منورج توصيف املقشس
اسم المقرر
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الثقافة اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة

سلم ()210

"عبادات ومعامالت"
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عدد الساعات المعتمدة
ثالث ساعات

هذف املقشس
يهدف مقرر الثقافة اإلسالمية يف مستواه الثاين ( عبادات ومعامالت ) إىل بيان مشولية دين
اإلسالم  ،وأن العبادات وادلعامالت ال تنفكان يف األمهية  ،وأن ادلسلم يؤجر ويؤزر فيهما على
حد سواء حال اإلحسان والتقصري  ،كما يهدف إىل بيان أنواع العبادات وادلعامالت يف الشريعة
اإلسالمية  ،ويضرب األمثلة لكل ما سبق ،ويذكر مجلة من األحكام ادلتعلقة بالعبادات
وحيث الدارس على إعمال النقد يف بعض ادلفاىيم اخلاطئة يف العبادات وادلعامالت.
وادلعامالتُّ ،

حمتوى املقشس
يحتوي المقرر على قسمين رئيسين ،ويحوي كل قسم على خمس وحدات ؛ كالتالي:

القسم األول  :العبادات
الوحدة األولى (مشولية العبادة دلناحي احلياة )  :أدلة مشولية الشريعة اإلسالمية  ،تنوع
العبادات باعتبارات خمتلفة  ،مشولية العبادات باعتبارات خمتلفة.

الوحدة الثانية (عبادات القلب )  :من خصائص العبادات القلبية  ،من وسائل حياة
القلب :اإلخالص  ،التوبة  ،التوكل  ،اخلوف  ،الرجاء.

الوحدة الثالثة (عبادات اللسان واجلوارح )  :عبادات اللسان  :الصدق  ،تالوة القرآن

الكرمي  ،ترك السباب  ،ترك فضول الكالم  .عبادات الجوارح :النظر  .عالقة العبادات
القلبية بعبادات بالجوارح  :الصالة  ،احلياء  ،ترك الزنا  ،ترك احلسد.
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الوحدة الرابعة (شرح بعض أحاديث العبادة )  :شرح عشرة أحديث من أحاديث العبادة
المتفق على صحتها.

الوحدة الخامسة (مفاىيم خاطئة يف العبادة ينبغي أن تُصحح )  :البدع يف العبادات ،

اخلطأ يف حتديد العبادة  ،ترك العمل خشية عدم اإلخالص  ،تأجيل التوبة  ،التمادي يف
اعتمادا على سعة رمحة اهلل  ،التوبة الكاذبة  ،يف عبادة التوكل  ،يف الرجاء.
الذنوب
ً
القسم الثاني :المعامالت

الوحدة األولى (الدين ادلعاملة )  :الدين ادلعاملة  ،تعامل النبي – عليو الصالة والسالم -
مع  .0 :زواجاتو شرائح اجتماعية مخصوصة (ذوي االحتياجات اخلاصة  ،الفقراء ،
ادلوىوبني ،ادلتخاصمني ) .2 .شرائح دعوية مخصوصة (غري ادلسلمني  ،ادلسلمني اجلدد ،
العصاة وادلذنبني ) .3 .غير البشر (احليوانات  ،البيئة ).

الوحدة الثانية (بعض ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة)  :ادلسألة األوىل (زكاة األراضي)  ،ادلسألة
الثانية (التأجري ادلنتهي بالتمليك)  ،ادلسألة الثالثة (حقوق االبتكار)  ،ادلسألة الرابعة (من
أحكام التجارة االلكرتونية )  ،ادلسألة اخلامسة (التأمني).
الوحدة الثالثة (بعض ادلعامالت الفقهية الطبية)  :ادلسألة األوىل (غسيل الكلى وأثره على

الصيام )  ،ادلسألة الثانية (بنوك احلليب وموقف الشريعة اإلسالمية منها)  ،ادلسألة الثالثة
(نقل األعضاء اإلنسانية يف الفقو اإلسالمي)  ،ادلسألة الرابعة (من أحكام اذلندسة الوراثية ) .
الوحدة الرابعة (تفسري بعض آيات األحكام )  :ركن الصيام  ،ركن احلج  ،احملرمات من
النساء  ،قذف احملصنات من كبائر الذنوب.

الوحدة الخامسة (مفاىيم خاطئة يف ادلعامالت ينبغي أن تُصحح )  :الزعم بأن البيع مثل

الربا  ،االحتجاج باخلالف بني العلماء  ،عدم احلذر من الشبهات.

املخشجات املتوقعة من هزه املادة
يتوقع للطالب بعد دراستو لهذه المادة أن يكون حاصالً على جملة المعارف التي حددىا

ىدف دراسة ىذه المادة ساب ًقا.
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تقويم املقشس
اختبار نصفي (تحريري)

التكليفات البحثية  ،والحوارية  ،والتطوعية

اختبار نهائي (تحريري)

% 41

%21

% 41

الكتاب املقشس
"الثقافة اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة ،المستوى الثاني  ( ،عبادات ومعامالت )
جامعة جدة
إعداد وإشراف الدكتور /يحيى بن عبدربو الزىراني.
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