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 صول علم الرجال أ

 يالهادي الفضل الدكتور عبد :المحاضر األستاذ

 .يضلفعبد الهادي ال .د ال،صول علم الرجأ :ررقالكتاب الم

 :دمة علم رجال الحديثقم

 جالة علم الر القسماء الرجال، عأل و ارق بين علم الرجفال، تهدائفعه، و ضو ميته، تعريفه، مست
سماء أليف في أالحديث، الت جالسماء ر أة أ، نشجالعلم الر  خرى، تارية األخعيبالمعارف الشر 

ة أشن – ل الرجاليةو األص – موالتراج جالسماء الر أرق بين فال – تبويب الكتب الرجالية –ال الرج
  .المصطلحات العامة – العلم الرج يليف فأالت – جالعلم الر 

 :علم الرجال عدواق

ماد عتا – ة العدالةعينو  –ي ة الراو فر معإلى  الطريق –يين الرجال ييماتقشروعية تم – يميقواعد التق
دعاء  – ماماإل نص – رينخيمات الرجاليين المتأتقياقف من و لما – دامىقتقييمات الرجاليين ال

 – يه الرجالي للحديثقتصحيح الف – ن ألسانيدهيتوثيق الرجالي – خ النجاشيو يق شيثتو  – ماماإل
س فللن ةالشهاد – كثرة الرواية – جماع على التوثيقاإل – جازةيخة اإلشم – يخ المفيدشتوثيقات ال
 .ديم قول النجاشيقت – التعارض بين التوثيق والتجريح – التعارضاعد قو  – بالتوثيق

 :علم الرجال يد فئفوا

 – اكتر شاال – اهتبشالا – اقتر ففاق واالتاال – ختالفتالف واالئاال – سماء الرواةأمشكالت 
 .تهاراالش

 :ةعربسانيد الكتب األأ إيضاحات

 .يبيينذسانيد التهأ – سانيد الفقيهأ – سانيد الكافيأ

 :االختصار و الرموز

 – اختصارات كتب الحديث الثمانية – صحاب األئمةأز الصحابة و و رم – لقاب األئمةأكنى و 
 .اللرجااختصارات كتب 

 

 :المراجع والمصادر
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 اإلسالميةالتربية 

 يبستانالد محمو الدكتور  :المحاضر األستاذ

   تعريف التربية - المقدمة -
 اليوميةحياة صلة التربية بال - واجتماعيةفردية  :التربية -

 التربية من حيث المربي والمربى -

 اإلسالميةفي التربية  الوراثية العوامل -

 سفوعلم الن اإلسالميةالتربية  -

   دةالوالما قبل الوالدة وما بعد  – ثيمراحل التحسين الورا -
 مرحلة الطفولة المبكرة -

 المتأخرةمرحلة الطفولة  -

 المقارنةالتربية الجنسية  -

 ظاهرة األسرة -

 لألسرةالطبيعي  التوقيت -

 عوامل ضعف األسرة الغربية -

  ع الغربي متمجالغربية وال األسرة ىة علأنتائج تحرير المر  -
 ماإلسالفي  المرأةوق قح -

 تمع على مر العصورجعدد الزوجات حاجة واجهها المت -

 مالاإلسكرية في فلتربية الا -

 قلمية العنت -

 اإلسالمسية في فالتربية الن -

 والوقائية جيةعالسية الفالتربية الن -

 ياً و وترب ية طبياً فسمراض النخيص األشهمية تأ -

 خيص العيوب النفسيةشوسائل ت -

 الحب والبغض – اض التربوية القلبيةر ماأل -

 الحب النافع والحب والضار -

 األمراض التربوية اللسانية -
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 هفقصول الأ

 يناضل الميال ف يدكتور السدال :رضالمحا األستاذ

 :طعقال

  ؟ هفصاديم لم أاقع و الف ع حجة سواء صادطقهل ال
   ؟ة جلية حقدمات العقطع الحاصل من المقهل ال

 .طاعقطع الق

 ؟ صيالً تفكالمعلوم  جماالً إهل المعلوم 

 .لااالمتثام قم فيجمالي اية العلم اإلفك

 .فيكلتجز النفي ت يجمالالعلم اإل يةكفا

 :الظن

 .ةعيي األحكام الشر فبالظن  دوع التعبقو 

 :ون المعتبرةالظن

   .ةناب والستالك ظافلأنباط األحكام من تاس يف معمولةال تاإلمارا
 .يص مراد المتكلمشخما يعمل لت

 .اهرظو خيص الشالظن المعمول لت

 .حدوابر الخول بقماع المنجتاال

 .ىفتو ال يالشهرة ف

 :احدو خبر ال

 .ية خبر الواحدجح

 .ية المانعينجح

 .وزينجحجية المح

 .بها اللواالستدر من السنة طوائف من األخبا

 .احدو جماع على حجية خبر الاإل

 .اإلجماعدير قمن وجوه ت

 .االنسدادليل د
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 .دمات دليل االنسدادقم

   .يبين الحكم الواقعي والحكم الظاهر  يالظن ثالاالمتفرق في  ال
 .و قضية كليةأقضية مهملة  االنسدادنتيجة دليل 

   .يللدال ظافلأة بقمارة متعلإ مارة على حكم و إفرق بين الظن من  ال
   .من عهدة األحكام جابت بالمقدمات هو االكتفاء بالظن في الخرو ثال

 .صول الدينأ يبار الظن فعتفي ا

 .رهاغير خار آثه آيب علرتالظن فهل يت يةا على عدم حجنيبنلو 

  

 :الشك

   .فكليتالشك في نفس ال
 .نةل في السيلدال

 .جماعاإلي فليل دال

   .مو ا المعصضعن ر  فلي الكاشمعال اعماإلج 
 .التكليف نمن دون بيا باقبح العقل بقحكم الع

  
 الكتب المساعدة:

 .رظفا المضد ر محم خلشيا :هفقصول الأ  -١

 .الحكيم قيد تمحملسيد ا :ارنقالم فقهل العامة للو صاأل  -٢

 .يمادعتى اطفللشيح مص :لو صد األئرافشرح   -٣

 .ثالات الثق، الحلردمحمد باقر الص يدلسا :لو صي علم األفدروس   -٤

 .صولاأل في يئخو ريرات السيد القت  -٥

 .دخونم اآلظكا مدمح :اية األصولفك  -٦

  .وين العليبن الحس يعل ول:اية األصفي شرح كفروس وحلول د  -٧
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 يرفستال

 يد هادي آل راضمحمخ يالش :المحاضر األستاذ

 ولىالطهارة األ – حكام الوضوءأ: ولسم األقال

 دمةقالم

lbn×@ñŠbèİÛa 
الِة فاغِسُلوا ُوُجوَهُكم َوَأيِدَيُكمإلى  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقمُتم ( :األولى اآلية الَمَراِفِق إلى  الصَّ

   ) ... الَكعَبينِ إلى  َوامَسُحوا ِبُرُؤوِسُكم َوَأرُجَلُكم
 اآليةاهر ظ :البحث األول

 ةالالصإلى  ذا قمتمإ :الثانيالبحث 

 ءوضو وجرب ال :الثالثالبحث 

 وافاغسل :البحث الرابع

 جوهكمو  :مسالبحث الخا

 جهو فية غسل اليفي ك :البحث السادس

 المرافقإلى  يديكمأو  :البحث السابع

 سكمو وامسحوا برؤ  :البحث الثامن

 رجلكمأو  :البحث التاسع

 الكعبينإلى  :البحث العاشر

 األعضاءفي وجوب الترتيب بين  :عشر يالبحث الحاد

 ؟ زئالمسح على الخفين هل هو جا :بحث الثاني عشرال

 الطهارة الثانية – سلغال: القسم الثاني

  ي عر شالغسل واجب  -
  وجوب الغسل  ةلأد -
 الغسل يةفيك -

 الطهارة الثالثة – التيمم: سم الثالثقال

 د الماءو لعدم وج يةار الطهارة المائعتبيها افط قتس تيارد الو الم -
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 المرض  -أ

 رفالس  -ب

 رغاألصو الحدث األكبر   -ج

 ؟ التيممإلى  يل المصلنقء هل يتوضو واجبات ال عضلب الإي فدار ال يكقذا كان الماء بمإ -

  ابع ر م القسال
 طيباً  صعيداً  -

 يدسير كلمة الصعفل في تااألقو  -

 مطلق التراب  -أ

 التراب الخالص  -ب

 ضمطلق وجه األر   -ج

 ؟ باً طيما هو المراد من كلمه  -

 لك الطهارةذب فتشترط :اهرطلاب بمعنى يالط  -أ

 اً بصو غم نكو ين ال أ :اللب بمعنى الحيلطا  -ب

 .الطيب بمعنى المنبت  -ج

 .ه على حالته الطبيعيةنالطيب بمعنى كو   -د

 يكمديأهكم و و بوج وامسحفا -

 ضف في ضرب اليدين على األر الختاال -

 و بعضهأاب كل الوجه تيعف في اسختالاال -

َحَرٍج َوَلِكن ُيِريُد ِلُيَطهََّرُكم َوِلُيِتمَّ َما ُيِريُد اُهللا ِلَيجَعَل َعَليُكم مِّن  ... ( اآليةيل ذالبحث في  -
  .) ِنعَمَتُه َعَليُكم َلَعلَُّكم َتشُكُرونَ 

َالَة َوَأنُتم ُسَكاَرى َحتََّى َتعَلُموا َما َتُقوُلوَن َوَال ُجُنبًا  (: الثانية اآلية َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتقَرُبوا الصَّ
ِئِط َأو اَحتََّى َتغَتِسُلوا َوإِن ُكنُتم مَّرَضى َأو َعَلى َسَفٍر َأو َجاء َأَحٌد مِّنُكم مِّن الغَ ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل 

 َعُفّوًا َالَمسُتُم النَِّساء َفَلم َتِجُدوا َماء َفَتَيمَُّموا َصِعيدًا َطيِّبًا َفامَسُحوا ِبُوُجوِهُكم َوَأيِديُكم ِإنَّ اَهللا َكانَ 
 ) َغُفوراً 

 مهبناء العامة ومفسريهم ومؤرخيأد عن اآلية سبب نزول -
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 بناء العامةأعلى ادعاء  ةمامياإل يرد مفسر  -

 الصالة في حالة السكر إيقاعحرمة  -

 وقعها المكلف في هذه الحالةأن الصالة لو البط -

 )ثالث عنحديث رفع القلم (ط العامة للمكلف ئحد الشراأل قالع -

 نابةجالصالة في حالة ال عنالنهي  -

ارة بو مواطن الصالة التي هي عأة الشريفة هو مواضع ياآل ين المراد بالصالة فأل ااحتم -
 عن المساجد

 مالن هذا االحتئقراو لة أد -

الَة َوُيؤُتوا الزََّكاَة  ( :الثالثة اآلية َوَما ُأِمُروا ِإال ِلَيعُبُدوا اَهللا ُمخِلِصيَن َلُه الدِّيَن ُحَنَفاء َوُيِقيُموا الصَّ
 ) الَقيَِّمةِ َوَذِلَك ِديُن 

   .العبادات يالنية من جملة الواجبات ف -
   .ا)ليعبدو (م في كلمة الت الاحتماال -
 .الفعل فيالنية بمعنى القصد  -

 .النية بمعنى قصد القربة -

  ) ال َيَمسُُّه ِإال الُمَطهَُّرونَ  ِفي ِكَتاٍب مَّكُنوٍن  ِإنَُّه َلُقرآٌن َكِريٌم  ( :الرابعة اآلية

ñý—Ûa@lbn×@ @
َالَة َكاَنت َعَلى الُمؤِمِنيَن ِكَتابًا مَّوُقوتاً  ... ( :األولى يةاآل   ) ِإنَّ الصَّ

 :اآليةمفردات 

 الكتاب  -أ

 قوتو الم  -ب

  

َالِة الُوسَطى َوُقوُموا ِهللا َقاِنِتينَ  ( :الثانية اآلية َلَواِت والصَّ   ) َحاِفُظوا َعَلى الصَّ
 اآليةردات فالبحث األول في م -

 المحافظة على الصالة  -أ

  ىسطلصالة الو ا  -ب
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 طىوسالة الصالبد اي المر ف ةاصخوال ةالف العامختا -

 ينتموا هللا قانو وق -

الِة َواصَطِبر َعَليَها ال ( :الثالثة اآلية    ) َوالَعاِقَبُة ِللتَّقَوى َنسَأُلَك ِرزقًا نَّحُن َنرُزُقكَ  َوأُمر َأهَلَك ِبالصَّ
 آليةل ياإلجمالالمعنى  -

  االت الثالثحتمالمراد باألهل واال وه ما -
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 يان والمذاهباألد

 راهيم العاتيإبر و الدكت :المحاضر األستاذ

 :لدخم

 عو ضمو ال يةهمأ  -١

 ريف الدينعت  -٢

 اللغة في  -أ

 في االصطالح  -ب

 اليهودية :ولالفصل األ

 دو نبذة تاريخية عن اليه  -١

 إسرائيلبنى  عقيدة  -٢

 من كتبهم يلئإسرابني  عقيدة  -٣

 وهيةاألل  -أ

  تهداباحل عر اته، مفص :يهوه -
 شعياأد عنداء الوحدانية ن -

 يلئسراإفي كتب بنى  األنبياء  -ب

 خرة والبعثد في اآلو اليه عقيدة  -ج

 كلهيالتابوت وال  -د

 ة والقرابينهنالك -هـ

 يةودالفرق اليه  -٤

 الفريسيون  -أ

 نو الصدوقي  -ب

 راؤونقال  -ج

 ةالكتب  -د

 يدو ر الفكر اليهدمصا  -٥

 مودتلال -ب    )التوراة(م يدقالعهد ال -أ
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 ةالمسيحي ي:لفصل الثانا

 نير المسلمظلمسيحية في نا  -١

  نرببيغال ينكر فعند الم ةحييسمالو ح يلمسا  -٢
 عهاضالمسيحية الحالية ووا  -٣

 ي المسيحيةفور بولس د  -٤

 يثثلالت   -أ    :سس العقيدة المسيحيةأ  -٥

 هية المسيحو لأ -ب

 دسقالح ة الرو وهيلأ  -ج

 ن والرسليو ار و الح  -٦

 دسمقلكتاب الا  -٧

 نو ريو سطالن   -أ    :لهاو راء حواآلسيح مبيعة الط  -٨

 )ذكسو رثاأل(ن و بيو عقيال -ب

 )كيلثو الكا(ن نيو الملكا -ج

 نييصالح الدحركه اإل  -٩

 مارتن لوثر وتأسيس المذهب البروتستانتي -

 ماإلسال :الفصل الثالث

 اإلسالمر و تمعات قبل ظهجحالة األديان والم :ديتمه  -١

 ؟ مالاإلسما هو   -٢

 يمانواإل  مالاإلس -

 رقفثرها في نشوء الأات المسلمين و فالخ  -٣

 في رحاب التاريخ  -٤

 نقالب السياسيان واالعثمخالفة  -

 صيلاأل اإلسالمإلى  التصحيح والعودة )ع(مام علي ة اإلالفخ -

 مههم فرقأارج و و ر الخو ظه  -٥
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 التشيع  -٦

 ريفهعت  -أ

 هتأنش  -ب

 لكيسانيةا -  :هم فرق الشيعةأ  -ج

 الزيدية -

 ليةعيإلسماا -

 ثنا عشريةمامية االاإل -

 الجبرية  -٧

 يةلقدر ا  -٨

 ةئلمرجا  -٩

 تهمأنش -: أةالمعتزل  -١٠

 التوحيد -  :األصول الخمسة -ب   

 العدل -

 نيالمنزلت ينالمنزلة ب -

 ديوالوع عدالو  -

 كرنالم نع نهيو ال فالمعرو باألمر  -

 ةنهل السأ  -١١

 )بلنن حبا ،عيفاشس، النن أبمالك (يث حدالب احصأ - :روعفال فيهم فالتاخ  -١

 )ةفينح وب(أ أيصحاب الر  - 

 :لو الفهم في األصتخا  -٢

 ة والمشبهةياتفصال -

  أتهمنش   -: أألشعريةا -
 األلوهية -١: ائدهمقع -ب

 نرآقلق الخ - ٢

  ةنينسالحرية اإلا - ٣
 دعيعد والو و ال - ٤
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 :ردهم المصاأ

 .ة األدياننار قعة مو سو م بي:حمد شلأ .د  -١

  دو هيال :األول الجزء -
 المسيحية :نياثالجزء ال -

 مالاإلس :الثثال الجزء -

 الكبرى دهنات النديا :عبالجزء الرا -

 .نيةدصرانية مع العلم والمنوال اإلسالم ه:د عبدمحمالشيخ   -٢

 .رسيةدالرحلة الم ي:اد البالغو د جمحميخ شال  -٣

 .خصومه وأباطيل اإلسالمق ئاقح :د العقادمحمو اس عب  -٤

 .)اإللهيةيدة قة العأبحث في نش( اهللا :د العقادمحمو اس عب  -٥

 .محاضرات في النصرانية :بو زهرةأيخ محمد شال  -٦

 .ارنقالدين الم :رفل جعاد كمممح .د  -٧

 .التاريخد في و العرب واليه :سهو حمد سأ .د  -٨

 .اإلسالمالدونمة بين اليهودية و  :حسن ير هادفجع .د  -٩

 .ينانر قفرقة ال :حسن يجعفر هاد .د  -١٠

 .)جزاءأة الثث(النحل و الملل  :هرستانيشال  -١١

 .اإلسالميينمقاالت  ي:ألشعر ا  -١٢

 .اإلسالميينمذاهب  ي:الرحمن بدو  دعب .د  -١٣

 .يعةشالنوبختي، فرق ال  -١٤

 .)سيو للط(اد قعتريد االجكشف المراد في شرح ت :العالمة الحلي  -١٥
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 اإلسالميالتاريخ 

 براهيم بيضونإر و الدكت :المحاضر األستاذ

   :ميةالاإلسمعالم الدولة 
 .ترة المكيةفال  -١

   .ئفالطاإلى  التوجه  -٢
   .مامةيالإلى  جهتو لا  -٣
   .مكةإلى  الرجوع  -٤
 .ينةدالمإلى  قالنطاال  -٥

   :األولىبرز التنظيمات أ
 .الصحيفة  -١

 .المؤاخاة  -٢

   .دو ة مع اليهقالعال  -٣
 .ينقة مع المنافقالعال  -٤

 .وة بني المصطلقغز في  - ٢  .حدأوة غز في  -١ :مواقف عبد اهللا بن سلول

   :ةيتصادالقالحياة ا
   .االقتصاد  -١
   .زراعةال  -٢
 .مئالغنا  -٣

 التجارة  -٤

 :اة السياسيةالحي

 .د الجهادئاو ف – ب الجهادوجو  – الجهاد  -١

 .ةصلح الحديبي  -٢

 .برز مالمحهاأو  يةالخارج سةايالس  -٣
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 .لئباقة مع الالقالع  -٤

 .ة مع البيزنطيينالقلعا  -٥

 :ةالفقضية الخ

   .منوالي ةماميسيما في البائل القداد بعض التار   -١
 (ص) ؟ عد الرسولبمر ن يكون له األمَ   -٢

 :ديرغبيعة ال

 .ع)(علي  فةالخضوعية على و المؤشرات الم  -١

 .برخيدق و خنحد والأ ةي معركلإلمام علي (ع) ف يادقيالدور ال  -٢

   .امنول مكة لتحطيم األصخثناء دأ إلمام علي (ع)ل(ص) ل و الرس اختيار  -٣
 .(ع)لعلي  (ص) لو ميل الرس  -٤

 .راءةبال غ سورةيتبل  -٥

 :)ةفيقاجتماع الس(ة الفالخإلى  المدخل

 :األنصارجبهة   -١

 .وأسبابها األنصارخوف ت  -أ

 .د بن عبادةعياد سقبقف متصلب و م  -ب

 .رنذيادة الحباب بن مقي بقموقف توفي  -ج

 .موقف يتعاطف مع المهاجرين  -د

 :جبهة المهاجرين  -٢

 .ميإسالاتجاه   -أ

 .اتجاه وسطي  -ب

 .ياتجاه قبل  -ج

 :ة الردةركح وأل ئباقورة الث

 .سياسية بحتة – بليةقاسية يس – تصاديةقا: باب حركة الردةأس  -١

 .تها العسكريةو وحدة المدينة وق  -٢
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 .رباءقمعركة ع – بائلقورة الث ضاء علىقنحو ال حركتلا  -٣

 .هل البحرينأرة و ث  -٤

 .ن وحضرموتمالي يالردة ف  -٥

 :وحتقة بين حركة الردة وحركة الفالالع

 .ائجهاتسبابها ونأكة مؤتة و معر  -

 :سبابهاأدوافعها و  –اإلسالمية توح فحركة ال

 .يانب النظر الج  -١

 .يانب العملجال  -٢

 .قتصاديانب االجلا  -٣

 :راقعفتوح ال

 ).كاظمة(لدة بعملية األ  -١

 .لحيرةافتح   -٢

 .راقعفتح ال  -٣

 .هائجمعركة القادسية ونتا  -٤

 .الفارسية ريةو اإلمبراطط قو س  -٥

   :الراشدي عهدوح في الشام ومصر في التالف
 .ركة اجنادينمع  -١

 .كو معركة اليرم  -٢

 .ح الشامتف  -٣

 .ح مصرتف  -٤

 :الدولة الراشدية

 ةفلي عمر الخالو ت  -١

 .ظيم الدولةنت  -٢
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 .ناز تو وال داريةالسياسية اإل  -٣

 .ولةدلا داتئعا  -٤

  .ضةي والمعار ضع األرازيو تاسة يس  -٥
 .يات الدولةسيم والقت  -٦

 .ىر و سياسة الش  -٧

   .بطاخعمر بن ال يفةه الخلققبرز ما حأ  -٨
 .ودوافعه لتيااالغ  -٩

 .لاتيغته باالقرى وعالو مجلس الش  -١٠

 :طف الخطيرمنعان وبداية الفمان بن عثفة عالخ

   .يبلقتماء النات واالمالبسال – عمرة بعد فليخين الياللبنة المنتخبة لتع  -١
 .انفن عبمان ثد ععن يةردفال ةالممارس  -٢

 .الشمالية أفريقيا غزو  -٣

 .ايأرمينح تف  -٤

 .نآر قجمع ال  -٥

 .في عهد عثمان اإلسالمرة يتعثر مس عنبذة ن  -٦

 تنة الكبرىفو الأى عثمان لالثورة ع

 .رةو هدة للثمالم رهاصاتاإل  -١

 .راء والدور البارزقفئة ال  -٢

 .انعثمفي عهد  شكلة األرضم  -٣

   .السلطة يقبائل الكوفة والبحث عن دورها ف  -٤
 .شتر النخعيحركة األ  -٥

 .الربذةإلى  ونفيه يار فر الغذبي أحركة   -٦

 :د مؤتمر الوالةعقة و الفانهيار مؤسسة الخ

 .الشامإلى  ل الخالفةامعاوية وفكرة انتق  -١

   .جها العكسيةئمين ونتااقمحاولة تسوية األمور مع الن  -٢
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 .المدينةإلى  لمعارضةتحرك فصائل ا  -٣

 .مانعثصرع مالحصار و   -٤

  :بي طالب والصراع على السلطةأ بن يمام علفة اإلالخ
 .دمةقم  -١

 ؟ ةالفخالإلى  (ع) يعلاإلمام كيف جاء   -٢

   .ضهما للبيعةقالتحركات المشبوهة لطلحة والزبير ون  -٣
 .باإلدارة مامهتاال  -٤

 .لموقف المعارض لمعاوية وسياسة التغريرا  -٥

 .التطورات في مكة  -٦

   .راق واختيارها عاصمة بديلة عن المدينةعالإلى  من المدينة(ع) علي  اإلمامخروج 
 .رتر األشو فة ودو ار مع الكو الح -

 .هائجالجمل ونتا بحر  -

 :ين والتحكيمفص بوحر  (ع) علي اإلمامة الفخ

 .ةياهات السياسجتالل يددجرز ف ونح  -١

 (ع). يعل جانب اإلمام نالحرب األهلية مي ادفمحاوالت يائسة لت  -٢

 .ريةكودولة معاوية وقوتهما العس (ع) يمام علدولة اإل  -٣

   .عركة الملكمو  لدينمعركة ا –فين لختكرين مفو  ناهيجبين ات يالصراع الحتم  -٤
 .ككتفدايات البضية التحكيم و ق  -٥

 .جر الخوار و ظه  -٦

 ؟ هل كان مصادفة (ع) ليع اإلماماستشهاد 

 :مصادرال

 .لطبريا :تاريخ الطبري  -١

 .ةبقتي نبا :مامة والسياسةاإل  -٢

 .يلمسعود: امروج الذهب  -٣



 20

 ابن أبي الحديد المعتزلي. :البالغة هجرح نش  -٤

 .يرثبن األ: االكامل في التاريخ  -٥

 .بن كثير: ايةو السيرة النب  -٦

 .ابن هشام: السيرة النبوية  -٧

 .لذهبياإلسالم: اتاريخ   -٨

 .ابن عربي: الفتوحات المكية  -٩

 .يدقاو ل: اكتاب المغازي  -١٠

 .ضى العسكريتمر  يدلس: ارستيندمعالم الم  -١١

 .بيضون إبراهيمر و الدكت: الكوفة ياهات المعارضة فجات  -١٢

 .بيضون إبراهيمر و الدكت: الدولة األموية والمعارضة  -١٣

 .نو بيض يمهإبراالدكتور : ابيةجمؤتمر ال  -١٤

   .بيضون إبراهيمالدكتور : د الملكبدولة عإلى  من دولة عمر  -١٥
 .بيضون يمهإبراالدكتور : ميةالساإللدولة االحجاز و   -١٦
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 الفقه

  المظفر محمود كتوردال: المحاضر األستاذ

 :الطالق كتاب

 أركانه في :األول الفصل

 الصيغة -

 .باإلشارة األخرس طالق -

 .اً قمعل الطالق يقع ال -

 .المطلق شرائط -

 .المطلقة شرائط -

 قسامهأ يف :انيثال الفصل

 .يسنلاالطالق  -

 .البائن قالالط -

 .يالرجعالطالق  -

 .لعديا قالطال -

 .الحامل قالط -

 .المريض القط -

 .الرجعة -

 ددعال في :لثالثا الفصل

 .الحامل ةعد -

 .الحداد -

 .ودقالمف -

 .الذمية -

 .دولال مأ عدة -
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 حكاماأل يف :الرابع الفصل

 .الرجعية ةعدال في اإلنفاق وجوب -

  . الرجعية ةعدال في منزلها من رجعياً  المطلقة خروج يحرم -
 .هاخراجإ جالزو  على يحرم -

 .األمة حكم -

 .الحامل البائن الإ قهاالط نئللبا فقةن ال -

 .الغائب وزوجة الحاضر زوجة ةعد -

  : والمباراة الخلع كتاب
 .الخلع صيغة -

 .وشرائطه البذل -

 .والكراهة لذالب -

 .العضل -

 .البذل يف الرجوع -

 .والمباراة الخلع بين الفرق -

  : الظهار كتاب
 .الظهار صيغة -

  . توقيته صحة -
  . العدول حضور -
 .الدخول اشتراط -

 :يالءاإل كتاب
 .تعالى باهللا الإ ءالياإل ينعقد ال -

  . والصفة رطشال عن ءالاإلي تجريد من البد -
 .المولى طئشرا -

 .ءالاإلي ةمد -
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 :انعالل كتاب
 .اللعان سبب -

  . ذفقبال اللعان شرائط -
  . يبالنف اللعان شرائط -
  . يننعالالم طئشرا -
  . عنةالالم شرائط -
 .اللعان كيفية -

 .للعانا حكامأ -

  : التدبير كتاب
  . صيغته -
 .شرائطه -

  : المكاتبة ابتك
  . دينقالمتعا شرائط -
 .جلاأل شرط -

  : تقعال كتاب
  . اإلسالم يف ةيالرق -
  . اإلعتاق وابث -
  . اإلعتاق صيغة -
  . المعتق شرائط -
 .مسائل -

 :اإلقرار كتاب
 .قرالم شرائط -

 .مهمب بلفظ قرأ لو -

  . مال منثر كأ يّ عل يل قال لو -
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  . درهم كذا يّ عل يل قال لو -
  . يهفينا بما اإلقرار يبقتع يف -
 .بالنسب اإلقرار يف -

  : واليمين النذر ابتك
 .الناذر شرط -

 .النذر صيغة -

 .النذر حكامأ -

  . اليمين صيغة -
  . الحلف مبطالت -
 .اليمين متعلق شرائط -

 :المساعدة الكتب
 .النجفي حسن مدمح خشيلا :اإلسالم شرائع رحش في مالالك جواهر -١

 .يالعامل الموسوي يعل بن محمد يدلس: اماألحكا اركمد -٢

  . العاملي الحر الحسن بن مدمح :ريعةشال ائلسم تحصيل لىإ الشيعة وسائل -٣
 .يالطبرس النوري حسين ميرزا :الوسائل مستدرك -٤

 .يمقال بابويه بن يعل بن مدمح :يهقالف يحضره ال نمَ  -٥

 .يالكلين وبقيع بن مدمح ي:الكاف -٦

 .الخوئي الموسوي مسقالا بوأ يدالس :الصالحين منهاج -٧

 .يانستيسال يعل ديالس :تخبةنالم ائلسالم -٨

  .الحسن بن رفجع الحلي ققلمحا :والحرام اللالح مسائل يفاإلسالم  رائعش -٩
 .الحكيم سنحم سيدال :ىثقالو  روةعال مستمسك -١٠

 .يالبحران يوسف خشيلا :الطاهرة العترة حكامأ يف الناضرة ائقحدال -١١

 .الغروي يعل يخشلا :ىثقالو  العروة رحش يف حيقنتال -١٢

 .يردو البروج مرتضى لشيخا :ىثقالو  روةعال مستند -١٣

 


