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 تاريخ التشريع اإلسالمي

 األستاذ المحاضر: الدكتور عبد الهادي الفضلي

 الكتاب المقرر: تاريخ التشريع اإلسالمي، د. عبد الهادي الفضلي

 عهد النبي (ص).  -١

 عهد اإلمام علي (ع).  -٢

 عهد األئمة الثالثة (الحسنين وزين العابدين (ع)).  -٣

 (ع). عهد اإلمامين الصادقين  -٤

 عهد اإلمامين الكاظمين (ع).  -٥

 عهد األئمة أبناء الرضا (ع).  -٦

 عهد الغيبة الصغرى.  -٧

 عهد الغيبة الكبرى.  -٨

 مركز النجف.  -٩

 مركز كربالء.  - ١٠

 مركز الحلة.  - ١١

 مركز حلب.  - ١٢

 مركز الشام.  - ١٣

 مركز النجف ثانيًا.  - ١٤

 ظهور الحركة اإلخبارية.  - ١٥

 لثًا.مركز النجف ثا  - ١٦

 

 أهم المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم  -١

 اجتهاد الرسول (ص): د. نادية شرف العمري.  -٢

 اإلرشاد: العالمة الحلي.  -٣

 اإلمام البخاري: د. الندوي المظاهري.  -٤

 تاريخ التراث العربي: د. فؤاد سزكين.  -٥
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 تاريخ اإلسالم: د. حسن إبراهيم حسن.  -٦

 ي: الشيخ محمد الخضري.تاريخ التشريع اإلسالم  -٧

 تاريخ الفقه اإلسالمي: د. عمر سليمان األشقر.  -٨

 تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: السيد حسن الصدر.  -٩

 فجر اإلسالم: د. أحمد أمين.  - ١٠
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 المذاهب الفلسفية

 األستاذ المحاضر: الدكتور إبراهيم العاتي

 

 تمهيد

 نشأة الفلسفة  -١

 لفلسفةتعريفات ا  -٢

 عند اليونان -

 د المسلميننع -

 في الفلسفة الحديثة والمعاصرة -

 العالقة بين الفلسفة والعلم  -٣

 العالقة بين الفلسفة والمجتمع  -٤

 المذهب المادي: -١

 لمحة تاريخية: -

 الطبيعيون األوائل. -

 هيرقليطس. -

 الذريون (ديمقريطس). -

 االبيقوريه. -

 الرواقيه. -

  (هوبز، دي المتري، كوندياك).المادية اآللية (الميكانيكية)،   -أ
 المالية التاريخية: فيورباخ، ماركس.  -ب

 المالية الجدلية: ماركس، انجلز، لينين.  -ج

 المذهب المثالي: الجذور التاريخية للمثالية: برمنيدس، فيثاغورس، افالطون.  -٢

 المثالية الالمادية: بركلي. -أ

 المثالية الذاتية: فخته. -ب

 ضوعية: شلنج.المثالية المو  -ج

 المثالية المطلقة: هيجل. -د

 المذهب التجريبي: (بيكون، لوك، هيوم). -٣
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 المذهب العقلي: (ديكارت، سبينوزا، مالبرانش). -٤

 المذهب النقدي: -٥

 مقدمة: -

 اليبنتز وأثره العقلي على كنت.  -

 هيوم وأثره (الشكي) على كنت.  -

 الفلسفة النقدية عند كنت. -

 المذهب الوضعي: -٦

 الوضعية التجريبية (كونت).   -أ  

 الوضعية المنطقية (كارناب).   -ب

 المذهب البرجماتي: (بيرس، وليم جيمس، ديوي). -٧

 المذهب الحيوي: برجسون. -٨

 المذهب الظواهري (الفينو مينولوجي): هوسرل. -٩

 المذهب الوجودي: - ١٠

 الوجودية المؤمنة: كيركجارد، غبرييل مارسيل.   -أ

 جودية الملحدة: نينشه، هيدجر، سارتر.الو   -ب

 البنيوية: فلسفة اللغة أو البنوية اللغوية: (دوسيسر، تشومسكي). - ١١

 خاتمة نقدية: المذاهب الفلسفية الحديثة وعجزها عن حل مشكالت اإلنسان المعاصر.

  
 مصادر مساعدة:

 الموسوعة الفلسفية: د. عبد الرحمن بدوي.  -١

 د. عبد الرحمن بدوي.المثالية األلمانية:   -٢

 مدخل جديد إلى الفلسفة: د. عبد الرحمن بدوي.  -٣

 تاريخ الفلسفة الغربية: برترند رسل.  -٤

 حكمة الغرب: برترند رسل.  -٥

 مشاكل الفلسفنة: برنزند رسل.  -٦

 المعجم الفلسفي: د. جميل صليبا.  -٧

 المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية.  -٨
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 ارت.مقالة الطريقة: ديك  -٩

 مبادئ الفلسفة: ديكارت.  - ١٠

 كتاب التأمالت: ديكارت.  - ١١

 تاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم.  - ١٢

 تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم.  - ١٣

 العقل والوجود: يوسف كرم.  - ١٤

 قصة الفلسفة: ديورانت.  - ١٥

 قصة الفلسفة الحديثة: د. زكي نجيب محمود وأحمد أمين.  - ١٦

 الواقع المتحرك: برجسون.الفكر و   - ١٧

 كنت والفلسفة النقدية: د. زكريا إبراهيم.  - ١٨

 هيجل أو المثالية المطلقة: د. زكريا إبراهيم.  - ١٩

 دراسات في الفلسفة المعاصرة: د. زكريا إبراهيم.  - ٢٠

 البحث عن اليقين: جون ديوي.  - ٢١

 الوجود والعدم: جان بول سارتر.  - ٢٢

  .الوجود والزمان: هيدجر  - ٢٣
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 قائدالع

 األستاذ المحاضر: الدكتور السيد فاضل الميالني.

 النبوة

 النبوة الخاصة.  -    النبوة العامة.   -

 النبوة العامة

 المعجزة.  -٢        البعثة.  -١

 أدلة العصمة. -العصمة.   -٤      الوحي.  -٣

  
 النبوة الخاصة

 لنبوة).إعالن النبوة (ادعاء ا  -٢        نبوة نبينا سد (ص).  -١

 إعجاز القرآن.  -٤    ظهور المعجزات على يديه (ص).  -٣

 سائر المعجزات وقدم القرآن.  -٥

  
 اإلمامة

 هل اإلمامة من األصول أم من الفروع ؟ -

 هل اإلمامة واجبة ؟ -

 هل نصب النبي (ص) إمامًا ؟ -

 هل اإلمامة منصب الهي أم دنيوي ؟ -

 أدلة مسألة اإلمامة العقلية والنقلية. -

 ن واآليات النازلة في حق علي (ع).علي والقرآ -

 

 المعاد

 مقدمة -

 طرق إثبات المعاد. -

 المعاد من لوازم العدل. -

 التكليف لماذا ؟ -

 ما هي الروح ؟ –مسألة الروح  -
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 أدلة وجود الروح (األدلة العلمية والفلسفية).  -

 التنويم المغناطيسي. -

 األحالم. -

 الروح في األحاديث. -

 الموت. -

 البرزخ. -

 القيامة والبعث. -

 مصادر مساعدة:

 القرآن الكريم  -١

 كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد: العالمة الحلي.  -٢

 أصول الفلسفة: العالمة الطباطبائي، تعليق الشيع مرتضى المطهري.   -٣

 العلم يدعو لإليمان: ترجمة محمود صالح الفلكي.  -٤

 التكامل في اإلسالم: أحمد أمين.  -٥

 شيخ محمد تقي الجعفري.تعاون العلم والدين: ال  -٦

 تاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم.  -٧

 قصة الفلسفة: ويل ديورانت.  -٨

 رينيه ديكارت أبو الفلسفة الحديثة: كمال الحاج.  -٩

 اهللا والعلم الحديث: عبد الرزاق نوفل.  - ١٠

 التفسير العلمي لآليات الكونية: د. حنفي أحمد.  - ١١

 ف، ترجمة د. سعيد رمضان هدارة. الحياة والطاقة: اسحق ازيمو   - ١٢

 أسرار الحكم: الحكيم السبزواري.  - ١٣

 التوحيد: الشيخ الصدوق.  - ١٤

 جبر واختيار: الشيخ محمد تقي الجعفري.  - ١٥

 استقصاء النظر في الجبر والقدر: العالمة الحلي.  - ١٦

 التفسير الكبير: الفخر الرازي.  - ١٧

 ظفر.عقائد اإلمامية، الشيخ محمد رضا الم  - ١٨



 9

 أصول الحديث

 األستاذ المحاضر: الدكتور عبد الهادي الفضلي

 الكتاب المقرر: أصول الحديث، د. عبد الهادي الفضلي

 مقدمة أصول الحديث: تسميته، تعريفه، موضوعه، فائدته. -

 عالقته بالعلوم الشرعية. -

 .تاريخ أصول الحديث: نشأته وتطوره، التأليف فيه، أشهر مؤلفاته -

 المصطلحات العامة في أصول الحديث: الحديث، الخبر، األثر، الرواية، الراوي والراوية. -

 مصادر الحديث: -

رواية الحديث، تدوين الحديث، تدوين الحديث عند أهل السنة، تدوين الحديث عند أهل البيت(ع) 
متقدمة، الجوامع تدوين الحديث عند الشيعة، األصول األربعمائة، كتب الحديث األخرى، الجوامع ال

 المتأخرة.

 عناصر الحديث: السند، المتن. -

 أقسام الحديث: -

 الخبر المتواتر: تعريفه، شروطه، تقسيمه، مشروعيته المتواتر. -أ

 خبر اآلحاد: تعريفه، تقسيمه: -ب

 خبر الواحد المقرون.  -١

 خبر الواحد غير المقرون: تعريفه، مشروعيته، تقسيمه:  -٢

 المعلق.المسند، تعريفه،  -

 تقسيم المسند: المستفيض، المشهور، مشروعيتهما. -

 المصرح (الموصول)، المضمر (المقطوع)، عوامل اإلضمار، حجية المضمر. -

 الصحيح، الحسن، الموثق، القوي، الضعيف. -

 التعديل، التحسين، التوثيق، التضعيف. -

 ألفاظ التعديل والتوثيق. -

 التضعيف. ألفاظ خاصة بالتعديل، ألفاظ التحسين، ألفاظ -

الغلو، االرتفاع في القول والمذهب، االختالط، يعرف وينكر، االختالف في  -
 المذهب.
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 الفرق اإلسالمية. -

 أقسام الضعيف. -

 الحديث الموضوع: تعريفه. -

العامل السياسي، العامل الديني، العامل المذهبي، العامل  عوامل الوضع: -
 عامل الشخصي.اإلعالمي، العامل االجتماعي، العامل االقتصادي، ال

إمارات الوضع، مبلغ الموضوعات، المؤلفات في  كيفية وضع الحديث: -
 الموضوعات.

 حجية األقسام. -

 المرسل: تعريفه، مشروعيته. -

 المرفوع، الشاذ. -

 أهلية الراوي للرواية: أهمية الموضوع، مشروعيته، تحديده، مؤهالته. -

 طرق معرفة العدالة والجرح. -

 اجتماع الجرح والتعديل: -

واية عن المرأة، التصحيحات العامة، تصحيح روايات أصحاب اإلجماع، الر  -
 تصحيح مراسيل الثالثة أحاديث الكتب األربعة.

 كيفية تحميل الحديث وطرق نقله: التحمل واألداء، النقل، أهلية التحمل. -

السماع، القراءة، المناولة، الكتابة، اإلعالم، الوصية، الوجادة،  طرق نقل الحديث: -
 ة.اإلجاز 

 

 الكتب المساعدة:

 هـ).٩٦٦الدراية: الشيخ زين الدين العاملي، الشهيد الثاني (ت   -١

 هـ).١٥٣٠الوجيزة في علم الدراية: الشيخ بهاء الدين العاملي (ت   -٢

 هـ).١٠٤١الرواشح السماوية: السيد الداماد (ت   -٣

 هـ).١٣٥١مقباس الهداية في علم الدراية: الشيخ عبد اهللا المامقاني (ت   -٤

 هص).  ١٤٠١دراسات في الحديث والمحدثين: السيد هاشم معروف الحسني (ت   -٥

 هـ).١٤١٢قواعد الحديث: السيد محي الدين الغريفي (ت   -٦

 أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية: الشيخ جعفر السبحاني.  -٧
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 الـفـقـه

 األستاذ المحاضر: الشيخ محمد باقر اإليرواني

 ، المحقق الحلي.٢لكتاب المقرر: شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام / جا

 الفصل األول: فيما يكتسب به. 

 األول: المحرم

 األعيان النجسة.  -١

 ما يحرم لتحريم ما قصد به.  -٢

 ما ال ينتفع به.  -٣

 ما هو محرم في نفسه.   -٤

 ما يجب على اإلنسان لعله.  -٥

 الثاني: المكروه. 

 لث: المباح.الثا

 الفصل الثاني: في عقد البيع. 

 األول: العقد.

 الثاني: الشروط.

 الثالث: ا آلداب.

 الفصل الثالث: في الخيار. 

 األول: األقسام.

 خيار المجلس  -١

 خيار الحيوان.  -٢

 خيار الغبن.  -٣

 خيار الشرط.  -٤

 خيار العيب.  -٥

 الثاني: األحكام.

 الفصل الرابع: في أحكام العقود. 

 األول: في النقد والنسيئة. 
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 الثاني: فيما يدخل في المبيع. 

 الثالث: في التسليم.

 الرابع: في اختالف المتبايعين. 

 الخامس: في الشروط.

 السادس: في اللواحق.

  

 الفصل الخامس: في أحكام العيون: 

 في أقسامها.

 في لواحقها.

 الفصل السادس: في المرابحة والتولية والمواضعة.

 السابع: في الربا والقرض من حيث الجنس والكيل والوزن ثم الصرف. الفصل

 الفصل الثامن: في بيع الثمار من نخل وفواكه وخضر ولواحق.

 الفصل التاسع: في بيع الحيوان فيما يصح تملكه وفي أحكام االبتياع وفي اللواحق.

 الفصل العاشر: في بيع السلف.

 كتاب الرهن: 

 في الرهن.   -١

 ائطه. في شر   -٢

 في الحق.   -٣

 في الراهن.   -٤

 في المرتهن.  -٥

 في اللواحق.  -٦

 كتاب المفلس: 

 القول في منع التصرف واختصاص الغريم وقسمة ماله والنظر في حبسه.

 كتاب الحجر:

 الفصل األول: في موجباته

 المرض. -٤    الرقاع. -٣      السفر. -٢  الصغر.  -١

 الفصل الثاني: في أحكام الحبر.
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 في الكفالة. -٣  في الحوالة. -٢  في ضمان المال.  -١  الضمان:كتاب 

 كتاب الصلح: تعريف أحكام النزاع في األمالك.

 في اللواحق. -٣  في القسمة. -٢    في أقسامها. -١    كتاب الشركة:

 كتاب المضاربة:

 في اللواحق. -٤  في الربح. -٣  في مال القراض. -٢  في العقد.  -١

 كتاب المزارعة والمساقات

 في اللواحق. -٣  في موجبات الضمان.  -٢    في العقد. -١    كتاب الوديعة:

 كتاب العارية:

 في األحكام. -٤  في العين المعارة. -٣  في المستعير. -٢  في المعير. -١

 كتاب اإلجارة:

 في التنازع. -٤  في أحكام اإلجارة. -٣  في شرائط اإلجارة. -٢    في العقد. -١

 كتاب الوكالة:

 د.في العق  -١

 ما يصح فيه النيابة.  -٢

 في الموكل.  -٣

 في الوكيل.  -٤

 ما تثبت به الوكالة.   -٥

 في اللواحق.  -٦

 في التنازع.  -٧

 اللواحق. -٣  في شرائطه.  -٢  في العقد.  -١    كتاب الوقف:

 مسائل في الصدقات. -٢    تعريفها. -١  كتاب الصدقات:

 شرائطه. -٢    تعريفه. -١كتاب السكنى والحبس: 
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 في حكم الهبات. -٢  في الحقيقة. -١    ب الهبات:كتا

 كتاب الوصايا:

 في الوصية.  -١

 في الموصى.  -٢

 في الموصى به.  -٣

 في الموصى له.  -٤

 في األوصياء.  -٥

 في اللواحق.  -٦

 كتاب النكاح:

 القسم األول: في النكاح الدائم. 

 سباب التحريم.في أ -٤    في أولياء العقد. -٣  في العقد. -٢   في آداب العدد. -١

  األحكام. -٢      األركان. -١    القسم الثاني: في النكاح المنقطع

  القسم الثالث: في نكاح اإلماء. 

 القسم الرابع: في ما يلحق بالنكاح. 

 ما يرد به النكاح.  -١

 في المهور.  -٢

 في القسمة والنشوز.  -٣

 في أحكام األوالد.  -٤

 في النفقات.  -٥

 

 الكتب المساعدة:

 ر الكالم: الشيخ محمد حسن النجفي.جواه  -١

 مدارك األحكام: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي.  -٢

 الرفعة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: الشهيد الثاني زين الدين الجبلي العاملي.  -٣

 جامع المقاصد في شرح القواعد: الشيخ على بن الحسين الكركي.  -٤
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 سف البحراني.الحدائق الناضرة: الشيخ يو   -٥

 مستمسك العروة الوثقى: السيد محسن الحكيم.  -٦

 منهاج الصالحين: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي.  -٧

 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: محمد بن الحسن الحر العاملي.  -٨

 مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري الطبرسي.  -٩

  مد جواد مغنية.الفقه على المذاهب الخمسة: مح  - ١٠
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  القرآن علوم
 ناجي الحميد عبد مجيد الدكتور: المحاضر األستاذ

 الكتاب المقرر: البيان في تفسير القرآن، السيد أبو القاسم الخوئي (ره) 

حديث  –َمن هم أعرف الناس بمنزلة القرآن  –عجز اإلنسان عن وصف القرآن  :فضل القرآن -١
  التدبر في القرآن ومعرفة تفسيره. –فضل قراءة القرآن  –في فضل القرآن  الرسول (ص)

خير المعجزات ما  –البد للنبي (ص) من إقامة المعجز  –معنى اإلعجاز  :إعجاز القرآن -٢
القرآن  –القرآن والمعارف  –القرآن معجزة خالدة  –القرآن معجزة إلهية  –شابه أرقى فنون العصر 

القرآن واإلخبار  –القرآن واإلتقان في المعاني  –القرآن في نظامه وتشريعه  –يان واالستعانة في الب
 القرآن وأسرار الخليقة. –بالغيب 

 –كيف يثبت اإلعجاز لجميع البشر  –القرآن والقواعد العربية  :أوهام حول إعجاز القرآن -٣
إثبات  –جبر والتفويض إبطال ال –وجود التناقض في اإلنجيل   –مخالفة قصص القرآن للعهدين 
أسلوب القرآن في  –القرآن كان مجموعًا على عهد النبي (ص)  –األمر بين األمرين في القرآن 
 سخافات وخرافات.  –جمعه بين المواضع المختلفة 

بشارة التوراة واإلنجيل بنبوة محمد  –إثبات المعجزات بالبراهين المنطقية  :حول سائر المعجزات -٤
 (ص).

عاصم بن   –ابن كثير أكملي  –عبد اهللا بن عامر الدمشقي  –تمهيد  :على القرآن أضواء -٥
يعقوب بن اسحق  –خلف بن هشام البزار  –حمزة الكوفي  –أبو عمرو البصري   –بهدلة الكوفي 

  يزي بن القعقاع المخزومي. –الحضرمي 

أدلة تواتر  –اتر القراءات تصريحات نفاة تو  –تواتر القرآن من الضروريات  :نظرة في القراءات -٦
 جواز القراءة بها في الصالة. –حجية القراءات  –القراءات واألحرف السبعة  –تعقيب  –القراءات 

 –عرض الروايات حول نزول القرآن على سبعة أحرف  هل نزل القرآن على سبعة أحرف ؟ -٧
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اللغات الفصيحة  –اب السبعة األبو  –المعاني المتقاربة  –وجوه األحرف السبعة  –تهافت الروايات 
 اللهجات المختلفة. –سبع قراءات  –الكثرة في اآلحاد  –االختالف في القراءات  –لغات مضر  –

 –نسخ التالوة  –رأي المسلمين من التحريف  –معنى التحريف  :صيانة القرآن من التحريف -٨
دعوى وقوع التحريف  –ة ترخيص قراءة السور في الصال –التحريف والسنة  –التحريف والكتاب 

 المفهوم الحقيقي للروايات. –عرض روايات التحريف  –شبهات القائلين بالتحريف  –من الخلفاء 

مخالفة أحاديث الجمع  –تناقض أحاديث الجمع  –أحاديث جمع القرآن  :فكرة عن جمع القرآن -٩
  .النتيجة –ريف بالزيادة أحاديث الجمع والتح –مخالفة أحاديث الجمع لإلجماع  –مع حكم العقل 

 –حجية ظواهر القرآن أدلة إسقاط  –حجية ظواهر القرآن: إثبات حجية ظواهر القرآن  - ١٠
العلم بإرادة خالف  –غموض معاني القرآن  –النهي عن التفسير بالرأي  –اختصاص فهم القرآن 

  .المنع عن إتباع المتشابه – الظاهر

النسخ في  –إمكان النسخ  –النسخ في االصطالح  –ة النسخ في اللغ النسخ في القرآن: - ١١
 –نسخ الحكم دون التالوة  –نسخ التالوة دون الحكم  –النسخ في التوراة    –الشريعة اإلسالمية 

آراء أخرى حول  –أحكام الكافر المقاتل  –الرجم على المتعة  –مناقشات اآليات المدعى نسخها 
 –حكمة تشريع صدقة النجوى  –سبب نسخ صدقة النجوى  –أحاديث العمل بآية النجوى  –اآلية 

 تعقيب. –تعصب مكشوف 

أقسام  –موقف البداء عند الشيعة  –موقف اليهود من قدرة اهللا  –تمهيد  البداء في التكوين: - ١٢
 حقيقة البداء عند الشيعة. –ثمرة االعتقاد بالبداء  –القضاء اإللهي 

  شبهات وأقوال. –تخصيص القرآن بخبر الواحد  –مدارك التفسير  أصول التفسير: - ١٣

 

 –صفات اهللا الذاتية والفعلية  –أثر الفلسفة اليونانية في حياة المسلمين  حدوث القرآن وقدمه: - ١٤
 أدلة األشاعرة على الكالم النفسي. –نفي الكالم النفسي  –الكالم النفسي 

 تفسير خاتمة الكتاب. - ١٥
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 بعض المصادر والمراجع:

 د التقريرات: السيد أبو القاسم الخوئي (ره).أجو   -١

 أحكام القرآن: الجصاص.  -٢

 إعجاز القرآن: الرافعي.  -٣

 الفخر الرازي. –تفسير الرازي   -٤

 الجزائري. –التبيان   -٥

 تفسير ابن كثير.  -٦

 صحيح البخاري.  -٧

 صحيح الترمذي.  -٨

 ابن منظور. –لسان العرب   -٩

  .الموافقات: للشاطبي  - ١٠
 الناسخ والمنسوخ: النحاس.  - ١١
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 الصرفلنحو و ا

  الدكتور عبد الكريم الزبيدي :األستاذ المحاضر

 .الجزء الثاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد –شرح ابن عقيل : الكتاب المقرر

 :رجحروف ال

 .رجد حروف الدع -

 .رجال فحرو  يمعان -

 ).منذ( مذ) و( حكامأ -

   .رجال فض حرو ما) بعد بع( ادةيز  -
 ).رب( فذح -

 :إلضافةا

 .اإلضافةتعريف  -

 .فيبمعنى الالم ومن و  اإلضافة -

 .اإلضافة أنواع -

 .اإلضافة أحكام -

 .وزجوما ت إضافتهما تجب  -

 .وكلتا كال -

 .وأحكامها أي -

   ).قبل وبعد(ر) وغي(مع) و( ن) ودل( -
 .ليهإحذت المضاف  -

 :المصدر لعماأ

   .ر عمله، فعله، وأحكامهدصمل الاعمأ -
 .ر وعملهدسم المصا -

 :اعلفسم الاعمال أ

 .حكامهوأنواعه أاسم الفاعل و  -
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   .صيغ المبالغة، عدد ها وأحكامها -

 :عولفاسم الم أعمال

 .لفعو اسم الم أحكام -

 :بنية المصادرأ

   .المتعدى والالزم ير الثالثدمص -
  ثي الير الثغر دمص -
 .ةيأالمرة واسم اله اسم -

 :ولعبنية اسم الفاعل واسم المفأ

 .لفاعل من الفعل الثالثياسم ا -

 .ثيثالال اعل من غيرفاسم ال -

 .يالثثل من الو بناء اسم المفع -

 .ثيالثير الغعول من فبناء اسم الم -

 :ة المشبهةفالص

 .اهتها وعملغصيا ،عالمتهاو بهة شة المفالص -

 :جبعالت

 .صيغتا التعجب -

 .جبتعصاغ منه فعل الي شروط ما -

 .حكام التعجبأ -

 :ماراهجري مجوما ي سبئو م عن

 .س وفاعلهمائنعم وب -

 .نواع فاعلهماأ -

   .ح والمخصوص بالذممدالمخصوص بال -
 ).ساء( عللفا -

 ).حبذا ال( حبذا) و( -
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 :ضيلفل التعافأ

   .فعل التفضيلأيصاغ منه  يالفعل الذ -
 .ضيلففعل التأاع أنو  -

 .فعل التفضيلأول معم -

 :عتالن

 .نواعهأتعريف التابع و  -

 .نواعه وأحكامهأالنعت و  -

 .دالمفر  تالنع -

 .طوعقملة والنعت المجالنعت ال -

 :كيدو الت

 .نواعهأوكيد و تال -

  .جمع وفروعهأالتوكيد بكل وكلتا و  -
 .توكيد النكرة -

 .يللفظاالتوكيد  -

 .توكيد الضمير -

 :طفعال

 .العطف أقسام -

 .العطف أحكام -

 .لدعطف البيان والب -

 .عطف النسق -

 .حرف العطف -

 .سامهأق -

 .العطف على الضمير -

 .العطف فحر  فحذ -

  .سم وبالعكسعل على االفعطف ال -
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 :البدل

   .نواعه وأحكامهأل و دالب عريفت -
 .علفعل من الفل البد -

 :النداء

 .عمالهستاء ومواضع اندحرف ال -

 .نواع المنادى وحكم كل نوعأ -

 .حكام تابع المنادىأ -

 .اءندزمة للالاألسماء بالم -

 .االستغاثة وأحكامها -

 .بة وما يتعلق بهادالن -

 .م المرخمعريفه وحكم االستم و ترخيال -

 :صاصتاالخ

   .اءندبين االختصاص وال -
 .ٕاعرابهو ة االختصاص ثلمأ -

 :واإلغراءالتحذير 

 .يرذتعريف التح -

   .نواع التحذير وحكم كل نوعأ -
 .، معناه وحكمهاإلغراء -

  :صواتواأل ألفعالسماء اأ
 .معنى اسم النعل -

 .لافعسماء األأنواع أ -

 .نواعهاأسماء األصوات و أ -

 :نونا التوكيد

   .كيد وما يؤكد بهماو تنونا ال -
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 .تتصل بهما يل التااألفع -

 :نصرفي ال ما 

 .مة المنصرفالوغير منصرف وع فسم إلى منصر قسام االأ -

 .فسم من الصر سبب منع اال -

   .عجمو هى النت، صيغة مونف والنأللالوصفية، زيادة ا أنيثلف التأ -
 .جمةو الع ية، العلمثينأتوال ية، العلمجيب المز يركتوال يةالعلم -

 .لعلمية ووزن الفعلا -

 .للضرورة فصرف الممنوع ومنع المصرو  -

 :لفععراب الإ

 .همرفع الفعل المضارع ونصبه وجز  -

   .نأم، حتى، ال، النذإنواصب الفعل المضارع،  -
 .جزم المضارع -

 .زمجعوامل ال -

 .علينزم فتج تيال تاألدوا -

 .الشرط باو فعل الشرط وج -

  

 :ما، لو ال، لو ماألو، 

   .علفصاصها باللو) واخت( لااستعم -
 ).ماأ( حكامأ -

 ).لو ما(ال) وو ل( لااستعم -

 :مالف والأللخبار بالذي وااإل

 .خبر عنهي ياالسم الذ -

 .هنيراد األخبار ع لذيسم اشروط اال -

 :لق بهعد وما يتعدال

 األعداد وتمييزها -

 .ردفالعدد الم -
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 .د المركبدالع -

   .صياغة فاعل من العدد -
 .يةهامستفكم اال -

 .كم الخبرية -

 .يكأ -

 .كذا -

 :الحكاية

 .وبمن أيالحكاية ب -

 :نيثتأال

 .نيثأعالمات الت -

   .عالمة له وكيف يعرف ال ذينث الؤ الم -
   .فيها المذكر والمؤنث ييستو  يالت غالصي -
 .الممدودة والمقصورة ثلف التأنيأ -

 :صور والممدودقالم

 .ودمدضابط المتصور والم -

  .صور والممدودقمن الم يالقياس والسماع -

 .ر والممدودنية المقصو تث -

 .ودمدسم المنواع همزة االأ -

 .جمع المقصور والممدود -

 :جموع التكسير

   .بنية جموع القلةأ -
 .بنية جموع الكثرةأ -

 :رغيصتال

 .اءسمغير األتصكيفية  -
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 .نيثألف التأم بتو سم المخغير االتص -

 .ينل فه حر يانث يسم الذتصغير اال -

 .اءتال ب نثالمؤ  ثيالثم واالسم الخوالمر  شيءه نف محذ ير ماتصغ -

  النسب
 .النسب ةددة عالمشء المياال -

 .لفأ هخر آالنسب إلى ما  -

  .و جمعأية ثنره عالمة تآخسب إلى ما نخره ياء مشددة والآص والى ما قو ب إلى المنسالن -
  .الالم والفاء وفود والمركب ومحذمدعيلة والنسب إلى المفالنسب إلى ما كان على وزن  -
 .النسب إلى الجمع -

 :لةواإلماالوقف 

 :التصريف

 .قسام الكلمةأمعنى التصريف وماذا يشمل من  -

 .االسم المبرد والمزيد -

 .سموزان االأ -

 .النعل المبرد والمزيد -

 .يثي و الرباعالوزان الفعل المجرد الثأ -

 .المزيد فوالحر  يصلاأل فمعرفه الحر  -

 .الميزان الصرفي -

   .تاء والهاءف والواو والياء والهمزة والميم والنون والأللمواضع زيادة ا -
 .صلو همزة ال -

 :اإلبدال

 .يرهاغدل من بت يالحروف الت -

 ء.يا وف والواأللقلب ا -

 .بدال النون ميماً إ و  لفاً أقلب الواو والياء  -

 .في الكلمة اللاإلع -

 .اضعهومو  بالنقل لاإلعال -
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   .ل العينتل الالم ومعتل من معو عفالم ماس -
 .بدال حرف اللين تاءإ -

 .ل التاء طاءابدإ -

 .ياو و ل الثامن الم اوو ف الذح -

 .ينثلحد المأحذف  -

 :مغااإلد

 .وما ال يجوز اإلدغاموز فيه جما ي -

 .كفيه الفب ال يجوما  كفوال اإلدغامز فيه و ما يج -

 ر والمراجع:دبعض المصا

  .يصار نابن هشام األ: ة ابن مالكيلفأوضح المسالك إلى أ  -١

 .ينصار ن هشام األباي: المغن  -٢

 .حسن إبراهيم .دوافي: ال والنح  -٣

 .مصطفى حسن .د: اء النحويحإ  -٤

 .صارينام األشابن ه: ىدى وبل الصندطر الق  -٥
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Islamic English – 2nd year 
By Dr. Colin Turner 

 
1. Surah Al-Fateha 

2. Identity 

3. Renewal of contemplation 

4. The power of reasoning 

5. The acquisition of knowledge 

6. The branches of knowledge 

7. What is knowledge? 

8. Jurisprudence & Knowledge 

9. The ideal process of Islam (a) 

10. The ideal process of Islam (b) 

11. Diseases of the soul (a) 

12. Diseases of the soul (b) 

13. Diseases of the soul (c) 

14. Diseases of the soul (d) 

15. Diseases of the soul (c) 

16. Diseases of the soul (f) 

17. The fundamentals of religion (a) 

18. The fundamentals of religion (b) 

19. The fundamentals of religion (c) 

20. The fundamentals of religion (d) 

21. The fundamentals of religion (e) 

22. The fundamentals of religion (f) 

23. The fundamentals of religion (g) 

24. The narrative proofs & the rational proofs  

25. Proofs for the existence of Resurrection (a)  

26. Proofs for the existence of Resurrection (b)  

27. The fundamentals of religion (h) 

28. The fundamentals of religion (i) 

29. Allah's Names 

30. The Oneness of Allah (a) 

31. The Oneness of Allah (b) 
 
READING LIST: 

1. THE HOLY QUR'AN, Arabic Text & English Translation. 

2. AL-MIZAN, Tabatabai. 

3. THE DICTIONARY FOR THE HOLY QUR'AN, Dr Fuad Abdul Baqi. 


