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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم

متطلب كلية

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
السادس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 BIS 114المدخل إلى علم العقيدة
أصول اإليمان 1
BIS 315

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
2

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
2

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
مقرر أصول اإليمان أحد مقررات العقيدة في برنامج الدراسات اإلسالمية ،يتضمن مباحث اإليمان بالقضاء والقدر ومباحث في
اإليمان ومباحث الكبائر والصغائر ومباحث التكفير وأحكامه ومباحث البدعة وأحكامها ومباحث الصحابة وحقوقهم ومباحث
اإلمامة والجماعة والوالية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تمكين الطالب من المعرفة الشاااااااملة ،ومهارات النقد ،والتحليل واالسااااااتنباط واالسااااااتدالالت ،والرد على المخالفين ،والبحث
واساااااتخدام التكنلوجيا في القضاااااايا المتعلقة بمباحث اإليمان بالقضااااااء والقدر ومباحث في اإليمان ومباحث الكبائر والصاااااغائر
ومباحث التكفير وأحكامه ومباحث البدعة وأحكامها ومباحث الصحابة وحقوقهم ومباحث اإلمامة والجماعة والوالية.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم
أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ والمفاهيم و المصطططططلحات األسططططاسططططية المتعلقة باإليمان K1
باليوم اآلخر والقضاء والقدر .
أن يعرف و يفهم التخصصصصصصصص المبني على التطورات الحديثة في مبحث اإليمان باليوم اآلخر K2
والقضاء والقدر و الرد عليهم
أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ والمفاهيم و المصطططططلحات األسططططاسططططية المتعلقة باإليمان K3
باليوم اآلخر والقضاء والقدر .
المهارات
أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات لمعالجة القضطططططايا و المشطططططكالت في القضاااااايا المتعلقة S1
باإليمان باليوم اآلخر والقضاء والقدر
ّ
ّ
أن يمارس أساليب لالستقصاء ،والتحقق والبحث في القضايا والمشكالت المعقدة أو المعاصرة S2
في البحوث الخاصة باإليمان باليوم اآلخر والقضاء والقدر
S3
القيم
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية في المسااااااائل المتعلقة باإليمان باليوم اآلخر V1
والقضاء والقدر
أن يقود فرق العمل بمرونة وفاعلية ،وتح ّمل مسططططططؤولية تطوير المهني في اعتقاده باإليمان V2
باليوم اآلخر والقضاء والقدر

3.3
3...

ج .موضوعات المقرر
م

1

2

3

4

قائمة الموضوعات
اإلميان ابليوم اآلخر .اليوم اآلخر :تعريفه ،ومعىن اإلميان به ،وحكمه ،وأدلته .أمساء اليوم اآلخر وداللتها ،وأدلتها .منازل
اآلخرة .آاثر اإلميان ابليوم اآلخر على وجه اإلمجال .أشراط الساعة .تعريف أشراط الساعة .األدلة على أشراط الساعة .قرب
قيام الساعة ،واستئثار هللا تعاىل بعلم وقتها ،واحلكمة يف ذلك .أشراط الساعة الصغرى :تعريفها ،وأمثلتها ،وأدلتها .أشراط

ساعات االتصال

4

الساعة الكربى :تعريفها ،وحصرها ،وأدلتها .ضوابط تنزيل ما أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم من أشراط الساعة على الواقع.
املخالفون ألهل السنة يف أشراط الساعة.
هناية الدنيا وقيام الساعة .مثرات اإلميان أبشراط الساعة.
أحكام املوت والربزخ .االحتضار ،تعريفه ،وعالماته ،وأدلته ،وأقسام الناس عند حصوله .املوت :حقيقته ،ومسمياته ،وحكم
اإلميان به .الربزخ :تعريفه ،واألدلة عليه .املراد ابلروح ،ومستقرها يف الربزخ ،والفرق بينها وبني النفس ،وإبطال دعوى التناسخ
وحتضري األرواح .فتنة القرب وسؤال منكر ونكري ،وأدلة ذلك .ضغطة القرب :معناها ،واألدلة عليها ،والفرق بني ضغطة املؤمن
وضغطة الكافر .أدلة عذاب القرب ونعيمه ،والرد على املنكرين إمجاالا .وقوع العذاب والنعيم على الروح والبدن .أنواع عذاب
القرب .أسباب عذاب القرب .املستثنون من فتنة القرب وعذابه ،مع األدلة .عرض املقعد على امليت :معناه ،وأدلته .أسباب النجاة
من عذاب القرب .حكم تالوة القرآن على القبور ،وحكم أخذ األجرة أو الرزق على ذلك .زايرة القبور املشروعة واملمنوعة.
انتفاع األموات بسعي األحياء ،وأقوال العلماء يف ذلك مع االستدالل واملناقشة والرتجيح.
النفخ يف الصور .تعريف الصور ،واملراد ابلنفخ فيه .األدلة على النفخ يف الصور .امللك املوكل ابلنفخ يف الصور.

4
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عدد النفخات ،وما يرتتب على كل منها .حقيقة الصعق ،واملستثنون منه .البعث .تعريف البعث ،وصفته ،ومفهوم اإلميان
به .األدلة النقلية والعقلية على البعث .أكل األرض للموتى ،وما يستثىن منه .عود األرواح إىل أجسادها عند البعث .أول من
يبعث ،مع األدلة .بعث العبد على ما مات عليه ،ودليله .املنكرون للبعث والنشور والرد عليهم إمجاالا .احلشر .تعريف
احلشر ،واألدلة عليه .تبديل األرض والسماوات يوم القيامة.
صفففة حشففر الناس بعد البعث .كسففوة العباد يوم املعاد ،وأول اخلالئق كسففوة يف احملشففر .أحوال الناس يف احملشففر .اجلمع :
تعريفه ،واألدلة عليه

4

العرض ،واحلساب واجلزاء .جميء الرب تعاىل للفصل بني العباد ،وجتليه يف املوقف .رؤية الرب تعاىل يف العرصات ،وتكليمه
الناس .العرض :تعريفه ،واألدلة عليه ،وعدد العرضات .أنواع العرض ،وما يرتتب على كل نوع .احلساب :تعريفه ،واألدلة
عليه ،ومقدار يوم احلساب ،مع األدلة الفرق بني العرض واحلساب.
إثبات أن هللا تعاىل هو الذي يتوىل حساب العباد .املستثنون من احلساب ،وصفاهتم ،وبعض أعياهنم ،وعددهم .عدد الدواوين
ومنزلتها عند هللا تعاىل .املساءلة فيما بني الرب تعاىل وعبده ،ومناذج من املسائالت اليت دلت عليها النصوص.
اجلزاء :تعريفه ،واألدلة عليه .جزاء حسنات الكافر يوم القيامة .أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة ،وأول ما يقضى فيه.
تعدد األشهاد على اإلنسان يوم القيامة .االمتحان يوم القيامة .شهادة األمة احملمدية على سائر األمم يوم القيامة .القصاص
يوم القيامة :تعريفه ،وأنواعه ،واألدلة عليه .قض ف ف ف ففاء هللا تعاىل ألمة حممد ص ف ف ف ففلى هللا عليه وس ف ف ففلم قبل اخلالئق يوم القيامة.
صحائف األعمال ،وصفاهتا .صفة أخذ الناس صحفهم.
امليزان .تعريف امليزان ،وصف ف ف فففته مع األدلة ،ومعىن اإلميان به .األمور اليت يقع عليها الوزن )املوزوانت( الرد على من أنكر
امليزان إمجاالا .املسف ف ففتثنون من الوزن .أحوال الناس بعد الوزن .احلوض .تعريف احلوض .ص ف فففة احلوض ،واألدلة على ذلك،
والرد على املخالفني إمجاالا .خص ففوص ففية أمة النيب ص ففلى هللا عليه وس ففلم ابلورود على حوض ففه وكثرهتم ،وس ففيماهم .الفرق بني

5

6

4

2

احلوض والكوثر .أول الناس ورودا احلوض .احملرومون من ورود احلوض ،وأسففباب حرماهنم .وجود احلوض اآلن ،واألدلة على
ذلك الص ف فراط .الص ف فراط ،تعريفه ،واألدلة عليه ،والرد على املخالفني إمجاالا .صف فففة الصف فراط .العبور على الصف فراط :صف فففته،
وأدلته ،وأحوال الناس يف ذلك ،واملراد ابلورود الوارد يف قوله تعاىل )وإن منكم إال واردها(  .القنطرة :تعريفها ،واألدلة عليها.
حبس املؤمنني على القنطرة ،والغرض من ذلك
الشفاعة .الشفاعة :تعريفها ،وأدلتها .الشفاعة املثبتة ،والشفاعة املنفية .وقت الشفاعة ملن دخل النار من املوحدين .شفاعات
سيد املرسلني صلى هللا عليه وسلم .الشافعون ،وأنواع الشفاعات .موجبات حصول الشفاعة ،وموجبات احلرمان منها .اجلنة.
تعريف اجلنة ،وأمساؤها .األدلة على اجلنة .وجود اجلنة اآلن ،ومكاهنا ،واألدلة على ذلك .أبدية اجلنة مع ذكر األدلة .صفة
اجلنة ،وصفات أهلها ،ودرجاهتم فيها .رؤية هللا يف اجلنة :صفتها ،وأحكامها ،مع األدلة .موجبات دخول اجلنة ،وموجبات

4

احلرمان منها .النار .تعريف النار ،وأمساؤها.
األدلة على النار .وجود النار اآلن ،ومكاهنا ،واألدلة على ذلك .أبدية النار ،والرد على املخالفني إمجاالا .صف ف ف فففة النار،
وصفات أهلها ،ودركاهتم فيها .موجبات دخول النار ،وموجبات الوقاية منها.

7

القضاء والقدر .املراد هبما والفرق بني القضاء والقدر .معىن اإلميان ابلقضاء والقدر ،وأمهيته .حكم اإلميان هبما .األدلة على
القضف ف ففاء والقدر .اخلوض يف القدر :املراد به ،وحكمه ،والرد على الطوائف املنحرفة فيه .مراتب القدر إمجاالا .مرتبة العلم :
املراد به ،وأدلته ،والرد على َمن أنكره .مرتبة الكتابة :املراد هبا ،وأنواعها ،وأدلتها ،وأنواع األقالم .مرتبة اإلرادة واملشففيئة :املراد
هبا ،وأنواعها ،وعالقة األمر الشففرعي ابإلرادة ،وعالقة املشففيئة ابحملبة ،وموقف املخالفني من ذلك ،ونقده .مرتبة اخللق :املراد
هبا ،وأدلتها .عالقة الدعاء وس ففائر األس ففباب ابلقدر .وحكم االحتجاج ابلقدر على املص ففائب أو على املعائب ،مع األدلة،
واجلواب عن ش ف ففبهة االحتجاج ابلقدر على تر الواجبات وفعل املعاص ف ففي .مذاهب املخالفني يف القدر ،والرد عليهم إمجاالا.
مثرات اإلميان ابلقضاء والقدر.
المجموع

5

8
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1

1.2

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المعرفة والفهم
أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ والمفاهيم
و المصططططلحات األسطططاسطططية المتعلقة باإليمان باليوم اإللقاء
اآلخر والقضاء والقدر .
المبني على
أن يعرف و يفهم التخصصصصصصصص
التطورات الحديثة في مبحث اإليمان باليوم اآلخر التعليم الجماعي
والقضاء والقدر و الرد عليهم

طرق التقييم

اختبار
اختبار

…
2.0

2.1

2.2

المهارات
أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات لمعالجة
القضططايا و المشططكالت في القضااايا المتعلقة باإليمان حلقة نقاش
باليوم اآلخر والقضاء والقدر
ّ
أن يمارس أساليب لالستقصاء ،والتحقق والبحث
في القضططايا والمشططكالت المعقّدة أو المعاصططرة في
حلقة نقاش ،عرض تقديمي
البحوث الخاصااااة باإليمان باليوم اآلخر والقضاااااء
والقدر

اختبار ،مالحظة

اختبار ،قائمة شطب

…
3.0

3.1

3.2

القيم
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية مشروع جماعي
في المسااائل المتعلقة باإليمان باليوم اآلخر والقض ااء
والقدر
وتحم طل
أن يقود فرق العمططل بمرونططة وف طاعليططة،
ّ
مسؤولية تطوير المهني في اعتقاده باإليمان باليوم ورقة عمل
اآلخر والقضاء والقدر

المالحظة

قائمة الشطب

…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
عرض تقديمي
اختبار تحريري
مشروع جماعي
اختبار تحريري
ورقة عمل
اختبار تحريري

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 اإلجابة عن استفسارات الطالب. متابعة الطلبة المتعثرين ،والعمل على تطويرهم. تنمية مهارات الطلبة المتفوقين.تعريف الطلبة بالخطة الدراسية ،والمرافق الجامعية ،واألنشطة الطالبية.
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توقيت التقييم
(باألسبوع)

الرابع
السابع
التاسع
الثاني عشر
الثالث عشر
الخامس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%3
%15
%3
%15
%4
%60

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

أصول اإليمان

نخبة من العلماء

مجمع الملك فهد
دار الااوطاان ،الااطاابااعاااة

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

نواقض اإليمان القولية والعملية ،د .عبد العزيز العبد اللطيف
الثالثة 1427-هـ
بدون تاريخ
دار التخبير
شرح المتن العقدي د .زياد العامر
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه د .عباااد الرحمن بن صاااااااااال
المحمود ط 2دار الوطن 1418
الموقع اإللكتروني للشيخ ابن باز ،الموقع اإللكتروني للعالمة ابن عثيمين
شبكة األلوكة
المكتبة الشاملة

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات

العرض.

جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات.

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
تقويم المقرر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

المقيمون
الطالب
الطالب
الطالب

طرق التقييم
االستبانة
االستبانة
االستبانة

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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