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 : األولالفصل الدراسي م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي
 بغدادي.لامحمد المعتصم باهلل  أ. :أستاذ المادة

 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريسعدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

 ووو ررس اىووو أر لووو ر  رقالر حر،روووبررىووو قةرالىووو  را قلووو الشووو    رلزارووونرروووبرر كليووو  ر ل ووو رهوووقرر ووو  ر  -
ر.ر كلي  رى ي  

   ر ساللرقر   ر ل رالر هجرالغ بنرفنراالىر    سرفنراإلىالمرقضقايكأ،رر ك ق ري   قلرالر   ر صقلراالع -
الكق  و  ر  رقال يوقا رقر رالر  ل و ري إلله وسّ و لو ري و برالرىو األرا صوقل  رال  ر،رثومهري لر هجراإلىالرن ّ  

 .قالىر    

 :أهداف المقرر ا:ثانيً 
ر:  سرهذارالر   رل ر يبرالك لبرربيهسفر س

ر.إلىالر  نر  ي نرعليه رال  يسةرار  ف را ىسرال  -1

ر. هألرالى  رفنر أصيألرعلمرال  يسةرر  ف رالر هج  رالر  رسةرع س -2

ر.ح  يل ر–ر    س  رر–:ر ش ع ةرالرسا سرالرخ لف رع سر هألرالى  ر رييز -3

ر.س رقسليلأرربرال  ل   رقال  ل   ال بطرييبرالر ك رال   -4

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الخطة الدراسية

 (11151) العقيدة اإلسالمية: لمقرر

 الكتاب المقرر: أصول الدين اإلسالمي/ الدكتور محمد عليان، والدكتور قحطان الدوري 
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يك لرالر   سا رالجج رفنر ثي  رالر   سراإلىالرن،رقرال س ةرعل رالرح  -5 ر.رخ لف ا 

رثي  ه رعل رقجهه رالصح ح.خرالر   سا رفنرسفعرالشيأرع ه رقا ر  ىي -6

ر.عل رالر   سا را ى ى  رالث ي  ر جر ع  رقض ق ةجرعر لر ر هألرالى  ر -7

                   :: محتوى المقررثالًثا
  اعات[س 3].                                            : حبوث ممهدةالفصل األول

 .تعريف علم أصول الدين :املبحث األول

 .، تعريف علم أصول الدينمتهيد، أمساء هذا العلم وأسباهبا

 .اتريخ علم أصول الدين :املبحث الثاين

يف و  ،لراشدينلفاء اهد اخلعيف و ، -صلى هللا عليه وسلم-عهد الرسول  يف المية، حالة العقائد اإلسمتهيد
 .حلديثةهضة اباسيني و حىت عصر النالمية منذ عهد العحالة العقائد اإلسو ، ألموينيعهد ا

                               ساعات[ 6]                                              .: اإلهلياتالفصل الثاين

 صفاته املبحث األول: وجود هللا سبحانه و 

 : وجود هللا جل جالله املطلب األول

الدور ودليل  ، معىنبالوجو  دليل :الثاينالدليل ، : دليل احلدوثدليل األولال أدلة وجود هللا تعاىل:
يل الخرتاع(، دلناية وال العالربهان العلمي )دلي :لثاالدليل الثبطالنه، معىن التسلسل ودليل بطالنه، 

 د  ر و صادفة قي، املاألخال لدليلا: الدليل اخلامس: الدليل الوجودي، الدليل الرابع، العناية، دليل االخرتاع
، سبب اساع احلو ، خدفتح، ال حمل لإلحلاد يف الذهن املتمن يقول حبدوث العامل صدفةالعلماء على 

 اإلحلاد.

 الصفات اإلهلية. املطلب الثاين:

 .(الصفة النفسية)الوجود -1
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لمشاهبة ومهة للنصوص املا املخالفة للحوادث، البقاء، تصور صفة القدم، القدم،: الصفات السلبية -2
أدلة  ة،لوحدانيا لنفس،ابالقيام  التأويل، التوغل يف التشبيه، التوقف، هب العلماء فيها،ومذا

 .أتثري عقيدة التوحيد يف احلياة نفي الكموم اخلمسة،

صفة  رة،فة القدص كلة،أتريخ املش النزاع يف صفات املعاين، سبب ظهور املشكلة،: صفات املعاين -3
 عاىل:تكالمه   لمني يفاختالف املتك صفة الكالم، لم،صفتا السمع والبصر، صفة الع اإلرادة،

تعلق  حلياة،صفة ا ،لكالماتعلق صفة  الكرَّامية، األشاعرة يف مسألة الكالم، مبتدعة احلنابلة،
 صفة احلياة.

 ساعات[ 9]                          ما يرتتب على اإلميان ابلصفات اإلهلية. املبحث الثاين:

 .ستحيل يف حقه تعاىلما ي: املطلب األول

 .ما جيوز يف حقه تعاىل املطلب الثاين:

 ساعات[ 6]             .                                           رؤية هللا تعاىل يف اآلخرة

 ساعات[ 6]         .                                        القضاء والقدر املطلب الثالث:

ضاء ور مسألة الققدر، ظهوال ميان ابلقضاءاألخذ ابألسباب واإل قدر وعالقته ابجلرب،اإلميان ابلقضاء وال
 ا.بتهو اعرتاضات وأج ابن رشد، اإلمامية، األشاعرة، املعتزلة، اجلربية، راء املتكلمني:آ والقدر

 ساعات[ 3]          .                                       النبوة والرسالة الفصل الثالث:

 .النبوة العامة :ولحث األاملب

لنبوة اصطفاء ا لنبوة،اثبات إ طرق يف االصطالح، النيب والرسول يف اللغة، النبوة ومهمتها، املطلب األول:
نبياء اإلميان ابأل ،ألنبياءرية ابفوائد وقوع األعراض البش بشرية الرسل واألنبياء، واختيار من هللا تعاىل،

 ،العامل مجيع  ىل أمم اإعثتهم مهمة األنبياء وب يب األنبياء أو تنقيصهم كفر،تكذ عدد األنبياء، والرسل،
 القرآن الكرمي والكتب السماوية األخرى.
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 ساعات[ 3]     .                                      مستلزمات النبوة املطلب الثاين:

 الكبائر من لكذب،من ا كفر،من ال العصمة من الكبائر، العصمة، :الصفة األوىل صفات األنبياء:
 ر مبعصية،ا ُيشعنبياء ممالقول يف ما نقل عن األ أدلة عصمة األنبياء، العصمة من الصغائر، األخرى،

صفة ال :الذكورة،ةة الرابعالصف ة،الفطان :الصفة الثالثةالتبليغ،  :الصفة الثانية حكمة تسجيل زلة األنبياء،
 .السالمة من النقائص :اخلامسة

 هصلى هللا علي-النيب  كيفية الوحي ونزوله على  أنواع الوحي، يف االصطالح، يف أصل اللغة، الوحي:
 ني،ملستشرقاقوال أالوحي أمر خارج عن النفس وأدلة ذلك والرد على  ،اوتقريب ذلك علمي   -وسلم

 اجملنون،ل و أقاويأشاعر كونه من قبيل رؤى النائم أو افرتاء الكاذب أو أخيلة ال  شبهات على الوحي:
 عجزة وشروطها،امل ين،ليواناحتجاجهم بسولون ا شبهة استمداده من ورقة بن نوفل وحبريا والقني الرومي،

 حكم اإلميان ابملعجزة. معجزة الرسول دليل صدقه، الكرامة،

 ساعات[ 3]   .                                        النبوة اخلاصة :ثايناملبحث ال

 .-صلى هللا عليه وسلم-ثبات نبوة سيدان حممد إ املطلب األول:

إعجاز  ن، وجوه القرآيفحتقق شروط اإلعجاز  القرآن الكرمي، ،-صلى هللا عليه وسلم-معجزات الرسول 
 لقلوب،انه على ه وسلطاأتثري  خصائص أسلوبه، أسلوب القرآن الكرمي، فصاحة ألفاظه وبالغته، القرآن،

هللا  ىصل- ى نبوتهخرى علالشواهد األ معانيه وأحكامه، شبهة ورد، ية،حقائقه العلم إخباره ابملغيبات،
تشار دعوته ان رمي،رآن الكحمتوايت الق مشول شريعته، اجتمع فيه من الشمائل واألوصاف، ما :-عليه وسلم
 ،والتوراة ،زبورال بقة:ة الساالبشارات الواردة يف الكتب السماوي ظهوره على فرتة من الرسل، يف اآلفاق،

كتاب إظهار   ،-وسلم  عليهصلى هللا-من البشارات التصريح ابسم حممد  إجنيل براناب واترخيه،، جنيلواإل
 احلق وسبب أتليفه.

 ساعات[ 3] .                                           اليوم اآلخر الفصل الرابع:

 .مقدمة
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 .ىل اإلميان بهإدليل اليوم اآلخر واحلاجة  املبحث األول:

اية اإلميان غ يبية،ة التجر الشهاد البحوث الروحية، اجلانب النفسي، إمكان اليوم اآلخر، الدليل األول:
الضرورة  وك،السل ي،ألخالقااجلانب النفسي، اجلانب  احلاجة إىل اإلميان ابليوم اآلخر، ابليوم اآلخر،

 الكونية.

 ساعات[ 3]                                                                 الساعة:

يوم تقوم  ة بغتة،ء الساعجمي علم الساعة عند هللا، الساعة ال ريب فيها، أمساؤه، تعريف يوم الساعة،
 عة.أهوال السا ة،اط الساعأشر  ،من أنكر الساعة فهو معتٍد أثيم الساعة ال يقبل إميان من كافر وال معذرة،

 .عدد النفخات فيه تعريفه، الصور:

 .حكم اإلميان به تعريفه وأدلته، ر:احلش

إلميان ،حكم ابع احلساأنوا  احلكمة من احلساب، شهادة اجلوارح عليه، ما يسأل عنه، العرض واحلساب،
 .به

 به. حكم اإلميان َمن يطرد عن احلوض، وصفته،أدلته  احلوض:

ن يكون الوزن، كيفية الوزن،  امليزان:
َ
 .حكم اإلميان به مل

 .حكم اإلميان به الصراط صراطان، وصفته، دلته،أ تعريفه، الصراط:

ة وصف اجلن جلنة،أهل ا: ةاجلن .رميأوصاف النار وحال أهلها يف القرآن الك أهل النار،: النار :والناراجلنة 
                         وحال أهلها يف القرآن الكرمي.                                         

 :واألنشطة : األساليبارابعً 
رالرح ض ة،رقالر  قش .
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 : التقويم:اخامسً 
رعالر (.ر40ر ح برالى ن:ر)ا

رعالر (.ر60 ح برال ه ان:ر)راال

 : المراجع:اسادسً 
ر.بهمى  رعل راخ الفررذاهيهمرقرش  ربرقالر أخ  برربر هألرالير  برال  يسةرالرص س رقالر اجعرع سرالر  سّر

 


