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 رد:اجو ظدةيف  (آفاق ادتعؾِّم)كمج  التَّعريف بز ـتظمي

ل: فكرته:   األوَّ

ت العؾم(: فّمَّ ادشمركني يف بركمج  )جُ الطالب بركمجٌ  ظؾؿيٌّ تتمُّ فقه جتمبعة 

ؿٍة ُتعني ظذ اشتؽّمل بـمء قوة العبد العؾؿقَّة  الشتؽّمل الػمئدة ادرجوة جـه، جع روافَد جتؿِّ

 والعؿؾقَّة.  

: غايته:  ي
ان 
َّ
 الث

يف بركمج  )جفّمت العؾم(، جع حػظفم أو جم يـوب  فمتشادر تتَّ تي الَّ  ؼرراتدففم ا

. فمت ادتون ادُحتمج إلقفم يف البـمء العؾؿيِّ  ظـفم، وهي جن ُأجَّ

ته: 
َّ
الث: مد

َّ
 الث

 ، وربّم يزاد غره حسب احلمجة. يف كل ُأشبوظني يوجنيبؿعدل شـٌة دراشقٌَّة كمجؾٌة 

ابع: أوقاته:   الرَّ

قبل ظرص اجلؿعة، ويبؼى إىل طفر السبت وهي ظذ الـحو هنمية كل أشبوظني، حيرض الطملب 

 اآليت:

 ظذ فستني:اددارشة 

  جن يوم اجلؿعة والعشمء ادغرببعد صالة الػسة األوىل. 

  السبت.فجر  بعد الػسة الثمكقةو 

 ظذ فستني أيضًم: ظرض ادحػوظ 

  بعد صالة العرص جن يوم اجلؿعة.الػسة األوىل 

  بعد فجر السبت بعد اددارشة.والػسة الثمكقة 

 الخامس: محل إقامته: 

 ريض اهلل ظـه جصعب بن ظؿر جمجعُيؼمم الزكمج  يف 
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ادس راته: السَّ  : مقرَّ

 هي: جتـًم ظؾؿقًّم ظرشينيشتؿل الزكمج  ظذ 

 .تفم  ثالثة األُصول وأدلَّ

  ل ل(.تػسر الػمحتة وِقصمر ادػصَّ  )ولؾحػظ جعمين الػمحتة وِقصمر ادػصَّ

 .)جبقَّة يمدة الرَّ ة )جع الزِّ  األربعني الـَّوويَّ

 .العؼقدة الواشطقَّة 

 .كتمب التَّوحقد 

 .اآلداب العرشة 

 .بمح وادسمء  اخلالصة احلسـمء يف أذكمر الصَّ

 .ؾوات محلمت يف أذكمر أدبمر الصَّ  البمققمت الصَّ

 .هبجة الطؾب يف آداب الطؾب 

 .الؼواظد األربع 

 .فضل اإلشالم 

 بفم  ت.كشف الشُّ

 .)تعظقم العؾم )ولؾحػظ خالصته 

 .غرى جة الػؼفقَّة الصُّ  ادؼدِّ

 .جـظوجة الؼواظد الػؼفقَّة 

 .)جة يف ُأصول التَّػسر )ولؾحػظ خالصته  جؼدِّ

 .)اِجقَّة )ولؾحػظ كظؿفم أو األصل جة اآلُجرَّ  ادؼدِّ

 .)كخبة الِػَؽر )ولؾحػظ كظؿفم أو األصل 

 .)الورقمت )ولؾحػظ كظؿفم أو األصل 
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 ة المستهدفة: : الفئالسابع

ت بضالَّ   ، وغرهم (العؾم بركمج  )جفّمَّ

 : لؼبول فقها طورشو

أن يؽون الطملب ممَّن حرض )بركمج  جفّمت العؾم( كمجاًل يف أي شنـة، أو يؾتنزم  -1

 .بحضوره يف السـة التي ُيؼبل فقفم

 تعفده بماللتزام بملزكمج ، وظدم اإلخالل به. -2

 الػمحتنة جعنمين الػؼه، يف ادػتمح األصول، ثالثة) الستة ادتون حػظ ممن يؽون أن -3

 (.التوحقد كتمب الواشطقة، العؼقدة الـووية، األربعني ادػصل، وقصمر

جتموزه لؾؿؼمبؾة الشخصقة ، ظؾًّم أكه شقؽون أثـمء ادؼمبؾة اختبمر صػفي يف احلػظ  -4

دـظوجة الؼواظد الػؼفقنة يف ادتون الستة ادذكورة آكػًم، ويف الػفم يف ذح صقخـم 

 البن شعدي.

 

امن
َّ
راسة: : الث

ِّ
 إجراءات الد

   ى الطَّملب خالل الزكمج ًرا حػًظم وففًّم  ظرشينيتؾؼَّ  .وجدارشةً  جؼرَّ

 .ر وففؿه وفق اجلدول الدراد  ُيؽؾَّف الطَّملب بحػظ ادؼرَّ

 رس(، وادتمبعة جعه  .يف احلػظ والػفم يؾتزم الطَّملب بحضور جمملس )جعقد الدَّ

 راشة يف األحوال اآل يوقف  قة:تالطَّملب ظن الدِّ

راد وذلك  ظن الؾؼمء جرتنيإذا تغقَّب الطَّملب  .1  . بعد إكذارهأثـمء الػصل الدِّ

راد ثالث جراتر الطَّملب إذا تلخَّ  .2  بعد إكذاره.وذلك  أثـمء الػصل الدِّ

  اددارشة.ُيعتز الطملب جتلخرًا إذا حرض بعد بداية 

 ظذ اجتقمز االختبمر. اشتؿراره توقفيُُيرى لؾطَّملب اختبمٌر بعد ختم كلِّ كتمٍب، و 
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اسع: 
َّ
نامج: الت ُّ للبر راسي

ِّ
 الجدول الد

ى )جؼرمجقع   .ت العؾم(فّمَّ رات بركمج  جُ الؽتب جوجودة يف ادجؿوع ادسؿَّ

 تـبقهٌ  الؽتمب ادحػوظ الؽتمب ادػفوم م

 - ادػفوم كػسه يف آداب الطؾبهبجة الطؾب  1

 - خالصة تعظقم العؾم تعظقم العؾم 2

 - ادػفوم كػسه ثالثة األُصول وأدلَّتفا 3

 - ادػفوم كػسه الؼواعد األربع 4

ل 5 ل تػسري الػاحتة وقِصار اُدػصَّ  - معاين الػاحتة وقِصار اُدػصَّ

غرى 6 مة الػؼفقَّة الصُّ  - ادػفوم كػسه ادؼدِّ

 مع التَّـبقفات ادػفوم كػسه فضل اإلسالم 7

جبقَّة 8-9 يادة الرَّ ة + الزِّ  إصالحفام لؾعصقؿيِّ  ادػفوم كػسه األربعنَي الـَّوويَّ

 مع التَّـبقفات ادػفوم كػسه العؼقدة الواسطقَّة 11

 مع التَّـبقفات ادػفوم كػسه كتاب التَّوحقد 11

بفات 12  - ادػفوم كػسه كشف الشُّ

احلات 13  - ادػفوم كػسه الباققات الصَّ

 - ادػفوم كػسه اخلالصة احلسـاء 14

 - ادػفوم كػسه اآلداب العرشة 15

 - ادػفوم كػسه مـظومة الؼواعد الػؼفقَّة 16

مة ُأصول التَّػسري 17 مة ُأصول التَّػسري مؼدِّ  - ُخالصة مؼدِّ

 أو حيػظ األصل ادعالِمـَح الػعَّال يف كظم ورقات أيب  الورقات 18

مة اآلُجَراِمقَّة 19 وِمقَّة ادؼدِّ  أو حيػظ األصل كظُم اآلُجرُّ

تبة كظُم الـُّخبة ُكخبة الِػَؽر 21  أو حيػظ األصل الرُّ

 


