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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقترح علمي منهج 
 موقع أنا السلفيإعداد / أحد أعضاء فريق 

 الحمد هلل .. والصالة والسالم على رسوله صلى اهلل عليه وسلم ..
هذا منهج علمي مقترح ، وضعه أحد أعضاء فريقق أنقا السقلفي منقذ 

 ا .. وضقا  فقي امقار النسقيا  ..  قمما يزيد على سبع سنوات تقريب ق
أ  يخرجقققققه للنقققققور حتقققققى  –إ  شقققققاء اهلل  –رأى مقققققوقعمم المبقققققار  

 ن العلم النافع .تفيد منه طلبة العلم والباحثين عيس
 وقبل عرض هذا المنهج نورد بعض المالحظات:

 .التمهيدي :  فصالن دراسيان  (1ملحوظة  )

بقية السنوات :  كل سنة ثالثة فصول                

 .  دراسية

 . :  الفصل الدراسي ثالثة أشهر( 2ملحوظة  )

( :  الكتب المظللة مازالت تحت  الدراسة 3ملحوظة   )

 إلدراجها في المنهج أم تستبدل بغيرها .

ا ( : هذا المنهج موضوع لسماعه مشروح   4ملحوظة ) 

 وليس منهجا للقراءة .  

إن شاء هللا تعالى سننوالي رفنا الشنرو  (  5ملحوظة ) 

حتى يتيسر على طلبة العلم إنجاز  الصوتية لذلك المنهج

سنضننننننا  –إن شنننننناء هللا  –هننننننذا المنننننننهج   وبعنننننندها 
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االختبننارات التنني تعننيل اللالننب علننى تقيننيم وتقننويم مننا 

ا . درسه قراءة    أوسماع 

قام واضا هذا المنهج بنبع  التعنديالت  ( 6ملحوظة ) 

الكتب التني بع  ل استبداال  كان اليسيرة عليه   معظمها 

الكتب التي طبعنت واشنتهرت فني ة اآلن بلم تعد مشهور

بعضنها أو كنان وقتنا المعاصر   وبعظهنا لمعاصنريل   

بعضنننها    أو جعنننللمننننهج بعننن  السننننوات  ااختصنننار  

لكنننا تعجلنننا للملالعنة ولنيس الدراسنة وسننماع الشنر    

في إخراجها حتى ال يضيا هذا الجهد في غمار النسنيان 

ا  وإن شاء هللا سنرفا التعمرة أخرى   . ديالت تباع 

اسنتغر  هنذا العمنل والجهند النذي نسن ل  ( 7ملحوظة ) 

ا  هللا تعننالى أن يتقبلننه وأن يكتننب لننه القبننول   وقت ننا وجهنند 

وقد استفاد مل طر  وضا المناهج لمنواد مل صاحبه   

فننال نحننل الشننريعة واللغننة العربيننة فنني الننبالد العربيننة   

 السلفي .ألحد أن يقتبس منه دون العزو إلى موقا انا 

تعجلنننا فنني إخننراا هننذا المنننهج لنتلقننى  ( 8ملحوظننة ) 

مقترحننننات طلبننننة العلننننم عليننننه قبننننل وضننننا التعننننديالت 

 والشرو  الصوتية .

نس لكم الدعاء لواضا هذا المنهج   كما  ( 9ملحوظة ) 

 نس لكم الدعاء إلخوانكم بموقا أنا السلفي .

 والحمد هلل رب العالميل
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 التمهيدي  
 والتوحيد :العقيدة   (1)

  متل القواعد األربا(   2    متل ثالثة األصول(  1         
 (  كشف الشبهات  4(  مسائل اجلاهلية      3          

 التفسير :   (2)
 *  مقدمة يف أنواع التفسري               
 *  ابن كثري              

  ) أبواب خمتارة (عمدة الفقه  الفققه :     (3)
    لعثيميلل * األصول من علم األصول    :أصول الفقه  (4)
 *  شرح األربعني النووية الحديث :       (5)
 علوم الحديث:  (6)

 أصول المصللح  العثيميل                    
 فتح األقفال:   التجويد   (7)
 التزكية )أخالق وآداب( :  (8)

 لة القرآن*  التبيان في آداب حم                      

     *  تهذيب موعظة المؤمنيل للقاسمي                      
  الداء والدواءأو                         
  الرحيق المختوم )جزء أول (:   النبوية السيرة  (9)

 أو  الروض األنف                           
 البدعة وأثرها السيئالبقققد  :    (10)

 ***ـــــــــــــــــــــ
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 السنة األولى
 العقيدة والتوحيد :  (1)

   ول( األجزء ال) *   معارج القبول                    
)جزء  *  شرح فتح اجمليد   أو  تيسري العزيز احلميد                     

    أول(
   ول(األجزء ال)ابن كثير    *التفسير :    (  2)

 ينأصول التفسير العثيم *                      
جزء ال)زاد المستقنا  أو  الروض المربا *    الفققه :     (3)

   ول(األ

 :أصول الفقه  (4)

     شرحها للمحلي    أو     متـل الورقـــــات  *           

                 ول(األجزء ال) روضة الناظر      *             

 الحديث :  (5)

 *  بلوغ المرام         

 هات خصومهدفاع عل الحديث النبوي و تفنيد شب*      

. 

 الباعث الحثيث   علوم الحديث:  (6)   
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 :    تدوين السنة (7)

 السنة قبل التدويل لمحمد عجاا الخليب .

 غاية المريد التجويد :     (8)
 التزكية )أخالق وآداب( : (9)

  *  الزهد والرقائق  ابل المبارك   

فضل هللا الصمد في توضيح األدب المفرد فضل هللا *  

 النيبل السيد أحمد الجي

 :النبوية السيرة(  10) 

 ثان ( أو  الروض األنف  الجزء الالرحيق المختوم ) 

 أصول الدعوة وطرقها :  (11)

 *  مالمح رئيسية  د. عالء بكر                       

 *  بحث السلفية ومناهج التغيير                       

 ول (األجزء ال)اإلبداع في مضار االبتداع البققد  :   (12)

 اآلجرومية   ) كلها( اللغة العربية:     (13)

 ــــــــــــــ***ــــــ

 السنة الثانية
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 العقيدة والتوحيد : (1)

   ( يثانالجزء ال*  معارا القبول )       

 )جزء  ا ( أو  تيسير العزيز الحميد*  شرح فتح المجيد           

 *  غاية األماني في الرد على النبهاني  األلوسي      

 األلوسي ابل كمة األحمديلاأو جالء العينيل في مح      

   ( ا  )جزء ابل كثير التفسير :  (  2)
 جزءال) زاد المستقنا  أو  الروض المرباالفققه :     (3)
   (يثانال

   (يثانال جزءال) روضة الناظر:   أصول الفقه  (4)

القواعد الفقهية د / يعقوب أبو حسيل القواعد الفقهية :   (5)

   (ولاأل جزءال)

 تاريخ التشريع :     (6)

 مي   محمد علي السايس   تاريخ التشريا  اإلسال 

 الحديث :    (7)

      ترجمة لإِلمام البخاري*    *  بلوغ المرام                
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 تدريب الراوي  للسيوطي   علوم الحديث: (8) 

 ول (  األزء اجل)  :   اإلتقان للسيوطي  علوم القرآ   (9)

 ول (  األزء اجلمدارج السالكني   ) التزكيققة :     (10)

 فقه الخالف  أصول الدعوة وطرقها:  ( 11)

 الجزء األول () ابل عقيلاللغة العربية:   (12)

 ( يثانالجزء ال) اإلبداع في مضار االبتداع البققد  :  (13)

 :    فل الخلابة  أحمد  الحوفي الخطابققة  (14)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ***ــــــــــــــــــ

  السنة الثالثة

 العقيدة والتوحيد :   (1)

                شر  العقيدة الواسلية        *  الرسالة التدمرية              *

 *  الرسالة الحموية

 لثالث()الجزء ا ابل كثير التفسير :  (2)
)الجزء  زاد المستقنا أو  الروض المرباالفققه :   (3)

 لثالث(ا
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  نظم الرحبيةالفرائض:    (4)

 )الجزء الثالث( روضة الناظر أصول الفقه :    (5)

  / يعقوب أبو حسيل.القواعد الفقهية د القواعد الفقهية:   (6)

       (يثانال جزءال)

 (   ثاينالزء اجل) :       اإلتقان  للسيوطي  علوم القرآ   (7)

 الحديث :   (8)

 *  دراسة للجامع الصحيح للبخاري*  بلوغ المرام         

 (   يثانالجزء الالمدارا  ) التزكية واألخالق :    (9)

 :  أصول الدعوة وطرقها  (10)

  ول (األجزء الأصول الدعوة عبد الكريم زيدان  )        

 اللغة العربية :  (11)

*  البالغة   ( يثانالجزء ال)*  ابل عقيل              

 الواضحة  

 :   األحكام السللانية  الماوردي السياسة الشرعية  (12)

 :    الغزو الفمري  (13)
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 ضرات في الغزو الفكري د. عالء بكرامح         

 ــــــ***ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  السنة الرابعة

 العقيدة والتوحيد : (1)

*  شفاء العليل  ابل القيم        * اإليمان  ابل             

 تيمية 

 )الجزء الرابع(ابل كثير التفسير :   (2)
)الجزء زاد المستقنا أو الروض المربا الفققه :    (3)

 الرابع(

 )أبواب مختارة (  نيل األوطار:   فقه مقار    (4)

 الحديث :( 5)

*  مشمالت األحاديث والتوفيق بين     *  بلوغ المرام       
  النصوص المتعارضة

 القواعد الفقهية :   (6)

  األشباه والنظائر للسيوطي      *                    
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 * القواعد  البل رجب                     

 ثالث ( الجزء الالمدارا  ) التزكية واألخالق :    (7)

 

 وطرقها :  أصول الدعوة   (8)

        (  ثاينالزء اجلأصول الدعوة عبد الكرمي زيدان  ) *          

                     بحث األمر بالمعروف *          

 اللغة العربية :  (9)

  * أسرار البالغة ودالئل    ( لثثاالجزء ال)*ابل عقيل 

 الجرجاني األعجاز لعبد القاهر

 :    األديا  والفرق  (10)

 أو الموسوعة الميسرة   *   البل القيم هداية الحيارى.  *

  : مناهج البحث  (11)

 *   تحقيق التراث ونشره لعبد السالم هارون.

*   كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية 

   د. عبد الوهاب أبو سليمان
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 : حاضر العالم اإلسالمي  (12) 

قضايا هامة في حاضر العالم اإلسالمي  لمحي الديل 

 قضمانىال

 التاريخ اإلسالمي :  (13)

الخلفاء  أو     * إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للخضري

 الراشدون. محمود شاكر

 * الدولة األموية. محمود شاكر 

 *** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بحث التخرج

 علمي  :    *      

واستخدام قه وما يتعلق بهما  مل قضايا   ) التوحيد و الف      

 أصول الفقه   والقواعد الفقهية  في  الفروع  الفقهية (

     تربوي :  * 

استخدام   -) التربية وأصولها في القرآن والسنة    

 النظريات التربوية الحديثة وتلبيقاتها  اإلسالمية  (                         

 دعوي  :  *
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)  المستجدات والقضايا الدعوية في الواقا  

 المعاصر (

 يشترط القضايا المعاصرة في الثالثة 

اوالحمد هلل    أوال  وآخر 

 


