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المقدمة:

�له عليه وسلم  �له الذي فضل العلماء أيما تفضيل، وأنزل على محمد صلى ال� الحمد ل�
بالكتاب  بعث  الذي  الأمي  على  والسلام  والصلاة  يل،  التنز محكم  في  ﴿اقرأ﴾ 
آله وأزواجه وأصحابه، وعلى من سار على هديهم في  الصقيل، وعلى  والسيف 

غربة شديدة ذوي العدد القليل، أما بعد :

فها هو جدول بسيط أضعه أمام كل مبتدئ، يحب العلم والعلماء، لأسهل 
�له الهادي سواء السبيل. عليه الطلب، وهو على أربعة مراحل،  وال�

وقبل أن يُقرأ الجدول المتواضع لابد من بعض التنبيهات المهمة:
�له.- 1 إخلاص النية ل�
الحرص على طلب العلم.- 2
عدم العجز أو الملل.- 3
التدرج والتسلسل والبناء.- 4
تقييد الفوائد واصطيادها.- 5
اقتطاف الثمر وترك العود للنارِ، فالكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى - 6

�له عليه وسلم. ال�
الإعادة للأمور ذوي الأهمية البالغة، وفي الإعادة إفادة.- 7
عدم التعصب لكلام أحد الشيوخ مهما نبل علمه.- 8
العمل بالعلم لئال يكون حجة عليك.- 9

الدعوة وتبليغ العلم، فإنما زكاة العلم تبليغه.- 10
مذاكرة العلم ومراجعته، وحياة العلم مذاكرته.- 11
المنافسة في تحصيله والسبق في ذلك.- 12
المناظرة الهادفة من غير مماراة.- 13

�له بقراءة كتاب شرح حلية  �له وعلى بركة ال� �له ومنه هذه المراحل والفصول، يبدأ بسم ال� إذا أكمل بفضل ال�
�له وعلومه،  �له ثم ينطلق في طلب العلم الشرعي، كتاب ال� طالب العلم للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه ال�
�له على سيدنا محمد وعلى آله  �له عليه وسلم وعلومها، من المحبرة إلى المقبرة. وصلى ال� �له صلى ال� وسنة رسول ال�

وصحبه أجمعين.
 كتبه محب طلبة العلم والعلماء

�له له أبو حذيفة محمد بن عبد الرحمن البحريني غفر ال�

�له. رسالة الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه ال� في العقيدة: 
�له. ية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه ال� كتاب مختصر السيرة النبو في السيرة : 

�له. ية للإمام يحيى النووي رحمه ال� الأربعين النوو في الحديث: 
�له. الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام محمد الشوكاني رحمه ال� في الفقه : 

الفصل األول للمبتدئ:

�له. متن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه ال� في العقيدة : 
�له. ية مع قراءة عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه ال� حفظ الأربعين النوو في الحديث: 

�له. الواضح في أصول الفقه للمبتدئين مع أسئلة للمناقشة وتمرينات لمحمد سليمان الأشقر رحمه ال� في أصول الفقه: 

الفصل الثاني للمبتدئ:

�له أسره. هذه عقيدتنا للشيخ أبي محمد المقدسي فك ال� في العقيدة: 
في علم الحديث :  المنظومة البيقونية لعمر البيقوني، مع أحد الشروح لها كشرح الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني.

حاشية الأجرومية لمحمد بن محمد بن آجروم، وأحد الشروح المبسطة لها. في النحو : 
تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي . في التفسير : 

الفصل الثالث للمبتدئ:

قراءة تأصيلية في العقيدة والتوحيد - مهم جداً - :
التبيان شرح نواقض الإسلام للشيخ سليمان العلوان. في نواقض الإسلام : 

�له أسره.  في الولاء والبراء :  ملة إبراهيم للشيخ أبي محمد المقدسي فك ال�
�له أسره.  التبيان في كفر من أعان الأمريكان - الجزء الأول- للشيخ ناصر الفهد فك ال�

�له.  في الحاكمية :  تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ رحمه ال�
يعة الغاب - المختصر ثم الكامل - للشيخ أبي محمد المقدسي.  كشف النقاب عن شر

�له أسره. إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر للشيخ أبي محمد المقدسي فك ال�
�له. �له وأسمائه الحسنى للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه ال� القواعد المثلى في صفات ال� في الأسماء والصفات : 

الفصل األخير للمبتدئ:


