
 2مفردات عقيدة إسالمية 

 
  )2( توصيف مساق عقيدة إسالمية 

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

 وتتنـاول هـذه        وهي مادة مقررة على غير طالب قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية،   
 بـاليوم اآلخـر،      واإليمان  اإليمان باألنبياء والمرسلين،   –المادة أركان اإليمان الثالثة األخيرة      

  :واإليمان بالقضاء والقدر، على النحو التالي 
وجـوب اإليمـان بجميـع      ،  مفهوم اإليمان باألنبياء والمرسلين    :اإليمان باألنبياء والمرسلين    

دالئــل  ، حاجة النـاس إلـى إرسـال الرسـل      ،  األنبياء والمرسلين، عدد األنبياء والمرسلين    
 خـاتم األنبيـاء   rتفاضـل األنبيـاء وفـضلهم، محمـد       ،  ائفهاصفات النبوة ووظ  ،  النـبـوة

معنى ختم النبوة، أدلة    ،  rعقيدة ختم النبوة والرساالت بمحمد      ،  والمرسلين، وما يجب له علينا    
   .rالواجب علينا اتجاه  نبينا محمد ،  وعقيدة ختم النبوةuنزول عيسى ، ختم النبوة

،  وحكم اإليمان به، اليوم اآلخر في القـرآن الكـريم      مفهوم اليوم اآلخر  :  باليوم اآلخر    اإليمان
 الصغرى والكبـرى،    الحياة البرزخية، أشراط الساعة    المكذبون بالبعث واألدلة على أنه كائن،     

العـرض وتَـسلُّم   ، الحـشر ، النفخ في الصور، البعث والنـشور      : تفصيل أحداث اليوم اآلخر   
أثـر  ط، الشقاعة، الجنـة والنـار، ثـم    ، الميزان، الحوض، الصراصحائف األعمال، الحساب 

   .اإليمان باليوم اآلخر في حياة المسلم
تعريف القضاء والقدر، والفرق بينهما، القضاء والقدر فـي القـرآن      : اإليمان بالقضاء والقدر    

حكـم االحتجـاج    ،  القضاء والقدر عند السلف   ،  معنى اإليمان بالقضاء والقدر ومراتبه    ،  الكريم
، أفعال العباد عند الفرق اإلسالمية، األخـذ باألسـباب           ترك ما أمر اهللا به     بالقضاء والقدر في  

  .واإليمان بالقضاء والقدر، نتائج اإليمان بالقضاء والقدر
  )مناقشات+ محاضرات (نظري : أسلوب تدريس المساق 
:أهداف المساق في نقاط   

:يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا المقرر تحقيق األهداف اآلتية   
. يستوعب مفهوم كل من النبي والرسول -1  
  . يستوعب أهمية اإليمان بالرسل في حياة الناس -2
  . يتبين خصائص األنبياء ومعجزاتهم وأدلة إثبات النبوة -3
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 يحصن عقيدته في الرسالة الخاتمة بما يمكنه من الرد علـى الفـرق الـضالة كالبهائيـة                  -4
  .والقاديانية 

  .ر وعالماته وحقائقه  يتبين مفهوم اليوم اآلخ-5
  . يستوعب أثر اإليمان باليوم اآلخر في حياة الناس -6
  . يستوعب مفهوم القضاء وعالقته بالقدر -7
  . يتعرف على مذاهب العلماء في أفعال العباد من حيث التسيير والتخيير -8
  . يتبين أثر اإليمان بالقضاء والقدر في حياة المؤمن -9

  :التقييم 
  :وتشمل  %) 40(صل عليها                                       أعمال الف -أ

   %.30 امتحان نصف الفصل                                   -1
   %.10 حضور وغياب                                        -2

  %)60( اختبار نهاية الفصل                                      -ب

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

  .اإليمان باألنبياء والمرسلين 
  .مفهوم اإليمان باألنبياء والمرسلين 

  :األسبوع الثاني 
  :دالئـل النـبـوة 

  :صفات النبوة ووظائفها 
  . ومهماتهموظائف الرسل عليهم السالم

  :األسبوع الثالث 
  :تفاضل األنبياء وفضلهم 

  :وما يجب له علينا ،  خاتم األنبياء والمرسلينeمحمد 
  :األسبوع الرابع 

   .eعقيدة ختم النبوة والرساالت بمحمد 
   .eالواجب علينا اتجاه نبينا محمد 

  : الخامس األسبوع
  :اإليمان باليوم اآلخر 

  :مفهوم اليوم اآلخر وحكم اإليمان به 
  :اليوم اآلخر في القرآن الكريم 
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  :األسبوع السادس 
  : المكذبون بالبعث واألدلة على أنه كائن 

  :األسبوع السابع 
  :تفصيل اإليمان باليوم اآلخر 

  .الحياة البرزخية 
  :األسبوع الثامن 
  .أشراط الساعة 

  .مات الساعة الصغرى عال
  :األسبوع التاسع و العاشر 

  .عالمات الساعة الكبرى 
  :األسبوع الحادي عشر والثاني عشر 

  :تفصيل أحداث اليوم اآلخر 
  :األسبوع الثالث عشر 
   :اإليمان بالقضاء والقدر

  :تعريف القضاء والقدر، والفرق بينهما  
   :القضاء والقدر في القرآن الكريم

   :ن بالقضاء والقدر ومراتبهمعنى اإليما
  :األسبوع الرابع عشر 

   :حكم االحتجاج بالقضاء والقدر في ترك ما أمر اهللا به
   :القضاء والقدر عند السلف
  :األسبوع الخامس عشر 

   :أفعـــال العـبــاد عنــد الفـــرق اإلسالمية
  :األخذ باألسباب واإليمان بالقضاء والقدر 

   :والقدرنتائج اإليمان بالقضاء 
  
 

:مراجع المساق  
سعد عاشور.د)         الجزء الثاني ( كتاب التبيان شرح أركان اإليمان : المرجع الرئيس   

  :المراجع المساعدة 
 .  شرح العقيدة الطحاوية -
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  .البن تيمية ) قسم اإللهيات( مجموع الفتاوى -
  .حكمي  معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم األصول لحافظ أحمد ال-
  . لوامع األنوار البهية للسفاريني -
  . عقيدة أهل األثر صديق حسن خان -
  . اإلرشاد للجويني -
  . التمهيد واإلنصاف للباقالني -
  . منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة والجماعة عثمان بن علي حسن -
  .ة دكتور صالح الرقب  مناهج اإلسالميين في إثبات وجود اهللا ووحدانيته رسال-
  . المواقف لإليجي -
  . تلبيس إبليس البن الجوزي -
  . النبوات البن تيمية -
  . عصمة األنبياء فخر الدين الرازي -
  . العقيدة اإلسالمية عبدالرحمن الميداني -
  . اإليمان البن تيمية ، منهاج السنة النبوية له أيضاً -
  .ر والحكمة والتعليل ابن قيم الجوزية  شفاء العليل في مسائل القضاء والقد-
  . غياث األمم في التياث الظلم للجويني -
  . ومثله للماوردي - األحكام السلطانية ألبي يعلى -

  واهللا ولي التوفيق
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

