
 (415مادة: العقيدة )
 دراسة تفصيلية لإلميان ومسائله

 الزمن: ثالث حماضرات
 األهداف:

 إملام الطالب مبعلومات تفصيلية عن حقيقة اإلميان وأركانه وأحكامه وآاثره. .1
 تعريفه بنواقض اإلميان وأنواع هذه النواقض. .2
تربية الطالب على االلتزام بضوابط أهل السنة واجلماعة يف التكفري، والتزام الوسطية والعدل يف  .3

 . الذين لل  عليم  النصو  والتزمه سلفنا الصاحاملوقف من املخالفني
 مفردات املنهج:

 أواًل: حقيقة اإلميان:
 مراتب الدين الثالث والعالقة بينما. .1
 معىن اإلميان: .2
 اإلميان عند السلف ومن وافقم . .3

 اإلميان عند مرجئة الفقماء عرضاً ونقداً.-ب
 ونقداً.اإلميان عند املرجئة الغالة )املتكلمني( عرضاً  -ج
 اإلميان عند اجلممية وطوائف أخرى عرضاً ونقداً. -ل

 أركان اإلميان وشعبه:
 اعتقالات القلوب.-1
 أعمال القلوب.-ب
 أقوال اللسان.-ج
 أعمال اجلوارح.-ل
 العالقة بني اإلميان والظاهر والباطن.-2
 زايلة اإلميان ونقصانه.-3

 اثنياً: أحكام اإلميان:
 االستثناء يف اإلميان. .1
 أحكام أهل الكبائر: .2
 حد الكبرية واخلالف فيه، وبيان الراجح ووجه الرتجيح. .3

 حك  مرتكب الكبرية عند السلف، وموانع الوعيد عنده .-ب
 حك  مرتكب الكبرية عند املعتزلة عرضاً ونقداً. -ج



 حك  مرتكب الكبرية عند اخلوارج عرضاً ونقداً. -ل
 ونقداً. حك  مرتكب الكبرية عند املرجئة عرضاً  -هـ

 اثلثاً: نواقض اإلميان:
 حقيقة الكفر بني أهل السنة واجلماعة وبني خمالفيم . .1
 أنواع الكفر. .2
 لراسة مفصلة لألمور املؤلية إىل الكفر: .3

 العملية-ج                 القولية-ب               االعتقالية-أ
 ضوابط أهل السنة واجلماعة يف التكفري: .4
 التفريق بني إطالق الكفر وتعيينه. .5

 قيام احلجة على املعني:-6
 حك  اجلاهل.-              حك  املتأول-
 ثبوت االختيار:-7
 حك  اإلكراه-                 حك  التقية-

 رابعاً: آاثر اإلميان:
 آاثره على اجملتمع. -2                 آاثره على الفرل .1

 املرجع األساسي:
 ألوسط، شيخ اإلسالم ابن تيمية.اإلميان ا .2

 املراجع األخرى:
 السنة للخالل. .3
 اإلميان الكبري من جمموع الفتاوى: شيخ اإلسالم ابن تيمية. .4
 مروايت العقيدة عن اإلمام أمحد بن حنبل. .5
 اإلميان: أليب عبيد القاس  بن سالم. .6
 السنة: عبد هللا بن اإلمام أمحد. .7
 شرح أصول اعتقال أهل السنة واجلماعة: لاللكائي. .8
 شرح الطحاوية: ابن أيب العز احلنفي. .9

 مدارج السالكني، كتاب الصالة: ابن القي . .10
 جامع العلوم واحلك  )مراتب الدين(: ابن رجب. .11
 املغين )ابب الرلة(. .12
  جمموعة التوحيد ألئمة الدعوة. .13


