
 1مفردات عقيدة إسالمية 

 
 )1(توصيف مساق عقيدة إسالمية 

  سعد عبد اهللا عاشور. د
  ) :حسب الدليل ( وصف المساق 

  وهي مادة مقررة على طالب قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية، وتبحث فـي بيـان       
مفهوم العقيدة وموضوعها وأهميتها ومصادرها وخصائصها، ومفهـوم كـل مـن اإلسـالم              

  .إليمان، وبيان لنواقض اإليمان وا
اإليمان باهللا تعالى، األدلة على وجود      :    وتتناول هذه المادة أركان اإليمان الثالثة األولى        

اهللا سبحانه، وأدلة توحيده، وأنواع التوحيد ، واإليمان بالمالئكة من حيث صـلتهم بعـالم               
اإليمـان بهـم فـي حياتنـا،        الغيب وحقيقتهم وصفاتهم ووظائفهم وعالقتهم بالجن، وأثر        

واإليمان بالكتب السماوية، وذلك ببيان مفهومها وأسمائها وأدلة اإليمان بها ونمـاذج مـن              
 .  تحريف الكتب السابقة منها، وخصائص القرآن الكريم 

  )مناقشات+ محاضرات (نظري : أسلوب تدريس المساق 
:أهداف المساق في نقاط   

  .ة وموضوعها ومصادرها وخصائصها  تبيين مفهوم العقيدة اإلسالمي-1
  . تستوعب مفهوم كل من اإليمان واإلسالم ونواقضهما-2
  . تستدل على وجود اهللا تعالى ووحدانيته باألدلة العقلية والسمعية -3
  . تتبين أنواع التوحيد وأدلتها-4
  .  تتعرف على طبيعة المالئكة وصفاتهم ووظائفهم وعالقتهم بالجن واإلنس -5
  .ن الكتب السماوية السابقة وما لحق بها من تحريف  تتبي-6
  . تتعرف إلى خصائص القرآن ومزاياه عن الكتب السماوية السابقة -7

  :التقييم 
  :وتشمل  %) 40(أعمال الفصل عليها                                    -أ

   %.30 امتحان نصف الفصل                             -1
  %.10ب                                    حضور وغيا-2

  %)60( اختبار نهاية الفصل                                  -ب

  
) : أسبوع15موزعة على أسابيع الدراسة (مفردات المساق   
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  :األسبوع األول 

  مدخل لدراسة العقيدة اٍإلسالمية

  .مـفـهـوم الـعـقـيـدة اإلسـالمـيـة 
   عند أهل السنة والجماعةأسماء علم العقيدة

  أهـمـيـة الـعـقـيـدة
  وسبل التوقِّي من ذلك،أسباب االنحراف عن العقيدة الصحيحة

  :األسبوع الثاني 

  مصـادر الـعـقـيـدة اإلسالمـيـة

  خـصـائـص الـعـقـيـدة اإلسـالمـيـة
  الفرق بين العقيدة والفلسفة 

  اإليمان واإلسالم والفرق بينهما
  األسبوع الثالث

  Uاإليمان بوجود اهللا 

  توحيد اهللا تعالى في ربوبيته
  توحـيـد الربـوبـيـة

  األسبوع الرابع 

  تـوحـيـد األلـوهـيـة

  : تعريف بتوحيد األلوهية 
  : أدلة توحيد األلوهية

  : طرق الدعوة إلى توحيد األلوهية في القرآن الكريم
  : العالقة بين العبادة وتوحيد األلوهية 

  .والفرق بينهما، لوهية بتوحيد الربوبيةعالقة توحيد األ
  .نواقض توحيد األلوهية 

  :األسبوع الخامس 

  .تـوحـيـد األسـمـاء والصـفـات

  .تعريف بتوحيد األسماء والصفات 
  .أدلة توحيد األسماء والصفات وحكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة 

   .Uعدد أسماء اهللا 
  .أقسام الصفات اإللهية

  :األسبوع السادس 

  .مذهب السلف في أسماء اهللا وصفاته
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  .قواعد في أسماء اهللا وصفاته 
  .نواقض توحيد األسماء والصفات 

  :األسبوع السابع 

  .نـواقـض اإليـمـان

  :األسبوع الثامن 

  اإليـمـان بـالـمـالئـكـة والجان

  .اإليـمـان بالمالئكة الكرام
  .الئكة واإليمان بهم التعريف بالم

  .وجوب اإليمان بالمالئكة و كيفية اإليمان بهم
  .أكابر المالئكة
  .وعصمتهم ، صفات المالئكة
  :األسبوع التاسع 

  .أعمال المالئكة ووظائفهم 

  .المفاضلة بين المالئكة وصالحي البشر 
  .أثر اإليمان بالمالئكة في حياة المسلم 

  :األسبوع العاشر 

  .جـن اإليـمـان بالـ

  .التعريف بالجن واإليمان بهم 
  .وحكم إنكارهم ، وجوب اإليمان بالجن

  .تكليف الجن 
  :األسبوع الحادي عشر 

  .صفات الجن 

  .وطوائفهم ، أصناف الجن
  .عالقة الجن باإلنسان 

  :األسبوع الثاني عشر 

  اإليمان بالكتب السماوية

  .التعريف بالكتب السماوية واإليمان بها
  .ية التي ورد ذكرها في القرآن والسنة الكتب السماو

  :األسبوع الثالث عشر 

  .السمـاويـة السـابـقـة الكـتـب

  .مواضع االتفاق واالختالف بين الكتب السماوية 
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  :األسبوع الرابع عشر 

  .السماوية السابقة وأدلة ذلك  الكتب تحريف

  .حكم قراءة المسلم في التوراة واألناجيل المحرفة 
  :مس عشر األسبوع الخا

  .الـقـرآن الـكـريـم 

  .الكريم  خصائص القرآن
  .ثمرات اإليمان بالكتب السماوية 

  
  :مراجع المساق

سعد عاشور.د)          الجزء األول ( كتاب التبيان شرح أركان اإليمان : المرجع الرئيس   
  :المراجع المساعدة 

 .                ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية                                -

  .محمد نعيم ياسين. اإليمان حقيقته وأركانه ونواقضه                                      د-
  .عمر سليمان األشقر. العقيدة في اهللا                                                      د-
  .عمر سليمان األشقر.                             د الرسل والرساالت                     -
  .عمر سليمان األشقر. اإليمان بالمالئكة والجان                                           د-
  . معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم األصول                   حافظ أحمد الحكمي -
  .عثمان بن علي حسن .د عند أهل السنة والجماعة     د منهج االستدالل على مسائل االعتقا-
  . مناهج اإلسالميين في إثبات وجود اهللا ووحدانيته               رسالة دكتور صالح الرقب-
  .عبد الرحمن الميداني . العقيدة اإلسالمية                                      د-

  واهللا ولي التوفيق
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