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╝ 

 

احلٍػ هلل والعالة والسالم ىلع رسٔل اهلل حمٍػ ظًل اهلل غييّ وىلع اهل 
 وظطتّ وٌَ حػتػ

ؼا ال وبػػ فٓؼا ْٔ املِٓز امللرتح يف ؾيب اىػئم الرشغيث يكٔن  ْو
ب كال/ إال ةػػ  حعطيص اجليث وٌػؽفث فؽوض األغيان فػَ اةَ ْو

سَ دميو، ىكَ اُظؽ كال/ ض ؟كيو ملالم/ ٌا حلٔل يف ؾيب اىػيً 
 .اذلي ييؾمم ٌَ ضني حعتص إىل أن حٍيس، فالؾٌّ

وٌَ املػئم أن وػع املِاْز اىػيٍيث إسخٓاد حمغ خيخيف خبخالف 
ابلالد واألزٌِّ واىؿالب فٓؼا ٌا وكع يل ٌَ جتؽبث وممارسث ولً أذنؽ فيّ 

 اىلؽاءات نػيً–إال ٌا ٌارسج ٌَ غئم وحُؽاسع ةليخٓا غِػ أْيٓا 
 -وغريٍْا ؽوضواىػ

 واهلل أسأل اتلٔفيق والسػاد إُّ ْٔ اجلٔاد املػني
 وظًل اهلل ىلع حمٍػ األٌني وىلع اهل اىؿاْؽيَ والعطاةث أدمػني

 إقرتحه العبد الفقري
 أبو عبيدة

 شعبان العودة

ashabelhadeth.com 
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 أصول التفسري و علوم القرآن :أوال
 

 .ٔل اتلفسريٌلػٌث أظ -1

  كؽاءة رشح اىؿيار  -حلؽأ ىلع صيظ 

 .ٌِظٌٔث الؾمؾٍل -2
  حلؽأ ىلع صيظ ٌع ضفظٓا 
 .ذً حَػرس ُٓز اتليرس وحلؽأ ضاصيخّ املسٍاه ةفيغ اخلتري 
 املغخرص يف كٔاغػ اتلفسري "عادل الستج" -3
 دراسخّ وضفظّ  حلؽأ ىلع صيظ ٌع 

 .يػرس ىلع صيظو يلؽأ .لئاضػي أستاب اىزنول -4
 .ويػرس ىلع صيظ يلؽأ - .اإلحلان ىف غئم اىلؽآن -5
 /ٌرو ذً يسخلؽء املخغعط نخب اىفَ -6

 وٌِاْو اىػؽفان ليؾركاين وغريٍْا-اىربْان يف غئم اىلؽان ليؾرًليش
 غريب القرآن :ثانيا

ع ىلع صيظ.الرساج ىف غؽيب اىلؽآن -1 ٍّ  .يُس

 ن ليؽاغب األظفٓاين املفؽدات يف غؽيب اىلؽا -2
  يلؽأ اىؿاىب الهخاب ٌع حػويَ اىفٔائػ ىلع ْامش الرساج يف

 مٔػػٓا حلهٔن اسٓو ضال املؽاسػث. 
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 التفسري :ثالجا

 (تفسري اىلرآن اىػظيً )اةَ نحري -1
 /اىغؽض ٌَ دراسث اةَ نرري حتعيو ُٔيع اتلفسري 

 حفسري اىلؽان ةاىلؽان-أ 
 حفسري اىلؽان ةالسِث -ب

 ة آسّ اىؿاىب ىلع صيظ ويكخب ٌا ضعيّ ٌَ فيػر يات ٌفرسر
 واعتار ذاةخّ حتج لك ايث يف نؽاس عاص وحتفـ. 

 (.اجلاٌع ألحاكم اىلرآن )اىلرطىب -2
 اىغؽض ٌَ دراسث حفسري اىلؽؾيب حتعيو االيت/ر 

  دراسث أضاكم اىلؽان. -أ
 اتلفسري اليغٔي ليِط اىلؽاين. -ب

 َاألضاكم واليغث. فيػرسّ اىؿاىب ىلع صيظ إن اٌك ِّ  ويؾيػ يف نّؽاِس
 ي اىلرآن )الةَ جرير اىطربى(.أجاٌع ابليان غَ تأويو  -3

  اتلفسري األوسع ىلع اإلؾالق ٌع سالٌخّ ٌَ ابلػع فخهٔن ٔ ْو
 .اىػِايث ةّ نترية
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 /جً يستلرء نتب اىفَ وٌَ أٍْٓا -4
-ِنيزٌ ايب واةَ-الؽزاق وغتػ-املِؼر واةَ–حفسري اةَ ايب ضاحً 

 .غؿيث واةَ-وابلغٔي
 يلؽأ وال–الهضاف ليؾخمضري  -و-ٌع االغخِاء ةادلر املِرٔر ليسئيط

 .اجلٍري اىػؼب ٌع ابليان وأػٔاء-املػاين وروح -ٌِخيه إال فيّ
 .ودراسث أضاكم اىلؽان الةَ اىػؽيب
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 أدلة األحكام. :أوال

 املرحلة األوىل

 .غٍدة األحاكم -1
ع-أ ٍّ  االْخٍام ويكٔن–حيسري اىػالم  وحلؽأ-ب .ويػرس ىلع صيظ يُس

 .- ةاىغؽيب األكرب

 .ةئغ املرام -2

ع ويػرس-أ ٍّ  ويكٔن–حٔػيص األضاكم  وحلؽأ-ب .ىلع صيظ يُس
 .- ةاىغؽيب األكرب االْخٍام

 .املِتىق -3

ع-أ ٍّ   .ويػرس ىلع صيظ إن أٌكَ يُس

 املرحلة الثانية

 غٍدة االحاكم 
 ليطِتٌل–نضف اليرام  -أ حلؽأ/ 

 إضاكم األضاكم ٌع ضاصيث العِػاين املسٍاه ةاىػػة  -ب
 )وحؽاسع ٌا أصلك ٌَ )االغالم الةَ امليلَ واىػػة الةَ اىػؿار 
 ةئغ املرام  -4

 ستو السالم  -ب   ٌِطث اىػالم-أ حلؽأ/ 
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  وحؽاسع نخب اتلغؽيز يف األضاديد املضلكث )عالظث الالكم يف

 ديد ةئغ املؽام خلادل ةَ ػيف(ختؽيز أضا
 املِخىق 

 .ُيو األوؾار حلؽأ

 األصول :ثانيا

 املرحلة األوىل 

 .ظطيص مسيً -1
-حيفـ خمخرص املِؼري أو اىلؽؾيب ج -ب ويػرس ىلع صيظ يلؽأ-أ

ويؽاسع ٌا أصلك ٌَ غؽيب ٌَ نخاب "املفعص املفًٓ  كؽاءة رشح اجلٔوي
 الةَ ْضام االُعاري "أو غريه

 .صحيح ابلخاري -2
 ويػرس ىلع صيظ يلؽأ-أ

 حيفـ خمخرص الؾبيػي  -ب
كؽاءة إرصاد الساري ليلسؿالين ويؽاسع ٌا أصلك ٌَ غؽيب ٌَ -س

 نخاب "اتلِليص ليؾرًليش "أو غريه

 .سنن أىب داود -3
 ويػرس ىلع صيظ يلؽأ-أ

 كؽاءة ٌػالً السنن. -ب
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 .سنن اىنسايئ -4

ٌكَ ٌع مؽاسػث األىفاظ املضلكث ٌَ اجلٓايث يف ىلع صيظ إن أ يلؽأ-أ
  وضاصييت السِػي والسئيط.-غؽيب احلػيد الةَ األذري

 .جاٌع اىرتٌذي -5

ىلع صيظ إن أٌكَ ٌع مؽاسػث األىفاظ املضلكث ٌَ اجلٓايث يف  يلؽأ-أ
 غؽيب احلػيد الةَ األذري.

 .سنن اةَ ٌاجّ -6

ىفاظ املضلكث ٌَ اجلٓايث يف ىلع صيظ إن أٌكَ ٌع مؽاسػث األ يلؽأ-أ
 غؽيب احلػيد الةَ األذري

 .املٔطأ -7

ىلع صيظ إن أٌكَ ٌع مؽاسػث األىفاظ املضلكث ٌَ اجلٓايث يف  يلؽأ-أ
 غؽيب احلػيد الةَ األذري

 املرحلة الثانية 

 .صحيح مسيً -1
 .كؽاءة املفًٓ ليلؽؾيب-أ

 االؾالع ىلع ٌا دّون ىلع العطيص ٌرو/ ذً -
-الضٓيػ غٍار الةَ مسيً ظطيص غيو–ظطيص مسيً ظياُث 

ٔد يبأل واألسٔبث  وغريْا اىػؿار ادليَ لؽصيػ اىفٔائػ غؽر - ادلمضيق مسػ
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 .صحيح ابلخاري -2
 كؽاءة فخص ابلاري الةَ ضشؽ واةَ رسب.-أ
 ًاالؾالع ىلع ٌا دّون ىلع العطيص ٌرو/ ذ 
 ػي الساري االلؾٌات واتلتتع  وغريًْ وحلييػ املٍٓو ْو
 .سنن أىب داود -3

 كؽاءة حٓؼيب السنن الةَ اىليً 
 ًاالؾالع ىلع ٌا دون غييّ ٌرو/ ذ 

 ظطيص وػػيف ايب داود لالبلاين
 حغييق اتلػييق ىلع سنن االٌام ايب داود وغريٍْا 
 .سنن اىنسايئ -4

 كؽاءة ذعرية اىػلىب ملطٍػ ةَ ادم اإلحئيب 
 .جاٌع اىرتٌذي -5

  ألضٔزي اواعرػث األضٔزي.كؽاءة حتفث ا
 .املٔطأ -7

 اتلٍٓيػ ذً االسخؼاكر الةَ غتػ اىرب كؽاءة
 .سنن اةَ ٌاجّ -6

 -ٌؿتٔع يف ةيج األفاكر-كؽاءة رشوح اةَ ٌاسّ
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 املهظومات :أوال

 .الالٌيث -1

ع وحػرس ىلع صيظ -أ ٍّ  تس
 احلائيث  -2

 تسٍع وحػرس ىلع صيظ-أ 
 األُٔار السنيث.حلؽأ لٔائص -ب

 ).السفارينيث(رطيثملا ىفركثا ْوأغلد  يفظيث ملا رةىدا -3
 تسٍع وحػرس ىلع صيظ-أ 

ٔار-حلؽأ رشح السفاريين -ب  -لٔاٌع األُ
 وضاصيث اةَ كاسً-س

 .سيً الٔصٔل -4

 حلؽأ رشح املعِف-ب تسٍع وحػرس ىلع صيظ-أ 

 الهجر :ثانيا

 .ملػث االغتلاد -1

  صيظحػرس ىلع -أ 
 حلؽأ رشح اةَ غريٍني-ب
 ذً الؾُاد. -ج
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  .نتاب األيٍان -2

  يػرس ىلع صيظ - أ

ٔاسطيث -3  .ال

ع–أ  ٍّ   صيظ ىلع وحػرس -أٌكَ إن-تس
 حلؽأ اتلنتيٓات السنيث -ب
 وضاصيث اةَ كاسً -س

 و الالئًلء ابلٓيث ورشح اةَ غريٍني-د

 ٓا ٌِفؽدةوأُج خمري ةني مؽاسػث لك فلؽة ٌَ ْؼه الرشوح أو كؽائخ
 .احلٍٔيث -4

  حػرس ىلع صيظ -أ 

 .اتلدمريث -5

 حػرس ىلع صيظ -أ 
 .حلؽأ اتلطفث اجلتٓاُيث-ب

 .اىطحاويث -6

ع–أ  ٍّ  صيظ ىلع وحػرس -أٌكَ إن-تس
 حلؽأ رشح ظاىص الضيظ-ب
 ومؽاسػث اتلٔػيطات اجلييث  ذً رشح اةَ أيب اىػؾ احلِيف-ج
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 ثالجا: الكتب املسهدة

 . غليػة السيف أظطاب احلػيد -1
 السِث الةَ أيب زٌِني -2

ٔضيػ ألةَ عؾيٍث -3  .اتل
 . رشح أظٔل األغخلاد -4
 .الرشيػث لألسؽى -5

ٔضيػ الةَ ٌِػه -6  اتل
 السِث ليغالل -7
 ألمحػ.الؽد ىلع الؾُادكث اجلٍٓيث -8
 الؽد ىلع الؾُادكث لرلارٍل -9
ٔضيػ الةَ ٌِػه -11  اتل

وغريْا ٌَ الهخب املسِػة حلؽأ وحفًٓ وىلع وفق ٌا درس ٌَ املخٔن 
 الساةلث.

 التوحيد :رابعا

 اىلٔاغػ األربػث  -1
ٔضيػ -2  حفسري لكٍث اتل
 اثلالذث أظٔل -3
 ُٔاكغ اإلسالم -4
 األظٔل السخث -5
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 .اجلاٌع ىػتادة اهلل -6

 .يٓا الرشوححلؽأ غي-ب حػرس ىلع صيظ -أ 

ٔضيػ -7  .نخاب اتل
ع–أ  ٍَّ  صيظ ىلع ويػرس -أٌكَ إن-يس

 حلؽأ رشح اىفٔزان-ب
 ذً ضاصيث اةَ كاسً-س
 ذً فخص املشيػ-د
 ذً حيسري اىػؾيؾ احلٍيػ. -ْ

 ٌػىن اىؿاغٔت  -8
 نضف الضتٓات  -9
 .مسائو اجلاْييث -11

 .حلؽأ غييٓا الرشوح-ب حػرس ىلع صيظ -أ 

 .ؾالع ىلع ادلرر السنيثذً اال -11
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 .فروع اىفلّ -1

  يػرس ىلع صيظ -أ 

 .أخرص املخترصات -2
  يػرس ىلع صيظ -أ 

 .حلؽأ اىفٔائػ املِخغتات-ب

 .زاد املستلِع -3

  يػرس ىلع صيظ -أ 
 .ذً السيسبيو-ج.حلؽأ الرشح املغخرص-ب

 .الروض املربع -4

 االؾالع ىلع -ث اةَ كاسً جحلؽأ ضاصي-ب يػرس ىلع صيظ -أ 

 اىػِلؽي. -ضاصيث اةاةؿني -

 .ٌِتىه اإليرادات -5
د     .ٌػُٔث أوىل اجلىه-ج حلؽأ ٌِخىه االرادات-ب يػرس ىلع صيظ -أ 

إرصاد أويل  -و ضاصيث اةَ كائػ اجلشػي ىلع املِخىه-ع ضاصيث اخلئيت-
ضاصيث اةَ محيػ  -ى .-اإلرادات ضاصيث ىلع ٌِخىه-اجلىه دلكائق املِخىه 

     ىلع رشح املِخىه

 .نشاف اإلكِاع -6
 .حلؽأ نضاف اىلِاع-ب يػرس ىلع صيظ -أ 
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 جً تستلرأ/

واملغين الةَ -والاكيف-امللِع-اىػػة-اىفؽوع الةَ ٌفيص-اغيث املِخىه 
رشح الؾرًليش ىلع -الرشح الهتري-رشح اىػٍػة لضيظ االسالم-كػاٌث

 املتػع رشح امللِع.-خرص اخلؽيقخم
 جً تستلرأ/

االوسؽ الةَ -االسخؼاكر واتلٍٓيػ الةَ غتػ اىرب-املشٍٔع لئِوي
 -املطًل الةَ ضؾم-اخلالفيات ليتيٓيق -املِؼر
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 صول الفقهأ

 القواعد الفقهيةو
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 .الٔركات -1

حلؽأ رشح -ب يػرس ىلع صيظ ويبني لم املػخٍػ يف املؼْب -أ 
  .اىفٔزان

 اتلذنرة  -2
 . يػرس ىلع صيظ ويبني لم املػخٍػ يف املؼْب -أ 
 .خمترص الروطث ليطٔيف -3
  حلؽأ رشح املؤىف. -ب يػرس ىلع صيظ -أ 

 .خمترص اتلحرير -4
  حلؽأ رشح املؤىف. -ب يػرس ىلع صيظ -أ 

 ذً تسخلؽأ/
ٔل أظ-الٔاػص الةَ غليو-اىػػة اليب يػًل-اتلطتري رشح اتلطؽيؽ

َّٔدة -اىفلّ الةَ ٌفيص  اخلؿاب أليب اتلٍٓيػ–املس
 /-إن صئج-ذً تسخلؽأ

ٔاٌع -5 ٔايش .مجع اجل  ةٍا نتب غييّ ٌَ رشوح وح
ٔاغد -1  .ٌِظٌٔث اىل
ع-أ ٍّ   حلؽأ رشح املؤىف. -ب .وحػرس ىلع صيظ تس

 .ُظً اىفرائد ابلٓيث -2

ع-أ ٍّ   .وحػرس ىلع صيظ تس
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ٔاغد اةَ رج -3  .بجتريد ك

  .الالضً حلؽأ رشح الضيظ -ب حػرس ىلع صيظ -أ 

ٔاغد اةَ رجب -4  .ك

 .حػرس ىلع صيظ -أ 
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 الهحو :أوال

 .اآلجروٌيث -1

ٔدي.-حلؽأ اتلطفث السنيث. ج -ب حػرس ىلع صيظ -أ    رشح ظاىص امله

 .كطر انلدى -2

حلؽأرشح كؿؽ اجلػى -حلؽأ رشح اىفٔزان. ج -ب حػرس ىلع صيظ -أ 
 ليٍؤىف 

 .أىفيث اةَ ٌالم -3

ع وحػرس ىلع صيظ –أ  ٍّ حلؽأرشح اةَ -حلؽأ رشح اىفٔزان. ج -ب تس
 أوػص املسالم-د غليو

 ذً تسخلؽأ/
 الاكفيث الضافيث 

 الصرف :ثانيا

 .ٌنت ابلِاء -1
-ج حلؽأ نضف اىغؿاء اليب غتػ اهلل اهلؽري -ب حػرس ىلع صيظ -أ 

  لهفٔي حمٍػ ةَ محيػ.رشح ا

 .الٌيث األفػال -2
 تسٍع وحػرس ىلع صيظ –أ 
  حلؽأ الضاْػ واملرال لإلحئيب -ب 
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  ذً ضعٔل املرسة لعاىص ابلػيو-س
 اىؿؽة الةَ زيَ الضِليؿي  -د
 فخص األكفال بلطؽق احلٍين ٌع ضاصيث الؽفايع-ْ

 .جً ٌتاحث الرصف ىف األىفيث -3

 ثالجا: البالغة

 املػاين ٌئث  -1

 تسٍع وحػرس ىلع صيظ –أ 
 حلؽأ ُٔر االفِان -ب

ٔد اجلٍان -2  غل
  تسٍع وحػرس ىلع صيظ –أ 

 حلؽأ رشح املؤىف -ب
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 مصلح احلديح :أوال

 :منهج املتأخرين

 .ابليلُٔيث -1

  صيظ ىلع وحػرس تسٍع –أ 
 حلؽأ االكٔال املؽػيث -ب

 .خنتث اىفهر -2
  صيظ ىلع حػرس–أ 

  اخلؼري رشح حلؽأ -ب
 .فزنْث اجلظؽ -س

 .ابلاغث احلحيث -3
 .صيظ ىلع يػرس–أ 

 .أىفيث السئىط -4
  صيظ ىلع وحػرس تسٍع–أ 

  االحئيب رشح حلؽأ -ب
 ذً رشح حمٍػ ٌيح ادليَ غتػ احلٍيػ -س

 تدريب الراوى -5

 .يػرس ىلع صيظ–أ 
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 .ٌلدٌث اةَ الصالح -6
  صيظ ىلع حػرس–أ 

  اإلةِايس رشح حلؽأ -ب
 ذً اتلليػ وااليؼاح ليػؽايق -س
 .اجلهج ليطافـ -د

  اجلهج ليؾرًليش-فخص املغيد وتسخلؽأ/ 
 :ٌِٓز املخلػٌني -

 املػعو –غئم احلػيد ليطاكً  -اجلاٌع ليغؿيب  - الهفايث -
 .ٌلػٌث الؼػفاء ليػليًل -ٌلػٌث الاكمو -ٌلػٌث املشؽوضني -ليتيٓيق

 التعديلاجلرح و :ثانيا

 الؽفع واتلهٍيو -1
 (.أظٔل اجلؽح واتلػػيو )ُٔر ادليَ غرت  -2

 إحتاف اجلبيو -3

 ٌِظٌٔث املػلسني -4

 .ٌِظٌٔث الهؼاةني -5



 

 

 24 

 

 : علم العللثالجا

 اتلٍيزي لإلٌام مسيً -1
 اىػيو العغري ليرتٌؼى ٌع رشح اةَ رسب -2
 اىػيو الةَ املػيىن -3
 اىػيو الهتري ليرتٌؼى -4
 غيو ادلاركؿىن -5
 .وختخً ةػيو اةَ أىب ضاحً -6

 : التخريجرابعا

 يػرس ىلع صيظ  -1

 اىؿطان -حلؽأ أظٔل اتلغؽيز ودراسث األساُيػ  -2

 .احلٍيػ سػػ –ؾؽق ختؽيز احلػيد  -3
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 اآلداب والتذكية
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 .ضييث ؾاىب اىػيً -1

 حؼنؽة الساٌع واملخلكً الةَ دماغث. -2

 ع رشح السفاريين.ٌِظٌٔث اآلداب ٌ -3

 .اآلداب الرشغيث -4

 أدب االمالء واالسخٍالء ليسٍػاين. -5

 وغريْا ٌَ الهتب اهلاٌث 

 اىزتكيث والركائق

 بسخان اىػارفني لئِوي -1
 .اتلؼنؽة -2

 .ادلاء و ادلواء -3

  .إضياء غئم ادليَ -4
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 السرية النبوية
 والتاريخ
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 .األرسٔزة امليئيث -1

 .اجلاس ُٔر اىػئن ألةَ سيػ -2

  .السرية اجلتٔيث ألةَ نرري -3
 ابلػايث واجلٓايث. -4

 اىفرائض
 اىفٔائػ اجلييث الةَ ةاز -1

  حػرس ىلع صيظ–أ 

 الؽضتيث. -1
  تسٍع وحػرس ىلع صيظ–أ 

  حلؽأ السبيهث اذلْتيث -ب
 ضاصيث اةَ كاسً -س
 املِطق

 .السيً املِٔرق -1
  صيظ ىلع وحػرس تسٍع –أ 

 األُتايب حمٍػ الضيظ ضاصيث ٌع السيً ىلع يشٔريابل رشح حلؽأ -ب

                           
 واحلٍػ هلل 

 


