
 (214العقيدة ) :  مادة                         

 دراسة أصول وقواعد توحيد األسماء والصفات، الزمن: محاضرتان.

 األهداف:

تعريفففل البالفففي  األسيفففد اصفففف اأ مالهفففآلاار م   ياففف  ما  فففا   -1

 الار ألية لإلي ان    على الآلرد مال جا ع.

السفةة مالج اعفة اعد الاف  كرر فا   ف  ألإل ام البالي  اصصألل مالق -2

 لإلي ان  هذا الاألسيد مالرد على ال خالآلين.

تة ية ملكة البالي الةقدية من خالل  يان مظا ر االنحراف ف   فذا  -3

 الاألسيد مالرد عليها.

 مفردات المنهج:

 مقدمة عن تألسيد اصف اأ مالهآلاا من سيث:  -1

 تعريآل  م   يا . -  

 عالقا   أنألاع الاألسيد.-ب 

 الآلرد ماصمة.  ره الار ألي على  -ج

 اصصألل: -2

 اصص  اصمل: القألل ف   عض الهآلاا رالقألل ف   عضها ا خر.

 اصص  الثان : القألل ف  الهآلاا رالقألل ف  الذاا.

 القألاعد: -3

  ن هللا مألصألف  الةآل  ماإل باا.  اصملى:

 م فف  عففرف معةففاه  م لفف   اإلي ففان  كفف  مففا  خبففر  فف  الرفففألل  الثانيففة: 

 يعرف.

 الةهألص ال راد مظا ر ا غير ال راد. الثالثة: ظا ر



 الرا عة: مغايرة صآلاا هللا تعالى لهآلاا خلق .

 ر الشا ع من مج  دمن مج .الخامسة: العل   خب

 ففأل بفففا ح الهففحةر ر فففا  ن مبلففف   آلففف  الاشففبي  لفففي نالسادفففة:  ن 

 اإل باا من غير تشبي  لي  رذلك.

 السا عة: عل  العق   كثير م ا يدل علي  الس ع.

  ر االنحراف ف  اصف اأ مالهآلاا:مظا -4

 انحراف ال شررين. -  

 انحراف ال شبهة. -ب 

 انحراف ال عبلةر م  : -ج

 الجه ية -2   الآلالفآلة -1

 ال اتريدية ماصشاعرة -4   ال عازلة - 3

 المراجع :

  مالً: ال رجع اصفاف :

 الرفالة الادميرية لشيخ اإلفالم ا ن تي ية مع شرسها الاحآلة ال هدية.

  انياً: ال راجع اصخرى:

 الهألاع  ال رفلةر ا ن القي . -1

 شرح العقيدة البحاميةر ا ن     العز. -2

 القألاعد ال ثلى/ ا ن عثي ين. -3

 الجليةد.. /د ا ن تي ية مقضية الاأمي   -4

 مةهج مد افة  ياا اصف اأ مالهآلاا/ مح د اصمين الشةقيب . -5

  



 


