
 التصور اجلديد للربنامج العلمي

لأددماهدلاأ ددإللأحل حمددلال   دد،للالحمددلله أبلددحلدمددللاأ، ددشهدلاأ ددإللأحلٌّلسلدد،لدددهد

ل.ا صطفشهدلصلىلاهلاألملعل ،دلاعلىل نلات علهلاه

فإحلالع للالفق رل شحلقللاضعلبر ش جشلعلم شللتلريسلالعلدم لالردرع  دلاتيدريللةل د ل

لبمرادللاتغ راتدلبحسبلالطمارئلاالمسدتجلاتلالعلم؛لا شحلهذالالرب ش للقل دلالتد لَ رَّ

ل.دلاأأتغفرلاهل نلالتقص ر ث ٌرل نإشلسلىلأ مرلخشرج لعنلسرادةلالع للالفق رلعشد

ا عشدةلاإل سدشح لٌّلبدللأحلتتغ درلتصدمرات،دلاتتجدلدللد،ل عدشركلاسدرا دشتلاخدرباتدل

ق للالردرا لف إدشدل دمليفلأ ندش لاخصمصشليفلاأل مرلالعمل  دلالت ليمضعللإشلتصمرلسجمشل ل

العمللتظإرلسيجشب شتلاأدل  شتدلتديدإلسلدىلتغ درلاألفودشرلاالتصدمرات؛لهدذالف د لعمدشل

ليستف لهلالمر ل نل صشئحلسخما ،لا رمراهتم.

اقللتحقهلذلكليفلالرب ش للالذإلاضع،لالع للالفق ردلاأدَّىلسلىلاٌّأتقرارلعلىلتصمرل

لجليللل،دلب ش ،ل شلتشل  

 الهدف من البرنامج: * أوال:

ل المصمللسلىل ت جت نل-اٌّليزال- شحلالإلكل

تحق هلأأدش لج دلل دنلالتلصد للالعلمد دلينشأدبلعمدم لةل د لالعلدمليفل يتلد لل-1

أد،لإلخما د،دل دنلخ درلخرد  لالقصدمرلأال األبمابلاالعلم دلبح ثليستط علأددلهملأحليلرس

لال ع لالعلم .

تفدرخ نلللطلدب؛لللمصدمللإدملسلدىل ردلد لتيريللاسعلادلالنمابدحل دنلالطل د لالمل-2

لالتيصصلاالرأمخدلالت لتيهلإمللل حثلااٌّجتإشد.

ا شحلالتصمرلالقليمليقم لعلىلالمصمللسلىلهشت نلالنت جت نليفلخطدمةلعمل د لااددلةدل

اه  لالتلريسليفل    ل ستميشتدل مشلأ هلاإلع حلعن،دلا رد،؛ل نًعشللتودرارهليفل قش ندشل

لهذا.

لالتصمرلعلىلالفصللب نلالنت جت ن لااآلح لاأتقر

ل.-فحسب-يومحلالمصمللسل إشلبمردل لالتلريسليفل ستمي نللفالنتيجة األولى:



يومحلالمصمللسل إشلبشلمتشبع لالريص  لاليشصد دلاسحل دشحلٌّلبدلل دنللوالنتيجة الثانية:

لددمحللمردلدد ل-الجم ددعلتددلريس؛لفلدد ونليفلدرا لعش دد دليح ددرهشل ا ددنإملاإلخددمةلالميهَّ

لدل نلخ رلأحليومحلف إشل ذا رةدلاٌّلا تحشح؛ل شلرلحليفل ردل لالمستمَيْ ن.-تيصصال

العق دلةل»يفلعلملاٌّعتقشد ل شحل قرراليفلالمستمىلالثشلثل) سدتمىلالمتقدل  ن  ل مثال:

لر خلاإلأ  لابنلت م  ل$دلعلىل فسلالنسهلالمتََّ دعليفلالمسدتمي نلاألال د ن؛لل«الماأط  

ل ليودددمحلتلريسددد،ليفلدرا لعش ددد لللجم دددعدل دددنلخ دددرل دددذا رةدلاعلدددىلالتصدددمرلالجليدددل

علدهلإدذالتاٌّلا تحشح؛لاتومحل تشبع لاإلخمةلالمتقل  نلخشصد ل يصد  دلبطريقد ل ع ند دلت

لالوتشبدلابغ رهل مشلُيَ  َّنللإم.

 * ثانيا: الشمولية يف البرنامج:

م ل دنلالردممل  ؛ل شحلالرب ش للقللاأتقرلعلىلالعملليفل    لعلدم دلبعدل شل دشحلف د،ل د

لألأ شبلُ ردتليفلد نإش.

لدلا سلل،لالتمف هلاالث شت.-۵بف للاهل- ملصشرلادتمشللالعمدةلسلىلالرممل  لااردا

؛لفدإحلالع دللالفق درليدرىل-اأتقصش -ال سلالمقصمدلبشلرممل   لالتعرضللوللالعلم ل

ألعدشجم؛لأحلهنشكلعلم شلل ستل نل لحلعمم لالطل  دلاخصمصدشلالم تدلئ ندلاخصمصدشلا

 علملالَعراضدلاعلملتيريللالحليثدلاِعلللالحليث؛لبلل نلتلكلالعلم ل شلُيدذ لتعلمد،ل

؛لادعدمىلأ د،ل-المل نلبعضلالمجمهليفلهذالالثشين-دل علملالمنطهدلاعلملالجللل-أص -

ل لدعمىل ردادةدلاَبْسُطلذلكلل،ل قش لآخر.- ث -ٌّلبلل نلدراأتإشلألجللأصمللالفق،ل

التد لهد لخ درل مجدمدةليفللعلدم لاألأشأد  لالمإمد دل ق د لاالتعدرضلللاس مشلالمقصدمد 

لالصمرةلالحشل  لللرب ش لدليفلاللغ دلاالتفس ردلاالس رةدلا حملذلك.

 :* ثالثا: تقسيم البرنامج إلى برامج مستقلة يف كل علم

اهوددذا؛لبجش دبلالعلددم للف ودمحلهنددشكلبر دش لليفلالنحددمدلابر دش لليفلأصددمللالتفسد رد

ل لالعق لةدلاالفق،دلاالحليث.-دشل ش-الممجمدةل

لا للبر ش لليتومحل نل ستمي ندلعلىلالصمرةلالت ل ردنشهشلآ فش.

لبر ش للالعق لة ل ستمىلالم تلئ ن ل ذادلا ستمىلالمتمأط ن ل ذا. :-مثال-يقال ف



لم تدلئ نليفل شفد لاأمكلين ن لعلدىلهدذالالفصدل لأ د،لٌّليلدز لأحل نتإد ل دنل سدتمىلا

لالعلم لق للالردرا ليفلالمسدتمىلالتدشل دلبدللسذالا تإ ندشل دنل سدتمىلالم تدلئ نليفلالصدركل

يفلل- دث -دلاسحل ندشلٌّل دزالليفلالفقد،ل-  ش درة-؛لا تقلنشلسلىلالمسدتمىلالتدشل لف د،ل- ث -

ل ستمىلالم تلئ ن.

ل لمدشلتجدلدلالرب دش لدل لتغ  درلالوتدبلالتد لُتدلرَّ ل-سحل دش لاه-اأ ومحل نلالمف لل

ل نلخ لل تشبلآخر.ل- فسإش-المنشأ  ل شلدا ليمونلتنشاللالمشدةل

لمعد ل»دلاللمتمأدط ن ل«أصمللالسدن »بر ش للهذالالعش ليفلالعق لة لللم تلئ ن لفمثال: 

؛لفإذالفرخنشل نلذلكدلاأرد شلسعشدةلالرب ش ل؛لأخذ شل ت شلأخرىدلف ودمحلللم تدلئ نل«اٌّعتقشد

لللمزين.ل« رحلالسن »دلاللمتمأط ن ل«لمنظم  لالحشئ  ا» ل- ث -

 * رابعا: العمل على عدم توقف الدروس:

؛لإلتشد لالفرصد ل-بشلول  - شحلالنظش لعنل شليليتلاقتلاٌّ تحشح لأحلتتمق لاللرا ل

لللمذا رةدل ملاٌّ تحشح.

خدمةلاقدللهإدرلللع دللالفق درلأحلهدذاللدملَيُعدْلللد،لاجدٌ،دلاخصمصدشلأ د،لأد ي رلعلدىلاإل

لالحشضرينللمجردلاللرا دلبلاحلالتزا لبشلرب ش ل.

 لأ ،لعنللالفدرا ل دنلالوتدشبلالمعد ن؛لُتعطد ل-سحل ش لاه-اعلىلهذا لفس ومحلالنظش ل

ل.- مشله -الفرص لألهللالرب ش لللمذا رت،دل علاأتمرارلاللرا ل

 :، والدراسة خارج مصر* خامسا: تعديل شرط الحضور

االسدمشحلللجم دعلبشٌّ  دمش لللرب دش لدلداخدلل صددرلأاللتقدررلسلغدش ل درللالح دمرد

دلالمليح ر؛لفإ ،لُتيصدمل ند،لدرجدشتل-خشص -خشرجإش؛لالونل نل شحل نلأهللالقشهرةل

الللذريع . لالح مردلبغضلالنظرلعنل م ،ل عذارالأ لٌّ؛لألًّ

 :-خاصة-* سادسا: الكالم على الدراسة الفقهية 

دلايرخ دمحليفلسعدشدةل-خشص -لراأ لالمذه   للمليزللسخماينلاألد شبليتولممحلعنلال

لالعمللإش.

االماقعلأحلاللراأ لالمذه  د لٌّلتنشأدبلعمدم لالطل د دلاخصمصدشلاألعدشجم؛للمدشلهدمل

 علم ل نلصعمبتإشدلاٌّضطرارلالملرس لأحلييدشل لالمدتنل ث دراليفلالحجد حدلبمدشليديدإل



لسلىلترميشلاترتتل   رللإذهلالنمع  ل نلالطل  .

 دنإلل»هلالع للالفق ر لأحلالمعممللب،لاآلحلهملخ درل دشلينشأدبلهدذهلالنمع د  لفشلذإليرا

للمتمأددط ندلعلددىلالمنإج دد لالمتََّ عدد ليفلتددلريسلل«الفقدد،لالم سددر»للم تددلئ ندلال«السددشلو ن

لهذينلالوتشب ن.

أحليودمحلهندشكلبر دش لل دذه  لخدشادليفلالفقد،دلل-سحل دش لاه-ا علذلك؛لفد ل دش عل

علىلأحليومحل ستق لعنلالرب ش للالحشل لالمدذ مردلبح دثلٌّلي دطرلاأصمل،دلاقماعله؛ل

لجم علالطل  لالجلدلسلىلاللخملليفلالرب ش للالمذه  دلبلليومحلعنلهمل شلينشأ إم.

أحلدراأ لالفق،ل نل ت د،لخ دٌرلاَأْ َفدُعلاَأْقَعدُللل-اٌّليزال-اأي ش لفشلع للالفق رل شحليرىل

ا علذلك؛لفلملأدنحتلالفرصد للتدلريسلأدشديدثلل؛ نلدراأت،ل نل تبلأدشديثلاألدوش 

لعلىلاضعلبر ش لل نشأبلف إش.ل۵األدوش ؛لفسمكل ستع نلاهل

 وختاما:

لفشلعمللإذالالتصمرلالجليللأ ومحلبحسبل شليتملاإلع حلعن،.

لا سلللاهلالصلقدلااإلخ ادلاالنرشلدلاالث شتدلاالتمف هدلاالق مل.

لاعلىلآل،لاصح ،لأجمع ن.اصلىلاهلاألملعلىل   نشل حملدل

ل

ل

 كتبه

 أبو حازم القاهري السلفي

 1443/شوال/ 30الثالثاء 


