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  هدف
 المقرر

 تمكين الطالب من المعرفة الشاملة، ومهارات النقد، والتحليل واالستنباط واالستدالالت، والرد على المخالفين .

  موضوعات
 المقرر

مقدمة في دراسة الفرق.   مفهوم االفتراق، واأللفاظ الدالة على معنى االفتراق، وأنواعه، والفرق 

 بينه وبين االختالف ونشأة الفرق.   أسباب االفتراق، وعوامل نشأة الفرق.  حديث االفتراق رواية ودراية، 
رز أعالمهم.  .    فرق الخوارج، الخوارج.  .   المراد بالخوارج وأسماؤهم، ونشأتهم، وتطور مذهبهم، وأب

 وأماكن وجودها في العصر الحاضر.   .    األصول العقدية العامة للخوارج.
الشيعة.    المراد بالشيعة، ي ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة.الرد على أهم آراء الخوارج ونقدها ف   .

الشيعة   فرق الشيعة القديمة والحديثة على والتشيع، ونشأته، وأثر عبد الله بن سبأ في ذلك، وأشهر أعالم 

وجه العموم، وأماكن وجودها.   الرد على أهم آراء الشيعة ونقدها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

 ، فرقهم سمية، واألسماء التي أطلقت عليهمالرافضة.  التعريف بالرافضة وسبب الت األصول العامة للشيعة.

 ،الدروز. ،لتعريف باإلسماعيليةاإلسماعيلية. ا، لزيدية ا
 النصيرية. 

 الصوفية: التعريف، سبب التسمية
الجهمية. التعريف بالجهمية، وسبب التسمية، ونشأتها. فرق الجهمية. أبرز ما خالف فيه الجهمية، والرد 

 عليهم إجماالً.
 أهم فرق المرجئة. المرجئة التعريف بالمرجئة، وسبب التسمية، ونشأتها. 

المعتزلة. التعريف بالمعتزلة، وسبب تسميتهم، وأسماؤهم ونشأتهم، وأبرز أعالمهم. أبرز فرق المعتزلة.  

 أصول المعتزلة الخمسة، ونقدها. منهج المعتزلة في االستدالل

األشاعرة.  التعريف باألشاعرة وسبب التسمية، ونشأتهم. ترجمة أبي الحسن األشعري، وأطوار حياته،  

ته. تطور المذهب األشعري، وأبرز أعالم األشاعرة في كل طور. منهج األشاعرة في وأشهر مؤلفا

االستدالل، ومناقشته في ضوء منهج أهل السنة والجماعة. عالقة األشاعرة بالفرق الكالمية األخرى 

شاعرة. أهم الماتريدية التعريف بالماتريدية، وسبب التسمية، ونشأتها، وأطوارها. العالقة بين الماتريدية واأل

. البابية    آراء الماتريدية االعتقادية التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، والرد عليها إجماالً.

والبهائية.  التعريف بالبابية والبهائية، ونشأتهما. أصول المذهب البابي والبهائي، وأهم عقائدهما، 

 ال نتشار البابية والبهائية وأماكن وجودهما.ومصادرهما. عالقة البابية والبهائية بالرافضة وال هود. ا

لتعريف بالقاديانية، وأسماؤها، نشأتها، وعالقتها باالستعمار. أصول المذهب القادياني، وأهم عقائدهم، 

ومصادرهم.نتشار القاديانية، وأماكن وجودهم. الرد على أصول القاديانية، ونقدها في ضوء عقيدة أهل 

التعريف باألحباش، وسبب التسمية.نشأة  األحباش. المسلمين في القاديانية.السنة والجماعة.حكم علماء 

 ...األحباش، وأماكن انتشارهم.أبرز 
 مدخل في األديان: تعريف الدين، والمصطلحات ذات الصلة؛ كالملة والنحلة والمذهب، والفرق بينها.

نشأة  تعريف علم األديان.  ة.فوائد دراسة األديان، وأهميتها. تعريف الديانات الكتابية والوضعي 

علم دراسة األديان وجهود علماء المسلمين فيه. دعوة التقريب بين األديان: نشأتها، ودوافعها، وآثارها، 
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 والموقف الشرعي منها. 
اليهود وأخالقهم. األسفار المقدسة عند  اليهودية. التعريف باليهودية. نشأة اليهودية، ومراحلها.صفات

اليهود، ومصادرهم. أهم عقائد اليهودية، وشعائرها. لعالقة بين اليهودية والصهيونية. النصرانية التعريف 

بالنصرانية. نشأة النصرانية، ومراحلها. مصادر النصرانية. المسيح عيسى عليه السالم وأمه بين القرآن 

أشهر الفرق والمنظمات النصرانية  .أهم عقائد النصرانية، وشعائرها.والسنة ومصادر النصرانيَّة

 ً أهم عقائد المجوسية،  التعريف بالمجوسية  المجوسية  ،المعاصرة. عالقة النصرانية باليهودية قديما

الهندوسية  نشأة المجوسية، وأصلها، وتطورها وشعائرها. أماكن وجود المجوسية، وواقعها المعاصر 

هندوسية. أماكن وجود الهندوسية، وواقعها المعاصر أهم عقائد الهندوسية، وشعائرها. نشأة التعريف بال

التعريف بالطاوية.  الطاوية. البوذية. أهم عقائد البوذية، وشعائرها. نشأة البوذية، وتطورها. الهندوسية

 أماكن وجود الطاوية، وواقعها المعاصر. 

 
 

 


