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 بَرناِمج تَفِصيِلي ِلطاِلب العـِلم

 َكيفيّة َطلَب العُلوِم الَشرِعيّة ِوفق َمراِحل ُمَحّدَدة

 

 هللا العَلي  َوَضعَه :  حاِمد َعبدُ    

 الطبعة الثانية

 

 بسِم هللاِ  الّرحمِن الّرحيِم 

ٍد          وعلى آِلِه َوصحبِِه أَجَمِعين . الَحمدُ ِلِل رّبِ العالميَن والصالةُ والسالُم على نَبِيِّنا ُمَحمَّ

 َوبَعد : 

فهذه رسالة صغيرة تَضُع بين يدي طالِب العلِم الشرعّي بتوفيِق مَن هللاِ تعالى منهجاً كامالً              

لكيفيّة طلِب العلوم الشرعية على منهجٍ سلفّي  ، َوقَد َوَضعتُها َعلى ُعجالٍة  بناًء على رغبةٍة مةن كريةٍر 

العلم قَبل نحو تسع سنين ، فلقيَت بحمد هللا تعالى استحساناً واسةعاً بةين  البلبةة ، َوأنبرنةي   من طلبةِ 

كرير منهم أنـَّهم استفادوا منها ، ثمَّ لما نفدت نسُخ الببعِة األولى ، ألّح عليَّ بعُض طلبة العلةم أ  يُعةاد 

ُج واضةةحاً وسةةهالً فةةي الترتيةةِب مةةن طبعُهةةا ، مةةع تنقةةيحٍ و يةةادات ، وتعةةادة الترتيةةب ، ليكةةو  البرنةةام

 صغاِر العلِم تلى كباِرِه ، فأجبتُهم تلى ما سألوا مستعينا باهلل  متوكالً عليه 

هةذا ،  وهاِهَي الببعةُ الرانيةةُ  بةيَن  يةدّي  طلبةِة العلةوِم الشةرعيِّة فةي ُحلّةة جديةدة وتضةافات مهّمةة     

أ  يتدرج طالب العلم فةي دراسةتها حتةى يرتفةع فةي وتنّي أعلم أ  ما وضعته هنا من المؤلفات بقصد 

درجةةات العلةةوم الشةةرعية ، قةةد يكةةو  غيةةره أولةةى منةةه مّمةةا   أعلمةةه أو نسةةيته ، غيةةر أ  مةةا انترتةةه 

لبالب العلم سيبلغه بإذ  هللا تعةالى بغيتةه ، ويوصةله تلةى مةراده ، وتنمةا يةتّم لةه ذلةس ، تذا استصةحب 

، وقبب رحاه ، وتذا فقةدهما البالةب لةم يبةار  فةي علمةه ، ولةم   التقوى وا نالص ، فهما نور العلم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

2 

2 

وقد أوعبت األّمة فيي يزده من هللا تعالى ت  بعدا ، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى ) 

كل فن من فنون العلم إيعابا ، فمن نور هللا قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ، ومن أعماه ليم تيهده كثيرة 

 .  10/665( مجموع الفتاوى  إال حيرة وضاللالكتب 

وهللا تعالى أسةأل بحةق أسةماءه الحسةنى ، وصةفاته العليّةة العُأمةى ، أ  يتقبّةل منةا أعمالنةا ، ويجعلهةا 

نالصة لوجهه الكريم ، ويكتب لنا بهةا الحسةنى فةي دار كرامتةه ، يةوم   ينفةع مةال و  بنةو  ت  مةن 

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينأتى هللا بقلب سليم ، وصلى هللا 

 هللا العلي حامد عبد

 هـ 1422الكويت  غرة صفر 
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أو د، وهةو أسةتاذ  متةزوج ولةه نمسةة .هةـ 1382، مةن مواليةد حامد بين عبيد هللا أحميد العلييلشيخ ا

طلةب  .الصةباحيةمسةجد ضةاحية  للرقافة اإلسالمية في كليةة التربيةة األساسةية فةي الكويةت ، ونبيةب

هةـ، 1410هةـ تلةى عةام 1401المنةورة مةن عةام  العلوم الشةرعية فةي الجامعةة اإلسةالمية فةي المدينةة

بةر  مشةاي ه ا الشةيخ حمةاد األنصةاري، أالقةرآ . ومةن  وحصل على الماجستير في التفسةير وعلةوم

 لكويةت مةن عةامتةولى الشةيخ منصةب األمةين العةام للحركةة السةلفية فةي ا. الغنيمةا  والشةيخ عبةد هللا

وتلقةةاء  هةةـ، ثةةم تفةةرا بعةةدها للكتابةةة وتةةدرير العلةةوم الشةةرعية فةةي مسةةجده1421هةةـ تلةةى عةةام 1418

 .المحاضرات والدروس

 .والدروس وللشيخ حفأه هللا الكرير من المؤلفات والكتابات

بميداها  الصحوة اإلسيالمية المباركية ال انتمي ... إال إلىيقول الشيخ حفأه هللا متحدثا عن منهجه: ) 

سير الوسطية واالعتدال، على نهج أهيل السينة  وافقها الواسع الرحب، نسير بتوفيق من هللا تعالى

أطييار األصييول التييي أيمييع عليهييا السييل  الصييال ،  والجماعيية، نهتييدد بهييدد الكتييا  والسيينة فييي

حيد وليس أل، بل وايب أمرهم هللا به، منحه هللا المؤمنين مؤمنين بأن الكلمة الهادفة الناصحة حق

يصدهم عنه، ونحن مع ذلك؛ مع كل الدعاة إلى هللا تعيالى، وننصير كيل  أن يمنعهم من هذا الحق أو

ن شيا  هللا مين أهيل إوهم  -ما وافقت الحق  -اإلسالمية المباركة في الساحة  الجماعات والحركات

ون كالجسيد مينهم وهيم منيا، فيالمؤمن للميؤمن كالبينيان يشيد بع،يه بع،يا، والمؤمني الحيق، ونحين
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 فكل داعية إلى هللا تعالى هيو امتيداد الهييه الداعيية، وهيي قافلية واحيدة تسيير نحيو أهيدا  الواحد،

 .الرسمي ( اهـ نقال عن شريط بصوت الشيخ في موقعه ذن هللا تعالىإواحدة، وتلتقي عليها ب
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 نصائ  عاّمة لطالب العلم

ح ينبغي أ  يستصحبها طالب العلم في طريق البلب ، وقد تستفدناها من كتةاب هذه عشر نصائ       

 : ) حلية طالب العلم ( للعالّمة بكر أبو  يد ، ومن غيره ، مع تضافات

ـةة علةةى طالةةب العلةةم  فةةي طريةةق البلةةب ، أ  يستحضةةر تنةةالص الوجةةه هلل تعةةالى ، وعليةةه أ  1     

لى ، وابتغةاء مةا عنةده فةي ا نةرة ، وضةد ذلةس اإلنةالص يستصحب نية الرواب والزلفى تلى هللا تعةا

الريةةاء ، وحةةب الأهةةور ، والتبلةةع تلةةى التفةةو  علةةى األقةةرا  ، أو طلةةب الةةدنيا مةةن مةةال أو جةةاه أو 

منصب أو شهادة يتوصل بها تلى متاع الحياة الدنيا ، فإ  ذلس كلةه يةذهب بركةة العلةم ، قةال بشةر بةن 

لبوا العلم للدنيا فافت،حوا ، وآهرين طلبوه فوضيعوه مواضيعه رأيت مشايخ طالحارث رحمه هللا ) 

ولقد رأيت أقواما سمعوا من العلم اليسيير ...  وعملوا به وقاموا به فأولئك سلموا فنفعهم هللا تعالى

  8/349( حلية األولياء  فعملوا به ، وآهرين سمعوا الكثير فلم ينفعهم هللا به

اضةةع ونفةةض الجنةةاد ، وضةةده ال ةةيالء،  واإلعجةةاب بةةالنفر ، ـةة وعليةةه أ  يت لةةق بةةأدب التو2     

 والتباول على المعلّم ، والتفانر على النّاس ، وا ستكبار عن اإلقرار بال بأ 

ـ وعليه أ  يكو  ذا سمت حسن ، فال يلعةب ويعبةو ويرفةع صةوته بالسة ر وكرةرة الضةحس ، 3     

 عليهم  و  يتبجح بالبعن في م الفيه وأقرانه ليأهر تميّزه

ـ وعليه أ  يت لق بالرفق ، وضده الكالم الجافي والتعنت والتعسةر فةي معاملةة النةاس والحكةم 4     

 عليهم 

ـ وعليه أ  يعتني بالقرآ  عناية تاّمة ، ويكرر من  تالوته وحفأه ، ويت ةذ لةه األوراد مةن ذكةر 5     

صةده مةن طلةب العلةم بتوفيةق هللا وصالة وصيام ونوافةل ، فإنّهةا مةن أعأةم مةا يعةين البالةب علةى مق

 تعالى 
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ـ وعليه أ  يتةدرج فةي مةنهج البلةب ، فةيحفص م تصةر مةن كةل فةن ت  أمكةن ، ويضةببه علةى 6     

معلّم حاذ  ، ثم ينتقل تلى مةا فوقةه وهكةذا ،  وليتجنّةب اإلشةتغال بةالمبو ت ، والمصةنفات المتفرقةة 

سةتعجل طالةب العلةم الوصةول تلةى ال ةال  قبل أ  يضبط أصول العلوم ، و  يصح فةي البلةب أ  ي

العالي قبل المبةاد  واألصةول التةي تحتويهةا الم تصةرات ، فةإ  ذلةس يشةتته ويةذهب كريةر مةن فائةدة  

إذا تيرأ  الرييل سريعـيـا أضير بكثيير مـيـن العليم وإذا البلب ، كما قال سفيا  الرةوري رحمةه هللا ) 

  7/81( حلية األولياء طلب وطلب بلغ 

وعليةةه أ  ي تةةار الشةةيخ المربةةّي ذي اللسةةا  الةةورع،  وال لةةق الحسةةن ، المترفةةع عةةن تتيةةا   ـةة 7      

الشةةةبهات ، وعةةةن سفسةةةا  األنةةةال  ، وعليةةةه أ  يحسةةةن معاملتةةةه بالسةةةؤال فةةةي الوقةةةت المناسةةةب ، 

 واإلنصات والحرص على الحضور والمذاكرة 

بةةه ، وضةةده اللعّةةاب البّحاثةةة عةةن ـةة وعليةةه أ  ي تةةار القةةرين الصةةالح الحةةريب علةةى العلةةم ب دا8      

ال ال  ، والقيل والقال ، المنشغل بما   يعنيه  المتباول على المسائل الكبةار قبةل تتقةا  العلةم ، فةال 

 تصاحب من هذا شأنه فإنّه يضيّع عمر  بال فائدة.

تةب ابةن القةيم ـ وعليه أ  يكو  له عناية ناّصة باقتناء الكتب ،  سيما كتب السنة وا ثار ، وك9      

وابن تيميّة ، ومصنفات علماء دعوة اإلمام المجةدد محمةد بةن عبةد الوهةاب رحمةه هللا ، وغيرهةا مةن 

الكتب السلفيّة التي تقوم على تقةديم الكتةاب والسةنة وآثةار السةلر واقتفةاء نهجهةم والتمسةس باألصةول 

 التي أجمعوا عليها ، ففد جعل هللا فيها  ال ير والبركة 

وعلةةى طالةةب العلةةم أ  يجعةةل مةةن نفسةةه هاديةةا مرشةةدا للنةةاس ، بةةالرفق واللةةين ، وأ  يكةةر ـةة 10      

لسانه عن عيب المشتغلين بالةدعوة ووعةص  النةاس ، أو بالجهةاد، أو المتفةرغين للتعبةد، أو بغيةر الفةن 

ه الةذين الذي ُحبَّب تليه من العلم ، فكّل ميسر لما ُنلق له ، وليجعةل طالةب  العلةم نفسةه مكّمةال إلنوانة

  .نصبوا أنفسهم على ثغور اإلسالم األنرى

هذا وت  جماع ال ير كله تنما هو في الدعاء ، فإذا ألّح  طالب العلةم فةي دعةاء هللا ، سةائال أ            
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يفتح هللا تعالى له برحمته من هذا الباب العأيم ، فتح هللا تعةالى لةه مةن ذلةس مةا يشةاء ، وتنمةا الفضةل 

  .من يشاء وهللا ذو الفضل العأيم  وهللا الموفقبيد هللا يؤتيه 
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 مدته عشر سنوات  برنامج تفصيلي لطالب العلم

 ويتخرج به الطالب متخصصا في العلوم الشرعية

 بتوفيق من هللا تعالى

 ويقطع فيها  الطالب  همس مراحل زاده فيها اإلهالص والتقوى

**************** 

 

 لى ومدتها سنة ونص  السنةالمرحلة األو

 ويحفص فيها األجزاء الستة  األنيرة من القرآ 

 

 ويقرأ في العقيدة :  

 ـ الرالثــــة أصول والقواعد األربعة بشرد العالّمة العريمين 1                       

 ـ كتاب التوحيد مع القول السديد 2                       

 كشر الشبهات لإلمام المجدد محمد بن عبدالوّهاب  ـ3                       

*** 

 ويقرأ في الفقه :   

تسةةير العةةالم شةةرد عمةةدة األحكةةام للبسةةام ، ويةةتعلم مةةع ذلةةس كيفيةةة الصةةالة مةةن المؤلفةةات الم تصةةرة 

المعاصةةرة السةةهلة مرةةل كتةةاب العالّمةةة عبةةدالعزيز بةةن بةةا  رحمةةه هللا أو العالّمةةة العريمةةين ، أو صةةفة 

 لعالّمة األلبانّي رحمه هللا تعالى الصالة ل

 *** 

 ويقرأ في الحديو : 
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 ـ األربعين النووية1

 ـ رياض الصالحين 2

 ـ مشكاة المصابيح3

 *** 

 ويقرأ في مصبلح الحديو : 

 كتاب تيسير مصلح الحديو 

 *** 

 ويقرأ في تهذيب السلو  : 

 ـ الجواب الكافي  بن القيم 1                        

 ـ م تصر منهاج القاصدين 2                        

 ـ اقتضاء العلم العمل للحافص البغدادي  3                        

*** 

 ويقرأ في علوم اللغة : 

 ا جّرومية وشرحها التحفة السنية 

 *** 

 ويقرأ في السيرة والتاريخ : 

 الرحيق الم توم 

***** 
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 نص  السنةالمرحلة الثانية ومدتها سنتان و

  24تلى  19ويحفص فيها من الجزء  

 ويقرأ في العقيدة : 

 ـ حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد 1                       

 ـ شرد الواسبيّة  للسلما   2                       

 ـ معارج القبول للحكمي 3                       

  *** 

 ويقرأ في الفقه :  

 مع شرحه منار السبيل ، أو هداية الراغب دليل البالب 

 *** 

 ويقرأ في التفسير وعلوم القرآ  : 

 ـ تفسير السعدي 1                        

 ـ أصول التفسير  بن تيمية 2                         

 ـ مباحو في علوم القرآ   للقبا  3                        

 *** 

 ويقرأ في الحديو : 

 ـ األربعين النووية 1                         

 ـ صحيح الب اري 2                         

 ـ صحيح مسلم    3                         

 ـ المنار المنير في الصحيح والضعير 4                         

 *** 
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 ويقرأ في مصبلح الحديو : 

  بن حجر ـ ن بة الفكر 1                         

 ـ أصول الت ريج محمود البحا  2                         

 ـ الحّبة في ذكر الصحاد الستة 3                         

 *** 

 ويقرأ في أصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة : 

 ـ الورقات للجو يني 1                         

 علم األصول للعريمين ـ األصول من 2                         

 ـ الواضح في أصول الفقه لألشقر 3                         

 *** 

 ويقرأ في السلو  والتهذيب : 

 ـ الوابل الصيّب  بن القيم 1                         

 ـ عدة الصابرين  بن القيم 2                         

 ة اللهفا   بن القيم ـ مقدمة تغاث3                         

 *** 

 ويقرأ في علوم اللغة : 

 ـ قبر الندى    هشام 1                         

 ـ البالغة الواضحة للجارم 2                         

 *** 

 ويقرأ في السيرة :     

 ـ سيرة ابن هشام 1                              
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 ـ  اد المعاد  بن القيم 2                              

 *** 

 ويقرأ في أصول الدعوة وآدابها وثقافتها العامة : 

 توجيهات للصحوة للعريمين                         

 

 *** 

 ويقرأ في الفتاوى : فتاوى اللجنة الدائمة لالفتاء في المملكة السعودية 

 ويقرأ في التكميل والمتفرقات : 

 ـ تحذير الساجد لاللباني 1                         

 ـ التوسل أنواعه وأحكامه لاللباني 2                         

 ـ التوسل والوسيلة  بن تيمية 3                         

 ـ حديو ا حاد حجة بنفسه لاللباني 4                         

 م لاللباني ـ السنة ومنزلتها في ا سال5                        

 ـ تبهير الجنا  وا ركا   ل طامي 6                        

 ـ بهجة قلوب ا برار للسعدي 7                        

 ـ طلب العلم وطبقات المتعلمين للشوكاني 8                        

 ـ حادي ا رواد  بن القيم 9                        

 ـ منهج ودراسات في ا سماء والصفات للشنقيبي 10                        

***** 
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 المرحلة الثالثة ومدتها سنتان

 ويحفص فيها من أّول سورة البقرة  تلى آنر الجزء السادس 

 ويقرأ في العقيدة : 

 ـ دعوة محمد بن عبدالوهاب وأثرها لصالح العبود 1                        

 ـ الفتوى الحموية  بن تيمية والقواعد المرلى للعريمين 2                        

 ـ شرد البحاوية  بن أبي العز 3                        

 ـ السنة  بن أبي عاصم 4                        

 *** 

 ويقرأ في الفقه : 

 ـ  اد المستقنع والروض مع حاشية ابن قاسم 1                        

 ـ شرد العريمين على الزاد مع اإلرشاد للسعدي 2                        

 ـ شرد بلوا المرام للبسام 3                        

 *** 

 ويقرأ في التفسير : تفسير ابن كرير 

 *** 

 ويقرأ في الحديو : 

 ـ الكتب الستة 1                        

 اديو الصحيحة لأللباني ـ سلسلة األح2                        

 ـ صحيح الجامع الصغير لأللباني 3                        

 ـ المقاصد الحسنة للس اوي 4                        

 *** 
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 ويقرأ في مصبلح الحديو : 

 ـ فتح المغيو للس اوي 1                         

 للبغدادي ـ الجامع ألنال  الراوي 2                        

 ـ دراسات في الجرد والتعديل لألعأمي 3                        

 ـ تدوين السنة النبوية لمحمد الزهراني 4                        

 *** 

 ويقرأ في أصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة : 

 ـ روضة الناظر مع مذكرة الشنقيبي 1                        

 ـ الوجيز في القواعد الفقهية لمحمد صدقي البرنو 2                        

 *** 

 ويقرأ في السلو  والتهذيب : 

 ـ مدارج السالكين  بن القيم 1                        

 ـ رسالة أعمال القلوب  بن تيمية 2                        

 ـ أنال  العلماء لآلجري 3                        

 ـ حلية طالب العلم لبكر أبو  يد 4                        

 *** 

 ويقرأ في علوم اللغة : 

 شرد ابن عقيل أللفية ابن مالس                          

  *** 

 ويقرأ في التاريخ : 

 ـ البداية والنهاية 1                         
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 ـ العواصم من القواصم  بن العربي 2                        

 ويقرأ في أصول الدعوة وآدابها وثقافتها العامة : 

 ـ أصول الدعوة لزيدا  1                        

 ـ مصرع الشر  وال رافة للحاج 2                        

 ي ـ البدع وأحكامها للغامد3                        

 ـ أ مة العصر لمحمد محمد حسين 4                        

 *** 

 ويقرأ في الفتاوى : فتاوى العالمة محمد العريمين 

 *** 

 ويقرأ في التكميل والمتفرقات : 

 ـ تيرار الحق على ال لق للمرتضى اليماني 1                        

 ـ ا عتصام للشاطبي 2                        

 ـ تلبير ابلير  بن الجو ي 3                        

 ـ مجموعة الرسائل المنيرية 4                        

 ـ الروض الباسم  بن الو ير 5                        

 ـ المدنل لدراسة الشريعة لزيدا  6                        

 ب ابن حنبل  بن بدرا  ـ المدنل الى مذه7                        

 ـ المدنل المفصل  تلى فقه اإلمام بن حنبل لبكر أبو  يد 8                        

 ـ ضوابط المعرفة للميداني 8                        

 ـ القواعد واألصول للسعدي 9                        

 بن تيمية ـ اقتضاء الصراط المستقيم  10                        
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 المرحلة الرابعة ومدتها سنتان

 ويحفص فيها من أّول الجزء السابع تلى آنر الجزء الراني عشر 

 ويقرأ في العقيدة :  

 ـ دعاوى المناوئين لدعوة ابن عبدالوهاب 1                        

 ـ م تصر الصواعق المرسلة 2                        

هللا بةن  ـ السنة لاللكائي والتوحيد  بن نزيمةة والشةريعة لآلجةري والسةنة لعبةد3                        

 أحمد واإلبانة  بن ببة 

 ـ الرد على الجهميّة وعلى المّريسي للدارمي 4                        

 ـ شفاء العليل  بن القيم 5                        

 الفتن والمالحم  بن كرير ـ النهاية في 6                        

 *** 

 ويقرأ في الفقه : 

 الكافي  بن قدامة                          

 *** 

 ويقرأ في التفسير وعلوم القرآ  : 

 ـ أضواء البيا  للشنقيبي 1                        

 ـ تسير اللبير المنا  نالصة تفسير القرآ  للسعدي 2                        

** * 

 ويقرأ في الحديو : 

 ـ موطأ اإلمام مالس 1                        

 مسند اإلمام أحمد -2                        
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 منتقى ابن الجارود -3                        

 سنن الدارمي -4                        

 مصنر ابن أبي شيبة -5                        

 مصنر عبدالر ا  -6                        

 ـ  سلسلة األحاديو الضعيفة والموضوعة لأللباني 7                        

 *** 

 ويقرأ في مصبلح الحديو : 

 ـ النكت على ابن الصالد  بن حجر 1                        

 ـ شرد علل الترمذي  بن رجب 2                        

 ـ الرفع والتكميل للكنوي 3                        

 *** 

 ويقرأ في أصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة : 

 ـ ترشاد الفحول للشوكاني 1                        

 ـ تعالم الموقعين 2                        

 ـ رفع المالم عن األئمة األعالم  بن تيمية  3                        

 ـ الفتيا ومناهج اإلفتاء لمحمد األشقر 4                        

 *** 

 ويقرأ في السلو  والتهذيب : 

 ـ الزهد لهنّاد بن السري 1                        

 ـ الزهد لوكيع بن الجراد 2                        

 ـالزهد ألحمد بن حنبل 3                        
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 ـ صيد ال اطر  بن الجو ي 4                        

 *** 

 ويقرأ في علوم اللغة : 

 ـ أصول النحو للسيوطي 1                        

 ـ مغني اللبيب  بن هشام 2                        

 ـ الشعر والشعراء  بن قتيبة 3                        

 *** 

 ويقرأ في التاريخ : 

 المنتأم  بن الجو ي                          

 *** 

 ويقرأ في أصول الدعوة وآدابها وثقافتها : 

 ـ رسالة في األمر بالمعرو  والنهي عن المنكر  بن تيمية 1                        

 ـ العلمانية للحوالي 2                        

 قبب  ـ رؤية تسالمية في واقعنا المعاصر لمحمد3                        

 ـ ضوابط ينبغـــي تقديمها قبل الحكم على البوائر والجماعات لحامد العلي 4                        

 *** 

 ويقرأ في الفتاوى :  

 ـ الفتاوى الكبرى  بن تيمية 1                        

 ـ فتاوى محمد بن تبراهيم آل الشيخ 2                        

 والمتفرقات :  ويقرأ في التكميل

 ـ التنكيل للمعلمي 1                        
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 ـ القياس لألشقر 2                        

 ـ بدعة التعصب المذهبي للعباسي 3                        

 ـ تمام المنة في التعليق على فقه السنة لأللباني 4                        

 تاريخ الفقه لعمر األشقر  ـ5                        

 ـ القواعد النورانية الفقهية  بن تيمية 6                        

 ـ نيل المرام من تفسير آيات ا حكام لصديق نا  7                        

 ـ طريق الوصول تلى العلم المأمول للسعدي 8                        

 ر األدلة الم تلر فيها في الفقه مصبفى البنا ـ أث9                        

 ـ مباد  في فهم التراث للشيباني 10                       

 ـ بدائع الفوائد  بن القيم 11                       

 ـ موقر ابن تيمية من أ  شاعرة لعبدالرحمن المحمود 12                       

 م تصر الفتاوى المصرية  بن تيمية ـ 13                       
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 ومدتها سنتان المرحلة الخامسة

 ويحفظ فيها من القرآن من الجه  الثالث عشر إلى الجه  الثامن عشر

 ويقرأ في العقيدة : 

 ـ شرد النونية 1                        

 ـ المنتقى من منهاج ا عتدال 2                        

 ـ مجلدات العقيدة من مجموع الفتاوى 3                        

 ـ النبوات  بن تيمية 4                        

 ـ الفكر الصوفي لعبدالرحمن عبد ال الق 5                        

 ـ السنة والشيعة  حسا  تلهى ظهير 6                        

 حيارى  بن القيم ـ هداية ال7                        

 ـ الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي محمد ال بيب 8                        

ـ ا نحرافات العقائدية والعلميةة فةي القةرنين الرالةو الرابةع الهجةريين وآثارهمةا 9                        

 على حياة األمة لعلي الزهراني 

 عاصرة تنتسب تلى ا سالم لعلي العواجي ـ فر  م10                       

 ـ ظاهرة ا إلرجاء وأثرها على العالم اإلسالمي للحوالي 11                        

 *** 

 ويقرأ في الفقه : 

 المغني  بن قدامة                          

 *** 

 ويقرأ في علوم القرآ  : 

 قرآ  للسيوطي اإلتقا  في علوم ال                         
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 *** 

 ويقرأ في الحديو : 

 األجزاء الحديرية                          

 *** 

 ويقرأ في مصبلح الحديو : 

يةةدرس كتةةاب فةةي ت ةةريج األسةةانيد والحكةةم عليهةةا كةةإرواء الغليةةل لأللبةةاني مةةع                          

  ةة فتح الباري ومقدمات كتب الرواالتدريب على ت ريج الحديو ودراسة ا سانيد ، ويقرأ مقدم

 *** 

 ويقرأ في أصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة : 

 ـ شرد الكوكب المنير  بن النجار الفتوحي 1                        

 ـ الموافقات للشاطبي 2                        

 الدين للعروسي ـ المسائل المشتركة بين أصول الفقه و3                        

 *** 

 ويقرأ في السلو  والتهذيب : 

 كتب سير السلر مرل حلية ا ولياء وصفة الصفوة                          

 *** 

 ويقرأ في علوم اللغة : 

 ـ نصائب ابن جني 1                        

 ـ أسرار البالغة ود ئل اإلعجا  للجرجاني 2                        

 ـ جمهرة أشعار العرب  بن  يد القرشي 3                        

 *** 
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 ويقرأ في السيرة والتاريخ : 

 سير أعالم النبالء للذهبي                          

 *** 

 ويقرأ في أصول الدعوة وآدابها وثقافتها : 

 ـ أجنحة المكر الرالثة للميداني 1                        

 ـ كواشر  يو  في المذاهب الفكرية المعاصرة للميداني 2                        

 ـ حاضر العالم اإلسالمي لعجاج نويهض 3                        

 ـ بروتوكو ت حكماء صهيو  لعجاج نويهض 4                        

 ـ مقا ت في المنهج لسلما  العودة  5                        

 *** 

 ويقرأ في الفتاوى : 

 ـ بحوث هيئة كبار العلماء 1                        

 ـ فقه النوا ل لبكر أبو  يد 2                        

 ويقرأ في التكميل والمتفرقات : 

 ـ بيا  تلبير الجهمية  بن تيمية 1                        

 مسائل  بن تيمية ـ جامع الرسائل وال2                        

 ـ دار الهجرتين  بن القيم 3                        

 ـ مفتاد دار السعادة 4                        

 ـ أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم لمحمد األشقر 5                        

 ـ اإلمامة العأمى للدميجي 6                        

 ـ مقاصد المكلفين لعمر ا شقر 7                        
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 ـ رفع الحرج في الشريعة  بن حميد 8                        

 ـ مؤلفات اإلمام محمد بن عبدالوهاب رحمه هللا 9                        

 ـ الدرر السنية في رسائل الدعوة النجدية 10                       

 ـ مجموع فتاوى بن تيمية 11                       
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 مكتبة طالب العلم

ينبغي لبالب  العلم أ  يكو  له مكتبة تحتوي على أمهات الكتةب فةي كةل فةن وهةذه بعةض أهةم        

 الكتب الكبار في العلم : 

لبالةب العلةم أ   بغةينـ مؤلفات  شيخ اإلسالم ابن تيميّة وتلميذه ابن القيم رحمها هللا تعةالى ، وي1     

يجمع كل ما تقع عليه عينه من مصنفاتهما ، فةإ  فيهةا مةن بركةة العلةم مةا  يعلةم قةدره ت  هللا ، ومةن 

 أدمن مبالعتها نور هللا قلبه وفتح بصيرته وبور  في علمه 

ـ مصنفات العقيدة السلفية المنقولة عن السلر باإلسناد ، مرةل السةنة  بةن أبةي عاصةم ولل ةالل 2     

ولعبدهللا بن اإلمام أحمد ، والتوحيد  بن نزيمة ، وأصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي ، واإلبانة  بن 

 ببة والشريعة لآلجري وغيرها 

ـةة كتةةب ومؤلفةةات اإلمةةام المجةةدد محمةةد بةةن عبةةدالوهاب رحمةةه هللا ، وتالمذتةةه وعلمةةاء الةةدعوة 3     

 النجدية ، والدرر السنية وغيرها  السلفية أتباعه : مرل مجموعة الرسائل والمسائل

ينبغةي أ  ت لةو منةه مكتبةة  ـ الصحيحا  والسةنن األربعةة وشةروحها ،  سةيما فةتح البةاري فةال4     

 طالب العلم ، وطالب علم لم يبالع فتح الباري علمه ناوي 

 ـ  كتب ابن حجر العسقالني في الحديو وعلومه  5     

البةةر ، وتفسةةير الببةةري   المغنةةي  بةةن قدامةةة ، والتمهيةةد  بةةن عبةةدـةة كتةةب اإلسةةالم الكبةةار مرةةل 6     

 وتاري ه ، والمجموع للنووي ، والمحلى  بن حزم ، والدر المنرور في التفسير بالمأثور للسةيوطي ،

ومقدمتةةه اإلتقةةا  فةةي علةةوم القةةرآ  ،  وتفسةةير القرطبةةي ، وجمةةع الجوامةةع للسةةيوطي ، والنهايةةة  بةةن 

ألنةةوار فةةي غريةةب الحةةديو للقاضةةي عيةةاض ، والبدايةةة والنهايةةة  بةةن كريةةر ، األثيةةر ، ومشةةار  ا

 والمنتأم  بن الجو ي 

 ـ تفسير ابن كرير والشوكاني والبغوي وأضواءا لبيا  للشنقيبي 7     

ـ  من كتب أصول الفقه روضة الناظر   بن قدامة ومذكرة عليها للشنقيبي ، وشةرد م تصةر 8     
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 شرد الكوكب المنير  بن النجار الروضة للبوفي ، و

ـةة ومةةن كتةةب المعاصةةرين النافعةةة كتةةب العالمةةة الشةةنقيبي مؤلةةر أضةةواء البيةةا  ، ومصةةنفات 9     

 العزيةةز بةةن بةةا  والعالمةةة محمةةد الصةةالح العريمةةين ، العالمةةة عبةةدالرحمن السةةعدي ، والعالمةةة عبةةد

هللا  لعالمةة  المحقةق بكةر بةن عبةدومصنفات المحدث األلباني في الحديو وعلومه ، وكتب ورسةائل ا

 أبو  يد 

ـةة وأمةةا كتةةب مةةذهب اإلمةةام أحمةةد بةةن حنبةةل المعتمةةدة فمةةن أهمهةةا منتهةةى اإلرادات للفتةةوحي ، 10    

 صةحاب تلةى غايةة اواإلقناع للحجاوي ، وعليهما مدار الفتوى ومرجةع القضةاء ، وتذا انتلفةا رجةع 

 مرعي الكرمي  المنتهى في الجمع بين اإلقناع والمنتهى للشيخ

ومن أنفع  كتب المذهب الفروع للشمر ابن مفلح ، والمبدع للبرها  ابن مفلح ، وكشةا  القنةاع       

 للبهوتي ، ومبالب أولى النهى في شرد غاية المنتهى للرحيباني  

وأما المتةو  فمةن أهمهةا العمةدة  بةن قدامةة ، و اد المسةتقنع م تصةر المقنةع للحجةاوي ، وهةذا       

لم تصر ) الزاد ( دارت عليه رحى الفقه على مذهب الحنابلة لدى المتةأنرين حتةى قيةل : مةتن  اد ا

وبلوا كافيا  في نبوا ، أي متن  اد المستقنع وبلوا المرام  بن حجر ، ومن أهم شروحه الةروض 

 المربع للبهوتي 

لبهوتي مببةوع مةع شةرحه ومن المتو  المهمة دليل البالب لمرعي الكرمي ، وعمدة البالب ل       

هداية الراغب ، وكافي المبتدي وأنصر الم تصرات كالمهما  بن بلبا  ، وهذا األنير عليةه شةرد  

نافع محرر اسمه ) كشر الم درات والريةاض المزهةرات فةي شةرد أنصةر الم تصةرات ( للبعلةي 

 الحلبي وهللا أعلم 

 

***** 
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 ِرسالةُ اإِلصالح

 

لى طالب العلم في تحصيل المعار  الشرعية ، وحواها صدره  ، ووعاها قلبه  تذا وفق هللا تعا        

، فإ   الواجب عليه أ   يقوم بواجب الدعوة والتبلية   واألمةر بةالمعرو  والنهةي عةن المنكةر  بقةدر 

استباعته ، وهذا الواجب يستلزم منه أ  يكو  عارفا بةأحوال المجتمةع ومةا يحصةل فيةه ممةا ي ةالر 

لما بواقع أمته والعالم اإلسالمي وأهم المشكالت التي تواجةه المسةلمين فةي العةالم ، كمةا الشرع ، وعا

يجب عليه أ  يكو  على دراية  بمكر أعداء اإلسةالم ، وكيفيةة مواجهةة مكةرهم وعةداءهم  بالوسةائل 

ه هةةو تبةةرأ الذّمةةة ت  بالقيةةام بحقةةه ، وحقةة ذلةةس أ  العلةةم الشةةرعي أمانةةة شةةرعيّة  ، المرلةةى العصةةرية 

تنالصه هلل تعالى ، والترفع به عن أبواب السالطين ، وتكرامه من أ  تبلةب بةه الةنفر متةاع الحيةاة  

ومن حقه تعليمه للنةاس ، وبذلةه للعامةة المسةلمين ، والجهةاد فةي الةدعوة تليةه ، والصةبر علةى ، الدنيا 

م ، على قدر الباقةة والوسةع األذى  في سبيل  تعلمه وتعليمه كما ورثناه عن نبّينا صلى هللا عليه وسلّ 

، و يكلر هللا نفسا ت  وسعها ، ولير العالم من يحفص العلم ثم يغلق عليةه بابةه والنةاس بحاجةة تليةه ، 

يسعــةـى إلصةالد أحةوالهم الدينيةة  يهتم بأمر المسلمين ، و يبالي بمصائبهم ، و  ولير العالم من  

 وا نرة ، وترشادهم تلى مافيه نجاتهم  في الدنيا 

 ومن أنذ العلم هلل ، وقام به هلل ، ونصر به دين هللا ، دنل بتوفيق من هللا ، في قول هللا :  

 (  يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم دريات) 

 وهللا أعلم، وصلّى هللاُ على نَبِيّنا ُمَحمــــــٍّد َوعلى آِلِه َوَصحبِِه َوسلَّم   
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