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Department Mission and Introduction 

Arabic, the medium of learning and thinking throughout the history of Muslim Ummah, is 

national language of 22 Arabic countries and has been declared official language of the UNO. 

The Department of Arabic, one of the oldest departments in the University, is a custodian of 

this intellectual Islamic and Arab legacy. Established in 1870, the Department of Arabic is 

honored that the Poet of the East, Dr. Allama Muhammad Iqbal worked here as Macleod 

Arabic Reader during 1899 to 1903. The Department of Arabic is a component of the 

historical Oriental College, under Faculty of Oriental Learning, University of the Punjab. 

 

The Department of Arabic offers degrees and courses at different levels from Ph.D. to basic 

diploma in Arabic. The aspirants across the globe are eligible to get admission in M.A., 

M.Phil., and Ph.D. on merit.  Moreover, a Diploma in Arabic is also offered to cater those 

who want to learn Arabic language for multiple purposes, from understanding the Holy 

Quran to obtaining job/work permit in the Arab world, an economic market of over 300 

million people. Currently, there are 8 Ph.D. faculty members serving the Department. 

 

Vision: 
The Department of Arabic Language looks forward to enhance the status of Arabic Language 

nationally as well internationally through teaching and research contribution. It also seeks it 

to be recognized as one of the best departments producing scholars of Arabic Language and 

Literature.   

 

Mission: 
The mission of the Department is to serve the humanity by providing an excellent academic 

and educational environment for the study of Arabic Language & Literature through holding 

curricular, extracurricular and research activities. 

 

Program Introduction 

BS in Arabic is a broad-based, interdisciplinary degree, which gives students an insight into a 

wide range of social science subjects. This program is developed in line with HEC policy for 

converting the bachelor’s degree into four years. The program is comprised of 127 credit 

hours that are to be completed in a total of eight semesters. First 7 semesters will comprise of 

class work while the last semester shall also contain research along with class work, as the 

thesis work of  6 credit hours will be organized. 

 

It would serve the purpose of meeting our national, social and economic needs, and it would 

also provide the level of competency specified in Pakistan Qualification Framework to make 

it compatible with international educational standards. 

 

Program Alignments with University Mission 

Based on university vision and mission, this program will strive for achieving the following 

aims and goals:- 

1. Improve quality and standard of education in Arabic language and literature to conform to 

national and international standards. 

2. Provide access to higher education in Arabic language and literature to the students at 

national expense. 

3. Equip students with implicit and explicit knowledge of Arabic language, literature and 

culture and develop critical thinking and applied research skills. 

4. Develop Character and inculcate moral values as desired by the Pakistani society 

5. Promote team-spirit, tolerance and peace among students for their holistic development. 
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6. Develop leadership skills among graduates of Arabic Department of the University of the 

Punjab for their diverse roles in the society. 

 

Program Aims and Objectives 

The aims and objectives of the BS Arabic Language & Literature are as follow: 

 It will make students display substantial proficiency in oral and written Arabic, analyze 

Arabic texts and make comparisons between them. 

 It will ensure that the students are aware of the nature, origin, history and scope of Arabic 

Language and its Literature as a modern discipline and its relationship with other 

disciplines. 

 It will enable students to get knowledge of different core linguistic and literary theories 

relevant to the study of Arabic Literature and their various applications. 

 It will inform the students about the role of Arabic Language and Literature in Muslim as 

well as Pakistani society along with the gigantic role it plays in bringing about changes in 

it. 

  It will familiarize the students with Arabic literature written across the Arab world. 

 It will strengthen the social, cultural, political, economic and religious relations between 

Pakistan and rest of the Arab world. 

 It will enhance the employability of the students in various fields, such as media, 

communication, teaching, C.S.S. and other relevant fields. 

 

Market Need 

This course will enable to seek employment in various industries, markets & business fields 

like; teaching at school, college and university level, interpretation / translation in electronic / 

print media and foreign Arab Embassies. It, moreover, will encourage students to get 

employed in multinational enterprises in Middle East and other Arab countries. 

 

Admission Eligibility Criteria 

Eligibility:     Intermediate or equivalent qualification. 

Admission criteria:     Basic 

Additional Marks: 

 Hafiz e Qur’an:     20 Marks 

 Fazil e Dars e Nizami (Recognized):  20 Marks 

 Fazil e Arabic:    10 Marks 

 FA with Arabic Subject:    10 Marks 

 One year Diploma in Arabic:  10 Marks 
(Department of Arabic, Punjab University or equivalent Diploma) 

Merit Formula:  
Academic Record:     100% 

  

Duration of the Program   4 years (8 semesters) 

 

Assessment Criteria 

Mid Term:     35 Marks 

Final:      40 Marks 

Sessional (Attendance/Quizzes/Assignments): 25 Marks 

Total Marks:     100 Marks 
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Courses Categorizations as per HEC Recommendation 

Structure: 

Categories Number of Courses Credit Hours 

Gen-Ed Course 13 39 

Optional / Minor 04 12 

Distribution 06 18 

Major 18 54 

Additional 04 (01 Credit Hour) 04 

Total 45 127 

 

Note: Gen-Ed Course & Distribution courses will be determined by the administration and 

concerned departments of University of the Punjab, Lahore. 

 

Curriculum Difference 

This course is a broad-based, interdisciplinary degree, which gives students an insight into a 

wide range of social science subjects. It consists of various subjects as Linguistics, Literature 

(Classical & Modern), Criticism, Comparative Study of Literature, Cultural Studies, 

Interpretation / Translation and Religious Literature. 

 

Study Scheme 

Program Title BS Arabic 

Duration 04 years / 08 Semesters 

Semester Duration 16-18 Weeks 

Total Credit Hours 127 (Thesis 06 Credit Hours) 

Course Load Per semester 15-18 Credit Hours 

Entrance Requirement FA / FSc or Equivalent 

Number of Seats 40 
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Award of Degree 

As per University rules. 

 

Faculty Strength 

1. Dr. Hamid Ashraf Hamdani   Chairmn & Professor 

2. Prof. Dr. Khaliq Dad Malik   Dean & Professor 

3. Prof. Dr. Zahoor Ahmad Azhar   Emiratus Professor 

4. Prof. Dr. Muhammad Akram Ch.   Emiratus Professor 

5. Dr. Abdul Majid Nadeem    Professor 

6. Dr. Moqeet Javed     Associate Professor 

7. Dr. Hafiz Abdul Qadeer    Associate Professor 

8. Dr. Abu Baker     Assistant Professor 

9. Dr. Hafiz Muhammad Altaf   Assistant Professor   
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Department of Arabic 

BS Arabic 4 years Degree Course 

University of the Punjab, Lahore 

(New HEC Scheme of Studies, 2020) 

Detail of Courses, Codes and Titles 
 

 

BS 1st Semester 

S. 

No. 

Course Code Course Title Credit Type of 

Course 

1 BSAR-101 Natural Sciences – I 3 Gen-Ed 

Course 

2 BSAR-102 Social Sciences - I: 3 Gen-Ed 

Course 

3 BSAR-103 QR -I: 3 Gen-Ed 

Course 

4 BSAR-104 A & H -I: 

 

3 Gen-Ed 

Course 

5 BSAR-105 E. W – I 3 Gen-Ed 

Course 

6 HQ-001 Translation of Holy Quran )0 )تدریس ترجمہ قرآن Additional 

 

Total Credit Hours: 15 
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BS 2nd Semester 

S. 

No. 

Course 

Code 

Course Title Credit Type of 

Course 

1 BSAR-106 Natural Sciences - II: 3 Gen-Ed 

Course 

2 BSAR-107 Social Sciences - II 3 Gen-Ed 

Course 

3 BSAR-108 QR - II: 3 Gen-Ed 

Course 

4 BSAR-109 A & H - II: 3 Gen-Ed 

Course 

5 BSAR-110 E. W – II 3 Gen-Ed 

Course 

6 HQ-002 Translation of Holy Quran )1 )تدریس ترجمہ قرآن Additional 

 

Total Credit Hours: 16 

 

BS 3rd Semester 

S. 

No. 

Course 

Code 

Course Title  Credit Type of 

Course 

1 BSAR-201 E. W – III 3 Gen. Ed. 

Course 

2 BSAR-202 Pakistan Studies 3 Gen. Ed. 

Course 

3 BSAR-203 Islamiat 3 Gen. Ed. 

Course 

4 BSAR-204 Basic Grammar I                      I  3 القواعد األساسية Optional 

5 BSAR-205 Functional Arabic I                    I 3 العربية الوظيفية Optional 

6 HQ-003 Translation of Holy Quran )0 )تدریس ترجمہ قرآن Additional 

 

Total Credit Hours: 15 
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BS 4th Semester 

S. 

No. 

Course 

Code 

Course Title  Credit Type of 

Course 

1 BSAR-206 Basic Grammar II                 II  3 القواعد األساسية Optional 

2 BSAR-207 Functional Arabic II              II  العربية الوظيفية  3 Optional 

3 BSAR-208 Computer Science I                    I بوعلم الحاس  3 Distribution 

Course 

4 BSAR-209 One of the following options: 

1. BSAR 209 (a)Basic of Persion 

Language I 

2. BSAR 209 (b) Basic of Chinies 

Language I 

3. BSAR 209 (c) Basic of German 

Language I 

4. BSAR 209 (d) Basic of Turkish 

Language I 

3 Distribution 

Course 

5 BSAR-210 One of the following options: 

1. BSAR 210 (a) Functional Persian 

Language I 

2. BSAR 210 (b) Functional Chinies 

Language I 

3. BSAR 210 (c) Functional German 

Language I 

4. BSAR 210 (d) Functional Turkish 

Language I 

3 Distribution 

Course 

6 HQ-004 Translation of Holy Quran )1 )تدریس ترجمہ قرآن Additional 

`Total Credit Hours: 16 

 

 

BS 5th Semester 

S. 

No. 

Curse 

Code 

Course Title Cr 

Hrs. 

Type of 

Course 

1 BSAR 301 Computer Science II                                         

  IIعلم الحاسوب 

3 Distribution 

Course 

2 BSAR 302 One of the following options: 3 Distribution 
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1. BSAR 302 (a)Basic of Persion 

Language II 

2. BSAR 302 (b) Basic of Chinies 

Language II 

3. BSAR 302 (c) Basic of German 

Language II 

4. BSAR 302 (d) Basic of Turkish 

Language II 

Course 

3 BSAR 303 One of the following options: 

1. BSAR 303 (a) Functional Persian 

Language II 

2. BSAR 303 (b) Functional Chinies 

Language II 

3. BSAR 303 (c) Functional German 

Language II 

4. BSAR 303 (d) Functional Turkish 

Language II 

3 Distribution 

Course 

4 BSAR 304 Applied Grammar I                           I 3 القواعد التطبيقية Major 

5 BSAR 305 Arabic Composition I                       I  Major 3  العربياإلنشاء    

6 HQ-005 Translation of Holy Quran )0 )تدریس ترجمہ قرآن Additional 

Total Credit Hours: 15 

 

 

BS 6th Semester 

S. 

No. 

Curse 

Code 

Course Title Cr Hrs. Type of 

Course 

1 BSAR 306 Applied Grammar II                      II 3 القواعد التطبيقية Major 

2 BSAR 307 Arabic Composition II                      II  Major 3  اإلنشاء العربي

3 BSAR 308 Classical Arabic Prose                     3 النثر العربي القدیم Major 

4 BSAR 309 Quranic Literature                                3 األدب القرآني Major 

5 BSAR 310 Hadith Literature                            حدیث النبوي  أدب ال  3 Major 

6 HQ-006 Translation of Holy Quran )1 )تدریس ترجمہ قرآن Additional 

 

Total Credit Hours: 16 

 



10 
 

BS 7th Semester 

S. 

No. 

Curse 

Code 

Course Title Cr Hrs. Type of 

Course 

1 BSAR 401 Modern Arabic Prose                     3 النثر العربي الحدیث Major 

2 BSAR 402 Arabic Rhetoric                                      3 علم البالغة Major 

3 BSAR 403 Classical Arabic Poetry                 3 الشعر العربي القدیم Major 

4 BSAR 404 Research Methodology                           3 منهج البحث Major 

5 BSAR 405 History of Arabic Literature I       I  Major 3  األدب العربي تاریخ

6 BSAR 406 Arabic Prosody                                  3 العروض والقافية Major 

7 HQ-007 Translation of Holy Quran )0 )تدریس ترجمہ قرآن Additional 

 

Total Credit Hours: 18 

 

BS 8th Semester 

S. No. Curse 

Code 

Course Title Cr Hrs. Type of 

Course 

1 BSAR 407 Modern Arabic Poetry                 3 الشعر العربي الحدیث Major 

2 BSAR 408 History of Arabic Literature II    II األدب العربي تاریخ  3 Major 

3 BSAR 409 One of the following options: 

1. BSAR 409 (a)     Translation       الترجمة  

2. BSAR 409 (b)  Literary Criticism 

  النقد األدبي

3. BSAR 409 (c)  Comparative Literature             

المقارناألدب   

4. BSAR 409 (d)  Arabic Literature in the 

subcontinent  

 األدب العربي في شبه القارة

5. BSAR 409 (e)  Introduction to Linguistics 

 المدخل إلى اللسانيات 

3 Major 

4 BSAR 410 Thesis / Project   6 أطروحة / مشروع Major 

5 HQ-008 Translation of Holy Quran ترجمہ قرآن( )تدریس  1 Additional 

 

Total Credit Hours: 16 
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DETAILS OF COURSES FOR BS ARABIC 

 
 

BS 1
st

 Semester 
 

 

BSAR 101- Natural Sciences - I: 

 
 

 
BSAR 102- Social Sciences - I: 

 

 
BSAR 103- QR -I: 

 

 
BSAR 104- A & H -I: 

 

 

 
BSAR 105- E. W – I 

 

 
 

 

HQ-001   Translation of Holy Quran )تدریس ترجمہ قرآن( 
 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

 وسرۃ اافلۃحت ات وسرۃ آل رمعان 
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BS 2
nd

 Semester 
 

 

BSAR 106- Natural Sciences - II: 
 

 

 
BSAR 107- Social Sciences - II: 

 

 
BSAR 108- QR -II: 

 

 
BSAR 109- A & H -II: 

 
 

BSAR 110- E. W – II 

 
 

 
 

HQ-002   Translation of Holy Quran )تدریس ترجمہ قرآن( 
 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

 االاعنمات وسرۃ  ءوسرۃ ااسنل 
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BS 3
rd

 Semester 
 

 

BSAR 201- E. W – III 
 

 

 
BSAR 202- Pakistan Studies 

 

 

 
BSAR 203- Islamiat 

 
 

BSAR 204- Basic Grammar I     I القواعد األساسیة 
 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

إن قواعد النحو والصرف للغة هي لّب تلك اللغة والدماغ احملرك هلا. يصعب بل يستحيل تعّلم أية لغة إنسانية بدون  
حبيث تفّوض إىل كل صوت أو حرف ولفظ وظيفة قواعدها. وال شك يف أن الكلمات هي اللبنات  املتينة األوىل يف البنية اللغوية 

هاّمة يف أية لغة، لكن القواعد، املشتملة على النحو والصرف كليهما، هي الليت جتمع وتربط بينها لتُنتج منها لغًة مفهومة. إذن 
 لوال القواعد، لصارت الكلمات كومًة من اللبنات ال صورة هلا وال معىن.

عربية طرائق خمتلفة لتدريس القواعد، فمنها ما يدور حول تدريس النحو والصرف نظراي،  يستخدم ُخرباء تعليم اللغة ال 
كما أن منها ما يرى بني النظرية و التطبيق واملمارسة.قد وقع اختياران يف هذه املادة على طريقة املنهج التطبيقي دون الرجوع إىل 

 الكثري من املصطلحات واملفاهيم النظرية.  
 Course Objective        :أهداف املقرر

 هاخدامواست الصرفية  إكساب الدارس القدرة علی فهم القواعد النحوية. 
 .إدراک العالقة بني الكلمات التی ترتکب منها اجلملتان 
 .تعريف الدارس أبحوال اإلعراب والبناء للکلمة وأنواعها الثالثة العربية، خبصائصها االعراب 
 لمات.التعرف على البناء الصريف للك 
 العربية التعرف علی بعض األساليب. 

 

 الكلمة وأنواعها
 Unit 01         االسمالوحدة األوىل: 

 أنواع االسم حسب الّتذكري والتأنيث، مع بيان أنواع املؤّنث 1.1



14 
 

 أنواع االسم من حيث العدد، وطريقة التثنية واجلمع 1.1
 أقسام اجلمع يف اللغة العربية 1.1
مع طريقة تعريف اسم النكرة ومتييز احلروف القمرية من  والتعريف، وأقسام املعرفةأنواع االسم حسب التنكري  1.1

 احلروف الشمسية
 أمساء اإلشارة 1.1
 الضمائر وأنواعها 1.1
 االسم املوصول 1.1
 العدد 1.1
 احلروف األصلية/ املاّدة األصلية لكلمة اللغة 1.1

 املاّدة اخلُماسية ،املاّدة الثالثية، املاّدة الرُّابعية 1.11
 االسم إىل جامد ومشتقاملصدر وتقسيم  1.11
 االسم ،الّصفة املشّبهة تفضيل،لل سماال ،اآللة اسم ظرف،ال اسم فعول،امل سماال فاعل،ال سماال: األمساء املشتقة 1.11

 االسم للنسبة تصغري،لل سماال ،للمبالغة

 Unit 02         الِفْعلالوحدة الثانية: 

  الفعل املاضي وتصريفه 1.1
واالستخدامات املختلفة لصيغة املاضي: املاضي املطلق، املاضي القريب، املاضي البعيد، املاضي أزمنة الفعل املاضي  1.1

 االحتمايل، املاضي الشّكي
 الفعل املضارع وطريقة تكوينه مع التصريف 1.1
 “مل”مضارع ب   1.1
 “لن”مضارع ب   1.1
 طريقة تكوين فعل األمر وتصريفه 1.1
 طريقة تكوين فعل النهي وتصريفه 1.1
 الالزم واملتعّديتقسيم الفعل إىل  1.1
 تقسيم الفعل إىل املعروف واجملهول 1.1

 Unit 03        احلرف وأقسامهالوحدة الثالثة: 

 احلروف اجلارّة 1.1
 االستفهامحروف  1.1
 احلروف املشّبههة ابلفعل 1.1

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 
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 ( Assignments- Types and Number with calendar)  احملّددة وأنواعهاالواجبات 

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 

 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
و ، د ا ر  ا بتكل ا ہیفلسل، الوہر   -

ح

 

لن

ا ، ملع ا 

 

 رچاھتو یل، اتشمق ا دمح، ومالن

ا ،  -

 

ر ف، ا سالیم ا اكد یم الوہر  رچاھتو یل، اتشمق ا دمح، ومالن
لص
 ملع ا 

، ركا یچ -

 

ا عت

 

 اقدعہ، د ا ر  ا الس

 

ا  رعیب اك ا  سا ن

 

 رچاھتو یل ، اتشمق ا دمح، ومالن

،ومولی، رعیب اك ملعم، -

 

 ، ا و و z-3ہبتکم ا رشبلیٰ،  دبع ا اتسلر اخن

 

، ر زیس ولگنبر

 

 ر ، ركا یچ، ن ا اتسکن
ہ
 وج

 

 ء2011، اتسلگن

 ، مصر.اجزاء(، ملتزم الطبع والنشر داراملعارف ٣النحو الواضح للمدارس االبتدائية ) ،علی اجلارم ومصطفی امني -

ا ء، -

 

ش

 

ن
 

 

 ا سالیم، ركا یچ ۳دنو ی، دبع ا املج د  و  ر ا عب ینسح، ملعم ا لا

 

 ا زجا ،  سلجم رشنن ا ت

-  

 

ل اكجل، اتلمن

 

ٹ

 

ن ن

 دنمی، دبع ا ولا دح، رپو رسیف، ملعم ا رعلہیب، ر نمح ا و ر 

  دنمی، دبع ا ولا دح، رپو رسیف، میلعت -

 

ل اكجل، اتلمن

 

ٹ

 

ن ن

 ا رعلہیب، ر نمح ا و ر 

 یلبپ زنشیك، الوہر  -

 

و ، ایضء ا رقلا  ن
ح

 

لن

، لیہست ا 

 

 ء2014، ونر ی، احظف دمحم اخن

 یلبپ زنشیك، الوہر   -

 

ر ف، ایضء ا رقلا  ن
لص
، لیہست ا 

 

 ونر ی، احظف دمحم اخن

 
BSAR 205- Functional Arabic I    I العربیة الوظیفیة 

 

 
Course Description        المقررتوصيف  

 
ال بد لتعّلم أي لغة اكتساب املهارات األربعة من القراءة واالستماع والتحدث والكتابة. وهذا املقرر يرّكز هذا اجلانب   

من احملادثة  مما يساعد الطالب يف اإلظهار عما يف ضمريهم وابطنهم والكتابة أبسلوب متني اتبع للقواعد واألسس اإلمالئية 
اخرتان الكتاب اجملهز واملعّد لتعليم اللغة العربية ال سيما للناطقني بغريها، وقد جرّبت هذه السلسلة للتعليم بني أبناء السائدة، وهلذا 

العجم يف أكناف القارات وجوانبها. وهو" الكتاب العربية بني يديك". وقد روعي يف هذا املنهج جمموعة وافية من احلوارات 
الب إىل التفاعل مع البيئة العربية ومقتضيات احلياة العربية اليومية حيث ميكن الطالب من الفهم ما والنصوص العربية اليت تدفع الط

 يسمع والتعبري عما يريد وحيس به. ففي هذا الفصل الدراسي تدّرس الوحدات الثانية عشرة من اجلزء األول.
 Course Objective        :أهداف املقرر
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واالستعمال اللغوي مراعيًا السهولة واالبتعاد عن االستعانة أبية لغة أخرى أثناء التدريس،  تنمية مهارات النطق والقراءة .1
وهذا ما يوصل الطالب إىل تذوق هذه اللغة واكتساب الدراس القدرة على االتصال أبهل اللغة من خالل عرض هذه 

 احلوارات مشافهة وكتابة وشعورًا وتعبريًا.
غوية واالتصالية والثقافية فضاًل عن اكتسابه القدرة على املهارات األربع من فهم وقراءة متكني الدارس من الكفاايت الل .1

 وكالم وكتابة.
 تعرف الطالب على خصائص هذه اللغة وما مييزها عن غريها من اللغات أهدافًا ومفردات وتراكيب. .1
 ية بدقة وطالقة ووضوح ومجال.تدرب الطالب على أصول وقواعد هذه اللغة ما يؤهله على الكتابة ابللغة العرب .1
تشجيع الطالب على قراءة اجلرائد ومشاهدة التلفزيون، ومتابعة املسلسات العربية مراعاة اإلكثار من الكفاية اللغوية  .1

 واملعرفة عن الثقافة العربية والزايدة من االستيعاب والتعمق.
التعبريات اجلميلة ما جيعل كتابته كتابة أدبية فنية حث الطالب على حفظ املفردات العربية واحلكم واألمثال العربية و  .1

 ذات مستوى عال.

 
 Course Contents        حمتوايت املقرر:

 Unit 01        الوحدة األوىل: التحية والتعارف
 Unit 02         الوحدة الثانية : األسرة
 Unit 03         الوحدة الثالثة: السكن
 Unit 04         اليوميةالوحدة الرابعة: احلياة 

 Unit 05        الوحدة اخلامسة: الطعام والشراب
 Unit 06         الوحدة السادسة: الصالة
 Unit 07         الوحدة السابعة: الدارسة
 Unit 09         الوحدة التاسعة: التسوق

 Unit 10         الوحدة العاشرة: اجلوّ 
 Unit 11        ماننالوحدة احلادية عشرة: الناس واأل

 Unit 12        الوحدة الثانية عشرة: اهلواايت
 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم

 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 لألنشطة والواجباتالّتقومي الذايت 
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
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 التكليف ابحباث فرديّة -
 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 

 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
صيين، د. حممود إمساعيل وانصف مصطفى وخمتار.العربية للناشيني. اململكة العربية السعودية. إدارة الكبت  -

 ه.1111املدرسية.الطبعة األوىل 
. امللكة العربية السعودية. 1يديك اجلزء األول ، كتاب املعّلم الفوزان، )الدكتور(عبد الرمحن وآخرون: العربية بني  -

 م1111الناشر،العربية للجميع.
( ،امللكة العربية السعودية. الناشر،العربية  1الفوزان، )الدكتور(عبد الرمحن وآخرون:العربية بني يديك،  )كتاب الطالب -

 م1111للجميع.

 
HQ-003-Translation of Holy Quran    ترجمہ قرآن()تدریس  

 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

 وسنات وسرۃ ارعا  وسرۃ األ  ي 

 

BS 4
th

 Semester 
 

 

BSAR 206- Basic Grammar II   II القواعد األساسیة 
 

 
Course Description       توصيف المقرر 

بل يستحيل تعّلم أية لغة إنسانية بدون  إن قواعد النحو والصرف للغة هي لّب تلك اللغة والدماغ احملرك هلا. يصعب 
قواعدها. وال شك يف أن الكلمات هي اللبنات  املتينة األوىل يف البنية اللغوية حبيث تفّوض إىل كل صوت أو حرف ولفظ وظيفة 

لغًة مفهومة. إذن هاّمة يف أية لغة، لكن القواعد، املشتملة على النحو والصرف كليهما، هي الليت جتمع وتربط بينها لتُنتج منها 
 لوال القواعد، لصارت الكلمات كومًة من اللبنات ال صورة هلا وال معىن.

يستخدم ُخرباء تعليم اللغة العربية طرائق خمتلفة لتدريس القواعد، فمنها ما يدور حول تدريس النحو والصرف نظراي،   
ان يف هذه املادة على طريقة املنهج التطبيقي دون الرجوع إىل كما أن منها ما يرى بني النظرية و التطبيق واملمارسة.قد وقع اختيار 

 الكثري من املصطلحات واملفاهيم النظرية.  
 Course Objective        :أهداف املقرر

 هاخدامواست الصرفية  إكساب الدارس القدرة علی فهم القواعد النحوية. 
 .إدراک العالقة بني الكلمات التی ترتکب منها اجلملتان 
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 .تعريف الدارس أبحوال اإلعراب والبناء للکلمة وأنواعها الثالثة العربية، خبصائصها االعراب 
 .التعرف على البناء الصريف للكلمات 
 العربية التعرف علی بعض األساليب. 

 

 بات وأنواعهااملرنّ 
 Unit 01      املرّنب غري الّتاّم/ املرّنب الناقصالوحدة األوىل: 

 املرّكب اإلضايف 1.1
 استخدام الضمري املتصل مضافًا إليه 1.1
 املرّكب التوصيفي 1.1
 املرّكب اإلشاريّ  1.1
 املرّكب اجلاّريّ  1.1
 املرّكب العدديّ  1.1

 Unit 02        (اجلملة) املرّنب التامّ الوحدة الثانية: 

 اجلملة االمسية ومكّوانهتا 1.1
 استخدامات اسم اإلشارة 1.1
 استخدامات الضمائر 1.1
 استخدامات احلروف املشّبههة ابلفعل 1.1
 استخدامات األفعال الناقصة 1.1
 اجلملة الفعلية ومكّوانهتا 1.1
 الفعل الاّلزم والتدريبات عليه 1.1
 الفعل املتعّدي والتدريبات عليه 1.1
 احلال 1.1

 الّتمييز 1.11
 أسلوب التعجب يف اللغة العربية 2111

 أسلوب االستثناء 2112

 أسلوب الشرط 2112

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 واملشاركة االجتماعيةاملناقشة  
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:
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 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينهاتشكيل جمموعات متّثل  -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 

 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
و ، د ا ر  ا بتكل  -

ح

 

لن

ا ، ملع ا 

 

 ا ہیفلسل، الوہر  رچاھتو یل، اتشمق ا دمح، ومالن

ر ف، ا سالیم ا اكد یم الوہر   -
لص
ا ، ملع ا 

 

 رچاھتو یل، اتشمق ا دمح، ومالن

، ركا یچ -

 

ا عت

 

 اقدعہ، د ا ر  ا الس

 

ا  رعیب اك ا  سا ن

 

 رچاھتو یل ، اتشمق ا دمح، ومالن

،ومولی، رعیب اك ملعم، ہبتکم ا رشبلیٰ،  -

 

، z-3دبع ا اتسلر اخن

 

 ر ، ركا یچ، ن ا اتسکن
ہ
 وج

 

 ، اتسلگن

 

 ء2011، ا و و ر زیس ولگنبر

 ، مصر.اجزاء(، ملتزم الطبع والنشر داراملعارف ٣النحو الواضح للمدارس االبتدائية ) ،اجلارم ومصطفی امنيعلی  -

ا ء، -

 

ش

 

ن
 

 

 ا سالیم، ركا یچ ۳دنو ی، دبع ا املج د  و  ر ا عب ینسح، ملعم ا لا

 

 ا زجا ،  سلجم رشنن ا ت

-  

 

ل اكجل، اتلمن

 

ٹ

 

ن ن

 دنمی، دبع ا ولا دح، رپو رسیف، ملعم ا رعلہیب، ر نمح ا و ر 

 دنمی، دبع  -

 

ل اكجل، اتلمن

 

ٹ

 

ن ن

 ا ولا دح، رپو رسیف، میلعت ا رعلہیب، ر نمح ا و ر 

 یلبپ زنشیك، الوہر  -

 

و ، ایضء ا رقلا  ن
ح

 

لن

، لیہست ا 

 

 ء2014، ونر ی، احظف دمحم اخن

 یلبپ زنشیك، الوہر   -

 

ر ف، ایضء ا رقلا  ن
لص
، لیہست ا 

 

 ونر ی، احظف دمحم اخن
 

 
BSAR 207- Functional Arabic II   II العربیة الوظیفیة 

 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 
ال بد لتعّلم أي لغة اكتساب املهارات األربعة من القراءة واالستماع والتحدث والكتابة. وهذا املقرر يرّكز هذا اجلانب   

اإلمالئية من احملادثة  مما يساعد الطالب يف اإلظهار عما يف ضمريهم وابطنهم والكتابة أبسلوب متني اتبع للقواعد واألسس 
بناء السائدة، وهلذا اخرتان الكتاب اجملهز واملعّد لتعليم اللغة العربية ال سيما للناطقني بغريها، وقد جرّبت هذه السلسلة للتعليم بني أ

الكتاب العربية بني يديك"، ففي هذا الفصل الدراسي سيكتفى ابلوحدات الثانية و "العجم يف أكناف القارات وجوانبها. وه
 بعضها ما تبقى من اجلزء األول للكتاب واألخرى من اجلزء الثاين.عشرة  

 Course Objective        :أهداف املقرر
بتنمية مهارات النطق والقراءة واالستعمال اللغوي مراعيا للسهولة واالبتعاد عن االستعانة أبية لغة أخرى أثناء ام هتماال .1

اللغة واكتساب الدراس القدرة على االتصال أبهل اللغة من خالل التدريس، وهذا ما يوصل الطالب إىل تذوق هذه 
 عرض هذه احلوارات مشافهة وكتابة وشعورا وتعبريا.

عرض هذه احلوارات ـ إىل متكني الدارس من الكفاايت اللغوية واالتصالية والثقافية فضال عن اكتسابه القدرة على  .1
 املهارات األربع من فهم وقراءة وكالم وكتابة.

 ب على خصائص هذه اللغة وما مييزها عن غريها من اللغات أهدافا ومفردات وتراكيب.ليتعرف الطا أن .1
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 أن يتدرب الطالب على أصول وقواعد هذه اللغة ما يؤهله على الكتابة ابللغة العربية بدقة وطالقة ووضوح ومجال. .1
وتكوين االنتاح األديب من عنده، وهذا ما يعنيه خلق الثقة يف الطالب بنفسه واالعتماد على ذاته يف التعبري عن خلق  .1

 على تقتح مواهبه العقلية، وإرهاف مشاعره، وصقل ذوقه اللغوي واألديب.
تشجيع الطالب على قراءة اجلرائد ومشاهدة التلفزيون، ومتابعة املسلسات العربية مراعاة لإلكثار من الكفاية اللغوية  .1

 من االستيعاب والتعمق. واملعرفة عن الثقافة العربية والزايدة

 
 Course Contents        حمتوايت املقرر:

 Unit 13       السفر )اجلزء األول(الوحدة الثالثة عشرة:
 Unit 14        الوحدة الرابعة عشرة: احلج والعمرة

 Unit 15        : الصحةامسة عشرة الوحدة اخل
 Unit 16        لعطلةدسة عشرة:االسالوحدة ا

 Unit 01       الوحدة األوىل )اجلزء الثاين( :العناية ابلصحة
 Unit 02        الوحدة الثانية :الرتويح عن النفس

 Unit 03        الوحدة الثالثة: احلياة الزوجية
 Unit 04        الوحدة الرابعة:احلياة  يف املدينة

 Unit 05        خلامسة:العلم والتعّلمالوحدة ا
 Unit 06         هن: املسادسةالوحدة ال
 Unit 07         بيةر لغة العال سابعة:الوحدة ال
 Unit 08         ثامنة:اجلوائزالوحدة ال

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 

 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
صيين، د. حممود إمساعيل و انصف مصطفى وخمتار.العربية للناشيني. اململكة العربية السعودية. إدارة الكبت  -

 ه.1111األوىل املدرسية.الطبعة 
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. امللكة العربية السعودية. 1الفوزان، )الدكتور(عبد الرمحن وآخرون: العربية بني يديك اجلزء األول ، كتاب املعّلم  -
 م1111الناشر،العربية للجميع.

الناشر،العربية ( ،امللكة العربية السعودية.  1الفوزان، )الدكتور(عبد الرمحن وآخرون:العربية بني يديك،  )كتاب الطالب -
 م1111للجميع.

 
BSAR 208- Computer Science I           I م الحاسوب عل  

 

 

BSAR 209-  

One of the following options: 

1. BSAR 209 (a)Basic of Persion Language I 

2. BSAR 209 (b) Basic of Chinies Language I 

3. BSAR 209 (c) Basic of German Language I 

4. BSAR 209 (d) Basic of Turkish Language I 

 

BSAR 210- 
One of the following options: 

1. BSAR 210 (a) Functional Persian Language I 

2. BSAR 210 (b) Functional Chinies Language I 

3. BSAR 210 (c) Functional German Language I 

4. BSAR 210 (d) Functional Turkish Language I 

 

HQ-004-Translation of Holy Quran   )تدریس ترجمہ قرآن( 
 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

  هفات وسرۃ  هود وسرۃ
لك

 ا
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BS 5
th

 Semester 

 
BSAR 301- Computer Science II                            II   بوعلم الحاس

 

 

 
BSAR 302-  

One of the following options: 

1. BSAR 302 (a)Basic of Persion Language II 

2. BSAR 302 (b) Basic of Chinies Language II 

3. BSAR 302 (c) Basic of German Language II 

4. BSAR 302 (d) Basic of Turkish Language II 

 

 
BSAR 303-  

One of the following options: 

1. BSAR 303 (a) Functional Persian Language II 

2. BSAR 303 (b) Functional Chinies Language II 

3. BSAR 303 (c) Functional German Language II 

4. BSAR 303 (d) Functional Turkish Language II 

 

 
 

BSAR 304- Applied Grammar I                            I القواعد التطبیقیة 

 
 

Course Description       توصيف المقرر 

 
قواعد النحو والصرف للغة هي لّب تلك اللغة والدماغ احملرك هلا. يصعب بل يستحيل تعّلم أية لغة إن  

إنسانية بدون قواعدها. وال شك يف أن الكلمات هي اللبنات  املتينة األوىل يف البنية اللغوية حبيث تفّوض إىل كل 
ة على النحو والصرف كليهما، هي الليت صوت أو حرف ولفظ وظيفة هاّمة يف أية لغة، لكن القواعد، املشتمل

جتمع وتربط بينها لُتنتج منها لغًة مفهومة. إذن لوال القواعد، لصارت الكلمات كومًة من اللبنات ال صورة هلا وال 
 معىن.
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يستخدم ُخرباء تعليم اللغة العربية طرائق خمتلفة لتدريس القواعد، فمنها ما يدور حول تدريس النحو  
كما أن منها ما يرى بني النظرية و التطبيق واملمارسة.قد وقع اختياران يف هذه املادة على طريقة   والصرف نظراي،

 املنهج التطبيقي دون الرجوع إىل الكثري من املصطلحات واملفاهيم النظرية.  
 Course Objective        :أهداف املقرر

 هاخداماستو  الصرفية  إكساب الدارس القدرة علی فهم القواعد النحوية. 
 .إدراک العالقة بني الكلمات التی ترتکب منها اجلملتان 
 .تعريف الدارس أبحوال اإلعراب والبناء للکلمة وأنواعها الثالثة العربية، خبصائصها االعراب 
 .التعرف على البناء الصريف للكلمات 
 العربية التعرف علی بعض األساليب. 

 العناوين:
 يقرءوا ويتمرّنوا حول املوضوعات التالية:يكلَّف الطالب والطالبات أبن 

 
 Unit 1          الوحدة األوىل:

 أنواع الكلمة 1.1
 االسم املذكر واملؤنث 1.1
 املفرد واملثىن واجلمع 1.1
 أنواع اجلمع 1.1
 اجلمع املذكر السامل 1.1
 مجع املؤنث السامل 1.1
 مجع التكسري 1.1
 إعراب املثىّن  1.1
 ومجع املذكر السامل عند اإلضافةحذف نون املثىن  1.1

 االسم النكرة واالسم املعرفة 1.11
 Unit 2          الوحدة الثانية:

 أنواع االسم املعرفة 1.1
 استعمال الضمائر 1.1
 الضمري املنفصل والضمري املّتصل 1.1
 أنواع الضمري املنفصل 1.1
 استعمال الضمائر ) الضمائر املتصلة ابالسم( 1.1
 الرفع املتصلة ابألفعال الصحيحةضمائر  1.1
 ضمائر النصب املتصلة ابألفعال الصحيحة 1.1

 أمساء اإلشارة 1.1
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 Unit 3          الوحدة الثالثة:
 اجلملة املفيدة 1.1
 أنواع اجلملة 1.1
 اجلملة االمسية )املبتدأ واخلرب( 1.1
 املركب اإلضايف 1.1
 املركب الوصفي 1.1
 حروف اجلرّ  1.1

 االستفهام وجوابهأسلوب  1.1
 أمر( –مضارع  –أنواع الفعل )ماٍض  1.1
 الفعل اجملرد والفعل املزيد 1.1

 الفعل الصحيح والفعل املعتلّ  1.11
 الفعل الالزم والفعل املتعدي  1.11
 أتنيث الفعل معه( –اجلملة الفعلية )الفاعل  1.11
 املفعول ألجله( -املفعول املطلق  -اجلملة الفعلية ) املفعول به   1.11
 حروف العطف 1.11

 أسلوب النفي وحروفه 1.11
 

  Unit 4          الوحدة الرابعة:
 أحوال الفعل املضارع 1.1
 األفعال اخلمسة 1.1
 نصب الفعل املضارع 1.1
 الم األمر ( –ال الناهية  –جزم الفعل املضارع بعد ) ملْ  1.1

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 االجتماعيةاملناقشة واملشاركة  
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 وإقامة مناقشات علمية بينها تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
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 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
 الفكر، دمشق، سوراي.بلطه جي، توفيق بن عمر، كيف نتعلم اإلعراب طريقة ملّونة مبتكرة، دار  -
 حسن، عباس، النحو الوايف، دار املعارف القاهرة، مصر. -
 خليفة، السيد، الكايف يف النحو، دار ابن خلدون للرتمجة، عمان، اململكة األردنية.  -
 الدحداح، أنطوان، معجم قواعد اللغة العربية يف جداول ولوحات، مكتبة لبنان انشرون، لبنان. -
 ، لبنان.، املطبعة الکاثوليکية ، بريوتواملبادی العربية فی الصرف والنح ،رشيد ،الشرتونی -
اجزاء ( ، ملتزم الطبع والنشر  ٣النحو الواضح للمدارس االبتدائية ) ،علی اجلارم ومصطفی امني -

 ، مصر.داراملعارف
 أجزاء (، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان. 1الغالييين، مصطفى، جامع الدروس العربية ) -
 مبارك، د. مبارك، قواعد اللغة العربية، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان. -
أجزاء (، جامعة امللك سعود، اململكة  1حممود امساعيل الصيين الدكتور وغريه، القواعد العربية امليّسرة ) -

 العربية السعودية.
 ة، مصر.نعمة، فؤاد، ملخص قواعد اللغة العربية، املكتب العلمي للتأليف والرتمج -

 

BSAR 305- Arabic Composition I                            I   اإلنشاء العربي

 
 

Course Description       توصيف المقرر 

 
ال بد لتعّلم أي لغة اكتساب املهارات األربعة من القراءة واالستماع والتحدث والكتابة. فهذا املقرر يرّكز جانب الكتابة  

سيساعد الطالب يف اإلظهار عما يف ضمريهم وابطنهم، والكتابة أبسلوب متني اتبع للقواعد واألسس اإلمالئية واإلنشاء  مما 
السائدة، وهلذا اخرتان بعض املباحث يف اإلنشاء من احلكاايت والطلبات حىت يعيش الطالب يف العصر الواقعي، فيتعّلم طريقة  

يف املقرر الدراسي، كما أنه سيتفيد من طرق تقدمي الطلبات بطريق   والرسائل كتابة األحداث بشكل مباشر على منوال احلكاايت
 متفق عليه يف أصول الكتابة.

 Course Objective        :أهداف املقرر
 متكني الدارس من الكفاايت اللغوية واالتصالية والثقافية  1
 ابللغة العربية بدقة وطالقة ووضوح ومجال.تدرب الطالب على أصول وقواعد هذه اللغة ما يؤهله على الكتابة  1
إلكثار من الكفاية اللغوية واملعرفـة ات العربية مراعاة التشجيع الطالب على قراءة اجلرائد ومشاهدة التلفزيون، ومتابعة املسلس 1

 عن الثقافة العربية والزايدة من االستيعاب والتعمق.
مــا جيعــل كتابتــه كتابــة أدبيــة فنيــة ذات  خــالل املــواد الدراســية  اجلميلــةوالتعبــريات ، حــث الطالــب علــى حفــظ املفــردات العربيــة 1

 مستوى عال.
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 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit 01         احلكاايتالوحدة األوىل: 

 من جّد وجد)احلاجة أم االخرتاع( 1.1
 الصديق لوقت الضيق 1.1
 كما تدين تدان 1.1
 من حاول اخلداع خدع 1.1
 قبل الدخولفّكر يف اخلروج  1.1
 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان 1.1
 لكّل عمل رجال 1.1

 Unit 02         الطلباتالوحدة الثانية : 
 إىل السفري السعودي لتأشرية العمرة والزايرة 1.1
 إىل رئيس قسم اللغة العربية لاللتحاق ابلقسم 1.1
 إىل مدير مكتب التوظيف للوظائف الشاغرة 1.1
 اليةإىل رئيس قسم اللغة العربية للمساعدة امل 1.1
 إىل رئيس قسم اللغة العربية لالشرتاك يف الرحلة اجلامعية 1.1
 إىل رئيس قسم اللغة العربية للحصول على إجازة 1.1

  Unit 03         الرسائل: ثالثةالوحدة ال
 كلمة توجيهية لكتابة الرسائل 1.1
 من والد إىل ولده حيضه على االجتهاد ويوصيه ابملعاشرة احلسنة 1.1
 الفطررسالة هتنئة صديق بعيد  1.1
 من صديق إىل صديق يعزّيه على وفاة والده 1.1
 إىل مدير مكتبة جتارية إلرسال الكتب 1.1
 من صديق إىل صديق يدعوه إىل زايرة قريته 1.1

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
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 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 

 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
 خليل هنداوي، تيسري اإلنشاء. مكتبة دار الشرق، بريوت -
 القاهرة.داؤد عطية عبده، حنو تعّلم اللغة العربية وظيفياً. دار املعارف،  -
 علي رضا، اإلنشاء السهل. مكتبة دار الشرق. بريوت -
 حممد بشري، مفتاح اإلنشاء. دار العلم. إسالم آابد -
 ملك، أ.د. خالق داد، مباحث يف اإلنشاء واحملادثة. مكتبة آزاد. الهور -

 الندوي، حممد رابع، معّلم اإلنشاء. جملس نشرايت إسالم. كراتشي -

HQ-005-Translation of Holy Quran   )تدریس ترجمہ قرآن( 
 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

  وسرۃ 
 
 ارفلاقنات وسرۃ رمي
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BS 6
th

 Semester 

 
BSAR 306- Applied Grammar II                          II القواعد التطبیقیة 

 
 

Course Description       توصيف المقرر 

 
للغة هي لّب تلك اللغة والدماغ احملرك هلا. يصعب بل يستحيل تعّلم أية لغة إنسانية بدون إن قواعد النحو والصرف  

قواعدها. وال شك يف أن الكلمات هي اللبنات  املتينة األوىل يف البنية اللغوية حبيث تفّوض إىل كل صوت أو حرف ولفظ وظيفة 
كليهما، هي الليت جتمع وتربط بينها لتُنتج منها لغًة مفهومة. إذن هاّمة يف أية لغة، لكن القواعد، املشتملة على النحو والصرف  

 لوال القواعد، لصارت الكلمات كومًة من اللبنات ال صورة هلا وال معىن.
يستخدم ُخرباء تعليم اللغة العربية طرائق خمتلفة لتدريس القواعد، فمنها ما يدور حول تدريس النحو والصرف نظراي،   

قد وقع اختياران يف هذه املادة على طريقة املنهج التطبيقي دون الرجوع إىل  بني النظرية و التطبيق واملمارسة. كما أن منها ما يرى
 الكثري من املصطلحات واملفاهيم النظرية.  

 Course Objective        :أهداف املقرر
 .هاخدامواست الصرفية  إكساب الدارس القدرة علی فهم القواعد النحوية 1
 العالقة بني الكلمات التی ترتکب منها اجلملتان.إدراک  1
 تعريف الدارس أبحوال اإلعراب والبناء للکلمة وأنواعها الثالثة العربية، خبصائصها االعراب. 1
 التعرف على البناء الصريف للكلمات. 1
 .العربية التعرف علی بعض األساليب 1

 العناوين:
 ول املوضوعات التالية:يكلَّف الطالب والطالبات أبن يقرءوا ويتمرّنوا ح

 Unit 1          الوحدة األوىل:
 حروف الشرط وأمساءه 1.1
 أسلوب الشرط 1.1

  Unit 2          الوحدة الثانية:
 األمساء املوصولة 1.1

 Unit 3          الوحدة الثالثة:
 أنواع اخلرب 1.1
 تقّدم اخلرب على املبتدأ 1.1

 Unit 4          الوحدة الرابعة:
 نواسخ اجلملة: 1.1
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 وأخواهتا )األفعال الناقصة(كان  1.1
 إّن وأخواهتا )احلروف املشبهة ابلفعل( 1.1
 األمساء اخلمسة وإعراهبا 1.1

  Unit 5          الوحدة اخلامسة:
 التمييز 1.1
 العدد: تذكريه وأتنيثه 1.1
 إعراب العدد وبناءه 1.1
 صوغه على وزن فاعل 1.1

  Unit 6          الوحدة السادسة:
 أنواع الفعل 1.1
 إىل الضمائرالفعل املثال وإسناده  1.1
 الفعل األجوف وإسناده إىل الضمائر 1.1
 الفعل الصحيح املضّعف وإسناده إىل الضمائر 1.1
 أفعال املقاربة والرجاء والشروع 1.1
 فعال التعجب 1.1
 أفعال املدح والذمّ  1.1
 اسم اآللة( -اسم الظرف  -اسم التفضيل  -اسم املبالغة  -الصفة املشبه  -اسم املفعول  -املشتّقات )اسم الفاعل 1.1

 Unit 7          الوحدة السابعة:
 انئب الفاعل وبناء الفعل للمجهول معه 1.1
 ظرف الزمان وظرف املكان 1.1

 Unit 8          الوحدة الثامنة:
 أنواع احلال –احلال  1.1
 املستثىن 1.1
 املقصور واملنقوص واملمدود 1.1
 التوكيد 1.1
 البدل 1.1
 املنادى 1.1
 املمنوع من الصرف من األعالم 1.1
 املمنوع من الصرف من الصفات 1.1
 حاالت أخرى مينع فيها االسم من الصرف 1.1

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
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 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 والواجبات تتشّكل يف صور آتية:األنشطة 

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 

 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
 بلطه جي، توفيق بن عمر، كيف نتعلم اإلعراب طريقة ملّونة مبتكرة، دار الفكر، دمشق، سوراي. -
 حسن، عباس، النحو الوايف، دار املعارف القاهرة، مصر. -
 خليفة، السيد، الكايف يف النحو، دار ابن خلدون للرتمجة، عمان، اململكة األردنية.  -
 الدحداح، أنطوان، معجم قواعد اللغة العربية يف جداول ولوحات، مكتبة لبنان انشرون، لبنان. -
 ، لبنان.، املطبعة الکاثوليکية ، بريوتواملبادی العربية فی الصرف والنح ،رشيد ،الشرتونی -
 ، مصر.اجزاء ( ، ملتزم الطبع والنشر داراملعارف ٣النحو الواضح للمدارس االبتدائية ) ،اجلارم ومصطفی امنيعلی  -
 أجزاء (، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان. 1الغالييين، مصطفى، جامع الدروس العربية ) -
 مبارك، د. مبارك، قواعد اللغة العربية، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان. -
أجزاء (، جامعة امللك سعود، اململكة العربية  1مود امساعيل الصيين الدكتور وغريه، القواعد العربية امليّسرة )حم -

 السعودية.
 نعمة، فؤاد، ملخص قواعد اللغة العربية، املكتب العلمي للتأليف والرتمجة، مصر. -

 
BSAR 307- Arabic Composition II                   II    بياإلنشاء العر

 

Course Description       توصيف المقرر 

 
ال بد لتعّلم أي لغة اكتساب املهارات األربعة من القراءة واالستماع والتحدث والكتابة. فهذا املقرر يرّكز جانب الكتابة  

واألسس اإلمالئية واإلنشاء  مما سيساعد الطالب يف اإلظهار عما يف ضمريهم وابطنهم، والكتابة أبسلوب متني اتبع للقواعد 
السائدة، وهلذا اخرتان بعض املباحث يف اإلنشاء من الرسائل واملقاالت حىت يعيش الطالب يف العصر الواقعي، فيتعّلم طريقة كتابة 

بطريق متفق عليه يف اسي، كما أنه سيتفيد من طرق إنشاء احلوارات يف املقرر الدر  اث بشكل مباشر على منوال املقاالتاألحد
 لكتابة.أصول ا

 Course Objective        :أهداف املقرر
 متكني الدارس من الكفاايت اللغوية واالتصالية والثقافية  1
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 تدرب الطالب على أصول وقواعد هذه اللغة ما يؤهله على الكتابة ابللغة العربية بدقة وطالقة ووضوح ومجال. 1
إلكثار من الكفاية اللغوية واملعرفة ات العربية مراعاة الومتابعة املسلستشجيع الطالب على قراءة اجلرائد ومشاهدة التلفزيون،  1

 عن الثقافة العربية والزايدة من االستيعاب والتعمق.
مـا جيعـل كتابتـه كتابـة أدبيـة فنيـة ذات  خـالل املـواد الدراسـية  والتعبـريات اجلميلـة، حث الطالـب علـى حفـظ املفـردات العربيـة 1

 مستوى عال.

 Course Contents        ر:حمتوايت املقر 
 Unit 01         : املقاالتالوحدة األوىل

 كلمات توجيهية لكتابة املقاالت 1.1
 القرآن الكرمي 1.1
 الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم 1.1
 حممد بن قاسم الثقفي 1.1
 العالمة حممد إقبال 1.1
 العالمة مجال الدين األفغاين 1.1
 القائد األعظم حممد علي جناح 1.1
 العربية؟ملاذا ندرس اللغة  1.1
 اللغة العربية يف العصر احلديث 1.1

 اللغة العربية يف ابكستان 1.11

 Unit 02         احلوارات: الثانيةالوحدة 
 التحية والتعارف 1.1
 الطعام والشراب 1.1
 التسّوق 1.1
 السفر 1.1
 يف املطار 1.1
 اهلواايت 1.1
                  الصحة 1.1
  يف سيارة أجرة 1.1
 ماذا رأيت اليوم 1.1

 جامعتنا 1.11
 كليّتنا 1.11
 قريتنا 1.11
 مدينتنا 1.11
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 مطالعة الكتب 1.11
 الصحف واجلرائد 1.11
 الربيد 1.11
 املصرف 1.11
 اإلذاعة 1.11
 التلفزيون 1.11
 مواعيد الدراسة 1.11
 القطار 1.11
 الطائرة 1.11

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 

 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 خليل هنداوي، تيسري اإلنشاء. مكتبة دار الشرق، بريوت -
 القاهرة.داؤد عطية عبده، حنو تعّلم اللغة العربية وظيفياً. دار املعارف،  -
 علي رضا، اإلنشاء السهل. مكتبة دار الشرق. بريوت -
 حممد بشري، مفتاح اإلنشاء. دار العلم. إسالم آابد -
 ملك، أ.د. خالق داد، مباحث يف اإلنشاء واحملادثة. مكتبة آزاد. الهور -
 الندوي، حممد رابع، معّلم اإلنشاء. جملس نشرايت إسالم. كراتشي -
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BSAR308- Classical Arabic Prose                       النثر العربي القدیم 
 

 Course Description        توصيف المقرر
 

املقرر الطالب بنصوص النثر املتميزة واملتنوعة يف األدب العريب وتطورها يف اتريخ الكتابة العربية )من  يعّرف هذا 
العصر اجلاهلي إىل العصر العباسي(، إنه يشتمل على خطب اخلطباء الشهريين ورسائل األدابء الكبار ونصوص خمتارة من مصادر 

 الكامل للمربد وغريها.و احظ وأدب الكاتب البن قتيبة األدب العريب الشهرية مثل البيان والتبيني للج
 Course Objectives        أهداف املقرر:

 .تعريف الطالب ابلنثر العريب املكتوب يف عصور خمتلفة -
 التعرف على أنواع النثر العريب وخصائصه الفنية. -
 مناقشة دور الكاتب واخلطيب يف اجملتمع العريب وتطوير النثر العريب. -
 أتثري القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف على أنواع النثر العريب املختلفة  وموضوعاهتا وأساليبها. إبراز -
 التعرف على أهم املؤلفني العرب واخلطباء الكبار واألدابء العظام والنصوص وإنتاجات أقالمهم. -
 تعريف الطالب بدور النثر الفين يف تطوير اللغة العربية. -

 Course Contents        حمتوايت املقرر:

 Unit  01    ر اجلاهلی: النثر يف األدب العريب: تعريفه وأقسامه: العص الوحدة األوىل

 السجع واخلطابة والوصااي يف اجملتمع العريب اجلاهلي. 1.1
 خطبة قس بن ساعدة االايدي يف سوق عكاظ 1.1
 خطبة هاين بن قبيصة 1.1

 Unit 02       يف اجملتمع العريب اجلاهلي الوحدة الثانية:

 وصية أوس بن حارثة البنه مالك 1.1
 وصية أعرابية البنتها ليلة زفافها 1.1

 Unit  03       لثالثة: النثر العريب يف العصر اإلسالميالوحدة ا

 خطبة حجة الوداع 1.1
 خطبة أيب بكر الصديق 1.1
 خطبة عمر بن اخلطاب 1.1
 خطبة عثمان بن عفان  1.1
 خطبة علي بن أيب طالب 1.1

 4Unit 0       النثر العريب يف العصر االموي: الوحدة الرابعة

 رسالة عبد احلميد الكاتب 1.1
 خطبة احلجاج بن يوسف 1.1
 خطبة عمر بن عبد العزيز 1.1
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 5Unit 0      النثر العريب يف العصر العباسي: الوحدة الخامسة

 كليلة ودمنة )حكاية احلمامة والثعلب ومالك احلزين( 1.1
 الزمان وسالف العصر واألوان.....وركب إىل قصر وانم فيه(ألف ليلة وليلة )روي أنه كان يف قدمي  1.1
البيان والتبيني للجاحظ )وسنذكر من كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما مل يسبقه... فتفهم رمحك هللا قلة حروفه   1.1

 وكثرة معانيه(
العرب مل يذهب من مالك ما . قال أبو العباس من أمثال .الكامل للمربد )ابب أمثال العرب من أمثال أهل املغرب 1.1

 وعظك.... وألبس منه هيبة التقوى(
 أدب الكاتب البن قتيبة )يقولون حلب فالن الدهر أشطره.... والعقرية الساق املقطوعة( 1.1
األمايل أليب علي القايل )وحدثنا أبو بكر رمحه هللا قال أخربان أبو حامت قال أخربان أبو زيد قال: بينا أان يف املسجد  1.1

 ... فاما اليتيم فال تقهر.احلرام

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 يف صور آتية:األنشطة والواجبات تتشّكل 

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         املقرتحة:الكتب 

 م.ا٩ا٩، بريوت ياملواهب اللدنية، املكتب اإلسالم ،أمحد بن حممد القسطالين -
 .البيان والتبيني،  حتقيق وتقدمي عبدالسالم هارون دارالنهضة مصر اجلاحظ، -
 .ام٩٨٩مقدمه ابن خلدون، دارالقلم، بريوت، الطبعة السابعة:  ابن خلدون، -
 ٠الطربی املعروف بتاريخ األمم وامللوك، منشورات املؤسسة العلمية، بريوت اتريخ الطربي، -
 محد الدالی، مؤسسة الرسالة، بريوت.أد  حممد  :كتاب الكامل، حتقيق وتعليق أبو العباس املربد، -
 .ا م٩٨٣العقد الفريد، دارالكتب العريب، بريوت، لبنان، ابن عبدربه األندلسی، -
 .الدين عبداحلميد، الطبعة الرابعة،  مكتبة السعادة، مصر يحممد حم :قيقأدب الكاتب، حت ،ابن قتيبه -
 ٠ام٩٩٨كليلة ودمنة، مكتبة هيئة الكتب، القاهره، مصر  بن املقفع،ا -
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BSAR309- Quranic Literature                                   األدب القرآني 
 
Course Description       توصيف المقرر 

 
القرآن حبٌر ال ساحَل له، وال ميكن أن ُيسبَـَر غورُه؛ فعجائبه ال تنتهي، وغرائبه ال تنقضي؛ فهو كتاٌب أديبٌّ معجز، َخُلد 

مونه إعجازُه اللغوي واألديب والديين والعلمي، إنه كتاب له شىت اجلوانب علًما وأداًب وديًنا، وعلى هذا فلم يزل الناس يتعلَّمونه ويعلّ  
س اإلسالمية واملعاهد واجلامعات؛ ال ألجل احتوائه على إرشادات هللا سبحانه فحسب، بل ألجل فصاحته وبالغته يف املدار 
 املعجزة.

نَّ القرآن كتاٌب عريبٌّ أديبٌّ رائع، بقي إعجازُه منذ أن نَزل إىل يومنا هذا، إنه َيستويف كافة الشرائط املقرَّرة لألدب إ
ديينٍّ يَهدي الناس إىل سواء السبيل؛ بل هو كتاٌب أديبٌّ َعجز األدابء والشعراء عن تقدمي كتاٍب أديبٍّ العايل؛ فهو ليس جمرَد كتاٍب 

و هذا مقّرر ختّصصي يعىن بدراسة مكانة القرآن األدبية وذلك خالل دراسة .مثله، ولن مُيكَن هلم أْن يقدّ موا مثله إىل يوم القيامة
 التفسري املختلفة عرب القرون. تفسري القرآن الكرمي يف ضوء اجتاهات

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 وميزات أدبية. أن يتأمل الطالب آايت القرآن الكرمي عند تعلمها ليعلموا مبا فيها من أحكام شرعية -
 .تربية الطالب على القدرة على تفسري آايت القرآن الكرمي من غري أتويل وال حتريف -
 .التوصل إىل الفوائد واألحكام اليت تشملها اآلايت والتعرف على ما حتتويه من ع رب ومواعظتعليم الطالب على  -
أن يطّبق الطالب ما يتوصلون إليه من فوائد و أحكام يف حياهتم الواقعية ويعتربوا مبا يتضمنه القرآن الكرمي من  -

 .حكم و أمثال وقصص للعربة
 Course Contents        حمتوايت املقرر:

 Unit 01      معلومات أساسية عن القرآن والتفسريوحدة األوىل: ال
 الّتعريف ابلقرآن لغة واصطالحاً  1.1
 أمساء القرآن وأوصافه 1.1
 أسلوب القرآن وميزاته األدبية 1.1
 التعريف ابلتفسري لغة واصطالحاً  1.1
 اجتاهات التفسري املختلفة  1.1

 Unit 02  تفسري القرآن العظيم البن نثريمن سورة لقمن يف ضوء  19-1تفسري اآلايت الوحدة الثانية: 
 اإلمام ابن كثري ومنهجه يف التفسري  1.1
 دراسة اآلايت الكرمية 1.1

 Unit 03  تفسري سورة العصر يف ضوء تفسري روح املعاين للعالمة حممد اآللوسي الوحدة الثالثة: 
 اإلمام اآللوسي ومنهجه يف التفسري  1.1
 دراسة سورة العصر 1.1

 Unit 04   من سورة الفتح يف ضوء تفسري املراغي 29 -27اآلايت  تفسريالوحدة الرابعة: 
 املراغي ومنهجه يف التفسري 1.1
 دراسة اآلايت الكرمية 1.1
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 Unit 05  من سورة األحزاب يف ضوء تفسري القرطيب 46إىل  40و 6تفسري اآلايت الوحدة اخلامسة: 
 القرطيب  ومنهجه يف التفسري 1.1 
 دراسة اآلايت الكرمية 1.1 

 Unit 06     تفسري سورة قريش يف ضوء التفسري املظهريالوحدة السادسة: 
 املظهري ومنهجه يف التفسري 1.1 
 دراسة سورة قريش 1.1 

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

تفسري املراغي، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، ، هـ(1111أمحد بن مصطفى  املراغي ) -
 ه.1111الطبعة األوىل، 

هـ(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم 111اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب ) -
 هـ1111أطفيش، القاهرة: دار الكتب املصرية، الطبعة الثانية 

انل، أحكام القرآن الكرمي، حتقيق: سعدالدين أو  هـ(،111جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ) أبو -
 ه.1111هـ و 1111استانبول: مركز البحوث التابع لوقف الداينة الرتكي، الطبعة األوىل، 

فهم القرآن ومعانيه، حتقيق: حسني القوتلي، بريوت: دار  هـ(،111احلارث بن أسد احملاسيب، أبو عبدهللا ) -
 هـ.1111الكندي، دار الفكر، الطبعة الثانية 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،  هـ(،1111سيين اآللوسي )شهاب الدين حممود بن عبدهللا احل -
 هـ.1111التحقيق: علي عبدالباري عطية، بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

جماز القرآن، حتقيق: حممد فؤاد سزكني، القاهرة: مكتبة  هـ(،111عبيدة معمر بن املثىن التيمي البصري ) أبو -
 هـ1111ي اخلاجن

تفسري القرآن العظيم، التحقيق: حممد حسني  هـ(،111الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ) أبو -
 هـ.1111مشس الدين، بريوت: دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون، الطبعة األوىل 

أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق:  هـ(،111حممد بن جرير الطربي ) -
 هـ.1111الطبعة األوىل 

اتويل مشكل القرآن، حتقيق: إبراهيم مشس الدين،  هـ(،111حممد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) أبو -
 بريوت: دار الكتب العلمية.
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BSAR310- Hadith Literature                          أدب الحدیث النبوي 
 

Course Description       توصيف المقرر 
 

إن أجّل الكالم بعد كالم هللا كالُم خامت أنبيائه حممد عليه الصالة والسالم، وسنته هي املصدر الثاين للتشريع، وقد  
جاءت مبيّنة ملا يف القرآن الكرمي من أحكام؛ ففّصلت جممله، وقّيدت مطلقه، وخّصصت عمومه، ووّضحت مشكله. وليس غريباً 

يوليها املسلمون عناية خاصًة، بدأت بتدوين احلديث الشريف، واستنباط األحكام منه واآلداب، إىل غري ذلك من جوانب  أن
 العناية.

الوقوف على أسراره البالغية، وهو ما حتاول هذه الدراسة أن حتيط  –أي جوانب العناية ابحلديث الشريف  –ومنها  
وأسباب هذه البالغة، وما هتيًّا له من صفات رمست  –عليه الصالة والّسالم  –الرسول  بشيٍء منه، بدًءا من احلديث عن بالغة

أسلوبه وطابع حديثه، إىل فنون قوله، وخصائص بالغة ذلك القول، وإن هذا املقرر يشمل دراسة مجوعة وافية لألحاديث النبوية 
 جبميع مواضيعها املتنوعة.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 املعرفة ابملصدر الثاين للتشريع بعد القرآن الكرمي. -
 االرتفاع ابملستوى الفكري والثقايف. -
 أن يتم التدريب على قراءة احلديث قراءة صحيحة مع ضبط سكناته وحركاته. -
 معرفة مكانة السنة النبوية وأمهيتها يف الدين اإلسالمي. -
 وي.التعرف على امليزات البالغية للحديث النب -

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit 1        نتاب اإلميان :الوحدة األوىل

َي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  1.1 َا لكل اْمر ئ َما »َعْن ُعَمَر ْبن  اخلَْطَّاب  َرض  لنّ يَّات  َوإ َّنَّ َا اأْلَْعَمال اب  إ َّنَّ
يبُـَها أَو  اْمَرأٍَة يـَتَـَزوَُّجَها َفهجرَته إ ىَل نـََوى َفَمْن َكاَنْت ه ْجرَتُُه إ ىَل اَّللَّ  َوَرُسول ه  َفه ْجرَتُُه إ ىَل ا َّللَّ  َوَرُسول ه  َوَمْن َكاَنْت ه ْجرَتُُه إ ىَل ُدنـَْيا ُيص 

 [1/1)ُمتَّفق َعَلْيه ( ]مشكوة املصابيح: « َما َهاجر إ لَْيه  
َنا حَنُْن ع نْ  1.1 َي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل: بـَيـْ َنا َرُجٌل َشد يُد َعْن ُعَمَر ْبن  اخلَْطَّاب  َرض  َد َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم إ ْذ طََلَع َعَليـْ

نَّا َأَحٌد َحىتَّ َجَلسَ  ّ  َصلَّى اَّللَُّ  بـََياض  الثّ َياب  َشد يُد َسَواد  الشَّْعر  اَل يـَُرى َعَلْيه  أَثـَُر السََّفر  َواَل يـَْعر فُُه م   َعَلْيه  َوسلم فأسند إ ىَل النَّيب 
ْساَلم  قَالَ  ْين  َعن  اإْل  ْساَلُم: أَْن َتْشَهَد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ َوأَنَّ رُْكبَـتَـْيه  إ ىَل رُْكبَـتَـْيه  َوَوَضَع َكفَّْيه  َعَلى َفْخَذْيه  َوقَاَل: اَي حُمَمَُّد َأْخرب  : " اإْل 

َ الزََّكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوحَتُجَّ اْلبَـْيَت إ ن  اْسَتطَْعَت إ لَْيه  َسب ياًل ". قَاَل: َصدَ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَّ  َوتُق   َنا لَُه يَم الصَّاَلَة َوتـُْؤِت  بـْ ْقَت. فـََعج 
. قَاَل:  ميَان  ْين  َعن  اإْل  َّللَّ  َوَماَلئ  »َيْسأَلُُه َوُيَصدّ قُُه. قَاَل: فََأْخرب  ْلَقَدر  َخرْي ه  َوَشرّ ه  َأْن تـُْؤم َن اب  ر  َوتـُْؤم َن اب   .«َكت ه  وَُكتُب ه  َوُرُسل ه  َواْليَـْوم  اآْلخ 
. قَاَل:  ْين  َعن  اإْل ْحَسان  َ َكأَنََّك تـَرَاُه فَإ ْن مَلْ َتُكْن تـَرَاُه فَإ نَُّه يـَرَاكَ »قَاَل َصَدْقَت. قَاَل: َفَأْخرب  ْين  َعن  السَّاَعة . قَاَل: فَأَ  .«أَْن تـَْعُبَد اَّللَّ ْخرب 

َْعَلَم م َن السَّائ ل  »قَاَل:  َها أب  َا. قَاَل:  .«َما املسؤول َعنـْ ْين  َعْن أََمارَاهت  َأْن تَل َد اأْلََمُة رَبَـّتَـَها َوأَْن تـََرى احْلَُفاَة اْلُعرَاَة اْلَعالََة »قَاَل: َفَأْخرب 
يَ  :  .«ان  ر َعاَء الشَّاء  يـََتطَاَوُلوَن يف  اْلبُـنـْ ُ َوَرُسولُُه أَْعَلُم. « اَي ُعَمُر أََتْدر ي َمن  السَّائ لُ »قَاَل: ُُثَّ اْنطََلَق فـََلب ْثُت َمل يًّا ُُثَّ قَاَل يل  ؟ قـُْلُت: اَّللَّ

رْب يل َأاَتُكم يعلمكم دينُكمْ »قَاَل:   [1/1َرَواُه ُمسلم ]مشكوة املصابيح:  .«فَإ نَُّه ج 
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ميَاُن بضع َوَسبـُْعوَن ُشْعَبة فأفضلها: َقول اَل إ  َعْن َأيب  ُهرَيْـ  1.1 َلَه إ الَّ اَّللَُّ َوأَْداَنَها: رََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم " اإْل 
 [1/11ح:)ُمتـََّفٌق َعَلْيه ( ]مشكوة املصابي "إ َماطَُة اأْلََذى َعن الطَّر يق واحلياء ُشْعَبة من االميان

َي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم " َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ف يه  وَ  1.1 ُ َعْن أََنٍس َرض  : َمْن َكاَن اَّللَّ ميَان  َجَد هب  نَّ َحاَلَوَة اإْل 
َوامُهَا َوَمْن َأَحبَّ عَ  ْنُه َكَما يكر َوَرُسولُُه َأَحبَّ إ لَْيه  مم َّا س  ُ م  ه أَن يلقى ْبًدا اَل حيُ بُُّه إ الَّ َّلل َّ  َوَمْن َيْكرَُه َأْن يـَُعوَد يف  اْلُكْفر  بـَْعَد أَْن أَنـَْقَذُه اَّللَّ

 [11ـ 11/ 1يف  النَّار" )ُمتـََّفٌق َعَلْيه ( ]مشكوة املصابيح: 
ع َصابٌَة م ْن َأْصَحاب ه : "اَبيـَُعوين  َعَلى أَْن اَل ُتْشر ُكوا  َحْولَهُ َّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم وَ َعْن ُعَباَدَة ْبن  الصَّام ت  قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا 1.1

ًئا َواَل َتْسر ُقوا َواَل تـَْزنُوا َواَل تـَْقتُـُلوا أَْواَلدَُكْم َواَل أَتُْتوا ب بُـْهَتاٍن تـَْفتَـُرونَُه بـَنْيَ  َّللَّ  َشيـْ أَْيد يُكْم َوأَْرُجل ُكْم َواَل تـَْعُصوا يف  َمْعُروٍف َفَمْن َوََف  اب 
نـَْيا فـَُهَو َكفَّارٌَة لَُه َومَ  ًئا فـَُعوق َب ب ه  يف  الدُّ ْنُكْم فََأْجرُُه َعَلى اَّللَّ  َوَمْن َأَصاَب م ْن َذل َك َشيـْ ًئا ُُثَّ َستَـرَُه اَّللَُّ َعَلْيه  م   ْن َأَصاَب م ْن َذل َك َشيـْ

نـَْيا فـَُهَو إ ىَل اَّللَّ : إ ْن َشاَء َعَفا َعْنُه َوإ ْن َشاَء َعاقـََبُه " فـََبايـَْعَناُه َعَلى َذل ك. )متفق عليه(  (11/ 1]مشكوة املصابيح:  يف  الدُّ
ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم يف  سفر فََأْصَبحت يَـ  1.1 ْنُه َوحنن نسري َفقلت اَي َرُسوَل اَّللَّ  َعن مَعاذ بن جبل قَاَل ُكْنُت َمَع النَّيب  ْوًما َقر يبا م 

رٌي َعلَ  ُلين  اجْلَنََّة َويـَُباع دين  َعن النَّار قَاَل لقد َسأَلتين  َعن َعظ يٍم َوإ نَُّه ل َيس  ْين  ب َعَمٍل يُْدخ  ُ َعَلْيه  تـَْعُبُد اَّللََّ َواَل ُتْشر ُك ب ه  َأْخرب  ى َمْن َيسَّرَُه اَّللَّ
َ الزََّكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوحَتُجَّ اْلبَـْيت ُُثَّ قَاَل َأاَل أَُدلَُّك َعَلى أَ  ًئا َوتُق يَم الصَّاَلَة َوتـُْؤِت  ُُ اخْلَط يَئُة  َشيـْ بـَْواب  اخلَْرْي  الصَّْوُم ُجنٌَّة َوالصََّدَقُة ُتْطف 

اء النَّار َوَصاَلة الرجل من َجوف اللَّ 
َ
ُُ امل ع﴾ َحىتَّ بـََلَغ ﴿يـَْعَمُلوَن﴾ ُُثَّ قَاَل َكَما يُْطف  ْيل قَاَل ُثَّ َتال ﴿تـََتَجاََف جُنوهبم َعن اْلمَضاج 

ْساَلُم َوَعُموُدُه الصَّاَلةُ  َأاَل أَُدلَُّك ب رَْأس اأْلَمر ُكله َوَعُمود ه  َوذ ْرَوة  َسَنام ه  قـُْلُت بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَّ  قَاَل رَْأُس اأْلَْمر   َوذ ْرَوُة َسَنام ه   اإْل 
َّ اَّللَّ  فََأَخَذ ب ل َسان ه  فـََقالَ  َُك مب  اَلك  َذل َك ُكلّ ه  قـُْلُت بـََلى اَي َنيب  َّ اَّللَّ  َوإ انَّ َلُمَؤاَخُذوَن اجلْ َهاُد ُُثَّ قَاَل َأاَل أُْخرب   ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا فـَُقْلُت اَي َنيب 

َا نتكلم ب ه  فـََقاَل َثك َلتْ  ر ه ْم إ الَّ َحَصائ ُد أَْلس  مب  َنت ه ْم. َرَواُه َأمْحَُد َك أُمَُّك اَي ُمَعاُذ َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس يف  النَّار  َعَلى ُوُجوه ه ْم أَْو َعَلى َمَناخ 
ْم ذ يُّ َواْبُن َماَجه )مشكوة املصابيح:   (1/11َوالرتّ 

َنُه »اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل  1.1 اْلُمْسل ُم َمْن َسل َم اْلُمْسل ُموَن م ْن ل َسان ه  َويَد ه  َواْلُمْؤم ُن َمْن أَم 
َهق يُّ يف  «. النَّاُس َعَلى د َمائ ه ْم َوأَْمَواهل  مْ  ْم ذ يُّ َوالنََّسائ يُّ، َوزَاَد اْلبَـيـْ ميَان  ُشَعب  ا»َرَواُه الرتّ  َواْلُمَجاه ُد َمْن َجاَهَد »ب ر َوايَة  َفَضاَلَة: «. إْل 

ر من هجر اخْلَطَااَي والذنُوب  (1/11)مشكوة املصابيح: « نـَْفَسُه يف  طَاَعة  اَّللَّ  َواْلُمَهاج 
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ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:  1.1 َي اَّللَُّ َعْنُه َعن  النَّيب  اْجَتن ُبوا السَّْبَع اْلُموب َقات  قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَّ  َوَما ُهنَّ قَاَل »َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة َرض 
ْحُر َوقـَْتُل النـَّْفس  الَّيت  َحرََّم اَّللَُّ  َّللَّ  َوالسّ  ْرُك اب  حْلَقّ  َوَأْكُل الرّ اَب َوَأْكُل َمال  اْلَيت يم  َوالتَـَّويلّ  يـَْوَم الزَّْحف  َوَقْذُف اْلُمْحَصَنات    الشّ  إ الَّ اب 

 [11ـ 11/ 1)ُمتـََّفٌق َعَلْيه ( ]مشكوة املصابيح: «  اْلُمْؤم َنات  اْلَغاف اَلت  
َّ صَ  1.1 ُ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعْمرٍو أَنَّ النَّيب  نـُْهنَّ  »لَّى اَّللَّ أَْربٌَع َمْن ُكنَّ ف يه  َكاَن ُمَناف ًقا َخال ًصا َوَمْن َكاَنْت ف يه  َخْصَلٌة م 

)ُمتـََّفٌق َعَلْيه ( « َوإ ذا َخاصم فجر َكاَنْت ف يه  َخْصَلٌة م َن النّ َفاق  َحىتَّ يََدَعَها إ َذا اْؤمتُ َن َخاَن َوإ َذا َحدََّث َكَذَب َوإ َذا َعاَهَد َغَدرَ 
 [11/ 1]مشكوة املصابيح: 

َّللَّ   1.1  ًئا َوإ ْن قُت ْلَت َوُحرّ ْقُت َواَل تـَُعقَّنَّ َعْن ُمَعاٍذ قَاَل: أَْوَصاين  َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم ب َعْشر  َكل َماٍت قَاَل اَل ُتْشر ْك اب   َشيـْ
ًدا فَإ نَّ َمنْ َوال   ْنُه  َدْيَك َوإ ْن أََمرَاَك أَْن خَتْرَُج م ْن أَْهل َك َوَمال َك َواَل تـَتـْرَُكنَّ َصاَلًة َمْكُتوبًَة ُمتَـَعمّ  ًدا فـََقْد بَر َئْت م  تـََرَك َصاَلًة َمْكُتوبًَة ُمتَـَعمّ 

َك َواْلف رَاَر م َن الزَّْحف  َوإ ْن ذ مَُّة اَّللَّ  َواَل َتْشرَبَنَّ ََخْرًا فَإ نَُّه رََأَس ُكلّ  فَ  َيَة فَإ نَّ ابملعصية حل سخط هللا عز َوجل َوإ ايَّ َك َواْلَمْعص  َشٍة َوإ ايَّ اح 
ُهمْ  ْفُهْم يف  اَّللَّ . َعَصاَك أَدَ  َهَلَك النَّاُس َوإ ذا أَصاب النَّاس مواتن َوأَنت فيهم فَاثْبْت َوأْنفق َعَلى ع َيال َك م ْن َطْول َك َواَل تـَْرَفْع َعنـْ اًب َوَأخ 

 [11/ 1َرَواُه َأمْحَُد ]مشكوة املصابيح: 
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ْنُه فـَُهَو ردَمْن َأْحَدَث يف  أَْمر اَن َهَذا َما لَْيَس »َعْن َعائ َشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  1.1 )ُمتَّفق َعَلْيه ( « م 
 [11/ 1]مشكوة املصابيح: 

َر اهْلَْدي  َهْدُي حُمَمٍَّد َوَشرَّ »َعْن َجاب ٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  1.1 َر احْلَد يث  ك َتاُب اَّللَّ  َوَخيـْ أَمَّا بـَْعُد فَإ نَّ َخيـْ
 [11/ 1َرَواُه ُمْسل ٌم ]مشكوة املصابيح:  .«َدتَاتـَُها وَُكلَّ ب ْدَعٍة َضاَلَلةٌ اأْلُُمور  حمُْ 

َل: َمْن إ الَّ َمْن َأََب. ق يَل: َوَمْن َأََب؟ قَا َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: " ُكلُّ أُمَّيت  يَْدُخُلوَن اجْلَنَّةَ  1.1
 [11/ 1َأطَاَعين  َدَخَل اجْلَنََّة َوَمْن َعَصاين  فقد َأَب " َرَواُه الُبَخار ّي ]مشكوة املصابيح: 

ْقَدام بن معدي كرب َعْن َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم أَنه قَاَل:  1.1 ثْـَلُه َمَعُه َأاَل أُوتيت َأال إ يّن  »َعن اْلم  ُك َرُجٌل اْلكتاب َوم   يُوش 
لُّوُه َوَما َوجَ  ََذا اْلُقْرآن  َفَما َوَجْدمُتْ ف يه  م ْن َحاَلٍل َفَأح  َعاٌن َعَلى أَر يَكت ه  يـَُقوُل َعَلْيُكْم هب  ْدمُتْ ف يه  م ْن َحرَاٍم َفَحرّ ُموُه َوإ نَّ َما َحرََّم َرُسوُل َشبـْ

َ َعنـَْهاهللا َكَما َحرََّم اَّللَُّ َأاَل اَل حيَ لُّ لَ  بُـَها  ُكُم حلم احلْ َماُر اأْلَْهل يُّ َواَل ُكلُّ ذ ي اَنٍب م َن السَّبع َواَل ُلَقطَُة ُمَعاَهٍد إ الَّ أَْن َيْستَـْغين  َصاح 
َواُه أَبُو َداُوَد َوَرَوى الدَّار م يُّ حَنَْوُه وََكَذا اْبُن َماَجْه إ ىَل قـَْول ه : رَ « َوَمْن نـََزَل ب َقْوٍم فـََعَلْيه ْم أَْن يـُْقُروُه فَإ ْن ملَْ يـَْقُروُه فـََلُه أَْن يـُْعق بَـُهْم مب  ْثل  ق رَاهُ 

 [11ـ 11/ 1]مشكوة املصابيح: « َكَما َحرََّم هللا»
ى أُمَّيت  َما أََتى َعَلى َبين  إ ْسرَائ يَل َحْذَو النـَّْعل  لََيْأت نَيَّ َعلَ »َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعْمرٍو قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  1.1

ُهْم َمْن أََتى أُمَُّه َعاَلن َيًة َلَكاَن يف  أُمَّيت  َمْن َيْصَنُع َذل َك َوإ نَّ َبين   نـْ لنَـّْعل  َحىتَّ إ نَّ َكاَن م  تَـنْي  َوَسْبع نَي م لًَّة اب   إ ْسرَائ يَل تـََفرََّقْت َعَلى ث نـْ
َدًة قَاُلوا َومن ه َي اَي َرسُ َوتَـ  لًَّة َواح  َرَواُه  .«وَل اَّللَّ  قَاَل َما أاََن َعَلْيه  وأصحايبْفرَت ُق أُمَّيت  َعَلى َثاَلٍث َوَسْبع نَي م لًَّة ُكلُُّهْم يف  النَّار  إ الَّ م 

ْم ذ ّي ]مشكوة املصابيح:   [11/ 1الرتّ 
لُّوا َما مَتَسَّْكُتْم هب   َعن َمالك بن أنس ُمْرَساًل قَالَ  1.1 ُ َعَلْيه  َوَسلََّم: " تـَرَْكُت ف يُكْم أَْمرَْين  َلْن َتض  َما: ك َتاَب : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

 [1/11مشكوة املصابيح:«]َرَواُه يف  اْلُمَوطَّأ»اَّللَّ  َوُسنََّة َرُسول ه  
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ٌم َواَّللَّ  يـُْعط ي»َعْن ُمَعاو يََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  1.1 َا أاََن قَاس  رًا يـَُفقّ ْهُه يف  الدّ ين  َوإ َّنَّ « َمْن يُر د  اَّللَُّ ب ه  َخيـْ
 [11/ 1)ُمتَـَّفٌق َعَلْيه (]مشكوة املصابيح: 

ُتَك َعن كثري بن قيس قَ  1.1  ئـْ ْرَداء  إ يّن  ج  د دمشق َفَجاَءُه َرُجٌل فـََقاَل اَي َأاَب الدَّ ْرَداء  يف  َمْسج  ْن اَل ُكْنُت َجال ًسا َمَع َأيب  الدَّ م 
ْعُت َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ  َاَجٍة َقاَل َفإ يّن  مسَ  ْئُت حل   َعَلْيه  َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن َسَلَك َطر يًقا َمد يَنة  الرَُّسول  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َما ج 

ْن ُطُرق  اجْلَنَّة  َوإ نَّ اْلَماَلئ َكَة َلَتَضُع َأْجن َحتَـَها ر ضً  ا ل طَال ب  اْلع ْلم  َوإ نَّ اْلَعامل َ يْستَـْغفر َلُه َيْطُلُب ف يه  ع ْلًما َسَلَك اَّللَُّ ب ه  َطر يًقا م 
َلَة الْ من يف  السََّمَوات َومَ  َبْدر  َعَلى َسائ ر  ْن يف  اأْلَْرض  َواحلْ يَتاُن يف  َجْوف  اْلَماء  َوإ نَّ َفْضَل اْلَعامل   َعَلى اْلَعاب د  َكَفْضل  اْلَقَمر  َليـْ

َظٍّ َواف رٍ اْلَكَواك ب  َوإ نَّ اْلُعَلَماَء َوَرثَُة اأْلَْنب َياء  َوإ نَّ اأْلَْنب َياَء ملَْ يـَُورّ ُثوا د يَناًرا وَ  َا َورَّثُوا اْلع ْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ حب  َرَواُه  .اَل د ْرمَهًا َوإ َّنَّ
ْم ذ يُّ قـَْيَس بن كثري ار م يُّ َومَسَّاُه الرتّ  ْم ذ يُّ َوأَبُو َداُوَد َواْبُن َماَجْه َوالدَّ  َأمْحَُد َوالرتّ 

َفر يَضٌة َعاد لَةٌ قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: " اْلع ْلُم َثاَلثٌَة: آيٌَة حُمَْكَمٌة أَْو ُسنٌَّة قَائ َمٌة أَْو َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعْمرٍو قَاَل:   1.1
َوى َذل َك فـَُهَو فضل ". َرَواُه أَبُو َداُود َواْبن َماَجه ]مشكوة املصابيح:   [11/ 1َوَما َكاَن س 

إ نَّ مم َّا يـَْلَحُق اْلُمْؤم َن م ْن َعَمل ه  َوَحَسَنات ه  بـَْعَد َمْوت ه  ع ْلًما علمه » ُهَريـْرََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: َعْن َأيب   1.1
ْبن   ًتا ال  ًدا بـََناُه أَْو بـَيـْ السَّب يل  بـََناُه أَْو نـَْهرًا َأْجرَاُه أَْو َصَدَقًة أخرجَها من َماله يف  ونشره َوولدا َصاحلا تَركه ومصحفا َورَّثَُه أَْو َمْسج 

ميَان ]مشكوة املصابيح:  .«ص حَّته وحياته يْلحقُه من بعد َموته َهق ّي يف  شعب اإْل   [11ـ 11/ 1َرَواُه بن َماَجه َواْلبَـيـْ
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؟ " َعْن َأيب  ُهرَيـْرََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: )َأاَل أَُدلُُّكْم َعَلى َما ميَْ  1.1 ُحو اَّللَُّ ب ه  اخْلَطَااَي َويـَْرَفُع ب ه  الدََّرَجات 
د  َوانْت ظَاُر الصَّاَلة  بـَْعَد الصَّاَلة فذلكم اإ  »قَاُلوا بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَّ  قَاَل:  « لرّ اَبطْسبَاُغ اْلُوُضوء  َعَلى اْلَمَكار ه  وََكثْـرَُة اخْلَُطى إ ىَل اْلَمَساج 

 [11/ 1]مشكوة املصابيح: 
َي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ  1.1 الصََّلَواُت اخْلَْمُس َواجْلُُمَعُة إ ىَل اجْلُُمَعة  َوَرَمَضاُن إ ىَل »ه  َوَسلََّم: َعْن َأيب  ُهَريـْرََة َرض 

نَـُهنَّ إ َذا اْجتُن َبت  اْلَكَبائ ر  [111/ 1َرَواُه ُمسلم ]مشكوة املصابيح:  .«َرَمَضاَن ُمَكفّ رَاٌت َلمَّا بـَيـْ
َي اَّللَُّ َعْنُه َعن   1.1  ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة َرض  َعة يظلهم هللا تـََعاىَل يف  ظ لّ ه  يـَْوَم اَل ظ لَّ إ الَّ ظ لُُّه إ َماٌم »النَّيب  َسبـْ

د  َوَرُجاَلن  حَتَاابَّ يف  اَّللَّ  اْجَتَمَعا ْلَمْسج  َعَلْيه  َوتـََفرَّقَا َعَلْيه  َوَرُجٌل ذََكَر اَّللََّ َخال ًيا  َعاد ٌل َوَشابٌّ َنَشَأ يف  ع َباَدة  اَّللَّ  َورجل قلبه ُمَعّلق اب 
َناُه َورجل َدَعْتُه اْمرَأَة َالُُه مَ  فـََفاَضْت َعيـْ ا َذات منصب َومَجَاٍل فـََقاَل إ يّن  َأَخاُف اَّللََّ َوَرُجٌل َتَصدََّق ب َصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحىتَّ اَل تـَْعَلَم مش 

 [111ـ 111/ 1)ُمتـََّفٌق َعَلْيه (]مشكاة املصابيح:  «تـُْنف ُق ميَ يُنهُ 
إ نَّك أَتِت قوما من أهل اْلكتاب. فَاْدُعُهْم »َعن  اْبن  َعبَّاٍس أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم بـََعَث ُمَعاًذا إ ىَل اْلَيَمن  فـََقاَل:  1.1 

ُ َوأَنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَّ . فَإ   ْن ُهْم أطاعوا لَذل ك. َفَأْعل ْمُهْم أَنَّ اَّللََّ َقْد فـََرَض َعَلْيه ْم ََخَْس َصَلَواٍت يف  اْليَـْوم  إ ىَل َشَهاَدة  أَْن اَل إ لََه إ الَّ اَّللَّ
َلة . فَإ ْن هم أطاعوا لَذل ك فأعلمهم َأن هللا قد فرض َعَلْيه م َصَدَقة تـُْؤَخذ من أغنيائهم َفرتد يف  فـَُقرَائ ه ْم. َذل َك. فَإ ْن ُهْم أَطَاُعوا ل   َواللَّيـْ

نَـَها َوَبني هللا حجاب َك وََكرَائ َم أَْمَواهل  ْم َواتَّق  َدْعَوَة اْلَمْظُلوم  فَإ نَُّه لَْيَس بـَيـْ  [111/ 1ُمتَّفق َعَلْيه ( ]مشكوة املصابيح: «) فَإ ايَّ
َي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ  1.1 َمْن َصاَم َرَمَضاَن إ ميَااًن َواْحت َسااًب ُغف َر َلُه َما تـََقدََّم »َعَلْيه  َوَسلََّم:  َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة َرض 

َلَة  َم م ْن َذنْب ه . َوَمْن قَاَم لَيـْ َم م ْن َذنْب ه  اْلَقْدر  إ ميَااًن َواْحت َسااًب ُغف  م ْن َذنْب ه . َوَمْن قَاَم َرَمَضاَن إ ميَااًن َواْحت َسااًب ُغف َر َلُه َما تـََقدَّ « َر َلُه َما تـََقدَّ
 [111/ 1)ُمتَـَّفٌق َعَلْيه ( ]مشكوة املصابيح: 
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َي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه   1.1 رُُكْم من تعلم اْلُقْرآن َوعلمه»َوَسلََّم: َعْن ُعْثَماَن َرض  َرَواُه الُبَخار ّي  .«َخيـْ

 [111/ 1]مشكوة املصابيح: 
يـَُقوُم ب ه  آاَنَء اَتُه اَّللَُّ اْلُقْرآَن فـَُهَو َعن  اْبن  ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: " اَل َحَسَد إ الَّ على اثـْنَـنْي : َرُجٌل آ 1.1

ْنُه آاَنَء اللَّْيل  َوآاَنَء النـََّهار" ُ َمااًل فـَُهَو يـُْنف ُق م   [111/ 1)ُمتـََّفٌق َعَلْيه ( )مشكوة املصابيح:  .«اللَّْيل  َوآاَنَء النـََّهار  َوَرُجٌل آاَتُه اَّللَّ
ُ َعَلْيه  َوَسلََّم: َعْن أيب هريرة رضي هللا عنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّ  1.1  ُروُر »ى اَّللَّ نَـُهَما َواحلَْجُّ اْلَمبـْ اْلُعْمرَُة إ ىَل اْلُعْمرَة  َكفَّاَرٌة ل َما بـَيـْ

 [111/ 1ُمتـََّفٌق َعَلْيه ( ]مشكاة املصابيح: )  .«لَْيَس َلُه َجزاٌء إ ال اجلنَّةُ 
رٍي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   1.1 نَـُهَما ُمْشَتب َهاٌت اَل يـَْعَلُمُهنَّ  » َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: َعن  النـُّْعَمان  ْبن  َبش  ٌ َوبـَيـْ ٌ َواحْلَرَاُم بـَنيّ  احلَْاَلُل بـَنيّ 

ه  وَمْن وَقَع يف  الشبـَُّهات  َوَقَع يف  احْلَرَام  َكا ُك لرَّ َكث رٌي م َن النَّاس  َفَمن  اتَـَّقى الشبهاب استربَأَ لد ينه  وع ْرض  اع ي يـَْرَعى َحْوَل احلْ َمى يُوش 
َى اَّللَّ  حَمَار ُمُه َأاَل َوإ نَّ يف  اجلََْسد  مُ  ًى َأاَل َوإ نَّ مح  ْضَغًة إ َذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه َوإ َذا َفَسَدْت َأْن يـَْرَتَع ف يه  َأاَل َوإ نَّ ل ُكلّ  َمل ٍك مح 

 [1/111)ُمتَّفق َعَلْيه ( ]مشكوة املصابيح: « ي اْلقلبَفَسَد اجلََْسُد ُكله َأال َوه  
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اْلَقائ م  َمَثُل اْلُمَجاه د  يف  َسب يل  اَّللَّ  َكَمَثل  الصَّائ م  »َعْن أيب هريرة رضي هللا عنه،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  1.1
َع اْلُمَجاه ُد يف  َسب يل  اَّللَّ   َياٍم َواَل َصاَلٍة َحىتَّ يـَْرج  اَيت  اَّللَّ  اَل يـَْفتُـُر م ْن ص   [1111/ 1)ُمتَـَّفٌق َعَلْيه ( ]مشكوة املصابيح: « اْلَقان ت  ِب 

َها»َوَسلََّم:  َعْن َسْهل  ْبن  َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه   1.1 نـَْيا َوَما َعَليـْ )ُمتـََّفٌق « ر اَبُط يـَْوٍم يف  َسب يل  اَّللَّ  َخيـٌْر م َن الدُّ
 [1111/ 1َعَلْيه ( ]مشكوة املصابيح: 

ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:  1.1  َْمَوال ُكْم َوأَنْـ »َعْن أََنٍس َعن  النَّيب  َنت ُكمْ َجاه ُدوا اْلُمْشر ك نَي أب  ُكْم َوأَْلس  َرَواُه أَبُو َداُود َوالنََّسائ ّي  .«ُفس 
 [1111/ 1والدارمي ]مشكوة املصابيح: 
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ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:  1.1 ُكْم »َعْن َأيب  َسع يٍد اخْلُْدر يّ  َعن  النَّيب  لطُّرُقَات  إ ايَّ فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّ  َما لََنا م ْن  .«َواجْلُُلوَس اب 

َنا بُدٌّ نـََتَحدَُّث ف يَها. قَاَل:  ُتْم إ الَّ اْلَمْجل َس فََأْعطُوا الطَّر يَق َحقَّهُ »جَمَال س   َغضُّ »قَاُلوا: َوَما َحقُّ الطَّر يق  اَي َرُسوَل اَّللَّ  قَاَل:  .«فَإ َذا أَبـَيـْ
ْلَمْعُروف  َوالنـَّْهي َعن اْلُمنكر  [1111/ 1)ُمتـََّفٌق َعَلْيه ( ]مشكوة املصابيح: « اْلَبَصر  وََكفُّ اأْلََذى َوَردُّ السَّاَلم واألمُر اب 

يُبُه إ َذا  َعْن َعل يٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: " ل ْلُمْسل م  َعَلى اْلُمْسل م   1.1 : يَُسلّ ُم َعَلْيه  إ َذا َلق َيُه َوجيُ  ْلَمْعُروف  تٌّ اب  س 
َنازَتَُه إ َذا َماَت َوحيُ بُّ َلُه َما حيُ بُّ ل نَـ  َبُع ج  ُتُه إ َذا َعَطَس َويـَُعوُدُه إ َذا َمر َض َويـَتـْ ْم ذ ّي والدارمي ]مشكوة َدَعاُه َوُيَشمّ  ه  " َرَواُه الرتّ  ْفس 

 [1111/ 1: املصابيح
ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل: إ نَّ اَّللََّ حيُ بُّ اْلُعطَاَس َوَيْكَرُه ال 1.1 َد اَّللََّ  َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة َعن  النَّيب  تَـّثَاُؤَب َفإ َذا َعَطَس َأَحدُُكْم َومحَ 

َعُه َأْن يـَُقوَل: يـَْرمحَُ  َن الشَّْيطَان َفإ ذا تثاءب أحدُكم فلريده َكاَن َحقًّا َعَلى ُكلّ  ُمْسل ٍم مسَ  َا ُهَو م  َك اَّللَُّ. َفَأمَّا التَـّثَاُؤُب َفإ َّنَّ
ْنُه الشَّْيطَانُ  َك م  ك َرَواُه اْلُبَخار يُّ َويف  ر َوايٍَة ل ُمْسل ٍم: َفإ نَّ َأَحَدُكْم إ ذا َقاَل: َها ضح .مااستطاع َفإ نَّ َأَحَدُكْم إ َذا تـَثَاَءَب َضح 

ْنهُ   الشَّْيطَان م 
َمْن َيْضَمْن يل  َما بـَنْيَ حَلْيَـْيه  َوَما بـَنْيَ ر ْجَلْيه  أضمْن لَُه »َعْن َسْهل  ْبن  َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  1.1
 [1111/ 1َرَواُه الُبَخار ّي ]مشكوة املصابيح:  .«اجلنَّةَ 
َباُب اْلُمْسل م  ُفُسوٌق َوق َتالُُه ُكْفرٌ »ْبد  اَّللَّ  ْبن  َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: َعْن عَ  1.1 ُمتـََّفٌق َعلَْيه  «  س 

 [1111/ 1]مشكوة املصابيح: 
ْعُت َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ عَ  1.1 ُمتـََّفٌق َعَلْيه . َويف  ر َوايَة  ُمْسل ٍم:  .«اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة قـَتَّاتٌ »َلْيه  َوَسلََّم يـَُقوُل: َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: مسَ 

 [1111/ 1)ُمتَّفق َعَلْيه ( مشكوة املصابيح: « ََّنَّامٌ »
َا « ُتْدُروَن َما اْلغ يَبُة؟أَ »َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:  1.1 قَاُلوا: اَّللَُّ َوَرُسولُُه أَْعَلُم. قَاَل: ذ ْكُرَك َأَخاَك مب 

ي َما أَُقوُل؟ قَاَل:  َتُه َوإ ْن ملَْ َيُكْن ف يه  َما تـَُقوُل فَـ »َيْكَرُه ". ق يَل أَفـَرَأَْيَت إ ْن َكاَن يف  َأخ  َرَواُه  .«َقْد بـََهتَّهُ إ ْن َكاَن ف يه  َما تـَُقوُل فـََقد  اْغتَـبـْ
َتُه َوإ َذا قـُْلَت َما لَْيَس ف يه  فقد هَبته»ُمْسل ٌم. َويف  ر َوايٍَة:  يَك َما ف يه  فـََقد  اْغتَـبـْ َخ   [1111/ 1]مشكوة املصابيح:« إ َذا قـُْلَت أل 

ش  َواَل اْلَبذ يء  »َم: َعن  اْبن  َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلَّ  1.1 للَّعَّان  َواَل اْلَفاح  لطَّعَّان  َواَل اب   .«لَْيَس اْلُمْؤم ُن اب 
َهق يُّ يف   ْم ذ يُّ َواْلبَـيـْ ميَان  »َرَواُه الرتّ  ش  اْلَبذ يء  »َويف  ُأْخَرى َلُه  .«ُشَعب  اإْل  ْم ذ يُّ: َهَذا َحد يث َغر يب  .«َواَل اْلَفاح  ]مشكوة َوقَاَل الرتّ 

 [1111/ 1املصابيح: 
؟ قَاَل:  1.1 ُْسن  َصَحاَبيت  قَاَل: ُُثَّ  .«أُمَّكَ »قَاَل: ُُثَّ َمْن؟ قَاَل:  .«أُمَّكَ »َعْن َأيب  ُهرَيـْرََة قَاَل: قَاَل َرُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَّ  َمْن َأَحقُّ حب 

ُمتَّفق َعَلْيه   .«أُمََّك ُُثَّ أُمََّك ُُثَّ أُمََّك ُُثَّ َأاَبَك ُثَّ أدانك أدانك»َويف  ر َوايٍَة قَاَل:  .«أَبُوكَ »قَاَل: ُُثَّ َمْن؟ قَاَل:  .«أُمَّكَ »َمْن؟ قَاَل 
 [1111/ 1]مشكوة املصابيح:

. إ نَّ اَّللََّ َحرََّم َعَلْيُكْم »َعن اْلُمغ ريَة  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  1.11 ُعُقوَق اأْلُمََّهات  َوَوْأَد اْلبَـَنات  َوَمَنَع َوَهات 
 [.1111/ 1ُمتَـَّفٌق َعَلْيه  ]مشكوة املصابيح:  .«وََكر َه َلُكْم ق يَل َوقَاَل وََكثـَْرَة السَُّؤال  َوإ َضاَعَة اْلَمال  

لظن أكذب احلديث وال حتسسوا والجتسسوا عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إايكم والظن فإن ا 1.11
 وال تناجشوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عبدهللا إخواانً" ويف رواية: "وال تنافسوا". ]متفق عليه[

ُثْ  فـََقاَل:  َعن النَّواس بن مْسَعان قَاَل: َسأََلْت َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َعن  اْلرب ّ   1.11 ُْثُ َما َحاَك »َواإْل  ُّ ُحْسُن اخْلُُلق  َواإْل  اْلرب 
 [1111ـ 1111/ 1َرَواُه ُمسلم ]مشكوة املصابيح:  .«يف  َصْدر َك وََكر ْهَت أَن يطلع َعَلْيه  النَّاس

ُثَما ُكْنَت َوأَْتب ع  السَّيّ َئَة احلََْسَنَة مَتُْحَها َوَخال ق  النَّاَس : »َعْن َأيب  َذرٍّ قَاَل: قَاَل يل  َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ  1.11 اتَّق  اَّللََّ َحيـْ
ُُلٍق َحَسنٍ  ْم ذ ّي والدارمي ]مشكوة املصابيح:  .«خب   [1111/ 1َرَواُه َأمْحد َوالرتّ 
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َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ  1.11  ُمتَّفق َعَلْيه   .«الظُّْلُم ظُْلَماٌت يـَْوَم اْلق َياَمة  »َقاَل:  َعن  اْبن  ُعَمَر َأنَّ النَّيب 
ُ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:  1.11 ُْه ب َيد ه  فَإ ْن ملَْ َيْسَتط ْع فَب ل َسان ه  »َعن أيب سعيٍد اخلدريّ  َعْن َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ ْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليُـَغريّ  َمْن َرَأى م 

ميَانفَإ    [1111/ 1َرَواُه ُمسلم ]مشكوة املصابيح:  .«ْن مَلْ َيْسَتط ْع فبقلبه َوَذل َك َأْضَعف اإْل 
 َعن أيب ثعلبَة يف  قـَْولُُه تـََعاىَل: )َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن ضل إ ذا اْهَتَديـُْتْم( 1.11

َها ْلَمْعُروف  َوتـََناَهْوا َعن  اْلُمْنَكر  حَ  فـََقاَل: أََما َواَّللَّ  َلَقْد َسأَْلُت َعنـْ ىتَّ إ َذا رأيَت َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم فـََقاَل: " بَل  ائـَْتَمُروا اب 
ْنُه فـََعَلْيَك نـَْفَسَك َودَْع أَْمَر اْلَعَوامّ  فَإ نَّ ُشّحًا ُمطاعًا َوهوى ُمتـََّبعًا ودينا ُمْؤثـََرًة َوإ ْعَجاَب ُكلّ  ذ ي رَْأٍي ب رَأْي ه  َورَأَْيَت أَْمرًا اَل بُ  دَّ َلَك م 

ُهْم؟  نـْ نَي م  َم الصَّرْب  َفَمْن َصبَـَر ف يه نَّ قـََبَض َعَلى اجْلَْمر  ل ْلَعام ل  ف يه نَّ َأْجُر ََخْس  ْنُكمْ »قَاَل: َورَاءَُكْم َأايَّ نَي م  ْم ذ ّي  .«َأْجُر ََخْس  َرَواُه الرتّ 
 [1111/ 1اْبن َماَجه ]مشكوة املصابيح: وَ 

  Unit 9        نتاب الرقاق :الوحدة التاسعة
حَُّة َواْلَفرَاُغ ". َعن  اْبن  َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: " ن ْعَمَتان  َمْغُبوٌن ف يه َما َكث رٌي   1.1 : الصّ  َرَواُه م َن النَّاس 

 [1111/ 1اْلُبَخار يُّ ]مشكوة املصابيح: 
َا »َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  1.1 َقْد أَفْـَلَح َمْن َأْسَلَم َوُرز َق َكَفاًفا َوقـَنَـَّعُه اَّللَُّ مب 
 َرَواُه ُمسلم .«آاَتهُ 

من َأخذ َعينّ  َهُؤاَلء  اْلَكل َمات  فـَيَـْعَمُل هب  نَّ َأْو يـَُعلّ ُم َمْن »يب  ُهَريـَْرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى هللا َعَلْيه  َوسلم: َعْن أَ  1.1
َا َقَسَم اَّللَُّ َلَك  اتَّق  اْلَمَحار مَ »قـُْلُت: َأاَن اَي َرُسوَل هللا َفأخذ بَيدي فـََعدَّ ََخًْسا فـََقاَل: « يـَْعَمُل هب  نَّ؟ َتُكْن َأْعَبَد النَّاس  َواْرَض مب 

َك َتُكْن ُمْسل ًما بَّ ل لنَّاس  َما حتُ بُّ ل نَـْفس  ًنا َوَأح  ْن إ ىَل َجار َك َتُكْن ُمْؤم  َرَة  َتُكْن َأْغىَن النَّاس  َوَأْحس  َك َفإ نَّ َكثـْ َواَل ُتْكث ر  الضَّح 
َك متُ يُت اْلَقْلبَ  ْم ذ يُّ َوَقاَل: َهَذا َحد يٌث َغر يبٌ  .«الضَّح   َرَواُه َأمْحَُد َوالرتّ 

ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:  1.1 ًدا أَْو َهرَ »َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة َعن  النَّيب  ًيا أَْو َمَرًضا ُمْفس  ًما َما يـَنـَْتظ ُر َأَحدُُكْم إ الَّ غ ىًن ُمْطغ ًيا أَْو فـَْقرًا ُمْنس 
َتظَُر أَو  السَّاَعَة َوالسَّاَعُة أَْدهَ  ْم ذ ّي َوالنََّسائ ّي ]مشكوة « ى َوأََمرُّ ُمَفنّ ًدا أَْو َمْواًت جُمْه زًا أَو  الدَّجَّاَل فَالدَّجَّاُل َشرٌّ َغائ ٌب يـُنـْ َرَواُه الرتّ 

 [1111/ 1املصابيح: 
ُز َمْن »اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: َعْن َشدَّاد  ْبن  أَْوٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل  1.1 . َواْلَعاج  اْلَكيّ ُس َمْن َداَن نـَْفَسُه َوَعم َل ل َما بـَْعَد اْلَمْوت 

ْم ذ يُّ َواْبُن َماَجْه ]مشكوة املصابيح:  .«أَتْـَبَع نـَْفَسُه َهَواَها َومَتىنَّ َعَلى اَّللَّ    [1111/ 1َرَواُه الرتّ 
ْنُه اثـَْنان  َعْن  1.1 بُّ م  ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: " يـَْهَرُم اْبُن آَدَم َوَيش  : احلْ ْرُص َعَلى اْلَمال  أنس رضي هللا عنه، قَاَل: قَاَل النَّيب 

 [1/1111َواحلْ ْرُص َعَلى اْلُعُمر  ". ُمتـََّفٌق َعَلْيه  ]مشكوة املصابيح: 
إ نَّ اَّللََّ اَل ينظر إ ىَل صورُكْم َواَل أموال كم َوَلك ْن يـَْنظُُر إ ىَل قـُُلوب ُكْم »َل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة قَا 1.1

 [1/1111َرَواُه ُمْسل ٌم ]مشكاة املصابيح: .«َوأَْعَمال ُكمْ 
   Unit 10      اقبنتاب املنو  نتاب الفضائل والشمائل:الوحدة العاشرة

ُر َوأَوَُّل َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: أاََن َسيّ ُد َوَلد  آَدَم يـَْوَم اْلق   11.1 َياَمة  َوأَوَُّل َمْن يـَْنَشقُّ َعْنُه اْلَقبـْ
 [1/1111]مشكوة املصابيح:  َشاف ٍع َوأَوَُّل ُمَشفٍَّع ". َرَواُه ُمْسل مٌ 

ع »َعْن َأيب  ُهرَيـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  11.1 ْنُه َموض  َيانُُه تُر َك م  َن بـُنـْ َمثَل ي َوَمَثُل اأْلَنْب َياء  َكَمَثل  َقْصٍر أُْحس 
َياُن َوُخت َم يب  لبنة َفطَاَف النظَّاُر يتعجَّبوَن من ُحسن  بنيان   َ اْلبُـنـْ َع اللَّب َنة  ُخت َم يب  َع ت ْلَك اللَّب َنة  َفُكْنُت أاََن َسَدْدُت َمْوض  ه إ الَّ َمْوض 

 [1/1111ُمتَّفق َعَلْيه  ]مشكوة املصابيح: .«فََأاَن اللَّب َنُة َوأاََن َخامَتُ النَّب يّ نيَ »َويف  ر َوايٍَة:  .«الرُُّسلُ 
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: أُْعط  َعْن أَ  11.1 تٍّ ْلُت َعَلى اأْلَنْب َياء  ب س  ْرُت يب  ُهرَيـْرََة أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: " ُفضّ  يُت َجَوام َع اْلَكل م  َوُنص 
ًدا َوَطُهورًا َوأُرْ  َ اأْلَْرُض َمْسج  َ اْلَغَنائ ُم َوُجع َلْت يل  لَّْت يل  لرُّْعب  َوُأح  َ النَّب يُّوَن ". َرَواُه ُمسلم ]مشكوة اب  ْلُت إ ىَل اخْلَْلق  َكافًَّة َوُخت َم يب  س 

 [1111/ 1املصابيح: 
ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  11.1 ثْ »َعن أيب سعيٍد اخْلُْدر ّي قَاَل: قَاَل النَّيب  َل ُأُحٍد َذَهًبا َما اَل َتُسبُّوا َأْصَحايب  فـََلْو أَنَّ َأَحدَُكْم أَنـَْفَق م 

 [1/1111ُمتَّفق َعَلْيه  ]مشكوة املصابيح  .«بـََلَغ ُمدَّ َأَحد ه ْم َواَل نصيفه
ُر أُمَّيت  قـَْرين  ُُثَّ الَّذ يَن يـَُلونـَُهْم ُُثَّ »َعْن ع ْمرَاَن ْبن  ُحَصنْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  11.1 الَّذ يَن يـَُلونـَُهْم ُُثَّ إ نَّ  َخيـْ

َمنُ بـَْعَدُهْم قـَْوًما َيْشَهُدوَن َواَل ُيْسَتْشَهُدوَن َوََيُونُوَن َواَل يـُْؤمَتَُنوَن َويـَْنُذُروَن َواَل يفون َوَيْظَهُر ف ي َوحَيْل ُفوَن َواَل »َويف  ر َوايٍَة: «. ه ُم السّ 
 [1111/ 1بيح: ُمتَّفق َعَلْيه  ]مشكوة املصا«. يستحلفون

ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:  11.1 ْم ذ ّي ]مشكوة  .«اَل مَتَسُّ النَّاُر ُمْسل ًما َرآين  أَو رأى من َرآين  »َعْن َجاب ٌر َعن  النَّيب  َرَواُه الرتّ 
 [1111ـ 1111/ 1املصابيح: 

لَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوسلم: " إ ذا َرأَيـُْتْم الَّذ يَن َيُسبُّوَن َأْصَحايب  فـَُقولُوا: َلْعَنُة اَّللَّ  َعَلى شركم ". َعن  اْبن  ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  صَ  11.1
ْم ذ ّي ]مشكوة املصابيح:   [1111/ 1َرَواُه الرتّ 

ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم  11.1 َوع ْنَد  -إ نَّ م ْن أََمنّ  النَّاس  َعَليَّ يف  ُصْحَبت ه  َوَمال ه  أَبُو َبْكٍر »قَاَل: َعْن َأيب  َسع يٍد اخْلُْدر يّ  َعن  النَّيب 
ْساَلم  َوَمَودَّتُُه اَل تـُبـْقَ  -اْلُبَخار يّ  أاََب َبْكٍر  ًذا َخل ياًل اَلختََّْذُت أاََب َبْكٍر َخل ياًل َوَلك ْن ُأُخوَُّة اإْل  د  َخْوَخٌة إ الَّ  نَيَّ يف  َوَلْو ُكْنُت ُمتَّخ  اْلَمْسج 

ًذا َخل ياًل َغيـَْر َريبّ  اَلختََّْذُت أاََب َبْكٍر َخل ياًل »َويف  ر َوايٍَة:  .«َخْوَخَة َأيب  َبْكرٍ  / 1ُمتـََّفٌق َعَلْيه  ]مشكوة املصابيح:  .«َلْو ُكْنُت ُمتَّخ 
1111] 
ه : اْدع ي يل  أاََب َبْكٍر أاََبك  َوَأَخاك  َحىتَّ َأْكُتَب ك َتااًب فَإ يّن  َعْن َعائ َشَة قَاَلْت: قَاَل يل  َرُسوُل اَّللَّ  صَ  11.1 لَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم يف  َمَرض 

« َأان أوىل»ك َتاب  احْلميد ي ": « ل ٌم َويف  َرَواُه ُمسْ ». َأَخاُف َأْن يـََتَمىنَّ ُمَتَمنٍّ َويـَُقوَل قَائ ٌل: أاََن َواَل َوََيََْب اَّللَُّ َواْلُمْؤم ُنوَن إ الَّ َأاَب َبْكٍر 
 [1111/ 1]مشكوة املصابيح: « أان َواَل »بدل 

ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوسَ  11.11 ٌر بـَْعَد النَّيب  : َأيُّ النَّاس  َخيـْ َيب  ُُثَّ َمْن؟  لََّم؟ قَاَل: أَبُو َبْكٍر. قـُْلُت:َعْن حُمَمَّد  ْبن  احْلََنف يَّة  قَاَل: قـُْلُت أل 
يُت َأْن يـَُقوَل: ُعْثَماُن. قـُْلُت: ُُثَّ أَْنَت قَاَل:  َرَواُه الُبَخار ّي ]مشكوة املصابيح:  .«َما أاََن إ الَّ رجٌل من اْلُمسلمني»قَاَل: ُعَمُر. َوَخش 

1 /1111] 
ُ َعَلْيه   11.11 َلُكْم م َن اأْلَُمم  حُمَدَّثُوَن فَإ ْن َيُك يف  أّميت أحٌد »َوَسلََّم:  َعْن َأيب  ُهرَيـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ َلَقْد َكاَن ف يَما قـَبـْ
 [1111/ 1ُمتَّفق َعَلْيه  ]مشكوة املصابيح:  .«فإ نَّه عمر
ْم ذ يُّ «.  َجَعَل احْلَقَّ َعَلى ل َسان  ُعَمَر َوقـَْلب ه  إ نَّ اَّللََّ »َعن  اْبن  ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  11.11 َرَواُه الرتّ 

 [1111/ 1]مشكوة املصابيح: 
َع َعَلى َسر ير ه  إ َذا َرُجٌل  11.11 فـَُقُه َعَلى م ْن َخَلف ي قد وضع م رْ َعن  اْبن  َعبَّاٍس قَاَل: إ يّن  َلَواق ٌف يف  قـَْوٍم َفَدَعُوا اَّللََّ ل ُعَمَر َوَقْد ُوض 

َيّن  َكث ريًا َما ُكْنُت  بَـْيَك أل  َأمْسَُع َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم يـَُقوُل: َمْنك يب  يـَُقوُل: يـَْرمَحَُك اَّللَُّ إ يّن  أَلَْرُجو أَْن جَيَْعَلَك اَّللَُّ َمَع َصاح 
 .«و َبْكٍر َوُعَمُر َواْنطََلْقُت َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوَدَخْلُت َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوَخَرْجُت َوأَبُو بكر َوعمرُكْنُت َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوفـََعْلُت َوأَبُ »

ُ َعْنُه. ُمتَّفق َعَلْيه  ]مشكوة املصابيح:  َي اَّللَّ  [1111/ 1فَاْلتَـَفتُّ فَإ َذا ُهَو َعل يَّ ْبَن َأيب  طَال ٍب َرض 
ر يَن »ٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: َعْن أَنَ  11.11 َن اأْلَوَّل نَي َواآْلخ  أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َسيّ َدا ُكُهول  َأْهل  اجْلَنَّة  م 

ْم ذ يّ  .«إ الَّ النَّب يني َواْلُمْرسل نيَ   َرَواُه الرتّ 
بُو َبْكٍر ل َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: رَأَْيُت َكَأنَّ م يزَااًن نـََزَل م َن السََّماء  فـَُوز ْنَت أَْنَت َوأَ َعن أيب بكَرة َأنَّ َرُجاًل قَاَل  11.11

ُ  فـََرَجْحَت أَْنَت َوُوز َن أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر فـََرَجَح أَبُو َبْكٍر َوُوز َن ُعَمُر َوُعْثَماُن فـََرَجَح ُعَمُر ُُثَّ  رُف َع اْلم يزَاُن " فَاْسَتاَء هَلَا َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ
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اَلَفُة نـُبُـوٍَّة ُُثَّ يـُْؤِت  اَّللَُّ اْلُمْلَك َمْن َيَشاءُ »َعَلْيه  َوَسلََّم يـَْعين  َفَساَءُه َذل َك. فـََقاَل:  ْم ذ ّي َوأَبُو َداُود ]مشكوة املصابيح:  .«خ  / 1َرَواُه الرتّ 
1111] 
َْلف  د ينَ  1.111 ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم أب  نَي َجهََّز َجْيَش اْلُعْسرَة  َعْن َعْبد  الرَّمْحَن  ْبن  مَسُرََة قَاَل: َجاَء ُعْثَماُن إ ىَل النَّيب  اٍر يف  ُكمّ ه  ح 

ُ َعَلْيه  َوَسلَّ  َّ َصلَّى اَّللَّ ْجر ه  فـَرَأَْيُت النَّيب  ْجر ه  َويـَُقوُل: فـَنَـثـََرَها يف  ح  مرَّتـَنْي . َرَواُه َأمْحد « َما َضرَّ ُعْثَماَن َما َعم َل بـَْعَد اْليَـْوم  »َم يـَُقلّ بُـَها يف  ح 
 [1111/ 1]مشكوة املصابيح: 

َي اَّللَُّ َعْنُه َرُسوُل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى َعن أنٍس قَاَل: َلمَّا أََمَر َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم ب بَـيـَْعة  الرّ ْضَوان  كَ  11.11 اَن ُعْثَماُن َرض 
َفَضَرَب « إ ن ُعْثَماَن يف  َحاَجة  اَّللَّ  َوَحاَجة  َرُسول ه  »اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم إ ىَل َمكََّة فـََبايََع النَّاُس فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: 

رًا من أَْيدب    ْم ذ ّي ]مشكوة ْحَدى يََديْه  َعَلى اأْلُْخَرى َفَكاَنْت يَُد َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم ل ُعْثَماَن َخيـْ ه ْم. َرَواُه الرتّ  يهم ألَنـُْفس 
 [1111/ 1املصابيح: 
ُ َعَلْيه  َوَسلَّ  11.11 َّ َصلَّى اَّللَّ اثـُْبْت ُأُحُد »َم َصع َد ُأُحًدا َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن فـََرَجَف هب  ْم َفَضرَبَُه ب ر ْجل ه  فـََقاَل: َعْن أََنٍس َأنَّ النَّيب 

دّ يٌق َوَشه يَدان   ٌّ َوص  َا َعَلْيَك َنيب   (1111/ 1َرَواُه اْلُبَخار يُّ ]مشكوة املصابيح:  .«فَإ َّنَّ
:  َعن َسْعد  ْبن  َأيب  َوقَّاصٍ  11.11 َْنز َلة  َهاُروَن م ْن ُموَسى إ الَّ أَنَُّه اَل »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعلَْيه  َوَسلََّم ل َعل يٍّ أَْنَت م ينّ  مب 

َّ بـَْعد ي  (1111/ 1ُمتـََّفٌق َعَلْيه  )مشكوة املصابيح:  .«َنيب 
ّ  اأْلُمّ يّ  َصلَّى اَّللَُّ  َعْن ز رّ  ْبن  ُحبَـْيٍش قَاَل: قَاَل َعل يٌّ  11.11 َي اَّللَُّ َعْنُه: َوالَّذ ي فـََلَق احْلَبََّة َوبـَرََأ النََّسَمَة إ نَُّه َلَعْهُد النَّيب   َعَلْيه  َرض 

 [1111/ 1َوَسلََّم إ يَلَّ: أَْن اَل حيُ بَّين  إ الَّ مؤمٌن َواَل بيغضين إ الَّ ُمَناف ق. َرَواُه ُمسلم ]مشكوة املصابيح: 
َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:  11.11 أَبُو َبْكٍر يف  اجْلَنَّة  َوُعَمُر يف  اجْلَنَّة  َوُعْثَماُن يف  اجْلَنَّة  َوَعل يٌّ »َعن عبد الرَّمْحَن بن َعْوف أَنَّ النَّيب 

ُر يف  اجْلَنَّة   ة  َوَعْبُد الرَّمْحَن  ْبُن َعْوٍف يف  اجْلَنَّة  َوَسْعُد ْبُن َأيب  َوقَّاٍص يف  اجْلَنَّة  َوَسع يُد ْبُن زَْيٍد يف  اجْلَنَّ  يف  اجْلَنَّة  َوطَْلَحُة يف  اجْلَنَّة  َوالزُّبـَيـْ
ْم ذ ّي ]املشكوة املصابيح:  .«َوأَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاح  يف  اجْلَنَّة    [1111ـ 1111/ 1َرَواُه الرتّ 

َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل:  َعْن أََنسٍ  11.11 ُهْم يف  أَْمر  اَّللَّ  ُعَمُر َوَأْصَدقـُُهْم َحَياًء »َأنَّ النَّيب  ُمَّيت  أَبُو َبْكٍر َوَأَشدُّ أَْرَحُم أُمَّيت  أب 
اَلل  َواحْلََرام  ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َول ُكلّ  أُمٍَّة أَم نٌي َوأَم نُي َهذ ه  ُعْثَماُن َوأَفْـَرُضُهْم َزْيُد ْبُن تَاب ٍت َوأَقْـَرُؤُهْم ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب َوَأْعَلُمهُ  حلَْ ْم اب 

يح وروى َمْعَمٍر َعْن قـََتاَدَة ُمْرَساًل َوف يه  « اأْلُمَّة  أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاح   ْم ذ يُّ َوَقاَل: َهَذا َحد يٌث َحَسٌن َصح  : َرَواُه َأمْحَُد َوالرتّ 
 «َوأَْقَضاُهْم َعل يٌّ »

يُم قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  11.11 َ إ بـْرَاه  ًعا يف  اجْلنَّة»َعن اْلرَباء قَاَل: َلمَّا تـُُويّف  َرَواُه الُبَخار ّي ]مشكوة « إ نَّ َلُه ُمْرض 
 [1111/ 1املصابيح: 
َويف  ر َوايٍَة: « فَاط َمُة َبْضَعٌة م ينّ  َفَمْن أَْغَضبَـَها أَْغَضَبين  »نَّ َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: َعن امل سور ْبن  خَمَْرَمَة أَ  11.11

 [1111/ 1ُمتَّفق َعَلْيه  ]مشكوة املصابيح:  .«يُر يُبين  َما أَرَابـََها َويـُْؤذ يين  َما آذاها»
رَب  َواحلََْسُن ْبُن َعل يٍّ إ ىَل َجْنب ه  َوُهَو يُـ أيب بكَرة قَاَل:  11.11 نـْ ْقب ُل َعَلى النَّاس  َمرًَّة رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َعَلى اْلم 

َرَواُه الُبَخار ّي ]مشكوة  .«ف ئَـتَـنْي  َعظ يَمتَـنْي  م َن اْلُمْسل م نيَ  إ نَّ اْبين  َهَذا َسيّ ٌد َوَلَعلَّ اَّللََّ أَْن ُيْصل َح ب ه  بـَنْيَ »َوَعَلْيه  ُأْخَرى َويـَُقوُل: 
 [1111/ 1املصابيح: 
َب؟ ُة َأْحَسُبُه يـَْقُتُل الذُّابَ َعْن َعْبد  الرَّمْحَن  ْبن  َأيب  نـُْعٍم قَاَل: مسعُت عبَد اَّللَّ  بن ُعَمَر َوَسأَلَُه َرُجٌل َعن  اْلُمْحر م  قَاَل ُشْعبَ  11.11

َسلََّم َوقَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: قَاَل: أَْهُل اْلع رَاق  َيْسأَُلوين  َعن  الذُّاَبب  َوَقْد قـَتَـُلوا اْبَن ب ْنُت َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  وَ 
نـَْيا»  [1111/ 1]مشكوة املصابيح: َرَواُه الُبَخار ّي  .«مُهَا َرحْيَاينََّّ م َن الدُّ
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جَّت ه  يـَْوَم َعرََفَة َوُهَو َعَلى اَنقَ  11.11 ُ َعَلْيه  َوَسلََّم يف  ح  ْعُتُه يـَُقوُل: عْن َجاب ٍر قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ ت ه  اْلَقْصَواء  ََيُْطُب َفَسم 
ْم ذ ّي ]مشكوة املصابيح: " اَي أَيُـَّها النَّاُس إ يّن  تـَرَْكُت ف يُكْم مَ  لُّوا: ك َتاَب اَّللَّ  وعرتِت أهل بييت  ". َرَواُه الرتّ  / 1ا إ ْن َأَخْذمُتْ ب ه  َلْن َتض 

1111] 
َرَواُه  .«اجْلنَّةاحْلََسُن َواحْلَُسنْيُ َسيّ َدا شباب أهل »َعْن َأيب  َسع يٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  11.11
ْم ذ يّ   الرتّ 
ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:  11.11 َكُمَل م َن الرّ َجال  َكث رٌي َوملَْ َيْكُمْل م َن النساء  إ ال مرمُي بنُت ع ْمرَاَن »َعْن َأيب  ُموَسى َعن  النَّيب 

َيُة اْمرَأَُة ف ْرَعْوَن َوَفْضُل َعائ َشَة َعَلى  [1111/ 1ُمتـََّفٌق َعَلْيه . ]مشكوة املصابيح:  .«النّ َساء  َكَفْضل  الثَّر يد  َعَلى َسائ ر  الطََّعام   َوآس 
ُ َعَلْيه  َوَسلََّم يـَُقوُل:  11.11 ُ َعْنُه قَاَل: مسَ ْعُت َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ ُر ن َسائ َها َمْرمَيُ ب ْنُت »َعْن َعل يٍّ َرض  ُر ن َسائ َها َخيـْ ع ْمرَاَن َوَخيـْ

 [1/1111َويف  ر َوايٍَة قَاَل أَبُو ُكَرْيٍب: َوَأَشاَر وَك يٌع إ ىَل السََّماء َواأْلَْرض ]مشكوة املصابيح:  ُمتـََّفٌق َعَلْيه  « َخد جَيُة ب ْنُت ُخَويْل دٍ 
تَـُغوَن ب َذل َك َمْرَضاَة َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم. َعْن َعائ َشَة قَاَلْت: إ نَّ النَّاَس َكانُوا يـََتَحرَّْوَن هب َ  11.11 َدااَيُهْم يـَْوَم َعائ َشَة يـَبـْ

ْزٌب ف يه  َعائ َشُة َوَحْفصَ  ْزبـَنْي : َفح  ْوَدُة َواحلْ ْزُب اآْلَخُر أُمُّ َسَلَمَة ُة َوَصف يَُّة َوسَ َوقَاَلْت: إ نَّ ن َساء  َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم ُكنَّ ح 
ْزُب أُمّ  َسَلَمَة فـَُقْلَن هَلَا: َكلّ م ي  َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم ُيَكلّ ُم النَّاَس َوَسائ ُر ن َساء  َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َفَكلََّم ح 

اَل تـُْؤذ يين  يف  َعائ َشَة »َقاَل هَلَا: اَد َأْن يـُْهد َي إ ىَل َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم فـَْليُـْهد ه  إ لَْيه  َحْيُث َكاَن. َفَكلََّمْتُه فَـ فـَيَـُقوُل: َمْن أَرَ 
ْت: أَتُوب إ ىَل هللا من َذاك اَي َرُسوَل اَّللَّ  ُُثَّ إ نَـُّهنَّ َدَعْوَن فَاط َمَة فََأْرَسْلَن إ ىَل قَالَ  .«فَإ نَّ اْلَوْحَي ملَْ ََيْت ين  َوَأاَن يف  ثـَْوب  اْمَرأٍَة إ الَّ َعائ َشةَ 
؟»َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َفَكلََّمْتُه فـََقاَل:  بُّ يبّ  »قَاَلْت: بـََلى. قَاَل: « اَي بـُنَـيَُّة َأاَل حتُ بّ نَي َما ُأح  ُمتـََّفٌق َعَلْيه  ـ  .« َهذ ه  فََأح 

 [1111/ 1ب ر َوايَة  أيب ُموَسى ]مشكوة املصابيح: « بَْدء  اخْلَْلق  »يف  اَبب  « َفْضَل َعائ َشَة َعَلى النّ َساء  »َوذََكَر َحد يُث أََنٍس 
ى َأَحٍد م ْن ن َسائ ه  َما أومل على زَيـَْنب أومل ب َشاة، متفق عليه ]مشكوة َعْن أََنٍس: َما أَْومَلَ َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َعلَ  11.11

 [111/ 1املصابيح: 
فَإ َذا َرفـَْعُتْم ى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َعْن َعطَاٍء قَاَل: َحَضْراَن َمَع اْبن  َعبَّاٍس َجَناَزَة َمْيُمونََة ب َسر َف فـََقاَل: َهذ ه  َزْوَجُة َرُسول  اَّللَّ  َصلَّ  11.11

َا فَإ نَُّه َكاَن ع ْنَد َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ عَ  نـُْهنَّ ل َثَماٍن َواَل نـَْعَشَها َفاَل تـَُزْعز ُعوَها َواَل تـُزَْلز ُلوَها َواْرفـُُقوا هب  ُم م  َلْيه  َوَسلََّم ت ْسُع ن ْسَوٍة َكاَن يـَْقس 
َدٍة قَاَل َعطَاٌء: ا ُم ل َواح  ر يـَْقس  ُم هَلَا بـََلَغَنا أَنَـَّها َصف يَُّة وََكاَنْت آخ  هنَّ موات َماَتت لَّيت  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم اَل يـَْقس 

ْلَمد يَنة    اب 
نَي أَرَ  اَد َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َطاَلقـََها فـََقاَلْت َوقَاَل َرز يٌن: قَاَل َغيـُْر َعطَاٍء: ه َي َسْوَدُة َوُهَو أصح وهبت يـَْومَها ل َعائ َشَة ح 

ْكين  َقْد وهبت يومي لَعائ َشة لَعلي أكون من ن َسائ ك يف  اجْلنَّة. متفق عليه، ]مشكوة املصابيح:   [111ـ 111/ 1َلُه: أَْمس 
َْرض  احْلََبَشة  فـََزوََّجَها النََّجاش   11.11 َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َعْن أُمّ  َحب يَبَة: أَنَـَّها َكاَنْت حَتَْت َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َجْحٍش َفَماَت أب  يُّ النَّيب 

َا إ ىَل َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َمَع ُشَرْحب يل بن َحَسَنة. َرَواُه أَبُو َوأَْمَهَرَها َعنُه أَْربـََعة آاَلف. َويف  ر َوايَة: أَْربـََعة د ْرَهٍم َوبـََعَث  هب 
 [111/ 1َداُود َوالنََّسائ ّي، ]مشكوة املصابيح: 

مما عليه  عبدهللا بن عباس قال: إن قريشاً تواصت بينها ابلتمادي يف الغّي والكفر، فقال بعضهم: الذي حنن عليه أحق 11.11
 ...﴾ إىل اآلخر..هذا الصنبور املنبرُت، فأنزل هللا ﴿إان أعطينك الكوثر

وأاته بعد ذلك َخسُة أوالد ذكور، أربعة من جدجية: عبدهللا ـ وهو أكربهم والطاهُر ـ وقبل: إن الطاهر هو عبدهللا، فهم ثالثة ـ 
 والطيُب والقاسُم، وإبراهم من مارية.

وسلم أربع بنات، منها: زينب ـ اليت كانت حتت أيب العاص ابن الربيع ـ ورقية، وأم كلثوم كانت حتت ُعتبه وكان له صلى هللا عليه 
...﴾ أمرمها بفراقهما ـ وتزوج عثمان أواًل رُقية وهاجرت معه إيل احلبشة، .وعتيبة ابين أيب هلب، فلما نزلت  ﴿تبت يدا أيب هلب

ُث ماتت، وتزوج بعدها أم كلثوم، وفاطمة وكانت حتت علي، وولدت له حسناً، وولدت هناك ابنه عبدهللا، وبه كان يكىن، 
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وحسينًا وحمسناً، وزينب ـ وكانت حتت عبدهللا ابن جعفر ـ وأم كلثوم وزوجها علي من عمر بن اخلطاب، أخرجه رزين ـ )جامع 
 (.111/ 1األصول يف أحاديث الرسول للجزري 

َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم يـَُؤمُّ النَّاَس َوأَُماَمُة ب ْنُت َأيب  اْلَعاص  َعَلى َعات ق ه  َفإ َذا َعن أيب قـََتاَدة َقاَلْت: َرأَ  11.11 رََكَع ْيُت النَّيب 
َن السُُّجود  َأَعاَدَها  َوَضَعَها َوإ َذا َرَفَع م 

ْعُت َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى 11.11 ُ َعَلْيه  َوَسلََّم يـَُقوُل:  َعْن َجاب ر  ْبن  مَسَُرَة قَاَل: مسَ  ْساَلُم َعز يزًا إ ىَل اثـْيَنْ َعَشَر َخل يَفًة ُكلُُّهْم »اَّللَّ اَل يـَزَاُل اإْل 
ًيا َما َول يَـُهُم اثـَْنا َعَشَر َرُجاًل ُكلُُّهْم م ْن قـُرَْيشٍ »َويف  ر َوايٍَة:  .«م ْن قـُرَْيشٍ  اَل يـَزَاُل الدّ يُن قَائ ًما »َويف  ر َوايٍَة:  .«اَل يـَزَاُل أَْمُر النَّاس  َماض 

، ابب 1111ـ 1/1111ُمتَّفق َعَلْيه  ]مشكاة املصابيح:  .«َحىتَّ تـَُقوَم السَّاَعة أَو َيُكوُن َعَلْيه ُم اثـَْنا َعَشَر َخل يَفًة ُكلُُّهْم م ْن قـَُرْيش
 مناقب قريش وذكر القبائل الفصل األول[

ْن َعبْ َعْن َعْبد  اَّللَّ   11.11 ْن أَْربـََعٍة: م  د  اَّللَّ  ْبن  َمْسُعوٍد  ْبن  َعْمٍرو َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل: استقرؤوا اْلُقْرآَن م 
 ُمتَّفق َعَلْيه   .َوَساملٍ  َمْوىَل َأيب  ُحَذيـَْفَة َوُأيبَّ  ْبن  َكْعب ومعاذ بن جبل

ّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل:  َعْن أََنسٍ  11.11 ميَان  ُحبُّ اأْلَْنَصار  َوآيَُة النّ َفاق  بـُْغُض اأْلَْنَصار  »َعن  النَّيب   ُمتَـَّفٌق َعَلْيه   .«آيَُة اإْل 
َد إ يّن  أَلَرْ »َعْن َحْفَصَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  11.11 ُجو َأْن اَل َيْدُخَل النَّاَر إ ْن َشاَء اَّللَُّ َأَحٌد َشه 

ْنُكْم إ الَّ واردها[ َقاَل: فـََلْم َتْسَمع يه  يَـ « َبْدًرا َواحْلَُدْيب َيةَ  ي قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّ  أََلْيَس َقْد َقاَل اَّللَُّ تـََعاىَل: ]َوإ ْن م  ُقوُل: ]ُُثَّ نـَُنجّ 
ْن َأْصَحاب  الشََّجَرة  »ا[ َويف  ر َوايٍَة: الَّذ يَن اتَقو   َرَواُه ُمسلم .«الَّذ يَن اَبيـَُعوا حتتَها -َأَحُد  -اَل َيْدُخُل النَّاَر إ ْن َشاَء اَّللَُّ م 
ُ َعَلْيه  َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ  11.11 ّ  َصلَّى اَّللَّ َرَواُه  .«اللَُّهمَّ اْجَعْلُه َهاد اًي َمْهد ايًّ َواْهد  ب ه  »ل ُمَعاو يََة:  َعْن َعْبد  الرَّمْحَن  ْبن  َأيب  َعم ريََة َعن  النَّيب 

ْم ذ ّي ]مشكوة املصابيح:   ، ابب جامع املناقب، الفصل الثاين[1/1111الرتّ 
رَ  11.11 َرَة َقاَل: أَتـَْيُت اْلَمد يَنَة َفَسَأْلُت اَّللََّ َأْن يـَُيسّ  َثَمَة ْبن  َأيب  َسبـْ ًا فـََيسََّر يل  َأاَب ُهَريـَْرَة َفَجَلْسُت  َعْن َخيـْ يل  َجل يًسا َصاحل 

ْن أَْيَن أَْنَت؟  ًا فـَُوفّ ْقَت يل  فـََقاَل: م  َر يل  َجل يًسا َصاحل  ْئُت إ َلْيه  فـَُقْلُت: إ يّن  َسَأْلُت اَّللََّ َأْن يـَُيسّ  ْن َأْهل  اْلُكوَفة  ج  قـُْلُت: م 
َر َوَأطْ  ُب َطُهور  َرُسول  اَّللَّ  أَْلَتم ُس اخْلَيـْ ْعَوة ؟ َواْبُن َمْسُعوٍد َصاح  َصلَّى اَّللَُّ ُلُبُه. فـََقاَل: أََلْيَس ف يُكْم َسْعُد ْبُن َمال ٍك جُمَاُب الدَّ

رّ  َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم؟ َوَعمَّ  ُب س  َن الشَّْيطَان  َعَلى ل َسان  َعَلْيه  َوَسلََّم َونـَْعَلْيه ؟ َوُحَذيـَْفُة َصاح  اٌر الَّذ ي َأَجاَرُه اَّللَُّ م 
يَل َواْلُقْرآَن. َرَواُه ا جنْ  ؟ يـَْعين  اإْل  ُب اْلك َتابـَنْي  ْم ذ ّي )نَب يّ ه  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم؟ َوَسْلَماُن َصاح  ابب جامع املناقب، الفصل لرتّ 

 الثاين(
ْعُت َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم يـَُقوُل: َعن أيب  11.11 َخال ٌد َسْيٌف م ْن ُسُيوف  اَّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ َون ْعَم فـَىَت »ُعَبيدَة أَنَُّه قَاَل: مسَ 

ريَة    ، ابب جامع املناقب، الفصل الثالث[1111/ 1َرَوامُهَا َأمْحد ]مشكوة املصابيح:  .«اْلَعش 
 Unit 11        کتاب الدعوات :شرعاحلادية  الوحدة
نَي َصلَّى الصُّْبَح َوه يَ  11.1 ْن ع ْند َها ُبْكَرًة ح  َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َخرََج م  د َها ُُثَّ َرَجَع بـَْعَد  َعن جَوْير ية َأنَّ النَّيب  يف  َمْسج 

َي َجال َسٌة َقاَل:  َها؟ َما ز ْلت  »َأْن َأْضَحى َوه  ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم: َلَقْد « َعَلى احْلَال  الَّيت  َفاَرقْـُتك  َعَليـْ َقاَلْت: نـََعْم َقاَل النَّيب 
: ُسْبَحاَن اَّللَّ   ُهنَّ َا قـُْلت  ُمْنُذ اْليَـْوم  َلَوَزنـَتـْ ه   وَ قـُْلُت بـَْعَدك  أَْرَبَع َكل َماٍت َثاَلَث َمرَّاٍت َلْو ُوز َنْت مب  َْمد ه  َعَدَد َخْلق ه  َور َضاَء نـَْفس  حب 

َداَد َكل َماته ه  َوم   .َرَواُه ُمسلم .َوز نََة َعْرش 
رٍي َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم:  11.1 َعاُء ُهَو اْلع َباَدةُ »َعن  النُـّْعَمان  ْبن  َبش  بُُّكُم اْدُعوين  ُُثَّ قـََرأَ: )َوَقاَل رَ « الدُّ

ْم ذ يُّ َوأَبُو َداُوَد َوالنََّسائ يُّ َواْبُن َماَجه ْب َلكم( َرَواُه َأمْحَُد َوالرتّ   .َأْسَتج 
 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم

 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
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 احملاكاة 
 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 التربيزي، اخلطيب مشكوة املصابيح. -
 شرح اإلمام النووي لصحيح مسلم، دار الفكر، بريوت. -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، قدميي كتب خانه، كراتشي،  العسقالين، أمحد بن علي بن حجر )احلافظ(، -

 ابكستان.
 العيين، بدر الدين حممود بن أمحد )اإلمام(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار الفكر، بريوت. -
 .املباركفوري، عبدهللا )الشيخ(، مرعاة املفاتيح شرح مشكوة املصابيح، مكتبة الرمحن السلفية، سرجودها، ابكستان -
 م.1111حممود الطحان، تيسري مصطلح احلديث، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،  -
 املال علي القاري )العالمة(، مرقاة املفاتيح شرح مشكوة املصابيح، املكتبة التجارية، مكة املكرمة. -
 النووي، شرف الدين، شرح صحيح مسلم -

 
 

HQ-006-Translation of Holy Quran   )تدریس ترجمہ قرآن( 
 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

  ص  ات وسرۃ  ارعشلاءوسرۃ 
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BS 7
th

 Semester 

 
BSAR401- Modern Arabic Prose                        النثر العربي الحدیث 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

النثر العريب احلديث حنو املقالة والقصة القصرية والرواية يتناول هذا املساق حملة موجزة عن نشأة الفنون املختلفة من  
واملسرحية والسرية الذاتية والرحلة وتطورها بعد النهضة األدبية وبيان اجتاهاهتا يف األدب العريب منذ القرن التاسع عشر امليالدي. 

ن القصة القصرية والرواية واملسرحية والرحلة فريكز على الكّتاب العرب املعاصرين واجنازاهتم النثرية ويقتطف النصوص النثرية م
والسرية الذاتية واملقالة. ويهدف املساق أن يتدرب الطالب على فهم النصوص ونقدها وحتليلها ويتذوق مجال األساليب النثرية 

 احلديثة من خالل دراستها.
 Course Objectives        أهداف املقرر:

 ترسيخ ما يلي:يرمى هذا املساق / املقرر إىل  
 أن يتعرف على مفهوم النهضة األدبية يف العصر احلديث ومظاهرها وعواملها. .1
 أن يتعرف على كل من فنون القصة القصرية والرواية واملسرحية والسرية الذاتية واملقالة والرحلة. .1
واالجتماعية خالل دراسة االجنازات أن يتعرف على اجتاهات احلياة العربية احلديثة وميوهلا ونزعاهتا السياسية والدينية  .1

 النثرية.
 أن يتعرف على أساطني النثر العريب احلديث وأساليب كتاابهتم. .1
 أن يلم الطالب أبَّناط النثر العريب احلديث من خالل دراسة النماذج املختارة. .1
 أن يتمكن من فهم النصوص ونقدها وحتليلها. .1
 خالل دراسة النصوص من الناحية األدبية والبالغية. أن يتذوق الطالب األساليب النثرية احلديثة من .1

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit  01          :الوحدة األوىل

 الفنون النثرية يف العصر احلديث. 1.1
 النهضة األدبية ونشأة األجناس النثرية يف العصر احلديث وتطورها. 1.1.1
 والرواية، واملسرحية والسرية الذاتية. تعريف املقالة والقصة القصرية، 1.1.2

 Unit  02      (23-14قصة "املضيف اجلائع" )ص  :الوحدة الثانية
 قصة "املضيف اجلائع" دراسة وحتليل. 1.1
 حملة موجزة عن حياة أيب احلسن علي الندوي وآتاره األدبية وميزات أسلوبه النثري البارزة. 1.1

 Unit  03       قصة قصرية: مشس صغرية :الوحدة الثالثة
 ( دراسة وحتليل.111-11قصة "مشس صغرية" )ص  1.1
 حملة عن حياة زكراي اتمر وآتاره األدبية وميزات أسلوبه. 1.1

 Unit  04    (225-221ظاهر مكة )من "يف منزل الوحي"، ص  :الوحدة الرابعة
 ظاهر مكة ـــــــ دراسة وحتليل. 1.1
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 وميزات أسلوبه.حملة عن حياة حممد حسني هيكل وآتاره األدبية  1.1

 Unit  05       (101-97مات أهلي )ص : الوحدة اخلامسة
 مات أهلي ــــــ دراسة وحتليل. 1.1
 حملة عن حياة جربان خليل جربان وآتاره األدبية وميزات أسلوبه. 1.1

 Unit  06     (18-15إىل ولدي )الفصل الثالث، ص  :الوحدة السادسة
 إىل ولدي ـــ دراسة وحتليل. 1.1
 حياة أمحد أمني وآتاره األدبية وميزات أسلوبه.حملة عن  1.1

 Unit  07     (133-131وعد احلق )الفصل العشرون، ص  :الوحدة السابعة
 وعد احلق ـــــ دراسة وحتليل. 1.1
 حملة عن حياة طه حسني وآتاره األدبية وميزات أسلوبه. 1.1

 Unit  08      (20-7قصة اليتيم )من العربات، ص  :الوحدة الثامنة
 اليتيم ــــــ دراسة وحتليل. 1.1
 حملة عن حياة مصطفى لطفي املنفلوطي وآتاره األدبية وميزات أسلوبه. 1.1

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 ، بدون سنة.1أمحد أمني: إىل ولدي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط -
 م.1111جربان خليل جربان: العواصف، دار العرب، لبنان،  -
 م.1111، 1زكراي اتمر: ربيع يف الرماد، رايض الريس للكتب والنشر، دمشق، ط -
 م.1111، 1الشنطي، حممد صاحل: األدب العريب احلديث، دار األندلس للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط -
 م.1111، 1طه حسني: وعد احلق، دار املعارف، مصر، ط -
 طنية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، بدون سنة.املنفلوطي، مصطفى لطفي: العربات، دار الصدى الو  -
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 م.1111جنم، حممد يوسف: فن القصة، دار الثقافة، بريوت،  -
الندوي، أبو احلسن علي احلسين، قصص من التاريخ اإلسالمي، املطبعة الندوية، ندوة العلماء لكهنو، اهلند،  -

 م.1111، 1ط
 نداوي للتعليم والثقافة، بدون سنة.هيكل، حممد حسني: يف منزل الوحي، مؤسسة ه -

 
 

BSAR402- Arabic Rhetoric                                        علم البالغة 
 

Course Description       توصيف المقرر 
 

إجاعة اللفظ وإشباع املعىن كما عرّفها ابن املقفع، وإيصال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من صور  هی البالغة
لمات واجلمل إىل جانب مراعاة مقتضى حال السامع واملخاطب يف الكالم. والرجل كاللفظ، إهنا تعتمد على الفصاحة يف ال

ى اللوحة ألوااًن تالئمها وتطابقها، فهكذا البليغ ينتقي من أساليب التعبري البليغ أشبه ابلرسام؛ فكما أنه َيتار للصورة املرسومة عل
خاطبه بجياز، وإن كان غبًيا فبإطناب، وإن كان متوسطًا بينهما فيوالبيان ما تالئم مقتضى حال السامع واملخاطب، إن كان ذكًيا 

 فيجدر به املزاوجة واملساواة.
موضع الرأس من اإلنسان، أو اليتيمة من قالئد العقيان، فهي مستودع سّرها، وموضع علم البالغة من العلوم العربية 

ومظهر جالهلا، فال فضيلة لكالم على كالم إال مبا حيويه من لطائفها، وال ترجيح لتعبري على آخر إال مبا ينفثه من سحرها، وجينيه 
 يان والبديع واملعاين.، وهذا املقرر يعىن بدراسة علوم البالغة الثالثة البمن اينع أمثارها
 Course Objectives        أهداف املقرر:

 فهم معاين القرآن الكرمي وبالغته. .1
 .تذوق الطالب مجال احلديث النبوي واجليد من كالم العرب شعرًا ونثرًا .1
 التعود على األساليب البليغة. .1
 اختيار األلفاظ املناسبة للمعاين. .1
 هبا.تذوق األساليب البالغية والتأثر  .1
 اختيار األلفاظ الفصيحة اخلالية من التعقيدات واحلشو غري املفيد. .1

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit 1       الفصاحة والبالغة واألسلوب: األوىلالوحدة 
 Unit 2        علم البيان: تلثانية: الوحدة ا

 حديد  مفهوم  البيان و أقسامه 1.1
 أقسامه ،أركانه ،التشبيه 1.1
 التشبيه املؤكد ،شبيه  املرسلتال 1.1
 التشبيه املفصل ،التشبيه اجململ 1.1
 التشبيه التمثيل ،التشبيه البليغ 1.1
 التشبيه الضمنی 1.1
 أغراضه وبالغته 1.1
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 Unit 3      واجملاز وأنواع اجملاز:احلقيقة لثالثة: الوحدة ا
 اجملاز العقلي 1.1
 اجملاز اللغوی وأقسامهو  1.1

 Unit 4       أرناهنا  وأقسامها ، االستعارةالوحدة الرابعة: 
 املكنية ،التصرحييةاالستعارة  1.1
 ، التبعيةصليةاأل 1.1
 املرشحة، اجملردة، املطلقة، التمثيلية 1.1

 Unit 5       وعالقاته اجملاز املرسلالوحدة اخلامسة: 
 Unit 6        الكناية وأقسامهالسادسة: الوحدة ا
 Unit 7      املعاين: التعريف بعلم علم املعانی لسابعة:الوحدة ا

 ضروبه: أغراضه و اخلرب  1.1
 : أقسامه وأغراضهاإلنشاء 1.1
 التقدمي والتأخري وأغراضهما البالغية 1.1
 القصر 1.1
 الفصل والوصل 1.1
 اإلجياز واإلطناب واملساواة 1.1

 Unit 8         علم البديعلثامنة: الوحدة ا
 واملعنويةمفهوم " البديع" و تقسيمه إلی احملسنات اللفظية  1.1
 احملسنات اللفظية: اجلناس، السجع، االقتباس، رد العجز على الصدر، التضمنيأشهر  1.1
أتكيد الذّم مبا أشهر احملسنات املعنوية: الطباق، املقابلة، التورية، املبالغة، حسن التعليل، أتكيد املدح مبا يشبه الذّم،  1.1

 يشبه املدح

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها تشكيل جمموعات -
 التكليف ابحباث فرديّة -
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 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 

 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
السعادة، بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية، مفتاح  ه(،111ربی زاده )كأمحد بن مصطفي بن خليل طاش   -

 هـ.1111الطبعة األوىل 
 هـ.1111علوم البالغة: البيان واملعاين والبديع، بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة  أمحد مصطفى املراغي، -
 م.1111ية، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، القاهرة: املكتبة العصر  السيد أمحد اهلامشي، -
مطبعة  الدار ،أسرار البالغة َف علم البيان ،د الفارسي األصل، اجلرجاينأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حمم -

 م.1111نوفمرب  11اإلضافة:  اتريخاملدين ابلقاهرة، دار املدين جبدة، 
رح تلخيص مفتاح العلوم جلالل وخمتصر السعد هو ش ،حاشية الدسوقي على خمتصر املعاين ،سعد الدين التفتازاين -

 م1111فرباير  11اإلضافة:  اتريخالدين القزويين، حممد بن عرفة الدسوقي، املكتبة العصرية، بريوت، 
 خمتصر املعاين، قم: منشورات دار الفكر. سعد الدين التفتازاين، -
 هـ.1111ر، الطبعة األوىل علم املعاين، بريوت، لبنان: دار النهضة العربية للطباعة والنش عبدالعزيز عتيق، -
 ، بريوت: دار املعارف.الواضحة ودليل البالغة الواضحة  البالغة ،في أمنيعلی اجلارم و مصط -
 النقد والبالغة يف القرنني الثالث  والرابع، علی عشری زائد، اجلامعة االسالمية العاملية إسالم آابد. ،جممع البحوث -
 هـ.1111كتاب الشعر والشعراء، دار احلديث، القاهرة ،   ،الدينوريأبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة  -
ه(، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، بريوت: مكتبة لبنان انشرون، 1111شيخ حممد علی بن علي التهانوي) -

 م.1111الطبعة األوىل 
 
BSAR403- Classical Arabic Poetry                    الشعر العربي القدیم 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

اشتهر العرب منذ القدمي ابلشعر، وكان للشعر أمهية قصوى عندهم، فالشعراء كانوا يسجلون أهم األحداث والقيم  
األخالقية ومآثر قومهم يف الشعر، وهلذا مسي الشعر ديوان العرب حيث سجل لنا كل شيء. وكذلك الفهم العميق والسديد 

اللذين مها مصدران أساسيان للدين اإلسالمي ال ميكن إال مبعرفة اللغة اللىت وردا فيها، فروي أن الصحابة كانوا  للقرآن واحلديث
يعّولون على الشعر العريب اجلاهلي  يف شرح غرائب القرأن. فالشعر العريب له أتثري مباشر يف هتذيب النفوس وتربيتها، كما أنه 

سان. ومنه تتخذ الشواهد واألمثال. فهذا املقرر الدراسي حيمل يف داخله قمة الشعر اجلاهلي أفضل وسيلة حلفظ اللغة وتفصيح الل
 نعين به املعلقات السبع وخمتارات الشعر من عصر صدر اإلسالم والعصر األموي مع شرح املفردات واألبيات ابللغة العربية.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 ور املختلفة من اجلاهلي وصدر األسالم واألموي.سباب نشٔاة الشعر يف العصم خبلفيات وأ ٔالف: تعريف املتعلّ  
 ب:التعريف مبصدر أساسي يف فهم اللغة العربية 
 ت: تزويد الطالب ابملفردات واملرتادفات خالل شرح مفردات األبيات الشعرية  
 ج: حث الطالب على حفظ األبيات والشواهد 
 تلك العصور وحضاراهتا. د: إفادهتم بثقافات 
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 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit  01         الوحدة األوىل: الشعر اجلاهلي:

 :التعريف ابلعصر اجلاهلي و أغراض الشعر وميزاته يف هذا العصر1.1
 بيتا اتليا( 11:معلقة امرؤ القيس)1.2

 الدخول فحوملبسقط اللوى بني   قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل   
 لدى مسرات احلي انقف حنظل   كأين غداة البني يوم حتملوا   
 يقولون: ال هتلك أسى وجتّمل   وقوفا هبا صحىب علي مطّيهم  
 وال سيما يوم بدارة جلجل   أال رّب يوما لك منهن صاحل   
 وإن كنت قد أزمعت صرمى فأمجلي   أفاطم مهال بعض هذا التدلل  
 وأنك مهما أتمري القلب يفعل   حبك قاتليأغرك ميّن أن   
 بسهميك يف أعشار قلب مقّتل   وما ذرفت عيناك إال لتضريب   
 علي أبنواع اهلموم ليبتلي  وليل كموج البحر أرخى سدوله  
 بصبح وما اإلصباح منك أبمثل  أال أيها الليل الطويل أال اجنلي   
 األوابد هيكل مبنجرد قيد   وقد اغتدي والطري يف وكناهتا  
 كجلمود صخر حطه السيل من عل   مكر مفر مقبل مدبر معا  

 (11-11)املعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص
 بيتا اتليا( 11:معلقة طرفة بن العبد البكري )1.3

 تلوح كباقي الوشم يف ظاهر اليد   خلولة أطالل بربقة ثهمد   
 أسى وجتلد يقولون ال هتلك   وقوفا هبا صحيب على مطيهم   
 عليه نقي اللون مل يتخدد  ووجه كأن الشمس ألقت رداءها   
 عنيت فلم أكسل ومل أتبلد  إذا القوم قالوا من فىت خلت أنين   
 وإن تقتنصين يف احلوانيت تصطد  فإن تبغين يف حلقة القوم تلقين   
 وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي   وما زال تشرايب اخلمور ولذِت   
 وأفردت إفراد البعري املعبد   ن حتامتين العشرية كلها إىل أ  
 هد اللذات هل أنت خملديوأن أش  أال أيهذا الالئمي أحضر الوغى   
 وما تنقص األايم والدهر ينفد  أرى العيش كنزا انقصا كل ليلة   
 على املرء من وقع احلسام املهند  وظلم ذوي القرَب أشد مضاضة   
 وَيتيك ابألخبار من مل تزود  ستبدي لك األايم ما كنت جاهال   

 (11-11)املعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص
 بيتا اتليا( 11:معلقة زهري بن أيب سلمى )1.4

 محبومانة الدراج فاملتثل   أمن أم أوَف دمنة مل تكلم  
 فألاي عرفت الدار بعد توهم  وقفت هبا من بعد عشرين حجة   
 رجال بنوه من قريش وجرهم  فأقسمت ابلبيت الذي طاف حوله   
 على كل حال من سحيل ومربم   ميينا لنعم السيدان وجدمتا   
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 تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم   تداركتما عبسا وذبيان بعدما   
 موما هو عنها ابحلديث املرجّ    وما احلرب إال ما علمتم وذقتم   
 متته ومن ختطُ يعمر فيهرم  رأيت املنااي خبط عشواء من تصب   
 على قومه يستغن عنه ويذمم  ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله   
 موإن يرق أسباب السماء بسلّ    ومن هاب أسباب املنااي ينلنه   
 يكن محده ذما عليه ويندم  ومن جيعل املعروف يف غري أهله   
 وإن الفىت بعد السفاهة حيلم  ه وإن سفاه الشيخ ال حلم بعد  

 (11-11)املعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص
 أبيات اتلية( 8:معلقة لبيد بن ربيعة العامري )1.5

 مبىن أتبد غوهلا فرجامها   عفت الداير حملها فمقامها   
 حجج خلون حالهلا وحرامها   دمن جترم بعد عهد أنيسها   
 ابجللهتني ظباؤها ونعامها   فعال فروع األيهقان وأطفلت   
 زبر جتد متوهنا أقالمها  وجال السيول عن الطلول كأهنا   
 صما خوالد ما يبني كالمها   فوقفت أسأهلا وكيف سؤالنا   
 وصال عقد حبائل جذامها   أومل تكن تدري نوار أبنين   
 ولكل قوم سنة وإمامها   من معشر سنت هلم آابؤهم   
 قسم اخلالئق بيننا عالمها   فاقنع مبا قسم املليك فإَّنا   

 (111-11)املعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص
 أبيات اتلية( 8:معلقة عمرو بن نلثوم)1.6

 وال تبقي َخور األندرينا   أال هيب بصحنك فاصبحينا   
 وأخرى يف دمشق وقاصرينا   وكأس قد شربت ببعلبك   
 وأنظران خنربك اليقينا   أاب هند فال تعجل علينا   
 ونصدرهن محرا قد روينا   أبان نورد الراايت بيضا   
 نطاعن دونه حىت يبينا   ورثنا اجملد قد علمت معد   
 فنجهل فوق جهل اجلاهلينا   أال ال جيهلن أحد علينا   
 مىت كنا ألمك مقتوينا   هتددان وأوعدان رويدا   
 ختر له اجلبابر ساجدينا   إذا بلغ الفطام لنا صيب   

 (111-111)املعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص
 أبيات اتليا( 11:معلقة عنرتة بن شداد العبسي )1.7

 أم هل عرفت الدار بعد توهم   هل غادر الشعراء من مرتدم   
 مين مبنزلة احملب املكرم   ولقد نزلت فال تظين غريه   
 مسح خمالقيت إذا مل أظلم   لي مبا علمت فإنين أثين ع  
 وكما علمت مشائلي وتكرمي  وإذا صحوت فما أقصر عن ندى   
 إن كنت جاهلة مبا مل تعلمي   هال سألت اخليل ايبنة مالك   



55 
 

 أغشى الوغى وأعف عند املغنم   َيربك من شهد الوقيعة أنين   
 لبان األدهم أشطان بئر يف   يدعون عنرت والرماح كأهنا   
 ولبانه حىت تسربل ابلدم   ما زلت أرميهم بثغرة حنره   
 وشكا إيل بعربة وحتمحم   فازور من وقع القنا بلبانه   
 ولكان لو علم الكالم مكلمي  لو كان يدري ما احملاورة اشتكى   
 قيل الفوارس ويك عنرت أقدم  ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها   

 (111-111ح الزوزين، ص)املعلقات السبع مع شر 
 أبيات اتلية(7:معلقة احلارث بن حلزة اليشكري )1.8

 تاو ميل منه الثواء ربّ     آذنتنا ببينها أمساء   
 ليت شعري مىت يكون اللقاء   ُث وّلت  آذنتنا ببينها  
 ء خطب نعىن به ونساء   وأاتان من احلوادث واألنبا   
 علينا يف قيلهم إحفاءن    إن إخواننا األراقم يغلو   
 ـب وال ينفع اخللي اخلالء   َيلطون الربيء منا بذي الذنـ   
 عند عمرو وهل لذاك بقاء   أيها الناطق املرقش عنا   
 ـل وال ينفع الذليل النجاء   ال يقيم العزيز ابلبلد السهـ   
 (111-111)املعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص 

 Unit  02       عصر صدر اإلسالم الوحدة الثانية: الشعر يف
 : التعريف هبذا العصر مع ميزات وأغراض الشعر فيه2.1
 بيتا( 9:حسان بن اثبت رضي هللا عنه ميدح النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته )2.2

 ابلنور واحلق بعد الظلم فلما أاتان رسول املليك 
 جنالد عنه بغاة األمم  فقمنا أبسيافنا دونه  إىل

 أبيات( 9:اخلنساء رضي هللا عنها ترثي أخاها)2.3
 أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار  قذى بعينك أم ابلعني عوار   
 فيض يسيل على اخلدين مدرار  كأن دمعي لذكراه إذا خطرت   
 ودونه من جدير الرتاب أستار تبكي لصخر هي العربي وقد وهلت   
 إذا نشتو لنحاروإن صخرا   وإن صخرا لوالينا وسيدان   
 وإن صخرا إذا جاعوا العقار  وإن صخرا املقدام إذا ركبوا   
 كأنه علم يف رأسه انر  وإن صخرا لتأمت اهلداة به   
 وللحروب غداة الروع مسعار  جلد مجيل احمليا كامل ورع  
 شّهاد أندية، للجيش جرّار  محّال ألوية، هبّاط أودية   
 فقد أصيب فما للعيش أوطار بقد كان خالصيت من كل ذي نس  
 (111-111م، ص 1111)ديوان اخلنساء، دار عمار، األردن،  

 :نعب بن زهري رضي هللا عنه،قصيدته )ابنت سعاد(2:4
 ال أهلينك إىن عنك مشغول  مله وقال كل خليل كنت آ من: 
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 أذنب وقد كثرت يف األقاويل  ال أتخذين أبقوال الوشاة ومل  إىل: 
 (111العريب، أمحد حسن الزايت ص )اتريخ األدب 

 Unit  03       الوحدة الثالثة:الشعر يف العصر األموي
 .التعريف هبذا العصر مع ذنر أغراض الشعر وميزاته فيه3.1
 أبيات( 8:األخطل ميدح عبد امللك بن مروان )3.2
 أبدى النواجذ عارم ذكر  نفسي فداء أمري املؤمنني إذا  من: 
 متت فال منة فيها وال كدار  بين أمية نعما كم جمللة  إىل 

 ، قدميي كتب خانه، كراتشي(111)اتريخ األدب العريب، أمحد حسن الزايت، ص
 أبيات( 15: جرير ميدح عبد امللك بن مروان )3.3
 عشية هّم صحبك ابلرواح  أتصحو، بل فؤادك غري صاح  من:
 العاملني بطون راحوأندى   ألستم خري من ركب املطااي  إىل 

 (11-11)ديوان جرير، دار مكتبة احلياة، بريوت، 
 أبيات( 8:الفرزدق ميدح سيدان زين العابدين رمحه هللا  تعاىل )3.4
 والبيت يعرفه واحلل واحلرم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته  من: 
 كفر وقرهبم منجى ومعتصم  من معشر حبهم دين وبغضهم إىل 

 (111 -111العريب للزايت، ص )اتريخ األدب 
 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم

 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 يف صور آتية:األنشطة والواجبات تتشّكل 

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         املقرتحة:الكتب 
 .دار هنضة مصر للنشر، القاهرة الطبعة: الثانية.اتريخ األدب العربی، أمحد حسن الزايت -
 األردن .دارعمان  ،ديوان خنساء -
دار احياء الرتاث .شرح املعلقات السبع، هـ(111حسني بن أمحد بن حسني )املتوَف: ، الزَّْوَزين، أبو عبد هللا -

 م 1111 -هـ 1111الطبعة: األوىل .العريب
 .دار املعارف. مصر،اتريخ األدب العريب العصر اجلاهلي :شوقي ضيف -
 ملك، األستاذ، الدكتور خالق داد ملك: شذرات من الشعر العريب ، الهور، مكتبة آزاد. -
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BSAR404- Research Methodology                             منهج البحث 
 

 Course Description        : توصيف املقرر
 

يُعّد مقرر منهج البحث والتحقيق من املقّررات األساسية يف الّدراسات الُعليا وتنبُع أمهيته من أمهية البحث العلمي ودوره  
تّص يف حّل مشكالت اجملتمعات وتطّورها، وينقسم مقّرر هذه املاّدة إىل قسمني: القسم األّول َيتّص مبنهج البحث والثّاين خم

مبنهج الّتحقيق، القسم األّول قسم البحث يشتمل على التعريف ابلبحث وأصوله واملناهج املتّبعة فيه، ويتناول بتوضيح صفات 
الباحث وعالقته ابملشرف، وهكذا بيان مجيع مراحل كتابة البحث بدًءا من كيفّية كتابة اخلُطّة األولية إىل إخراجه الّنهائّي. ومنهج 

على التعريف ابلتحقيق وبيان أمهّية الّنصوص الرّتاثية واملكتبات العاملّية املعروفة اّليت ختتزن املخطوطات العربّية، ُُثّ  الّتحقيق حيتوي
 بيان كيفّية الّتعامل مع املخطوطات وضوابط الّتحقيق، لكي يتمّكن الطالب من إعداد البحث أو الّتحقيق يف جمال ختّصصه.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
  يتوّقع من الطالب بعد إهناء هذا املقّرر: 

 أن يعرف البحث العلميّ  -
 أن يطّبق منهج البحث العلميّ  -
 أن يشرح مناهج البحث العلميّ  -
 أن يستخدم التقنية احلديثة يف جمال البحث -
 أن حيصي صفات الباحث -
 أن يوازن بني حتقيق الرتاث واملوضوعات العلمّية -
 إعداد البحثأن يناقش طريقة  -
 أن يكتب حبثًا علميّا أو حيّقق نسخة من الرتاث العلميّ  -

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit  01        البحث العلميّ : الوحدة األوىل

 تعريف البحث العلمّي وأصوله 1.1
 أنواع البحث العلمّي ومناهجه 1.1
  اصفات الباحث وعالقته مع املشرف 1.1
 مراحل إعداد البحث 1.1

 اختيار موضوع البحث وصياغة العنوان 1.1.1
 وضع خطة مبدئية 1.1.1
 مجع املصارد واملراجع 1.1.1
 مجع املاّدة العلمية 1.1.1
 صياغة البحث )املسّودة ( 1.1.1
 اإلخراج النهائّي )املبّيضة( 1.1.1

 قواعد االقتباس 1.1
 ترتيب املراجع يف اهلوامش والفهارس 1.1
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 وضع الفهارس املفّصلة 1.1

 Unit  02         الّتحقيق: الوحدة الثانية
 التعريف ابلّتحقيق ومقاصده 1.1
 املخطوطات العربّية أمهّيتها وإمكانّية العثور عليها 1.1
 خطوات حتقيق املخطوط: 1.1

 اختيار املخطوط للتحقيق 1.1.1
 مجع نُسخه 1.1.1
 فحص الّنسخ ومقابلتها وترتيبها 1.1.1
 حتقيق عنوان الكتاب، واسم املؤّلف وحتقيق نسبة الكتاب إىل املؤّلف 1.1.1
 حتقيق نص املخطوط والتعليق عليه 1.1.1
 كتابة مقدمة التحقيق 1.1.1
 تنظيم احلواشي واهلوامش 1.1.1
 عالمات الرتقيم 1.1.1
 إعداد الفهارس والكشافات 1.1.1

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 (Textbooks)الكتاب املقّرر 

 (.Notesسوف يوفّر الطّلبة ابملالحظات )
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 م.1111 ٠قاهره ال املكتبة األكادميية،مناهجه، أصول البحث العلمی و محد بدر، الدكتور: أ -
 ، آزاد بك دبو، الهور. الدكتور: منهج البحث والتحقيقخالق داد ملك،  -
 م.1111اخلرّاط، أمحد حممد: حماضرات يف حتقيق النصوص، املنارة للطباعة والنشر والتوزيع، املدينة املنّورة.  -
 م.1111شليب، امحد: كيف تكتب حبثا أو رسالة، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة.  -
 قاهرة.ال، داراملعارف، : طبيعته ومناهجه وأصول ومصادرهاألديبشوقي ضيف، الدكتور: البحث  -



59 
 

 1111: مدخل إىل اتريخ نشر الرتاث العريب، اخلاجني، مصر. حممد الطناحي، حممود -
 م.1111 ، الدكتور: كتابة البحث العلمّي ومصادر الدراسات اإلسالمية، دارالشروق، القاهرة.إبراهيم عبد الوهاب -
 م.1111 .دار اجليل، بريوت: كيف تكتب حبثا جامعياً ، يز شرف، عبد العز خفاجيحممد  -
 م.1111املنجد، صالح الدين: قواعد حتقيق املخطوطات، دار الكتاب اجلديد،  بريوت.  -

- Allen A , H: Suggestion on the Preparation of Manuscript, New Yourk, 1919 

- Berry Ralph:  How to write a Research paper, Oxford Pergamon Press, 1986. 

- Lwarwe-JD: Writing Research Papers, New York Harper Cllins, 1993. 

 
BSAR405- History of Arabic Literature I 

I األدب العربي تاريخ  
 

Course Description     توصيف المقرر 

 
العصر اجلاهلي إىل العصر األموي. إنه يركز على اتريخ يعّرف هذا املقرر الطالب بعصور أدبية خمتلفة للغة العربية من  

األدب العريب من خالل دراسة مراحله التارَيية املختلفة وأشكاله األدبية املتنوعة شعرا ونثرا، كما أنه يناقش حياة وأعمال الشعراء 
 والكتاب املشهورين الذين عاشوا يف العصر اجلاهلي والعصر اإلسالمي والعصر األموي.

 Course Objectives        اف املقرر:أهد
 العصر العباسي إىل هلّيةالعريب من اجلا األدب ادراسة املراحل التارَيّية اليت مر هب. 
 تعريف الطالب مبفاهيم األدب واترَيه وتقسيمه إىل عصور خمتلفة. 
 .تعريف الطالب ابألدب العريب املكتوب يف عصور خمتلفة 
  االجتماعية والثقافية والدينية والسياسية يف هذه العصور.تناول جوانب احلياة 
 .تعريف الطالب ابجتاهات األدب يف هذه العصور 
 .مناقشة دور الشاعر واخلطيب يف اجملتمع العريب وتطور النثر والشعر 
 إبراز أتثري القرآن واحلديث النبوي على أنواع النثر العريب املختلفة وأساليبها وموضوعاهتا. 
 على حياة أهم األدابء العرب وإبداعاهتم وأمهيتها ودورها يف تطوبر األدب العريب. التعرف 
 فهم اخلصائص الفنية ألدب هذه العصور. 

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit 01        األدب العريب وعصوره: الوحدة األوىل

 تعريف األدب 1.1
 حتديد العصور التارَيية 1.1

 Unit 02      األدب العريب يف العصر اجلاهلي: الوحدة الثانية
 وخصائصه الشعر اجلاهلی: أغراضه 1.1
 أعالم الشعر اجلاهلي: 1.1
 امرؤ القيس 1.1
 زهري بن أيب سلمى 1.1
 عمر وبن كلثوم 1.1
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 النابغة الذبياين 1.1
 املعلقات السبع ومكانتها يف الشعر العريب اجلاهلي 1.1
 : أسلوبه وميزاته وأغراضهيلنثر اجلاهل 1.1
 اجلاهليأعالم النثر  1.1

 قس بن ساعدة اإلايدي 1.11
 يكرب الزبيدي عمرو بن معد 1.11

 3Unit 0      األدب العريب يف العصر اإلسالمي: الوحدة الثالثة
 النثر يف العصر اإلسالمی: خصائصه  وأغراضه 1.1
 القرآن الكرمي: أسلوبه ومكانته األدبيةأغر 1.1
 احلديث النبوي:أسلوبه  ومكانته األدبية 1.1
 اإلسالميأعالم النثر يف العصر  1.1
 عمر بن اخلطاب 1.1
 علي بن أيب طالب 1.1
 الشعر وأعالمه يف عصر صدر اإلسالم 1.1
 كعب بن زهري 1.1
 اخلنساء 1.1

 حسان بن تابت 1.11
 عمر بن أيب ربيعة 1.11

 Unit 04       األدب العريب يف العصر األموي: الوحدة الرابعة
 الشعر األموي خضائصه وأغراضه 1.1
 أعالم الشعر األموي 1.1
 األخطل 1.1
 الفرزدق 1.1
 جرير 1.1
 األموي: خصائصه و أغراضهالنثر  1.1
 أعالم النثر األموي 1.1
 زايد بن أبيه 1.1
 سحبان وائل 1.1

 احلجاج بن يوسف 1.11
 عبد احلميد الكاتب 1.11

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 
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 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

األدب العريب وفنونه، جامعة  إبراهيم السعافني، هناد املوسی، عبد اجلليل عبد املهدی، عودة ٔابو عودة، عبد هللا، -
 ۔م٢٠٠٦املفتوحة، القدس 

 م.٢٠٠٠اتريخ األدب العريب، دار املعرفة للطباعة والنشر،  ٔامحد حسن الزايت، -
 م.١٩٨٣األدب القصصی واملسرحی يف مصر، دار املعارف، القاهرة،  محد هيكل،أ -
 ۔تاجتاهات الشعر العريب املعاصر، اجمللس الوطنی للثقافة والفنون واآلداب، الكوي الدكتور إحسان عباس، -

 م.١٩٧٨
 م.١٩٨٣اتريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة احلياة  جرجی زيدان، -
 م.1111اتريخ األدب العريب، آزاد بك دبو، الهور،  احلافظ عبد القدير، -
 م.١٩٩١املوجز يف األدب العريب، دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع،  حنا الفاخوری، -
 الكتاب احتاد منشورات من ،(حتليل تنظري، ، اتريخالعريب احلديث، )املسرحية يف األدب املوسی،  خليل ۔د -

 م.١٩٩٧، العرب
 م.١٩٩٩ ۔األدب العريب احلديث، دار املواسم سامل املعوش، -
 م.١٩٩٦اتريخ األدب العريب، دار املعارف، مصر  شوقی ضيف، -
 م.١٩٩٤دراسات يف الشعر العريب املعاصر، دار املعارف، مصر،  شوقی ضيف، -
 ۔الشعر العريب املعاصر قضاايه وظواهره الفنية واملعنوية، دار العودة، بريوت، الدين امساعيل عز -
 اتريخ األدب العريب، دار العلم للماليني، بريوت. عمر فروخ، -
املفصل يف اتريخ األدب العريب يف العصور القدمية والوسيطة واحلديثة، دار إحياء العلوم،  جمموعة مؤلفني، -

 م.١٩٩٤
 .م١٩٩٢ ۔بلوغ األرب يف معرفة ٔاحوال العرب، دار الكتب العلمية مود شكری اآللوسی،حم -
 م.٢٠٠١اتريخ اآلدب العريب، درويش جويدی، املكتبة العصرية، الدار النموذجية،  مصطفي صادق الرافعی، -
 م.١٩٦٢ ۔قضااي الشعر املعاصر، دار اآلداب بريوت انزك املالئكة، -
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BSAR406- Arabic Prosody                                   العروض والقافیة 
 

Course Description       توصيف المقرر 

 
هذا مقّرر ختّصصي يعين بدراسة موسيقى الّشعر العريب وتعريف طاّلب اللغة العربية ابلعلمني اّلذين ال يزاال ميزة ومفخرة  

اللغات األخرى وال سّيما الفارسية واألردية. ومقّرران هذا يرتكز على توفري الّطاّلب بدراسة للعلوم العربّية، وهلما أتثري ابلغ يف علوم 
هذا العلم العريّب بشّقيه: العروض والقافية. ونظرًا ألمهية هذين العلمني يشتمل مقّرران على كليهما ويطّلع الطّالب من خالل هذا 

لّتعّرف على واضعه، ويتناول هذا املقّرر على مبادئ العروض والقافية مع املقّرر على نشأة علم العروض وموضوعه وغرضه مع ا
كثرت   الّتعريف ابلّدوائر العروضية والبحور العربية وأوزاهنا وأمثاهلا مع تدريب الطّلبة والطالبات على تقطيع أشهر البحور العربّية اّليت

سيط والوافر والكامل واهلزج والّرجز والّرمل، وهكذا حيتوي على استخدامها يف الّشعر العريب القدمي؛ وهي: البحر الطويل والب
 مبادئ القافية العربية.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 يتوقع من الطالب بعد إهناء هذا املقّرر:

 أن يذكر الدارس نشأة علم العروض العريّب. -
 أن ميّيز الشعر العريب عروًضا وقافية. -
 أنواع القافية.أن حيصي الدارس  -
 أن يعدد الدارس أنواع الزحاف والعلل. -
 أن يقّوم النص الشعرّي. -
 أن يستخدم التقنية احلديثة. -
 أن يعمل بروح الفريق والتعّلم الّذاِّت. -

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit 01        علم العروض ومبادئهالوحدة األوىل: 

 وموضوعه، وغرضه، وواضعهالّتعريف بعلم العروض،  1.1
 الّتعريف ابلّشعر العريّب، والبيت، والقصيدة، والقطعة 1.1
 الّتعريف ابلبيت العريّب وألقابه وأجزائه 1.1
 املقاطع العروضية: األسباب، األواتد، والفواصل 1.1
 احلروف والّتفعيالت العروضية 1.1
 الكتابة العروضّية 1.1
 الّزحافات 1.1
 الع لل 1.1

 Unit 02       والبحور العربّية الّدوائر العروضيةالوحدة الثانية: 
 الّتعريف املوجز ابلّدوائر العروضية 1.1
 التعريف املوجز ابلبحور العربّية وأوزاهنا 1.1

 Unit 03     أشهر البحور العربّية: أنواعها والّتدريب عليهاالوحدة الثالثة: 
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 البحر الطّويل: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1
 عليهاالبحر البسيط: أنواعه، والّتدريب  1.1
 البحر الكامل: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1
 البحر الوافر: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1
 البحر اهلزج: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1
 البحر الرجز: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1
 البحر الّرمل: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1

 Unit 04         القافية العربّيةالوحدة الرابعة: 
 فها وحتديدهاالقافية: تعري 1.1
 حروف القافية وحركاهتا 1.1
 أنواع القافية وألقاهبا 1.1
 عيوب القافية 1.1
 تدريبات 1.1
 املراجعة 1.1

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 (Textbooks) الكتاب املقّرر

 (.Notesسوف يوفّر الطّلبة ابملالحظات ) 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 م.1111املكّرمة، ابن القطّاع: البارع يف علم العروض )حتقيق: د.أمحد حممد عبد الدائم(، املكتبة الفيصلية، مكة  -
اخلطيب التربيزي: الوايف يف علمي العروض والقوايف، )حتقيق: د. فخر الدين قباوة(، دار الفكر، بريوت.  -

 م.1111
الدمنهوري، حممد: اإلرشاد الشايف على منت الكايف يف علم العروض والقوايف، مصطفى البايب احلليب، مصر.  -

 م.1111
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 م.1111لم العروض )حتقيق: د. فخر الدين قباوة( مكتبة املعارف، بريوت. الزخمشري، جار هللا: القسطاس يف ع -
 .1111عبد العزيز عتيق: علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بريوت.  -
 م.1111فيض الرمحن العثماين، مذكرات يف العروض، معهد العلوم اإلسالمية، إسالم آابد، ابكستان،  -

 
HQ-007-Translation of Holy Quran   )تدریس ترجمہ قرآن( 

 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

 ق  ات وسرۃ رم وسرۃ ازل 

 

BS 8
th

 Semester 

 
BSAR407- Modern Arabic Poetry                     الشعر العربي الحدیث 

 
Course Description       توصيف املقرر 

 
للشعر أمهية قصوى عندهم، فالشعراء كانوا يسجلون أهم األحداث والقيم اشتهر العرب منذ القدمي ابلشعر، وكان  

األخالقية ومآثر قومهم يف الشعر، وهلذا مسي الشعر ديوان العرب حيث سجل لنا كل شيء. وكذلك الفهم العميق والسديد 
ىت وردا فيها، فالشعر العريب له أتثري للقرآن واحلديث اللذين مها مصدران أساسيان للدين اإلسالمي ال ميكن إال مبعرفة اللغة الل

مباشر يف هتذيب النفوس وتربيتها، كما أنه أفضل وسيلة حلفظ اللغة وتفصيح اللسان.ومنه تتخذ الشواهد واألمثال.فهذا املقرر 
غراض الدراسي حيمل يف داخله قمة الشعر يف العصر العباسي واحلديث،والعصر احلديث هو عصر النهضة حيث عّرف الشعراء األ

واألنواع األخرى للشعر واتصل أهل الغرب ابلشرق مما أدى إىل إنشاء أدب جديد.فاخرتان بعض القصائد من العصر العباسي 
 واألخرى من العصر اجلديد مع شرح املفردات واألبيات ابللغة العربية.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 ور املختلفة من العباسي والعصر احلديث.نشٔاة الشعر يف العص سبابات وأ فيم خبلٔالف: تعريف املتعلّ  
 ب:التعريف أببرز الشعراء يف العصرين العباسي واحلديث 
 ت:تزويد الطالب ابملفردات واملرتادفات خالل شرح مفردات األبيات الشعرية  
 ج:حث الطالب على حفظ األبيات والشواهد 
 وحضاراهتا وخلفيات القصائد املختارة للمقرر.د:إفادهتم بثقافات تلك العصور  

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
  Unit  01          الوحدة األوىل: 

 :التعريف ابلعصر العباسي و أغراض الشعر وميزاته يف هذا العصر1.1
 أبيات( 10( )ھ211-130):شعر أيب العتاهية1.2
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 يصري إىل تباب فكم  لدوا للموت وابنوا للخراب  من: 
 كحلم النوم أو ظل السحاب  أراك وإن طلبت بكل وجه  إىل: 

 (11-11، ص1111)ديوان أيب العتاهية: دار صادر، بريوت، 
 أبياات( 11()ھ354-303:راثء املتنيب يف والدة سيف الدولة)1.3
 وتقتلنا املنون بال قتال  نعد املشرفية والعوايل  من:

 وقبل اللحد يف كرم اخلالل  على املدفون قبل الرتب صوان  إىل: 
 (11-1، ص1)ديوان أيب الطيب املتنيب، دار املعرفة، بريوت، ج

 أبيات( 10()تعب نلها احلياة()ھ449-363:أبو العالء املعري)1.4
 نوح ابك، وال ترمن شاد  غري جمد يف مليت واعتقادي  من: 
 إال من راغب يف ازدايد  تعب كلها احلياة، فما أعجب إىل: 

 (11ص1)املطالعة العربية، عبد هللا مشنوق، املكتب التجاري، بريوت، ج
 أبياات( 11:ديوان احلماسة، ابب احلماسة، السموأل بن عاداي )1.5
 فكل رداء يرتديه مجيل إذ املرء مل يدنس من اللؤم عرضه من: 
 بات تسيلوليست على غري الظ تسيل على حد الظبات نفوسنا  إىل: 

 (11-11، ص1)ديوان احلماسة: ج
 أبيات( 12:قصيدة الربدة للبوصريي رمحه هللا تعاىل)1.5
 والفريقني من عرب ومن عجم  حممد سيد الكونني والثقلني  من: 
 حد فيعرب عنه انطق بفم  فإن فضل رسول هللا ليس له  إىل: 

 (111-111م، ص1111مصر، الطبعة الثانية، )البوصريي، ديوان البوصريي، مطبعة مصطفى البايل احلليب، 
 

 Unit  02       الوحدة الثانية: الشعر يف العصر احلديث
 : التعريف هبذا العصر مع ميزات وأغراض الشعر فيه2.1
 أبيات( 6من مصر )قصيدة إىل اإلجنليز() :حافظ إبراهيم2.2
 النسيماواطمسوا النجم واحرموان  حولوا النيل واحجبوا الضوء عنا  من: 
 فقد رأيت املصري أمسى وخيما  فاتقوا غضبة العواصف إيّن  إىل: 

 (111)ديوان حافظ إبراهيم، دار صادر، بريوت، ص
 أبيات(6:خليل مردم بك من سوراي )بث وجد()2.3
 وفؤادي كاد شوقا ينفطر  طال ليلي وتوالين السهر  من: 
 رّ والذي أكتم وأدهى وأم  إن هذا بعض ما قاسيته  إىل: 

 (111)ديوان خليل مردم بك، اجملمع العلمي العريب، دمشق، ص
 أبيات( 10:أبو القاسم الشايب من تونس )إرادة احلياة()2:4

 فال بد أن يستجيب القدر   إذا الشعب يوما أراد احلياة   
 وال بد للقيد أن ينكسر   وال بد لليل أن ينجلي   
 جوها واندثرتبخر يف    ومن مل يعانقه شوق احلياة   
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 وحدثين روحها املسترت   كذلك قالت يل الكائنات   
 يعش أبد الدهر بني احلفر   ومن مل حيب صعود اجلبال   
 أاي أم هل تكرهني البشر   وقالت يل األرض ملا سألت   
 ومن يستلذذ ركوب اخلطر   أابرك يف الناس أهل الطموح   
 ابلعيش عيش احلجرويقنع    وألعن من ال مياشي الزمن   
 وحيتقر امليت مهما كرب   هو الكون حي حيب احلياة   
 وال النحل يلثم ميت الزهر   فال األفق حيضن ميت الطيور   
 (111)ديوان أيب القاسم الشايب، ارادة احلياة، ص 

 أبيات( 8:جربان خليل جربان من الوالايت املتحدة )دعاء( )2.5
 من نشيد السكينة األبدية  امسعيين سكينة الليل حلنا  من: 
 مّل قليب سبا هبم والتحية   مّل قليب بغضاءهم  إىل: 

 (111-111آئي ملك، ص)أزهار األشعار ايف، 
 أبيات( 15:أمحد الشوقي من مصر )اهلمزة النبوية( )2.6
 وفم الزمان تبسم وثناء  ولد اهلدى فالكائنات ضياء  من: 
 ومن اخلليل وهديه سيماء  ه من نور النبوة رونق وعلي إىل: 

 (11-11)الشوقيات، دار الكتاب العريب، بريوت، ص
 بيتا( 15: األمري عبد هللا الفيصل من اململكة العربية السعودية )صناجة العرب( )2.7

 قصيدة صناجة العرب من ديوان حديث القلب.
 أبيات( 6: خليل مطران من لبنان) يقظة العرب( )2.8

 ، آزاد بكدبو، الهور.11آئي ملك، صأزهار األشعار، ايف 
 بيتا( 13:إيليا أبو ماضي من الوالايت املتحدة )احلجر الصغري( )2.9
 وهو يغشي املدينة البيضاء  مسع الليل ذو النجوم أنينا  من: 
 فإن يغشى املدينة البيضاء  فتح الفجر جفنه فإذا الطو  إىل: 

 (11ماضي، ص)ديوان إيليا أبو 
 أبيات( 8: معروف الرصايف  من العراق )إيقاظ الرقود()2.10

 وقد أعياك أيقاظ الرقود  إىل كم أنت هتتف ابلنشيد  من: 
 هتز من اجلهالة يف مهود إىل: 

 (11)أزهار األشعار، ص
 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم

 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
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 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:
 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 مناقشات علمية بينهاتشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة  -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 ٠ ،اتريخ األدب العريب، أمحد حسن الزايت -
 ۔نفحة العرب )نظميات( اعزاز علی ،قدميی كتب خانه كراتشی ۔الشوقيات، ، محد شوقیأ -
 ۔اجتاهات الشعر العريب املعاصر، اجمللس الوطنی للثقافة والفنون واآلداب، الكويت  دكتور احسان عباس، -
 ٠ديوان جرير : دارمكتبة احلياة  -
 ۔، داراملوسم احلديث األدب العريب ،سامل املعوش -
 العريب املعاصر، داراملعارف، مصردراسات يف الشعر  شوقی ضيف، -
 ، القاهرهة ٔابولو واثرها يف الشعر احلديثمجاع، عبدالعزيز الدسوقی -
 ۔، دارالعودة ، بريوت قضاايه وظواهره الفنية واملعنويةالشعر العرب املعاصر  ،عز الدين امساعيل -
 ۔،دارالعلم للماليني٦اتريخ االدب العريب، عدد االجزاء: عمر فروخ، -
 مكتبة آزاد ،الهور ،شذرات من الشعر العريب ،الدكتور خالق داد ملك ألستاذ -
 ۔قضااي الشعر املعاصر، داراآلداب بريوت ،ةانزك املالئك -

 
BSAR408- History of Arabic Literature II        II األدب العربي تاریخ  
 
Course Description       توصيف املقرر 
 

بعصور أدبية خمتلفة للغة العربية من العصر العباسي إىل العصر احلديث. إنه يركز على يعّرف هذا املقرر الطالب  
اتريخ األدب العريب من خالل دراسة مراحله التارَيية املختلفة وأشكاله األدبية املتنوعة شعرا ونثرا )من القصة والرواية واملسرحية 

 ملشهورين الذين عاشوا يف العصر العباسي والعصر احلديث.واملقال( كما أنه يناقش حياة وأعمال الشعراء والكتاب ا
 Course Objectives        أهداف املقرر:

 العصر العباسي إىل هلّيةالعريب من اجلا األدب ار إىل دراسة املراحل التارَيّية اليت مر هباملقر  هذا هدفي 
  هذه العصور.تناول جوانب احلياة االجتماعية والثقافية والدينية والسياسية يف 
 .مناقشة دور الشاعر والكاتب يف اجملتمع وتطور الشعر العريب 
 .التعرف على حياة أهم املؤلفني العرب والنصوص العربية وأمهيتها يف تطور األدب العريب 
 .تعريف الطالب بدور اللغة العربية وآداهبا يف التاريخ اإلسالمي 
 .فهم اخلصائص الفنية ألدب العصور املختلفة 

 Course Contents        وايت املقرر:حمت
 Unit 01      العباسياألدب العريب يف العصر : الوحدة األوىل

 الشعر العباسي: خضائصه وأغراضه 1.1
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 أعالم الشعر العباسي 1.1
 بشار بن برد 1.1
 أبو متام 1.1
 البحرتي 1.1
 املتنيب 1.1
 أبو العالء املعري 1.1

 Unit 02       النثر العباسي: خصائصه و أغراضه: الوحدة الثانية
 أعالم النثر العباسي 1.1
 ابن املقفع 1.1
 اجلاحظ 1.1
 املربد 1.1
 ابن قتيبة 1.1
 احلريري 1.1

 Unit 03      األدب العريب يف العصر احلديث: الوحدة الثالثة
 ۔أسباب النهضة األدبية احلديثة: إحياء الرتاث واالتصال ابلغرب 1.1

 Unit 04     أسلوبه وأغراضه وميزاته العصر احلديث: يفالشعر : الوحدة الرابعة
 أعالم الشعر العريب يف العصر احلديث 1.1
 حممود سامي البارودي 1.1
 أمحد شوقي 1.1
 عبد هللا الفيصل 1.1
 حافظ إبراهيم 1.1
 أبو القاسم الشايب 1.1
 نزار قباين 1.1
 حممود درويش 1.1

 Unit 05 : أسلوبه و أغراضه وأقسامه )القصة والرواية واملسرحية واملقال(النثر العريب يف العصر احلديث: الوحدة اخلامسة
 أعالم النثر العريب يف العصر احلديث 1.1
 مصطفى لطفي املنفلوطي 1.1
 عباس حممود العقاد 1.1
 طه حسني 1.1
 جنيب حمفوظ 1.1
 على أمحد ابكثري 1.1
 توفيق احلكيم 1.1
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 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

األدب العريب وفنونه، جامعة القدس  إبراهيم السعافني، هناد املوسی، عبد اجلليل عبد املهدی، عودة ٔابو عودة، عبد هللا، -
 ۔م٢٠٠٦املفتوحة، 

 م.١٩٧٨ ۔اجتاهات الشعر العريب املعاصر، الدكتور إحسان عباس، اجمللس الوطنی للثقافة والفنون واآلداب، الكويت -
 م.٢٠٠٠اتريخ األدب العريب، دار املعرفة للطباعة والنشر،  ٔامحد حسن الزايت، -
 م.١٩٨٣ة، األدب القصصی واملسرحی يف مصر، دار املعارف، القاهر  محد هيكل،أ -
 م.١٩٩٦اتريخ األدب العريب، شوقی ضيف، دار املعارف، مصر  -
 م.١٩٨٣اتريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة احلياة  جرجی زيدان، -
 م.١٩٩١املوجز يف األدب العريب، دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع،  حنا الفاخوری، -
، العرب الكتاب احتاد منشورات من ،(حتليل تنظري، ، اتريخ)املسرحية يف األدب العريب احلديث، املوسی،  خليل ۔د -

 م.١٩٩٧
 م.١٩٩٩ ۔األدب العريب احلديث، دار املواسم سامل املعوش، -
 ۔الشعر العريب املعاصر قضاايه وظواهره الفنية واملعنوية، عز الدين امساعيل دار العودة، بريوت -
 م.١٩٩٤املعارف، مصر، دراسات يف الشعر العريب املعاصر، دار  شوقی ضيف، -
 م.1111اتريخ األدب العريب، آزاد بك دبو، الهور،  احلافظ عبد القدير، -

 اتريخ األدب العريب، دار العلم للماليني، بريوت. عمر فروخ، -
 .م١٩٩٢ ۔بلوغ األرب يف معرفة ٔاحوال العرب، دار الكتب العلمية حممود شكری اآللوسی، -
 م.٢٠٠١ب العريب، درويش جويدی، املكتبة العصرية، الدار النموذجية، اتريخ اآلد مصطفي صادق الرافعی، -
 م.١٩٩٤املفصل يف اتريخ األدب العريب يف العصور القدمية والوسيطة واحلديثة، جمموعة مؤلفني، دار إحياء العلوم،  -
 م.١٩٦٢ ۔قضااي الشعر املعاصر، دار اآلداب بريوت انزك املالئكة، -
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BSAR409 (a) Translation                                   الترجمة بین الل غتین 
 

Course Description       توصيف المقرر 

 

. ويتعرف واألوردية جنليزيةاإل تني:لی اللغإالغرض من هذا املقرر ٔان يتأهل الطالب لعملية الرتمجة من اللغة العربية  
 واألوردية. جنليزيةلی اإلإالطالب علی بناء الكلمة و تركيب اجلملة  العربية  وطريقة الرتمجة من العربية 

 املدخل ٕاىل دراسات الرتمجة .1

 اتريخ الرتمجة .1

 طرق البحث ومناهجه يف دراسات الرتمجة .1

 االجتاهات املعاصرة يف دراسات الرتمجة .1

 معية البصريةاالجتاهات املعاصرة يف الرتمجة الس .1

 الرتمجة والتكنولوجيا .1

 التدريب العملي:ترمجة النصوص األدبية املتخصصة .1

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 .ردية واإلجنليزيةو ىل األإترمجة املفردات من اللغة العربية  -1
 .ردية واإلجنليزيةو ىل األإترمجة اجلمل البسيطة من اللغة العربية  -1
 .ردية واإلجنليزيةو ىل األإترمجة اجلمل الطويلة من اللغة العربية  -1
 .ردية واإلجنليزيةو ىل األإترمجة اجلرائد اليومية من اللغة العربية  -1
 .ردية واإلجنليزيةو األ( العربية إىل  Idioms( والرتاكيب )  Proverbsترمجة األمثال )  -1

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 النظري احملاضرة والشرح 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 فؤاد عبد املطلب(، اهليئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، سوراي.ابسنت، سوزان، دراسات الرتمجة )ترمجة:  -
 م.1111توفيق، خالد، قواعد الرتمجة األساسية، دار هال للنشر والتوزيع، مصر،  -
الشاهد، سامي خليل )الدكتور(، وأبو سعدة، عبد الرمحان حمسن )الدكتور(، األساس يف الرتمجة، مركز الشرق األوسط  -

 م.1111التعليمية، القاهرة، مصر، للخدمات 
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 م.1111عطية، حممد،قاموس األمثال اإلجنليزية، مركز الشرق األوسط للخدمات التعليمية، القاهرة، مصر،  -
العناين، حممد )الدكتور(، الرتمجة األدبية بني النظرية والتطبيق، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، القاهرة، مصر،  -

 م.1111
 م.1111العناين، حممد )الدكتور(، فن الرتمجة، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، القاهرة، مصر،  -
العناين، حممد )الدكتور(، مرشد املرتجم إىل أصعب الكلمات الشائعة يف اللغة اإلجنليزية، الشركة املصرية العاملية للنشر،  -

 م.1111لوجنمان، القاهرة، ةصر، 
الدين )الدكتور(، أسس الرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية وابلعكس، مكتبة ابن سينا، القاهرة، مصر،  حممد جنيب، عزّ  -

 م.1111
 م1111مؤمن أكرم، أصول الرتمجة للمحرتفني، الدار املصرية للعلوم، القاهرة، مصر،  -

- Lahlali, El Mutapha & Abu Hatab Wafa, Advanced English-Arabic Translation: A 
Practical Guide, Edinburgh University Press, UK,2014. 

 
BSAR409 (b) Literary Criticism                         النقد األدبي 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 
ألساليب النقد األديّب يُعدُّ النقد عملّية دراسة وإصدار أحكام على النصوص األدبّية، حيُث يعتمُد على النقاش العميق 

ه، وهو أحد الفنون األدبّية اليت يرتبط فيها ذوق الناقد وفكره يف حماولة للكشف عن مجالّية النص األديّب أو العيوب أهداف املقرر و 
 .اليت توجد فيه

مصادرها، هتدف هـذه املادة إىل تعريف الطالب بنشأة النقد األديب وتطوره ، وكذلك إحاطته ابلقضااي النقدية من 
 تعريفه مبناهج واجتاهات النقد األديب، وحماولة االرتقاء بـذوقه، وإكسابه مهارة التمييز بني األساليب ، وتوثيق صلته ابلرتاث العريبو 

 واملكتبة العربية، من خالل املراجع النقدية العربية، ومعرفة مدى التأثري والتأثر بني التيارات النقدية العربية واألجنبية
 Course Objectives        اف املقرر:أهد

 .واحلديث القدمياألديب الطلبة مفهوم النقد يتعرف أن  1
 أن يتعرف الطلبة بداايت النقد األديب ونشأته. 1
 أن يتعرف الطلبة داللة مصطلح النقد األديب 1
 أن حيفز يف الطلبة الرغبة اجلادة يف متابعة اجلديد يف هذا احلقل العلمي 1
 أبرز األعالم العرب يف النقد األديب أن يتعرف الطلبة 1

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit 01         النقد األديبالوحدة األوىل: 

 النقد لغة واصطالحاً  1.1
 وظيفة النقد 1.1
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 Unit 02        النقد عرب العصورالوحدة الثانية: 
 النقد يف العصر اجلاهلي، نشأة النقد يف العصر اجلاهلي 1.1
 .نشأة النقد يف عصر الرسول )صلى هللا عليه و سلم( و اخللفاء الراشدين. النقد يف عصر صدر اإلسالم 1.1
 العصر األموي النقد يف  1.1
 النقد يف العصر العباسي 1.1

 Unit 03       عالمهأمصادر النقد القدمي و الوحدة الثالثة: 
 Unit 04       النقد يف العصر احلديثالوحدة الرابعة: 

 Unit 05       األديبالوحدة اخلامسة: أهم مدارس النقد 
 النقد الكالسيكي 1.1
 النقد الفلسفي 1.1
 النقد املقارن 1.1
 النقد النفسي 1.1
 النقد الثقايف 1.1
 النقد االجتماعي 1.1

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  وأنواعهاالواجبات احملّددة 

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 ابحباث فرديّةالتكليف  -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

اتريخ النقد األديب عند العرب،  بريوت، لبنان: دار الثقافة، الطبعة الرابعة  هـ(،1111الدكتور إحساس عباس ) -
 م.1111

 قرأه وعلق عليه: حممود حممد شاكر، القاهرة: مطبعة املدين.أسرار البالغة،  هـ(،111) عبدالقاهر اجلرجاينأبوبكر  -
 دار اهلداية للطباعة والنشر والتوزيع.مقاالت يف النقد األديب،  ،عبداحلميد إبراهيم الدكتور -
القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  مصر، تطور  النقد العريب احلديث يف ،عبدالعزير الدسوقی الدكتور -

 م.1111
 هـ.1111عند العرب، بريوت: دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  اتريخ النقد األديب الدكتور عبدالعزيز عتيق، -
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 دالئل اإلعجاز، القاهرة: مكتبة اخلاجني مطبعة  املدين. عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين، -
 هـ.1111البيان والتبيني، القاهرة: مكتبة اخلاجني،  و بن اجلاحظ،عثمان عمر  أبو -
 م.1111قسطنطينية: مطبعة اجلوائب، الطبعة األوىل نقد الشعر، ه(، 111البغدادي ) قدامة بن جعفر -
 حتقيق: حممد الدايل، مؤسسة الرسالة.أدب الكاتب،  ه(،111الدينوري ) قتيبةحممد عبدهللا بن مسلم بن  وبأ -
 م.1111: املدارس النقدية املعاصرة، مصر: دار املعارف، النقد األديب احلديث يف لبنان ،غیهاشم اي -
حتقيق: علي حممد البجاوي وحممد الصناعتني، هـ(، 111) العسكریاحلسن بن عبدهللا بن سهل هالل  وأب -

 هـ.1111أبوالفضل إبراهيم، بريوت: املكتبة العنصرية، 
 
BSAR409 (c) Comparative Literature                       األدب المقارن 

 
Course Description       توصيف املقرر 

 
يتناول هذا املساق مفاهيم األدب املقارن واجتاهاته ومساته ونشأته وتطوره يف أورواب يف القرن التاسع عشر امليالدي  

ويقدم أَّنوذجات أدبية مقارنة من آداب خمتلفة مثل الرحلة إىل العامل وقضااي األدب املقارن مثل التأثر والتأثري والتشابه املقصود 
 اآلخر )دراسة مقارنة لرسالة الغفران للمعري والكوميداي اإلهلية لدانيت ورسالة اخللود حملمد إقبال(.

 لتأثر والتأثري بينهما.ويتناول املساق األدبني العريب واألردي ويقدم أَّنوذجات أدبية من اآلداب العربية واألردية مالحظا ل 
 Course Objectives        أهداف املقرر:

 يرمى املقرر الدراسي إىل ترسيخ ما يلي: 
 أن يتعرف الطالب على مفاهيم األدب املقارن ومصطلحاته يف العصر احلديث. .1
 أن يتعرف على اتريخ نشأة األدب املقارن وتطوره يف أورواب والعامل العريب. .1
 منهجيات املقارنة بني األدب العريب واآلداب األخرى.أن يتعرف على  .1
 أن يتعرف على طرائق التأثر والتأثري بني اآلداب املختلفة. .1
 أن يطبق على نصوص مقارنة يف اآلداب القدمي واألدب احلديث. .1
 أن يتعرف الطالب على عالقة اللغة العربية وآداهبا ابللغة األردية وآداهبا. .1

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit  01      حملة اترخيية عن األدب املقارن.: الوحدة األوىل

 مفاهيم األدب املقارن ونشأته وتطوره يف أورواب. 1.1
 اجتاهات األدب املقارن ومدارسه يف العصر احلديث. 1.1

 Unit  02      عالقة األدب العريب ابلفكر اليوانين.: الوحدة الثانية
 يف األدب العريب.أثر الفكر اليوايين  1.1
 حركة الرتمجة يف العصر العباسي وأثرها يف األدب العريب. 1.1

 Unit  03      أثر األدب العريب يف اآلداب األوروبية.: الوحدة الثالثة
 حركة الرتمجة يف أورواب من العربية يف العصور الوسطى. 1.1
 ترمجات القرآن الكرمي وأغراضها. 1.1
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 كليلة ودمنة، ألف ليلة وليلة(.  ترمجات الكتب العربية )قصة املعراج، 1.1
 دراسة مقارنة )رسالة الغفران والكوميداي اإلهلية ورسالة اخللود(. 1.1

 Unit  04    أتثر األدب العريب ابألدب الغريب يف العصر احلديث.: الوحدة الرابعة
 أتثر األدب العريب ابلقصة والرواية. 1.1
 أتثر األدب العريب ابملسرحية. 1.1

 Unit  05       اللغة العربية ابألردية. عالقة: الوحدة اخلامسة
 أثر العربية على األردية )لفظاً وأجبدية(. 1.1
 عالقة األدب الديين والعلوم العربية ابألدب األردي. 1.1

 Unit  06    دور الرتمجة يف األدب املقارن )العريب واألردي(.: الوحدة السادسة
 الرتمجات األردية للقرآن الكرمي وميزاهتا. 1.1
 العربية املرتمجة إىل األردية.الكتب  1.1
 الكتب األردية املرتمجة إىل العربية. 1.1

 Unit  07     رّواد األدب األردي وعالقتهم ابألدب العريب. الوحدة السابعة:
 رّواد النثر األردي وعالقتهم ابآلداب العربية. 1.1
 رّواد الشعر األردي وعالقتهم ابآلداب العربية. 1.1

 والّتعّلماسرتاتيجيات التعليم 
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 مسؤولية كل عضو يف اجملموعةالتكليف أبحباث مجاعية وحتديد  -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 م.1111اخلطيب: آفاق األدب املقارن عربيا وعامليا، دار الفكر العريب املعاصر، مصر، حسان  -
 ںيمزبيد أمحد )الدكتور(:  -

 

 د ايبت

 

 م.1111ادارة ثقافت إسالمية، الهور،  ،هصح    دنھا ك و پ   رعيب أ
 م.1111طه ندا: األدب املقارن، دار املعارف اجلامعية، مصر،  -
 م.1111، 1ن، دار الثقافة، بريوت، طحممد غنيمي هالل: األدب املقار  -
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 م.1111حممود عبدهللا )الدكتور(: آداب اللغة العربية يف ابكستان، وزارة التعليم الفيدرالية، ابكستان،  -
 م.1111، 1مكي، الطاهر أمحد: األدب املقارن: أصوله وتطوره ومناهجه، دار املعارف، مصر، ط -

 

BSAR409 (d)  Arabic Literature in the Subcontinent  

 األدب العربي في شبه القارة
 

Course Description       توصيف املقرر 
 

يعّرف هذا املقرر الطالب ابألدب العريب يف شبه القارة اهلندية الباكستانية. إنه يلقي الضوء على دخول العرب  
لبالد يف أشكاله األدبية املتنوعة شعرا ونثرا، كما أنه واملسلمني يف هذه البالد، ويتناول ذلك األدب الذي قام ببداعه أدابء هذه ا

يناقش حياة وأعمال الشعراء والكتاب املشهورين الذين عاشوا يف هذه البالد منذ أن دخل اإلسالم هذه البالد وحىت العصر 
 الراهن.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 إلقاء الضوء على دخول اإلسالم واملسلمني واللغة العربية وأدهبا يف شبه القارة. إىل املقرر ذاه دفهي .1
 يف شبه القارة اهلندية الباكستانية. العريب األدب ادراسة املراحل التارَيّية اليت مر هب .1
 تناول جوانب احلياة االجتماعية والثقافية والدينية والسياسية يف هذه البالد. .1
 املؤلفني  والشعراء يف شبه القارة.التعرف على حياة أهم  .1
 إلقاء النظرة على أهم النصوص العربية وأمهيتها يف تطور األدب العريب يف شبه القارة. .1
 التعرف على الشعر العريب الذي نظمها شعراء شبه القارة وخصائصه. .1

 Course Contents         :حمتوايت املقرر
 Unit 01    لسياسی واألديب لشبه القارةدراسة التاريخ اإلسالمی وا الوحدة األوىل:
  دخول املسلمني إلی  شبه القارة  "الدولة العربية يف السند"  1.1
 حركة ابكستان وخلفيتها 1.1

 Unit 02       مناذج النثر العريب يف شبه القارة الوحدة الثانية:
 القاضي ثناء هللا الباين بيت: تفسري سورة قريش من التفسري املظهري 2.1
 إليلف قريش.... إىل : قلت وقد جربته كثريا()من 
 الشيخ عبد احلق احملدث الدهلوي:  "ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح" 1.1

: عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الكلمة احلكمة ضالة 111)من: احلديث رقم 
 طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة( 111احلكيم.... إىل هناية شرح احلديث رقم 

 الشاه ويل هللا احملدث الدهلوي: اخلالفة من كتاب حجة هللا البالغة 1.1
 )من: اعلم أنه يشرتط يف اخلليفة.... وتسلطه عليهم كسائر اخللفاء بعد خالفة النبوة( 

 شدة بعد شدة" .. إىل: وألقى علينا.السيد عبد احلي احلسين: من "فمن أدابء اهلند  1.1
  عبد العزيز امليمن:  "حفظه وواعيته" من كتاب أبو العالء وما إليه 1.1

 )من: العميان أصح الناس حفظا... إىل:  وسرد عليهم كل ما أوردوا عليه(
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 أبو احلسن علي الندوي: إىل األمة العربية من كتاب: روائع إقبال 1.1
 . وُقد قافلة البشرة إىل الغاية املثلى()من: خصص حممد إقبال قصيدة من أبدع قصائده..

 Unit 03     مناذج الشعر العريب يف شبه القارة الوحدة الثالثة:
 أبيات    ٥أبو عطاء السندی:املقرر  1.1

 )من: إذا املرء مل يطلب معاشا لنفسه.... وكيف ينام الليل من كان معسرا(
 بيتا  من قصيدة دالية يف مدح  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 10الشيخ أمحد بن حممد التهانيسری: املقرر  1.1

 ...... إىل: وشدوا العيس ابلقند(.)من : أطار ليب حنني
 نزهة اخلواطر"  جملس دائرة املعارف العثمانية حيدر آابد الدكن ' اهلند( "ا ـاا من اجلزء الثالث من كتاب٠)ص  
 أبيات    11القاضی عبداملقتدر: املقررـ  1.1

 .... إىل : عند اخلائف الوجل(.من: اي سائق الظعن يف
 اجلزء الثانی من كتاب نزهة اخلواطر( 11-11)ص ـ 
 بيتا  11املقرر  السيد غالم علی زاد البلغرامی: 1.1

 )من أحىي حبب الغيد.....إىل: ما كان ابمليزان(
 من الديوان الثانی  '  لوح حمفوظ' حيدر آابد الدكن، اهلند(  11-11)ص ـ 
 أبيات  11الشيخ فيض احلسن السهارنبوری : املقرر 1.1

 ...ما غيث الورى ابلروائح(.)من:  يقولون يل من غري علم وحجة... إىل
 ا من ديوان الفيض   اجملمع العريب الباكستانی الهور(٤)ص ـ
 بيتا 11املقرر: : الشاه ولی هللا احملدث الدهلوی 1.1

 يف القلب شر املخالب(   )من: فمن  شاء فليذكر مجال بثينة.......إىل:
 ه(1111ط اجملتبائی،  من  "أطيب النغم يف مدح سيد العرب صلى هللا عليه و سلم  والعجم"،  ٢٣ـ٢٠)ص ـ

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 الباين بيت، ثناء هللا القاضي، تفسري املظهري، شارع سركي، كويته، ابكستان. -
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هندوستان، حتقيق: الدكتور حممد فضل الرمحان الندوي،جامعة علي كره، البلغرامي، غالم على آزاد، سبحة املرجان يف آتار  -
 م.1111اهلند، 

الدهلوي، عبد احلق الشيخ، ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح، مكتبة املعارف العلمية، شارع شيش حمل، الهور،  -
 م.1111

 هـ1111ة اجملتبائي، الدهلوي، ويل هللا الشاه، أطيب النغم يف مدح سيد العرب والعجم، مطبع -
 الدهلوي، ويل هللا الشاه، حجة هللا البالغة، املكتبة السلفية، شارع شيش حمل، الهور. -
ابكستان  "بلوش  حيدر آابد  السند ٠السندي، أبو عطاء، نتف من شعر أبی عطاء السندی بتحقيق الدكتور/نبی خبش  -

 .م1961
 العريب الباكستاين، الهورالسهارنبوري، فيض احلسن، ديوان الفيض، اجملمع  -
 م.1111امليمين، عبد العزيز،  أبو العالء وما إليه، املطبعة السلفية،  -
 الندوي، أبو احلسن علي، روائع إقبال، جملس نشرايت إسالم، كراتشي، ابكستان. -

 
BSAR409 (e)  Introduction to Linguistics         اللسانیاتالمدخل إلى  

 
Course Description       توصيف املقرر 
 

هذا املقّرر يقّدم لطالب اللغة العربية نظرة عاًمة حول أساسيات الّلسانيات وعن املستوايت اّليت تدرس يف اللغة من  
ة األصوات وبنية الكلمة وبناء اجلملة والداللة والرباغماتية ابإلضافة إىل املعجميات وعلم املعاجم، وكيفية انطباق هذه الزوااي احلديث

لى الّلغة العربية. نظرًا إىل أمهّية اللسانيات ومبادئها يشتمل اجلزء األّول من هذا املقّرر على التعريف ابللسانيات ومبادئها ُثّ ع
يتعّرض ابملستوايت اللغوية األربع بدًءا من األصوات. ولتغطية اجلهتني اللّتني قّدم جزء األصوات ابسم علم األصوات والّصوتيات 

. ويقّدم هذا اجلزء القواعد العاّمة اّليت تستخدم لتدريس األصوات ومن ُّث َيِت تطبيق Phonologyو  Phoneticsأي 
هذه القواعد  على أصوات اللغة العربية. وهكذا قّدم يف هذا املقّرر املستوايت اللغوية األخرى بينة الكلمة وبناء اجلملة والّداللة 

العربية وملا أّن فهم الّداللة قد يطلب معرفة ابملعجميات وعلم املعاجم وأسلوب الكالم اّلذي ومن ُّث جاء انطباقها على الّلغة 
 يدرس يف اللسانيات احلديثة ابسم الرباغماتية فهذا املقّرر ال َيلو ابحلديث عن هذه األساسيات.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 يتوقع من الطالب بعد إهناء هذا املقّرر: 

 أن يعّرف الدارس اللسانيات وفروعها .1
 إظهار القدرة على التفريق بني أنواع الّدراسات اللغوية. .1
 والتفريق بني عامل اللسانيات و عامل اللغات. .1
 إظهار املعرفة ابألجبدايت الصوتية العاملية  .1
 إظهار الكفاءة يف التعرف على الصوتيات العربية .1
 اجلملةأن يبنّي معايري بنية الكلمة وبناء  .1
 أن يصف معايري حتليل الكلمة واجلملة مع العلم مبيزات اللغة العربية على مستوى كّل من بنية الكلمة وبناء اجلملة .1
 أن ميّيز أنواع الّداللة املختلفة من املعاين املعجمية .1
 أن يعّرف ابلرباغماتية وأساليب الكالم العريب. .1
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 وأن يعمل بروح الفريق والتعّلم الّذاِّت. .11
 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit  01        اللسانيات ومبادئها: الوحدة األوىل

 التعريف 1.1
 مناهج البحث يف اللسانيات 1.1
تقسيم اللسانيات من حيث املنهج: اللسانيات النظرية، اللسانيات التطبيقية، اللسانيات الوصفية، اللسانيات التارَيية،  1.1

 اللسانيات التقابليةاللسانيات املقارنة، 
اللسانيات وفروعها من حيث عالقتها ابلعلوم األخرى: اللسانيات االجتماعية، اللسانيات النفسية، اللسانيات  1.1

 احلاسوبية، اللسانيات الرتبوية، اللسانيات األجناسية

 Unit  02       علم األصوات والّصوتيات: الوحدة الثانية
 ت وتعريفهماالفرق بني علم األصوات والّصوتيا 1.1
 (IPAأجيدية صوتية دولية ) 1.1
 أصوات اللغة العربية وخمارجها 1.1
 صفات األصوات العربية 1.1
 الّصوتيات العربية 1.1

 Unit  03       املورفولوجيا والّسنتكسالوحدة الثالثة: 
 التعريف ابملورفولوجيا والسنتكس 1.1
 بناء الكلمة يف اللغة 1.1
 بناء الكلمة العربية )أصول الكلمة العربية( 1.1
 قواعد التنظيم يف اللغة 1.1
 قواعد بناء اجلملة العربية 1.1

 Unit  04      علم الّداللة واملعاجم والرباغماتية: ربعةالوحدة األ
 التعريفات 1.1
 الدراسات الداللية احلديثة 1.1
 امليزات الّداللية يف اللغة العربية 1.1
 القواعد واألسس يف ترتيب املعاجم 1.1
 القواعد واألسس يف ترتيب املعاجم العربية 1.1
 الربامجاتية وقواعد األسلوب يف اللغة العربية 1.1

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 
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 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 والواجبات تتشّكل يف صور آتية: األنشطة

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 (Textbooks) الكتاب املقّرر

 (.Notesسوف يوفّر الطّلبة ابملالحظات ) 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 م.1111دي سوسري: دروس يف علم اللغة )مرتجم(، بلوزان،  -
 م.1111عبد الّصبوري شاهني، الدكتور: يف علم اللغة العاّم، مؤسسة الّرسالة، بريوت.  -
 م.1111ج: اللغة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة. فندريس،  -
 ، مبادئ اللسانياتقدور، أمحد حممد، الدكتور:  -
 كمال بشر، الدكتور: دراسات يف علم اللغة، دار غريب للطباعة، القاهرة.  -
 م.1111كمال بشر، الدكتور: علم األصوات، دار غريب القاهرة.  -
ترمجه: الدكتور أمحد خمتار عمر، عامل   (Invitation to linguisticsماريو ابي: أسس علم اللغة )ترمجة كتاب  -

 م.1111الكتب، 
 م.1111انيف خرما، الدكتور: أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، الكويت.  -
 م.1111،شركة هنضة مصر، القاهرة. علم اللغةوايف، د. علي عبد الواحد:  -
 م.1111ضة مصر، القاهرة. ، دار هنفقه اللغةوايف، د. علي عبدالواحد:  -

- Linguistics – An Introduction: Jean Aitchison, Hodder and Stoughton. 4th edition, 
1992. 

- The hand book of English Linguistics: 359 edited by: Bas Aarts and April Mc Mahon 
Blackwell Publishing Ltd, 2006. USA 
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BSAR410- Thesis / Project                                  أطروحة / مشروع 
 

Course Description       توصيف املقرر 
 

 
 The graduating students of B. S (4 years) are required to submit a duly 

supervised research project/report based on Arabic research methods in their 

fourth/final year. Research carries six credits in two courses spread over the two 

semesters of the fourth/final year of B. S. The purpose of making the students go 

through the exercise of conducting a arabic-orientated research and submitting a 

research report on a topic of his/her choice. 

 

HQ-008-Translation of Holy Quran   )تدریس ترجمہ قرآن( 
 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

  اانلس ات وسرۃ اذلاري ات وسرۃ 
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