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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 السابع
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
التوحيد BIS 124 -1
التوحيد - BIS 214 2توحيد BIS 224 3
أصول اإليمان BIS 3151
-أصول ايمانBIS 325 2

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م

(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

3

(إن وجدت)

عدد الساعات التدريسية
2

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

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

ساعات التعلم

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
مقرر الفرق أحد مقررات العقيدة في برنامج الدراسات اإلسالمية يتضمن مدخل في الفرق ،صفات الفرقة الناجية ،جهود علماء
السلف في الرد على الفرق ،دراسة لفرقة الخوارج ،والشيعة ،والرافضة ،والزيدية ،والدروز ،والنصيرية ،واإلسماعيلية،
والباطنية ،والصوفية ،والمعتزلة ،واألشاعرة ،والماتريدية ،والفرق الحديثة (البابية والبهائية القاديانية واألحباش) ،كما يحتوي
المقرر على مدخل لدراسة األديان ،كما يدرس تاريخ اليهودية والنصرانية المجوسية والهندوسية والبوذية ،الطاوية،
الكونفوشيوسية .وتطورها وعقائدها ،والرد عليها
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تمكين الطالب من المعرفة الشاااااااملة  ،ومهارات النقد ،والتحليل واالسااااااتنباط واالسااااااتدالالت ،والرد على المخالفين ،والبحث
واساااتخدام التكنلوجيا في القضاااايا المتعلقة بمباحث الفرق واألديان ،لفرقة الخوارج ،والشااايعة ،والرافضاااة ،والزيدية ،والدروز،
والنصاااااايرية ،واإلسااااااماعيلية ،والباطنية ،والصااااااوفية ،والمعتزلة ،واألشاااااااعرة ،والماتريدية ،والفرق الحديثة (البابية والبهائية
القاديانية واألحباش) ،وتاريخ اليهودية والنصااااارانية المجوساااااية والهندوساااااية والبوذية ،الطاوية ،الكونفوشااااايوساااااية .وتطورها
وعقائدها.

 .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 و الفهم لمعارف
أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ والمفاهيم و المصطططططلحات األسططططاسططططية المتعلقة بالفرقK1 ،
واألديان كالخوارج ،والشااااايعة ،والرافضاااااة ،والزيدية ،والدروز ،والنصااااايرية ،واإلساااااماعيلية،
والباطنية ،والصااااااوفية ،والمعتزلة ،واألشاااااااعرة ،والماتريدية ،والفرق الحديثة كالبابية والبهائية
القاديانية واألحباش  ،و غيرها
أن يعرف و يفهم التخصص المبني على التطورات الحديثة ألصحاب الفرق و االديان المخالفين K2
ألهل السنة و الجماعة و الرد عليهم

المهارات
أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات لمعالجة القضطططططايا و المشطططططكالت في القضاااااايا المتعلقة S1
بالفرق ،واألديان
ّ
ّ
أن يمارس أساااااا ي السااااا ،اااااا وا ،ح ق وا بحث في ا ضاااااايا وا مشااااا ال ا مع دة أو S2
ا معا رة في البحوث الخاصة بالفرق ،واألديان
أن يتواصل بطرق مختلفة؛ إلظهار فهم المعرفة النظرية ،ونقل المعرفة والمهارات المتخصصة S3
لمجموعة متنوعة من الحضور
القيم
V1
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية في المسائل المتعلقة بالفرق ،واألديان
أن يقود فرق العمل بمرونة وفاعلية ،وتح ّمل مسططؤولية تطوير المهني في اعتقاده بأنه من أهل V2
السنة و الجماعة و يتبرأ مما سوى ذلك من الفرق ،واألديان

3.3

ج .موضوعات المقرر
م

4

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1

2

3

4

5

مقدمة يف دراسة الفرق .مفهوم االفرتاق ،واأللفاظ الدالة على معىن االفرتاق ،وأنواعه ،والفرق بينه وبني االختالف ونشأة 4
الفرق .أسباب االفرتاق ،وعوامل نشأة الفرق .حديث االفرتاق رواية ودراية ،وحكم الفرق الواردة يف احلديث صفات أهل
األهواء .أهم املؤلفات يف علم الفرق قدميًا وحديثاً .التحذير من البدع والنهي عن االفرتاق من الكتاب والسنة وآاثر السلف.
صفات الفرقة الناجية وأدلتها .منهج أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع املخالفني من الفرق .اآلاثر املرتتبة على االفرتاق.
اخلوارج .1 .املراد ابخلوارج وأمساؤهم ،ونشأهتم ،وتطور مذهبهم ،وأبرز أعالمهم .2 .فرق اخلوارج ،وأماكن وجودها يف
العصر احلاضر .3 .األصول العقدية العامة للخوارج.
 .4الرد على أهم آراء اخلوارج ونقدها يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة.
الشيعة .المراد بالشيعة ،والتشيع ،ونشأته ،وأثر عبد هللا بن سبأ في ذلك ،وأشهر أعالم الشيعة فرق 4
الشيعة القديمة والحديثة على وجه العموم ،وأماكن وجودها .الرد على أهم آراء الشيعة ونقدها في
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة .األصول العامة للشيعة.
الرافضة .التعريف بالرافضة وسبب التسمية ،واألسماء التي أطلقت عليهم .خطورة المد الرافضي
على العالم اإلسالمي وأساليبهم في ذلك .أصول مذهب الرافضة وأهم عقائدهم.
مصادر الرافضة .انتشار الرافضة ،وأشهر فرقهم المعاصرة ،وأماكن وجودهم .الرد على أصول
الرافضة ،ونقدها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة .دعوة التقريب بين الرافضة وأهل السنة وبيان
خطورتها .مراحل تطور مذهب الرافضة ،وأثر الصفويين في ذلك
الزيدية .التعريف بالزيدية وسبب تسميتهم ،ونشأتهم .فرق الزيدية ،وعالقة الزيدية بالشيعة االثني
عشرية والمعتزلة .أصول مذهب الزيدية ،وأهم عقائدهم .انتشار الزيدية ،وأماكن وجودهم .الرد على
أصول الزيدية ،ونقدها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة.
اإلسماعيلية .التعريف باإلسماعيلية ،وأسماؤها ،ونشأتها .صول المذهب اإلسماعيلي ،وأهم عقائدهم،
ومصادرهم .تشار اإلسماعيلية ،وأماكن وجودهم .الرد على أصول اإلسماعيلية ،ونقدها في ضوء عقيدة
أهل السنة والجماعة .حكم علماء المسلمين في اإلسماعيلية.
الدروز .لتعريف بالدروز ،وأسماؤهم ،ونشأتهم .أصول مذهب الدروز وأهم عقائدهم ،ومصادرهم.
فرق الدروز .حكم علماء المسلمين في الدروز .الرد على أصول الدروز ،ونقدها في ضوء عقيدة أهل
السنة والجماعة .انتشار الدروز وأماكن وجودهم.
النصااايرية .التعريف بالنصااايرية ،وأساااماؤهم ،ونشاااأتهم .أصاااول المذهب النصااايري وأهم عقائدهم،
ومصااادرهم .انتشااار النصاايرية وأماكن وجودهم .الرد على أصااول النصاايرية ونقدها في ضااوء عقيدة
أهل السنة والجماعة .حكم علماء المسلمين في النصيرية.
الصوفية .التعريف بالتصوف ،وسبب التسمية ،وأقسام التصوف ،والفرق بين التصوف والزهد4 .
نشأة التصوف ومراحل تطوره .العالقة بين التصوف والمذهب الباطني أبرز مظاهر الغلو
عند الصوفية.
ً
ً
مصادر التلقي عند الصوفية .أهم الطرق الصوفية قديما وحديثا .انتشار الطرق الصوفية في العصر
ال حاضر ،وأماكن وجودهم عالقة الطرق الصوفية بالقوى االستعمارية .الرد على أهم ضالالت
الصوفية ،ونقدها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة.
الجهمية .التعريف بالجهمية ،وسبب التسمية ،ونشأتها .فرق الجهمية .أبرز ما خالف فيه الجهمية ،والرد
عليهم إجماالً.
المرجئة التعريف بالمرجئة ،وسبب التسمية ،ونشأتها .أهم فرق المرجئة .أبرز ما خالف فيه
المرجئة أهل السنة ،والرد عليهم إجماالً .ثر اإلرجاء في األمة قدي ًما وحديثا ً.
المعتزلة .التعريف بالمعتزلة ،وسبب تسميتهم ،وأسماؤهم ونشأتهم ،وأبرز أعالمهم .أبرز فرق
المعتزلة .أصول المعتزلة الخمسة ،ونقدها .منهج المعتزلة في االستدالل ،ومناقشة ذلك في ضوء منهج
أهل السنة والجماعة .لعالقة بين المدرسة العقلية الحديثة والمعتزلة .موقف أهل السنة والجماعة من
المعتزلة.
األشاعرة .التعريف باألشاعرة وسبب التسمية ،ونشأتهم .ترجمة أبي الحسن األشعري ،وأطوار
حياته ،وأشهر مؤلفاته .تطور المذهب األشعري ،وأبرز أعالم األشاعرة في كل طور .منهج األشاعرة
في االستدالل ،ومناقشته في ضوء منهج أهل السنة والجماعة .أبرز آراء األشاعرة التي خالفوا فيها
عقيدة أهل السنة والجماعة والرد عليها إجماال .عالقة األشاعرة بالفرق الكالمية األخرى
الماتريدية التعريف بالماتريدية ،وساااااابب التساااااامية ،ونشااااااأتها ،وأطوارها .العالقة بين الماتريدية
واألشاعرة .أهم آراء الماتريدية االعتقادية التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة ،والرد عليها إجماالً.
 .البابية والبهائية .التعريف بالبابية والبهائية ،ونشأتهما .أصول المذهب البابي والبهائي ،وأهم 2
عقائدهما ،ومصادرهما .عالقة البابية والبهائية بالرافضة وال هود .انتشار البابية والبهائية وأماكن

الرد على أصول البابية والبهائية ونقدها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة .حكم
وجودهما.
علماء المسلمين في البابية والبهائية.
القاديانية التعريف بالقاديانية ،وأسماؤها ،نشأتها ،وعالقتها باالستعمار .أصول المذهب القادياني ،وأهم
عقائدهم ،ومصادرهم.نتشار القاديانية ،وأماكن وجودهم .الرد على أصول القاديانية ،ونقدها في ضوء
عقيدة أهل السنة والجماعة.حكم علماء المسلمين في القاديانية.
األحباش .التعريف باألحباش ،وسبب التسمية.نشأة األحباش ،وأماكن انتشارهم.أبرز ما خالف فيه
ً
إجماال.لعالقة بين األحباش والفرق الضالة األخرى.حكم علماء
األحباش أهل السنة ،والرد عليهم
المسلمين في األحباش.
4

5

6

7

مدخل في األديان :تعريف الدين ،والمصطلحات ذات الصلة؛ كالملة والنحلة والمذهب ،والفرق بينها.
األديان.
علم
فوائد دراسة األديان ،وأهميتها .تعريف الديانات الكتابية والوضعية .تعريف
نشأة علم دراسة األديان وجهود علماء المسلمين فيه .دعوة التقريب بين األديان :نشأتها،
ودوافعها ،وآثارها ،والموقف الشرعي منها.
اليهودية .التعريف باليهودية .نشأة اليهودية ،ومراحلها.صفات اليهود وأخالقهم .األسفار المقدسة عند
اليهود ،ومصادرهم .أهم عقائد اليهودية ،وشعائرها .لعالقة بين اليهودية والصهيونية .أشهر الفرق
والمنظمات اليهودية المعاصرة .خطر اليهودية على اإلسالم والمسلمين ،وطرق مواجهتها .عالقة
اليهود بالماسونية وأندية الروتاري .الدالئل الموجودة في كتب اليهود على بعثة النبي محمد صلى هللا
عليه وسلم.
نقد اليهودية المحرفة في ضوء اإلسالم
النصرانية التعريف بالنصرانية .نشأة النصرانية ،ومراحلها .مصادر النصرانية .المسيح عيسى عليه 4
السالم وأمه بين القرآن والسنة ومصادر النصرانيَّة.أهم عقائد النصرانية ،وشعائرها.
أشاااهر الفرق والمنظمات النصااارانية المعاصااارة .عالقة النصااارانية باليهودية قديما ً وحديثا ً .بشاااارات
اإلنجيل ببعثة محمد صلى هللا عليه وسلم واعتراف بعض علماء النصارى به نقد الن صرانية المحرفة
في ضوء اإلسالم.
أهم عقائد المجوسية ،وشعائرها .أماكن وجود
التعريف بالمجوسية
المجوسية
نشأة المجوسية ،وأصلها ،وتطورها
المجوسية ،وواقعها المعاصر
الهندوسية التعريف بالهندوسية .أماكن وجود الهندوسية ،وواقعها المعاصر أهم عقائد الهندوسية،
وشعائرها .نشأة الهندوسية
البوذية .أهم عقائد البوذية ،وشعائرها .نشأة البوذية ،وتطورها .أماكن وجود البوذية ،وواقعها المعاصر
التعريف بالبوذية.
الطاوية .التعريف بالطاوية .أماكن وجود الطاوية ،وواقعها المعاصر .العبادات والطقوس في الطاوية
أهم عقائد الطاوية ،وشعائرها .نشأة الطاوية
المجموع

4
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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

6

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المعرفة والفهم
أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ والمفاهيم و اإللقاء
المصاااطلحات األسااااساااية المتعلقة بالفرق ،واألديان
كااالخوارج ،والشاااااايعااة ،والرافضااااااااة ،والزيااديااة،
والدروز ،والنصااااايرية ،واإلساااااماعيلية ،والباطنية،
والصاااااوفية ،والمعتزلة ،واألشااااااعرة ،والماتريدية،
والفرق الحاااديثاااة كاااالباااابياااة والبهاااائياااة القاااادياااانياااة
واألحباش  ،و غيرها
أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ والمفاهيم و التعليم الجماعي
المصاااطلحات األسااااساااية المتعلقة بالفرق ،واألديان
كااالخوارج ،والشاااااايعااة ،والرافضااااااااة ،والزيااديااة،
والدروز ،والنصااااايرية ،واإلساااااماعيلية ،والباطنية،
والصاااااوفية ،والمعتزلة ،واألشااااااعرة ،والماتريدية،

طرق التقييم
اختبار

اختبار

الرمز

مخرجات التعلم
والفرق الحاااديثاااة كاااالباااابياااة والبهاااائياااة القاااادياااانياااة
واألحباش  ،و غيرها

…

استراتيجيات التدريس

مناقشة

2.0
المهارات
أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات لمعالجة
القضططايا و المشططكالت في القضااايا المتعلقة بالفرق،
2.1
واألديان
أن يمارس أسا ي الس ،ا وا ،ح ّق وا بحث
2.2
في ا ضااايا وا مشا ال ا مع ّدة أو ا معا اارة في
البحوث الخاصة بالفرق ،واألديان
أن يتواصطططططططل بطرق مختلفة؛ إلظهار فهم المعرفة
…
النظرية ،ونقل المعرفة والمهارات المتخصططططصططططة
لمجموعة متنوعة من الحضور
3.0
القيم
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديم ية
3.1
في المسائل المتعلقة بالفرق ،واألديان
أن يقود فرق العمااال بمروناااة وفااااعلياااة ،وتحمااال
مسااااااؤولية تطوير المهني في اعتقاده بأنه من أهل
3.2
الساانة و الجماعة و يتبرأ مما سااوى ذلك من الفرق،
واألديان
 .2أنشطة تقييم الطلبة

م
1
2
3
4
5
6
7
8

طرق التقييم

اختبار شفوي

حلقة نقاش

اختبار ،مالحظة

حلقة نقاش ،عرض تقديمي

اختبار ،قائمة شطب

حلقة نقاش

اختبار ،مالحظة

مشروع جماعي

المالحظة

ورقة عمل

قائمة الشطب

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

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

توقيت التقييم
(باألسبوع)

الرابع
السابع
التاسع
الثاني عشر
الثالث عشر
الخامس عشر

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

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

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

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
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الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي محمد أحمد الخطيب
1406هـ
الموسوعة الميسرة في االديان والمذاهب المعاصرة
إصدار دار الندوة العالمية للشباب اإلسالمي

مكتبة األقصااااى -عمان

إشاااراف د .مانع بن حماد الجهني
1424هـ

المصادر اإللكترونية

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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مجلس القسم
الثامنة عشر
02/06/1441هـ

