منوذج توصيف املقرر
اسم املقرر

الرمز /الرقم

الثقافة اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة

سلم ()301

" أخالق وفكر وسلوك "

)ISLM (301

عدد الساعات املعتمدة
ثالث ساعات

هدف املقرر
يهدف مقرر الثقافة اإلسالمية يف مستواه الثالث ( أخالق وفكر وسلوك ) إىل تعزيز
األخالق اإلسالمية وبيان أمهيتها وخصائصها .
وكذلك يهدف إىل بيان احلقوق والواجبات ؛ وهي متممة لألخالق اإلسالمية وال
تنفك عنها  ،كما يهدف إىل بيان بعض القضااي املعارر يف الفكر والسلوك  ،كالوسطية
واالعتدال  ،والغلو والتكفري ،والعقل ومكانته يف اإلسالم  ،واإلحلاد وخطورته  ،واهلوية
اإلسالمية  ،ومسائل تتعلق ابلقدو واخلالف والتعصب  ،وبعض املفاهيم واملعاين املعارر
اليت حيتاج الطالب معرفتها واالستنار هبا .

حمتوى املقرر

حيتوي املقرر على قسمني رئيسني ،وحيوي كل قسم على عدد من الوحدات ؛ كالتايل:

القسم األول  :األخالق واحلقوق

الوحدة األوىل (مقدمة يف األخالق)  :تعريف األخالق  ،ومنزلتها يف اإلسالم وأثرها ،
وخصائصها  ،وجماالهتا  ،وأركاهنا .

الوحدة الثانية ( أرول األخالق احلسنة )  :العدل  ،العفة  ،الشجاعة  ،والصرب .

الوحدة الثالثة (أرول األخالق السيئة )  :اجلهل  ،الظلم  ،الشهو  ،والغضب .
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الوحدة الرابعة ( احلقوق والواجبات )  :حق هللا تعاىل  ،حق الرسول رلى هللا عليه
وسلم  ،حق الصحابة  ،حق العلماء  ،حق وال األمر  ،حق الوالدين  ،حق األقارب
واألرحام  ،حق الوطن  ،حق املسلم  ،حق غري املسلم  ،حق البيئة  ،حق احليوان.
القسم الثاين :قضااي معاصرة يف الفكر والسلوك
الوحدة األوىل ( الوسطية واالعتدال )  :تعريف الوسطية  ،أمهيتها  ،مظاهر الوسطية يف
اإلسالم  ،مناذج الوسطية من السري النبوية  ،وتطبيقات للوسطية يف احليا املعارر .

الوحدة الثانية ( الغلو والتكفري وخطرمها على الفرد واجملتمع )  :تعريف الغلو  ،ذم الغلو يف
الكتاب والسنة  ،من مظاهر الغلو قدميا  ،مظاهر الغلو يف العصر احلديث  ،أنواع التكفري
وموقف اإلسالم منه  ،ضوابط التكفري وشروط وموانعه  ،خطور الغلو والتكفري على الفرد
واجملتمع .

الوحدة الثالثة (العقل ومكانته يف اإلسالم)  :تعريف العقل  ،مكانته يف الكتاب والسنة ،

وظيفته  ،هل يتعارض العقل والنقل  ،األدلة على االستغناء مبا جاءت به الرسل عن أفكار
الفالسفة .
الوحدة الرابعة ( اإلحلاد وموقف اإلسالم منه )  :تعريف اإلحلاد  ،احلاجة إىل الرد على

اإلحلاد  ،أسبابه  ،كيفية مواجهة اخلطاب اإلحلادي  ،أدلة وجود هللا  ،اليقني.

الوحدة اخلامسة ( اهلوية اإلسالمية )  :تعريف اهلوية  ،خصائص اهلوية اإلسالمية  ،ركائزها
 ،مهدداهتا  ،عوامل احلفاظ عليها .

الوحدة السادسة ( مسائل يف الدعو والرتبية )  :القدو  ،أمهيتها  ،مواطنها  ،وكيف تكون

قدو ؟  ،التعصب  ،تعريفه  ،أنواعه  ،أسبابه  ،آاثره  ،وعالجه  ،االختالف  ،تعريفه ،
أنواعه .

الوحدة السابعة ( مفاهيم ومعاين )  :اجلمال  ،الفقر  ،الغىن  ،احلرية  ،التفاؤل
واإلجيابية  ،الشهر  ،املذاهب الروحانية املعارر  ،وسائل التوارل االجتماعي.
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املخرجات املتوقعة من هذه املادة
يتوقع للطالب بعد دراسته هلذه املادة أن يكون حاصالً على مجلة املعارف اليت حددها هدف

دراسة هذه املادة ساب ًقا.

تقويم املقرر
اختبار نصفي (حتريري)

التكليفات البحثية  ،واحلوارية  ،والتطوعية

اختبار هنائي (حتريري)

% 40

%20

% 40

الكتاب املقرر
"الثقافة اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة ،املستوى الثالث  ( ،أخالق وفكر وسلوك )
جامعة جدة
إعداد وإشراف الدكتور /مرسال بن عبدهللا احملمادي .
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