
 
في استثمار اإلجازة القصيرة

البصيرة

د.عبدالعزيز الشايع
األستاذ المشارك بقسم السنة- جامعة اإلمام



البصيرة في استثمار اإلجازة القصيرة 

بسم الله، والحمدلله، والصالة
والسالم على رسول الله، وبعد:
فهذه مجموعة من المختارات
والمقترحات، المناسبة لجميع
الطبقات في مثل (هذه األيام

المعدودات).



١-(خالصة تفسير القرآن) 
ختم القرآن الكريم، ومعه:

١

٢-(التفسير الصغير)



(نقاوة األحاديث النبوية ) 
(جامع الصحيحين)

٢

ذهب خالص 
كأنك في مجلس بين يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 كما قال بعض العلماء:
 (كأنما تكشف الستر وتسمع القوم).



١- (الملخص في شرح كتاب التوحيد) ومعه
الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة على كتاب

التوحيد.

(التوحيد) 

٣

 ٢-(شرح العقيدة الواسطية)، ومعه مختصر
األسئلة واألجوبة على الواسطية.



 ١-المذاهب األربعة. 
٢-اختيارات المحققين كابن تيمية وابن القيم.
٣-فتاوى المعاصرين كابن باز وابن عثيمين.

 -الزلت أتعجب من ذهول كثير من طلبة العلم
عن هذه الدرة الثمينة هو(مكتبة فقهية متنقلة) 

- من أفضل الحواشي على بلوغ المرام وزاد
المستقنع،لو تم ذلك.

 

تجد مع كل مسألة:
(ملخص فقه العبادات)

٤



١-الشرح المختصر على بلوغ المرام.
 ٢-الدروس الفقهية من المحاضرات

 الجامعية لفقيه العصر، وعالم الوقت
 العالمة ابن عثيمين .

-ستجد تقريب الحديث والفقه، كأنك
 بين يدي شيخ يلقنك العلم.

 -ستطالع الصفحات الكثيرة دون 
أن تتعثر بمشكل أو غامض.

(كتاب العبادات) من:

٥

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86?src=hashtag_click


١-شرح حلية طالب العلم.
 ٢-كتاب العلم البن عثيمين. 

 ٣-معالم في طريق طلب العلم للسدحان. 
 -لو كان لي من األمر شيء لجعلت لزاًما 
على كل تلميذ يلتحق بالجامعة إحضار

 شهادة ُتثبت مطالعة هذه الكتب ودرايتها
 مع شهادة حسن السيرة والسلوك.

(منارات العلم والتعلم)

٦



١-الداء والدواء.
 ٢-الوابل الصيب البن القيم.
 فيهما التخلية والتحلية:

 (فالداء والدواء) فيه التخلية من المعايب.
(والوابل الصيب) فيه التحلية بالرغائب. 
هذان لو قرأهما الواحد كل شهرين مرة

 لما كان كثيًرا عليهما، وينبغي أن يكونا في
طليعة كافة المختارات والمقترحات للقراءة.

(التزكية)

٧



ورقة واحدة
 حفظها، والتزامها كل يوم

من اإلنجازات الثمينة. 
لو لم تخرج من هذه اإلجازة

 إال بالتزام هذه الورقة كل يوم
ومن أفضلها:

 (ال إله إال الله وحده ال شريك له
 له الملك وله الحمد، وهو على كل 
شيء قدير) (١٠٠مرة) لم يأت أحد 
بأفضل مما جئت به، إال رجل عمل

أكثر من ذلك.

(األذكار)

٨
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