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وصف املقرر:
يركز هذا المقرر على مفهوم الثقافة اإلسالمية ومصادرها  ،وأركان العقيدة اإلسالمية و خصائصها
وآثارها مع دراسة ألهم مسائل العقيدة اإلسالمية  ،والعبادة في اإلسالم مع بيان حكمها و مقاصدها .
أهداف املقرر:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر ،من المتوقع أن يكون الطالب قادرا على :
 .1التعرف على مفهوم الثقافة اإلسالمية  ،و مصادرها  ،و أهميتها  ،وعالقتها بالثقافات األخرى .
 .2التعرف على مفهوم وأركان العقيدة اإلسالمية  ،ومعنى اإليمان بكل ركن من هذه األركان .
 .3التعرف على خصائص العقيدة اإلسالمية و أهميتها و آثارها على الفرد و المجتمع .
 .4التعررف علرى بعرس مسرائل اإليمران مثرل العالقرة برين العقيردة و الحرريعة  ،واريرة ا عتقراد فر
اإلسالم  ،الكبائر وصلتها بالعقيدة  ،تاكيم الحريعة  ،ا ستهزاء بالدين و الو ء و البراء  ،الغلو
ف الدين  ،بين العقل و النقل .
 .5التعررررف علرررى مفهررروم العبرررادة فررر اإلسرررالم و دوافعهرررا واكمهرررا  ،وحررررواها  ،وخصائصرررها ،
ومقاصدها  ،ومعرفة بعس المفاهيم و الممارسات الخاائة ف العبادة .
حمتوى املقرر:

القسم األول :التعريف بالثقافة اإلسالمية :
الوحدة األوىل :مفهوم الثقافة اإلسالمية:
 المعنى اللغوي للثقافة
 المعنى االصطالحي للثقافة
 مفهوم الثقافة اإلسالمية
 الثقافة والمصطلحات المقاربة
الوحدة الثانية  :مصادر الثقافة اإلسالمية:
 القرآن الكريم.
 السنة النبوية
 الفقه اإلسالمي
 التاريخ اإلسالمي
 اللغة العربية وآدابها
الوحدة الثالثة  :أهمية الثقافة اإلسالمية:
 التميز في الهوية والمقومات
 العمق واالرتباط التاريخي
 االعتزاز واالنتماء الحضاري
 القدرة على التفاعل الواقعي

الوحدة الرابعة  :عالقة الثقافة اإلسالمية بالثقافات األخرى:
 صور من ضعف فعالية الثقافة اإلسالمية.
 صور من هيمنة الثقافة الغربية
 موقف الثقافة اإلسالمية من الثقافات األخرى:
 .1موقف الرفض والمقاطعة
 .2موقف القبول والذوبان
 .3موقف التوفيق والتلفيق
 .4موقف التميز واالستفادة
القسم الثاني  :العقيدة اإلسالمية:
الوحدة األوىل :مفهوم و أركان العقيدة اإلسالمية:
 تعريف العقيدة لغة و اصطالحا ً .
 أسماء علم العقيدة اإلسالمية .
 أركان اإليمان:
اإليمان باهلل
اإليمان بالمالئكة
اإليمان بالكتب
اإليمان بالرسل
اإليمان باليوم اآلخر
اإليمان بالقدر خيره وشره
الوحدة الثانية :خصائص العقيدة اإلسالمية:
 عقيدة ثابتة
 عقيدة فطرية
 عقيدة مبرهنة
 عقيدة واضحة
 عقيدة وسطية
الوحدة الثالثة :أهمية العقيدة وآثارها على الفرد والمجتمع:
 اآلثار على الفرد:
 -1هداية العقل
 -2سكينة النفس
 -3استقامة السلوك
 -4تقوية األمل و مواجهة الصعاب
 -5الثبات في الشدائد
 -6بناء المسؤولية والرقابة الذاتية
 -7الفوز في اآلخرة
 اآلثار على المجتمع:
 -1تحقيق األخوة اإليمانية والتعارف اإلنساني.
 -2االنضباط السلوكي واألمني
 -3التكافل والتعاون االجتماعي
 -4العدالة في الحكم والقضاء

الوحدة الرابعة :مسائل في العقيدة اإلسالمية:
 المسألة األولى  :العالقة بين العقيدة والشريعة.
 المسألة الثانية  :حرية اإلعتقاد في اإلسالم
 المسألة الثالثة  :الكبائر وصلتها بالعقيدة
 المسألة الرابعة :تحكيم الشريعة
 المسألة الخامسة  :االستهزاء بالدين
 المسألة السادسة  :الوالء والبراء
 المسألة السابعة  :الغلو في الدين
 المسألة الثامنة  :بين العقل والنقل
القسم الثالث :العبادة في اإلسالم:
الوحدة األوىل :مفهوم العبادة
تعريف العبادة لغة
تعريف العبادة اصطالحا
أركان العبادة
أسماء العبادة
مفهوم العبادة الشامل
آثار الشمول في مفهوم العبادة.
عناصر العبادة:
التعلق القلبي
التدبر العقلي
الخضوع الجسدي
الوحدة الثانية :دوافع العبادة :
أوالً  :دافع الشعور الفطري
ثانيا ً  :دافع الرغبة والرهبة
ثالثا ً  :دافع المحبة والتعظيم
رابعا ً  :دافع الشكر والعرفان
خامسا ً  :دافع الحاجة واإلفتقار
سادسا ً  :دافع العادة والتقليد
الوحدة الثالثة  :حكم العبادة وشروطها وخصائصها:
 حكم العبادة
 شروط العبادة:
الشرط األول  :اإلخالص هلل
الشرط الثاني  :المتابعة والموافقة للشرع
خصائص العبادة:
 -1الربانية والتوقيف
 -2التوازن و االعتدال
 -3التنوع والتعدد
 -4العموم والشمول
 -5االستمرار والدوام
 -6القصد والنية

 -7المباشرة وعدم الوسطاء
 -8اليسر ورفع الحرج
الوحدة الرابعة  :العبادة حكمها ومقاصدها.
 حكم و أهداف العبادة
 الصالة  -حكمها ومقاصدها
 الزكاة  -حكمها ومقاصدها
 الصوم -حكمه ومقاصده
 الحج  -حكمه ومقاصده
 التوكل – حكمة و مقاصده
 الخشية – حكمها ومقاصدها
 التوبة – حكمها و مقاصدها
 الذكر – حكمه ومقاصده
 الدعاء – حكمه مقاصده
الوحدة اخلامسة  :مفاهيم وممارسات خاطئة في العبادة:
أوالً  :حصر مفهوم العبادة في الشعائر التعبدية.
ثانيا ً  :استبعاد معنى التعلق باهلل من العبادة
ثالثا ً  :تفريغ العبادة من جوهرها
رابعا ً  :البدع في العبادات.
أساليب تدريس املقرر:
-1المحاضرة.
 -2المناقشة والحوار.
-3التدريب العملي.
أساليب تقويم أداء الطالب يف املقرر:
 تقويم مبدئي للتعرف على المعلومات السابقة لدى الطالب والمتصلة بالمقرر الجديد.
 تقووويم تكووويني (االختبووارات الفصوولية)  ،ويشوومل اختبووارين فصووليين علووى األقوول واحوود منهمووا
تحريري 04( .درجة توزع حسب طبيعة االختبار ،عملي-نظري-أنشطة)...
 تقويم نهائي ،يتمثل في اختبار نهاية الفصل 04( .درجة على االختبار النظري ،والعملوي نن
وجد)
 يراعوى أن تكوون أسوئلة االختبوار تتمتوع بالموضووعية والثبوات والصودق والشومولية لكول موون
المحتوى واألهداف "معرفة ،فهم ،تطبيوق ،تحليول ،تركيوب ،تقوويم" بموا يتناسوب موع طبيعوة
المقرر.
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