
 (318العقيدة ) : مادة                             

 الزمن: محاضرتان/ لغير طالب التخصص

 دراسة مراتب الدين والقدر والغيبيات والصحابة

 األهداف:

تعريففا اللالففر تبراتففر الففديم الففركي مففى اليرايفف    فف  ا يبففا   -1

 . ومسائ ه، والكبيرة وأحكامها     منهج الس ا الصالح 

اللالر تا يبا  تالقضاء والقدر وآثاره ا يجاتية في سف ك  تعريا  -2

 البس م.

 تعريفه تا يبا  تاليكم اآلخر واألمكر الغيبية وثبار ا يبا  تها. -3

تعريفه تبكقا أهل السنة والجبا ة مم الخكفة ومم آل البيت ومم  -4

  بكم الصحاتة وما جرى تينهم.

 مفردات المنهج:

 :أوالً: مراتب الدين الثالث

 ا سكم تعريفه وأراانه. -1

 ا يبا  تعريفه وأراانه. -2

 ا حسا  تعريفه وأراانه. -3

 العكقة تيم ا سكم وا يبا  وتينهبا وتيم ا حسا . -4

 مذهر الس ا في ذلك وفي زيادة ا يبا  ونقصانه. -5

 مذهر البخالفيم والرد   يهم. -6

 ثانياً: الكبيرة وحكم مرتكبها:

 تعريا الكبيرة والصغيرة. -1

 البذاهر في حكم مرتكر الكبيرة: -2



 مذهر الس ا مى ذار أدليهم. - أ

 رأي البخالفيم مى ذار شبهاتهم والرد   يهم.-ب

 الشهادة     معيم تالجنة والنار. -ج

 اليكتة وشرائلها. -د

مذهر السف ا ففي نصفكل الك فد والك يفد والفرد   ف  اللكائفا  -هـ

 البخالفة.

 ثالثاً: اإليمان بالقضاء والقدر:

 تعريا القضاء والقدر. -1

 مكانيه مم ا يبا  )اكنه راناً مم أراا  ا يبا (. -2

 مراتر ا يبا  تالقضاء والقدر )األرتعة(. -3

 القضاء الككني والقضاء الشر ي والفرق تينهبا. -4

 العبد فا ل     الحقيقة وله مشيئة واخييار. -5

 ا يبا  تالقضاء والقدر ال يسي  م الجبر. -6

 ال يلاق. الظ م وتحث مسألة اليك يا تباتن يهه تعال   م  -7

أتففرز الفففرق البنحرفففة فففي مسففألة القضففاء والقففدر، شففبهاتهم والففرد  -8

   يهم.

 أثر ا يبا  تالقضاء والقدر في س ك  البس م. -9

 رابعاً: اإليمان باليوم اآلخر واألمور الغيبية:

 البراد تاليكم اآلخر. -1

 مكانيه مم ا يبا . -2

 الحياة البرزخية. - 3

 ذاب القبر ونعيبه. -أ



 مسيقر األرواح وأقكال الع باء في ذلك.-ب

 السا ة وأشراطها الصغرى والكبرى.-4

 البعث والنشكر.-5   

 .البعث مل قاً ومنكري تعث األتدا  الرد     منكري-6

نيففا  مففى تحففث تيففا  أنهبففا مخ كقيففا  اآل ، وال يفأتديففة الجنففة والنففار )-7    

 أتدية النار(.

 والحساب والبي ا  والصراط.العرض -8

 أثر ا يبا  تاليكم اآلخر في س ك  البس م.-9

خامساااً: يقياادة أهااة الساانة وال مايااة وااق الخالوااة والقرابااة ويمااوم 

 الصحابة، ومسائة اإلمامة يموماً.

 المراجع األساسق:

 شرح العقيدة اللحاوية، اتم أتي الع . -1

 المراجع األخرى:

 تالقدر، شيخ ا سكم اتم تيبية.ا يبا ، رسالة االحيجاج  -1

 شفاء الع يل، اتم القيم. -2

 خ ق أفعال العباد، ا مام البخاري. -3

  الم البكئكة،  الم الجم والشياطيم، د.  بر األشقر. -4

 القضاء والقدر، د.  بد الرحبم البحبكد. -5

 أشراط السا ة، د. يكسا الكاتل. -6

 السنة، التم أتي  اصم. -7

 


