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  هدف
 المقرر

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

  موضوعات
 المقرر

 ودرجاته.المسائل العقدية المتعلقة باإليمان.   معنى اإليمان حال اإلطالق والتقييد، مع االستدالل، ومراتبه 
العالقة بين اإلسالم واإليمان واإلحسان، والفرق بينها.   دخول األعمال في مسمى اإليمان عند أهل السنة، وأدلة ذلك.   

مظاهر االنحراف في مسائل اإليمان.    مذاهب المرجئة والوعيدية في مسمى اإليمان، والرد عليها.      النزاع بين 
زيادة اإليمان ونقصانه: معناه، واألدلة عليه.   مذهب أهل السنة والجماعة  ء في اإليمان.جمهور أهل السنة ومرجئة الفقها

في زيادة اإليمان ونقصانه، والرد على المخالف.   أسباب زيادة اإليمان ونقصانه، وتفاضل أهله فيه، وأدلة ذلك.     
 اعد في الرد على المخالفين في مسائل اإليمان ومسماه.االستثناء في اإليمان: معناه، وحكمه، والخالف فيه، والترجية.    قو

 المسائل العقدية المتعلقة بالكبيرة وأحكام أهل القبلة.   انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، والفروق بينهما.
 الكبيرة: تعريفها، ووصف مرتكبها، وحكمه في الدنيا واآلخرة عند أهل    السنة والجماعة.

 مرتكب الكبيرة من حيث االسم والحكم في الدنيا   واآلخرة، ومناقشة شبهاتهم.أقوال المخالفين في 
األسباب التي تسقط العقوبة عن العبد في اآلخرة.   المقصود بأهل القبلة.   الشهادة لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار.  

 حكم امتحان مجهول الحال من المسلمين، أو التشكيك في إسالمه.
ة خلف مستور الحال، والفاسق، والمبتدع، وأئمة الجور.  مشروعية امتناع ولي األمر ونحوه عن الصالة على حكم الصال

 بعض أهل الفسق والبدع  لمصلحة راجحة.
 نواقض اإليمان ونواقصه.     نواقص اإليمان: معناها، وأقسامها االعتقادية والقولية والعملية.

 وع وأدلته.   حكم من ترك شيئا من أركان اإلسالم.الكفر: تعريفه، وأنواعه، وضابط كل ن
 التكفير: تعريفه، وضوابطه، وشروطه، وموانعه.   الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين.

النفاق: تعريفه، وأنواعه، وحكم كل نوع، مع ذكر األدلة.  البدعة: تعريفها، وأنواعها، وأحكامها، وأسباب االبتداع، 
 في الرد على المخالفين في مسائل الكفر والفسق، والتكفير والتفسيقوأضراره.  قواعد 

 والتبديع، مع الرد على أهم الشبه.
 المسائل العقدية المتعلقة بالوالية وكرامات األولياء.   

 المسائل العقدية المتعلقة بالوالء والبراء.   مفهوم الوالء والبراء، ومنزلتهما من الدين، وأدلة ذلك.
 العقدية المتعلقة باإلمامة والجماعةالمسائل 

 آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.  المقصود بآل البيت، ومكانتهم، وحقوقهم. 
 المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة.  المراد بالصحبة، وفضل الصحابة، ومكانتهم، والمفاضلة بينهم، وما يجب لهم،  

 مع األدلة من الكتاب والسنة.  

 
 

 


