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رؤوف أحمد محمد الشمري

رؤوف أحمد محمد الشمري
Raoofa.mohammed@uokufa.edu.iq
علم الكالم (النبوات)
مجموعة من المصادر والمراجع
إطال ع الاال عل فاايل المسائ الكالملة الخاية بالنبوة واإلمامة

استعراض أيول الدين (التوحلد والعدل والنبوة واإلمامة والمعاد)

ال يعتمد أي كتاب منهجي للمادة .إنما يتم إستقصاؤها من مصادر عديدة.

محاضرات في العقلدة اإلسالملة :األستاذ الشلخ أحمد البهادلي
أيول الدين اإلسالمي :أد .قحاان الدوري
الكت األربعة
الصحاح الستة
الاص الدراسي
% 02

المختبر

االمتحانات
اللوملة
%5

المشرو ع

االمتحان النهائي
% 52
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االسبوع

التاريخ

رؤوف أحمد محمد الشمري

المادة النظرية

1

0212/9/00

أي النبوة(مقدمة عامة)
تعريف النبوة لغة واصطالحا

0
3
2

0212/9/09
0212/12/0
0212/12/9

الفرق بين النبي والرسول
النبوة ضرورة تقتضيها طبيعة الوجود اإلنساني
إثبات النبوة العامة
الدليل األول :االدعاء والمعجزة

5

0212/12/11

1
7
8
9

0212/12/03
0212/12/32
0212/11/7
0212/11/12

الدليل الثاني :دليل اإلرشاد
الدليل الثالث :األخبار المتواترة
الدليل الرابع :دليل العناية اإللهية
الدليل الخامس :أحوال األنبياء وميزاتهم
الدليل السادس :طبيعة دعوتهم
إثبات نبوة نبينا محمد(ص)
شروط المعجز
معاجز األنبياء(ع)

12

0212/11/01

11

0212/11/08

10

0212/10/2

13
12
15
11

0212/10/11
0212/10/18
0212/10/03
0212/10/32

17
18
19
02
01
00

0215/0/3
0215/0/12
0215/0/11
0215/0/03
0215/3/0
0215/3/9

جواز ظهور المعاجز لغير األنبياء(ع)
المعجزة القرآنية
وجه اإلعجاز القرآني عند المتكلمين
صفات األنبياء
 .1العصمة
 .2الصدق
 .3أن يكونوا منزهين عن النقائص
 .4أن يكونوا متصفين بصفات العقل والذكاء
 .5أن يكونوا منزهين عن دناءة اآلباء وعهر األمهات
أفضلية األنبياء على المالئكة
البراهمة وإنكارهم النبوات 1ــ نشأتهم 2ــ طبقاتهم
3ــ شبهات البراهمة وغيرهم في النبوات
مراجعة
عالة نصف السنة
اإلمامة لغة واصطالحا(مقدمة عامة)
الفرق بين اإلمام والخليفة
طريق وجوب اإلمامة(العقل أو السمع)
طريق إثباتها( النص أو االختيار)
طريق إثباتها (:النص أو االختيار) مقدمة عامة
أوال :القائلون بالنص

المادة
العلمية

المالحظات

 أدلتهم من الكتاب العزيز:ــ1
 ــأدلتهم من السنة الشريفة أـ النص الفعلي والقولي معا2
.ب ــ النص الفعلي فقط
بعض شبهات المعتزلة في مسألة النص
نص اإلمام السابق على اإلمام الالحق
 القائلون باالختلار:ثانيا
 صفات اإلمام:المبحث الرابع
 العصمة.1
 األفضلية.2
 أن يكون عالما.3
 النسب القرشي.4
 أن يكون أشجع من رعيته.5
 أن يكون عدال.6
مراجعة
: فوقلع العملد

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

0215/3/11
0215/3/03
0215/3/32
0215/2/1
0215/2/13
0215/2/02

03
02
05
01
07
08

0215/2/07
0215/5/2

09
32

0215/5/11

31

0215/5/18
: فوقلع االستاذ

30

University: kufa
College:figh
Department: Doctrine and Islamic
thought

Stage:3rd
Lecturer name: Rauf Ahmed
Mohammed al-Shammari

Academic Status: Professor
Qualification: Doctor
Place of work:figh

Course Weekly Outline
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator
Course Objective

Raoofa.mohammed@uokufa.edu.iq
Science beliefs(Prophecies)

Inform the student on the details of words matters own prophecy
and the Imamate
Review of Theology (monotheism, justice and prophecy and
the Imamate and recycled)

Course Description
Does not support any textbook material. But are investigated
from many sources.
Textbook

Lectures in the Islamic faith: Prof. Sheikh Ahmed Bahadli
The assets of the Islamic religion: ed. Qahtan league
Four books
Six Asahah

References
Course Assessment

Term Tests Laboratory
20%

Quizzes
5%

Project
----

Final Exam
50%

General Notes

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

University: kufa
College:figh
Department: Doctrine and Islamic
thought

Stage:3rd
Lecturer name:sadeq hassan ali
Academic Status:
Qualification:
Place of work:figh

Course weekly Outline
week

Date

Topics Covered

1

22\9\2014

The origin of prophecy
(General Introduction)
Definition of the
language of prophecy
and idiomatically

2

29/9/2014

3

2/10/2014

4

9/10/2014

The difference between
the Prophet and the
Prophet
Prophecy necessity
required by the nature
of human existence

Lab. Experiment
Assignments

Notes

5

16/10/2014

6

23/10/2014

7

30/10/2014

8

7/11/2014

Prove the general
prophecy
The first clue: the
prosecution and the
miracle
Second Guide:
Guidance Manual
(Iii) The frequent news
Fourth Guide: Divine
Providence guide
V Guide: Reliable
prophets and individual
merits
Sixth Guide: Nature
invited

9

14/11/2014

10

21/11/2014

11

28/11/2014

12

4/12/2014

13

11/12/2014

14

18/12/2014

15

25/12/2014

16

Passport appearance
Alamaadz NonProphets (AS)
Miracle Quranic
The miracle Quranic
when speakers
Recipes Prophets
1. infallibility
2. Honesty
3. be Menzhen for
imperfections
4. be Mtsfin qualities of
mind and intelligence
5. Menzhen to be
cynical about fathers
and mothers immorality
Advantage of the
prophets to the angels
Brahmins and denying
prophecies 1 2 strata of
origin
3 suspicions Brahmins
and others in the
prophecies
Review
Half-year Break

17

3/2/2015

Imamate إلغاء
language and
idiomatically (General
Introduction)

18

10/2/2015

19

16/2/2015

20

23/2/2015

21

2/3/2015

The difference
between the Imam and
Caliph
By the necessity of
Imamate (mind or
hearing)
Using proven (text or
choice)

:( Substantiated by the
22

9/3/2015
text or choice) General
Introduction

23

16/3/2015

24

23/3/2015

25
26

30/3/2015
6/4/2015

27

13/4/2015

28

20/4/2015

29

27/4/2015

30

3/5/202015

31

8/5/2015

32

15/5/2015
Instructor Signature:

First: Sayers text
1: their evidence from the Holy
Book
2 of their evidence from the
Sunnah and the actual text of
a verbal together
B only the actual text.
Some suspicions Mu'tazila the
issue of
the text
Former Imam Imam
text on subsequent
Second: Sayers choice
Section IV: recipes Imam
1. infallibility
2. Preference
3. To be a scientist
4. Qurashi ratios
5. to be the bravest of his
flock.
6. be fairer
Review

Dean Signature:

