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معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران  /سرفصل دروس  /رشته (شریعت  .تفسیر)  /عقیده

شناسنامه ماده:
کد ماده

دوره

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

عقیده

عمومی

2

کارشناسی
رشته

نوع واحد ساعات هفتگی

نظری

2

شريعت ـ تفسیر

روش تدریس القايی -مناقشه – خودخوان  -تحقیقات کتابخانه ای
اين ماده درسی به موضوع علم عقیده می پردازد و ديدگاه های معروف مذاهب اعتقادی (سلف و خلف) را همراه با ادله آنها به بحث
تعریف ماده

و مناقشه می گذارد .اين ماده به صورت تلفیقی از مذاهب سلف و خلف همراه با ادله ی آنان بیان می شود و محدود به بیان يک
مذهب خاص نمی گردد.
 -1شناخت پايه و اصول عقايد مذاهب مشهور.

اهداف ماده

 -2اطالع و احاطه طالب العلم بر مباحث عقیدتی برای دفاع از عقیده ی صحیح.
 -3آشنايی طالب العلم با ادله مسائل عقیدتی و ديدگاه های مذاهب ديگر.
 -4آشنايی طالب العلم با خطر تکفیر ديگران و چگونگی تعامل با اين موضوع مهم.
طالب العلم بعد از گذراندن اين ماده قادر است که:

دستاورد
آموزشی

 -1با ادله صحیح از عقايد اسالمی دفاع نمايد.
 -2با ادله مباحث عقیدتی در مذاهب اعتقادی آشنا شده و استدالل نمايد.
 -3اصول و پايه های اعتقادی مذاهب عقیدتی را تبیین کند.
 -4به خطر تکفیر ديگران پی ببرد و تعامل خوب و منطقی با ديدگاه ديگران را به عنوان يک اصل مهم بپذيرد.

جدول ارزیابی و امتحانات:

ردیف

مورد

حداقل

حداکثر

1

شرح مبنا و اصول سلف و خلف

%15

%30

2

نظرات و اقوال عقیدتي

%10

%30

3

شرح متن

%5

%20

4

ادله و مناقشه

%20

%40

5

ترجیح

%10

%20

توضیحات

مراجع و مصادر:

 -1عبدالرحمن بن ناصر البراک ،شرح العقیدة الطحاوية ،دارالتدمرية ،ط1429( 2 :هـ 2008 -م).
 -2سید سعید عبدالغنی ،العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة ،دارالطیبة الخضراء ،ط1422( 4 :هـ 2001 -م).
 -3الدکتور سعید بن مسفر بن مفرح القحطانی ،عقیدة اهل السنة و الجماعة علی ضوء الکتاب و السنة ،دارالطیبة الخضراء ،ط1426( 2 :هـ 2005 -م)
 -4االمام العالمة ابن أبی العز الحنفی ،شرح العقیدة الطحاوية ،دارالصفوة ،ط1430( 1 :هـ 2009 -م).
 -5احمد بن حجر آل بوطامی البنغلی ،العقائد السلفیة باألدلة النقلیة و العقلیة ،دارااليمان-االسکندرية.
 -6الدکتور عبدالرحمن بن زيد الزنیدی ،مناهج البحث فی العقیدة االسالمیة فی العصر الحاضر ،داراشبیلیا ،ط1418( 1 :هـ 1998 -م).
 -7ابوبکر جابر الجزائری ،عقیدة المؤمن ،مکتبة الکلیات األزهرية ،ط1397( 1 :هـ 1977 -م).
 -8ابوحامد محمد بن محمد الغزالی ،االقتصاد فی االعتقاد ،مکتبة األحباب ،ط1421( 1 :هـ 2001 -م).
 -9دکتر عبدالملک السعدی ،شرح عقايد اهل سنت ،ترجمه :امیر صادق تبريزی مريوانی ،انتشارات کردستان ،چاپ ششم (1388ش).
 -10حاج مال عبداهلل احمديان ،سیر تحلیلی کالم اهل سنت از حسن بصری تا ابوالحسن اشعری ،نشر احسان ،چاپ اول (1381ش).
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سرفصل های ماده:
موضوعات

جلسات هفتگی

مقرر تدریس

شرح العقیدة الطحاوية ،ابن أبی العز الحنفی ،ص  12الی  – 13العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة ،سید
سعید عبدالغنی ،ص  23الی  – 29عقیدة أهل السنة و الجماعة علی ضوء الکتاب و السنة ،سعید بن
مسفرالقحطانی ،ص  17الی  – 24مناهج البحث فی العقیدة االسالمیة فی العصر الحاضر،

عبدالرحمن بن زيد الزنیدی ،ص  27الی .32

1

بیان اهمیت عقیده و استدالل بر آن
بررسی منهج سلف و خلف


2

اسباب کسب علم و ديدگاه
سوفسطائیان و نقد و تحلیل ديدگاه
آنان

3


 العقائد السلفیة باالدلة النقلیة و العقلیة ،احمد بن حجر آل بوطامی ،ص  21الی .31
اثبات وجود خداوند از ديدگاه سلف

4

عقیدة المؤمن ،ابوبکر الجزائری ،ص  47الی  – 57شرح عقايد اهل سنت ،عبدالملک السعدی،
اثبات وجود خداوند از ديدگاه خلف
ص  46الی .52

5

اثبات يگانگی خداوند

شرح العقیدة الطحاوية ،ابن أبی العز الحنفی ،ص  13الی - 34شرح عقايد اهل سنت ،عبدالملک
السعدی ،ص  53الی .56

بررسی صفات خداوند از ديدگاه

سلف و خلف

شرح عقايد اهل سنت ،عبدالملک السعدی ،ص  83الی  – 90شرح العقیدة الطحاوية ،ابن أبی العز
الحنفی ،ص  45الی  48و ص  53الی  55و ص  61الی  – 67شرح العقیدة الطحاوية ،عبدالرحمن

بن ناصر البراک ،ص  56الی .60

 6و 7

8

9

بررسی کالم اهلل


شرح عقايد اهل سنت ،عبدالملک السعدی ،ص  17الی .36

عقیدة اهل السنة و الجماعة علی ضوء الکتاب و السنة ،سعید بن مسفر القحطانی ،ص  121الی

 – 123شرح عقايد اهل سنت ،عبدالملک السعدی ،ص  91الی  – 97شرح العقیدة الطحاوية،

عبدالرحمن بن ناصر البراک ،ص  197الی .200

شرح العقیدة الطحاوية ،ابن أبی العز الحنفی ،ص  58الی  60و ص  79الی  – 81شرح عقايد اهل
بررسی اجل از ديدگاه سلف و خلف
سنت ،عبدالملک السعدی ،ص  127الی .130


 10و  11رؤيت خداوند

العقائد السلفیة باالدلة النقلیة و العقلیة ،احمد بن حجر آل بوطامی ،ص  200الی  – 211عقیدة اهل
السنة و الجماعة علی ضوء الکتاب و السنة ،سعید بن مسفر القحطانی ،ص  124الی  – 134شرح
العقیدة الطحاوية ،عبدالرحمن بن ناصر البراک ،ص  112الی  – 118العقیدة الصافیة للفرقة
الناجیة ،سید سعید عبدالغنی ،ص  205الی  – 211شرح عقايد اهل سنت ،عبدالملک السعدی،

ص  101الی .110
العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة ،سید سعید عبدالغنی ،ص  39الی  - 48عقیدة اهل السنة و الجماعة
علی ضوء الکتاب و السنة ،سعید بن مسفر القحطانی ،ص  27الی  – 37شرح العقیدة الطحاوية،
عبدالرحمن بن ناصر البراک ،ص  225الی  - 236العقائد السلفیة باالدلة النقلیة و العقلیة ،احمد بن

حجر آل بوطامی ،ص  320الی .331

12

ايمان و اسالم

13

عقیدة اهل السنة و الجماعة علی ضوء الکتاب و السنة ،سعید بن مسفر القحطانی ،ص  296الی
نبوت ( داليل اثبات نبوت ،فرق نبی و  - 308العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة ،سید سعید عبدالغنی ،ص  113الی  - 128العقائد السلفیة
باالدلة النقلیة و العقلیة ،احمد بن حجر آل بوطامی ،ص  235الی  – 257شرح عقايد اهل سنت،

رسول ،عصمت پیامبر )

عبدالملک السعدی ،ص  215الی .229
شرح العقیدة الطحاوية ،ابن أبی العز الحنفی ،ص  170الی  - 175العقائد السلفیة باالدلة النقلیة و

14

اسراء و معراج

العقلیة ،احمد بن حجر آل بوطامی ،ص  492الی  - 508شرح عقايد اهل سنت ،عبدالملک

السعدی ،ص  236الی .239
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15

شفاعت

16

حکم مرتکب گناه کبیره از ديدگاه
مذاهب عقیدتی


17

معاد ( فلسفه وجود معاد ،داليل
امکان ،و الزام تحقق معاد )


 18و  19عالمات صغری و کبری قیامت

20

عذاب قبر و وزن شدن اعمال


شرح العقیدة الطحاوية ،ابن أبی العز الحنفی ،ص  178الی  - 189شرح عقايد اهل سنت،
عبدالملک السعدی ،ص  190الی  - 193العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة ،سید سعید عبدالغنی ،ص
 188الی  - 196عقیدة اهل السنة و الجماعة علی ضوء الکتاب و السنة ،سعید بن مسفر القحطانی،
ص  333الی .341
العقائد السلفیة باالدلة النقلیة و العقلیة ،احمد بن حجر آل بوطامی ،ص  332الی  - 335شرح
العقیدة الطحاوية ،ابن أبی العز الحنفی ،ص  326الی  - 332عقیدة اهل السنة و الجماعة علی ضوء

الکتاب و السنة ،سعید بن مسفر القحطانی ،ص  38الی 41
العقائد السلفیة باالدلة النقلیة و العقلیة ،احمد بن حجر آل بوطامی ،ص  734الی  - 738عقیدة
المؤمن ،ابوبکر الجزائری ،ص  211الی  – 219شرح العقیدة الطحاوية ،عبدالرحمن بن ناصر
البراک ،ص  242الی .244
العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة ،سید سعید عبدالغنی ،ص  141الی  - 152العقائد السلفیة باالدلة
النقلیة و العقلیة ،احمد بن حجر آل بوطامی ،ص  739الی  - 778شرح العقیدة الطحاوية،

عبدالرحمن بن ناصر البراک ،ص  399الی .403
االقتصاد فی االعتقاد ،أبی حامد الغزالی ،ص  185الی  - 186عقیدة اهل السنة و الجماعة علی
ضوء الکتاب و السنة ،سعید بن مسفر القحطانی ،ص  313الی  - 316شرح عقايد اهل سنت،
عبدالملک السعدی ،ص  156الی  - 161العقائد السلفیة باالدلة النقلیة و العقلیة ،احمد بن حجر آل

بوطامی ،ص  781الی .787
العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة ،سید سعید عبدالغنی ،ص  181الی  - 183عقیدة المؤمن ،ابوبکر

21

پل صراط

الجزائری ،ص  348الی  - 349العقائد السلفیة باالدلة النقلیة و العقلیة ،احمد بن حجر آل بوطامی،
ص  799الی  - 801شرح العقیدة الطحاوية ،ابن أبی العز الحنفی ،ص  392الی .393

بهشت و دوزخ ( جاودان بودن يا عدم شرح عقايد اهل سنت ،عبدالملک السعدی ،ص  167الی  - 176عقیدة اهل السنة و الجماعة علی
ضوء الکتاب و السنة ،سعید بن مسفر القحطانی ،ص  355الی  - 371العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة،
جاودانی ،موجود بودن بهشت و
 22و 23
دوزخ در حال حاضر يا عدم وجود سید سعید عبدالغنی ،ص  197الی  - 199العقائد السلفیة باالدلة النقلیة و العقلیة ،احمد بن حجر آل
بوطامی ،ص  810الی .813
آن )
24

انجام اصلح به نسبت خداوند

شرح عقايد اهل سنت ،عبدالملک السعدی ،ص  135الی  - 137االقتصاد فی االعتقاد ،أبی حامد
الغزالی ،ص  156الی  – 157سیر تحلیلی کالم اهل سنت ،مال عبداهلل احمديان ،ص  361الی
.375
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