
 

2018/2019     معھد الدراسات اإلنسانیة بأرلیون -   العلوم اإلسالمیةدراسات  فاتن سلطاني      -  

 
 

 

 
العلوم اإلسالمیة دراسات  
باللغة العربیة   

معھد الدراسات اإلنسانیة بأرلیون  
2019/2020  

فاتن سلطاني  

 
 

 
 
 
 
 
 



2	
 
 

 
المواد المقررة  

1. علوم القرآن   
2. فقھ العبادات   
3. علوم الحدیث   
1. .نواقضھ ,حقیقتھ ,أركانھ ,اإلیمان   
2. فقھ األحوال الشخصیة   
3. أصول الفقھ   

مواد أخرى باإلمكان دراستھا  
السیرة النبویة  

مناھج المفسرین  
یةصد الشریعة اإلسالممقا
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تفصیل المواد  

مدخل لعلوم القرآن  
مناع القطان للشیخ المرجع : كتاب مباحث في علوم القرآن  

التعریف بالعلم و بیان نشأتھ و تطوره : المبحث األول  
القرآن : المبحث الثاني  
الوحي  : المبحث الثالث  
المكي و المدني : المبحث الرابع  
ول ما نزل وآخر ما نزلمعرفة أ : المبحث الخامس  
أسباب النزول : المبحث السادس  
نزول القرآن : المبحث السابع  
جمع القرآن و ترتیبھ : المبحث الثامن  
حرفنزول القرآن على سبعة أ : المبحث التاسع  
القراءات و القراء                      :المبحث العاشر  

القواعد التي یحتاج إلیھا المفسر :المبحث الحادي عشر   
الفرق بین المحكم و المتشابھ : المبحث الثاني عشر  
العام و الخاص : المبحث الثالث عشر  
الناسخ و المنسوخ : المبحث الرابع عشر  

المطلق و المقید :لمبحث الخامس عشر ا  
المنطوق و المفھوم : المبحث السادس عشر  
إعجاز القرآن : المبحث السابع عشر  
أمثال القرآن  : المبحث الثامن عشر  
أقسام القرآن : المبحث التاسع عشر  
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جدل القرآن : المبحث العشرون  
قصص القرآن : المبحث الحادي و العشرون  
ترجمة القرآن : المبحث الثاني و العشرون  
التفسیر و التأویل : المبحث الثالث و العشرون  
شروط المفسر و آدابھ : المبحث الرابع و العشرون  
نشأة التفسیر وتطوره : المبحث الخامس و العشرون
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 فقھ العبادات
 المرجع : كتاب تیسیر فقھ العبادات للقاضي فیصل مولوي

  

 مقدمة
 أسلوب تناول الفقھ

 التطور التاریخي للفقھ اإلسالمي
 العاملون لإلسالم و الفقھ
 طریقتنا في ھذا الكتاب

 الباب األول : فقھ الطھارة
أحكام المیاه    
 النجاسة و إزالتھا

 الحیض و النفاس و الجنابة
 الغسل
 الوضوء
 التیمم

 الباب الثاني : فقھ الصالة
لھا و حكم تاركھاو فضحكم الصالة   
 مواقیت الصالة
 األذان واإلقامة
 شروط الصالة
 فرائض الصالة
 سنن الصالة

 مكروھات الصالة
 ما یباح في الصالة
 مبطالت الصالة
 كیف تصلي
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 أنواع الصالة
 مباحث مختلفة في الصالة

 الباب الثالث : فقھ الصیام
 الصیام في القرآن الكریم

 أحكام الصیام
 أنواع الصیام

 أحكام خاصة بشھر رمضان
 الباب الرابع الزكاة

 تعریف الزكاة  حكمھا  وأھدافھا وآثارھا
 شروط وجوب الزكاة و األموال التي تجب فیھا

 مصارف الزكاة
 حول طریقة أداء الزكاة

 أبحاث مختلفة

 الباب الرابع : فقھ الحج
 الحج في القرآن

 الحج في السنة المطھرة
شروطھ و مسائل أخرى ,فضلھ ,الحج حكمھ  

 المواقیت و اإلحرام
 أنواع الحج
واجباتھ و سننھ ,أركان الحج  

 انتھاء مناسك الحج
 المناسك بالتسلسل الزمني
 زیارة المدینة المنورة

 العمرة
 األضحیة
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 علوم الحدیث
 المرجع : أصول الحدیث علومھ ومصطلحھ

 للدكتورمحمد عجاج الخطیب

 الباب األول : مدخل إلى السنة
 معنى السنة 

 مكانة السنة في التشریع
 الحدیث في العھد النبوي

 الحدیث في عصر الصحابة و التابعین
  النشاط العلمي  في عصر الصحابة و التابعین

 الباب الثاني : تدوین الحدیث
 حول تدوین الحدیث

 ما دون في صدر اإلسالم
 آراء في تدوین الحدیث

 الباب الثالث : علوم الحدیث
 بین یدي الباب

 تحمل الحدیث و أداؤه
 علم تاریخ الرواة

 علم الجرح و التعدیل
 علم غریب الحدیث

 علم مختلف الحدیث و مشكلھ
 علم ناسخ الحدیث و منسوخھ

 علم علل الحدیث
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 الباب الرابع : مصطلح الحدیث
 بین یدي الباب
 الحدیث الصحیح
 الحدیث الحسن
 الحدیث الضعیف

 المشترك بین الصحیح و الحسن و الضعیف
 الصحابة رضوان هللا علیھم

 الحدیث الموضوع

  
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 
 

 

 


