


الظاهري  عبيد 

الحمدهللا وبعد..

تصلني أسئلة من فرتة ألخر من بعض الشباب من أصحاب التخصصات غري
الرشعية، يسألون عن منهجيات علمية مناسبة لهم لدراسة علوم الرشيعة, 

وكنت أجيب عليهم بشكل فردي بمنهجيات مناسبة.

وبعد أن استحسنها جمٌع منهم ورأ فائدتها، رأيت أن أنقلها من حزيّ الخصوص
إىل حزي العموم، فأنرش المنهجية لتعم الفائدة، بعد أن أضفت عليها وحذفت 

حتى تناسب النرش العام، وألحقتها بخطة مقرتحة لدراستها. 

 ومع ما يحف وضع المنهجيات من نظر اجتهادي يتفاوت بحسب الناظرني، وله
تعلق بحسب الدارسني عىل تفاوت قدراتهم؛ إال أين حاولت أن تكون مناسبة

لألعم األغلب، وخاصة أنها منهجية موضوعة لغري المتخصصني أصالة وإن ناسبت 
غريهم من المبتدئني يف الطلب. 
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  مدخل مريئ:  المدخل إىل علم العقيدة ( سليمان الغصن )  3 ساعات

 أ-كتاب: حصول المأمول برشح ثالثة األصول ( عبداهللا الفوزان)

 مادة مرئية: رشح القواعد األربعة ( عيل الشبل )  (4) لقاءات

  ب-كتاب :الجمع المفيد لرشح كتاب التوحيد ( نارص السبيعي)

رشح صويت : رشح كتاب التوحيد ( صالح العصيمي ) (67) لقاء

ج-كتاب: الحاشية السنية عىل العقيدة الواسطية ( زياد العامر)

 رشح مريئ:رشح العقيدة الواسطية ( منصور السماري )  (6) لقاءات

 د-كتاب:المجىل يف رشح القواعد المثىل ( كاملة الكواري)

 رشح مريئ :رشح القواعد المثىل ( انب عثيمني ) | (13) لقاء

https://goo.gl/QeZxQb

https://goo.gl/uz1fCk

https://goo.gl/WFK6Wp

https://goo.gl/wYU8xc

 https://goo.gl/87a2tU

مدار الوطن للنرش

https://goo.gl/CDpcBo

https://goo.gl/QxH1PG

 https://goo.gl/UvhKHD
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 مدخل مريئ : مدخل لعلوم القرآن ( محمد الربيعة ) = لقاءان

  كتاب: المحرر يف علوم القرآن ( مساعد الطيار)

 مادة مرئية :سلسلة علوم القرآن ( عبدالرحمن الشهري ) (20) درسا

مدخل مريئ:المداخل األولية لعلم التفسري ( إبراهيم الحمييض ) = لقاءان

أ-كتاب:التحرير يف أصول التفسري ( مساعد الطيار)

مادة مرئية :رشح الركزية يف أصول التفسري ( محمد الخضريي ) | (7) دروس

ب-تفسري جزء عم ( محمد الخضريي )  (20) درسا

https://goo.gl/qfaCDK

 https://goo.gl/DnVhTP

https://goo.gl/dbQAzT

https://goo.gl/VXmGGT

https://goo.gl/8aRhZG

https://goo.gl/SshcYg

https://goo.gl/EXojQz
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مدخل مريئ:مفاهيم تأصيلية يف مصطلح الحديث ( عمر المقبل ) لقاء واحد

 كتاب:تدوني السنة النبوية ( محمد الزهراين ) قراءة

أ-درس صويت:رشح البيقونية ( أحمد السيد ) (5) دروس 

 ب-كتاب:القول المخترص يف رشح نخبة الفكر ( عمر المقبل )  (167) صفحة

 رشح مريئ:رشح نخبة الفكر ( عمر المقبل ) (8) دروس

 ج-دورة:أيف السنة شك؟" (أحمد السيد) (3) دروس

https://goo.gl/Uv4YtU

https://goo.gl/EQHTY4

https://goo.gl/nrddVB

https://goo.gl/183J7C

https://goo.gl/35GiAe

https://goo.gl/n79AvS
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 مدخل مريئ:المدخل إىل علم الفقه ( عامر بهجت ) = (7) ساعات

 أ-منت:منهج السالكني (السعدي)

 رشح مريئ:رشح منهج السالكني ( عبداهللا الغفييل )  (24) لقاء

ب-دورة:فقه النوازل يف العبادات (سعد الخثالن) (4) دروس

 مدخل مريئ:الطريق إىل علم أصول الفقه ( عامر بهجت ) = 9 لقاءات

 كتاب:تقريب الحصول إىل لطائف األصول من علم األصول ( غازي العتيبي)

رشح مريئ :رشح األصول من علم األصول ( محمد باجابر )  (19) لقاء

https://goo.gl/y3xx1v

https://goo.gl/Jm96zu

https://goo.gl/ZJZjMB

https://goo.gl/nD6dZn

https://goo.gl/uToCRT

https://goo.gl/8UHmGo

https://goo.gl/nizP1R
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 مدخل مريئ:المدخل إىل اللغة العربية ( محمد العمري ) = (6) لقاءات

 أ-منت:اآلجرومية

 رشح مريئ:رشح اآلجرومية الواضحة الراجحة ( حسن الهمامي )  (10) دروس

 ب-درس:مهارات التحليل اللغوي (محمد العمري) ( من رقم 1 إىل 11 ) فقط

 ج-كتاب:النحو الصغري ( سليمان العيوين)

 رشح مريئ:رشح النحو الصغري ( سليمان العيوين )  (6) دروس

https://goo.gl/Cm4MTP

https://goo.gl/tnSZSW

https://goo.gl/nYkKup

http://cutt.us/PdDYU

https://goo.gl/2y9C6W
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كتاب:منت البناء يف علم الرصف

 رشح مريئ:رشح منت البناء ( محمد باجابر )  (9) لقاءات

كتاب:منظومة مئة المعاين والبيان (النب الشحنة)

 رشح مريئ:رشح منظومة المعاين والبيان ( صالح بوجليع )  (6) لقاءات

https://goo.gl/Yvyzzg

https://goo.gl/Eqn1pL

https://goo.gl/fyqMpr

https://goo.gl/ANrZqa
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*يمكن تقليص المدة يف حال وجود الوقت الكايف. 

جدول مقترح میسر لترتیب الدراسۀ
المدةالدرس

مدخل العقيدة + عقيدة (أ)
علوم القرآن

مدخل مصطلح الحديث + كتاب تدوني السنة + رشح البيقونية
مدخل النحو + النحو (أ)

مدخل أصول الفقه
مدخل الفقه + الفقه (أ) + (ب)

الرصف
عقيدة (ب)

مصطلح حديث (ب) + (ج)
البالغة

التفسري وأصوله
رشح األصول من علم األصول المقروء والمريئ

النحو (ب) + (ج)
العقيدة (ج) + (د)

4
4 
4 
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أسبوعان
أسابيع 
أسابيع 
أسابيع 

أسبوعان
أسابيع 

أسبوعان
أسابيع 
أسابيع 

أسبوعان
أسابيع 
أسابيع 
أسابيع
أسابيع 
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برنامج الحفظ

السنةالقرآن
(لمن حفظ القرآن)

12

أ- حافظ القرآن:
يحدد ورد يومي للمراجعة.

       
ب- من لم يحفظ القرآن:

يضع برنامج حفظ مناسب لقدرته ووقته.

أ- حفظ األربعني النووية = (4) أحاديث أسبوعيا
مع قراءة رشحها من رشح األربعني النووية للشيخ

محمد العثيمني، بالزتامن مع الحفظ. 
         

ب- حفظ جوامع األخبار للسعدي = (5) أحاديث أسبوعيا 
مع قراءة رشحها بهجة قلوب األبرار للسعدي، بالزتامن

مع الحفظـ، وسماع رشح عبدالكريم الخضري عليه. 
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برنامج القراءة

مقترحات:
قراءة (250) صفحة أسبوعيا, كحد أدىن = ( 35 ) صفحة يوميا. 

قراءة كتاب واحد يف السرية النبوية  أو األحاديث الرشيفة  كل عام.
 قراءة كتاب واحد يف أدب الطلب ومهارات التحصيل كل عام. 
 قراءة تفسري للقرآن الكريم كل عام ( يستحسن يف رمضان): 

التفسري الميرس من إصدارات مجمع الملك فهد ثم تفسري السعدي
ثم تفسري انب كثري ثم تفسري انب جزي الغرناطي. 

قراءة كتاب يف السلوك والرقائق واألخالق كل عام. 
القراءة يف كتب األدب والرتاجم.

القراءة يف كتب انب القيم وانب رجب وانب عثيمني. 

-1
-2

-3
-4

-5
-6
-7
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لمن رغب: أسعد بالتواصل مع من أنجز هذا الربنامج كامال عرب الربيد اإللكرتوين 
لتقييم التجربة والتخطيط لما بعدها. 

aboyusuf39@gmail.com | عبيد نب أحمد الظاهري

fatma44441fatmasharif1 تصميم: فاطمة الرشيف

Obaid_DHobaid39


