
 (313العقيدة ): مادة                                

 الزمن : ثالث محاضرات أسبوعية

 دراسة تفصيلية لتوحيد األسماء والصفات.

 األهداف:

إلمام الطالب بدراسة تفصيلية لتوحيد األسماء والصفات على ضوء  -1

 ( المتقدم.214القواعد واألصول التي درسها في مستوى العقيدة )

ملكة النقد والرد على شبههات المابالفيم مبم  بلل البرد علبى تنمية  -2

 المعطلة الذيم حملوا تلك الصفات على المجاز.

ربط الطالب بكتب التراث وتدريهه على كيفية تنباول علمباء السبل   -3

السبببابقيم لهبببذا القابببايا والبببرد علبببى الاصبببوم وكيفيبببة معالجتهبببا 

 وأساليههم في نقد شههتهم واستدالالتهم.

 المنهج:مفردات 

 أوالً: دراسة تمهيدية وتشمل:

 أهمية هذا التوحيد واآلثار المترتهة على اإليمان به. -1

 نشأة التعطيل ومصادرا وأقسام المعطلة. -2

 مسالكهم في تعطيل نصوص األسماء والصفات والرد عليهم: -3

 الطعم في الثهوت. -ب  الطعم في الداللة - أ

 النص.تقديم العقل على  -د  حملها على المجاز. -ج

 ثانياً: أسماء هللا الحسنى:

 دراسة تفصيلية ألسماء هللا الحسنى مم حيث: -1

تعري  االسم، وأصل اشبتقاقه، ومسبألة االسبم والمسبمى، ونشبأتها،  - أ

 وغرض القائليم بها.



 أسماء هللا توقيفية، ومعنى كونها حسنى.-ب

 أقسام ما يجري إ هاراً عم هللا تعالى. -ج

 ودالالت تلك األسماء. لوازم األسماء المشتركة -د

مائبببة إال واحبببداً، مبببم  راسبببة حبببديث )إن هللا تسبببعة وتسبببعيم اسبببماد -4

أحصبباها د ببل الجنببة، وهببو وتببر يحببب الببوتر( مببم حيببث تاريجببه 

وبيببان ألفا ببه ومعنببى اإلحصبباء المببذكور، وبيببان در ببة األحاديببث 

 التي سردت األسماء وأقوال العلماء فيها.

 المذكور.مسألة حصر األسماء في العدد  -و

 دراسة نماذج لهعض أسماء هللا الحسنى: -2

 يقتصر على األسماء الواردة في أوا ر سورة الحشر، مم حيث :

معنببى االسببم، وورودا فببي القببرمن الكببريم، ومعنبباا فببي حبب  هللا، ومثببار 

 اإليمان به.

 ثالثاً: صفات هللا تعالى:

 دراسة تفصيلية للصفات مم حيث:  -1

 كمال.صفات هللا تعالى كلها صفات  - أ

 باب الصفات أوسع مم باب األسماء. -ب 

 أقسام الصفات. -ج

دراسة تفصيلية لبهعض الصبفات التبي حملهبا المعطلبة علبى المجباز  -2

 مم  لل كتاب ماتصر الصواع  المرسلة:

وهببي: )صببفي المجببيء، الرحمببة، االسببتواء، اليببديم، الو ببه، الفوقيببة، 

 به مبم أو به البرد علبى النزول، المعية، الكبلم( ويكتفبي بدراسبة عشبرة أو

 القائليم بالمجاز في هذا الصفات ماتارة مما ذكرا ابم القيم.

 المراجع األساسية:



 ماتصر الصواع  المرسلة/ لإلمام ابم القيم الجوزية .-1

 .~بدائع الفوائد، لإلمام ابم قيم الجوزية -2

 المراجع األخرى:

 الفتوى الحموية الكهرى.-1

 شرح حديث النزول.-2

 وع فتاوى شيخ اإلسلم ابم تيمية.مجم-3

 شرح العقيدة الطحاوية.-4

 لوامع األنوار الههية للسفاريني.-5

 معارج القهول للحكمي.-6

 القواعد المثلى للشيخ ابم عثيميم.-7

 النهج األسمى في شرح أسماء هللا الحسنى، لمحمد بم حمد الحمود.-8

  معيم...وصلى هللا وسلم على نهينا محمد وعلى مله وصحهه أ



 


