
 (424آيات وأحاديث العقيدة )مادة :

 محاضرتان في األسبوع لطالب التخصص الدقيق

 األهداف:

تعريف الطالب  ببضعا الدلبل اليبرفيل سبئ ماباما اويلبار والقبد   -1

 واليوم اآلخر.

 بببا الطالبب  باباببالضاا اللضااببر للابباما العقيببدة مبب  الل ببو   -2

اليببرفيل بعيببدا  فبب  الاعقيببدات الالاببايل واللمببادبت ال  ميببل  لببا 

 . ت قاها، وسهلها الالا ال الح 

تلليبببل مل بببل الطالببب  العلليبببل مببب  خببب ة الد اابببل الا ليليبببل لهببب    -3

وبببي  الل ببو  وسقههببا، وماخبب  اباببادبة ملهببا، والملبب  بيلهببا 

 الل و  الخرى سئ اللاألل ذاتها.

 مفردات المنهج:

 أوب :

إذ الب   : بيللبا  لبا ولوابا  فلبد اللضبئ  قاة فلر بب  الططبا   -1

فليا  وا اديد بياض الثيبا ... ال بديث،  وا  الضطبا ي سبئ  ابا  

فببب  اويلببببار واوابببب م  اويلبببار بببببا  اببب اة وضريببببا، اللضببببئ 

 واوحاار و وا  مالم سئ أوة ص ي ه.

حديث وسبد فضبد القبير،  وا  الضطبا ي سبئ  ابا  اويلبار ببا  أدا   -2

 (.17الطلر م  اويلار، ومالم سئ  اا  اويلار برقم )

 : )اويلار بض  واضعور اعضل( مااق فليه. قوله  -3

ذذََّ قبباة ت تعببال :  -4 مق اذذوا لق ا ُق َق لقهاذذَّا النَّذذااا َّننَّ النَّذذااق ققذذَد  َ ق ققذذا الَّذذين

ونَ ذذَّق اَلوق نيذذ ا   ُق ا  َّللَاذذبانقا مَّ ققذذالاوا اق ُق اوَذذا  مق هاََّ ََّن ادق َق ذذَوهاََّ فقذذ ( 173فقاَخشق

انق  َنَضذوق اتَّبق اذوا  ُق َا  ذو َّللَاذهاََّ سا فقَضذٍ  لقذََّ َقَمَّللاق ُق ن  ٍة من ق مَّ فقاَوققلقباوا بنننَ مق



ن  يٍَّ مَّ ين ا واُ فقَضٍ  ظق مَّ ُق  [.174-173]آة فلرار:  و 

حببديث اببب  فضبباي: )ب يزاببئ الزااببئ حببي  يزاببئ وهببو مبب م ، وب  -5

يير  الطلر حي  ييربها وهبو مب م ...( ال بديث،  وا  الضطبا ي 

 سئ  اا  ال دود، با  الزا  وار  الطلر. 

 ثاايا :

مواب  فليهلبا قاة: )احبا  آدم و ف  اللضئ  حديث أبئ هريرة  -1

الابب م سقبباة موابب  أاببآ أبواببا آدم...( ال ببديث  وا  الضطببا ي سببئ 

  اا  القد ، با  م اول آدم للوا  فلد ت.

ومعبه فبود يل بآ ببه  قاة:  لا ولوابا  فلبد اللضبئ  حديث فلئ  -2

ال ض، إل  قوله: أب اا ا؟ قباة: ب، افللبوا س با ميابر للبا خلبق 

 له(  وا  الضطا ي.

... ال بديث وسيبه:  قاة:  لآ خلف  اوة ت  }ضاي حديث اب  ف -3

يببا بلببئ احاببف ت ي افببهللا، احاببف ت تمببد  تماهببهللا.. ال ببديث،  وا  

 (.59الارم ي، صال القيامل )

 ثالثا :

هقذا قاة ت تعال :  -1 َلما ذا ظن ذاهقا   قاذَ  َّنوَّمق َرسق َّانق ما ةن أَق َقَّللَاأقلاووقكق ظق ن الَّللاَّاظق

ََ ن ث  اأَلق ُق اتن  ُق ا ذمق َقتنهقذا َّنَلَّ هاذوق ث قققالقذَف فنذي الَّللاَّ لِّيهقا لنوق بِّي   َلق َاجق َق َندق  ظن

َنهقذا   قاذَ   فنذَي ظق أقوَّذكق اق ََّ َّنَلَّ بقَغتقةَ و َقَّللَاذأقلاووقكق  ق َنذدق َلق تقأَتني ا هقذا ظن َلما ذا ظن َّنوَّمق

 ن َّ أقَ ثقرق النَّاان َلق َقَ لقماونق 
لقَٰ ُق ن   [.187]الفراف: مَّ

قاة: )اال    وى مالم سئ ص ي ه ف  ح يال ب  أايد الغاا ي  -2

فليلا وا   اا ا ر سقاة: ما ت ا رور؟ قالوا: ا  ر الاافل،  اللضئ 

سبب  ر الببدخار  قبباة: )إاهببا لبب  تقببوم حابب  تببروا قضلهببا فيببر آيببات

 والدواة...( ال ديث.

قاة: )إر العضد إذا وضب  سبئ قضبر  وتبول   ف  اللضئ  ف  أار  -3



لياببببل  قببببر. اعببببالهم... قبببباة: سيأتيببببه مل ببببار  هفلببببه أصبببب ابه إابببب

سيملاببااه...( ال ببديث،  وا  ماببلم، سببئ  اببا  الملببل وصببال اعيلهببا 

 (.2870برقم )

انا قاة ت تعال :  -4 َوَّللاق لقََّ َقرق اَْلن ُق ذيَّا  أق صن ا هاذوق خق َ  واَطفقٍة فقإنوق لقَقنقاها من أقوَّا خق

بني ا   يقذا ق 77ما ذَ  َاَحينذي اَل ن َق مق َلققذقا   ققذا ذيق خق وقَّللان ُق ذثقاَل  بق لقنقذا مق ذرق ضق ُق  )

يَّا   من َق هنيق  َلذٍق 78ُق ذ ِّ خق هاوق بن ا ُق ٍة    رَّ َق مق َُّ أقهقا أق ( قاَ  َاَحينيهقا الَّيني أقَوشق

لنيَّا   َنذقا ( الَّين 79ظق ا أقَوذتاََّ من ا فقذإنوق ََ ذرن وقذا رن اأَلقَخضق ذجق ََّ من ق الشَّ ُق ق ق لق ا ي 

لقذ َٰ 80تاوقنداُنق   ٍَ ظق ََ ق بنققذادن اأَلق ُق اتن  ُق ا ذمق لقذقق الَّللاَّ َق الَّذيني خق لقذَي ُق ( أق

ذالَّ ا اَل قلنذيَّا   هاذوق اَلخق ُق َثلقهاََّ ث بقلق َٰ  َق 81أقَن َقَخلاقق من ا أق ها َّنوق ذا أقَمذرا ادق ( َّنوَّمق

َ  فقيق اونا   َق لققا  ا َيئَا أقَن َققاو ذ ِّ 82شق ذوتا  ا لق ا هن مق انق الَّذيني بنيقذدن ذَبحق ( فقَّللاا

ُق اونق  َّنلقَيقن تاَر ُق  ٍَ َي  [.83-77]ير:  شق

َثَ اْن َ اَن  قباة ت تعبال : -5 ََ  َ
اَف هيََ اع َوأَنَّ يَّ ََ ََل َ  َي ا ََ ََ تِي ََ اع َوأَنَّ السَّ

 [.7]ال  : هيي اَلقْْثويي 

  ابعا :

دفبوة مابامابل وإابئ خضبأت  اضبئأاه قباة: )ل با   وي ف  اللضئ  -1

دفوتئ ااافل لمائ يوم القيامل، سهئ ااملل إر اا  ت مب  مبات ب 

 ييرك باهلل ايئا(  وا  مالم.

َا قاة ت تعال :  -2 ةن فقالق تاَيلقذَّا وقَفذ ازنَ ق اَلقنَّللَاطق لنيقَو ن اَلقنيقامق وق عا اَلمق وقضق ُق

ذبني ق  اسن فقذ َٰ بننقذا اق ُق ق ٍَ أقتقَينقذا بنهقذا و  َردق َ  خق بٍَّة من َق اق َثققا انق من َّنَن  ق ُق َيئَا    شق

 [.47]الاضيا :

 وى الضطا ي بالد  ف  اها ب  اعد الا ا ي قاة: قاة  ابوة  -3

ئ يير ، وم  ابر  ل: )إائ سرا م فل  ال وض م  مرف ت 

لم يفلأ أبدا ، ليبردر فلبئ أقبوام أفبرسهم ويعرسبوالئ ثبم ي باة بيلبئ 

 وبيلهم(.



اببئا: أيبب   قبباة: إر  اببوة ت  > وى ماببلم باببلد  فبب  فاميببل  -4

اللاي يبوم تضبدة ال ض ريبر ال ض والابلوات ؟ سقباة: )هبم سبئ 

 الفللل دور المار(.

: )م  حواب  فب  ، سقلبآ:  قالآ: قاة  اوة ت  >ف  فاميل  -5

سقباة: لبير ذاك   ساوف ي اا  حاابا يابيرا:  ألير قد قاة ت 

ال اا ، وم  ابوق  ال ابا  فب  (  وا  مابلم سبئ صبال الملبل، 

 با  إثضات ال اا .

لقذ َٰ قاة ت تعبال :  -6 ذانق ظق َنداهقذا ث  ق ا ُق ََّ َّنَلَّ  ذَن ا َّنَن من ذي َا ُق َقضن َتَمذا مق بِّذكق اق  َق

 [.71]مريم:

ذهنيقا قاة ت تعال :  -7 شق ُق فنيذرا  َن لقهاذََّ فنيهقذا زق قاوا فقفنذي النَّذا َ ق شق ا الَّين فقأقمَّ

بُّكق ث 106  َق َق  ا ا شق ََ ا َّنَلَّ مق اأَلق ُق اتا  ُق ا مق فن الَّللاَّ امق ا دق َ ق فنيهقا مق الندن ( خق

ذذا َارنَذذدا   َا لنمق بَّذذكق فق َّذذا َق نَّذذةن 107َّننَّ  داُا فقفنذذي اَلجق ذذ ن َ ق سا ذذا الَّذذين أقمَّ ُق  )

 ََ طقذا بُّذكق   ظق َق َق  ذا ذا شق ََ ا َّنَلَّ مق اأَلق ُق اتا  ُق ا ذمق فن الَّللاَّ امق ا دق َ ق فنيهقا مق الندن خق

َجياٍُو  َيرق مق  [.108-106]هود: غق

 المراُع:

  ا  ال ديث م  ارحها. -1

 تااير الطضري. -2

 تااير الضغوي. -3

 تااير اب   ثير. -4

 وى ايخ اوا م اب  تيليل.مملو. ساا -5

 تياير العزيز ال ليد، اليلار ب  فضد ت ب  م لد ب  فضد الوها . -6

 


