبغإي أن تقإوم عليهإا الإربامج  .1

العلميإإإة التأصإإإيلية، وذلإإإإك بسإإإرب واسإإإتقراء املنإإإإاهج املطروحإإإة )املطبَّقإإإة أو املكتوبإإإإة( 
 وحتديد أهم ضوابطها ومساهتا.

ولإة التوفيإإ  بإإن االاتالفإإات املوجإإودة بإن هإإذه املنإإاهج املطروحإإة للخإإروج مبإإنهج حما .2
 جيمع عامة مميزات تلك املناهج، وحماولة مجع غالب الكلمة عليه.

إضاءة الطري  لطالب العلم املبتدئ عند نظره يف الربامج العلميإة التأصإيلية املطروحإة  .3
 قي  الضوابط األساسية لطلب العلم.ليختار لنفسه أكمل تلك الربامج، وأقرهبا لتح

حماولإة ترتيإإب تلإإك الضإإوابط حسإإب أمهيتهإإا، ومتييإإز األساسإإي منهإإا عإإن التكميلإإي،  .5
همإل ضإابط أصإلي علإى وذلك للال يتم تقدد ضابط على مإا هإو أهإم منإه، ولإلال ي  

حسإاب ضإابط فرعإي، أو يكإإون االهتمإام م نصإباً علإإى بعإض السإمات واملكمإإالت 
 ابط األصلية.الفرعية دون الضو 

، والإإيت لإإيت وجإإدت يف بعإإض الإإربامج العلميإإةحماولإإة تصإإحيح األاطإإاء والتجإإاوزات ا .2
ترجع غالباً إىل إمهإال ضإابط مإن الضإوابط األساسإية للإربامج العلميإة، ممإا كإان سإبباً 

 يف نقك النجا  املرجو يف كثري من تلك الربامج.
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لإإإربامج الإإإيت جإإإرت عليهإإإا كمإإإا مت إثبإإإات مجيإإإع أمسإإإاء الكتإإإب الإإإيت تضإإإمنتها هإإإذه ا .1
 ة، مع ترتيبها حبسب املرحليات وطريقة تناوهلا)حفظًا أو شرحاً أو قراءًة(.الدراس

عرض بعض الإربامج الناجحإة الإيت مت تطبيقهإا، والإيت حتققإت فيهإا تلإك الضإوابط مت  .7
 بشكل بارز، لتكون منهجاً حيتذى، و وذجاً قابالً للتطبي  الواقعي ملن رغب.

برنإإإإامج علمإإإإي مقإإإرت ، جيمإإإإع مإإإإا تقإإإإرر وضإإإعه مإإإإن الضإإإإوابط املنهجيإإإإة حماولإإإة بنإإإإاء  .8
للربنامج العلمي، كما جيمع غالب املتون اليت كثر ترشإيحها يف الإربامج املدروسإة، مث 
عإإإإإإرض هإإإإإإذا الربنإإإإإإامج علإإإإإإى عإإإإإإدد مإإإإإإن املشإإإإإإايا اجملإإإإإإربن، واالسإإإإإإتنارة بتوصإإإإإإياهتم 

 وتعديالهتم.

 

 الفئة املستهدفة من هذه الدراسة

اسإإإإة تسإإإإتهد  ابتإإإإداًء واضإإإإعي الإإإإربامج العلميإإإإة، مإإإإن أصإإإإحاب املكاتإإإإب هإإإإذه الدر  
الدعويإإإإإة، واللجإإإإإان العلميإإإإإة، ورامسإإإإإي املنإإإإإاهج يف املعاهإإإإإد الشإإإإإرعية، وغإإإإإريهم مإإإإإن املشإإإإإايا 

وأقرهبإإا يف حتقيإإ   يميإإة، كمإإا يسإإتنري هبإإا طالإإب العلإإم، فيختإإار أمثلهإإاوأصإإحاب اهلمإإوم التعل
 .منهجه الشخصيهذه الضوابط، أو يسرتشد هبا يف بناء 

 

 منهج الدراسة 
مث التحليلإإإي  االسإإتقرائيالعلمإإإي أ تبإإع يف السإإإري يف إعإإداد هإإإذه الدراسإإة علإإإى املإإنهج  

، فاألسإإس والضإإوابط واملنإإاهج املإذكورة يف هإإذه الدراسإإة مسإإتقرأة الرتكيإغ، مإإع املإإنهج املقإارن
 ا. ا علميً من أكثر من ستن منهجً 

 خطة الدراسة

يف فصإإول أربعإإة، ب إإدأ كإإل فصإإل بإإذكر  -بعإإد هإإذه التقدمإإة– هإإذه الدراسإإة تانتظمإإ 
ل إىل مباحإإض توضإح مادتإإه، وقإد كانإإت و فصإال غالإإبمقدمإة يسإإرية كمإدال لإإه، مث تقسإيم 
 اطة البحض هلذه الدراسة كما يلي:
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 الضوابط العامة للبرامج العلمية، وفيه المباحث التالية:الفصل األول: 
 ياملبحض األول: ضوابط املنهج العلم

 املبحض الثاين: الضوابط املختصة باملشايا
 املبحض الثالض: الضوابط املختصة بالطالب
 املبحض الرابع: الضوابط الزمانية واملكانية

 املبحض اخلامس: ضوابط اجلهة املشرفة على الربنامج
 املبحض السادس: ضوابط للدورات العلمية الصيفية

 
 التالية: البرامجنهجية، وفيه الفصل الثاني: نماذج للبرامج العلمية الم

 األول: برنامج الدورة الشرعية املكثفة األوىل الربنامج
 الشيا فهد العيبانالثاين: برنامج الربنامج 
 الثالض: برنامج الدورات العلمية املستمرةالربنامج 
 الرابع: برنامج الدورات العلمية املنهجيةالربنامج 
  شرعيةاخلامس: برنامج ا جازة الالربنامج 
 السادس: برنامج دورات النخبة العلميةالربنامج 
 السابع: برنامج الدورة التأصيلية يف طلب العلم الشرعيالربنامج 

 الربنامج الثامن: املركز العلمي األول للكتاب والسنة جبدة

 
 كتب المناهج العلمية الفصل الثالث:  

 
 مبحثين التاليين:برنامج مقترح للتأصيل العلمي، وفيه الالفصل الرابع: 

 املبحض األول: املرحلة األوىل من الربنامج التأصيلي املقرت  لطلب العلم
 املبحض الثاين: املرحلة الثانية من الربنامج التأصيلي املقرت  لطلب العلم
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 وفي ختام هذه المقدمة
لب  ما من النقصان، وغا يٌّ لن خيلواإن هذا العمل إ ا هو ج هد مقلٍّ، وعمل  بشر ف      

غ نمه، وعلينا غ رمه،  -أيها القارئ الكرد-، فلك  فيه إ ا هي آراء  قابلة للخطأ والصواب،
اال   بعض ما فيه،  -أاي القارئ-ونسأل اهلل املغفرة فيما أاطأنا فيه، فللن بدى لك 

فال يدفعنك إىل أن تطرحه مجيعًا وتلغيه، فلعلك أن رد بعض ما ينفعك يف سطوره أو 
نسأل اهلل الكرد أن جيعل هذا  ، فاحلكمة ضالة املؤمن، أىنَّ وجدها فهو األح  هبا.حواشيه

العمل املتواضع االصًا لوجهه الكرد، وأن ينفع به، وأن يغفر لنا التقصري والزلل، إنه مسيع 
 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعن.جميب، 

*  *  * 
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 الفصل األول

 لعامة للبرامج العلميةالضوابط ا
 

 توطئة  
إن الربامج العلمية تقوم على عناصر ت عد مرتكزات لنجاحها ودُيومتها واليت تتمثل  

ومناسبتها، إضافة إىل الكفاءة  تهايف املنهج العلمي املقدم يف هذه الربامج، ومدى مشولي
األساسية من تقدد هذه  الفلة املستهدفةاحلديض عن العلمية اليت ُيتاز هبا من يلقيها، وكذا 

الربامج وهم الطالب، ومناسبة ما يقدم هلم من دروس وأطروحات علمية مع مراحلهم 
العمرية ومستواهم العلمي، مع مالحظة مناسبة املواعيد الزمانية واملكانية املقدمة فيها هذه 

 الربامج، وعدم إغفال اخلربة ا دارية وا شرافية للجهة املنظمة هلا.
األركان األساسية لقيام الربامج العلمية حتتاج إىل وضع ضوابط وأسس لكل وهذه  

واحد منها، وهو ما سيكون احلديض عنه يف هذا الفصل وذلك يف املباحض اخلمسة 
 التالية... 
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 المبحث األول 

 (ضـوابـط المنـهـج العلمـي)
 

لمإي، وفيمإا يلإي إن وضع املنهج العلمي هإو املرتكإز األول لقيإام واجإا  أي برنإامج ع 
 أهم الشروط والضوابط اليت ينبغي توافرها يف املنهج، وهي كما يلي:

 
 أن يكون الهدف من البرنامج محددًا بدقة. .1
 أن يكون البرنامج مبنياً على مراحل متناسبة. .2
 أن يكون البرنامج متدرجاً. .3
 أن يكون البرنامج شاماًل للعلوم األساسية في مراحله التأسيسيَّة. .4
 القراءة(.-الدروس-)الحفظ م البرنامج على األركان األساسية للتعلم:أن يقو  .5
 أن يكون االختيار لكتب البرنامج مبنيًا على دراسٍة دقيقٍة مستوفاة. .6
لمراجع  ة م ا تلقَّ  اه الطال  ب في  ه، وتقييُم  ه عل  ى  ض مَّن البرن  امج آليَّ  ة منض  بطةأن يت .7

 ذلك.
 .المرحلةأن يكون البرنامج مستمرًا ومتواصالً طوال مدة  .8
 أن يكون البرنامج ُمركَّزًا. .9
 أن يكون البرنامج واقعّياً..11
 وضوح الرؤية للطالب وللشيخ على حدٍّ سواء في جميع ما يتعلق بالبرنامج..11

 
وس     نتناول ف     ي الص      فحات التالي     ة تفس      ير ه     ذه الض      وابط، وبي     ان األفك      ار 

 والمقترحات المتعلقة بكل منها:
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 بدقة ن اهلدف من الربنامج حمددًاأن يكو .1
ع  ن معطي  ات البرن  امج،  وذل  ك بوض  ع ه  دف واض  ، مح  دٍَّد، كاش  فٍ  

ا عام    وع  ن الغاي   ة المرج   وة م   ن إقام   ة ه   ذا البرن   امج، ويك   ون ه   ذا اله   دف
لك ل فرعي ة مندرج ة تح ت ه ذا اله دف للبرنامج ككّل، كما توضع أه داف  

، ويك ون وض ع األه داف س ابقاً عل ى مرحلة من مراح ل البرن امج عل ى ح دة
 للبرنامج. التخطيط

 
 األفكار والمقترحات:

 هإإإل هإإإو برنإإإامج للثقافإإإة العامإإإة، أم للتأصإإإيل  حيإإإدد اهلإإإد  األساسإإإي هلإإإذا الربنإإإامج(
العلمي، أم ملراحل ما بعد التأصيل العلمي، أم أن الربنامج من الربامج املتخصصإة يف 
فإإإنٍّ معإإإن، وهإإإل هإإإإو برنإإإامج مسإإإتقل متكامإإإل، أم أنإإإإه لتكميإإإل برنإإإامج آاإإإر مإإإإواٍز 

 ه)كأن يكون لسدِّ النقك يف الدراسة اجلامعية(، ...اخل(.ل

  كهإإد  : طلإإب العلإإم( بإإل ال بإإد مإإن التحديإإد  يكتفإإى باألهإإدا  العامإإة جإإداً ال(
 الدقي  للهد .

 

  :حتديد اهلد  يكون على ثالث درجات 
 اهلد  العام من الربنامج كله.)قد يسمى: رسالة الربنامج( .1
 ذا اهلد  العام.األهدا  الفرعية املندرجة حتت ه .2
 األهدا  املرحلية املختصة بكل مرحلة من مراحل الربنامج. .3

  يف حتديد اهلد  ينبغي أن تراعى املواصفات األساسإية لوضإع األهإدا ، لإلال ةإتلط
األهإإإدا  بإإإالربامج واملناشإإإط، ومإإإن تلإإإك املواصإإإفات بااتصإإإار: )أن يكإإإون اهلإإإد  

ن قإابالً للقيإاس، وأن يكإون َعَمليإاً، وأن واضحاً، وحمدداً ال جممإالً أو عامإاً، وأن يكإو 
 يكون واقعياً،  وأن يكون طموحاً، وأن يكون له تاريا إاجاز(.
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  ممإإإا يإإإإدال يف حتديإإإإد اهلإإإد : حتديإإإإد الفلإإإإة املسإإإتهدفة مإإإإن الربنإإإإامج، هإإإل هإإإإم مإإإإن
املبتإإإإإإدئن يف طلإإإإإإب العلإإإإإإم، أو املتوسإإإإإإطن، أو املنتهإإإإإإن، وهإإإإإإل هإإإإإإم طإإإإإإالب علإإإإإإم 

لشرعي، أم من غري املتخصصن، أم من العامة، وحتديإد متخصصن يف طلب العلم ا
الفلة املستهدفة من األمهية مبكان، فلكل فلة ممإن سإب  ذكإرهم مإا يناسإبه فيمإا يتعلإ  
بإإاملتون، وبكثافإإة املإإنهج، وبضإإوابط الشإإر  ومإإدى التوسإإع فيإإه، بإإل وحإإأل للمشإإإايا 

  الذين يدرسون تلك الفلة. 

 

 

 مراحل متناسبةعلى  أن يكون الربنامج مبنيًّا .2
وذل  ك ب  أن يبن  ى البرن  امج عل  ى مراح  ل متع  ددة، وتك  ون ه  ذه المراح  ل  

 متناسبًة في المادَِّة والُمدَّة، سائرًة في نفس الوقت، مستقلًة عن بعضها.
 
 

 األفكار والمقترحات:

 مستويات(، إما مرحلتن أو ثالث. يقرت  أن يكون املنهج مبنياً على مراحل(  

إ إإإإإا حيصإإإإإل يف ثإإإإإالث  ...وجإإإإإه التعلإإإإإيم املفيإإإإإد  »مقدمتإإإإإه: قإإإإإال ابإإإإإن الإإإإإدون يف 
 .(1)«وقد حيصل للبعض يف أقل من ذلك حبسب ما خيل  له ويتيسر ،تكرارات

 .أن يكون املقدار الزمين لكل مرحلة أقل  مما بعدها 

 سإإنة(  التناسإب بإإن مقإإدار كإإل مرحلإة ومإإا قبلهإإا، فإإال حيبإذ أن تكإإون املرحلإإة األوىل(
 مثاًل. ()مخس سنواتبينما الثانية 

 
 

                                                        

 (.233)(  مقدمة ابن الدون 1)
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 :الدراسية مسيرة المراحل خالل الفصول 

 املإإإإرحلتن أو الإإإإثالث(  سإإإإائرًة يف نفإإإإس  يقإإإإرت  أن تكإإإإون مراحإإإإل الربنإإإإامج العلمإإإإي(
الوقت، وباستقالٍل عن بعضإها، وذلإك بإالنظر إىل أن أغلإب املتإون يف املرحلإة األوىل 

متإإإون متقدمإإإة، فاملستحسإإإن أن ال  متإإإون أوليإإإة، بينمإإإا يف املرحلإإإة الثانيإإإة والثالثإإإة هإإإي
حيضر دورة املتقإدمن مإن الطإالب املسإجِّلن واملتإابَعن إال مإن حضإر دورة املبتإدئن؛ 

 إذ هذا هو مقتضى التدرج واملرحلية.

 

  وممإإإا يقإإإرت  يف مسإإإرية الإإإدروس اإإإالل املرحلإإإة أن حيإإإدد لكإإإل فصإإإل مإإإن كإإإل مرحلإإإة
مرحلة كالدائرة، مإأل بإدأ الطالإب مإن  دروسه الثابتة اليت تتكرر باستمرار، فتكون كل

أي نقطة منها فإنه بعد مضي فرتة املرحلة يرجع إىل نفإس النقطإة، ويكإون قإد أكمإل 
تلإإك املرحلإإة، ممإإا يسإإهل عليإإه أن ينتقإإل مباشإإرة إىل املرحلإإة الإإيت بعإإدها، والإإيت يكإإون 
ح الكإإالم فيهإإا كإإالكالم علإإى سإإابقتها، وهإإذا ممإإا يإإوفر الوقإإت علإإى الطالإإب، ويوضإإ

الردية له، فال يضطر إىل أن ينتظر انتهاء الدورة ليبإدأ فيهإا مإن جديإد، فيإذهب جإزء 
  من عمره بال فائدة، أو بسري مضطرب.

 
 فإنه باخليار: من فاته شيء من دروس مرحلة ما 

إمإا أن يسإإتمر يف تلإك املرحلإإة حإأل تنتهإإي وتعإود إىل نفإإس تلإك املتإإون الإيت فاتتإإه،  -
 انتقل إىل املرحلة التالية إن مل يتعارض ذلك(.)فيحضرها حأل لو كان قد 

أو أن حيضر تلك الدروس عند أحد املشايا املعتربين بإدرس اإاأ أو عإام، ويإأ   -
تَإإرب يف شإإر  ذلإإك  بإفإإادة مإإن الشإإيا بأنإإه قإإد حضإإر ذلإإك الدرس)كلإإه( عنإإده، وخي 

 املنت.

 ه فيه.ومثل ذلك يقال فيمن أراد أن خيتصر مدة الربنامج، على أال خيل يف سري  -
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 أن يكون الربنامج متدرجًا .3
وذل  ك ب  أن يك  ون البرن  امج مت  درجاً ف  ي مادَّت  ه وفنون  ه بالب  دء ب  األهم  

ومت  درجاً ف  ي قَ  ْدرِه بالب  دء ب  المتون والكت  ب الص  غار قب  ل  منه  ا قب  ل المه  م.
الكبار والواضحة قبل الصعبة، وبالشرح المبس ط المختص ر، قب ل المط وَّل 

 الموسع.
 ت:األفكار والمقترحا

 يف مإدة دراسإته كيفإاً، وأقصإر وأوضإح ،كّمإاً -يكون املنت األول يف كإل علإم أصإغر- 
مإإإن املإإإنت الثإإإاين يف ذلإإإك العلإإإم، وقإإإل مثإإإل ذلإإإك يف الكتإإإب املشإإإروحة يف الإإإدروس 

 والكتب املقروءة.

 يف املرحلإإإة  )يف املرحلإإإة األوىل( واملإإإنت الثإإإاين أن يكإإإون مثإإإة تناسإإإب بإإإن املإإإنت األول(
ل علم من العلوم، فال يكون املنت األول على طريقٍة ما أو مذهٍب معإٍن الثانية( يف ك

 بينما املنت الثاين بعيداً عنه.

 

 أن يكون الربنامج شاماًل للعلوم األساسية يف مراحله التأسيسيَّة. .4
وذلك بأن تحوي المرحلة األول ى م ن البرن امج كتاب اً علمي اً مختص راً ف ي ك ل ف ن  

لتفس  ير والح  ديث والعقي  دة والفق  ه، وأص  ول الفق  ه والمص  طل، )ا م  ن الفن  ون األساس  ية
والنح  و(، بينم  ا تح  وي المرحل  ة الثاني  ة كتاب  اً آخ  ر ف  ي ك  ل ف  ن حوت  ه المرحل  ة األول  ى، 
وهك  ذا ف  ي بقي  ة المراح  ل، وق  د تزي  د فن  ون المرحل  ة المتقدم  ة ع  ن فن  ون المرحل  ة الت  ي 

 قبلها. 
 األفكار والمقترحات: 

 هي: -ة األوىلللمرحل-العلوم األساسية 
 التفسري واحلديض والعقيدة والفقه، وهي علوم املقاصد. -
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 .(1)وأصول الفقه واملصطلح والنحو، وهي علوم االة -
  ،العلوم األساسية للمرحلة الثانية: هي العلوم السابقة، ويضا  إليها القواعد الفقهيإة

 )فقه النوازل( ومقاصد الشريعة. وأصول التفسري واملعامالت املالية

 

 أن يقوم الربنامج على األركان األساسيَّة للتعلُّم: .5

 القراءة(.-الدروس-)احلفظ 
وذل  ك ب   أن يك   ون ف   ي االعتب  ار وض   ُع ب   رامج خاص   ة لك  ل رك   ن م   ن األرك   ان 

)الحفظ، والدروس، والقراءة(، كوضع حلقات خاص ة  األساسيَّة لطلب العلم، وهي
. وثم  ة أرك  ان أخ  رى ق  د للحف  ظ، وأخ  رى لل  دروس، وأخ  رى لمتابع  ة ق  راءة الط  الب

ت  أتي بع  د المراح   ل التأسيس  يَّة، ومنه  ا: البح   ث، والت  دريس، والت  أليف، والت   دارس 
 والمحاورات العلمية.

 

 أن يكون االختيار لكتب الربنامج مبنيًا على دراسٍة دقيقٍة مستوفاة. .6
 وذلك بمراعاة الضوابط األساسية الختيار الكتب المطروحة في البرنامج 

اسًة وقراءًة(، بأن يراعى في المرحلة األولى بيان أساسيات الفن )حفظًا ودر 
فما -    وتعريفاته دون الخوض في التفاصيل والخالفات، أما المرحلة الثانية

 فيكون فيها التوسُّع واإلتيان على غالب مسائل الفن. -بعدها
 األفكار والمقترحات:

 أواًل: ضوابط احلفظ: وهي على ضربن:
 اب المحفوظ، ومنها:ضوابط الكت-أ

                                                        

ورة ااصة له، أو وكذلك التجويد ال ةفى أمهيته، إال أن املقرت  أن يضا  ضمن برنامج حلقة القرآن، بوضع د(  1)
يوضع له منت ضمن دورة ا جازة، وذلك حلاجته للجمع ما بن التنظري والتطبي  لكل شخك على حدة، مما 

 جيعله  تلفاً عن طبيعة بقية العلوم اليت ال يلزمها ذلك.
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  البدايإإة بإإاألهم فإإاملهم. فالبدايإإة يف احلفإإظ تكإإون بكتإإاب اهلل، مث بسإإنة مصإإطفاه ،
 مث مبا بعدمها من كتب أهل العلم.

  حيرأ على أن تكون املتون احملفوظإة هإي الإيت ستشإر  يف هإذا املإنهج العلمإي، مإا مل
 يتعارض هذا الضابط مع ما قبله.

 واملشروحة واملعتمدة عند أهل البلد الإذي يقإام فيإه ذلإك  حيرأ على املتون املخدومة
  .(1)الربنامج العلمي

 .الدقة يف ااتيار النسا الصحيحة واحملققة واملشكولة للكتاب احملفوظ 

 
 

 ضوابط طريقة الحفظ،  ومنها :  -ب
  يقإإإرت  أن توضإإإع حلقإإإات  تصإإإة بإإإاحلفظ مصإإإاحبة لتلإإإك الإإإدورات، ومسإإإتمرة علإإإى

، وتكإون هإإذه احللقإات إلزاميإإة الكإإرد نآاحلإإال يف حلقإات القإر  مإدار السإنة كمإإا هإي
 ملن أراد التسجيل بتلك الدورات رمسياً، ومفتوحة يف ح  غريهم.

 كما يلي:  -باعتبار حال الطالب-ويقرت  أن يكون منهج احلفظ 

  حيفإإإظ املتإإإون الصإإإغرية، مإإإع اسإإإتمراره يف حفإإإظ الكإإإرد نآالطالإإب غإإإري احلإإإافظ للقإإإر :
 . الكرد نآ، وذلك بأن حيضر يف العصر يومياً حللقة حفظ القر  القرآن الكرد

  ،يسإمِّع الطالإإب مإإا حفظإإه مإإن املتإإون الصإغرية يف أحإإد أيإإام األسإإبوع يف حلقإإة املتإإون
والإإيت يقإإرت  أن تكإإإون أسإإبوعية يف حإإإ  هإإؤالء. وقريإإب مإإإن هإإؤالء مإإإن كإإان حافظإإإاً 

 ولكن حفظه ركيك.للقرآن الكرد 

 
 

                                                        

قد حتصل  واليت -ينبغي وضعه يف موضعه من األمهية، دون املبالغة فيه-أو السمة-مع مالحظة أن هذا الضابط( 1)
فإذا تبن أن متنًا ما أوكتابًا ما على قدر من اجلودة واألمهية اليت يتفوق هبا على  -كثريًا يف احملفوظ واملشرو 

 بعض الكتب املشتهرة عند أهل ذلك البلد، فال بأس من تقدُيه عليه واعتماده.
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 كإاماًل، واملتإون الصإغرية الإيت درسإت يف حفظ القإرآن الكإرد  طالب املقرت  أن ينهي ال
 )ثالث سنوات تقريباً(. دورة املبتدئن االل هذه املرحلة

  يبدأ باملتون احلديثية املطولة.: حيفظ املتون الصغرية، مثللقرآن الكردالطالب احلافظ  

 تنإاً طإويالً مإع مإنت يقال يف الطالب احلإافظ كمإا قيإل يف غإري احلإافظ، فلإه أن جيمإع م
  صغري، ولكن ال جيمع متنن طويلن يف نفس الوقت.

 قبل حفظه.-أو الشيا-ومن الضوابط: تصحيح قراءة الكتاب على مدرس احللقة 

 .تكرار املقدار اليومي بالقدر املناسب، والذي حيدده الشيا 

 26ره )كإإأن يكإإر  أن يكإإون التكإإرار للقإإدر احملفإإوظ يف عإإدة أوقإإات يف اليإإوم الواحإإد 
 مرات يف العشاء(. 16مرات يف العصر، و 16مرة يف بداية اليوم، و

 إإإب  اليإإإومي يف احلفإإإظ فرتاعإإإى فيإإإه احلإإإال )حإإإال الطإإإالب، وحإإإال  بالنسإإإبة ملقإإإدار السَّ
املإإإإإنت، وحإإإإإال الإإإإإزمن( فإإإإإالطالب املتفإإإإإرغن واملغرتبإإإإإن ليسإإإإإوا كإإإإإاملقيمن واملشإإإإإغولن 

ومإإإا كإإإإان مإإإن الكتإإإإب غالبإإإاً عليإإإإه والدارسإإإن، وحإإإال الدراسإإإإة غإإإري حإإإإال ا جإإإازة، 
النصإإإإوأ أو الإإإإنظم لإإإإيس كمإإإإا كإإإإان منثإإإإوراً أو بإإإإه تفصإإإإيالت كثإإإإرية أو بإإإإه جفإإإإا  

 وصعوبة.

  كمإإإا يراعإإإى يف حتديإإإد السإإإإب  اليإإإومي أن يقلإإإل السإإإإب  يف بدايإإإة الربنإإإامج، مث يإإإإزداد
 تدرجيياً. 

 لسابقن.يتم تسميع مقدار اليوم كامالً على مدرس احللقة، ويسمع مقدار اليومن ا 

 أن يكون حفظ الكتاب سابقاً على شرحه، أو مزامناً له.-حسب املستطاع-يراعى 

 كإأن تقإام دورة  طر  دورة ااصإة للحفإظ يف بعإض األوقإات ومن السمات املقرتحة(
حلفإإظ املتإإون قبإإل دورٍة مكثفإإٍة مإإن الإإدروس، ويقإإرر فيهإإا حفإإظ مإإا سيشإإر  يف تلإإك 

 الدورة(.
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 م المحفوظ:  ثانياً: ضوابط الدرس وتفه
وهي من األمهية مبكان، فالفهم مع احلفإظ فرسإا رهإان، فإال ينبغإي أن يطغإى أحإدمها  

وضإإإإوابط  علإإإإى اااإإإإر، وإذا ر يبِّ الإإإإذهن علإإإإى أحإإإإدمها فإنإإإإه سإإإإيندرج عليإإإإه، ويهمإإإإل غإإإإريه.
 الدروس على ضربن:

ويدال يف هذه الضإوابط مإا سإب  مإن ضإوابط الكتإاب ضوابط الكتاب المشروح:  - أ
)احلسإإن، والوضإإو ، وكثإإرة الفائإإدة،  ومإإن الضإإوابط العامإإة للكتإإاب املشإإرو  .احملفإإوظ

والقرب يف حتصيل املقصإود، وتإذليل املسإائل فيإه، والشإمول ملباحإض الفإن، واالعتنإاء 
مبا ينبين عليإه العمإل، والبعإد عإن التكلإف والغمإوض واجملإادالت اللفظيإة، وأن يكإون 

، اطأ مشايا ذلك املصإر علإى نشإره وتدريسإهمقدماً عند أهل الفن، وأن يكون مما تو 
 . (ويستحسن أن يكون مما ُيكن للطالب حفظه

 
 ضوابط الشرح:  - ب

 يكإإإإون املقصإإإإود بالإإإإدروس بيإإإإان أساسإإإإيات هإإإإذا الفإإإإن وأجبدياتإإإإه، يف املرحإإإإة األوىل :
 التفاصيل واخلالفات.  وتعريفاته، دون اخلوض يف

 ن على غالب مسائل الفن.أما املرحلة الثانية: فيكون فيها التوسع وا تيا 

  عدم اخللط بن العلوم يف تدريس الفإن، فإال يسإتطرد مإثالً يف مبحإض لغإوي يف درس
)ككتإإإاب التوحيإإإد  الفقإإإه، أو يسإإإتطرد يف فوائإإإد اايإإإات واألحاديإإإض يف مإإإنت عقيإإإدة

 مثاًل(.

  كمإإإإإا يؤكإإإإإد يف الشإإإإإر  علإإإإإى ربإإإإإط الطالإإإإإب بإإإإإاملنت يف الشإإإإإر ، وأن تقلإإإإإل املسإإإإإائل
 يت ليست من مقصد ذلك املنت أو العلم.االستطرادية ال

  ومإإن السإإمات الإإيت يؤكإإد عليهإإا: فإإتح بإإاب احلإإوار العلمإإي واملناقشإإة يف املسإإائل بإإن
العإامل واملإإتعلم، وأداء مجيإإع الطإإرق والوسإإائل املؤديإة إىل تطإإوير َمَلكإإة الفهإإم، وإعمإإال 

وتلخإإإيك  الإإإذهن يف النصإإإوأ، كبحإإإض بعإإإض املسإإإائل، وةإإإريج بعإإإض األحاديإإإض،
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بعإإض الكتإإب، ليتعمإإ  فهإإم الطالإإب ويصإإقل ذهنإإه، بإإل ليجإإد الطالإإب لإإذة العلإإم، 
 واليت كثرياً ما تفقد يف طرق التدريس التلقيين اجملرد.

  كما أنه من السمات املقرتحة أن حيدد لكإل مإنت مإن املتإون الإيت سإت َدرَّس شإرحاً مإن
، ويضبطه مإع شإر  الشرو  املطبوعة؛ ليعتمده الطالب كأصل يرجع إليه، وحيضِّر منه

الشإإيا، وقإإد يكإإون التعليإإإ  عليإإه، ويكإإون ااتيإإار هإإإذا الشإإر  بالتنسإإي  مإإع الشإإإيا 
 امللقي للدرس.

   ،كمإإإإا يستحسإإإإن أن تسإإإإتخدم يف عإإإإرض بعإإإإض الإإإإدروس بعإإإإض الوسإإإإائل احلديثإإإإإة
كاحلاسإإإب والربوجيكإإإرت وغإإإريه، وال بإإإأس مإإإن تفريإإإح شإإإخك مإإإع الشإإإيا للتحضإإإري 

 لذلك.

 وس العلمية في البرنامج.هذا ما يتعلق بضوابط الدر 
 
 ، ومنها:البرنامج العلميوثمة دروس أخرى ينبغي أال يخلو منها  
 دروس التربية واآلداب والتزكية والرقائق، واألذكار، وتنمية المهارات اإلدارية 

 الالزمة لطلبة العلم)كمهارة القراءة، وا لقاء، وإدارة الذات، وحنوها(.
 الدروس ما يلي: ومما يقترح في هذا النوع من

 هذا النوع من الدروس يكون على إحدى صورتن:-1
أسبوعية أو حماضرات عامة مصاحبة لزمن الربنامج ويف نفس مكانه)كمحاضرة  - أ

 .(شهرية
دروس ااصة يف بعض هذه اجلوانب، مصاحبة لدروس الربنامج  - ب

ن فإما أن تكو ، العلمي)كقراءة يف بعض كتب أدب الطلب، أو كتب الزهد والورع(
تكون تابعة لبعض الدروس العلمية بأن ي قرأ ذلك أن أو ، درس له وقت مستقليف 

 الكتاب على الشيا امللقي ألحد تلك الدروس العلمية قبل بداية الدرس أو اايته.
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لَّى كل فصل يف الربنامج بنوع من تلك الربامج املصاحبة)ففصل يقرأ فيه  -2 ومما يقرت  أن حي 
تقرر فيه  -أو أكثر- صل تقرر فيه دورة يف فنون القراءة، وفصلكتاب يف أدب الطلب، وف

 حماضرات يف التفسري والسرية( وهكذا.
اصوصًا ما كان منها متعلقًا بأدب -ومما ردر ا شارة إليه يف هذه الربامج املصاحبة -3

يطر   أالَّ تسبب إرباكًا وتشتيتًا للطلبة، بأالَّ  -ومنهج الطلب ال سيما يف مراحله املبتدئة
امللقي لتلك الربامج طرقًا أارى للطلب معارضة للطريقة اليت يسري عليها هذا الربنامج، أو 

 .(1)يزعزع ثقة الطالب ببعض الطرق اليت يسري عليها هذا الربنامج
 
 

 ثالثاً: ضوابط القراءة:
 ضوابط الكتب المقروءة:  - أ

 مسارين يف القراءة مها:يقرت  أن يكون لطالب العلم 
 :  : القراءة العلميةاألول 

 وهإإإي قإإإراءة الكتإإإب العلميإإإة املتخصصإإإة، ككتإإإب التفسإإإري واحلإإإديض والشإإإرو  وحنوهإإإا.
)املرحليإإإة والتإإإدرج والشإإإمول(،  وهإإإذه القإإإراءة جيإإإري عليهإإإا مإإإا سإإإب  بيانإإإه مإإإن الضإإإوابط

والبدايإإإإة بإإإإاألهم فإإإإاملهم، كتقإإإإدد كتإإإإب تفسإإإإري القإإإإرآن علإإإإى شإإإإرو  األحاديإإإإض، ومإإإإن 
  ذلك: الضوابط املقرتحة يف

 

أن يكإإون الكتإإاب مإإن الكتإإب احملكمإإة املتقنإإة واملعتمإإدة يف ذلإإك العلإإم، السإإاملة  -
)اصوصإاً كتإب املرحلإة األوىل(، وأن تكإون  مإاٍم  من اخللل يف املنهج واالعتقإاد

 َعَلٍم يف ذلك الفن.

 أن يقرأ الطالب شرحاً لبعض ما حفظه من املتون. -

                                                        

ان واحلج غالباً، وسيأ  تفصيلها ضمن ومما يشار إليه يف هذا املقام:)الدروس املومسية( اليت تكون قبل رمض(  1)
 ضابط: االستمرارية
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 همة، اصوصاً شر  املتون.أن يلخك الطالب بعض الكتب العلمية امل -

)كإإبعض  )غإإري  تصإإر( يف كإإل فإإن مإإن الفنإإون أن يكإإون للطالإإب كتإإاب معتمإإد -
 الشروحات( ، جيعله أصاًل له يدون عليه شوارد الفوائد يف ذلك العلم.

ينبغي أن يكون لكتب السلف النصيب األكرب من القراءة، اصوصإاً يف املراحإل  -
 املتقدمة.

املعينإة يف قإراءة كتبإه، ويرجإع فيهإا للمختصإن يف  وبعد ذلك فلكإل علإم ضإوابطه  -
 كل علم.

 
 .والثاني من أنواع القراءة: القراءة العامَّة 
وهإإإي القإإإراءات املكملإإإة للربنإإإامج العلمإإإي، كإإإالقراءة يف كتإإإب الرقإإإائ  والتإإإاريا والسإإإري  

م لَإإِح والإإرتاجم واألدب والشإإعر والثقافإإة العامإإة وحنوهإإا ممإإا يطإإول عإإدُّه، ممإإا قإإد يإإدال يف 
العلم.وقد يصعب وضع ضإوابط معينإة هلإذا النإوع مإن القإراءة، إذا بابإه واسإع، ومشإارب 

، ورغبإإإاهتم وهوايإإإاهتم  تلفإإإة، فيكتفإإإى بتنبيإإإه الطالإإإب إليهإإإا، واقإإإرتا  متعإإإددةالنإإإاس فيإإإه 
 بعض الكتب هلا، دون املتابعة الدقيقة هلا.

 
 

 ضوابط القراءة والمتابعة لها - ب
    ااأ للقراءة ضمن الربنامج العلمي. يقرت  أن يوضع برنامج 

 .يكون هذا الربنامج إلزامياً ملن سجل رمسياً يف هذه الدورة، وااتيارياً ملن عداه 

 .يعطى الطالب بعض املبادئ العامة عن طرق القراءة، وتسجيل الفوائد، والتلخيك 

 ك حيإدد املشإإرفون واملشإايا الكتإإب املناسإإبة وفإ  أسإإس وضإإوابط مدروسإة، وحيإإدد كإإذل
 مقدار القراءة األسبوعي بالصفحات.
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 :ال بد من وضع آلية ملتابعة قراءة الطالب، ومدى حتصيلهم، ومن االيات املقرتحة 
 أن يتابع من قبل املشر  العلمي الذي يتوىل تسميع املتون. .1

 أن توضع أسللة حتريرية أسبوعية على املقدار املقروء توزع على الطالب املسجلن. .2

 علمية أسبوعية للمذاكرة من قبل الشيا أو أحد طلبة العلم. أن توضع حلقة .3

وضإإإع وقإإإت معإإإن جيلإإإس فيإإإه الطالإإإب سإإإاعة أو سإإإاعتن يف املسإإإجد للقإإإراءة فقإإإط،  .5
 ويتابعه أحد املشايا أو طلبة العلم )فردياً أو مجاعياً(، ويسأله الطالب عما أشكل. 

 
 

تلقَّاه الطالب فيه، أن يتضمَّن الربنامُج آليًَّة منضبطًة ملراجعة ما  -7
 وتقييُمه على ذلك.

أسإإبوعيٍة أو شإإهريٍَّة أو مرحليَّإإٍة، أو بعإإد إاإإاء جإإزٍء -وذلإإك بوضإإع فإإرتات ااصإإةٍ  
يإتم فيهإا مراجعإة مإا تلقَّإاه الطالإب مإن حمفإوٍظ أو مإدروٍس أو مقإروٍء، -معن من الربنامج

ة مبنيّإإاً علإإإى نتيجإإة هإإإذا ويإإتم تقيإإيم الطالإإإِب مإإن االهلإإإا، ويكإإون رإإإاوزه للمرحلإإِة املعيَّنإإإ
 التقييم.

 
 األفكار والمقترحات:

 املراجعة على ضربن: 
واملتإإإون ، الكإإإرد واألصإإإل فيهإإإا أن توكإإإل إىل مإإإدرس حلقإإإة القإإإرآن  :مراجع   ة يومي   ة .1

فبالنسإإبة للحفإإظ يسإإمع للطالإإب  والشإإيا امللقإإي للإإدرس، حسإإب الطريقإإة املناسإإبة.
وبالنسإإبة للشإإإرو  . اليإإومن السإإابقن)علإإى املإإدرس( مإإع مإإإا حفظإإه يف  مقإإدار اليإإوم

)مإإإإع التحديإإإإد للطالإإإإب  والإإإإدروس يوصإإإإى املإإإإدرس أن يطإإإإر  أسإإإإللة علإإإإى الطإإإإالب
ويف القراءة يوصى الطالب باملرور السريع على ما قرأه يف  اجمليب( يف بداية كل درس.

 )أو ما خلصه( قبل قراءة مقدار اليوم. األمس
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هذا الضابط، كأن يوضع يإوم يف األسإبوع وهي املقصود األكرب من  :مراجعة مرحلية .2
ملراجعإإة مإإا سإإب ، أو أسإإبوع بعإإد كإإل مرحلإإة ملراجعإإة احملفإإوظ واملإإدروس واملقإإروء. أو 
يراجإإع الكتإإاب احملفإإوظ بعإإد االنتهإإاء منإإه )إن كإإان قصإإرياً(، وبعإإد االنتهإإاء مإإن بإإاب 

أن  )إن كإإإان طإإإوياًل(، ومراجعإإإة شإإإر  املإإإنت القصإإإري والطويإإإل كإإإذلك، أو مإإإن أبوابإإإه
توضإإع دورة مكثفإإة يف بدايإإة ا جإإازة أو اايتهإإا يإإتم فيهإإا املإإرور علإإى مإإا سإإب  حفظإإه 
وشإإإإرحه)دورات مراجعإإإإة(، والإإإإبعض يإإإإذهب إىل أنإإإإه يف اايإإإإة كإإإإل كتإإإإاب حمفإإإإوظ أو 
مشإإرو  تإإتم مراجعإإة كإإل الكتإإب الإإيت سإإبقت يف تلإإك املرحلإإة، وال شإإك أن هإإذا أمت 

 كل حال حبسبه.  للضبط، لكن ينظر يف إمكانيته ومناسبته يف

 

هإإإذا مإإإا يتعلإإإ  مبراجعإإإة احملفوظإإإات واملشإإإروحات السإإإابقة عمومإإإاً، أمإإإا مإإإا يتعلإإإ   -
بإإالقرآن الكإإرد اصوصإإاً فينبغإإي أن يكإإإون هنإإام حإإزب يإإومي للمراجعإإة، وينظإإإر يف 
الطريقإإة املثلإإى لضإإبط مراجعإإة الطالإإب هلإإذا املقإإدار، كمإإا ينظإإر يف جعإإل احملفإإوظ مإإن 

 السُّنَّة كذلك.
 
حيإإض إن اسإإتمرار  -كإإل طالإإب علإإى حإإدة-املراجعإإة مرتبطإإة بتقيإإيم الطإإالبهإإذه -

 الطالب يف املرحلة املعينة واجاحه يف تقييمها هو الذي يؤهله للمرحلة اليت بعدها.
 
 

 

 أن يكون الربنامج مستمرًا ومتواصاًل طوال مدة املرحلة.-8
تإب املختصإرة، ومإن تقطيإع الك، بأن يكإون الربنإامج سإاملاً مإن االنقطإاع الطويإل

وقطإإع الشإإهور والسإإنوات فيهإإا، فضإإالً عإإن أن ي إإإبَدأ بكتإإاٍب مإإا مث يقطإإع اائيإإاً قبإإل 
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متامإإإه أليِّ سإإإبب كإإإان، فإكمإإإال الكتإإإاب شإإإرط أساسإإإي ال بإإإد منإإإه، ولإإإو لإإإزم تغيإإإري 
 الشيا، أو زيادة وقت الدرس، أو إضافة دروس أارى.

 األفكار والمقترحات:

  هبا أمران:فاالستمرارية  يعىنعلى ما سب  -
 استمرارية  يف تناول ما يطر  من برامج حمفوظة أو مشروحة، بعدم قطعها.-
واستمرارية  يف التواصل مع طلبة الربنامج، بأن ال ي كتفى يف الربنامج أن يكون على -

 هيلة دورات صيفية فحسب، بل يكون مستمراً طوال العام.
 (.الدروس الموسمية)مسألة:  -

ت قبل موسم معين)كدروس الزكاة والصيام واالعتكاف ويعنى بها ما كان
 قبل رمضان، ودروس الحج قبل موسم الحج(.

من املالحظ أنه مما يسبب االضطراب يف كثري من الدروس ما جيري يف كثري منها بأن 
يقطع مسار الدرس قبل موسم معن، أو تقلك دروسه وتستبدل بقراءة الباب الذي خيك 

يام قبل رمضان( وهذا األمر من أكرب ما خيل باستمرارية الدرس ذلك املوسم)ككتاب الص
 ويعطل مدته، ورمبا ذهبت ثلض مدة السنة مراعاة هلذه الدروس.

 والمقترح في ذلك : 
إن أمكن ضبط برنامج الدروس الفقهية من البداية حبيض يواف  وقت الدرس ذلك -

 املوسم فهو األصلح واألجدر.
أن تستمر الدروس الفقهية على اطتها املرسومة، وأما وإن مل ُيكن ذلك فاألصل -

ما خيتك بذلك املوسم فيخصك له شيء  من احملاضرات العامة، أو من الدروس املستقلة 
الغري داالة يف صلب الربنامج العلمي، أو القراءة املستقلة للطالب، على أال تؤثر أبدًا 

واستبداهلا بغريها، وال من حيض على مسرية الربنامج،  ال من حيض إيقا  بعض دروسه 
 عرقلة سري الكتاب املقرر يف الربنامج
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 ومما يقترح في هذا المقام: السير الجماعي في البرنامج. -
وذلك برتم املسارات الفردية لكل طالب على حدة، مبعىن أن ال تكون طريقة 

ار فيقرأ كذلك، الربنامج أن يقرأ كل طالب على الشيا قراءة مفردة، مث يأ  الطالب اا
إال أن فيها تشتيتًا للجهود، وتقطيعًا لوقت الشيا، -على ما فيها من اري-فهذه الطريقة

 .وضعف االستفادة املثلى والعامة من وقته، اصوصاً مع كثرة الطالب

 

 

 أن يكون الربنامج ُمَركَّزًا. -9
إإز علإى دراسإإة علإإوم حمإددة يف الوقإإت املعإإن، فإال ر    مإإع علإإى الطالإإب وذلإك بإإأن يإ رَكَّ

جمموعإة كبإرية مإإن العلإوم واملتإإون يف الوقإت الواحإإد، كمإا ال تقطَّإإع الكتإب الصإإغرية علإى مإإدة 
طويلإة جإإداً، بإإل يكإون اجلهإإد منصإإباً علإى كتإإب حمصإإورة يف الوقإت املعإإنَّ  اائهإإا واالنتقإإال 

 إىل غريها، فيكون ذلك أمجع لذهن الطالب وأسرع يف إااء الكتب.
 

 مقترحات:األفكار وال

ينبغي لك  »( موضحًا املراد هبذا الضابط:235قال العالمة ابن الدون يف مقدمته)-
ألنه ذريعة إىل  ؛وتقطيع ما بينها ،أن ال تطول على املتعلم يف الفن الواحد بتفري  اجملالس

وإذا   ،فيعسر حصول امللكة بتفريقها ،وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض ،النسيان
كانت امللكة أيسر   ،للنسيان جمانبةً  ،العلم وأوااره حاضرة عند الفكرةكانت أوائل 

  ؛وأقرب صبغةً  ،وأحكم ارتباطاً  ،حصوالً 
َ
 ،كات إ ا حتصل بتتابع الفعل وتكرارهلَ ألن امل

 «واهلل علمكم ما مل تكونوا تعلمون ،وإذا تنوسي الفعل تنوسيت امللكة الناشلة عنه
 ل لالجتهاد، ومما يقرت  يف ذلك ما يلي:حتديد املراد بالرتكيز أمر قاب-
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 بالنسبة للحفظ: -
يقرت  أال تزيد املتون اليت حيفظها الطالب يف الوقت الواحد على متنن)هذا هو -

املتوسط وخيتلف الطالب يف قدراهتم فمنهم من ال يوصى بالزيادة على منت واحد، ومنهم 
 من يقبل الزيادة( وكلُّ واٍد يسيل بقدره.

 حد املتنن طوياًل وااار من املتون القصرية، فال جيمع بن متنن طويلن.يكون أ-
فمثاًل: ال جيمع بن كتاب اهلل وبن منت طويل كاأللفية، بل يكتفى باملتون القصري  

 كثالثة األصول.

 -وبالنسبة للدروس:-
فيقرت  أن يكون فيها نوع من الرتكيز، كأن يتم تدريس منت طويل ومعه منت أو  -

متنن قصريين، وحنو ذلك وال تكون املتون جمموعة كلها يف وقت واحد، فيطول الشر ، 
 وتتباعد أجزاء املنت القصري.

 وبالنسبة للقراءة:-
فاألصل أال جيمع الطالب بن أكثر من كتاب أو كتابن علمين يف وقت واحد، مع 

 مثلهما من الكتب العامة.
 
 

 أن يكون الربنامج واقعّيًا -11
ل   ك بمراع   اة الح   ال العام   ة والغالب   ة لط   الب البرن   امج ومش   ايخه وذ 

ووقته والبلد المقام فيه وظروف ه بش كل ع ام، فيك ون البرن امج متوس طاً ب ين 
 المثاليات المفرطة والسهولة البالغة، ولكل مقاٍم مقال.

 
 
 

 



 الدورات العلمية الشرعية - 36 - 

 األفكار والمقترحات:

ات االاتبارات وبداية مما يندرج يف الواقعية: مراعاة فرتات انشغال الطالب، كفرت  -
ا جازات، وا جازات القصرية)كإجازة نصف السنة وإجازات العيدين واحلج(، 

 وينظر يف شهر رمضان وإمكانية استغالله.
 

وضوح الرؤية للطالب وللشيخ على حدٍّ سواء يف مجيع ما يتعلق  -11
 بالربنامج.

امج العامإإإإإة بشإإإإكل دقيإإإإإ  علإإإإى أهإإإإإدا  الربنإإإإ وذلإإإإك بإإإإأن يطلإإإإإع الطالإإإإب والشإإإإإيا 
واملرحليَّة، واطته الكاملة، وجداوله الزمنية، والعلوم املدروسة فيه، وكتبه، وتوزيإع املإنهج املقإرر 

، كإإإل املصإإإاحبةعلإإإى الفصإإإول الدراسإإإية، وطريقإإإة التلقإإإي فيإإإه، واملشإإإايا املشإإإاركن، والإإإربامج 
املباشإر وحنإو  ذلإك حبسإب ا مكإان، وتسإلك الطإرق املناسإبة هلإذا البيإان با عالنإات والطإر 

 ذلك.
  

*  *  * 
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 املبحث الثاني
 الضوابط املختصة باملشايخ

، وذلك بإأن خيتإار مإن املشإايا مإن يلتإزم بالربنإامج، باحلضإور، االلتزام بمنهج الدورة .1
وبإإالتزام الكتإإإاب املقإإإرر يف اطإإإة الإإإدورة، ومإإنهج الشإإإر  املرسإإإوم هلإإإا، وأيضإإإاً بإإإااللتزام 

لوحظ أن تقطع املشايا وعدم التإزامهم بالربنإامج مإن  فقد، بوقت الدرس املعلن سلفاً 
أكرب ما يشتكي منه معدوا الإربامج العلميإة، ويكإون سإبباً لضإعف تلإك الإربامج، وقلإة 
ثقإإة الطإإالب هبإإا، وانقطإإاع كثإإري مإإنهم، وكإإذلك أال خيإإرج الشإإيا بالشإإر  إىل مسإإائل 

 آيإإإإة وشإإإإر  علإإإإم آاإإإإر، كمسإإإإائل الفقإإإإه يف درس العقيإإإإدة، أو االسإإإإتطراد يف تفسإإإإري
 حديض ضمن درس عقيدة، للال يطول ويتشتت املوضوع.

، وذلإإك بإأن ال يقتصإإر الربنإامج علإإى شإيا واحإإد أو شإإيخن، التنوي ع ب  ين المش ايخ .2
فلذلك سلبيات ال ةفى، فيكون الربنإامج موقوفإاً علإى ذلإك الشإيا املتفإرد بإه، يسإري 

، لتإتالقح ألفضل التنويإععلى شخصيته، بل ا بسريه، ويتوقف بتوقفه، وينطبع الطالب
األفهإإام، وليأاإإذ كإإل شإإيا مإإا بإإزل فيإإه مإإن العلإإوم، فتتسإإع مإإدارم الطالإإب، ويكإإون 
أدعإإى لنجإإا  واسإإتمرارية الربنإإامج، وةفيإإف العإإبء علإإى مشإإاخيه، وليإإتقن كإإل شإإيا 

مإإع مراعإإاة أن يكإإون تإإدريس كإإل مإإنت لشإإيا واحإإد فقإإط، فإإال ، حتضإإري مإإا أوكإإل إليإإه
، وذلك ليكون الشر  متناسباً متَّسقاً)وهذا حسب املستطاع، يقسَّم املنت بن شيخن

 وبشرط أال يعي  استمرارية الربنامج إعاقًة بينة(.

َتإإار لكإإإل فإإإن مإإإن عإإإر  بإتقانإإإه، وكإإإان لإإإه سإإإاب  رربإإإة فيإإإه، وزيإإإادة اإلتق   ان .3 ، بإإإأن خي 
، وهإإإذا اطإإإالع علإإإى جزئياتإإإه، فالتخصإإإك ضإإإرورة تقتضإإإيها غالإإإب األحإإإوال العلميإإإة

 .زداد أمهيته يف املراحل العلمية املتقدمة، كمرحلة املتوسطن أو املتقدمنالضابط ت

، وذلإإإك بإإإأن يكإإإون الشإإإيا ممإإإن جييإإإد فإإإن التإإإدريس، وإيصإإإال الرباني   ة ف   ي التعل   يم .5
، وأن يكإون الشإيا أن يسإاهم غامضإةاملعلومة للطالب، وتربيتهم على بنِّ العلم قبإل 
إدراكإإه لإإذلك الفإإن، ليصإإل إىل تإإذوق  يف تطإإوير ملكإإة الفهإإم عنإإد الطالإإب، وتعميإإ 

مسائله، وإتقان لغته، فال يكإون دور الشإيا جمإرد صإب املعلومإات يف ذهإن الطالإب، 
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إذ املعلومإإات موجإإودة يف املراجإإع، وإ إإا املإإراد مإإا بعإإد تلإإك املعلومإإة مإإن تفهإإم وتإإدبر 
رس، كمإإا أنإإه مإإن املهإم أن خيتإإار مإإن املشإإايا مإن ع إإر  بالتحضإإري اجلإإاد للإإد،  وحتليإل

 فإن نفعه وا قبال عليه أكرب ممن يلقي حسب معلوماته السابقة دون حتضري.

وذلإإك بإإأال يطإإر  الشإإيا طرقإإاً لطلإإب العلإإم يكإإون بينهإإا  ع  دم معارض  ة م  نهج ال  دورة، .2
وبإإإن مإإإنهج الإإإدورة تعإإإارض، كإإإأن يوصإإإي بكتإإإب أاإإإرى غإإإري الكتإإإب املقإإإررة للحفإإإظ أو 

سإإإيما املبتإإإدئن اً بيِّنإإإاً لطلبإإإة العلإإإم، التشإإإتت الدراسإإإة يف ذلإإإك املإإإنهج، فإإإإن ذلإإإك يسإإإبب
مإإإنهم، وخيإإإإرج مإإإن ذلإإإإك مإإإا لإإإإو طإإإإر  طرقإإإاً غإإإإري متعارضإإإة مإإإإع املإإإنهج، كطريقإإإإة القإإإإراءة 

 السليمة، أو طريقة تدوين الفوائد وحنو ذلك.

ويشار هنا إىل أن هذه الضوابط نسبية، فيؤاذ من كان أكثر حتلياً هبذه الشروط -
وجود، وإن مل حيوي تلك الشروط مجيعاً، ولكل بيلة وضعها  والضوابط، حسب املتيسر وامل

 اخلاأ.

اصوصاً مسمعي حلقات القران، أو مدرسي -ال بأس بتوظيف بعض املشايا يف الدورة-
فيكونون متفرغن للدورة، وال بأس باستقدامهم لذلك إن أمكن، وجيزل هلم   -التجويد

 حفظ القرآن على هذه الطريقة، العطاء على حسب إنتاجهم، وقد مت تطبي  برنامج يف
 وكانت النتيجة سبعن حافظاً متقنًا.

إىل مشايا الدورة،  -وغريها مما يتف  عليه مشرفوا الربنامج-من املهم إيصال هذه الضوابط-
، ويكون هذا ا يصال عن طري  (1)وأن يتف  معهم على طريقة واحدة للشر  إن أمكن

رقة تعطى املشايا، وتكون باألسلوب املناسب ملقام الشيا املشر  على الدورة، أو عرب و 
الشيا وقدره، أو باجتماع ابتدائي ملشريف الدورة مع مشاخيها، يتم االتفاق فيه على ضوابط 
الشر ، ولعل األاري أحسن إن أمكن، لكي يتبىن الشيا تلك الضوابط، لكواا قد ارجت 

 .(2)مبشورته
 

                                                        

 يراجع ما سب  ذكره من ضوابط الشر )ضمن الضابط السابع من ضوابط املنهج العلمي(.(  1)

 (.11وحول املزيد مما يتعل  باملشايا، انظر األوراق اخلاصة بالدورات العلمية املستمرة بتبوم، أ )(  2)
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 املبحث الثالث
 بالضوابط املختصة بالطال

 

 تحديد الفئة المستهدفة من البرنامج. .1
)النسإاء  فطالب الربامج العلمية خيتلفون حسإب اعتبإارات عديإدة، كإالعمر، واجلإنس 

 والرجال(، والبلد، واملستوى الدراسي، ومستوى التحصيل العلمي الساب .
وتقإدر عليإه فال بد من مراعاة الفلة املستهدفة عند بنإاء الربنإامج العلمإي، وااتيإار مإا حتتاجإه 

تلإإك الفلإإة، ومإإا يناسإإب مسإإتواها، فالربنإإامج الإإذي بإإين لبلإإدة معينإإة ولطإإالب معينإإن ال يلإإزم 
مناسإبته لبلإإدة أاإإرى ولطإإالب آاإرين، فقإإد يإإنجح نفإإس الربنإامج لطإإالب وال يكإإون كإإذلك 

 اارين.

 اجتياز الطالب لشروط اللجنة المنظمة. .2
ومسإإتوى التحصإإيل السإإاب  مإإن فلكإإل دورة شإإروطها اخلاصإإة، كتحديإإد عمإإر معإإن،  

حمفإإإوظ ومإإإدروس،  وااللتإإإزام حبضإإإور مجيإإإع الإإإدروس، ورمبإإإا مإإإا ي لَحإإإ  بالإإإدروس مإإإن حلقإإإات 
 حتفيظ وغريها، أو اشرتاط تزكية من شيا يف بلد الطالب.

 تسجيل أسماء الطالب، ومتابعتهم، وتقويمهم، ومكافئتهم. .3
عنإه، وحصإيلته العلميإة  فيعمل سجل ااأ لكل طالب، فيه مجيع املعلومإات املهمإة 

ويكإون ذلإك للطإالب املسإجلن  عإة الشخصإية لتحصإيل الطالإب العلمإيالسإابقة، وتإتم املتاب
) الكميإإإة  واملتابعإإإة للطإإإالب تكإإإون بالكميإإإة والكيفيإإإة مجيعإإإاً إن أمكإإإن، أو للبإإإارزين مإإإنهم.

مبتابعإإة احلضإإإور والغيإإإاب، وتعيإإإن شإإإخك  إإإتك لإإإذلك، والكيفيإإإة مبإإإدى ضإإإبطه وحتصإإإيله، 
 وتكون املكافلة للطالب باجلوائز العينية، وبشهادة اجتياز الدورة. وذلك باالاتبارات(.
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 ومما يقترح في بعض البرامج العلمية : تفرغ الطالب. .4
هلإإذا الربنإإامج، إمإإا تفريغإإاً جزئيإإاً أو كليإإاً،  وذلإإك بإإأن يإإتم تفريإإح بعإإض طإإالب الإإدورة  

هلإإم الإإربامج، ويركإإز علإإيهم يف التعلإإيم، ويعإإد ملإإدة يتفإإ  عليهإإا معإإدوا الربنإإامج، حبيإإض تكثإإف 
 هلم ما يلزم من السكن واملصروفات واملكافلات واملكتبة العامة واخلاصة.

 

*  *  * 
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 املبحث الرابع 

 الضوابط الزمانية واملكانية
 

 يقرت  أن تكون مدة برنامج التأصيل العلمي من ثالث إىل ست سنوات. .1

زع املإإنهج بدقإإة علإإى الفصإإول الدراسإإية، فيحإإدد وضإإع جإإداول زمنيإإة للإإدورة، بإإأن يإإو  .2
، ووقتإإه، ويكإإون ذلإإك األسإإبوعزمإإن كإإل درس مإإن ناحيإإة بدايتإإه، واايتإإه، وأيامإإه مإإن 

إما من اللجنة املنظمة، أو من الشيا، ويسإلمها للجنإة، فاالنضإباط املسإب  يف وقإت 
، الربنإإامج يكسإإبه قإإوة، ويكإإون أدعإإى السإإتمراره، كمإإا يإإنعكس ذلإإك علإإى الطالإإب

 فيكون منظماً يف شؤونه كلها ، والعكس بالعكس.

)مإإإإن السإإإإبت إىل  يقإإإإرت  أال يقإإإإل عإإإإدد أيإإإإام الإإإإدروس يف األسإإإإبوع عإإإإن أربعإإإإة أيإإإإام .3
وذلإك ألن بقيإإة األيإام عرضإة للقواطإإع، ويكإون يف كإل يإإوم درسإان تقريبإإاً،  ؛الثالثإاء(

لقإإإة تسإإإميع وأمإإإا املتإإإون، فيقإإإرت  هلإإإا حالكإإإرد ملإإإن مل يكملإإإه، ن آوكإإإذلك حلقإإإة القإإإر 
 مرتان يف األسبوع على األقل.

كمإإإا يقإإإرت  أن يكإإإون ذلإإإك الربنإإإامج يف فإإإرتة الفصإإإول الدراسإإإية فقإإإط، فإإإال يكمإإإل  .5
الربنإإإامج يف ا جإإإازات، ملإإإا لإإإوحظ يف غالإإإب هإإإذه الإإإربامج مإإإن تغيإإإب مإإإا يزيإإإد علإإإى 
نصإف الطإالب يف ا جإازات، ورمبإإا املشإايا كإذلك، وكثإرياً مإإا يشإتكي الطإالب مإإن 

الفصإإإل ايا يكملإإون الكتإإإب الإإيت بإإددوها معهإإإم يف غإإري الوقإإت املقإإإرر أثنإإاء أن املشإإ
 الدراسي، مما يفوِّت عليهم الكثري، وقد يصعب عليهم استدرام ما مضى.

وباملقابل فإن دورات ا جازات حيضرها كثري  ممن مل يشاركوا يف الربنامج االل 
لك املنهج فإن استفادهتم يف الفصول الدراسية، فإذا كانت هذه الدورات استمراراً لذ
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الغالب تكون حمدودة جداً، إذ ال خيرجون من الدورة إال بفصل من كتاب، ورمبا  
 .(1)كان له ارتباط مبا سب ، فتقل فائدهتم جداً 

 

بإأن يكإون واسإعاً منإرياً قريبإاً أو املكإان الإذي تقإام فيإه الإدورة:  حسن ااتيار املسإجد .2
ن ال يكون يف أطرا  البلد، وعموماً فريجح بن لسكن الطالب، متكامل املراف ، وأ

املسإإاجد املتاحإإة بإإأن خيتإإار أكثرهإإا هتيلإإاً ملثإإل هإإذه الإإربامج، وقإإد لإإوحظ األثإإر الكبإإري 
 لذلك يف حضور املناشط العلمية والدعوية.

*  *  * 

                                                        

الستفادة من ا جازات الصيفية، وانظر يف ذلك ما سيأ  من الكالم على)ضوابط للدورات وال يعين هذا عدم ا(  1)
 الصيفية(.
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 املبحث اخلامس 

 ضوابط اجلهة املشرفة على الربنامج
 

 أن تكون اجلهة املشرفة جهًة رمسية. .1

 تفاعل تلك اجلهة مع القائمن على الربنامج. .2

أن يكون دور اجلهة ا شإرا  ا داري، فإال يلإزم أن تتإوىل التنفيإذ، بإل يكإون التنفيإذ  .3
مإإإن قبإإإل أصإإإحاب اخلإإإربة مإإإن طإإإالب العلإإإم، إال أن يتإإإوفر هإإإذا الوصإإإف يف بعإإإإض 

 أعضاء اجلهة املشرفة.

هإو املشإر  العإام عليإه،  يكإونايا ذلإك الربنإامج، مبعإىن أن يقرت  أن يتبىن أحد املش .5
واملرجإإإإع للجهإإإإة املنفإإإإذة، فإإإإذلك يكسإإإإب الربنإإإإامج قإإإإوة ومسعإإإإة، ويسإإإإهل كثإإإإرياً مإإإإن 
العقبإإإإات، ويكإإإإون قريبإإإإاً مإإإإن مشإإإإايا الربنإإإإامج، فتكإإإإون اسإإإإتجابة املشإإإإايا لدعوتإإإإه 
للمشاركة أقإوى ممإا لإو كانإت مإن غإريه، كمإا يتواصإل معهإم يف بعإض األمإور الإيت قإد 

للإإإدورة مإإإن التواصإإإل فيهإإإا، كأسإإإلوب الشإإإر ، ومتابعإإإة التغيإإإب،  ال يإإإتمكن املنسإإإقون
 والتزام منهج الدورة، وحنو ذلك.

اسإإإم الإإإدورة لإإإه أثإإإر يف احلضإإإور، فإإإال بإإإد مإإإن حسإإإن التسإإإمية هلإإإا، كإإإدورة التأصإإإيل  .2
الإإإإيت قإإإإد تصإإإإد  األمسإإإإاء، ويبتعإإإإد عإإإإن ، و الإإإإدورة التمهيديإإإإة، أو املنهجيإإإإةالعلمإإإإي، أ

 املبتدئن.البعض عن حضورها، مثل دورة 

 

*  *  * 
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 املبحث السادس

 ضوابط للدورات العلمية الصيفية 
 

 

  :واملراد بذلك 
)لم دة قص يرة ال تزي د عل ى الش هر غالب ًا( والت ي  الدورات العلمية المقطوعة 

تقام كثيراً في اإلجازات، وقد يقام بعضها في ضمن الفصول الدراس ية، وتك ون ف ي 
)م ن ناحي ة الترتي ب والمش ايخ ونوعي ة  رتيبات معين ةالغالب مكثفة، كما يكون لها ت

 .الطالب ....(
 
 هدف الكالم على هذه الدورات فيما خيتص بالربنامج العلمي التأصيلي: 

اهلد  هو تفعيل تلك الدورات واالستفادة املثلى منها لدعم الربنإامج العلمإي )بإدفع  
سإتدرم طإالب الربنإامج مإا فإاهتم عجلإة سإريه، وتقليإل مدتإه، أو  بتكميإل النإاقك منإه، أو لي

 منه(.
 
 أقسام الدورات العلمية الصيفية: 

 على ثالثة أقسام: -باالستقراء-ات العلمية الصيفية ر الدو  
 الدورات العلمية املندرجة ضمن برنامج علمي مستمر على طوال العام. .1

ها الدورات العلمية املندرجإة ضإمن برنإامج علمإي  إتك هبإذه الإدورات، أو مبإا يشإاهب .2
مإإإن دورات أاإإإإرى يف نفإإإس البلإإإإد بالتنسإإإإي  معهإإإا، أي تكإإإإون هإإإذه الإإإإدورة امتإإإإداداً 
لإدورات سإإابقة أقيمإت يف نفإإس املكإان يف إجإإازات سإابقة، وليسإإت مرتبطإة بإإدروس 

   متناً طويالً يف ا جازات فقط(.وسط السنة، )كمن يشر 

قصإرية الإيت تنهإى )كالإدروس واملتإون ال دورات علميإة مسإتقلة ال عالقإة هلإا مبإا سإبقها .3
 .يف نفس الدورة(
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وبعض الدورات قد جيمع بن طريقتن مما سب ، فتكون بعض دروسه إكمال ملا 
 شر  االل العام، وبعضها إكمال ملا شر  يف دورات سابقة.

ومن جهة أارى فهذه الدورات إما أن تكون يف احلفظ، أو يف الدروس والشر )وهو 
 بينهما. الغالب(، ونادراً ما رمع الدورة

 
 ؟ أنسب للتطبيق السابقة الثالثة األقساموأي 

 هذا خيتلف حبسب احلال:
فإإإن مل يكإإن يف تلإإك البلإإدة برنإإامج مسإإإتمر طإإوال السإإنة، فإإال منإإاأ مإإن ااتيإإإار  -1

النإإإوع الثإإإاين أو الثالإإإض، فإإإإن كإإإان الطإإإالب يف كإإإل تلإإإك الإإإدورات ثإإإابتون يف الغالإإإب، 
 ثالض.فالثاين، وإن كان غالبهم يتغري، فال

 فههنا حالتان:وإن كان يف تلك البلدة برنامج مستمر طوال السنة، -2
الطإإالب املشإإاركون يف الإإدورات الصإإيفية هإإم املشإإاركون يف املإإنهج طإإوال إن كإإان  -أ
 السنة:

ليختصإإإر ،فيستحسإإإن ااتيإإإار النإإإوع األول)تكميإإإل الربنإإإامج املسإإإتمر اإإإالل السنة( 
مإإا ُيكإإن ااتيإإار النإوعن اااإإرين، )وانظإإر يف هإإذا ك  الإزمن، ويتحقإإ  ضإإابط )االسإتمرارية(، 

 اجملال إىل املقرتحات التالية(.
عإإإإإإن طإإإإإإالب الربنامج)وهإإإإإإذا هإإإإإإو  أو نقصإإإإإإوا طإإإإإإالب الإإإإإإدورة الصإإإإإإيفية وإن زاد-ب
 الغالب(:

فيختإإار النإإوع الثإإإاين أو الثالإإض، لكإإي ال يتضإإإرر مإإن تغيإإب مإإإن الطإإالب، ويسإإإتفيد 
ممإا  -واحلالإة هإذه-املتإون عليإه، وتكإون املتإون  تتقطإع مضرة بإه بإأنالزائد منهم استفادة غري 

، )بتكميل النإإاقك هلإإم، أو تعإإويض مإإا فإإات بعضإإهم(يسإإتفيد منإإه طإإالب الربنإإامج السإإنوي
 الطالب الزائدون.يستفيد منها و 
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 .مقرتحات عامة لالستفادة من اإلجازة الصيفية 

لمي ة المس تمرة، يقت رح لتفعيل االستفادة م ن اإلج ازة الص يفية ض من الب رامج الع  
 ما يلي:

إعداد برامج مراجعة ملا مت دراسإته يف السإنة الدراسإية مإن حمفإوظ ومإدروس، تإتم  (1
 متابعة الطالب فيه إما حبلقات مراجعة، أو باالتصال.

 

إعإإإداد بإإإرامج شخصإإإية للطإإإالب، كإإإل طإإإالبن مإإإع بعإإإض أو كإإإل طالإإإب علإإإى  (2
ك، كتغطيإإإة جانإإإب حإإإدة، يسإإإري عليإإإه الطالإإإب بنفسإإإه، ويسإإإد فيإإإه بعإإإض الإإإنق

القراءة، أو احلفظ، واللذان غالباً ما يتخلفان أثناء السنة الدراسية وزمحة اجلامعإة 
 والدروس.

 
 

لإإإة للربنإإامج العلمإإإي املسإإتمر، وليسإإإت  (3 كمإإا يقإإرت  أن تقإإإام دورات علميإإة مكمِّ
أصإإلية فيإإه، فمإإثالً لإإإو كإإان الطالإإب سإإإيأاذ الواسإإطية يف العقيإإدة يف الربنإإإامج، 

 ا جازة ملعة االعتقاد مثاًل، أو القواعد املثلإى، وحنوهإا، أو يف علإوم فيشر  له يف
أاإإإرى مل توضإإإع يف الربنإإإامج األصإإإلي، كإإإالفرق واملإإإذاهب، والتجويإإإد، وقواعإإإد 

 الفقه، ومقاصد الشريعة، واملعامالت، والنوازل، وفقه اللغة.

 وبذلك فإن الطالب الغائب لن يتضرر، والطالب احلاضر لن يعدم نفعاً.
ويف االقرتا  الثالإض مإن املستحسإن أن تكإون املتإون املشإروحة يف هإذه الإدورات 

علإإى األقإإل، فيمإإا يتعلإإ  بإإاملتون الكبإإرية فقإإط  -ممإإا ي نهإإى يف نفإإس الإإدورة، أو 
أن تنتهإإي وحإإدة  متكاملإإة  مإإن الكتإإاب يف نفإإس الإإدورة، كفصإإٍل معإإٍن كامإإل  -

تكإإإون ممإإإا ي كمإإإل يف ا جإإإازات مإإإن كتإإإاٍب الفقإإإه)مثاًل: الصإإإيام مإإإن الإإإزاد(، وال 
القادمة، وسبب ذلك ما تقدمت ا شإارة إليإه مإن أن كثإرياً ممإن حيضإر الإدورات 
الصإإإيفية مإإإن الطإإإالب ال يتإإإأتى هلإإإم حضإإإورها يف سإإإنوات قادمإإإة، فكإإإان األوىل 
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أمإإإا املتإإإون أن ي عطإإإى الطالإإإب مإإإا ينتفإإإع بإإإه ويكَتِفإإإي لإإإو مل حيضإإإر مإإإرة أاإإإرى، 
 ئها يف نفس الدورة.القصرية فيؤكَّد على إاا

يقإإإرت  أن يسإإإإب  دورات الشإإإإرو  املكثفإإإة دورات يف حفإإإإظ املتإإإإون املشإإإإروحة يف  (5
 تلك دورات الشرو .
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 الفصل الثاني

 املنهجيةمناذج للربامج العلمية 
 

 توطئة
أهإم الضإوابط املسإتفادة مإن املنإاهج العلميإة ناسإب إيإراد  إاذج ألهإم  تكر بعد أن ذ   

ة  إإاذج مإإن هإإذه الإإربامج. لكإإن قبإإل مثانيإإيهإإا الدراسإإة ومت ااتيإإار تلإإك الإإربامج الإإيت متإإت عل
 عرض تلك الربامج حيسن التنبيه إىل ما يلي:

  أن هذه الربامج هي مما ط بِّ  على أرض الواقع، ومضى فرتة علإى تطبيقهإا، فتبإن مإن
تإزل  االل التجربة ما هلا وما عليها، مما ُييزها عما سإواها مإن الإربامج النظريإة الإيت مل

 يف طي األوراق.

  متإإإت زيإإإارة هإإإذه الإإإربامج املعروضإإإة مإإإن قبإإإل معإإإدِّي هإإإذه الدراسإإإة، ومت اجللإإإوس مإإإع
 القائمن عليها.

   ر وعإإي يف ااتيإإار هإإذه الإإربامج مإإا كإإان مإإن الإإربامج حمإإدداً بفإإرتة معينإإة، تنهإإى االهلإإا
 بقة.كتب حمددة، خبال  ما كان مفتوحًا غري حمدٍد بوقت من الدروس والربامج املط

 يف املباحض التالية...هذه النماذج سيكون احلديض عن و  
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 الربنامج األول

 (1)برنامج الدورة الشرعية املكثفة األوىل

 
 
 

 :أهداف ومميزات الدورة 

 
تعلإيم طإإالب العلإإم مبنهجيإإة واضإإحة املعإإامل، مبسإإطة، يتضإإح فيهإإا بدايإإة واايإإة املإإنت،  .1

 املنت من مدة الدراسة. والوقت الذي حيتاجه لذلك، ونصيب كل جزء من

 إجياد فرصة للتواصل والتكامل بن أهل العلم. .2

تسإإإاعد الإإإدورة الطالإإإب علإإإى الشإإإمولية، والتكامإإإل يف طلبإإإه للعلإإإم، فهإإإي تركإإإز علإإإى  .3
 اجلوانب العلمية والرتبوية والدعوية جنباً إىل جنب.

لطالإإب متكإن طالإب العلإم مإن حفإظ أهإم املتإون يف العلإوم املختلفإة، ممإا يوجإد عنإد ا .5
 تأصياًل علمياً.

 تدريب الطالب على االرتباط مبجتمعه، وأن يكون فاعالً فيه. .2

 تدريب الطالب على فهم النصوأ، وتأملها، وكيفية التعامل مع النك. .1

تنبيإه الطالإإب إىل فضإإل السإإلف، ومكإإانتهم، وبيإإان مإإا ينبإإين علإإى ذلإإك مإإن االرتبإإاط  .7
 لقلوب وغري ذلك.هبم، واالطالع على طريقتهم يف العلم وأعمال ا

 متابعة الطالب وتشجيعهم على التحصيل العلمي، مع تقود األاطاء إذا ظهرت. .8

 محاية طالب العلم من االحنرافات الفكرية. .4

 إعانة الطالب مادياً لتأمن السكن. .16

 تأمن بعض املراجع املهمة لطالب العلم. .11

 
 

                                                        

 أقيمت هذه الدورة يف جامع القاضي يف مدينة عنيزة، وقد أشر  عليها الشيا د أمحد بن حممد اخلليل.   (1)
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 تأمن الكتب واملتون اليت تدرس يف الدورة. .12

ة يف بدايإإة تأصإإيله( بالشإإيول والعلمإإاء، تالفيإإاً لسإإلبيات )ااصإإ ربإإط الطالإإب .13
 الطلب من الكتب فقط.

 اهليكل العام للربنامج 
  :فالطالإب حيفإظ مإإا الدراس ة، والحف ظيقإوم الربنإامج علإى اطإن  متإوازين، وهإإم .

 سيشر  له من املتون.

 :اسنتان، تتضمن أربعة فصول دراسية، يف كل فصل أربعة عشر أسبوعً  مدة الدورة. 

 الإإإدروس تكإإإون يف أربعإإإة أيإإإام مإإإن األسإإإبوع، يف كإإإل يإإإوم درسإإإان: ع   دد ال   دروس :
العشإإإإإاء، مإإإإإن السإإإإإبت إىل الثالثإإإإإاء(، فيكإإإإإإون يف  بعإإإإإداملغإإإإإرب، ودرس  بعإإإإإد)درس 

 دروس. 8األسبوع 

 ( 21=15 × 5جمموع أسابيع الدورة .)ًأسبوعا 

 (588=8 × 21جمموع دروس الدورة  .)ًدرسا 
 

 :كتب البرنامج 
الإإدورة علإإى ااتيإإار أهإإم املتإإون وأشإإهرها ممإإا يدرسإإه أهإإل العلإإم عإإادة،  فومشإإر حإإرأ  

 وهي كما يلي:

 عدد الفصول المتن العلم
عدد الدروس 

 العدد الكلي للدروس)تقريبًا( في األسبوع

 225 5 (5مجيع الفصول) زاد املستقنع الفقه
 21 2 (2الفصل األول والثاين) عمدة األحكام الحديث

 العقيدة
 15 1 (1الفصل الرابع) ل الثالثةاألصو 

 28 2 (1الفصل الرابع) كتاب التوحيد
 28 2 (1الفصل الثاين) الواسطية

 28 2 (1الفصل الثالض) الورقات أصول الفقه
 28 2 (1الفصل األول) خنبة الفكر مصطل،
 28 2 (1الفصل الثالض) ااجرومية النحو

 درساً   421  عدد دروس الدورة تقريباً 
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 (1)دول الدروس في الدورة الشرعية المكثفة األولىج 
 

)شر : زاد الفصل الدراسي األول السنة األوىل: 
 املستقنع، عمدة األحكام، خنبة الفكر(

)شر : زاد  الفصل الدراسي الثاين: السنة األوىل 
 املستقنع، عمدة األحكام، الواسطية(

 بعد العشاء بعد املغرب  بعد العشاء بعد املغرب 

عمدة  زاد املستقنع السبت
 األحكام

عمدة  زاد املستقنع السبت
 األحكام

 الواسطية زاد املستقنع األحد خنبة الفكر زاد املستقنع األحد

 زاد املستقنع االثنن
عمدة 
 األحكام

 زاد املستقنع االثنن
عمدة 
 األحكام

 اسطيةالو  زاد املستقنع الثالثاء خنبة الفكر زاد املستقنع الثالثاء
 
 
 

)شر : زاد : الفصل الدراسي األول السنة الثانية
 ، الورقات(ااجروميةاملستقنع، 

)شر : زاد ة الثانية: الفصل الدراسي الثاين السن 
 املستقنع، كتاب التوحيد، األصول الثالثة(

 بعد العشاء بعد املغرب  بعد العشاء بعد املغرب 
 التوحيد زاد املستقنع السبت ااجرومية زاد املستقنع السبت
 التوحيد زاد املستقنع األحد الورقات زاد املستقنع األحد
 التوحيد زاد املستقنع االثنن ااجرومية زاد املستقنع االثنن

األصول  زاد املستقنع الثالثاء الورقات زاد املستقنع الثالثاء
 الثالثة

 
 

                                                        

 مالحظات مهمة: (1)
 بعد العصر خيصك حلفظ القران واملتون. .1
 اخلميس خيصصان للمراجعة، واألنشطة املصاحبة، ويأ  بيااا.يوم األربعاء و  .2
 يتم تقود ومراجعة حتصيل الطالب لكل فصل دراسي. .3

   يالحظ عند وضع اجلدول إجازات رمضان واحلج. .5

 بعد العصر من يومي الثالثاء واجلمعة: حلقة متون .2
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 همة لشرح الدروس يف الدورة:ضوابط م 
 تطراد يف املسائل.عدم االس .1

س الفقإه يف مادتإإه، وكإذا احلإإديض ر عإدم اخلإإروج عإن أسإإاس الإدرس، فمإإد .2
والعقيإإإإإدة وغريهإإإإإا، فإإإإإال يتعإإإإإرض ملسإإإإإائل علإإإإإٍم ضإإإإإمن درس علإإإإإٍم آاإإإإإر،  

 كمسائل الفقه يف درس العقيدة.

حماولة ربط الطالب باملنت من االل الشر ، والرتكيز علإى املسإائل املهمإة  .3
 غريها من املسائل االستطرادية.واملقصودة من املنت، دون 

 ينبه مشايا الدورة  على هذه الضوابط. .5

 
 :برنامج حلقة املتون 

  )الثالثاء، واجلمعة(. حلقة املتون هلا يومان يف األسبوع -

 حيضر الطالب يف أحد اليومن، ويسمِّع ما حفظه االل األسبوع. -

 بإإإدأ حفإإإظ الطإإإالب يف عمإإإدة األحكإإإام، وهإإإي األصإإإل يف احلفإإإظ، وبعإإإض -
، املإإإرام بلإإإول، الصإإإحيحن، عاملسإإإتقن)مثإإإل زاد  الطإإإالب حيفظإإإون يف غريهإإإا

 الواسطية(.العقيدة خنبة الفكر، 

( 12) قرابإإإةعنإإإده مت تقسإإيم احللقإإإة علإإإى سإإإتة مدرسإإإن، عنإإإد كإإإل مإإإدرس  -
 طالب.

يسإإإإمِّع املإإإإدرس علإإإإى الطالإإإإب احلفإإإإظ اجلديإإإإد، وأمإإإإا املراجعإإإإة فتكإإإإون بإإإإن  -
 الطالب، ويتابعها املدرس.
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 أحاديإإإإض(، وأعلإإإإى قإإإإدر ل اطإإإإاء فيهإإإإا 1) در للحفإإإإظ األسإإإإبوعيأقإإإإل قإإإإ -
 ( اطأ.12)

يقيِّم املدرس حفظ الطالب، )ممتاز/ جيد جإداً/ جيإد( ومإا كإان دون ذلإك  -
 فيعيد الطالب تسميعه.

 
 -برنامج القراءة 
يف هإإإإإذه الإإإإإدورة، ومإإإإإن أمثلتهإإإإإا: كتإإإإإاب  تصإإإإإر يف  قراءهتإإإإإامثإإإإإة كتإإإإإب يقإإإإإرت    

 ليه، ويوضع له مناقشة بعد كل فرتة.التفسري، ويتابع الطالب ع
 
 
 :برنامج املتابعة 

 وهي على نوعن:
حيإإض يإإتم حتضإإري الطإإالب املسإإجلن يف الإإدورة مإإن اإإالل متابع  ة حض  ور:  .1

منس  الإدورة، وذلإك يف مجيإع الإدروس، وكإذلك حلقإة املتإون التابعإة للإدورة، 
سإإكن وعنإإد تكإإرر الغيإإاب بإإدون اسإإتلذان ينإإذر الطالإإب، وقإإد يسإإتبعد مإإن ال

 إذا تكرر غيابه.

مت تكليإإإف أحإإإد الطإإإالب الكبإإإار البإإإارزين لعقإإإد حلقإإإات  متابع   ة تحص   يل: .2
)كل مخيس( حيضرها طالب سكن الدورة، ويإتم مإذاكرة مإا  مذاكرة أسبوعية
تإإتم متابعإإة حتصإإيل الطإإالب  )اصوصإإاً شإإر  زاد املسإتقنع(. سإب  مإإن شإإرو 

مإإدرس حلقإإة املتإإون املميإإزين، ومإإذاكرهتم للإإدروس وحلفإإظ املتإإون مإإن اإإالل 
 )أثناء تسميعه عليهم(.
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 :طالب الدورة 
 الطالب يف هذه الدورة على قسمن:      

 اخلاصون الذين سجلوا يف الدورة.الطالب القسم األول:  
كلهإإإإا أو -الإإإذين مل يسإإإإجلوا، وإ إإإا حيضإإإإرون الإإإدروس الطإإإإالب القسإإإم الثإإإاين:  
 بصفة شخصية. -بعضها
 ، الذين سجلوا يف الدورة، وس جِّلت أمسادهم.والكالم هنا عن القسم األول 

 هم ما يلي:يشرتط في -يف القسم األول-والطالب 
تعبلإإإإإة اسإإإإإتبانة ااصإإإإإة بالتسإإإإإجيل، يبإإإإإن فيهإإإإإا الطالإإإإإب معلوماتإإإإإه الشخصإإإإإية،  .1

)مقإدار حفظإه مإن القإرآن، ومإا حفظإه مإن  والدراسية، وحصيلته العلمية السإابقة
 العلمية(.املتون، ما حضره من الدروس والدورات 

 ينظر يف برنامج الطالب أثناء الدورة، ويوزع وقته على ما يناسبه. .2

)اصوصإإاً املتميإإزين مإإنهم(، ويإإدال  يوضإإع برنإإامج مراجعإإة اإإاأ لكإإل طالإإب .3
ملإإإإن مل يكملإإإإإه، ومتابعإإإإة مراجعتإإإإه ملإإإإإن الكإإإإرد ن آيف املتابعإإإإة متابعإإإإة حفإإإإظ القإإإإإر 

 أكمله.

الإدورة، مإع حلقإة املتإون، وال  يلزم الطالب املسإجلون مجيعإاً حبضإور مجيإع دروس .5
يسمح بالتخلف إال بعذر يصطحبه أذن من منسإ  الإدورة، وهإذا شإرط أساسإي 

 لالستمرار بالدورة وبالسكن.

كمإإا يلإإزم الطلبإإة بإإاحلفظ، وأمإإا مقإإداره فكإإل  حسإإب قدرتإإه، فإإاملطلوب ا تقإإان  .2
 للمحفوظ وإن قل، على أن ال ينزل عن احلد األدىن الذي يتف  عليه.

 تابعة الطالب يف ااية كل أسبوع.تتم م .1

يإ َقإإإإيَّم الطالإإإإب  علإإإإى حسإإإإب فهمإإإإه واسإإإإتيعابه للإإإإدرس، ومإإإإدى حرصإإإإه، وعلإإإإى  .7
 حفظه، ومواظبته.
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  الشرعية املكثفة  للدورةبرنامج اإلجازة التابع 

ربنإإإامج ملراجعإإإة مإإإا مت حتصإإإيله اإإإالل السإإإنة املاضإإإية، يسإإإري عليإإإه كإإإل هإإإذا ال و ضإإإع  
حلقإة يتإابع الطإالب املتميإزين عنإده، أو مإن رغإب املتابعإة،  طالب علإى ِحإَدة، وكإل مشإر 

وذلإإك عإإرب االتصإإال، أمإإا الطإإالب املوجإإودون يف البلإإد، فهنإإام حلقإإة أسإإبوعية هلإإم، ملتابعإإة 
 وينقسم الربنامج إىل برنامج احلفظ، وبرنامج املراجعة: برنامج املراجعة.

 برنامج احلفظ
 عمدة األحكام. : مراجعة ما سب  حفظه منفي الشهر األول

 ( أحاديض.16ويكون املقدار اليومي للمراجعة )-
 املراجعة يف مجيع أيام األسبوع ما عدا اخلميس واجلمعة-
يف يإإإوم اخلمإإإيس واجلمعإإإة مإإإرور ومراجعإإإة أاإإإرى علإإإى مإإإا روجإإإع اإإإالل األيإإإام اخلمسإإإة، ومقإإإداره -

 ( حديض.26األسبوعي )
( حإإديض وغالإإب حفإإإظ الطإإالب دون هإإإذا 266وهبإإذه الطريقإإة سإإإينهى يف الشإإهر األول مراجعإإإة )

 العدد.
 : حفظ اجلديد من عمدة األحكام. في الشهر الثاني

  ( أحاديض.2املقدار اليومي للحفظ )-
 احلفظ يف مجيع أيام األسبوع عدا اخلميس واجلمعة.-
 ( حديثاً.22يف يوم اخلميس واجلمعة يراجع ما سب  حفظه االل األسبوع، ومقداره )-

 ( حديض من عمدة ألحكام.166( حفظ)7طريقة سينهى االل الشهر الثاين )شهر وهبذه ال
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 املراجعةبرنامج 

يراجع الطالب يف هذين الشهرين ما مت شرحه على الرتتيب: )شر  زاد املسإتقنع، عمإدة األحكإام، -
 خنبة الفكر، العقيدة الواسطية(.

  .( صفحة من الشر 36مقدار املراجعة اليومي التقريغ )-
 يفرتض أن ينتهي الطالب من مراجعة شر  زاد املستقنع االل الشهر األول.-
 وخيصك أسبوعن من الشهر الثاين ملراجعة شر  عمدة األحكام. -
   واألسبوع الثالض لنخبة الفكر-
 .(1)واألسبوع الرابع ملراجعة العقيدة الواسطية-

 

                                                        

 ( مالحظات1)
ف  ي خان  ة )التنفي  ذ( عن  د أداء  الم  ةيق  ي م الطال  ب نفس  ه يومي  ًا عب  ر الج  داول المرفق  ة بوض  ع ع .1

عند عدم التنفيذ، ووضع عدد ما ت م حفظ ه وقراءت ه عن د التنفي ذ  برنامج اليوم كاماًل، وعالمة 
 الناقص.

 يقترح أن يسير الطالب في هذا البرنامج مع أحد زمالئه ليكون أقوى للنفس وأدعى لالستمرار .2

بواسطة مشرف حلقة التسميع عبر االتصال  أسبوعياً  -لمن رغب ذلك-تتم متابعة سير البرنامج .3
 آخر األسبوع. 

م ن رغ  ب ف  ي الزي  ادة عل  ى ه  ذا البرن  امج، وك ان لدي  ه متس  ع وق  ت وجه  د، فيقت  رح التواص  ل م  ع  .4
 مشرف الحلقة.
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  منوذج جلداول برنامج املراجعة 

 وع األولالشهر األول/ األسب
 (216-1الزاد)أ ( مراجعة الشر :26-1مراجعة احلفظ: )

 املراجعة احلفظ اليوم
 36-1أ 16-1 السبت
 16-31 26-11 األحد
 46-11 36-21 االثنن
 126-41 56-31 الثالثاء
 126-126 26-56 األربعاء
 اخلميس

 مراجعة ما سب 
121-186 

 216-181 اجلمعة

 
 
 

*  *  * 
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 انيالثالربنامج 

 الشيخ فهد العيبان برنامج
  :الفئة املستهدفة 

املسإإتفيد مإإن هإإذا الربنإإامج مجيإإع الفلإإات وبإإاألاك هإإم طإإالب اجلامعإإة ومإإن ةإإرج   
 منها.
 :مراحل ومتون الربنامج: الربنامج يقوم على مرحلتني 

 مرحلة املتون السبعة التأصيلية  وهي:: المرحلة األولى 

 األصول الثالثة
األوىل: سنتن  تستغرق املرحلة

إىل ثالث سنوات، مع الشر  
واحلفظ، ويكون الشر  غري 
 تصر على بل فيه شيء من 
التوسع املناسب مع مراعاة 

 عدم االستعجال.

وقت إلقاء الدرس هلذه 
املرحلة: من السبت إىل 

الثالثاء قبل املغرب بساعة. 
يبدأ باملنت األول حأل ينتهي 
من شرحه مث الذي بعده مث 

عده  وال جيمع بن الذي ب
 متنن يف اليوم.

 الورقات
 األصول الثالثة
 الورقات

 األصول الثالثة
 الورقات
 خنبة الفكر

 

 
 مرحلة املتون املطلولة وهي:: المرحلة الثانية

 بلول املرام األلفية ابن مالك

املنتقى من مراقي السعود يف 
 أصول الفقه أو روضة الناظر

 شر  العقيدة الطحاوية العقدية التدمرية قنعزاد املست
 

 
 
 

 



 الدورات العلمية الشرعية - 59 - 

 :املقرر على الطالب من الشروحات 
يقرر على الطالب قراءة شر  لكل منت أو شرحن حسب االستطاعة، ويقرأه قبل احلضور 

 للدرس، ومن هذه الشروحات ما يلي:
 

 (. الورقات ) شر  الفوزان أو سعد الشثري األصول الثالثة ) حاشية ابن قاسم (

 التوحيد )حاشية ابن قاسم (
مع شر  ابن  ااجرومية ) التحفة السنية

 (. عثيمن

 الواسطية ) شر  الشيا صا  الفوزان (.
منهج السالكن ) شر  الشيا ابن جربين 

.) 
مع نزهة النظر  خنبة الفكر ) شر  ابن حجر

 شر  الشيا عبد الكرد اخلضري(

العالم بلول املرام )سبل السالم أو منحة 
 للفوزان(.

 
 :الربامج املساندة هلذه الدروس العلمية 

 يع المراجعةمجام .1

قرابة العشرة،  جمموعةي قسم طالب إىل عدة جمموعات حبسب عددهم حبيض تكون كل 
ويشر  على كإل جمموعإة أحإد الطإالب الإذين سإب  هلإم دراسإة مثإل هإذه املتإون، فيقإوم 

وذلإك مإن اإالل أسإللة تإوزع علإى الطإالب، شرحه يف األسبوع املاضي  مبراجعة ما سب 
 يوم الثالثاء بعد الدرس. وتكون شاملة لدرس األسبوع. ووقت هذه املراجعة

 الحفظ: .2
إض عليإه الطالإب، ولإو مل حبفإظ بعإض املتإون، وااليإة املتبعإة  احلفظ ليس إلزاميإا ولكإن حي 

 يف احلفظ ما يلي:
تكإون بالتسإميع علإى مشإايا جمموعإات  بالنسبة للمتون السبعة يف املرحلة األوىل فااليإة

مإإن حفإإظ املإإنت األول ال ينتقإإل إىل املإإنت الثإإاين حإإأل املراجعإإة، فبعإإد أن ينتهإإي الطالإإب 

 



 الدورات العلمية الشرعية - 61 - 

خيتإإرب يف األول، وذلإإك بتسإإميعه علإإى الشإإيا. وخيتإإرب الطإإالب يف املتإإون احملفوظإإة وذلإإك 
 يوم اخلميس بعد الظهر.

 عرض الكتب بطريقة التكرار .3
علإإى تكإإرار مقإإدار معإإن مإإن الكتإإاب املختإإار مإإع التصإإور الصإإحيح  فكإإرة الربنإإامج تقإإوم

والتفهم اجليد للمقروء مث االلتقاء بالطالب يف يوم من األسإبوع ملناقشإتهم وا جابإة علإى 
 ا شكاالت اليت يطرحها الطالب.

 دراسة كتب في المناسبات  .4
ابإن تيميإة، ت شر  بعض الكتب عند بعإض املناسإبات، مثإل قإراءة منسإك شإيا ا سإالم 

وكتاب القواعد املثلى البن عثيمن، وكتب يف آداب طالب العلم: ككتإاب حليإة طالإب 
 العلم لبكر أبو زيد، وحنو ذلك.

 العناية بالدارسين: .5
 من االل عدة برامج ت قام هلم منها:

لقإإاء شإإهري أو فصإإلي لعمإإوم الطإإالب يكإإون مفتوحإإا لطإإر  موضإإوعات متنوعإإة يف  .1
 وة واملنهجية العلمية وغري ذلك.السلوم واألاالق والدع

لقإإإإاء اإإإإاأ بإإإإاملتميزين مإإإإن الطإإإإالب حبيإإإإض يوجإإإإه لعإإإإم مإإإإا يناسإإإإبهم مإإإإن األفكإإإإار  .2
 واألطروحات مما يعينهم على مزيد من التقدم يف طلب العلم.

العنايإإإة بإإإالطالب مإإإن الناحيإإإة االجتماعيإإإة )كشإإإراء الكتإإإب لبعضإإإهم، وحإإإل بعإإإض  .3
نإإإإة مإإإإإن يرغإإإإب الإإإإإزواج مإإإإنهم حسإإإإإب املشإإإإكالت االجتماعيإإإإإة الإإإإيت تإإإإإواجههم، إعا

 .(االستطاعة وحنو ذلك

*  *  * 
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 الثالث الربنامج
 (1)الدورات العلمية املستمرةبرنامج 

 
 

 فكرة هذا الربنامج 

الفكرة األساسية هلإذا الربنإامج تقإوم علإى مبإدأ تنظإيم وترتيإب اجلهإود املبذولإة يف  
ترتيإإب وتنظإإيم وتنسإإي  نشإإر العلإإم الشإإرعي، حيإإض الحإإظ بعإإض املهتمإإن احلاجإإة إىل 

وتوثيإ  تلإإك اجلهإود مإإن اإالل برنإإامج علمإي متكامإإل، وتتضإح هإإذه الفكإرة يف النقإإاط 
 التالية:
 

    :أهداف الربنامج 
 . احملافظة على استمرار الدورات العلمية .1
 . التدرج بطالب العلم من مستوى إىل أعلى .2
 توقف الدروس على شخك .. االستفادة من أكرب عدد من مشايا املنطقة حبيض ال ت3
 . التوثي  ملستويات الطالب حبيض يعر  كل طالب مستواه العلمي فيعمل على تطويره .5

 

 :الفئة املستهدفة 
من مل يدرس يف الكليات الشرعية وغري املتفرغن للدراسة الشرعية من املوظفن  

 والعسكرين وغريهم .

 

  :سري الدراسة 
 قر الدراسة .يتقدم الطالب بتسجيل امسه يف م .1

 يلتزم الطالب حبضور شر  الدروس ويقيَّم يف ذلك . .2

                                                        

 أقيم هذا الربنامج يف مدينة تبوم، بإشرا  الشيا: محيدان اجلهين. (1)
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 يلتزم الطالب حبفظ املنت لدى مشر  الدورة ويقيم يف ذلك . .3

 يتقدم الطالب لالاتبار التحريري عند ااية كل منت . .5

 يواصل الطالب الدراسة يف بقية املتون إىل ااية املستوى . .2

 تقديره يف املتون العلمية اليت درسها . ُينح الطالب اجملتاز شهادة حيدد فيها .1

 ينتقل الطالب إىل املستوى الذي يليه ليواصل دراسته يف نفس اجلامع . .7

 )املرحلة األوىل :)املرحلة التأسيسية 
التأسيسإإإية ملإإإدة سإإإنتن يإإإدرس فيهإإإا الطالإإإب مثانيإإإة متإإإون اإإإالل أربعإإإة مسإإإتويات "  

الدراسإإإإة يف املإإإإدارس احلكوميإإإإة وتقإإإإام فصإإإإول دراسإإإإية " وتتإإإإزامن الدراسإإإإة فيهإإإإا مإإإإع أوقإإإإات 
حتضإري الطإالب والتسإميع هلإم   يف كإل مسإجد يتإوىل )الدروس يف املسإاجد كمإا يعإن مشإر 
 وف  سجالت تقود معدة هلذا الغرض.وا شرا  على ااتباراهتم ... إخل ( 

 درسها الطالب في هذه المرحلة هي:والمتون التي ي
لدرة املضيلة يف السرية ا مقدمة يف العقيدة األصول الثالثة

 النبوية
 البيقونية

 منهج السالكن ااجرومية الورقات األربعون النووية  
  

يقإإوم الشإإيا الشإإار  للمإإادة بتوزيإإع املإإنهج علإإى عإإدد الإإدروس وحتديإإد املقإإدار احملإإدد  
ء تقإام الإدروس عإادة أيإام ) السإبت ، األحإد ، الثالثإا. و للتسميع من املنت مع االلتإزام بإذلك

يصإاحب الإدروس قإراءة مإن كتإب أهإل كمإا ،  س وأربعن دقيقة بعد صإالة العشإاء( وملدة مخ
العلم يف نفس املوضوعات اليت يدرسها الطالب ويتابع فيها الطالب مإن قبإل الشإيا وتإدال 

 يف االاتبار التحريري وهي : 
األصول من علم األصول للشيا حممد  أصول ا ُيان للشيا حممد العثيمن .

 عثيمن .ال
 شر  املصطلح للشيا حممد العثيمن . مقدمات يف العقيدة للشيا ناصر العقل .

 حاشية ابن قاسم على ااجرومية .  تصر السرية للشيا حممد بن عبد الوهاب.
 .مللخك الفقهي للشيا صا  الفوزانا  تارات من شر  ابن رجب ل ربعن النووية.
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 تخصص(املرحلة الثانية :)مرحلة ال 
واهلد  منها مالزمة الطالب للشيا، حيض يدرس عليه بقية كتاب املعامالت من  

 منهج السالكن، وخيتار الشيا بعده ما يراه مناسباً من متون احلديض والعقيدة .
 
 :تقييم الطالب 

  درجة لكل مادة . 166يقيم الطالب من 

 : فقرات التقييم 

 . 25. درجات احلضور 1 
 . 21نت . درجة حفظ امل2 
 . 26. درجة االاتبار التحريري 3 
  ال جيتإاز الطالإإب املإادة حإإأل حيقإ  درجإإة تتجإإاوز ثلثإي الدرجإإة يف كإل فقإإرات التقيإإيم

وهإإإإإي :سإإإإإتة عشإإإإإر يف احلضإإإإإور وسإإإإإبعة عشإإإإإر يف حفإإإإإظ املتإإإإإون وثالثإإإإإة وثالثإإإإإون يف 
 االاتبار التحريري .

 ريها .ينظر إىل كل فقرة من فقرات التقييم على حدة وال رمع مع غ 

  ال رمع الإدرجات إال ملعرفإة املتفإوقن ولإيس جلمإع الإدرجات أثإر يف اجتيإاز املإادة ملإا
لإإإوحظ أن اجلمإإإإع لإإإإه نتإإإائج سإإإإلبية علإإإإى دقإإإة التقيإإإإيم حيإإإإض ُيكإإإن أن جيتإإإإاز بعإإإإض 

 الطالب دون حتقي  للمعدل األدىن يف كل فقرة .
 

*  *  * 
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 الرابعالربنامج 
 (1)برنامج الدورات العلمية املنهجية

 

 : للمبتدئن وأارى للمتقإدمن يف الطلإب، الربنامج عبارة عن دورات فكرة الربنامج 
 :األول والثاين وا جازة الصيفية على النحو التايلتقام االل الفصلن الدراسين 

 : دورات المبتدئين
 اثنإإإا عشإإإر يومإإإاً ) أول : األوىلة الصإإإيفيةمإإإدهتا ثإإإالث سإإإنوات يف كإإإل سإإإنة أربإإإع دورات الفإإإرت 

. الفإإرتة الصإإيفية الثانيإإة سإبعة أيإإام ) آاإإر ا جإإازة ( ، الفصإل الدراسإإي األول سإإبعة أيإإام ا جإازة (
 )أول الفصل( الفصل الدراسي الثاين سبعة أيام ) أول الفصل ( . ويدرس فيها الكتب التالية :

حتفة األايار ببيان مجلة نافعة من  األصول الثالثة تفسري جزء عمَّ 
 عمدة األحكام األطفال حتفة األذكار

درسن يف مصطلح احلديض و يف  اجروميةا منهج السالكن
 ااداب للشلهوب الفصول يف سرية الرسول أصول الفقه ويف علوم القرآن

 دورات المتقدمين : 
الفإرتة  –الفرتة الصيفية األوىل اثنا عشر يوماً دورات:  مدهتا أربع سنوات يف كل سنة أربع    

الفصإإل  –الفصإإل الدراسإإي األول سإإبعة أيإإام ) أول الفصإإل (  –ة الثانيإإة سإإبعة أيإإام الصإإيفي
 الثاين سبعة أيام ) أول الفصل ( ويدرس فيها الكتب التالية :

 خنبة الفكر فصول يف أصول التفسري بلول املرام كتاب التوحيد

 علوم احلديض القواعد الفقهية ) السعدي ( الورقات الواسطية

 املنظومة اجلزرية مهمات يف علوم القرآن مقدمة التفسري احلموية

 عمدة الفقه قواعد األصول الطحاوية

مسائل 
 اجلاهلية

 قطر الندى

                                                        

، يف جامع سإلمان الفارسإي، يف مدينإة الإدمام. بإشإرا  الشإيا: د/ االإد بإن أقيم هذا الربنامج يف املنطقة الشرقية (1)
 عثمان السبت.
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 أهداف الدورات العلمية 

أن يإتعلم الطالإب اإإالل هإذه الإإدورات مإا جيإإب علإى كإإل مسإلم أن يعلمإإه ممإا تقإإوم  .1
 به العبادة، ويصح به العمل واالعتقاد.

طريقة تلقي العلإم، وطلبإه علإى مإنهج علمإي مإدروس، بعيإداً عإن  تصحيح املسار يف .2
 االجتهادات والفوضى العلمية اليت ب لي هبا مجهور املتعلمن.

ربإإط املبتإإدئن مإإن طإإالب العلإإم باألكإإابر والربإإانين مإإن العلمإإاء، أهإإل العلإإم والعمإإل  .3
م، فالعلم عنإد واالقتداء والتوسط واالعتدال، واالستفادة من علومهم وآداهبم ورارهب

 السلف علم  وتربية.
وهتد  إىل ةريج كفإاءات مإن طإالب العلإم، أاإذوا العلإم عإن أهلإه، وعكفإوا علإى  .5

 دراسته، ليقوموا بواجب الدعوة والتعليم يف املنطقة، إذ هي أحوج ما تكون لذلك.
 يف زمان كثرت فيه الفنت والشبهاتحفظ الفرد واجملتمع من االحنرافات الفكرية  .2
ن هإإذه الإإدورات ةتصإإر علإإى الطالإإب كثإإرياً  مإإن اجلهإإد والوقإإت الإإذي يبإإذل، كمإا أ .1

 وت عىن بالتأصيل، دون التوسع والتفصيل.
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 الدورات العلمية املنهجية

 جدول دورات املبتدئني خالل ثالث سنوات

 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول الفترة الصيفية الثانية الفترة الصيفية األولى 

ولى
 األ

سنة
ال

 

عدد 
 الدروس

11-21 11-41 21-21 21-41 6-44 6-6 6-6 6-16 

 عقيدة أذكار عقيدة فقه حديث تفسير حديث تفسير الفن

  الكتاب
عمدة 
  األحكام

عمدة 
 األحكام

منهج 
 السالكن

األصول 
 الثالثة

حتفة 
األايار 
 البن باز

عقيدة 
أهل السنة 
 واجلماعة

–من سورة النبأ  احملتوى
 ألعلىا

 -الغاشية 1-116
 الناس

111-
233 

من أول 
الكتاب 
إىل ااية 
 الرواتب

كامل 
 الكتاب

كامل 
 الكتاب

نصف 
 الكتاب

انية
 الث

سنة
ال

 

 1-1 12-12 12-1 55-22 16-16 56-36 11-11 55-11 عدد الدروس
 علوم االة آداب آداب فقه حنو حديض عقيدة فقه الفن

 منهج السالكن الكتاب
عقدية 

السنة  أهل
 واجلماعة

 ااجرومية العمدة
منهج 
 السالكن

ااداب 
 للشلهوب

ااداب 
 للشلهوب

درسان يف 
األصول، 
درسان يف 
املصطلح، 
درسان يف 
علوم 
 القرآن

 احملتوى
من أول سجود 
السهو وحأل ااية 
 كتاب الصيام

النصف 
الثاين من 
 الكتاب

235-
334 

كامل 
 الكتاب

من أول  
كتاب 
احلج إىل 
ااية 

 كفالةال

-- -- 
الثة

 الث
سنة

ال
 

 1-1 55-55 21-21 55-38 21-26 56-56 21-16 55-32 عدد الدروس
 رويد فقه سرية فقه سرية حديض سرية فقه الفن

منهج  الفصول العمدة الفصول منهج السالكن الكتاب
 السالكن

منهج  الفصول
 السالكن

حتفة 
 األطفال

 احملتوى
من أول كتاب 
اية احلجر إىل ا
 الصداق

من أول 
الكتاب 
إىل بعض 
 الرجيع

356-
523 

من غزوة 
بلر معونة 
إىل وفاته 
 

باب عشرة 
النساء إىل 
بال األُيان 
 ولنذور

 الشمائل

باب 
اجلنايات 
إىل باب 
 ا قرار

كامل 
 الكتاب
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 الدورات العلمية املنهجية للمتقدمني
 

ولى
 األ

سنة
ال

 

 رقم الدرس وىالمحت الكتاب الفترة الوقت المدة الفترة

 الصيفية
 األوىل

12 
 يوم

 12من  12 الرسالة كاملة الورقات  الفجر

باب من الشرم االستعاذة بغري اهلل حأل ااية باب  التوحيد  الظهر
 من الشرم إرادة ا نسان بعمله الدنيا

 31من  14

 العصر

األسبوع 
 األول

 328-213األحاديض من  بلول املرام
من -31

132 
األسبوع 
 الثاين

 14-12 نصف الرسالة خنبة الفكر

 122-12 كتاب الطهارة كامال عمدة الفقه  املغرب

 الصيفية
 الثانية

7 
 أيام

 الفجر
 األوىل

القواعد 
الفقهية 
 للسعدي

 7من  7 الرسالة كاملة

 14من  14 تتمة الرسالة خنبة الفكر الثانية

  الظهر
مقدمات 
يف علوم 
 القرآن

 15من  15 وضوعات  تارةم

 العصر
 األوىل

 31من  31 حأل ااية الكتاب 38من باب  التوحيد
 الثانية

 كتاب الصالة حأل ااية باب سجود السهو   املغرب
من  14

122 

 الفصل األول
 122من21 من صالة التطوع حأل ااية اجلنائز عمدة الفقه املغرب

من  53 568-324 ألحاديضا بلول املرام العشاء
122 

 الفصل الثاين
 122-33 كتاب اجلنائز عمدة الفقه املغرب
 132-26 582-564 األحاديض بلول املرام العشاء
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        لسا
الثا

نة 
ني

           
           

  
 ة

 رقم الدرس المحتوى الكتاب الفترة الوقت المدة الفترة

 الصيفية
 األولى

12 
 يوم

 الفجر
 21من 12 من أول الكتاب حأل ااية النواسا قطر الندى األوىل

فصول يف أصول  الثانية
 التفسري

من أول الكتاب حأل ااية األصول اليت يدور 
 عليها التفسري

 14من  12

 27من  12 املرسالتمن أول سورة املزمل حأل ااية سورة  تفسري جزء تبارم  الظهر

 العصر

األسبوع 
 لاألو 

 131من  12 246 – 583األحاديض  بلول املرام

األسبوع 
 الثاين

 األحاديضأمثال هذه  إىلمن أول ااية قوله ) الواسطية
 اليت خيرب فيها رسول اهلل*

 21من  12

 122من  52 كتاب الصيام واحلج عمة الفقه  املغرب

 الصيفية
 الثانية

7 
 أيام

 الفجر
 21من 14 اية باب التمييزفاعل حأل امن باب ال قطر الندى األوىل

 الثانية
فصول يف أصول 

 التفسري
من باب طريقة السلف يف التفسري حأل ااية 

 14من  14 الكتاب

 27-14 سورة اجلن وحأل ااية سورة امللك أولمن  تفسري جزء تبارم  الظهر

 العصر
 األوىل

حأل ااية من مكانة أهل السنة بن فرق األمة  الواسطية
 الكتاب

 21من  21
 122- 22 الثانية

 122من  11 من أول كتاب البيع وحأل ااية باب الرهن عمة الفقه  املغرب
 الفصل
 األول

 122من  24 من باب الصلح حأل ااية باب الغصب عمدة الفقه املغرب
 132من  14 712 – 241األحاديض من  بلول املرام العشاء

 الثاني الفصل
 122من  11 من باب الشفعة وحأل ااية الوصايا عمدة الفقه املغرب
 132من  71 783-713األحاديض  بلول املرام العشاء
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لسن
ا

       
ثالث

ة ال
           

         
 ة

 رقم الدرس المحتوى الكتاب الفترة الوقت المدة الفترة

 الصيفية
 األوىل

12 
 أيام

 الفجر
 21من12 23من أول الكتاب حأل ااية النوع  م احلديضعلو  األوىل
 12من -12 املنظومة كاملة اجلزرية الثانية

تفسري جزء   الظهر
 اجملادلة

 27-31 من أول سورة اجملادلة وحأل ااية سورة الصف

 العصر

األسبوع 
 األول

 132من 88 815-785األحاديض  بلول املرام

األسبوع 
 الثاين

من أول ااية قوله)إىل أمثال هذه األحاديض  مويةاحل
 اليت خيرب فيه رسول اهلل(

12-14 

 122من 78 الفرائض حأل ااية أحكام أمهات األوالد عمدة الفقه  املغرب

مقدمة شيا   العشاء
 ا سالم

 12من 12 الرسالة كاملة

 الصيفية
 الثانية

7 
 أيام

 الفجر
 21من21 الستثناء حأل ااية الكتابمن باب ا قطر الندى األوىل
 21من 24 53حأل ااية  25من النوع  علوم احلديض الثانية

  الظهر
تفسري جزء 
 21من  38 من سورة اجلمعة وحأل سورة اجملادلة اجملادلة

 العصر
 احلموية األوىل

يف طبعة التوجيري  إىل ااية 562 2من 
 14من  14 الكتاب

 الثانية
ف كش

 7من  7 الرسالة كاملة الشبهات

 122من  82 من كتال النكا  حأل ااية باب اخللع عمدة الفقه  املغرب
 الفصل
 األول

 122من  42 من أول كتاب الطالق حأل ااية باب الوليمة عمدة الفقه املغرب
 132من  42 454-812األحاديض من  بلول املرام العشاء

 الفصل الثاين
من كتاب األطعمة حأل ااية باب القود  عمدة الفقه املغرب

 122من  44 واجلرو 

من  162 1653 -426األحاديض  بلول املرام العشاء
132 
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لسن
ا

           
      

رابع
ة ال

           
         

 ة

 رقم الدرس المحتوى الكتاب الفترة الوقت المدة الفترة

 الصيفية
 األوىل

12 
 أيام

 الفجر

 قواعد األصول وىلاأل
من أول الكتاب حأل ااية كتاب 

 درجات مفهوم املخالفة
 14من  12

العقيدة  الثانية
 الطحاوية

من أوهلا حأل ااية قوله )ونؤمن 
باملالئكة والنبين والكتب املنزلة على 

 املرسلن(
 25من  12

تفسري جزء   الظهر
 الذاريات

 27من  26 نمن سورة الذاريات حأل سورة الرمح

 العصر

األسبوع 
 132من  115 1134-1655األحاديض  بلول املرام األول

األسبوع 
 الثاين

مسائل 
 اجلاهلية

 12من  12 الرسالة كاملة

 عمدة الفقه  املغرب
من باب الديات حأل ااية باب حكم 

 122من  111 املرتد

 الصيفية
 الثانية

7 
 أيام

 الفجر
 21من  21 حأل ااية الكتاب 55من النوع  ضعلوم احلدي األوىل
 14من  14 من باب النسا حأل ااية الكتاب قواعد األصول الثانية

  الظهر
تفسري جزء 
 الذاريات

 27من  27 من الواقعة حأل ااية سورة احلديد

 العصر
العقيدة  األوىل

 الطحاوية
من قوله: )ونسمي أهل قبلتنا مسلمن 

 25من  25 ااية الكتابمؤمنن حأل 
 الثانية

 122من  118 من كتاب اجلهاد وحأل ااية القسمة عمدة الفقه  املغرب

 الفصل األول
 122من  122 من كتاب الشهادات حأل ااية الكتاب عمدة الفقه املغرب
 132من  121 1228-1128األحاديض  بلول املرام العشاء

 الفصل الثاين
حأل ااية  1224األحاديض من  بلول املرام املغرب

 الكتاب
--- 

 بلول املرام العشاء

*  *  * 
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 اخلامس الربنامج
 (1) برنامج اإلجازة الشرعية

 :أهداف الربنامج   
إعطاء الطالب أساسيات تؤهله للحضور  

 يف الدروس العلمية يف املساجد

  الربنامجمدة  : 

يان ثإالث سإإنوات يف كإإل سإإنة فصإإالن دراسإإ
 .فيكون اجملموع ستة فصول

 شروط االلتحاق بالربنامج  : 
حفظ القرآن، وعمدة األحكام أو ما  .1

 يعادهلا.

 (.22-18) أن يكون السن بن .2

 اجتياز املقابلة. .3

 أيام الربنامج ووقته: 
العصإر  بعإد األسإبوع.أو أربعإة أيإام يف  ثالثة 
)درس يف العصإإإإإإإر ودرس يف . املغإإإإإإإرببعإإإإإإإد و 

 املغرب(

 نامجطريقة الرب: 
 الدورة قائمة على الشر ، واحلفظ . -
املتون اليت حتفظ هي )بلول املرام ،ألفية  -

 (.ابن مالك

كان من القواعد األساسية أال يزيد عدد  -
 طالباً. 26الطالب يف الفصل عن 

هنام متابعة للطالب، وحتديد نسبة  -
 للغياب. 

 مكان إقامة الربنامج: 
كتب وذلك ألن إقامته يف امل ؛يف املكتب    

أدعى للرتكيز، وُيكن من االله ا دارة 
للربنامج، ومل رعل يف املسجد، ألن دروس 

يصعب فيها وضع دروس املسجد عامة، و 
من حضور  املبتدئ، ومنع ااصة بكل فلة
 دورة املنتهي.

 

 :العلوم والكتب املدروسة 
 

 عقيل (.) األلفية، مع شر  ابن  حنو ) ابن كثري( تفسري ) زاد املستقنع (  فقه

 ) الورقات)مع شر  الفوزان(. أصول فقه ) فتح اجمليد( توحيد ) بلول املرام ( احلديض

 قواعد فقهية ) الطحاوية ( عقيدةمصطلح  النخبة مع النزهة
                                                        

 أقيم هذا الربنامج بإشرا  املكتب التعاوين للدعوة وا رشاد وتوعية اجلاليات بالربوة، يف مدينة الرياض. (1)
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 السادس الربنامج
 (1)برنامج دورات النخبة العلمية

 

 العلمية فكرة دورات النخبة: 

العلميإإإإة، بكافإإإإة صإإإإورها الإإإإيت ةاطإإإإب املبتإإإإدئن يف واقإإإإع علمإإإإي ثإإإإري ومتنإإإإوع مإإإإن الإإإإدروس 
العلإإم، جإإاءت فكإإرة دورات النخبإإة العلميإإة لرتسإإم اطإإاً  طإإالبواملتوسإإطن واملتقإإدمن مإإن 

منهجيإإاً يف العلإإوم الشإإرعية التأصإإيلية، لتعإإىن بعلإإوم العقيإإدة، والفقإإه، وعلإإوم االإإة مإإن أصإإول 
يف عإام تدئن من طالب العلم، بإدء التفسري واملصطلح والنحو، من االل برنامج موجه للمب

هإ بصورة صيفية مكثفة، تقوم على نظام العإدد احملإدود، وتسإتهد  طإالب املإرحلتن 1523
الثانويإإة واجلامعيإإة، حيإإإض يإإتم تسإإإجيل الطإإالب الإإراغبن باملشإإإاركة يف املرحلإإة األوىل وإجإإإراء 

ر واملراجعإإإة اليوميإإإة ااتبإإإارات قبإإإول هلإإإم، كمإإإا تإإإتم متابعإإإة الطإإإالب يوميإإإاً مإإإن اإإإالل احلضإإإو 
 واالاتبارات القصرية.

تقام املراحل الثالث متوازية يف وقت واحإد اإالل ثالثإة أسإابيع مإن كإل إجإازة صإيفية، يقإدَّم 
( دروس يوميإإإإاً، ويشإإإإكل 5( درسإإإإاً لكإإإإل مرحلإإإإة، بواقإإإإع )58يف األسإإإإبوعن األولإإإإن منهإإإإا )
يوميإاً، وأمإا األسإبوع األاإري  ( درسإاً 12( درسإاً بواقإع )155جمموع الدروس جلميع املراحإل )

فيقام فيه برنامج مراجعة حتريري جلميع املتون املدروسة يف الدورات، وجلميع املراحل، يإتم مإن 
االله تقييم الطالب وحتديد مإن يسإتح  االنتقإال مإن املرحلإة األوىل إىل الثانيإة، ومإن الثانيإة 

ا املتميإإزين علإإى شإإر  أحإإد أهإإل إىل الثالثإإة، وةإإتم الإإدورات كإإل عإإام حبفإإل تكرُيإإي لطالهبإإ
 العلم.

والدورات تأ  كربنامج من برامج مركز التبيان لالستشإارات، وت إنّظم يف رحإاب جإامع الناصإر 
حبإإإي األنإإإدلس مبدينإإإة الريإإإاض وبالتعإإإاون مإإإع إدارتإإإه، حتإإإت إشإإإرا  وزارة الشإإإؤون ا سإإإالمية 

 واألوقا  والدعوة وا رشاد. 
 

  
                                                        

 يف الرياض.يف جامع االد بن الوليد أقيم هذا الربنامج  (1)
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 ة:أهداف دورات النخبة العلمي 
 للعلم. هتيلة  وتأسيس طالب .1

توجيه الطالب املبتدئن للمنهج العلمي األمثل، وذلإك تالفيإاً ل اطإاء املنهجيإة يف   .2
 طريقة الطلب وتوفرياً للجهد والوقت.

إتقإإإان الطالإإإب للعلإإإوم املشإإإإروحة يف هإإإذه الإإإدورات وضإإإإبطها، مإإإن اإإإالل أسإإإإلوب   .3
 الشر  و املراجعة واالاتبار.

ة الكامنة لدى هإؤالء الطإالب وتفعليهإا، ورعايإة املتميإزين مإنهم بعض الطاقات العلمي .5
 من االل برامج علمية الحقة.

رو  املنافسإإإة واهلمإإإة العاليإإإة،  تإإإوفري األجإإإواء العلميإإإة املناسإإإبة هلإإإؤالء النخبإإإة، وإجيإإإاد .2
 تالقح االهتمامات العلمية بينهم.و 

الربنإامج املخإتك هبإذه تقدد رربة علمية متميإزة ل وسإاط العلميإة، مإن اإالل هإذا   .1
الفلإإة، ألجإإل تفعيإإل تلإإك الإإربامج وتطويرهإإا، لتعإإود علإإى املبتإإدئن مإإن طإإالب العلإإم 

 بالنفع والتأصيل.
 :مسات املنهجية يف دورات النخبة العلمية 

بعإض طإالب العلإم املهتمإن مبثإل هإذه الإربامج  م بإعداد مناهج الدورات وإلقائهإايقو  
كبإإار أهإإل العلإإم، ولإإذا فإإإن شإإر  املنإإاهج و املتإإون يف هإإذه العلميإإة، مإإن اإإالل التواصإإل مإإع  

 الدورات يرتكز على ثوابت من أمهها :
مراعإإإإاة املرحلإإإإة العلميإإإإة للمشإإإإاركن يف الإإإإدورات، حيإإإإض إاإإإإم متقإإإإاربون يف املرحلإإإإة  .1

 العلمية والعمرية.
لعلإم العناية بتوضيح املنت وتقريبه ل فهام بأوضح إشارة وأوجإز عبإارة، والرتكيإز علإى ا .2

 املشرو  واالبتعاد عن االستطراد يف العلوم األارى يف غري متنها.
 االستدالل لكل مسألة بالدليل الصحيح، وتربية املشاركن على العناية بذلك. .3
 احلرأ على نقل ترجيحات أهل العلم والعناية بآراء احملققن منهم. .5
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تعلم  ذكإاء رو  املشإاركة فتح باب احلوار العلمي واملناقشة يف املسائل من املعلإم واملإ .2
 لدى اجلميع، وإشعارهم باملسلولية العلمية، واملسامهة يف صنع مادة الدرس

 تكليف بعض املشاركن أحياناً ببحض بعض املسائل املختصرة وف  عناصر حمددة.  .1
 مناقشة ا اوة املشاركن يف الدرس احلايل واملاضي للتأكد من فهمهم وضبطهم. .7
مإإإإات اليوميإإإإة املختصإإإرة يف املنهجيإإإإة يف طلإإإب العلإإإإم وآدابإإإإه عقإإإد سلسإإإإلة مإإإن الكل .8

 وأسبابه، ويف إدارة الوقت وقواعده ووسائله .
 تنمية التعامل مع النك وحتليل املفاهيم. .4
 الهتمام بالكليات والشر  اهليكلي.  .16
 العناية بسلوكيات العلم الشرعي وآدابه. .11
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 :املنهج العلمي لدورات النخبة العلمية 
ت النخبإإة العلميإإة املبتإإدئن يف طلإإب العلإإم مإإن طإإالب املإإرحلتن الثانويإإة تسإإتهد  دورا

 واجلامعية، ويدرسون من االهلا عدة متون يف فنون  تلفة، بيااا فيما يأ :
 
 المرحلة المتن الفن م
 التأسيسية حلية طالب العلم أدب الطلب 1
 التأسيسية األربعون النووية احلديض 2
 التأسيسية ل السنة واجلماعة البن عثيمنعقيدة أه العقيدة 3
 األوىل كتاب التوحيد العقيدة 5
 الثانية العقيدة الواسطية العقيدة 2
 األوىل أاصر املختصرات)الطهارة والصالة( الفقه 1
 الثانية أاصر املختصرات)تتمة العبادات( الفقه 7
 الثالثة أاصر املختصرات)املعامالت( الفقه 8
 الثالثة روس من إعداد امللقيد الفرائض 4

 الثانية رسالة يف أصول التفسري للسيوطي أصول التفسري 16
 التأسيسية رسالة لطيفة يف أصول الفقه للسعدي أصول الفقه 11
 األوىل األصول من علم األصول البن عثيمن أصول الفقه 12
 الثانية منظومة القواعد الفقهية للسعدي القواعد الفقهية 13
 التأسيسية البيقونية مصطلح احلديض 15
 األوىل خنبة الفكر مصطلح احلديض 12
 الثانية ااجرومية النحو 11
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 :أبرز نتائج التجربة 

 
شارم يف الدورات االل سنواهتا املاضية ما يزيإد علإى السإبعمائة طالإب، ةإرج مإنهم  -1

اة وأسإإإإإاتذة مإإإإإن الإإإإإدورات مبراحلهإإإإإا الإإإإإثالث مإإإإإا يقإإإإإارب املائإإإإإة طالإإإإإب، فإإإإإيهم القضإإإإإ
 اجلامعات واألطباء واملهندسون واملعلمون.

مت إاإإإإإا شإإإإإر  املنإإإإإاهج يف كإإإإإل الإإإإإدورات واحلمإإإإإد هلل، مإإإإإع العنايإإإإإة بإفهإإإإإام الطإإإإإالب،  -2
واالستيثاق من ذلك باملراجعة اليوميإة أثنإاء دروس الإدورات، مث باالاتبإار بعإد انتهإاء 

 الدورات

 رو  جلميع الطالب.متون وشو مت توفري مناهج الدورات مجيعها من كتب  -3

كإإان التفاعإإل مإإن قبإإل الطإإالب املشإإاركن يف الإإدورات كبإإرياً جإإداً، ويظهإإر ذلإإك مإإن  -5
اإإالل قلإإة غيإإاب الطإإالب، مإإع حإإرأ الطإإالب علإإى املناقشإإة واألسإإللة، كمإإا ظهإإر 

 ذلك أيضاً يف إعادة بعض الطالب للمرحلة اليت راوزها طلباً ملزيد من الفائدة.

ارات بالتعإإاون مإإع عإإدد مإإن أصإإحاب الفضإإيلة املتخصصإإن قإإام مركإإز التبيإإان لالستشإإ -2
بإعداد شرو  ااصة لعدد مإن متإون الإدورات، بأسإلوب سإهل وميسإر يالئإم طإالب 
الإإدورات املبتإإإدئن يف طلإإب العلإإإم، وقإإد ق إإإررت هإإذه الشإإإرو  علإإى طإإإالب الإإإدورات 

 العاشرة بشكل رريغ لقياس مستواها، ومعاجلة ما قد يعرتيها من نقك.
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 استشراف مستقبل التجربة: 

 
يف تطإإإإور مسإإإإتمر، فقإإإإد كانإإإإت الإإإإدورات يف بإإإإدايتها علإإإإى  -حبمإإإإد اهلل– تإإإإزل التجربإإإإة مل

مرحلتن، مث أضيفت مرحلة ثالثة، ويف السنة العاشرة للدورات أضيفت املرحلة التأسيسية، 
رافاً ملسإإإتقبل كمإإإا مت تبإإإديل بعإإإض املتإإإون، وإضإإإافة أاإإإرى، واسإإإتمراراً يف التطإإإوير واستشإإإ

 أفضل وأوسع، كانت أفكار املستقبل:
تفعيل احلضور النسإائي: وذلإك بفإتح اجملإال ل اإوات طالبإات العلإم باالسإتفادة مإن  -1

الدروس بإنفس املزايإا مإن حتضإري ومراجعإة وتقيإيم، وانتقإال مإن مرحلإة إىل أاإرى، ومإن 
 مَثَّ التخرج.

ة ا لكرتونيإة، مإع دعإم الربنإامج تفعيل احلضور عن بعد: عرب نقإل الإدورة عإرب الشإبك -2
 بأدوات متابعة وتقييم.
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إقامإإإة الإإإدورة اإإإارج مدينإإإة الريإإإاض: بإإإنفس الفكإإإرة واملإإإنهج، تعميمإإإاً للفائإإإدة، ونقإإإالً  -3
 للتجربة لنطاقات أوسع.

 تطوير املناهج: وذلك لتالئم طبيعة الدورة، ومستوى املتلقن وحاجاهتم. -5

للمتوسإإإطن، واملتقإإدمن مإإن طإإإالب  الإإدورات املتخصصإإة: مإإإن اإإالل إقامإإة دورات -2
 العلم يف علوم متخصصة ومسائل متقدمة.
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 السابع الربنامج
(1) برنامج الدورة التأصيلية يف طلب العلم الشرعي

 

 :فكرة الدورة 
مت وضإإع مإإنهج علمإإي لطلبإإة العلإإم يف فإإرتة الصإإيف يتكإإون مإإن مخسإإة مسإإتويات يف   

ملسإإإتوى السإإإاب  حبيإإإض يكإإإون يف السإإإنة كإإإل سإإإنة يإإإتم إضإإإافة مسإإإتوى علمإإإي مإإإع اسإإإتمرار ا
اخلامسة عدد الدورات العلمية مخسة دورات، تقإام يف صإيف ذلإك العإام. والغإرض مإن ذلإك 
هو إتاحة الفرصة لكافإة فلإات ومسإتويات طلبإة العلإم الاتيإار املسإتوى املناسإب واالسإتمرار 

 يف التدرج االل املستويات املقررة.
 :أهداف الدورة 

 .أراد أن يتفقه يف الدين تيسري الطري  ملن .1
 التأصيل الشرعي يف طلب العلم. .2

 التدرج يف طلب العلم. .3

 اغتنام أوقات الشباب يف الطلب. .5

 إكساب الشخصية املسلمة املهارات املعينة على طلب العلم. .2

 ا سهام يف تكوين شخصية إسالمية متكاملة. .1
 ووقته:  مدة الربنامج 

 .ية وال يقام االل املوسم الدراسيصيفاالل ا جازة اليقام مخس سنوات،       
 املستهدفون: 

ويهإإد   . املتخصصإإن يف الدراسإإات الشإإرعيةطإإالب املرحلإإة الثانويإإة واجلامعيإإة غإإري 
الربنامج  تاحة الفرصة هلذه الفلة لكي تبدأ من أدىن مستوى علمي، حيض أن الغالإب علإى 

سإإإإإإب مإإإإإإع املبتإإإإإإدئن أو غإإإإإإري الإإإإإإدورات العلميإإإإإإة يف املسإإإإإإاجد انتقإإإإإإاء متإإإإإإون متقدمإإإإإإة ال تتنا
املتخصصإإإن يف العلإإإوم الشإإإرعية .كمإإإا يهإإإد  الربنإإإامج إىل العنايإإإة ببيإإإان املعإإإاين دون ذكإإإر 

 اخلال .
                                                        

 نامج بإشرا  الشيا يوسف بن حسن مغريب، يف جامع التنعيم يف مكة املكرمة.أقيم هذا الرب  (1)
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 (1)املنهج العلمي التأصيلي إلعداد طالب العلم خالل فرتة الصيف 

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى السنة

ن المت
 المقرر

 الواسطية طفالحتفة األ األصول الثالثة
 الربهانية منهج السالكن)املعامالت( البيقونية

 كتاب العلم من صحيح البخاري مقدمة يف التفسري األربعون النووية
 عمدة األحكام الورقات ااجرومية

 -- عقيدة أهل السنة واجلماعة البن عثيمن منهج السالكن)العبادات(
 -- -- حلية طالب العلم

 

 نون الدورةجدول ف 
من  األسبوع

 تاريخ
إلى 
 تاريخ

 إلى من الشيخ الفن

يوسإإإإإإإإإف بإإإإإإإإإن  فن القراءة للمبتدئن 8/1 5/1 األول
 حسن مغريب

 العشاء املغرب
فإإن التحضإإري وا لقإإاء  12/1 11/1 الثاني

 للمبتدئن
الشخصإإإإإإإإية املسإإإإإإإإلمة  23/1 18/1 الثالث

 املتكاملة
 

  

                                                        

 ( تعليمات لالستفادة من الدورة:1)
احلضور الفعلي لكل الدروس املتعلقة بالدورة، وسو  تتم متابعة احلضور عن طري    .1

 كشف حضور وغياب.

وره لتلك الدورة، ال يقبل الطالب يف املستوى الثاين حأل جيتاز املستوى األول، مع حض .2
 وهكذا بقية املستويات.

 بعد اجتياز الطالب املنتظم للمستويات اخلمس ُينح شهادة من املكتب التعاوين لذلك. .3

احلضور العام للدورة دون التقيد بالضوابط السابقة مسمو  لوفادة العامة دون احلصول  .5
 على شهادة لذلك.
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 الربنامج الثامن
 (1)لمي األول للكتاب والسنة جبدةاملركز الع 

 
    : رسالة املركز 

باملسإإتوى العلمإإي مبحافظإإة جإإدة ، لتخإإريج طإإالب متمكنإإن يف علإإوم  االرتقإإاءرسإإالتنا 
 الشريعة على منهج أهل السنة واجلماعة ، من االل بيلة علمية متميزة .

 
     :أهداف املركز 

 نشر العلم الشرعي يف اجملتمع . .1

 ق ووسائل طلب العلم الشرعي للراغبن فيه .تذليل وتسهيل طر  .2

إتاحة فرصة الدراسة أمام الراغبن يف التزود من العلوم الشرعية ممن مل يتيسر هلم  .3
 ذلك .

 مبستواهم العلمي . واالرتقاءبطلبة العلم الشرعي وتوجيههم  االهتمام .5

ثقافية تقوية العالقات بن العلماء وطالب العلم من االل الربامج العلمية وال .2
 واالجتماعية املختلفة.

 
   لتحقي  هذه األهدا ، ومنها : وسائل وقد اةذ املركز عدة

   .الدروس العلمية
   .الدورات الصيفية

 المسابقات ) حفظ ، بحوث(.
 المكتبة .

                                                        

بإشرا  جامعة أم القرى ويتبع رمسيًا مؤسسة  ، وهوهلل عنه جبدةجامع علي بن أيب طالب رضي ايقع يف  (املركز1)
لتفاصيل ، والدة ثامر بن عبد العزيز اخلريية واليت صدر بإنشائها مرسوم ملكي وتتبع وزارة الشؤون االجتماعية

 أكثر:  انظر: موقع املركز:

WWW. MARKAZ1.COM 
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  الربامج التعليمية يف املركز . 

 
  برنامج الدروس العلمية املنتظمة : .1

( يدرس الطالب االهلا أهم أربعة فصول دراسيةمدة الربنامج سنتان دراسيتان )
املتون يف العلوم الشرعية وف  اطة دراسية معتمدة ، وجمموع ساعات الربنامج 

 مثانون ساعة موزعة كما يلي :
 الخطة الدراسية وبيان الكتب الخاصة بكل مادة في المركز العلمي للكتاب والسنة بجدة

عدد  المادة م
 الساعات

 المقرر الكتاب المستوى

 سورة البقرة 176-1التالوة : البقرة وآل عمران / الحفظ :  األول 2 القرآن الكريم 1
 دراسات في علوم القرآن / الرومي األول 3 علوم القرآن 2
 تفسير البغوي ) جزء عم ( األول 2 1تفسير  3
 نزهة النظر شرح نخبة الفكر األول 3 مصطل، حديث 4
 الجنائز ( –الصالة  –عمدة الفقه ) الطهارة  ولاأل 3 1فقه العبادات  5
 كتاب التوحيد دراسة موضوعية األول 3 العقيدة 6
 تحفة األطفال مع الحفظ / متن الجزرية األول 2 التجويد 7
أخالق طالب  8

 العلم
 تذكرة السامع والمتكلم األول 2

 المستوى الثاني
 نهاية البقرة 177/ الحفظ :  التالوة : النساء والمائدة الثاني 2 القرآن 1
 تفسير البغوي ) جزء تبارك ( الثاني 2 2تفسير  2
 الحج ( –الصيام   –عمدة الفقه ) الزكاة  الثاني 3 2فقه العبادات  3
 العقالء ( –العباد  –تسهيل الوصول إلى علم األصول ) عطية سالم  الثاني 3 1أصول فقه  4
أحاديث  5

 1األحكام
 الصالة إلى باب صالة العيدين ( مع الحفظ –ة األحكام ) الطهارة عمد الثاني 3

 المفعول معه ( –قطر الندى ) أول الكتاب  الثاني 3 النحو والصرف 6
 الرحيق المختوم ) جميع الكتاب ( الثاني 2 السيرة النبوية 7
 تاريخ العلوم الشرعية ) مراجع متعددة ( الثاني 2 قاعة بحث 8

 



 الدورات العلمية الشرعية - 83 - 

 ثالمستوى الثال
 التالوة : األنفال واألعراف / الحفظ : آل عمران  الثالث 2 القرآن 
 الكتاب السابق الثالث 3 2أصول الفقه  
 مجموعة مراجع الثالث 2 1أصول الفرق  
أحاديث  

 2األحكام
 باب الشروط في البيع ( –عمدة األحكام ) صالة الكسوف  الثالث 3

 النكاح ( –الوصايا  –الوقف  –اإلجارة  –وع عمدة الفقه ) البي الثالث 3 3الفقه  
 العقيدة الواسطية الثالث 3 2العقيدة  
النحو والصرف  

2 
 قطر الندى ) من المفعول به إلى التعجب ( الثالث 2

فيه جانبان نظري دراسة نظرية حول المكتبة والبحث/ تطبيقي بحث  الثالث 2 البحث العلمي 
 وتقرير عن أمهات المصادر

 ستوى الرابعالم
 التالوة : األنفال والتوبة و يونس و هود / الحفظ : النساء الرابع 2 القرآن 
 عمدة الفقه ) من الطالق إلى الشهادات ( نهاية الكتاب الرابع 3 4الفقه  
 الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية / البورنو الرابع 3 القواعد الفقهية 
أحاديث  

 3األحكام
 مدة األحكام ) من الربا والصرف إلى العتق ( نهاية الكتابع الرابع 3

 مراجع متعددة الرابع 3 2أصول الفرق  
 دراسات في األديان / الخلف الرابع 2 أديان 
قاعة بحث  

 )تخريج(
 أصول التخريج ودراسة األسانيد / الطحان الرابع 2

النحو والصرف  
3 

 ويشذا العرف في فن الصرف / الحمال الرابع 2
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 برنامج الدورات العلمية  .2

 وهي على قسمن :

 القسم األول : الدورات العامة :
وهي الدورات اليت ينظمها املركز االل فرتات حمددة من السنة ، ويستفيد منها عامة 

 الناس وهتد  إىل :
 تعليم الناس فروض األعيان . .1

 رفع املستوى العلمي باجملتمع . .2

 آن والسنة النبوية .حض الناس على حفظ القر  .3

 ومن تلك الدورات ما يلي :
 كشف الشبهات ...إخل ( .  –شر  بعض املتون العلمية ) األصول الثالثة  .1

 فقه العبادات . .2

 شر  األربعن النووية . .3

 
 

 القسم الثاني : الدورات املتخصصة :   
تقاء باملستوى وهي الدورات اليت ينظمها املركز بالتنسي  مع اجلهات اخلريية ، لالر      

العلمي ملنسويب تلك اجلهات ، أو الدورات اخلاصة بطلب العلم للمتقدمن علميًا ، ومثال 
-قليات املسلمة فقه األ-تاريا العلوم الشرعية  -ةريج األحاديض -)فقه الدعوةذلك :

أصول حتقي  -املعامالت املالية املعاصرة -مذاهب فكرية معاصرة -املقاصد الشرعية 
 (أحكام ا مامة .-طات املخطو 
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      املركزيف األنشطة العلمية. 

 
 أواًل : املسابقات العلمية :

 ينظم املركز االل العام عدة مسابقات يهد  من االهلا إىل :
 مراجعة ومذاكر العلم الشرعي. .1

 بض رو  التنافس بن الطالب على حتصيل العلم وحفظه . .2

 .تنمية مهارات البحض العلمي لدى الطالب  .3

 
 أهم املسابقات اليت تنفذ يف املركز :

 املسابقة العلمية الصيفية ) مجيع فلات اجملتمع ( . .1

 مسابقات البحوث العلمية ) طالب املركز فقط ( . .2

 مسابقة حفظ السنة النبوية ) مجيع فلات جملتمع ( . .3

 
 
 

 : www.markaz1.comثانيًا : موقع املركز على االنرتنت : 
 أهداف الموقع :

 التعريف باملركز وأنشطته املتنوعة . .1

 بض الدروس على االنرتنت مباشرة . .2

 توجيه النصح وا رشاد لطلبة العلم . .3

رسالة املركز .أنشطة املركز .جدول الدروس واحملاضرات .دورات علمية ) )زوايا املوقع :
ار طالب العلم .كتاب األسبوع .مكتبة طالب مسموعة ( .روابط علمية .مستش –مكتوبة 

العلم .حمفوظات طالب العلم .البض املباشر لدروس املركز .مكتبة املركز .ادمات علمية 
 لطالب العلم .

 

 

http://www.markaz1.com/
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 ثالثًا : املكتبة العلمية :
 أهداف المكتبة :

 نشر العلم الشرعي بن أفراد اجملتمع . .1

 ربط اجملتمع بالقراءة والكتب . .2

 عاً لطالب العلم .أن تصبح مرج .3

 مساعدة طالب املركز يف البحوث والدراسات الشرعية . .5

 
 من أنشطة المكتبة :

 طالع واالستفادة .فتح املكتبة االل اليوم لال .1

 مساعدة طالب العلم يف البحوث العلمية وتقدد املشورة والنصح هلم . .2

 إقامة املسابقات الثقافية ل سرة واجملتمع . .3

 ن عن طري  التبادل مع املكتبات العامة أو االقتناء .توفري الكتب للباحث .5
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 الفصل الثالث

 كتب املناهج العلمية
 

 توطئة
مسرد بالكتب اليت حوهتا املناهج العلمية اليت أجريت الدراسة  هذا الفصل عبارة عن ذكر

 عليها، وقبل ذكر تلك الكتب نشري إىل بعض املالحظات:
عت مما يقارب اخلمس -1  ن منهجًا.هذه الكتب مج 
أمام كل كتاب وضعت عدد املناهج اليت ذكرت الكتاب، وذلك لبيان مدى أمهية  -2

 الكتاب.
املناهج العلمية اليت استخلصت منها هذه الكتب ةلتف من حيض التوسع  -3

واالاتصار، ومن حيض الشمول للعلوم أو االقتصار على علوم معينة، بل واالكتفاء 
ن حيض الرتكيز على احلفظ أو الدروس أو بفن واحد، ومن حيض التنظيم ، وم

 القراءة. 
كما ةتلف تلك املناهج من ناحية املرحلية، يف وجودها وعدمها، فبعض تلك  -5

املناهج قد قسمت الربنامج العلمي إىل عدة مراحل)تتفاوت من مرحلتن إىل سبع 
 مراحل( ووضعت يف كل مرحلة الكتب املختارة فيها، بينما اجد بعضها مل تقسم
املرحلية تقسيما واضحاً، وإ ا ي ذكر فيها كل فن، وي ذكر أنه ي قرأ فيه كذا مث كذا...، 

 ومن املناهج ما مل يشر إىل املرحلية أبدًا.
ومن االاتال  يف املرحلية أن يذكر البعض الكتاب يف املرحلة األوىل ، ويذكره  -2

يف املرحلتن، َوو ِضع أمامه ااار يف املرحلة الثانية مثاًل، وما كان كذلك فقد أ ثِبت 
 عالمة)م( إشارة إىل أنه مكرر.
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كما أن تلك املناهج ةتلف يف مدهتا، فتجد بعضها قد حدد مدة املنهج بسنتن أو  -1
ثالث، إىل عشر سنوات أو أكثر، وكثري منها مل حيدد مدة أصاًل للمنهج، بل حدد 

  مادة وكتب املنهج، فمن املادة دون بيان املدة، وهذا االاتال  له دور يف ااتال
وضع منهجه ملدة ثالث سنوات، كانت كتب املنهج أقل كما ومستوى ممن وضع 
منهجًا ملدة أطول، فقد رد كتب املرحلة الثالثة يف املنهج األول هي كتب املرحلة 

 .األوىل أو الثانية يف املنهج الثاين

 
ن هل هي حتفظ، أو كما أن بعض املناهج تذكر الكتب يف الفن املعن ذون بيا -7

تشر  يف درس، أو يكتفى فيها بالقراءة، وبعضها يبن ذلك، فوضعت ما يناسب 
احلفظ يف اانة احلفظ، وما يناسب الشر  يف الشر  وهكذا، واألصل أن ما حيفظ 
فإنه يشر ، أويقرأ له شر  ،كما أن كون الكتاب مشروحا يف درس أو مقروءًا مل 

ا كان يف اخلانة الثانية)املشرو ( فهو متداال مع ما يف حيدد يف كثري من املناهج، فم
 اخلانة الثالة)املقروء(، واملسألة اجتهادية يف كل ذلك.

 

وةتلف املناهج كذلك يف الفلة املستهدفة، فبعضها يكون موجها للمبتدئن يف  -8
الطلب، وبعضها للمتوسطن أو املنتهن، كما أن بعضها يكون  ففًا مراعاًة حلال 

ة حال الطلبة، بينما اجد بعضها مكثفًا و صصًا لفلات متميزة أو متفرغة تفرغًا عام
تامًا للمنهج، فما وضعه األول ضمن كتب املرحلة األارية يدرجه الثاين ضمن كتب 

 املرحلة الثانية أو األوىل. 

 

وأمام هذه االاتالفات يعلم أنه من الصعوبة مبكان التوفي  بن مثل تلك املناهج،  -4
اخلروج مبنهج واحد صا  جلميع الطالب على ااتال  أحواهلم وقدراهتم  أو

وعمارهم وأشغاهلم وردى معلميهم ومشاخيهم، أو حأل ةصصاهتم فيما بعد املراحل 
 التأسيسية. 
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 )الهدف من حصر هذه الكتب في جدول واحد(:ومن هنا نطرق إىل بيان 
ري عليه الطالب بكل ما فيه، فذلك من فإن هذا املنهج)امللف ( ليس املقصود منه أن يس

البعد والصعوبة مبكان، بل قد ال خيلو من نوع تعارض، وإ ا املقصود هو املقارنة بن 
تلك املناهج، وبيان الكتب املطروحة فيها، واليت اصطفاها عدد كبري من العلماء وطلبة 

من هذه الكتب  العلم بعد طول مراس ورربة ومتحيك، وذلك ليختار الطالب أو الشيا
ما يراه مناسبًا حلاله أو حلال تالميذه، وليسهل عليه بناء منهج الطلب الذي يرتضيه، 
وليطب  عليها الضوابط العامة األساسية للمنهج العلمي، واليت سب  بيااا، كما أن هذه 

 الكتب متثل اري نواة ملكتبة طالب العلم، وحري أن يبدأ الطالب باقتناءها قبل غريها.
 

قد يتجاذب الكتاب أكثر من فن، فأثبته يف املكانن، كزاد املعاد بن الفقه  -16
 والسرية، ورياض الصاحلن بن احلديض وااداب.

 

بالنسبة لكتب الفقه، فإن بعض املناهج قد وضعت لكل مذهب من املذاهب  -11
ذه األربعة برناجمه ومراحله اخلاصة، ومل أذكر منها إال كتب املنهج احلنبلي، حلال ه

البلدة، كما أن غالب من وضع تلك املناهج هم على هذا املذهب يف اجلملة، فمن 
أراد التفقه على ما سواه من املذاهب فعليه بعلماء ذلك املذهب، أو الرجوع لبعض 
تلك املناهج اليت بينت السلسلة العلمية بقية املناهج، ومنها:) منهج طلب العلم 

 مها(.للبوصي، وحملمد حسن يعقوب، وغري 

 

بعض املشايا ي دال يف بيان برنامج الطلب ما يتعل  مبكتبة طالب العلم، ومل  -12
 ندالها يف هذا الربنامج، ألن ذلك مما يطول وخيرج عن املقصود.

 

 بعد بيان تلك الكتب وِضَع مسرد للمناهج اليت استخلصت منها. -13
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 كتب املناهج العلمية
 علم العقيدة.

 المرحلة الثالثة انيةالمرحلة الث المرحلة األولى 

 ،14التوحيد حفظ
 ، 3سلم الوصول 

 3نواقض  سالم
 11األصول الثالثة

 ملعة االعتقاد 
 3القواعد األربع

نظم العقائد حملمد سامل 
 بيت( 166)

كشف 
 الشبهات
 15الواسطية

 
 )م(14التوحيد

 

اجلوهرة الفريدة 
بي326للحكمي)

 3ت الطحاوية
 السفارينية 

النونية البن 
بيت( أو 2257القيم)

 تارات ابن سحمان 
 بيت(1266منها)

 (25األصول الثالثة) شرح
 7القواعد األربعة

 15كشف الشبهات
 3مسائل اجلاهلية
 3ملعة االعتقاد

 2نواقض ا سالم

 )م( ، 11التوحيد
األصول الستة وأركان 
ا ُيان لومام حممد بن 

 عبد الوهاب
عقيدة أهل السنة 

 واجلماعة البن عثيمن
التوحيد من  كتاب

 صحيح البخاري

  12الواسطية
 15احلموية
 8التدمرية

 تقريب التدمرية
 1الطحاوية
 )م()للعثيمن، أو غريه(11التوحيد

 

 )م(8التدمرية-
شر  ابن أيب العز -

 للطحاوية

شر  األصول  قراءة
، 1الثالثة:) للعثيمن

أو لعبد اهلل 
الفوزان)توضيح 

املأمول(، أو حاشية 
 (3ابن قاسم

م السنة املنشورة أعال 
 3للحكمي

سلسلة العقيدة 
 2ل شقر

شر  كشف الشبهات 
 2للشيا العثيمن

 )م(2قرة عيون املوحدين
 ،3شر  الواسطية للفوزان
 2شر  الواسطية هلراس

 5شر  الواسطية للعثيمن
مع األشرطة للشيا )1القواعد املثلى

 العثيمن(
 إبطال التنديد)للشيا محد بن عتي (

 5القول املفيد
 )م(3فتح اجمليد

الكواشف اجللية عن معاين الواسطية  
 2للسلمان

 اجلديد شر  كتاب التوحيد للقرعاوي

 5رشيدالتنبيهات السنية شر  الواسطية لل
 4فتح اجمليد

 2تلخيك احلموية
 ()م(1تيسري العزيز احلميد)

 الروضة الندية شر  الواسطية
 شر  السفارينية للعثيمن

 ،3منهاج السنة
 كتاب ا ُيان

 قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة
 3 تصر الصواع  

 لوامع األنوار، 
 2االعتصام للشاطغ
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شر  ملعة االعتقاد 
 للعثيمن

شر  كشف الشبهات 
 للشيا عبد اهلل السعد

قرة عيون 
 )م(2املوحدين

حاشية ابن قاسم على  
 2كتاب التوحيد

 العبودية البن تيمية
القول السديد شر   

كتاب التوحيد 
 للسعدي

العقيدة الصحيحة 
 البن باز

مقدمة يف 
 الفرق)للعقل(
أصول ا ُيان 

 للعثيمن
مقدمات يف العقيدة 

 للعقل 
سلسلة التوجيهات 

 حملمد مجيل زينو
هبجة قلوب األبرار 

 للسعدي
 

 )م(2تيسري العزيز احلميد
 )م(1معارج القبول

 الفرقان بن أولياء الرمحن وأولياء الشيطان
 عتصام)للسقا ( تصر اال

 هتذيب الطحاوية لصا  عبد الرمحن
 التوسل، ل لباين

 التوصل إىل حقيقة التوسل للرفاعي
 حتذير الساجد، ل لباين

 التوسل ل لباين
 التوسل والوسيلة البن تيمية

 2تطهري اجلنان واألركان ال طامي
منهج ودراسات يف األمساء والصفات 

 للشنقيطي
 2اب وأثرها للعبوددعوة حممد بن عبد الوه

إيثار احل  على اخلل  للمرتضى اليماين              
 االعتصام للشاطغ

                        2بليس البن اجلوزيإتلبيس 
 إ جمموعة الرسائل املنريية 

 الوزير لروض الباسم البنا
 اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية

 دعوة التوحيد هلراس
ومام حممد بن عبد أوث  عرى ا ُيان ل

 الوهاب
حكم مواالة أهل الشرم لسليمان بن عبد 

 اهلل بن حممد بن عبد الوهاب
بيان النجاة والفكام من مواالة املرتدين 

 وأهل ا شرام حلمد بن عتي 
 15شر  الطحاوية البن أيب العز

 املنحة ا هلية شر  هتذيب الطحاوية للغنيمي

 شر  األصفهانية البن تيمية
 2ى البن تيميةجمموع الفتاو 

 دعاوى املناوئن لدعوة ابن عبدالوهاب 
  تصر الصواع  املرسلة 

وشر  أصول اعتقاد أهل السنة 
 1واجلماعةلاللكائي

والشريعة لآلجري 3والتوحيد البن ازُية
  2والسنة لعبداهلل بن أمحد

 البن بطة  3)الصغرى والكربى(وا بانة
  الرد على اجلهمّية وعلى املّريسي للدارمي

 شفاء العليل البن القيم  
 النهاية يف الفنت واملالحم البن كثري 

 التنكيل للمعلمي
 شر  النونية 

 املنتقى من منهاج االعتدال 

 جملدات العقيدة من جمموع الفتاوى 

 النبوات البن تيمية 

 الفكر الصويف لعبدالرمحن عبد اخلال  

 السنة والشيعة الحسان إهلى ظهري 

 بن القيم هداية احليارى ال
 3ظاهرة ا رجاء للحوايل

 يس اجلهمية البن تيمية  تلب بيان

 لهجامع الرسائل واملسائل  

 دار اهلجرتن البن القيم  

 له مفتا  دار السعادة 
 ا مامة العظمى للدميجي
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 :العقيدةكتب أخرى يف 
بن القيم( )كلها ال2، بدائع الفوائد، الفوائد3شفاء العليل، اجتماع اجليوش ا سالمية

)انظر منهج طلب العلم 2كتب ورسائل وردود أئمة الدعوة،5كتب ابن تيمية وابن القيم،
مثل: جمموع مؤلفات ا مام حممد بن عبد الوهاب، الدرر  ،17-11للشيا ابن جربين

جمموعة التوحيد البن تيمية وحممد بن عبد ،3، جمموعة الرسائل واملسائل النجدية2السنية
، و: القضاء والقدر، و:احلكم بغري ما أنزل 2موقف ابن تيمية من األشاعرة،الوهاب

كتب السلف ،علم أصول البدع للحلغ،2اقتضاء الصراط املستقيم،اهلل)كلها للمحمود(
، 2، والبنه عبد اهلل3السنة لومام أمحد،ملتقدمن)البعض جيعلها يف املرحلة الثالثة(، مثل

، وشر  5، والبن أيب عاصم2مية لومام أمحد، والسنة وللخاللوالرد على الزنادقة واجله
، والرد على بشر 2، والرد على اجلهمية 2السنة للربهباري، ، وا بانة الكربى البن بطة

، احلجة يف بيان 2املريسي كالمها للدارمي، الرد على من أنكر احلر  والصوت للسجزي
التوحيد البن مندة، الشريعة  ،2ي، ال  أفعال العباد للبخار 3احملجة ل صبهاين

كتب شيا ا سالم املطولة، مثل: ،2، العلو لومام الذهغ مع  تصر األلباين5لآلجري
فتاوى اللجنة  ،درء التعارض، ومنهاج السنة، ونقض املنط ، ونقض التأسيس، واالستقامة

ا بداع يف ،البن وضا   البدع ولنهي عنهاالدائمة وابن باز وابن عثيمن)قسم العقيدة(، 
العذر باجلهل ألمحد ،السنن واملبتدعات، للشقريي،مال الشرع ومضار االبتداع لعلي حمفوظ

                                                                                           .2الوالء والرباء للقحطاين،ريدف
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 علم التفسري:

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية ولىالمرحلة األ 

    اجلاللن   شرح
التفسري  قراءة

 2امليسر
تفسري 
السعدي

 )م(12
زبدة 

التفسري 
 2ل شقر
كلمات 
القران)ملخ

 لو (
الوجوه 
والنظائر 
 البن جزي

املفردات 
 2للراغب

)حبض معاين 
 الكلمات(
تفسري 
 اجلزائري

تفسري جزء 
 عم للعثيمن
معاين القران 

 سللنحا
مفردات ابن 

 جزي

 1اجلاللن
صحيفة علي 
 بن أيب طلحة
تفسري عبد 

 2الرزاق
تفسري 
 النسفي

 أيسر التفاسري
تفسري 
 )م(1السعدي
تفسر 

 السمعاين
 تصر ابن  

 2كثري

تفسري 
 القامسي
تيسري 

اللطيف 
املنان 

 االصة 
نيل املرام 
من تفسري 

 آيات 
األحكام 
لصدي  
 اان

فتح البيان 
 للقنوجي

تفسري ابن  
 )م(14ثريك

 تصر ابن  
)للرفاعي5كثري
 ، 

أو أمحد شاكر 
أو املباركفوري، 
أو حملمد عبد 
 الكرد راجح(

تفسري 
 16الطربي

تفسري ابن أيب 
 2حامت

 4تفسري البغوي

تفسري 
 1القرطغ

 2فتح القدير
 3زاد املسري 

 1أضواء البيان
دقائ  التفسري 

 البن تيمية
 تصر 

الطربي)لبشار 
 عواد(

تفسري القران 
لسعيد بن 

 منصور

 كتب أخرى يف التفسري:
، تفسإإإري الطإإإربي، احملإإإرر الإإإوجيز البإإإن عطيإإإة، أحكإإإام القإإإران)البن العإإإريب وللجصإإإاأ( 

،  النهايإة يف غريإب القإران، التحريإر والتنإوير، الدر املنثإور للسإيوطي، بدائع التفسري البن القيم
                                                                                      ،ملوضوعات يف كتب التفسريا سرائيليات وا، سورة احلجرات دراسة حتليلية العمركتاب 
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 علم احلديث:

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

األربعون النووية مع  حفظ
زيادات ابن 

 26رجب
عمدة 

 18األحكام)م(
 

 ()م(17أو بلول املرام)
لصحيحان)أو  تصرمها، أو ا

 ( كما يلي:1)اجلمع بينهما(
اجلمع بن 

  3الصحيحن)لليحىي
 2 تصر الصحيحن

مع زيادات -)الزبيدي
 املنذري(، 

)البداية 2والبعض يعكس
 باملنذري مث زيادات الزبيدي(

عمدة 
 18األحكام)م(

 الؤلؤ واملرجان 
احملرر البن عبد 

 2اهلادي
رياض 

، 2الصاحلن
 لنوويوألذكار ل

زيادات 
 3الصحيحن

زوائد 
السنن)لليحىي(أ

، أو 2و الشامي
يستخرجها 

 بنفسه
بلول 
 ()م(17املرام)
 

زوائد املسند 
وزوائد  2واملوطأ

 نيل األوطار
 املنتقى
حفظ 

الصحيحن 
والسنن 

باألسانيد ملن 
 2قدر

األربعون  شرح
)من 4النووية

الشرو : شر  
العثيمن، صا  آل 

 الشيا(

)من الشرو : 8عمدة األحكام
 أشرطة ابن باز

 احملرر البن عبد هلادي

)من الشرو : شر  ابن باز، 4بلول املرام 
 )أشرطة((2العثيمن
 5املنتقى

 اجلمع بن الصحيحن)لليحىي

تيسري العالم  قراءة
 4للبسام
رياض 

)مع 7الصاحلن
شرحه نزهة املتقن، 
 أو شر  العثيمن

الرتغيب 
)مع 2والرتهيب

إحكام ا حكام شر  عمدة 
 3األحكام البن دقي  العيد

 7جامع العلوم واحلكم
 2سبل السالم

 )م(5 تصر البخاري)للزبيدي(
 )م(5 تصر مسلم)للمنذري(

 ن الصحيحن للشامياجلمع ب
 )م()األصول(2قراءة الصحيحن

 )م(8سبل السالم
توضيح األحكام شر  

 3بلول املرام للبسام
قراءة 

)م()األصو 16الصحيحن
)مع 8ل( والسنن األربعة
مراجعة صحيحها 

 لباين(وضعيفها ل 

الكتب اليت اشرتطت 
كصحيح ابن الصحة  

ازُية، وصحيح ابن 
 حبان، وموطأ مالك، 

 2سنن الدارمي -

 .ومنتقى ابن اجلارود
منتقى ابن  -

 2اجلارود
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 ةريج األلباين
 تصر 
)للزبيدي2البخاري

) 
 تصر 
)للمنذري، 2مسلم

 أو القرطغ(
 مشكاة املصابيح

وابن  3شر  النووي
 2دقي  العيد
 ل ربعن النووية

 2اللؤلؤ واملرجان -
 2املنار املنيف

حديض ااحاد حجة بنفسه 
 ل لباين

السنة ومنزلتها يف ا سالم 
 ل لباين

شرو   تصرة لكتب احلديض، 
)أعالم احلديض( يف شر   :مثل

 صحيح البخاري للخطايب، 
وشر  النووي لصحيح 

 )م(1مسلم
 يغ ملشكاة املصابيحوشر  الط

وفيض القدير للمناوي. وأسهل 
من ذلك كله، أن يضع الطالب 
جبواره أثناء قراءته لكتب السنة 

 البن األثري(-كتاب )النهاية
 

 كإ:  2وشروحها
 2فتح الباري البن حجر

 2شر  مسلم للنووي
 3عون املعبود

 3حتفة األحوذي
شر  لسيوطي وحاشية 
 السندي على النسائي

حاشية السندي على ابن 
 ماجة

مع  موطأ ا مام مالك
 شر  الزرقاين

مع 3مسند ا مام أمحد -
 شر  الساعا 

 3التمهيد البن عبد الرب
مدة ا عالم بفوائد ع

 األحكام البن امللقن

مصنف ابن أيب  -
 3شيبة

مصنف  -
 3عبدالرزاق

سلسلة األحاديض   
الضعيفة واملوضوعة 

 3ل لباين 
جممع الزوائد 

 تكرار(للهيثمي)
املطالب العالية البن 

 حجر)تكرار(
 عون املعبود

 عارضة األحوذي
 5نيل األوطار

املقاصد احلسنة 
للسخاوي شر  السنَّة 

 للبغوي

 كتب أخرى يف احلديث:
صإحيح ابإن ازُيإة، صإحيح ابإن حبإان، املسإتدرم للحإاكم، ، 2السنن الكربى للبيهقي 

للطرباين،)مإإإإع صإإإإحيح وضإإإإعيف اجلإإإإإامع مسإإإإند البإإإإزار، املعجإإإإم الكبإإإإري واألوسإإإإط والصإإإإغري 
، جإإإامع األصإإإول البإإإن األثإإإري، وجممإإإع الزوائإإإد للهيثمإإإي، ( واملعجإإإم البإإإن األعإإإرايب2 لبإإإاينل

النهايإإة ، شإإر  مشإإكل ااثإإار للطحإإاوي، تأويإإل  تلإإف احلإإديض البإإن قتيبإإة، مسإإند أيب يعلإإى
السإإإنة ومكانتهإإإا ، ال حجيإإإة السإإإنة لعبإإإد الغإإإين عبإإإد خلإإإ، األجإإإزاء احلديثيإإإة، يف غريإإإب األثإإإر

                                                 .السنة قبل التدوين لعجاج اطيب، ملصطفى السباعي
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 علم الفقه

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

  2عمدة الفقه حفظ
 بيت(566)2منظومة السعدي-
 2الدرر البهية-
 شروط الصالة -
 بيت(175)4الرحبية-

)تكرار 3دليل الطالب
 وقراءة(

)أونظمه 8زاد املستقنع
للمزيين، أو نظم ابن 

 عتي (
  تصر اخلرقي

االصة الفرائض 
 بيت(226للفتين )
 الربهانية
الفوائد 

 اجللية)فرائض(

 ألفية املفردات للعمري
عقد الفرائد البن عبد القوي 

 بيت(16666)

 16عمدة الفقه شرح
دليل 

 )م(2الطالب
منهج 
)من 7الكنالس

شروحه: شر  ابن 
 جربين(

 شروط الصالة 
آداب املشي 

 2للصالة
 2التسهيل للبعلي

ا رشاد للسعدي 
منظومة السعدي 

 بيت(566)

 )م(2دليل الطالب
 4زاد املستقنع
 3شر  الرحبية

أشرطة، -الربهانية)من الشرو  شر  العثيمن
 وشر  حممد بن علي بن سلوم(

 معامالت مالية معاصرة

فة وضوء النغ ص قراءة
 لفهد الشويب‘ 

صفة صالة النغ 
)البن باز، أو ‘ 

للعثيمن، أو 
 ل لباين(

كيف تزكي 
 أموالك للطيار

امللخك الفقهي 
 )م(7للفوزان

مناسك احلج 
 والعمرة ل لباين
 منار السبيل

 

هداية الراغب 
 شر  دليل الطالب

العدة شر  
 )م(2العمدة

املقنع البن 
 )م(2قدامة

ه الوجيز يف فق
السنة والكتاب، 
 لعبد العظيم بدوي
شر  الدرر البهية 
للشوكاين، وابنه، 
وصدي  حسن 

 اان
حاشية ابن قاسم 
على الرحبية، 
وشر  سبط 

 املارديين هلا،

امللخك الفقهي 
 )م(5للفوزان

 2املمتع للعثيمن
 3السلسبيل للبليهي
 )م(2املقنع البن قدامة

 )م(2الروض املربع
 )م(3العمدة

 كشا  القناع
شر  منتهى ا رادات 

 للبهو 
مطالب أويل لنهى 

 للرحيباين
 الفروع البن مفلح)م(

 

االنتصار أليب 
 اخلطاب

 العدة شر  
اللباب يف فقه 
السنة والكتاب 
 لصبحي حالق
الروضة الندية 
لصدي  حسن 

 اان 
ا مجاع البن 

 املنذر
مراتب ا مجاع 
البن حزم مع 

تعقبات ابن تيمية 
 عليه
 

 4زاد املعاد
 الكايف

ا نصا   
 2للمرداوي
 1البن قدامة
املغين البن 

 12قدامة
املبدع البن 

 2مفلح
شر  الزركشي 
 على اخلرقي
الفروع البن 

 مفلح)م(
 شر  الزركشي
اجملموع شر  
 املهذب للنووي

أحكام أهل 
 الذمة

فقه السنة لسيد 
ساب  مع متام 
 5املنة ل لباين
شر   تصر 

اخلرقي البن البنا 
 احلنبلي

وض املربع مع الر 
حاشية ابن 

 )م(5قاسم 
التحقيقات 

املرضية يف 
املباحض 
الفرضية 
  2للفوزان

 الشر  الكبري
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 كتب أخرى يف الفقه: 

إمجاعإإات ابإإن ، موسإإوعة ا مجإإاع للبوصإإيقهيإإة، وإصإإدرات اجملإإامع الفقهيإإة، اجملإإالت الف
مسإإإإائل ا مإإإإام ، وياجملمإإإإوع للنإإإإو ، ا قنإإإإاع، واألوسإإإإط البإإإإن املنإإإإذر، عبإإإإد الإإإإرب يف العبإإإإادات

 االستذكار، ، ومعرفة السنن وااثار له2األم للشافعي، ، أمحد، 
 

 علم المصطل،

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 11البيقونية حفظ
 غرامي صحيح

 ،12خنبة الفكر
أو نظمها 
بي266للصنعاين)

 ت(

 تصر ألفية العراقي، 
 براهيم العلوي 

 يتب326الشنقيطي)

 ، 5ألفية العراقي
 2ألفية السيوطي

 

)من الشرو  11البيقونية شرح
 شر  العثيمن 

 11خنبة الفكر
ومن شروحها:شر  
العثيمن، وشر  إبراهيم 

 الرحيلي

 5املوقظة 
 4نزهة النظر

نظم الدرر يف 
التعلي  على نزهة 
النظر  براهيم 

 الالحم

علوم احلديض البن  
ومن  8كثري

 شروحه:الباعض احلثيض
 7ألمحد شاكر

علوم احلديض البن  
 كثري)م(

مقدمة ابن 
 .5الصال 

النكت على مقدمة 
ابن الصال  البن 

 7حجر

التقييد 
وا يضا  
  2للعراقي
ألفية 
 2العراقي

املرحلة  قراءة
شر  : األوىل

البيقونية 
حلسن 
 5مشاط

التوضيح 
األهبر البن 

 امللقن

 : املرحلة الثانية
تيسري مصطلح 

احلديض 
 7للطحان

الغاية شر  
 اهلداية للسخاوي
املقنع يف علوم 
احلديض البن 

 : املرحلة الثالثة
شر  علل --2فتح املغيض للسخاوي

 3الرتمذي
 .3توضيح األفكار للصنعاين

 1يوطيتدريب الراوي للس
 2شر  الفية السيوطي ألمحد شاكر

 2طر  التثريب للعراقي
أصول التخريج ودراسة األسانيد 

 مث كتب أصول التخريج:
)أصول التخريج ودراسة مثل

 األسانيد( للدكتور حممود الطحان.
مث يدرس كتاباً أو أكثر يف علم 

ع اجلر  والتعديل، مثل )الرف
والتكميل( للكنوي، وأحسن منه 

)شفاء العليل( أليب احلسن 
املصري. ويدرس أيضًا كتاباً من 
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مصطلح 
احلديض 
 3للعثيمن
أسللة 

وأجوبة يف 
مصطلح 
احلديض 
 للعدوي.

 
الزبدة يف 
مصطلح 
 احلديض
شر  

املصطلح 
 للعثيمن

 امللقن
الكفاية يف علم 
الرواية للخطيب 

 2البغدادي
أصول التخريج 
ودراسة األسانيد 

 )م(5للطحان
ذكر احلّطة يف 

 الصحا  الستة
دراسات يف 

اجلر  والتعديل، 
 ل عظمي

تدوين السنة 
 حملمد الزهراين

رسول األحبار -
يف منسول 

 األابار للجعربي
طرق التخريج 

لسعد 
احلميد)أشرطة 
 وهو مطبوع(

 

 )م(5للطحان
 مباحض يف علوم احلديض للقطان

التأصيل -قواعد التحديض للقامسي
 لبكر أبو زيد

 
 الرفع والتكميل للكنوي

علم التخريج ودراسة األسانيد حلامت 
 الشريف)أشرطة وهو مطبوع(

ر يف الناسا واملنسول من االعتبا
 ااثار للهمداين

 3معرفة علوم احلديض للحاكم
 2شر  علل الرتمذي البن رجب
 مقدمة التمهيد البن عبد الرب

الرسالة --مقدمة ا رشاد للخليلي
 للشافعي

 -مقدمة صحيح مسلم
 رسالة أيب داود إىل أهل مكة

مثل )نصب  مث كتب التخريج، مثل:
 2در املنري(للزيلعي، و)الب 2الراية(

 3البن امللقن، و)التلخيك احلبري(
البن حجر، و)تنقيح التحقي ( البن 
عبد اهلادي، والسلسلتن و)إرواء 

 الغليل( ل لباين

الكتب اليت تعر  مبصادر السنة،  
كإ)الرسالة املستطرفة (للكتاين، 
و)حبوث يف تاريا السنة النبوية( 

 للدكتور أكرم ضياء العمري
مث يبدأ بالتخريج ودراسة األسانيد 

 بنفسه
لتخريج، عليه أيضاً وأثناء قيامه با

أن خيك علم اجلر  والتعديل 
التطبيقي مبزيد عناية كذلك ؛ 

وذلك بقراءة كتبه الكبار، مثل: 
)هتذيب التهذيب( البن حجر، 

و)ميزان االعتدال( للذهغ ؛ وكتبه 
األصول، مثل: )اجلر  والتعديل( 

البن أيب حامت، و)الضعفاء( 
للعقيلي، و)اجملروحن( البن حبان، 

امل( البن عدي، وكتبه اليت و)الك
هي أصول األصول، مثل: تواريا 
حيىي بن معن وسؤاالته هو وا مام 
أمحد، )التاريا الكبري( للبخاري، 

 وحنوها
وال يزال يتعلم حأل يصل إىل كتب 

 العلل
مثل: )العلل( البن املديين، 
والرتمذي، وابن أيب حامت، وأجلها 

 (1))علل األحاديض( للدارقطين

 
                                                        

قراءة والتعلم لكتب احلديض واملصطلح، التفصيل األاري يف الكتب مستفاد من مبحض : منهج ال( 1)
 الشريف حامت العوينضمن كتاب: نصائح لطالب السنة، للشيا 
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 : علم مصطلح احلديثأخرى يف  كتب

احملإإإدث الفاصإإإل للرامإإإاهرمزي، ، علإإإوم احلإإإديض البإإإن الصإإإال ، شإإإر  ألفيإإإة السإإإيوطي 
 ل ثيويب، ، النكت على مقدمة ابن الصال  للزركشي، ا رشاد للخليلي. 

مثإإإإل: )اجلإإإإر  والتعإإإإديل( البإإإإن أا حإإإإامت، )التإإإإاريا الكبإإإإإري(  مطالع    ة كت    ب الرج    ال 
( البإإإإن حبإإإإان َو )اجملإإإإروحن( لإإإإه ، )هتإإإإذيب الكمإإإإال( للمإإإإزي وفروعإإإإه للبخإإإإارى ، )الثقإإإإات

نفعإإة وهإإي: )هتإإذيب التهإإذيب( ، تقريإإب التهإإذيب كالمهإإا للحإإافظ ابإإن حجإإر ، )تعجيإإل امل
بزوائإإإإد رجإإإإال األئمإإإإة األربعإإإإة( للحإإإإافظ ابإإإإن حجإإإإر ، )ميإإإإزان االعتإإإإدال( للإإإإذهغ ، )لسإإإإان 

طيإإإب البغإإإدادي ، )تإإإاريا دمشإإإ ( البإإإن امليإإإزان( للحإإإافظ ابإإإن حجإإإر ، )تإإإاريا بغإإإداد( للخ
عسإإإاكر ، )تإإإاريا قإإإزوين( لعبإإإد الكإإإرد الرافعإإإي ، )تإإإاريا أصإإإبهان( أليب نعإإإيم األصإإإبهاين ، 

 )سري أعالم النبالء( ، )تذكرة احلفاظ( كالمها للذهغ.
 

مثإإإل: )نصإإإب الرايإإإة( للزيلعإإإي حتقيإإإ  عوامإإإة ، )التلخإإإيك احلبإإإري(  مطالع   ة كت   ب التخ   ريج 
توجيإإإه النظإإإر  ،، )البإإإدر املنإإإري( البإإإن امللقإإإن 3إرواء الغليإإإل( للشإإإيا األلبإإإاينالبإإإن حجإإإر ، )

 ،نصإإائح منهجيإإة لطالإإب علإإم السإإنة النبويإإة، حلإإامت الشإإريف ،ألصإإول األثإإر لطإإاهر جزائإإري
 .ضوابط اجلر  والتعديل لعبد العزيز العبد اللطيف
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 علم أصول الفقه

 ثالثةالمرحلة ال المرحلة الثانية المرحلة األولى 

)أو 11الورقات حفظ
 (2نظمها

 تصر املنار البن 
 حبيب

 3مجع اجلوامع للسبكي
 تصر املنتهى البن 

 ،3احلاجب
نظم مجع اجلوامع)لعبد اهلل 

 بن حمفوظ(

)تكرار  تصر 
 (  5الروضة)البلبل

الكوكب الساطع 
 للسيوطي

 بيت( 1526)
، أو 3مراقي السعود

املنتقى من مراقي 
 السعود للعلوان 

 فية الربماويأل
نظم روضة الناظر، 
ألمحد ولد املرابط 

 بيت(1666)
 نظم تنقيح الفصول

 26الورقات شرح
من الشرو :)شر  نظم 

 الورقات للعثيمن(
و: شر  الورقات لعبد 
الرمحن الفزاري املعرو  

 بابن الفركا 

األصول من 
علم األصول 

للشيا 
)م16العثيمن

ع شرحها 
باألشرطة 

 (2للشيا

 3اللمع
 تصر ابن احلاجب 

منهاج الوصول 
  2للبيضاوي

 تصر املنار البن 
 حبيب

 تصر تنقيح الفصول 
 للقرايف

 2قواعد األصول
 4روضة الناظر
 3مراقي السعود

 :المرحلة األولى قراءة
اخلالصة األصولية، - 

 ل مسري 
 شر  للورقات)م(،

رسالة لطيفة يف أصول 
 2الفقه للسعدي

قرة العن شر  ورقات 
 احلرمن إمام

رسالة يف أصول الفقه 

 : المرحلة الثانية
 1شر  الورقات للفوزان

الواضح يف علم أصول الفقه 
 )م(2ل شقر

علم أصول الفقه لعبد 
 ، 2الوهاب اال 

 أصول الفقه أليب النور زهري
 5مذكرة الشنقيطي

معامل أصول الفقه -

 :المرحلة الثالثة
شر   تصر الروضة  

 2للطويف
 روضة الناظر

نثر الورود شر  مراقي 
 2السعود للشنقيطي

 2إعالم املوقعن
 2ا حكام لآلمدي
 2املستصفى للغزايل

تخريج  وفي)-
الفروع على 

 األصول:
أثر االاتال  يف 

القواعد األصولية يف 
ااتال  الفقهاء 

 ملصطفى اخلن
 التمهيد  ل سنوي
ةريج الفروع على 
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 للعكربي
األاجم الزاهرات 

 للمارديين
تيسري أصول الفقه -

 2للجديع
 

)يف ةريج الفروع على 
 األصول:

مفتا  الوصول 
 للتلمساين

الواضح يف علم أصول 
 )م(2الفقه ل شقر

علم أصول الفقه لعبد 
، 2الوهاب اال )م(

، أو 2أو أليب زهرة
ألمحد إبراهيم، أو 

 يللخضر 
 أو للخن

 3للجيزاين
 2قواطع األدلة للسمعاين
 حتفة املسؤول شر  

تسهيل الوصول إىل علم 
صول)عطية سامل، العباد، األ

 العقال(
املسائل املشرتكة بن أصول 

الفقه وأصول الدين 
 2للعروسي

 الثبات والشمول للسفياين
)يف ةريج الفروع على 

 األصول:(
القواعد والفوائد األصولية 

 البن اللحام
ةريج الفروع على األصول 

 للزاجاين
التأسيس يف أصول الفقه 

 ملصطفى سالمة
إىل بناء  مفتا  الوصول

الفروع على األصول 
)م( 2للشريف التلمساين

  تصر ابن احلاجب للرهوين

 2ا حكام البن حزم
 العدة أليب يعلى.

 هيد أليب اخلطابالتم
 7شر  الكوكب املنري
 2املسودة ال تيمية
 الربهان للجويين

 شر  اللمع للشريازي
نفائس األصول 

 للقرايف
 2إرشاد الفحول

 البحر احمليط للزركشي
ااية السول شر  
منهاج الوصول 

 .2ل سنوي
رفع املالم عن األئمة 

 األعالم
شر  البداشي 

احلنفي على منهاج 
 الوصول.

 

األصول لعثمان 
 شوشان)ماجستري(
السياسة الشرعية 

 البن تيمية
 القياس ل شقر
بدعة التعصب 
 املذهغ للعباسي

أثر األدلة املختلف 
فيها يف الفقه 

 صطفى البنامل
شر  السبكي على 

 منهاج الوصول
 شر  الروضة للنملة

الفتيا ومناهج ا فتاء 
 ل شقر

‘ أفعال الرسول 
 (1)ل شقر

                                                        

للتفصيل يف منهجية دراسة علم األصول راجع ل مهية: الطريقة املثلى لدراسة علم األصول (  1)
ب للشيا أمحد بن محيد، وعليه إضافات لبعض طلبة العلم، وقد فصل يف املنهجية بن الطال

املتخصصن وغريهم، وبن ميزة كل كتاب، وقد ذكر ضمن املنهجية مذهبن: املتكلمن، وهم 
 املذاهب الثالث، ومذهب احلنفية، واقتصرت فيما نقلت على األول
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 كتب أخرى يف الفن: 

لنإإإاظم ، نشإإإر البنإإإود شإإإر  مراقإإإي السإإإعود، اايإإإات البينإإإات شإإإر  مإإإع اجلوامإإإع للعبإإإادي
ع املوانإإإإإع شإإإإر  مجإإإإإع اجلوامإإإإإع منإإإإ، تشإإإإإنيف املسإإإإامع شإإإإإر  مجإإإإع اجلوامإإإإإع للزركشإإإإإي، املراقإإإإي

 . تصر التحرير للفتوحي، حترير املنقول للمرداوي، للسبكي)املؤلف(
 

 علم النحو والصرف.

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

)أونظمها  18ااجرومية حفظ
 2للعمريطي

 بيت(.16)2منظومة العطار
 بيت(26منظومة الشرباوي )

 2ملحة ا عراب 
مية األفعال البن ال

 بيت(112)3مالك

 قطر الندى
املقدمة األزهرية 
 خلالد األزهري

ألفية ابن 
 13مالك

 ألفية السيوطي، 

جامع ابن بونة، 
الكافية البن 

 مالك
 التصريف للمري-

 : املرحلة األوىل شرح
)من الشرو : 17ااجرومية

 أشرطة الشيا العثيمن،
التحفة السنية حملمد حميي الدين  

 1احلميدعبد 
 متممة األجرومية ل هدل

 2حاشية األجرومية البن قاسم
 شر  ااجرومية للكفراوي

 :املرحلة الثانية
)من 15قطر الندى 

شروحها شر  عبد 
 (2اهلل الفوزان

ملحة ا عراب 
 7للحريري
شذور 
البن 3الذهب
 هشام

 :املرحلة الثالثة
 ، ومنها:4شر  ألفية ابن مالك 

 شر  املكودي، شر  البهجة
املرضية للسيوطي)شرحان 

  تصران(
 4شر  األلفية البن عقيل
 وعليه حاشية ل اضري

 شر  العثيمن
دليل السالك شر  ألفية ابن 

 مالك لعبد اهلل الفوزان

مع ضياء 3أوضح املسالك
السالك أو تعلي  حميي الدين 

 عبد احلميد
ومن الشرو  املوسعة:شر  
األمشوين، وعليه حاشية 

 راديللصبان، وشر  مل
 للمريشر  التصريف -
شذا العر  يف فن الصر  -

 للحمالوي

 :املرحلة األوىل قراءة
النحو الواضح لعلي 

 2اجلارم
شذا العر  يف فن 

الصر  
 )م(2للحمالوي

 : املرحلة الثانية
متممة ااجرومية للحطاب، مع شرحها)الدرر 
 البهية هتذيب الكواكب الدرية( لذياب الغامدي

 2اس حسنالنحو الوايف لعب
 املوجز يف النحو للسراج

 التذكرة يف قواعد اللغة العربية حملمد اليل باشا

 :املرحلة الثالثة
 جامع الدروس العربية ملصطفى غالييين

 2شر  ألفية ابن مالك ل مشوين
 أصول النحو للسيوطي--حاشية الصبان 

 اخلصائك البن جين--2مغين اللبيب البن هشام
 2آباديلفريوز لالقاموس احمليط 
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 كتب أخرى يف الفن: 
التصإإإريح ، املفصإإإل البإإإن يعإإإي ، ، 2يف النحإإإو: )الكتإإإاب( لسإإإيبويه --مراجإإإع أاإإإرى

علإإى التوضإإيح( خلالإإد األزهإإري ، )شإإر  الرضإإى علإإى كافيإإة ابإإن احلاجإإب( ، )ازانإإة األدب( 
 للبغدادي ، )شر  ابن يعي  على املفصل( .

،)تصإإإإإإريف األفعإإإإإإال ومقدمإإإإإإة يف الصإإإإإإر : )تصإإإإإإريف األمسإإإإإإاء( حملمإإإإإإد طنطإإإإإإاوي  -2
الصر ( لعبد احلميإد عنإرت ، )املغإين يف تصإريف األفعإال( للعالمإة حممإد عبإد اخلإال  عظيمإة 

 )شر  الرضي على الشافية البن احلاجب( )املمتع يف التصريف( البن عصفور.
يف قواعإإد النحإإإو: )االقإإإرتا  يف أصإإإول النحإإو وجدلإإإه( ، )مهإإإع اهلوامإإإع( ، )األشإإإباه  -3
ئر( ثالثتهإإإإإإا للسإإإإإإيوطي ، )الإإإإإإدرر اللوامإإإإإإع علإإإإإإى مهإإإإإإع اهلوامإإإإإإع( ألمحإإإإإإد بإإإإإإن األمإإإإإإن والنظإإإإإإا

 الشنقيطي، )مغين اللبيب عن كتب األعاريب( البن هشام.
يف اللغإإة ومفرداهتإإا: )معجإإم مقإإاييس اللغإإة( البإإن فإإارس حتقيإإ  عبإإد السإإالم هإإارون  -5

يقإة ، )لسإان العإرب( ، )هتذيب اللغإة( ل زهإري وهإو مإن أبإدع الكتإب وأحسإنها عقيإدة وطر 
البإإن منظإإور ، ، )الصإإحا ( للجإإوهري، )املعجإإم الوسإإيط( جممإإع اللغإإة بالقإإاهرة ، )املصإإبا  

 املنري( للفيومي، )تاج العروس( للزبيدي.
              .                                                                                  )أصول ا مالء( لعبد اللطيف اخلطيب -2
. 

 وأصول تفسري علوم قران

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
  مقدمة التفسري  حفظ
)من شروحها : شر  4مقدمة التفسري  شرح

 الشيا العثيمن(
 

 3أصول يف التفسري للعثيمن قراءة
فصول يف أصول التفسري ملساعد 

 2الطيار
 مناهل العرفان

 2القواعد احلسان للسعدي
هتذيب ا تقان حملمد -

 2بازمول
كيف نفهم لقران)حممد مجيل 

 الة السيوطي يف علوم القرانرس
 5ا تقان للسيوطي
 2الربهان للزركشي

 2مناهل العرفان للزرقاينٍ 
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 لوم القران للروميدراسات يف ع-
 حملات يف علوم القران حملمد صبال

مباحض يف علوم القران 
 )م(أو لصبحي صا 3للقطان

 زينو(
التبيان لبعض املباحض املتعلقة 

 بالقران لطاهر اجلزائري
 الناسا واملنسول للهروي

 التبيان يف أقسام القران
مباحض يف علوم القران 

 )م(3للقطان
 3قواعد التفسري خلالد السبت
 الناسا واملنسول للنحاس

 كتب أخرى يف الفن: 
دفإإإإع إيهإإإإام االضإإإإطراب ، 2لإإإإذهغالتفسإإإإري واملفسإإإإرون ل، أصإإإإول التفسإإإإري خلالإإإإد العإإإإك

صإإحيح ، نواسإإا القإإران البإإن اجلإإوزي، الناسإإا واملنسإإول ملكإإي بإإن أيب طالإإب، 2للشإإنقيطي
 أسباب النزول للوادعي

 
 علم القواعد الفقهية

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
منظومة القواعد  حفظ

 5الفقهية للسعدي 
  يمنمنظومة لقواعد واألصول للعث

منظومة القواعد  شرح
 1الفقهية للسعدي

)النظم والشر  2منظومة لقواعد واألصول
 للشيا العثيمن( 

 الوجيز يف القواعد الفقهية(للبورنو-

 

شر  منظومة  قراءة
 )م(3السعدي

القواعد واألصول 
 3اجلامعة للسعدي

القواعد الكلية )الوجيز يف القواعد 
 5الفقهية(للبورنو
 2انية البن تيميةالقواعد النور 

 2القواعد الفقهية الكربى للسدالن
 املدال لدراسة الشريعة لزيدان 

 املدال اىل مذهب ابن حنبل البن بدران 
املدال املفصل  إىل فقه ا مام بن حنبل  

 لبكر أبو زيد
 القواعد واألصول للسعدي

 األشباه والنظائر للسيوطي
 3القواعد البن رجب

 3موسوعة القواعد للبورنو
 القواعد الفقهية للزرقا

 األشباه والنظائر البن الوكيل
 طري  الوصول للسعدي

 األشباه والنظائر البن اجيم
 تاريا الفقه لعمر األشقر

 ا يضا  للحجي
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 كتب أخرى يف الفن: 
 كتاب حممد اخلضري أو مناع القطان، أو عمر األشقر كتب تاريا الفقه، مثل:

 
 علم السرية 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
الفصول يف سرية الرسول   شرح

 البن كثري
 

الشمائل احملمدية للرتمذي أو  قراءة
 ل لباين2 تصرها

األنوار يف مشائل النغ املختار 
 للبغوي

 تصر السرية النبوية لومام حممد 
 1بن عبد الوهاب

السرية لعبد اهلل بن ا مام حممد بن 
 عبد الوهاب

وسرية أصحابه ‘ تصر سرية النغ  
 للمقدسي

 هتذيب السرية لعبد السالم هارون
)م( وروضة األنوار 7الرحي  املختوم
 للمباركفوري
 الدرة املضيلة

الفصول يف سرية الرسول 
 7البن كثري

 )م(7الرحي  املختوم
 2صحيح السرية حملمد العلي
السرية النبوية الصحيحة 

 3للعمري
وء السرية النبوية يف ض

ملصادر األصلية ملهدي رزق 
 2اهلل

السرية النبوية البن هشام 
 )م(

السرية النبوية حملمد أبو 
 شهبة

السرية النبوية البن 
 )م(4هشام

السرية النبوية البن  
 كثري)م(

فوائد تربوية من السرية 
 النبوية ألمحد فريد

 زاد املعاد)م(

 كتب أخرى يف السرية: 
                                                                             الروض األنف للسهيلي  .      
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 علم التاريخ والرتاجم

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

التاريا ا سالمي  قراءة
 )م(2حملمود شاكر

سلسلة غزوت النغ 
سلسلة الغزوات ‘+

الكربى لشوقي أبو 
 اليل

صور من حياة 
لصحابة+التابعن)للباا

 شا(
شباب 

الصحابة+فتيات 
 الصحابة للدوي 

 )م(16البداية والنهاية
 وزيادة أمحد شاكر عليه

 3صفة الصفوة البن اجلوزي
العواصم من القواصم البن 

 3العريب
 عصراخلالفة الرشدة للعمري

 2تاريا اخللفاء للسيوطي
التاريا ا سالمي حملمود 

 )م(3شاكر
 ملسلمنالوجيز يف تاريا ا

 2نزهة الفضالء)حملمد عقيل(
 سلسلة من أعالم املسلمن

 الكامل البن األثري
 )م(2البداية والنهاية

 5سري أعالم النبالء
الفتوحات ا سالمية عرب القرون 

 2للعمري
 .2تاريا ا سالم للذهغ

حملمد اليفة ‘ حقوق النغ 
 التميمي

 املنتظم البن اجلوزي
 حلية األولياء
م وامللوم( البن )تاريا األم
 5جرير الطربي

 الطبقات الكربى البن سعد

 
 كتب أخرى يف التاريخ:

للسإإإإيوطي ،  ،)البإإإإدور الزاهإإإإرة يف أابإإإإار مصإإإإر والقإإإإاهرة( الت    اريخ اإلس    المي: -1 
، مصإإإإر والقإإإإاهرة ، )اخلطإإإإط( للمقريإإإإزي)املنإإإإتظم( البإإإإن اجلإإإإوزي ، النجإإإإوم الزاهإإإإرة يف ملإإإإوم 

حملمإد شإراب ، )التإاريا األندلسإي( لعبإد الإرمحن احلجإي ، )بيت املقإدس واملسإجد األقصإى( 
)الروضإإإإتن يف أابإإإإار الإإإإدولتن( أليب شإإإإامة ، )شإإإإإذرات الإإإإذهب( البإإإإن العمإإإإاد احلنبلإإإإإي ، 
)حليإإة البشإإر( للبيطإإار ، ) عنإإوان اجملإإد يف تإإاريا اجإإد( البإإن غنإإام ، )دعإإوة الشإإيا حممإإد بإإن 

 .لعبودلعبد الوهاب وأثرها يف العامل ا سالمي( 
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)ا صإإإإابة( للحإإإإافظ ابإإإإن حجإإإإر ،  :ت    راجم الص    حابة واألع    الم والمش    اهير  -2
)أسإإإد الغابإإإة( البإإإن األثإإإري ، االسإإإتيعاب البإإإإن عبإإإد الإإإرب ، )سإإإري أعإإإالم النإإإبالء( ، )تإإإإذكرة 
احلفاظ( كالمها للذهغ ، )الإوايف بالوفيإات( للصإفدي ، )الإدرر الكامنإة( للحإافظ ابإن حجإر 

، )حليإإة البشإر( للبيطإار ، )طبقإإات احلنابلإة( البإن أيب يعلإإى ،  ، )الضإوء الالمإع( للسإخاوي
َو)ذيإإل طبقإإات احلنابلإإة( البإإن رجإإب ، املقصإإد األرشإإد يف ذكإإر أصإإحاب أمحإإد( للعليمإإي ، 

، )ترتيإإب املإإدارم( للقاضإإي عيإإاض ،  -وفيإإه فوائإإد ومصإإائب–)طبقإإات الشإإافعية( للسإإبكي 
لمإاء اجإد اإالل سإتة قإرون( للشإيا البسإام ، اجلواهر املضية يف تإراجم احلنفيإة( للقرشإي ، )ع

  .                                                                                             )األعالم( للزركلي  مع ذيله للعالونة وحممد اري يوسف
 اآلداب والزهد والرقائق

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
حتفةاألايار )يف األذكار( البن  شرح

 باز
)يراجع 5حلية طالب العلم

 شر  العثيمن هلا(

منظومة أيب إسحاق 
 ()تفت فؤادم(112)األندلسي

 

 3اجلواب الكايف قراءة
 2إغاثة اللهفان)اصوصا أوله(

 5 تصر منهاج القاصدين
 اقتضاء العلم العمل للبغدادي

 التبصرة البن اجلوزي
باب سلسلة رسائل للش

 للدوي 
التبيان يف آداب محلة القران 

 3للنووي
تذكرة السامع واملتكلم -

 2الفوائد
 طب القلوب لصا  الشامي -
 )أدب الطلب( للشوكاين. -

مدارج السالكن)أو هتذيبه للعزي أو 
 لعلي(ا

التحفة العراقية يف األعمال القلبية البن 
 3تيمية

 ، آلجريلأاالق محلة القران 
 2ء لآلجريأاالق العلما 

 هذه أاالقنا حن نكون مؤمنن للخزندار
وقفات تربوية يف ضوء القران الكرد، 

 للجليل
الوابل الصيب، وعدة الصابرين وحادي 
 األروا  وروضة احملبن كلها البن القيم

 األدب املفرد للبخاري
 أدب الدنيا والدين

 الرياض الناضرة،تنبيه الغافلن للنحاس

 للسدحان معامل يف طري  الطلب
 2الزهد هلناد ، والزهد لوكيع، ولومام محد

 )صيد اخلاطر(
 األاالق ا سالمية للميداين

 طري  الوصول إىل العلم املأمول للسعدي
 ، 2بدائع الفوائد

 األاالق والسري البن حزم
، 2جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب

 أو  تصره أليب األشبال الزهريي
ي وآداب السامع اجلامع ألاالق الراو 

 2للبغدادي
  2)ااداب الشرعية( البن مفلح  -

)غذاء األلباب شر  منظومة ااداب( 
 2لسفَّاريينل

 



 الدورات العلمية الشرعية - 118 - 

 كتب أخرى يف الفن: 
) تصإإإر  رتغيإإإب والرتهيإإإب( للشإإإيا األلبإإإاىن، )صإإإحيح ال، صإإإفحات مإإإن صإإإرب العلمإإإاء
 ، ىف الزهإإإد والرقإإإائ )البحإإإر الرائإإإ   ، )ريإإإاض الصإإإاحلن(  ، منهإإإاج القاصإإإدين( البإإإن قدامإإإة 

الرقإإة ) ، )كتإاب العاقبإإة( للحإافظ عبإإد احلإ  اِ شإإبيلى ،  ألمحإد فريإإد كالمهإإا)تزكيإة النفوس(
لحلإإ . )حإإادي األروا  ل)املنتقإإى النفإإيس مإإن تلبإإيس إبلإإيس(  ، والبكإإاء( لومإإام ابإإن قدامإإة

 ، املإإإإإده  البإإإإإن اجلإإإإإوزي ، ()كلهإإإإإا البإإإإإن القإإإإإيمإىل بإإإإإالد األفإإإإإرا ( )مفتإإإإإا  دار السإإإإإعادة( 
)أدب الإإإإإإدنيا والإإإإإإدين(  ، لسإإإإإإمري املاضإإإإإإى، مإإإإإإن أنإإإإإإس اجملإإإإإإالس( البإإإإإإن عبإإإإإإد الإإإإإإرب)املنتقإإإإإإى 
علإإو اهلمإإة ، )صإإال  األمإإة يف علإإو اهلمإإة( لسإإيد العفإإاين ،  )علإإو اهلمإإة( للحمإإد، للمإإاوردي
 .رسائل عبد امللك القاسم، للمقدم
 
 
 

 علم البالغة واألدب.
 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية ولىالمرحلة األ 
منظومة - حفظ

 2السجاعي
 بيت(56)
منظومة -

الطبالوي 
 بيت(16)2

مائة املعاين والبيان البن -
 بيت(166)2شحنة

ملحة البيان للمرصفي -
 بيت(136)

 بيت(26حسن اجملاز للمزين)

اجلوهر املكنون 
 بيت(286)2ل اضري

 نور األقا  للعلوي الشنقيطي

 سيوطيألفية ال-

 البالغة جملموعة كتاب بشر  العثيمن- شرح
 

شر  اجلوهر املكنون -
 ل اضري

 منظومة الصبان يف العروض-
 بيت(166)
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 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

لعلي )البالغة الواضحة( قراءة
 5جارم

)علم البيان(و)علم املعاين( 
و)علم البديع(لعبد العزيز 

 عتي 

ة تفسري ابن مقدم
 النقيب

منظومة الصبان يف 
 العروض

 2املعلقات السبع

كالمها   2ودالئل ا عجاز 2أسرار لبالغة
 للجرجاين

 الشعر والشعراء البن قتيبة-
 مجهرة أشعار العرب البن زيد القرشي

 روضة العقالء البن حبان

 كتب أخرى يف الفن: 
كإإري شإإيا أمإإن ،  ، )علإإوم البالغإإة( البالغإإة العربيإإة يف ثوهبإإا اجلديإإد( لب ف  ي البالغ  ة:

 للمراغي ، )املنهاج الواضح( حامد عوين
أباطيإإإل وأمسإإإإار  ، ة)املعإإإار ( البإإإن قتيبإإإإ ،2عيإإإون األابإإإإار البإإإن قتيبإإإإة وف   ي األدب :

بحإإرتي، وأيب العتاهيإإة، وغإإريهم، صإإبح األعشإإى، دواوين)املتنإإغ، وأيب متإإام، والحملمإود شإإاكر، 
 .هدى سبيل إىل علمي اخلليل

 
 علم مقاصد الشريعة

المرحلة  
 األولى

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

 بيت(3666نظم املوافقات)   حفظ
الفصول املنتقاة اجملموعة يف   قراءة

-مقاصد الشريعة املرفوعة
 ل مسري 

 2مقاصد املكلفن ل شقر

 1املوافقات
مقاصد الشريعة البن عاشور، أو 

 لعالل الفاسي
شريعة ا سالمية رفع احلرج يف ال

 البن محيد
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 علم التجويد :

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
 بيت(51)8حتفة األطفال حفظ

القول املألو  يف  ارج احلرو  
 بيت(27)2للبسيوين

هداية الصبيان يف رويد القران 
 بيت(51البن نبهان)

قصيدة اخلاقاين يف 
 بيت(21التجويد)

 بيت(166)5اجلزرية
 بيت(15قصيدة السخاوي)

 

  2اجلزرية 2حتفة األطفال شرح
اخلالصة من أحكام التجويد،  قراءة

 خلميس العمري
)فتح األقفال شر  حتفة 
األطفال لشيا سليمان 

 2اجلمزوري
بغية الكمال شر  حتفة األطفال 

 ألسامة عبد الوهاب
التجويد امليسر)عبد العزيز  

 ،2قاري(
لقران الربهان يف رويد ا-

 2للقمحاوي

فتح املريد يف علم التجويد لعبد احلميد يوسف 
 منصور

 غاية املرد يف علم التجويد، لعطية نصر.
 امللخك املفيد يف علم التجويد، حملمد معبد.
)التمهيد يف علم التجويد( لومام ابن اجلزري 

 حتقي  البواب 
 )ح  التالوة( حلسين شيا عثمان.

يا حممود اليل )أحكام قراءة القرآن( للش
احلصري أو )عمدة البيان يف رويد القرآن( 

 للشيا صابر حسن أبو سليمان.

)التبين يف أحكام 
تالوة الكتاب 

املبن( للشيا عبد 
 اللطيف دريان.

)هداية القاري إىل  
رويد كالم الباري( 
للشيا عبد الفتا  

 2املرصفي

 كتب أخرى يف التجويد: 
 يد( لومام احلسن العطار حتقي : د.غامن قدوري احلمد.)التمهيد يف معرفة التجو  -
 )املنح الفكرية على منت اجلزرية( للعالمة مال علي القاري حتقي  عبد القوي عبد اجمليد. -
                   .                                                         )النبع الريان يف رويد كالم الرمحن( أليب اهليثم حممد آل مطر  -
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 علم القراءات

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
 بيت(1173الشاطبية) 2نظم مقرأ نافع حفظ

الدرة تكملة الشاطبية يف القراءات 
 بيت(366العشر)

اجلزرية يف القراءات 
 بيت(1666العشر)

نظم مفردات القران)مفردات 
 القراء العشرة(

يف القراءات األربع عشر حملمد امليسر   قراءة
 فهد

 

   كتب أخرى يف القراءات: 
 القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام)حممد بازمول(.

 
 الدعوة والثقافة العامة 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

هل يعيد التاريا  قراءة
نفسه)حممد 

 2العبدة(
ماذا اسر العامل 

باحنطاط 
 2املسلمن

معامل االنطالقة 
 الكربى

املوجز يف الفرق 
واألديان)العقل 

 2والقفاري(

 توجيهات للصحوة للعثيمن
 العصرانيون)حممد الناصر(

عصرنا والعي  يف زمانه الصعب)عبد 
 الكرد بكار(

 فرق معاصرة تنتسب إىل ا سالم
 2)للعواجي(

 دمعة على التوحيد
قبل الكارثة نذير ونفري، لعبد العزيز   

 املك
 وسيلة دعوية42
 

 دراسات يف األديان للخلف
االحنرافات العقدية والعلمية لعلي 

 2الزهراين
أجنحة املكر الثالثة)عبد الرمحن 

 حبنكة(
 2للحوايلالعلمانية 

 مبادئ يف فهم الرتاث
احلركات الباطنية يف العامل ا سالمي 

 حممد اخلطيب
 أجنحة املكر الثالثة للميداين 
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ردية إسالمية يف واقعنا املعاصر حملمد 
 قطب

رسالة األمر باملعرو  والنهي عن 
 املنكر البن تيمية

 
 مقاالت يف املنهج لسلمان العودة

كواشف زيو  يف املذاهب الفكرية 
 املعاصرة للميداين 

حاضر العامل ا سالمي لعجاج 
 نويهض 

بروتوكوالت حكماء صهيون لعجاج 
 نويهض 

   كتب أخرى يف الثقافة العامة:
 .يف ظالل القران، حأل ال ننخدع، حاضر العامل ا سالمي جلميل مصري

 
 

 علم املنطق

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
 3السلم املنورق   حفظ
 شر  إيساغوجي  شرح

 آداب البحض واملناظرة للشنقيطي
 2شر  السلم ملنورق

 ،معيار العلم للغزايل   قراءة
 الباحسن يعقوب املنط  للشيا

 ضوابط املعرفة للميداين
 

 

*  *  * 
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 الرابعالفصل 

 برنامج مقرتح للتأصيل العلمي
 توطئة 
، كان من إيراد سبعٍة من أبرزهاالضوابط العامة للربامج العلمية، وبعد  مت بيانبعد أن  

لميإإزات ل جامًعإإا -حبسإإب املسإإتطاع–يكإإون  ،صإإيل العلمإإيللتأ برنإإامٍج مقإإرت ٍ  املناسإإب إيإإراد
وقبإل  ملا يف بعضإها مإن نقإك. يت أجريت عليها الدراسة، وجمانًبااليت احتوت عليها املناهج ال

 أمور: حيسن التنبيه إىلبيان هذا الربنامج 
هإإذا الربنإإامج االصإإة  ملإإا يزيإإد عإإن سإإتن برناجمإإاً أجريإإت عليهإإا هإإذه الدراسإإة، وبيإإان  .1

)املشإإإإروحة واحملفوظإإإإة  كتإإإإبذلإإإإك: أن هإإإإذا الربنإإإإامج املقإإإإرت  قإإإإد وضإإإإع فيإإإإه مإإإإن ال
 الوصية به من أهل العلم وطلبته. واملقروءة( ما اعتمدته أكثر الربامج، وتتابعت

 مإع حماولإة أن ي طبإ  عليهإاضإمن برنإامج واحإد،  أ درجإتوبعد ااتيار تلإك الكتإب،  .2
مإإا سإإب  بيانإإه مإإن ضإإوابط املإإنهج العلمإإي، والإإيت اسإإت قرئت مإإن الإإربامج الإإيت أجريإإت 

سإإة، وهبإإذا تكإإون مإإواد هإإذا الربنإإامج املقإإرت  وضإإوابطه مسإإتفادة مإإن مجيإإع عليهإإا الدرا
 تلك الربامج، وليست من ااتيار جلنٍة واحدة بعينها.

وأمإإإام كإإإل كتإإإاٍب مشإإإرو  مت إثبإإإات العإإإدد املقإإإرت  مإإإن الإإإدروس  اإإإاء شإإإر  ذلإإإك   .3
 الكتاب، وقد استفدنا يف وضع ذلك العدد من مصدرين:

 واضعوها عدداً معيناً من الدروس لشر  كل منت. بعض الربامج اليت أثبت -أ
كما مت االستفادة من عدد الدروس يف األشرطة العلمية املطروحة لشر  املتون، حيض -ب

دقيقة( والدرس ساعة،  46اعترب كل شريط عن درس ونصف، ، وذلك باعتبار أن الشريط)
ر التالية: برنامج)اطة لطلب واملسألة تقريبية ال قطعية، وقد أ ِاذ عدد األشرطة من املصاد

العلم( للشيا عبد الرمحن العايد، املنشورة يف سلسلة برامج )سلسلة مرياث األنبياء(، حيض 
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ذكر الشيا كثرياً من شرو  املتون وأعداد أشرطتها، وكذلك مت االستفادة من بعض األقراأ 
ة بعض املواقع الصوتية الليزرية احملتوية على الدروس، كالسلسلة السابقة، كما مت االستفاد

 على شبكة ا نرتنت، ومن فهارس بعض التسجيالت.
وبعد هذا اجلرد ألعداد الدروس املقررة كل منت، مت أاذ املتوسط لتلك األعداد، وأثبت يف 

الربنامج التايل يف اانة: عدد الدروس، ونكرر أن املسألة اجتهادية تقريبية قابلة للزيادة 
 الطالب واألحوال. والنقك،  تلفة بااتال 

وبعإإد ذلإإك مت عإإرض هإإذا الربنإإامج علإإى عإإدد مإإن املشإإايا ذوي التجربإإة الطويلإإة يف  .5
 التعليم، واالستنارة بآرائهم وتوجيهاهتم واقرتاحاهتم.

مإإإدة معينإإإة  مل حتإإإدد فيإإإههإإإذا الربنإإإامج املقإإإرت  َمرِنإإإاً حسإإإب املسإإإتطاع،  وحإإإأل يكإإإون .2
لإك فيمإا يلإي، ذم يف مدتإه، كمإا سإيتبن ، بل ُيكن ملن يريد تطبيقه أن يتحك اائه

كما مت وضع بعض البدائل املقرتحة لبعض كتإب هإذا املإنهج، ممإا تإواردت الوصإية بإه 
 أيضاً، سواء يف املشرو  أو احملفوظ أو املقروء.

ال بإإد مإإن وضإإع آليإإة معينإإة لتسإإجيل الطإإالب ومتابعإإة حضإإورهم ومإإدى حتصإإيلهم،  .1
الجتهإإإإاد، ولتسإإإتمر العالقإإإة بإإإإه أثنإإإاء وبعإإإإد لتكإإإون حإإإافزاً للطالإإإإب علإإإى احلضإإإور وا

 تأصيل، مث يستفاد منه بأكمل حال.الدورة، فيؤصَّل اري 

ن وحلقإة املتإإون( يفإرتض أن تكإإون آ)الإإدروس وحلقإة القإإر  مجيإع مناشإط هإإذا الربنإامج .7
واالسإإتفادة مإإن ميزاهتإإا كالسإإكن واحلصإإول  ن أراد التسإإجيل يف الإإدورة رمسيًإإاإلزاميإإًة ملإإ

ور الإإدورة، وغإإري ذلإإك، وتكإإون متاحإإًة يف حإإ  غإإريهم، إال مإإا يإإتم علإإى شإإهادة حضإإ
 التنبيه عليه. 

يقإإإرت  أن يصإإإاحب هإإإذا الربنإإإامج سلسإإإلة مإإإن احملاضإإإرات األسإإإبوعية، يسإإإتفيد منهإإإا  .8
طإإإالب الإإإدورة، وغإإإريهم مإإإن العامإإإة، ويراعإإإى فيهإإإا بعإإإض اجلوانإإإب الإإإيت مل توجإإإد يف 

والسإإإإإرية،  كيإإإإإة والرقإإإإإائ ، واألذكإإإإإار،والتز  ،وااداب ،دروس الرتبيإإإإإةدروس الإإإإإدورة، كإإإإإ
تنميإإإإة  )كإإإإدروس احلإإإإج والصإإإإيام(، ودروس والتفسإإإإري، أو الإإإإدروس الفقهيإإإإة املومسيإإإإة

 



 الدورات العلمية الشرعية - 115 - 

)كمهإإإإارة القإإإإراءة، وا لقإإإإاء، وإدارة الإإإإذات،  املهإإإإارات ا داريإإإإة الالزمإإإإة لطلبإإإإة العلإإإإم
 .وحنوها(

 

 هم طلبة العلم. الفلة املستهدفة من هذا الربنامج :الفئة املستهدفة 

أما املرحلة األوىل: فالفلة املستهدفة هم الطلبة املبتددون، ممن مل حيصل متناً يف كل فن 
 من الفنون األساسية للتأصيل العلمي.

وأما املرحلة الثانية:فالفلة املستهدفة هم الطلبإة املتوسإطون، ممإن حصإل متنإاً واحإداً علإى 
 األقل يف كل فن من الفنون األساسية للتأصيل العلمي.

 
 :اهلدف العام من هذا الربنامج 

 )ف   ي الحف   ظ وال   دروس والق   راءة( وش   امل بن   اء برن   امج علم   ي تأص   يلي متكام   ل 
وم   ؤهلين لم   ا بع   د  ميً   ا)للعل   وم األساس   ية( إلخ   راج طلب   ة عل   م مؤص   لين ومتمكن   ين عل

 مرحلة التأصيل من التخصص أو التفنن في بقية العلوم.
 :األهداف الفرعية هلذا الربنامج 

تأسإإيس املإإنهج األمثإإل لطلإإب العلإإم الشإإرعي املشإإتمل علإإى أساسإإيات العلإإم هتيلإإة و  .1
 ةصصه. -بعد ذلك-وأصوله الضرورية لكل طالب علم مهما ااتلف 

 توجيه الطالب املبتدئن هلذا املنهج األمثل، وتوفري الوقت واجلهد على الطالب. .2
 إتقان الطالب ملا يتلقاه يف ذلك الربنامج من حفظ ودروس وغريها. .3
هتيلإإإة اجلإإإو العلمإإإي الرتبإإإوي املناسإإإب للطلإإإب، وإجيإإإاد رو  التنإإإافس بيإإإنهم، وشإإإحذ  .5

 اهلمم يف نفوسهم. 
بعإإض الطاقإإإات الكامنإإإة يف الطإإإالب وتفعيلهإإإا واكتشإإإا  املتميإإإزين واملوهإإإوبن مإإإنهم  .2

 ورعايتهم.
 معاجلة الفوضى العلمية املوجودة عند كثري من الطلبة حول املنهجية يف الطلب. .1
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عي حول الطرق املثلى لتلقإي العلإم الشإرعي عإن طريإ  الإدروس واحملاضإرات زيادة الو  .7
 املصاحبة، واملعنية مبناهج تلقي العلوم الشرعية.

 توثي  العالقة بن طالب العلم وبن العلماء واملتخصصن يف  تلف البلدان. .8
 :مراحل الربنامج  

، واملرحلإإإإإإإة الثانيإإإإإإإة املرحلإإإإإإإة األوىل للمبتإإإإإإدئنب إإإإإإيِن هإإإإإإإذا الربنإإإإإإإامج علإإإإإإى مإإإإإإإرحلتن،  -
مإع وقإراءة(، -وحفإظ-)برنإامج دروس عناصإرج ِعل يف كل مرحلٍة ثالثإة للمتقدمن، 

حماولإإإإإة أن تكإإإإإون مإإإإإواد هإإإإإذا الربنإإإإإامج شإإإإإاملة جلميإإإإإع العلإإإإإوم األساسإإإإإية للمراحإإإإإل 
 التأصيلية. 

املرحلإإة األوىل مإإن سإإنتن إىل ثإإالث سإإنوات، والثانيإإة مإإن أربإإع  مإإدة يقإرت  أن تكإإون -
 نوات.إىل مخس س

بعإد إاإإاء املرحلإة األوىل ي قإإرت  أن يبإإدأ باملرحلإة الثانيإإة مباشإإرة، فيإدال فيهإإا طإإالب  -
املرحلإإإة األوىل، ويف نفإإإإس الوقإإإإت تكإإإرر املرحلإإإإة األوىل لطإإإإالب آاإإإرين، وملإإإإن فاتإإإإه 

 بعض الربنامج من نفس الطالب.

 
من من اهج  حلة، وما يختص بكل مر لهاتين المرحلتينبيان  وفي المبحثين التاليين       
 :علمية
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 املبحث األول

 من الربنامج التأصيلي املقرتح لطلب العلم املرحلة األوىل
 

 
 برنامج الدروس -أواًل:

 

 
  مدة الربنامج: 

حددة لهاملدة الكلية للربنامج تتحدد على حسب عدد الدروس ا
 
 ألسبوعية امل

 
 بما يلي:وبيان ذلك  

 )مع حذ  أسابيع االاتبارات ورمضان(. ا( أسبوعً 15) فباعتبار أن الفصل الدراسي -
 ) أربع أيام، يف كل يوم درسان مثاًل(: ( دروس أسبوعية8فإذا كانت دروس الربنامج ) -

                                                        

 ُيكن أن حيذ  ويضا  للدورة الصيفية.(  1)

 ( تقريباً.26( و عدد الدروس )7أو ستتبدل عمدة الفقه بإ )منهج السالكن (  2)
 ( تقريباً.186( مع شرحه )منار السبيل(، وعدد الدروس مع منار السبيل)3أو بإ) دليل الطالب

 املنت العلم
عدد 

 الدروس

 

 عدد الدروس املنت العلم

 11 (1)األربعون النووية حديث 16 أصول يف التفسري البن عثيمن تفسير

 عقيدة

 12 عمدة األحكام   8 األصول الثالثة 
 12 الورقات أصول الفقه 2 عد األربعة القوا

 26 خنبة الفكر مصطل، 26 الواسطية 
 12 ااجرومية   نحو 22 التوحيد 

     122 (2)عمدة الفقه فقه
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(، وعليإه فينهإى هإذا الربنإامج يف أقإل مإن درًسإا112=15×8) فعدد الدروس يف الفصإل:   
 ثالثة فصول دراسية.

 
 )مخسة أيام، يف كل يوم درسان مثاًل(: وإذا كان يف األسبوع عشرة دروس -
(، وعليه فينهى هذا الربنامج يف أقل من درًسا156=15×16) فعدد الدروس يف الفصل:   

 .ل دراسيةثالثة فصو 
 

( درسإاً، فإمإا أن تكمإل يف 26( ويبقإى )ن دراسإين)فصل كما ُيكن إااده يف سنة واحدة
 دروس مإثاًل( 5، يف كإل يإوم ن)أسإبوع لذي بعإده، أو يف دورة صإيفية مكثفإةأول الفصل ا

(1)
وعليإإه فإإيمكن إكمإإال هإإذا الربنإإامج   وهكذا ُيكن حساب املدة الكلية للربنامج. .

( درس، تإإإإإإإوزع حسإإإإإإإب الوضإإإإإإإع 12 أو 11يف سإإإإإإنة واحإإإإإإإدة إذا مإإإإإإإا كإإإإإإإان يف األسإإإإإإبوع )
(2)( دروس1سبوع )املناسب.كما ُيكن إااده بسنتن إذا ما كان يف األ

. 

 
وعلإإى كإإإل تقإإدير فإنإإإه ال بإإإد مإإن حتديإإإٍد م سإإإبٍ  ملإإدة هإإإذا الربنإإإامج ومراحلإإه، ورسإإإِم اطإإإٍة  -

واضإحة املعإإامل لإإه، وإعإالٍن هلإإذه اخلطإإِة ومإدهتا قبإإل إقامإإة الإدورة، وال يإإرتم الربنإإامج لينتهإإي 
 الردية(.على ما يتيسر، وذلك ليتحق  الضابط األاري من ضوابط املنهج العلمي)وضو  

 
 
 
 

                                                        

وسب  ا شارة إىل أن املصري  كمال الربنامج الفصلي يف دورات صيفية ال يوصى به إال يف حالة (  1)
نقصان، وسب  حمدودة، وهي أن يكون طالب الدورة الصيفية هم نفس طالب تلك الدورة، بال زيادة وال 

 تفصيل ذلك وبيان سببه، فلريجع إليه.

للال ينقطع  -أو ثالث على أكرب تقدير-ومن املستحسن أال تزيد مدة هذا الربنامج عن سنتن (  2)
 الطالب، ويتباعد عهدهم بأول املتون فينسوها، ويستصعبوا إكمال املسرية العلمية مبراحلها القادمة.
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  :مراجعة الدروس 
 وهي على ضربن:

درس املإنت، فيطإر  أسإللة يوميإة سإريعة بدايإة كإل درس مإن مهإام مإمراجعة يومية، وهي  .1
 الستحضار ما تقدم.

، وتكإون شإفوية ، أو بعإد اايإة كإل فصإل مإن الكتإابمراجعة مرحلية، وتكون أسبوعية .2
 أو حتريرية.

 
 آداب ومنهج الطلب 

حب هإإذه الإإدورة مقإإدمات يف طلإإب العلإإم، يشإإار فيهإإا إىل أمهيإإة مإإن املهإإم أن يصإإا 
طلب العلم، واملنهجية يف الطلب، وأساليب التعلم السليم، وتدوين الفوائإد، ومإذاكرة العلإم، 

وتكإإون هإإذه املقإإدمات عإإرب  .ئوآداب العإإامل واملإإتعلم، وحنإإو ذلإإك ممإإا حيتاجإإه الطالإإب املبتإإد
 ا متناً، كحلية طالب العلم، أو غريه.حماضرات أسبوعية مصاحبة، أو جيعل هل

  
 ثانيًا: برنامج احلفظ. 

 وهو على قسمن:
 القسم األول: برنامج حفظ القران.

 فينشأ ضمن الربنامج حلقة حلفظ القران، وتكون يومية يف العصر.
يستحسإإإإن أن تكإإإإون هإإإإذه احللقإإإإة تابعإإإإة لربنإإإإامج الإإإإدورة، ليسإإإإهل التنسإإإإي  معهإإإإا، ومتابعإإإإة جلنإإإإة الطإإإإالب -

 .ملسريهتم يف احلفظ
 يتم ااتيار املدرسن املتقنن للحلقة.-
تنسإإ  احللقإإة دورات ااصإإة يف التجويإإإد، جامعإإة بإإن التنظإإإري والتطبيإإ ، ويكإإون حضإإإورها -

 جلميع الطلبة، حأل من حفظ منهم.
 القسم الثاني: برنامج حفظ املتون.

 حلقة  ااصة حلفظ املتون.  -ضمن الربنامج-فت نشأ 
 م احللقة عن يومن يف األسبوع.ال تقل أيا-
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يإإتم ااتيإإار طلبإإة العلإإم املتقنإإن للتسإإميع يف هإإذه الإإدورة، وتكإإون حتإإت إشإإرا  إدارة -
 الدورة أو أحد مشاخيها. 

 
 ظة يف هذه الدورة واملتون احملف 

 يمكن أن تُ َقسَّم إلى قسمين:
 العقي    دةو  14كت    اب التوحي    د، و 12عم    دة األحك    ام: )(1)، وهإإإإيمت    ون طويل    ة-1

 (.15الواسطية
األص    ول ، 26مإإإإع زيإإإإادات ابإإإإن رجإإإإب األربع    ون النووي    ة، وهإإإإي: )مت    ون قص    يرة-2
 (.15الورقات، 18ألجرومية، ا11نخبة الفكر، القواعد األربع، 11الثالثة
 
 على قسمين -فيما يتعلق باحلفظ-الطالب: 

ال يبإإدئون يف حفإإظ املتإإون الطويلإإة، ولكإإن  فهإإؤالءم  ن ل  م يكم  ل حف  ظ الق  ران،  -1
لَّ ذلك بسريهم يف حفظ القران. ال  بأس أن يشرعوا يف حفظ املتون القصرية، على أال خيِ 

، فهإإإؤالء يشإإإرعون يف حفإإإظ املتإإإون الطويلإإإة، وال م   ن أكم   ل حف   ظ وإتق   ان الق   ران-2
 بأس أن جيمع الطالب بن منت واحد طويل وآار قصري.

شإرفوا الإدورة كمية احلفإظ تتفإاوت حسإب الطإالب وقإدراهتم، لكإن ينبغإي أن يضإع م-
اً أدىن ال يسمح بالنزول عنه يف احلفظ.  حدَّ

اصوصإإإإاً بعإإإإد تقإإإإدم -كمإإإإا ينبغإإإإي أن يوضإإإإع برنإإإإامج حمإإإإدد ملراجعإإإإة مإإإإا مت حفظإإإإه -
فإمإإا أن جيعإإل مقإإدار يإإومي للمراجعإإة، يسإإمعه الطالإإب علإإى زميلإإه، حتإإت إشإإرا   -احلفإإظ

ديإإد بعإإد إاإإا كإإل مإإدرس احللقإإة، ويإإدون ذلإإك لديإإه، وإمإإا أن يوقإإف الطالإإب عإإن حفإإظ اجل

                                                        

ثل عدد املناهج اليت أوصت حبفظ ذلك املنت، وعليه فاملتون املثبتة هي من أكثر العدد املكتوب بعد الكت(  1) اب ُي 
 ما أوصى واضعوا املناهج العلمية حبفظها.
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مإإنت حإإأل يراجعإإه مإإع مإإا سإإب  مإإن املتإإون، أو يوضإإع برنإإامج اإإاأ ملراجعإإة املتإإون بعإإد كإإل 
 .(1)فصل، أو يف ا جازة

-مإإإا يلإإإي هإإإو توزيإإإع ملتإإإون احلفإإإظ علإإإى مإإإدة الربنإإإامج، وقإإإد و زِّعإإإت كميإإإات احلفإإإظ -
( يومإإإإاً 76علإإإإى حسإإإإب األيإإإإام، حيإإإإض اعت إإإإرب أن الفصإإإإل الدراسإإإإي فيإإإإه ) -توزيعإإإإاً مقرتحإإإإاً 

أيإإام يف األسإإبوع، ويكإإون اخلمإإيس  2أسإإبوع، وأيإإام احلفإإظ  15للحفظ)باعتبإإار أن الفصإإل 
 واجلمعة للمراجعة(.

فصإإإول با ضإإافة إىل أيإإإام  5يومإإاً )322: وعلإإى هإإإذا فمجمإإل أيإإإام احلفإإظ يف السإإإنتن
 أيام حفظ(. 2أسابيع)شهران( يف كل أسبوع  4ا جازة حيض اعتربت 

 ج احلفظ يكمل مع انتها برنامج الدروس الساب .وعلى هذا فإن برنام
 (2)جدول متون احلفظ، وتوزيعها حسب مدة الربنامج: 

املقدار اليومي  الكمية املنت
 األدنى

املدة اليت ينهى 
 فيها

 يوماً  17 أحاديض 3 حديثاً  26 26األربعون النووية مع زيادات ابن رجب
 ماً يو  11 صفحة واحدة صفحة 11 ،11األصول الثالثة
 أيام 3 صفحة واحدة صفحات 3 القواعد األربع،

 يوماً  17 باب واحد باباً  17 14التوحيد
 يوماً  32 صفحة واحدة صفحة 32 .15الواسطية
 يوماً  11 صفحة واحدة صفحة 11 (.15الورقات

 أيام 8 صفحة واحدة صفحات 8 ،11خنبة الفكر
 يوماً  18 صفحة واحدة صفحة 18 ،18األجرومية
 يوماً  155 أحاديض 3 حديثاً  536 12األحكامعمدة 

                                                        

يرجع يف تفصيل بقية الضوابط للحفظ والشر  والقراءة إىل ما سب  من ضوابط املنهج العلمي، اصوصًا (  1)
 السادس والتاسع.

ية حسبت على عدد األحاديض، وكتاب التوحيد باألبواب)وعدد األبواب قريب من عدد بالنسبة للمتون احلديث( 2)
 الصفحات(، وبقية املتون حسبت بالصفحات، على حسب طبعة)دار الصميعي(، وهي من القطاع املتوسط.
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املقدار اليومي  الكمية املنت
 األدنى

املدة اليت ينهى 
 فيها

 586 اجملموع
 حديثاً 

أحاديض  3
 يومياً 

 يوماً  116

باباً من  17
 التوحيد

 يوماً  17 باب يومياً 

 يوماً  41 صفحة يومياً  صفحة 41

 يوماً  318 مجموع أيام الحفظ في الدورة
، وعليإإه ة رسإإول اهلل وكمإإا سإإب  يف الضإإوابط فإإإن أوىل مإإا حيفإإظ بعإإد كتإإاب اهلل هإإو س إإنَّ -

فإإإظ  فإإإإذا كإإإان يف برنإإإامج احلفإإإظ السإإإاب  صإإإعوبة علإإإى بعإإإض الطإإإالب، فإإإال أقإإإل مإإإن أن حت 
املتإإإون احلديثيإإإة، وهي)األربعإإإون النوويإإإة مإإإع زيإإإادات ابإإإن رجإإإب، وعمإإإدة األحكإإإام، وكتإإإاب 
التوحيإإإإإد(، فيكإإإإإون املقإإإإإدار اليإإإإإومي للحفإإإإإظ )حإإإإإديثان فقإإإإإط( مث نصإإإإإف بإإإإإاب مإإإإإن كتإإإإإاب 

 ( وهي نفس املدة تقريباً.326يه فينتهي احملفوظ بعد)التوحيد، وعل
 

 ثالثًا: برنامج القراءة
 يلح  بالدورة برنامج للقراءة، والقراءة فيه على قسمن:

 قراءة شروح المتون.-1
وهإإإإذا راجإإإإع الاتيإإإإار مإإإإن سإإإإيتوىل تإإإإدريس كإإإإل مإإإإنت مإإإإن املشإإإإايا، فإإإإإذا رأى أن يقإإإإرر 

 قرت  لذلك ما يلي:للطالب شرحًا على ذلك املنت، فإنه مما ي
ق  رة عي  ون ، 5ش  رح الواس  طية له  راس، 6للش  يخ العثيم  ين ش  رح األص  ول الثالث  ة 

ش     رح  التحف     ة الس     نية، 6للش     يخ عب     د اهلل لف     وزانش     رح الورق     ات ، (1)2الموح     دين
 .6لمحمد محيي الدين عبد الحميد األجرومية
 (صفحة تقريباً 476جمموع صفحات هذا القسم:)-

                                                        

 4أو : فتح اجمليد(  1)
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 قراءة غير الشروح.-2
وهإي قإإراءة يف علإإوم مهمإة مل يوضإإع هلإإا دروس، وال متإإون للحفإظ، وهإإي ثالثإإة علإإوم: -

 التفسري، والسرية النبوية، والزهد والرقائ .
 الكتب المقترحة لهذه القراءة:-
 .(1)1تفسري اجلاللن 

،  تصإإإر السإإإرية النبويإإإة لومإإإام 2ااتصإإإار األلبإإإاين- تصإإإر الشإإإمائل احملمديإإإة للرتمإإإذي
 .5،  تصر منهاج القاصدين(2)1الوهابحممد بن عبد 

 (صفحة تقريباً.   1126:)مجموع صفحات هذا القسم-
 ( صفحة تقريباً.2646:) ومجموع القسمين

 فاملقدار اليومي للقراءة يتحدد حبسب األيام املقررة للربنامج.-
 

يومإإإاً، كمإإإا سإإإب  يف برنإإإامج  322وعلإإإى هإإإذا، فلإإإو وزِّعإإإت القإإإراءة علإإإى سإإإنتن مإإإثالً )
( صإإفحات فقإإط، وهإإو قإإدر مناسإإب  1حلفإإظ( فسإإيكون املقإإدار اليإإومي للقإإراءة مإإا يقإإارب )ا

 .(3)جداً للقراءة يف هذه املرحلة
 
 

                                                        

 للمباركفوري. 5،   أو :  تصر تفسري ابن كثري12أو : تفسري السعدي(  1)

 .7الفصول يف سرية الرسول البن كثريأو كتاب:  ( 2)
وعلى هذا فلو رغب الطالب الزيادة على هذا القدر، فمن املمكن زيادة الكتب، بزيادة القدر (  3)

اليومي، وي رجع يف حتديد الكتاب املناسب إىل ما سب  من جدول كتب املناهج العلمية، ومن الكتب 
جامع العلوم ، 4للبسام شر  عمدة األحكام يسري العالمت املناسبة لوضافة يف هذه املرحلة:

( صفحة، وكذا 13(، وبإضافتهما يكون القدر اليومي للقراءة)2166)عدد صفحاهتما تقريباً 7واحلكم
، 3التبيان يف آداب محلة القران للنووي، 3اجلواب الكايف، 12تفسري السعديمن الكتب املناسبة: 

 2إغاثة اللهفان)اصوصا أوله(
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تنظإإر اللجنإإة املنظمإإة يف برنإإامج القإإراءة هإإذا، هإإل يكإإون إلزاميإإاً، أو يكإإون ملإإن يرغإإب -
كإون كإدورِة قإراءٍة املشإاركة فيإه واملتابعإة عليإه، فيكإون كمسإابقة ترصإد هلإا جإوائز ااصإة، أو ي

صيفية، أو كربنامج صيفي يسإري كإل طالإب فيإه علإى حإده، أو جلسإة للقإراءة الفرديإة صإبا  
 اخلميس مثاًل، أو مسابقة لتلخيك تلك الكتب، وحنو ذلك.

  :متابعة القراءة 
 وذلك بأن توضع آلية حمددة ملتابعة القراءة عند الطالب، ومما يقرت  يف ذلك:

قبإإل املشإإر  العلمإإي الإإذي يتإإوىل تسإإميع املتإإون، أو توضإإع أسإإللة  أن ي تإإابع الطالإإب مإإن
حتريريإإة أسإإبوعية علإإى املقإإدار املقإإروء ،تإإوزع علإإى الطإإالب املسإإجلن، أو وضإإع حلقإإة علميإإة 
أسبوعية يعقدها أحإد املشإايا ملتابعإة املقإروء وتكإون كاملدارسإة، أو يوضإع وقإت معإن جيلإس 

بعإد إعطائإه بعإض املبإادئ عإن طإرق -للقإراءة فقإط فيه الطالب ساعة أو ساعتن يف املسإجد
ويكإإإإون عنإإإإده شإإإإيا يتإإإإابع الطإإإإالب بعإإإإد هإإإإذا الوقت)فرديإإإإاً أو  -القإإإإراءة وتسإإإإجيل الفوائإإإإد

 .مجاعياً(، ويسأله الطالب عما أشكل
 املصاحبة للمرحلة األوىل  الدورة الصيفيةرابًعا: 

 امج التأصيلي املقرتح لطلب العلممن الربن
املناهج العلميإة علإى الوصإية  وواضعويف عدد من العلوم تتابع العلماء مثة متون مهمة  
يف أصإإل برنإإامج املرحلإإة األوىل، وذلإإك لوجإإود غريهإإا مإإن املتإإون يف نفإإس  يإإتم وضإإعهاهبإا، ومل 
وضع برنامج دورة صيفية مقرتحة مصاحبة للربنامج األصإلي، وذلإك  لكن من األنسب الفن.

 ملا يلي:
ومإإإدهتا ثالثإإإة أشإإإهر -الصإإإيفية، ذلإإإك أن ا جإإإازة الصإإإيفية  السإإإتغالل فإإإرتة ا جإإإازة .1

ثإل لبعضإإهم مإا يزيإإد علإى النصإإف إنتاجيإإاً،  -تقريبإاً  ثِّإإل ربإع عمإإر الطالإب زمنيإإاً، ومت  مت 
وذلإإإإإك للفإإإإإرال ، وإمكانيإإإإإة الرحلإإإإإة للطلإإإإإب فيهإإإإإا، فإإإإإال ينبغإإإإإي إمهاهلإإإإإا، أو أن يوكإإإإإل 

 ج ما يعينه على استغالهلا.إىل الطالب بنفسه دون أن نضع له من الربام ااستغالهل

هإإذا بالنسإإبة -لتكإإون مادهتإإا كاملراجعإإة وتكإإرار املعلومإإات ملإإن حضإإر الإإدورة األصإإلية .2
 للمتون اليت تقدم مثلها يف نفس الفن يف الدورة الفصلية.
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ولتكمإإإل جوانإإإب علميإإإة أاإإإرى مل يأاإإإذها الطالإإإب، فيمإإإا مل يتقإإإدم مثلإإإه يف نفإإإس  .3
 الفن.

الإدورة األصإلية، فإال تكإون اسإتفادة مرتبطإة مبإا تقإدم كما يستفيد منها من مل حيضإر  .5
 شرحه االل السنة.

وهبإإإذا فإإإإن مإإإن حضإإإر هإإإذه الإإإدورة ومل يإإإتمكن مإإإن حضإإإور الربنإإإامج الفصإإإلي، أو مإإإن        
 حضرمها فإنه يستفيد ، ومن حضر الربنامج الفصلي ومل حيضر هذه الدورة فإنه ال يتضرر.

 

 
  :مدة الدورة 

ما سب  ذكره يف الربنامج يقال هنا، فليس هلذه الدورة مدة معينة، بل تتحدد مدهتا على 
 روس يف اليوم، وهل الربنامج يومي أو ال.حسب عدد الد

( أيام 1( دروس، ويف األسبوع )5فمن املمكن أن ت نهى بأسبوعن، على أن يكون يف اليوم)
 ( دروس ويكون جلميع األيام با ضافة ليوم.3للدروس، أو يف اليوم )

ام يف ( أي2( دروس، والدراسة)3ومن املمكن إااده يف ثالثة أسابيع، ويكون يف اليوم)
 ( دروس، ولكن تضا  دروس أارى، من مثل:5األسبوع، وهكذا، أو يكون يف اليوم )

 دروس(، أو القواعد املثلى، وحنوها. 8) 5حلية طالب العلم، دروس( 8) 2حتفة األطفال

عدد  المتن العلم
 الدروس

عدد  المتن العلم
 الدروس

قواعد  12 مقدمة التفسري  تفسري
 فقهية

منظومة القواعد 
 7 الفقهية للسعدي

 11البيقونية مصطلح 2 نواقض ا سالم  عقيدة
 1 

 8 القواعد املثلى
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لو زادت املرحلة األوىل عن سنتن، فهنا يقرت  أن تقام دورتان صيفيتان تابعتان هلذه -
ال: إما أن تقسم املتون املثبتة على سنتن)مع مراعاة إااء املنت يف نفس املرحلة، ويف هذه احل

 السنة(، أو تزاد الدروس املثبتة.

*  *  * 
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 املبحث الثاني
 املرحلة الثانية من الربنامج التأصيلي املقرتح لطلب العلم

 
 برنامج الدروس -أواًل:

                                                        

، أو مراقي 5( درسًا، أو مذكرة الشنقيطي86(، وعدد دروسه)4روضة الناظرأو تستبدل بإ) ( 1)
 .3السعود

، وعدد 2(، أو بألفية العراقي27(، وعدد دروسه)8علوم احلديض البن كثريأو يستبدل بإ)(  2)
 (.72دروسه)

المية (، ومن املمكن أن يشر  بعده: 18(، وعدد دروسه)15أو تستبدل بإ)قطر الندى( 3)
 (درساً.26، يف)3األفعال البن مالك

كما ُيكن أن يضا  يف علم القواعد الفقهية كتاب: حتفة أهل الطلب يف رريد أصول قواعد 
( 32، ولو وضع له)5)الوجيز يف القواعد الفقهية(للبورنوابن رجب للعالمة السعدي رمحه اهلل، أو 

 ( دروس أسبوعيًا.8) سنوات بواقع 3درساً ألمكن إكمال هذا الربنامج يف 

 املنت لعلما
عدد 

 الدروس
 املنت العلم

عدد 
 الدروس

 تفسير
منظومة الزمزمي في 

 211 زاد المستقنع فقه 15 م القرانعلو 

 عقيدة

 11 كشف الشبهات
أصول 
 21 (1)قواعد األصول الفقه

مقدمة ابن الصالح مع  مصطل، 31 التدمرية
 51 (2)النكت البن حجر

 111 (3)ألفية ابن مالك نحو 24 الطحاوية
 211 زاد المستقنع فقه 221 بلوغ المرام  حديث
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 ة الربنامج مد
كمإإإا قيإإإإل يف املرحلإإإإة األوىل، فإإإإن املإإإإدة الكليإإإإة للربنإإإإامج تتحإإإدد علإإإإى حسإإإإب عإإإإدد        

حددة له.
 
) أربإع أيإام،  ( دروس أسإبوعية8فإذا كانت دروس الربنإامج ) الدروس األسبوعية امل

درسإاً(، وعليإه 112=15×8) :الدراسإي فعدد الدروس يف الفصإل يف كل يوم درسان مثاًل(:
كمإإا ُيكإإن إكمالإإه يف أقإإل مإإن أربإإع  هإإذا الربنإإامج يف أقإإل مإإن سإإتة فصإإول دراسإإية. فينهإإى

 .(1)( دروس فقط1) ذا ما كان يف األسبوعسنوات إ
 

 ثانيًا: برنامج احلفظ. 
 المتون المحفوظة في هذه المرحلة:  -

 .(3)ألفية ابن مالك  ، عالمستقنزاد   ، (2)بلوغ المرام
 

الطويلإإإة، فإإإاملقرت  أال يبإإدأ حبفظهإإإا إال مإإن أكمإإإل حفإإإظ  مبإإا أن هإإإذه املتإإون مإإإن املتإإونو -
 .القرآن

توزيعإإاً -مإإا يلإإي هإإو توزيإإع ملتإإون احلفإإظ علإإى مإإدة الربنإإامج، وقإإد و زِّعإإت كميإإات احلفإإظ  -
( يومإإإإإإاً 76علإإإإإإى حسإإإإإإب األيإإإإإإام، حيإإإإإإض اعت إإإإإرب أن الفصإإإإإإل الدراسإإإإإإي فيإإإإإإه ) -مقرتحإإإإإاً 

ام يف األسإإإإإبوع، ويكإإإإإإون أيإإإإإ 2أسإإإإإبوع، وأيإإإإإام احلفإإإإإظ  15للحفظ)باعتبإإإإإار أن الفصإإإإإل 
 4)اعتإربت ا جإإازة  يومإاً للحفإإظ 56اخلمإيس واجلمعإإة للمراجعإة(، وا جإإازة اعتإرب فيهإإا 

                                                        

ومن املستحسن أال تزيد مدة هذه املرحلة عن ثالث أو أربع سنوات، ملا سب  من اشية انقطاع الطالب، (  1)
وتباعد عهدهم بأول املنت، وألن هذه املدة هي غالب مدة بقاء الطالب املغرتبن يف غري بلدهم، إذ هي مدة الدراسة 

 اجلامعية يف الكليات الشرعية.

 . 3وبعض املشايا يرى حفظ اجلمع بن الصحيحن، لليحىي ( 2)

اكت فَي هبذه املتون الثالث لطوهلا، وألمهية ضبطها، إذ هي الع َمد  يف علومها، فإن انتهى الطالب منها حفظًا (  3)
الدورة، وإ ا )ملن مل حيفظهما يف هذه 3وضبطاً ، وأراد االستزادة، فيقرت  له ما يلي: حفظ مجع بن الصحيحن لليحىي

ألفية ، مث  3الطحاوية)ملن حفظ اجلمع بن الصحيحن(، مث حيفظ العقيدة 2حفظ البلول(، وحفظ زوائد السنن
 يف التجويد. 5اجلزريةيف أصول الفقه، وكذلك  3مراقي السعوديف املصطلح، و  2العراقي
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أيإإإإإام حفإإإإإظ( فتكإإإإإون أيإإإإإام احلفإإإإإظ يف السإإإإإنة مإإإإإع  2)شإإإإإهران( يف كإإإإإل أسإإإإإبوع  أسإإإإإابيع
 ( يوماً.186ا جازة:)

 
 
 :جدول متون احلفظ، وتوزيعها حسب مدة الربنامج 

 اليومي األدنىاملقدار  الكمية املنت
املدة اليت ينهى 

 فيها
 يوماً  313 أحاديض 2 حديض1218   بلول املرام

(1) 
 يوماً 112 صفحة واحدة صفحة 112  زاد املستقنع
 يوماً  266 أبيات 2 بيتاً 1662  ألفية ابن مالك

 يوماً  178 جمموع أيام احلفظ يف الدورة
 

من حفظ هإذه املتإون يف أقإل مإن وعلى هذا التقسيم فمن املمكن أن ينتهي الطالب  
 أربع سنوات.

يالَحإإظ أنإإه كلمإإا زاد احملفإإوظ زادت احلاجإإة إىل املراجعإإة لإإلال يتفلإإت احلفإإظ، فيؤكإإد علإإى -
 املراجعة وبراجمها كلما استمر الربنامج.

 
 
 

                                                        

، فيوزع احملفوظ على وإن ااتار الطالب حفظ اجلمع بن الصحيحن مع أفراد البخاري ومسلم(  1)
صفحة تقريبًا يف ستة  466( )وعدد صفحاهتا: 2267األحاديض، أو الصفحات، )عدد األحاديض: 
صفحات أمكن أن ينهيه يف فرتة قريبة من حفظ  3أجزاء(، فإذا ما حفظ الطالب يف اليوم 

 حسب إفادة من-البلول)يالحظ أن حفظ أحاديض الصحيحن أسهل من حفظ أحاديض البلول 
 لعدم وجود التخريج يف الصحيحن، لذا زادت كمية احلزب اليومي فيه(. -َحِفَظه ما
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 ثالثًا: برنامج القراءة
 من:على قس -كما املرحلة األوىل-يلح  بالدورة برنامج للقراءة، والقراءة فيه 

 قراءة شروح متون الدورة.-1
التوضإإإيحات األثريإإإة شإإإر  ، 15شإإإر  الطحاويإإإة البإإن أيب العإإإز والشإإرو  املقرتحإإإة هإإإي:-

نثإإإإر الإإإإورود شإإإإر  مراقإإإإي السإإإإعود ، 2املمتإإإإع للعثيمإإإإن، 8سإإإإبل السإإإإالم، التدمرية)للمحيسإإإإي(
 .4شر  األلفية البن عقيل، 2للشنقيطي

 قراءة غير شروح متون الدورة.-2
مدارج ، 4السرية النبوية البن هشام، 14تفسري ابن كثري املقرتحة هلذه القراءة:والكتب -

عارج ، م3التحفة العراقية يف األعمال القلبية البن تيمية، السالكن)أو هتذيبه للعزي أو للعلي(
   (1) . 5لشنقيطيأصول الفقه لمذكرة ، 4زاد املعاد، 3املرسلة  تصر الصواع ، 1القبول

                                                        

من املالحظ أنه كلما تقدمت املرحلة يف طلب العلم كثرت اخليارات املطروحة للقراءة، وهذا (  1)
 ذلك واضح يف املناهج املطروحة، وقد اارتنا من الكتب هلذه املرحلة أبرزها وأكثرها ترشيحاً، وال يعين

أن تقر مجيعًا يف هذه املرحلة من الربنامج على مجيع الطالب، بل بعضها يصلح لذلك، وبعضها قد 
يوصى به وصية عامة للطالب، أو للمهتمن منهم، ومن الكتب املرشحة يف هذه املرحلة أيضًا ملن 

لم ، شر  مس2، فتح الباري البن حجر8)األصول( والسنن األربعة16قراءة الصحيحنرغب: 
، أصول التخريج 7، تيسري مصطلح احلديض للطحان2، ، إعالم املوقعن1، الكايف البن قدامة2للنووي

، البالغة الواضحة لعلي 16، البداية والنهاية1، تدريب الراوي للسيوطي5ودراسة األسانيد للطحان
 3ري، السرية النبوية الصحيحة للعم1، املوافقات3، شر )تلخيك املفتا (للقزويين5جارم
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دورة الصيفية املصاحبة للمرحلة الثانية من الربنامج رابًعا: ال
 التأصيلي املقرتح لطلب العلم.

ومما يقرت  من  -أثناء املرحلة الثانية من الربنامج املقرت -من املقرت  أن تقام دورة صيفية -
 الدروس فيها:

 

 
 دروس يف اليوم(. 3أيام يف األسبوع، 1أسابيع، بواقع) 3وهذه الدورة ُيكن إن ت نهى يف 

 دروس(. 5مياً، ويف كل يوم أو يف أسبوعن)يو 

*  *  * 

                                                        

، والربهانية 3وُيكن أن يضا  أيضًا يف هذه الدورة، أو يف ا جازة الثانية: مسائل اجلاهلية(  1)
منظومة يف التجويد دروس يف مقاصد الشريعة وكذلك: يف البالغة:  2يف الفرائض، واجلزرية

 . بيت(16)2منظومة الطبالوي -، أو بيت(56) 2السجاعي

 عدد الدروس املنت العلم
 12 القواعد احلسان للسعدي  تفسير

 عقيدة
 12 احلموية 

 1 فرق ومذاهب معاصرة
 12 بيت(112) المية األفعال البن مالك نحو
 1 معامالت معاصرة، أو نوازل فقهية معاصرة فقه

 12  املوقظة مصطل،
 25 (1)العدد ا مجايل للدروس
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 املبحث الثالث:
 الربنامج املقرتح، من التنظري إىل التطبيق.

لقد مت إعداد الربنامج املقرت  يف املرحلة األارية من مراحل هذه الدراسة، وبعد أن 
انتهت اللجنة من هذه الدراسة، رغب بعض أعضاءها أن ينتقلوا هبا من جمال التنظري إىل 

التطبي ، إذ هو الثمرة املرجوة منها، وقد مت ذلك بعون اهلل من االل إقامة الدورة جمال 
التأصيلية يف جامع ابن سعدي رمحه اهلل بعنيزة ملدة سنتن، وقد انتهت الدورة حبمد اهلل 
بقدر كبري من النجا ، ولقت القبول من أهل العلم يف البلد، وا قبال الكبري من طالب 

دورة متقدمة ملدة  :حناء البالد، مما حدا بالقائمن عليها إىل إتباعها بدورتنالعلم من كافة أ
 نفس املدة)سنتن(.االل للدورة التأصيلية يف جامع آار  أربعة سنوات، مع إعادةٍ 

 وفيما يلي تعريف موجز بالدورة التأصيلية، واملتقدمة.
 

 األوىل الدورة التأصيلية
 أواًل: أهداف الدورة

 رة هي األهدا  اليت سب  بيااا يف الربنامج املقرت .أهدا  الدو 
 

 ثانيًا: مميزات الدورة:
)أربعة متنًا علميًا تأصيلياً، شاملة لعلوم املقاصد وعلوم االة، ملدة سنتن 12شر   -1

( أسبوعاً، ويف كل أسبوع مثانية دروس)أيام: 13 – 12فصول دراسية(، يف كل فصل)
 الثاء( يف فرت  املغرب والعشاء.السبت، األحد االثنن، الث

، حيفظ الطالب فيها ما يلي)االل مدة )بعد العصر(حلقة يومية حلفظ املتون-2
 الدورة(:
عمدة  -الواسطيَّة-الطالب احلافظ للقرآن: حيفظ ثالثة متون:)كتاب التوحيد-

 األحكام(.
 قرآن.الطالب غري احلافظ للقرآن: حيفظ: )عمدة األحكام( مع متابعة حفظه لل-
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متابعة مستمرة وتقييم متواصل لتحصيل الطالب العلمي، من ناحية: الدروس -3
 واحلفظ والقراءة، عن طري  ربطه بأحد مشايا الدورة أو طلبة العلم.

 توزيع كتب الدورة جمانا على الطالب املشاركن.-5
كتابة شرو  املشايا يف هذه الدروس، ليستفيد منها الطالب يف مذاكرته   -2
 تعداده لالاتبار.واس

 ااتبارات فصليَّة يف الدروس وحفظ املتون، وجوائز قيمة للفائزين. إقامة-1
يوجد مكان  صك للنساء، جمهز بكافة التجهيزات الالزمة، ومشرفة للمتابعة -7

 والتنسي  وتسميع املتون ومتابعة االاتبارات، وتوصيل أسللة الطالبات للشيا.
 مع ابن سعدي ، وموقع البض ا سالمي.نقل الدورة عرب: موقع جا -8
 منح الطالب شهادة اجتياز معتمدة من جامعة القصيم ملن اجتاز االاتبار -4
 

 ثالثًا: اللجان العاملة يف الدورة.
مت توزيع العمل يف الدورة على عدة جلان، حدد لكل جلنة مهامها اخلاصة، وأيديها 

 العاملة، وهذه اللجان هي:
 .اللجنة اإلعالمية-2   .اللجنة العلمية-1
 لجنة التسجيل-4   .اللجنة المالية-3
 لجنة التوثيق.-6   لجنة التحضير.-5
 اللجنة حلقة المتون.-8  لجنة االختبارات والتقييم-7
  لجنة الضيافة واالستقبال.-9

 لجنة المحاضرات العلمية والدعوية والبرامج المصاحبة.-11
 .ة النسائيةاللجن-12  لجنة الحفل الختامي.-11
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 .(1)جدول متون الدورةرابعًا: 
 

عدد  املنت العلم 
 الدروس

عدد  املنت العلم 
 الدروس

اًل:
أو

صد 
قا

 امل
وم

عل
 

 
 
 

 العقيدة

األصول الثالثة، 
القواعد األربعة، 

نواقض التوحيد، 
 اإلسالم

 
 
ع: 22

تاب
صد 

قا
 امل

وم
عل

 

 166 عمدة األحكام احلديث
 26 منهج السالكين الفقه

الرائد في 
 الفرائض

21 

 13 كشف الشبهات

ا:
اني

ث
 

وم
عل

 
آللة

ا
 

 21 الورقات أصول الفقه
 21 نخبة الفكر مصطلح 13 القواعد المثلى

 21 اآلجرومية حنو 21 الواسطية
أصول في  التفسري

 التفسير
قواعد  25

 فقهية
منظومة القواعد 

 واألصول 
21 

                                                        

فإن حتديد املتون واملدة فيها بعض املرونة، وهلذا فقد مت  كما سب  يف الربنامج املقرت ( 1)
تغيري بعض املتون عند التطبي ، وزيادة بعض املتون اليت مل يرد ذكرها يف املنهج املقرت ، 

 بناء على رأي إدارة الدورة ومشاخيها.
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 ة، والدورة املتقدمة.الدورة التأصيلية الثاني
 

، لتكوِّن الدورتان برناجمًا علمياً بعد ااية الدورة التأصيلية األوىل وقد مت ا عداد هلما
 متكاماًل، ومستمراً، هذا ما نرجوه بإذن اهلل.

 
 مدهتا سنتان، وإذا انتهت أعيدت. فالدورة التأصيلية الثانية -

، ألصول الثالثة، القواعد األربعة، التوحيدا متنا، وهي:) 13واملتون املقرر شرحها فيها 
، ااجرومية، الفكر خنبة، عمدة األحكام، منهج السالكننواقض ا سالم، الواسطية، 

، وعدد الدروس تقدم يف الورقات، الرائد يف الفرائض، أصول يف التفسري، قواعد السعدي(
 اجلدول الساب .

 
 نتهت أعيدت كذلك.مدهتا أربع سنوات، وإذا ا والدورة املتقدمة-
 وعلى هذا ففي كل دورة متقدمة تقام دورتان تأصيليتان.-
 وقد مت تقسيم متون الدورة املتقدمة إىل قسمن، كل قسم ينهى بإذن اهلل يف سنتن.-

، القواعد درس266 ، زاد املستقنعدرساً  22الطحاويةففي القسم األول سيتم شر : )
، درساً 26 مقدمة ابن الصال ، درساً  22علوم القرآن،  تصر ا تقان يف درساً  26 الفقهية

 (.درساً  26غاية السول إىل علم األصول البن عبد اهلادي
 ، التحفة العراقيةدرساً 13، احلمويةدرساً  22ويف القسم الثاين سيتم شر  :) التدمرية

 (درس 126 ، ألفية ابن مالكدرس266 ، بلول املرامدرساً 12
دورة تأصيلية، يقام فيها قسم متكامل من الدورة املتقدمة،  ففي الفرتة اليت تقام فيها

أي أنه قسم ال يتعل  مبا قبله وما بعده، بل كل منت فيه يبدأ شرحه وينهى يف نفس فرتته 
 بإذن اهلل.

واهلد  من هذا التقسيم هو تنظيم سري الطالب وضمان مستقبله العلمي بإذن اهلل يف 
 أي فرتة يقدم فيها إىل الدورة.
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من قدم يف بداية الدورة التأصيلية األوىل، فقد تأهل للداول يف الدورة املتقدمة من ف
 سنوات. 1بدايتها، فيتم مسريته العلمية)تأصيالً وتقدماً( يف 

ومن قدم للدورة التأصيلية الثانية)واليت تبدأ مقارنة للدورة املتقدمة( فإنه يتم الدورة 
الثاين من الدورة املتقدمة، وإذا انتهت الدورة املتقدمة  التأصيلية الثانية، مث يدال يف القسم

فإاا ستعاد بنفس الرتتيب بإذن اهلل، فيدال يف القسم األول من الدورة املتقدمة الثانية، 
 سنوات(. 1وبإمتامه يكون قد أمت متون الدورة التأصيلية واملتقدمة يف نفس املدة)

 1ن، مبثابة معهد أو أكادُيية علمية مدهتا وهكذا تكون الدورتان متكاملتان، ومتتابعتا
سنوات، ينهي الطالب فيها املتون التأصيلية واملتقدمة اليت انتهت إليها دراسة الدورات 

 العلمية التأصيلية. 
 وفيها يلي بيان جدول الدورة التأصيلية)الثانية والثالثة( مع الدورة املتقدمة.
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 العشاء المغرب يوم فصل

 
1 

منهج  الفكر نخبة سبت
 السالكين

 
1 

  سبت
 

 زاد المستقنع

 الطحاوية
 أحد أحد 

األصول الثالثة، القواعد  اثنين
 األربعة، التوحيد

 قواعد فقهية اثنين عمدة األحكام

 ثالثاء ثالثاء
 
2 

منهج  إكمال كتاب التوحيد سبت
 السالكين

 
2 

 

  سبت
 

 زاد المستقنع

 علوم القرآن

 أحد أحد
 قواعد فقهية اثنين عمدة األحكام اآلجرومية اثنين

 ثالثاء ثالثاء
 
3 

نواقض اإلسالم،  سبت
 الواسطية

منهج 
 السالكين

 
3 

  سبت
 

 زاد المستقنع

مقدمة ابن 
 أحد أحد الصالح

غاية السول إلى  اثنين عمدة األحكام الورقات اثنين
 ثالثاء ثالثاء لم األصولع

 
4 

 
 

منهج  الرائد في الفرائض سبت
 السالكين

 
4 

 
 

  سبت
 

 زاد المستقنع

مقدمة ابن 
 أحد أحد الصالح

 إىلغاية السول  اثنين عمدة األحكام أصول في التفسير اثنين
 ثالثاء قواعد السعدي ثالثاء علم األصول
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5 
 
 

  سبت
 

ألفية ابن 
 مالك

 
 

 بلوغ المرام
 أحد أحد
األصول الثالثة، القواعد  اثنين

 األربعة، التوحيد
 اثنين عمدة األحكام

 ثالثاء ثالثاء
 
2 

منهج  إكمال كتاب التوحيد سبت
 السالكين

 
6 
 

  التدمرية سبت
 

 بلوغ المرام
 أحد أحد

ألفية ابن  اثنين عمدة األحكام اآلجرومية اثنين
 ثالثاء ثالثاء مالك

 
3 

نواقض اإلسالم،  سبت
 الواسطية

منهج 
 السالكين

 
7 

  الحموية سبت
 

 بلوغ المرام
 التحفة العراقية أحد أحد

ألفية ابن  اثنين عمدة األحكام الورقات اثنين
 ثالثاء ثالثاء مالك

 
4 

 
 

منهج  الرائد في الفرائض سبت
 السالكين

 
8 

  سبت
 

ألفية ابن 
 مالك

 
 

 بلوغ المرام
 أحد أحد

 اثنين عمدة األحكام أصول في التفسير اثنين
 ثالثاء قواعد السعدي ثالثاء
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 اخلامتة
 

 ، ، وبعد    

عىل املنهجية العلمية وضوابطها كالم ال حد له، كام أن العلم بحر ال  فإن الكالم

ساحل له، وتفاوت الناظرين يف تلك املنهجيات وضوابطها إنام هو فرع من التفاوت 

الذي خلق اهلل اخللق عليه، فتفاوتت مداركهم وأفهامهم كام تفاوت َخلْقهم 

لواهنم وأشكاهلم، وليس كل هذا وأخالقهم، وتباينت آراؤهم وقناعاهتم كام تباينت أ

 وليس السائغ، التنوع خالف من عامته بل مذمومًا، -التعلم منهجية يف–التفاوت 

 وال العلمية املحاضن تسلكه واحد منهج إىل احلال ينتهي أن الدراسة هذه من املراد

راد  امل وإنام املحال، من رضب هذا فإن فيه، ختتلف فال اآلراء عليه تتفق أو عنه، تنأى

 ةً نَ ب  الوصول إىل مجلة من الضوابط العامة الضابطة ملسري تلك املناهج، علها أن تكون لَ 

يف سبيل إصالح الواقع العلمي، للوصول به إىل مدارج الرقي املنشود، ومعارج 

الكامل اإلنساين املقصود، وعسى أن تتبعها لبنات ممن فاق واضعها علاًم وفهام، وجتربة 

ملنهج  ناء لتلك املعامل، لتكون منارات هدى يستيضء هبا من رام رسامً وحكاًم، فيتم الب

لدورٍة تأصيلية، يستبرص هبا املتعلم، ويسرتشد هبا ويمحصها املعلم،  علمي، أو إقامةً 

 م، علم اإلنسان ما مل يعلم.ل  عَ بالقلم وكل هذا رهن بتوفيق من 

 اجتهاده. ل ما جيني عليهفأو    إذا مل يكن عوٌن من اهلل للفتى

سدددد اهلل اخلطددى، ومددنع الميددع التقددوى وحسددن العاقبددة يف اآلخددرة وا وىل، 

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

*  *  * 
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