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  :وأألعضاء للجنود الشرعية الدروسمنهج 
  

  -:مرحلة محواالمية 
  

 م القراءة والكتابة .يعلت .1

 حفظ القران من سورة الضحي الي سورة الناس . .2

 ن المسلم" .صحفظ االذكار للمناسبات من كتاب "ح .3

 عمليا . النبي صالةصفة  عليمت .4

 .كلمة التوحيد " الاله االاهللا محمد رسول اهللا " م معني يعلت .5
 الطهارة . فقه ميعلت .6

 متن " نواقض االسالم العشرة " . م وحفظيعلت .7

  
  -المرحلة االولي :

  
  "مفتاح التجويد" . عم حفظا وتفسيرا وتجويدا و كتاب : جزء القران الكريم .1
 " حفظا ومعنا . رجبحكم " البن : متن جامع العلوم وال الحديث .2

 .المتحتمات : اصول الثالثة , الواجبات العقيدة .3
 : التذهيب في متن الغاية والتقريب . الفقه .4

 مختصر صهيل الجياد . :اخالق المجاهد , والعاديات ضبحا :  الجهاد .5

 "روضة االنوار" .: محاضرات ما قبل البعثة من كتاب  السيرة النبوية .6

 : محاضرات من كتاب " رياض الصالحين ". الزهد واالداب الشرعية .7

 " الجزء االول " . بها لناطقيناغير ل العربية : كتاب اللغة العربية .8

  
 

  -المرحلة الثانية :
  .الجزء االول " ا وتجويدا . التجويد"كتاب هداية المستفيدحفظا وتفسير  : جزء تبارك القران الكريم. 1       

 . : عمدة االحكام قسم العبادات الحديث. 2         
, متن كتاب التوحيد ,  للشيخ سليمان ناصر العلوان سالم, شرح نواقض اال في المواالة : الرسالتان العقيدة. 3
 . الوضعية لة تحكيم القوانينارس
 . : الدروس الفقهية من كتاب عمدة االحكام قسم العبادات  الفقه. 4
 . : تهذيب مشارع االشواق "النصف االول الجهاد. 5
 االنوار" . من كتاب "روضةالي الهجرة البعثة ن : محاضرات م السيرة النبوية. 6
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 : محاضرات من كتاب " رياض الصالحين ".الزهد واالداب الشرعية  .7

 " . " الجزء الثاني بها لناطقينالغير  العربية : كتاب اللغة العربية. 8

  
  -المرحلة لثالثة :

  : جزء قد سمع حفظا وتفسيرا وتجويدا . القران الكريم.  1          
  التجويد"كتاب هداية المستفيد" الجزء الثاني .               

             , مصطلح الحديث "تيسير مصطلح الحديث" علي شكل  : عمدة االحكام قسم المعامالت الحديث. 2
 . محاضرات

 . : كتاب "سلم الوصول" للشيخ الحافظ الحكميالعقيدة . 3
 ت  .امالعم: الدروس الفقهية من كتاب عمدة االحكام قسم ال الفقه .4

 . تهذيب مشارع االشواق "النصف الثاني":  الجهاد .5
 من كتاب "روضة االنوار" ." غزوات الرسول "  : محاضرات  السيرة النبوية. 6

 : محاضرات من كتاب " رياض الصالحين ". الزهد واالداب الشرعية. 7

 تضاف مع الدرس . : المحاضرات. 8

  " . لث" الجزء الثا بها لناطقينالغير  العربية : كتاب اللغة العربية. 9
  . للشيخ حمود بن عقالء قول المختار في حكم االستعانة بالكفارال: الكتب المعاصرة. 10
 : متن الورقات للجويني . اصول الفقه. 11

  
  -المحاضرات مع جميع المراحل :

  للشيخ اسامة بن الدن . 3-2-1توجيهات منهجية  .1
شيخ أيمن الليبي ,  شيخ ابو يحيي الزرقاوي  ,أبو مصعب مثل : كتب قادة الجهاد المعاصرين  .2

 السوري الخ. ابو مصعبالظواهري ,

 المنارة المفقودة وخط التحول التاريخي للشيح عبداهللا عزام . .3

 الحروب الصليبية : .4

 . الجهاد العالمي 

 . الجهاد في قرن افريقيا 

 . االندلس من الفتح الي السقوط 

  طين .بيت المقدس وقضية فلس .5
 معالم في المنهج والمعتقد . .6

 تاريخ الجهاد المعاصر في القرن االفريقي. .7

 الوجيز في تربية االوالد . .8

  في الفرق: المرجئة , الخوارج, .... . محاضرات9         


