
 (415العقيدة ) :  مادة

 الزمن: ثالث محاضرات

 دراسة تفصيلية لإليمان ومسائله

 األهداف:

إلماااال البالاااو امعتفماااا  ن حااايتيإل ماااو رقيقاااإل ا  ماااا      ا ااا   -1

   ركام   آثا ه.

 نعر    انفاقض ا  ما     فاع هذه النفاقض. -2

نرايااإل البالااو متااز ا لضاابال الاافااة  هاام ال اانإل  ال مامااإل  اا   -3

الضك ير،  الضبال الفسابيإل  العادف  ا  المفقا  ماو المناال يو الاذ و 

 . دلت متيهم النحفص  الضبم  ست نا الحالح 

 مفردات المنهج:

    ً: رقيقإل ا  ما :

 مرانو الد و الثالث  العالقإل اينها. -1

 معنز ا  ما : -2

 ال ت   مو  ا قهم.ا  ما  مند  -  

 ا  ما  مند مرجئإل ال قهاء مرضاً   قداً.-ب

 ا  ما  مند المرجئإل الغالة )المضكتميو( مرضاً   قداً. -ج

 ا  ما  مند ال هميإل  طفائ   خرى مرضاً   قداً. -د

    ا  ا  ما   شعب : -3

 امضقادا  القتفب. -  

  مماف القتفب.-ب

  قفاف الت ا .-ج



  مماف ال فا ح.-د

 العالقإل ايو ا  ما   الظاهر  الباطو. -4

 ز ادة ا  ما    قحا  . -5

 ثا ياً:  ركال ا  ما :

 ا سضثناء    ا  ما . -1

  ركال  هم الكبائر: -2

 رد الكبيرة  النالف  ي ،  ايا  الراجح   ج  الضرجيح. -  

 ركم مرنكو الكبيرة مند ال ت ،  مفا ع الفميد مندهم.-ب

 المعضبلإل مرضاً   قداً.ركم مرنكو الكبيرة مند  -ج

 ركم مرنكو الكبيرة مند النفا ج مرضاً   قداً. -د

 ركم مرنكو الكبيرة مند المرجئإل مرضاً   قداً. -هـ

 ثالثاً:  فاقض ا  ما :

 رقيقإل الك ر ايو  هم ال نإل  ال مامإل  ايو منال يهم. -1

   فاع الك ر. -2

 د اسإل م حتإل لألمف  المؤد إل إلز الك ر: -3

 العمتيإل-ج  القفليإل-ب  ا مضقاد إل -  

 ضفااة  هم ال نإل  ال مامإل    الضك ير: -4

 طالق الك ر  نعيين .إالض ر ق ايو  -  

 قيال الح إل متز المعيو:-ب

 ركم ال اهم.-  ركم المضأ ف-

 ثبف  ا خضيا :-ج



 ركم ا  راه-  ضقيإللركم ا-

  ااعاً: آثا  ا  ما :

 آثا ه متز الم ضمع. -2  آثا ه متز ال رد -1

 األساسي:المرجع 

 ا  ما  األ سة، شيخ ا سالل ااو نيميإل.

 المراجع األخرى:

 ال نإل لتنالف. -1

( مااو م ماافع ال ضااا ى/ شاايخ ا سااالل ااااو 7/12ا  مااا  الكبياار ) -2

 نيميإل.

 مر  ا  العقيدة مو ا مال  رمد او رنبم. -3

 ا  ما ، ألا  مبيد القاسم او سالل. -4

 ال نإل، مبد هللا او ا مال  رمد. -5

 امضقاد  هم ال نإل  ال مامإل، لاللكائ .شرح  صفف  -6

 شرح البحا  إل. -7

 مدا ج ال الكيو،  ضاب الحالة، ااو القيم. -8

 جامع العتفل  الحكم )مرانو الد و( ااو  جو. -9

 المغن  )ااب الردة(.-10

 م مفمإل الضفريد ألئمإل الدمفة.-11



 


