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  هدف
 المقرر

تمكين الطالب من المعرفة الشاملة، ومهارات النقد، والتحليل واالستنباط واالستدالالت، والرد على  .
الكبائر والمخالفين، والبحث واستخدام التكنلوجيا في القضايا المتعلقة بمباحث اإليمان بالقضاء والقدر 

 اإلمامة والجماعة والوالية الصحابة وحقوقهم ووالصغائر و التكفير وأحكامه والبدعة وأحكامها 
  موضوعات

 المقرر
 اإليمان باليوم اآلخر. اليوم اآلخر: 

 أشراط الساعة الكبرى:

  ، البعث. البرزخ،الموت
تعريفه، واألدلة عليه، وعدد العرضات.  أنواع العرض، وما يترتب  :العرض، والحساب والجزاء.   

على كل نوع.   الحساب: تعريفه، واألدلة عليه، ومقدار يوم الحساب، مع األدلة  الفرق بين العرض 

الميزان. تعريف الميزان، جزاء حسنات الكافر يوم القيامة. : تعريفه، واألدلة عليه.  ءوالحساب. الجزا

األدلة، ومعنى اإليمان به. األمور التي يقع عليها الوزن( الموزونات )الرد على من أنكر وصفته مع 

الميزان إجماالً. المستثنون من الوزن. أحوال الناس بعد الوزن. الحوض. تعريف الحوض. صفة 

الحوض، واألدلة على ذلك، والرد على المخالفين إجماالً. خصوصية أمة النبي صلى الله عليه وسلم 

بالورود على حوضه وكثرتهم، وسيماهم. الفرق بين الحوض والكوثر. أول الناس وروداً الحوض. 

المحرومون من ورود الحوض، وأسباب حرمانهم. وجود الحوض اآلن، واألدلة على ذلك الصراط. 

الصراط، تعريفه، واألدلة عليه، والرد على المخالفين إجماالً. صفة الصراط. العبور على الصراط: 

صفته، وأدلته، وأحوال الناس في ذلك، والمراد بالورود الوارد في قوله تعالى( وإن منكم إال واردها 

الشفاعة. الشفاعة:  منين على القنطرة، والغرض من ذلك). القنطرة: تعريفها، واألدلة عليها. حبس المؤ

ان منها. الجنة. تعريفها، وأدلتها. وأنواع الشفاعات. موجبات حصول الشفاعة، وموجبات الحرم

تعريف الجنة، وأسماؤها. األدلة على الجنة. ومكانها، واألدلة على ذلك. أبدية الجنة مع ذكر األدلة. 

 .صفة الجنة، وصفات أهلها، ودرجاتهم فيها. رؤية الله في الجنة

ية النار،. األدلة على النار. وجود النار اآلن، ومكانها، واألدلة على ذلك. أبد، تعريف النار، وأسماؤها

   صفة النار، وصفات أهلها، ودركاتهم فيها. موجبات دخول النار، وموجبات الوقاية منها.
القضاء والقدر. الخوض في القدر: المراد به، وحكمه، والرد على الطوائف المنحرفة فيه. مراتب 

لكتابة: المراد بها، القدر إجماالً. مرتبة العلم: المراد به، وأدلته، والرد على َمْن أنكره. مرتبة ا

وأنواعها، وأدلتها، وأنواع األقالم. مرتبة اإلرادة والمشيئة: المراد بها، وأنواعها، وعالقة األمر 
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الشرعي باإلرادة، وعالقة المشيئة بالمحبة، وموقف المخالفين من ذلك، ونقده. مرتبة الخلق: المراد  

حكم االحتجاج بالقدر على المصائب أو على بها، وأدلتها. عالقة الدعاء وسائر األسباب بالقدر. و

 المعائب، مع األدلة، والجواب عن شبهة االحتجاج بالقدر على تر الواجبات وفعل المعاصي. 
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