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 ( 1أصول اإليمان ) مقرر  توصيف 

   التربية في الزلفي الكل 
 الدراسات اإلسالمية الق   األكا  مي 
 1أصول اإليمان اس  المق ر  رمز المق ر BIS315 
 الخامس الم ت ى  2 عد  ال اعات الم تمدة للمق ر 
 يا تمكين الطالب من المعرفة الشاملة، ومهارات النقد، والتحليل واالستنباط واالستدالالت، والبحث واستخدام التكنلوجيا في القضا هدف المق ر

 .بمباحث اإليمان بالمالئكة والكتب والرسلالمتعلقة بأساسيات 
 حكم اإليمان بالمالئكة، وحكم ، اإليمان بهم.المالئكة، ومفهوم تعريف  ،بالمالئكةاإليمان  -1 م ض عات المق ر

، صفات المالئكة، وأدلة ذلك ،ف المالئكة، ووظائفهم، وأدلة ذلكأصنا ، األدلة على اإليمان بالمالئكة .إنكارهم
 ثمرات اإليمان بالمالئكة.

الحكمة من إنزال ، كم اإليمان بالكتب، وأدلة ذلكح، مفهوم اإليمان بهاالكتب: تعريفها، و، اإليمان بالكتب -2

 .الكتب.. الكتب المنزلة: أشهرها، وما حصل ألكثرها من تحريف، وموقف المسلم من كتب أهل الكتاب

 . معنى اإليمان بالقرآن، وخصائصه.. ثمرات اإليمان بالكتب.
الوحي: تعريفه، وأنواعه مع  ،والفرق بين النبي والرسول تعريف النبوة والرسالة،، اإليمان بالرسل -3

 .ألدلةا

حكم اإليمان بالرسل، مع األدلة. . حاجة البشر إلى الرسل، والرد على منكري ، معنى اإليمان بالرسل .
 .النبوة

الرسل الذين ذكروا في القرآن، وعدد األنبياء والرسل على وجه العموم، والمختلف في نبوتهم، والقول  .

تفاضل الرسل فيما بينهم. . عصمة ، ووظائفهاء والمرسلين، وخصائصهم، الراجح في ذلك.. منزلة األنبي
 .األنبياء والرسل

النبوة ،وآيات الرسل واألنبياء: تعريفها، وعالقتها بمصطلح المعجزة، وأنواع اآليات، وأمثلة على آيات  لدالئ
دين األنبياء  . .األنبياء والرسل. . الفرق بين آيات األنبياء وكرامات األولياء، وخوارق السحرة والكهان

ه وسلم، والرد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأدلة ثبوت نبوته صلى الله علي مبشراتوأدلته، واحد، 
معنى( شهادة أن محمداً رسول الله ) . خصائص رسالة نبينا محمد صلى الله عليه  ، على الشبهات حولها

 .وسلم. . ختم النبوة

 واألدلة عليهما، وداللتهما. . ثمرات اإليمان بالرسل. . اإلسراء والمعراج: تعريفهما،
 الم اجع 
 
 

 

  نخبة من العلماء، أصول اإليمانالمرجع الرئيسي: 
   الشيخ ابن باز أصول اإليمان 

    

 
 

 


