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املعايري الأكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية

احلمد هلل رب العاملني ,وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ,أما بعد:
يحظى التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية باهتمام كبري من لدن خادم احلرمني ال�شريفني ـ وفقه
اهلل ـ ك�سائر املجاالت التي �شملتها النه�ضة التي تعي�شها البالد .ومن ف�ضل اهلل تعاىل �أن حقق قطاع التعليم
العايل �إجنازات وتطورات نوعية ارتقت باجلامعات الوطنية �إىل م�ستوى التناف�س على ال�صعيد العاملي يف
التدري�س والبحث العلمي على م�ستوى الكم واجلودة ،وما ذلك �إال ب�سبب اجلهود احلثيثة التي ت�سعى �إىل
التطوير امل�ستمر ،والأخذ بالنافع واملفيد.
لقد تبنت الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي  -يف �سعيها ل�ضمان جودة خمرجات م�ؤ�س�سات
وبرامج التعليم فوق الثانوي يف اململكة العربية ال�سعودية  -عدة م�شاريع نوعية لإعداد معايري قيا�سية
ملحتوى الربامج الأكادميية يف اجلامعات الوطنية ،بغية التحقق من جودة املحتوى املعريف واملهاري املقدم يف
تلك الربامج ،وكانت باكورة هذه امل�شاريع م�شروع �إعداد معايري املحتوى لربامج ال�شريعة ،والتي تعترب من
�أهم الربامج الأكادميية يف جامعاتنا ،وذلك ملا تتبو�أه اململكة العربية ال�سعودية من مكانة مرموقة على
امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،حيث كانت وال زالت مق�صد ًا لعدد كبري من الدار�سني من خمتلف بالد العامل.
و�أملنا باهلل كبري ب�أن تكون لهذه الربامج �إ�سهامات فاعلة يف اختيار املحتوى ال�شرعي وفق معايري دقيقة تلبي
احتياجات الربامج املختلفة ،وحتقق التنوع والتكامل وال�شمول ل�ضمان اجلودة والتميز يف جمال هو من �أهم
جماالت التدري�س والبحث العلمي يف جامعاتنا..
�إن اجلهود الكبرية التي بذلتها الهيئة و�أع�ضاء جلان هذا امل�شروع ،واخلرباء املحكمني ملخرجاته ،جديرة
بالتقدير وب�أن ُت َت َّوج بتبني هذه املعايري ،وب�أن يتم ت�سخري �أف�ضل �إ�سرتاتيجيات التعليم يف تقدميها يف برامج
ال�شريعة بجامعاتنا ،خ�صو�ص ًا �أن هذه الربامج تعترب ركيزة ُيعتمد عليها وي�ؤمل منها الكثري يف تخريج �أجيال
حتمل ر�سالة الإ�سالم وتعي م�س�ؤولياتها.
واهلل ن�س�أل �أن يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ضاه ،واهلل املوفق.

د .خالد بن حممد العنقري
وزير التعليم العايل
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي
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املعايري الأكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه ومن وااله� ،أما بعد:
فمن �أجل الت�أكيد على جودة خمرجات م�ؤ�س�سات وبرامج التعليم فوق الثانوي يف اململكة العربية ال�سعودية بجميع م�ستوياتها،
فقد مت �إن�شاء الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي مبوجب املوافقة ال�سامية الكرمية رقم /7ب ،6024/وتاريخ
1424/2/9هـ لتكون اجلهة امل�س�ؤولة عن �ش�ؤون االعتماد الأكادميي يف م�ؤ�س�سات التعليم فوق الثانوي عدا التعليم الع�سكري.
وقد مت و�ضع ر�سالة حمددة ووا�ضحة للهيئة تتلخ�ص يف ت�شجيع وم�ساندة وتقومي جودة م�ؤ�س�سات التعليم فوق الثانوي،
والربامج التي تقدمها هذه امل�ؤ�س�سات؛ وذلك من �أجل �ضمان �أن جودة ح�صيلة تعلم الطلبة ،وجودة الإدارة واخلدمات امل�ساندة
ُ
تعادل �أعلى
داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ودعم �إ�سهام هذه امل�ؤ�س�سات يف البحث العلمي ،وما تقدمه للمجتمع الذي تعمل فيه
املعايري العاملية.
ومن �ضمن الأهداف التي ت�سعى الهيئة الوطنية لتحقيقها :و�ضع قواعد ومعايري و�شروط التقومي واالعتماد الأكادميي للم�ؤ�س�سات
والربامج الأكادميية �سواء �أكانت برامج بكالوريو�س� ،أم دبلوم عايل بعد البكالوريو�س� ،أم ماج�سيرت� ،أم دكتوراه� ،أم مايعادلها؛
وذلك من �أجل تعزيز فاعلية امل�سرية التعليمية ،وال�سعي للتح�سني امل�ستمر جلودتها ،حيث مت تطوير نظام وطني ل�ضمان اجلودة
واالعتماد الأكادميي باململكة العربية ال�سعودية ،بحيث يكون موائم ًا لأعلى املمار�سات الدولية املعتمدة يف هذا املجال.
�إن حتديد جمموعة من م�ؤ�شرات �ضمان جودة خمرجات التعليم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية �سي�ضع تلك امل�ؤ�س�سات التعليمية �أمام
حتد ومناف�سة فيما بينها ،و�سي�صبح �ضمان اجلودة فيها م�س�ؤولية ذاتية م�ستمرة.
وبهذا يتحقق الهدف اال�سرتاتيجي الذي ت�سعى له الهيئة ،وهو الو�صول بالعملية التعليمية �إىل �أعلى درجات اجلودة.
و�ضمن هذا الن�سق التطويري للم�ؤ�س�سات والربامج الأكادميية كان م�شروع و�ضع معايري �أكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف
اجلامعات ال�سعودية ،والتي تعترب من �أهم الربامج الأكادميية يف جامعاتنا ،ملا ميثله برنامج ال�شريعة من مكانة على امل�ستوى
املحلي والعاملي ،حيث ميثل ثقافة الأمة الأ�صيلة ومرجعيتها الأ�سا�سية ،وملا ي�سهم به هذا الربنامج من حتقيق الكفاية يف
جماالت الق�ضاء والإفتاء والتعليم واملحاماة واال�ست�شارات وغريها من املجاالت املهمة.
فكان �أن �شكلت الهيئة الوطنية جلنة من املتخ�ص�صني يف ال�شريعة وعلومها لإعداد معايري ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات
ال�سعودية ،وقد بذل �أع�ضاء اللجنة جهود ًا كبرية يف هذا ال�صدد ،وفق مراحل العمل املقررة �سلف ًا ،و�صو ًال �إىل �إعداد هذه
الوثيقة ،واعتمادها.
ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يوفقنا لأداء الأمانة املنوطة بنا ،و�أن ينعم على هذا البلد املبارك بنعمة الأمن والإميان والتطور
النافع ،و�أن يجزي عنا امل�س�ؤولني ـ الذين مل يدخروا جهد ًا يف دعم كل م�شروع بناء ـ خري اجلزاء ،وعلى ر�أ�سهم خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه اهلل ـ  ،ومعايل وزير التعليم العايل ،وكافة الداعمني مل�سرية التعليم يف
اململكة العربية ال�سعودية.

�أ.د.عبداهلل بن عبد الكرمي امل�س ّلم
�أمني عام الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي
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املعايري الأكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية

تف�سري امل�صطلحات الواردة يف وثيقة املعايري:
املجاالت:

هي الفئات الوا�سعة لأنواع نواجت التعلم التي ي�ستهدف الربنامج التعليمي َتطويرها.
وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها :املو�ضوعات الكربى التي ي�ستهدف الربنامج التعليمي تزويد الطالب بها.

املجاالت الفرعية:

هي مكونات فرعية للمجاالت ,مبعنى �أن املجال الرئي�س ي�صنف بدوره �إىل عدة مكونات فرعية ،ف�إذا
تناولنا جمال الفقه مث ًال كمكون رئي�س ,لوجدنا انه ينق�سم �إىل عدة مكونات فرعية وا�سعة �أي�ض ًا،
مثل :فقه الطهارة ،وفقه ال�صالة ،وفقه ال�صيام...الخ.

املعايري الأكادميية:

هي م�ستويات حمددة ،تقررها امل�ؤ�س�سة �أو الربنامج الأكادميي ،والتي يجب الو�صول �إليها ل�ضمان جودة
امل�ؤ�س�سة �أو الربنامج ،وتكون م�ستمدة من مراجع خارجية حملية �أو عاملية ،وال تقل عن احلد الأدنى
للمعايري الأكادميية القيا�سية ،والتي ت�ستويف ر�سالة امل�ؤ�س�سة املعلنة.
وهي ت�شمل :معايري املحتوى ومعايري الأداء.

معايري املحتوى:

عبارة عن تو�صيف ملا يجب �أن يعرفه الطالب و ي�ستطيعون القيام به.
وبعبارة �أخرى :هي جمموعة متكاملة من املخرجات تو�ضح ما يجب �أن يعرفه الطلبة ويفهمونه
ويكونون قادرين على تنفيذه �ضمن م�ساق درا�سي منظم.

معايري الأداء:
هي :مدى مطابقة الأداء للمعايري املحددة.

�أو بعبارة �أخرى :هي املحكّات التي ت�ضعها الربامج العلمية ملخرجاتها املتوقعة.

م�ؤ�شرات الأداء:

هي عبارات ت�صف املعيار وتر�سم حدوده املرغوبة وتفا�صيله املنتمية مبا ي�ساعد العاملني على الت�أكد
من مدى حتقيق املعيار.
ومع كل معيار حتدد امل�ؤ�شرات �أو الدالئل التي يتم من خاللها التحقق من بلوغ املعيار ،وتكون امل�ؤ�شرات
م�صوغة ب�شكل �أداء حمدد ي�سمح بقيا�سه ،وتتدرج امل�ؤ�شرات يف عمقها وم�ستوى �صعوبتها وفق ًا للمرحلة
التعليمية.
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الربنامج الأكادميي:

جمموعة مميزة ومنظمة من املقررات الدرا�سية التي ت�ؤدي بعد االنتهاء منها �إىل منح الدرجة
الأكادميية املرتبطة بهذا الربنامج (لي�سان�س ،بكالوريو�س ،دبلوم �.....إلخ).

اخلربات امليدانية:

هي ممار�سة الطالب املهارات واملعارف ميداني ًا وعملي ًا حتت �إ�شراف ومتابعة منظمة ,بحيث يتم حتديد كل من:
�أهداف التدريب امليداين ،ومهام عمل الطالب ودورهم يف التدريب امليداين مع تو�ضيح �ضوابط
وم�س�ؤوليات التدريب امليداين.

جمال علوم التخ�ص�ص:

هي املو�ضوعات التي تعنى بالتخ�ص�ص الدقيق للربنامج ،وهي ت�شمل يف برنامج ال�شريعة العلوم التالية:
الفقه ،الفرائ�ض� ،أ�صول الفقه ،القواعد الفقهية ،تخريج الفروع على الأ�صول ،مقا�صد ال�شريعة،
ال�سيا�سة ال�شرعية ،اخلالف واملناظرة ،والبحث العلمي.

جمال العلوم الت�أ�سي�سية:

هي املو�ضوعات التي البد منها لت�أ�سي�س طالب العلم ال�شرعي ،وتكوينه علمي ًا ب�صرف النظر عن
تخ�ص�صه الدقيق ،وهي ت�شمل يف برنامج ال�شريعة العلوم التالية:
القر�آن الكرمي وعلومه و�آيات الأحكام ،علوم احلديث و�أحاديث الأحكام ،العقيدة والأديان والفرق
واملذاهب املعا�صرة ،اللغة العربية.

جمال العلوم امل�ساندة:

هي املو�ضوعات التي ت�سهم يف �إعانة طالب برنامج ال�شريعة على فهم �أو�سع للنوازل وامل�ستجدات
املعا�صرة ،مما يفيده يف ت�صور الق�ضايا الفقهية املرتبطة مبعارف وعلوم �أخرى على نحو �أف�ضل ،وهي
ت�شمل يف برنامج ال�شريعة العلوم التالية:
الثقافة الإ�سالمية ،علم االقت�صاد.
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مقدمة امل�شروع

احلمد هلل رب العاملني ,وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ,أما بعد:
ف�إن التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية يحظى باهتمام متزايد من قبل حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني ـ وفقه اهلل ـ ك�سائر املجاالت التي �شملتها النه�ضة املعا�صرة ،مما �أ�سهم بف�ضل اهلل تعاىل يف �أن
ي�شهد قطاع التعليم العايل منجزات كبرية ،وتطورات نوعية ،جعلته يتقدم ليناف�س اجلامعات العاملية يف
الت�صنيفات احلديثة ،وما ذاك �إال ب�سبب اجلهود احلثيثة التي ت�سعى �إىل التطوير امل�ستمر ،والأخذ بكل
جديد ونافع ومفيد .
ومما ال �شك فيه �أن من �أهم جوانب النه�ضة التعليمية وال�سعي نحو التميز هو الأخذ بقواعد اجلودة
وربط �أنظمة التعليم وو�سائله مبا يتطلبه �ضمان اجلودة من معايري و�ضوابط .
و�إن مما يتطلبه نظام اجلودة �أن تو�ضع معايري قيا�سية حمددة تكون مرجع ًا يحتكم �إليه يف االعتماد
الأكادميي للم�ؤ�س�سات التعليمية والربامج الأكادميية .
وملا كانت برامج ال�شريعة من �أوىل الربامج الأكادميية بهذا التطور وهذا ال�ضبط املعياري كان من املنا�سب
�إيجاد �آلية ف َّعالة ل�ضبط جودة براجمها وحت�سني نوعية التعليم املقدم فيها وتطويره ,و�إن من �أهم ذلك �أن
حتدد معايري ل�ضمان جودة حمتواها ،متثل حمكات لتقوميها واعتمادها على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية,
ومن هنا دعت احلاجة �إىل �إعداد وثيقة معايري حمتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية.

التعريف بربنامج ال�شريعة:

برنامج ال�شريعة :هو (عبارة عن جمموعة مميزة ومنظمة من املقررات الدرا�سية يف جمايل الفقه
و�أ�صول الفقه وعلومهما ،وما يت�صل بهما من علوم ت�أ�سي�سية ـ تتعلق بعلوم القر�آن الكرمي ،واحلديث
ال�شريف ،والعقيدة ،واللغة العربية ـ ،وبع�ض املقررات امل�ساندة التي تدخل �ضمن املكون الثقايف للربنامج،
�إىل جانب الأن�شطة امل�صاحبة لهذه املقررات يف م�ساق درا�سي منظم ،والتي ت�ؤدي بعد �إمتامها بنجاح �إىل
احل�صول على درجة البكالوريو�س يف ال�شريعة).
ويحتوي برنامج ال�شريعة على جميع املقررات التي يتعني على الطالب درا�ستها �،سواء �أكانت من متطلبات
اجلامعة �أم الكلية �أم الق�سم العلمي ،بالإ�ضافة �إىل املقررات التخ�ص�صية املهنية �أو الأكادميية الأخرى،
كما يحتوي على مقررات لها عالقة وطيدة بالربنامج ،تطرح كمقررات ت�أ�سي�سية �أو م�ساندة ،وتقدم من
قبل ق�سم �آخر �أو كلية �أخرى.
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البداية الأوىل لن�ش�أة برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية:

• يعد برنامج ال�شريعة يف (كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية) يف جامعة �أم القرى مبكة املكرمة
�أول برنامج لل�شريعة يف اململكة العربية ال�سعودية ،بل �إن كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية يف
جامعة �أم القرى تعترب �أول كلية جامعية يف اململكة ،وقد بد�أت الدرا�سة بها عام 1369هـ1950/م،
واقت�صرت الدرا�سة فيها �آنذاك على علوم ال�شريعة واللغة العربية.
وقد تخرجت �أول دفعة فيها عام 1372هـ1953/م ،وكان عدد اخلريجني �آنذاك� :أربعة ع�شر طالب ًا.
وقد �أ�سند الإ�شراف على هذه الكلية منذ عام 1373هـ1954/م �إىل وزارة املعارف ،وتغري ا�سمها �إىل
(كلية ال�شريعة والرتبية) ،و�أ�ضيفت �إليها املقررات الرتبوية امل�ؤهلة للتدري�س يف املرحلة املتو�سطة
والثانوية ،واقت�صر هدف الكلية يف تلك املرحلة على تخريج �أفواج من الطالب يعملون يف احلقل
التدري�سي للعلوم ال�شرعية واللغة العربية.
ويف عام 1382هـ 1963/مت افتتاح كلية الرتبية مبكة املكرمة ،وعادت كلية ال�شريعة �إىل ا�سمها
ال�سابق ،و�أ�صبحت ت�ضم ثالثة �أق�سام علمية ،هي :ال�شريعة الإ�سالمية ،اللغة العربية ،التاريخ
واحل�ضارة الإ�سالمية.
وبد�أ ق�سم ال�شريعة يف قبول الطالبات وفق ًا لنظام االنت�ساب يف العام اجلامعي 1389/1388هـ ،كما
بد�أ نظام االنتظام لهن يف العام اجلامعي 1392/1391هـ.
• ويف �سنة 1373هـ1954/م ت�أ�س�ست كلية ال�شريعة التابعة جلامعة الإمام حممد بن �سعودالإ�سالمية,
ومقرها مدينة الريا�ض ،وكانت اللبنة الأوىل التي تكونت منها جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،وقد عنيت الكلية بتدري�س العلوم ال�شرعية التخ�ص�صية ,وت�أهيل طالبها للفتوى والق�ضاء
واال�ست�شارات ال�شرعية والتدري�س.
و�شهدت �أعداد الطالب والطالبات يف الكلية تطور ًا ملحوظا منذ ت�أ�سي�س الكلية وحتى يومنا هذا ،ففي
حني كانت البداية بـ ( )22طالب ًا ،جند �أن طالب وطالبات الكلية حالي ًا يزيدون على ( )7000طالب
وطالبة.
• ويف عام1381هـ �أن�شئت كلية ال�شريعة يف اجلامعة الإ�سالمية  ،لتكون ر�سالتها تقدمي العلم ال�شرعي
لطالب العلم يف العامل الإ�سالمي ب�أ�سره ،وتعترب �أوىل كليات اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة ،وقد
بد�أت الدرا�سة فيها يف 1381 /6 / 2هـ ،وكان عدد الطالب حني افتتاحها (  85طالب ًا) ،ثم �أخذ هذا
العدد يف االزدياد حتى بلغ يف ع�صرنا احلا�ضر �أكرث من ( )4000طالب ،ينتمون �إىل �أكرث من ()165
جن�سية.
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• ثم تواىل �إن�شاء كليات ال�شريعة يف هذا البلد املبارك ،حتى بلغت حالي ًا ثالث ع�شرة كلية ،منت�شرة
يف �أكرث اجلامعات ال�سعودية ،وهي على النحو التايل:
 .1كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة �أم القرى مبكة املكرمة.
 .2كلية ال�شريعة يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض.
 .3كلية ال�شريعة يف اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة.
 .4كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة الق�صيم ( ،وكانت �سابق ًا تتبع جلامعة الإمام حممد
بن �سعود الإ�سالمية)
 .5كلية ال�شريعة و�أ�صول الدين يف جامعة امللك خالد مبدينة �أبها ( وكانت �سابق ًا تتبع جلامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية).
 .6كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية يف الأح�ساء ( ،وهي تابعة جلامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية).
 .7كلية ال�شريعة والأنظمة يف جامعة الطائف .
 .8كلية ال�شريعة يف جامعة جنران.
 .9كلية ال�شريعة والقانون يف جامعة جازان.
 .10كلية ال�شريعة والقانون يف جامعة حائل.
 .11كلية ال�شريعة والقانون يف جامعة اجلوف.
 .12كلية ال�شريعة والأنظمة يف جامعة تبوك.
 .13كلية ال�شريعة والقانون يف جامعة الدمام.
وقد تقلد العديد من خريجي برامج ال�شريعة مهمات وطنية واجتماعية كبرية ،فمنهم �أع�ضاء يف هيئة
كبار العلماء ،ومنهم الوزراء ونواب الوزراء و�أ�صحاب املراتب املمتازة ،ومنهم املفتون والأئمة والدعاة،
وغري ذلك من املهن والوظائف التي يعد لها الطلبة اخلريجون يف تلك الربامج.

�أهمية برنامج ال�شريعة ودوره الريادي:

برنامج ال�شريعة له �أهمية كبرية ،ومن دالئل �أهميته ما يلي:
�أنه يت�ضمن تدري�س علم �شرعي هو �إرث النبوة ،الذي حت�صل به �سعادة الدارين ،وقد َّ
ف�ضله اهلل
تعاىل على �سائر العلوم ورفع منزلة علماء ال�شريعة بقوله ـ �سبحانه وتعاىل ـ (...يرفع اهلل الذين
�آمنوا منكم والذين �أوتوا العلم درجات� )...سورة املجادلة� ،آية( ،)11وجعل تعلمه عبادة عظيمة رتب
عليها الأجر العظيم ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم « :من �سلك طريقا يلتم�س فيه علم ًا �سهل اهلل له به
طريق ًا �إىل اجلنة » رواه م�سلم يف �صحيحه ،حديث رقم (.)4867
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حاجة النا�س املا�سة �إىل علم ال�شريعة ومعرفة احلالل واحلرام؛ لكي ي�ؤدوا عباداتهم على الوجه
ال�صحيح الذي �أمر اهلل تعاىل به ،فيعبدوا اهلل على هدى وب�صرية ،والذي يقوم بتب�صري النا�س
وتعليمهم �أحكام دينهم هو عامل ال�شريعة الذي ت�ضلع من علومها ،وتفقه على �أهلها ،من خالل برامج
علمية متخ�ص�صة.
حاجة القطاعات احلكومية املتعددة �إىل املتخ�ص�صني يف ال�شريعة؛ لإقامة الواليات ال�شرعية ،كوالية
الق�ضاء واحل�سبة وما يت�صل بهما ،وال تخفى �أهمية الق�ضاء واحل�سبة يف الدولة الإ�سالمية ،وبخا�صة
�أن الق�ضاء يف اململكة العربية ال�سعودية قائم على حتكيم ال�شريعة الإ�سالمية.
حاجة اجلامعات واملدار�س واملعاهد يف خمتلف مراحلها وكافة دور العلم �إىل من يقوم مبهنة التعليم
يف املجاالت ال�شرعية ،وخا�صة �أن هذه املجاالت متثل ن�سبة كبرية من مقررات التعليم يف بالدنا.
حاجة املجتمع وكثري من القطاعات احلكومية والأهلية �إىل �سد جمال اال�ست�شارات ال�شرعية والقانونية،
وهذا مما ت�سهم به خمرجات برامج ال�شريعة.
ما ي�ؤمل من برنامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية من �إ�سهام فعال وم�شاركة ثرية يف �صياغة ح�ضارة
�إ�سالمية معا�صرة ،حتافظ على �أ�صالة املرجعية ومراعاة امل�ستجدات ،و�إيجاد احللول املنا�سبة للنوازل
املعا�صرة.

مكانة برنامج ال�شريعة يف اململكة العربية ال�سعودية والعامل الإ�سالمي والعامل
ب�أ�سره:

لربنامج ال�شريعة مكانته املتميزة يف اململكة العربية ال�سعودية؛ لكون ال�شريعة الإ�سالمية د�ستور البالد
ونظام احلكم والتقا�ضي ،وحلر�ص الدولة ـ وفقها اهلل ـ على تطبيق الأحكام ال�شرعية والدعوة �إىل اهلل
تعاىل ،والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ونحو ذلك مما ال يت�سع املقام لذكره.
ولهذا اعتنت الدولة ـ وفقها اهلل ـ بربامج ال�شريعة ،فتو�سعت يف افتتاح كليات ال�شريعة يف جامعات اململكة
املختلفة ،حتى و�صلت يف الوقت احلا�ضر �إىل ثالث ع�شرة كلية منت�شرة يف مناطق اململكة املختلفة.
وقد �أ�سهمت كليات ال�شريعة خالل عمرها املديد يف نه�ضة البالد العلمية والفكرية ب�إعداد جيل م�ؤمن بربه
يقوم بخدمة دينه و�أمته يف جماالت الق�ضاء والإفتاء والتعليم والدعوة واحل�سبة واالقت�صاد ،وغريها.

و�أما مكانة برنامج ال�شريعة يف العامل الإ�سالمي والعامل ب�أ�سره:

فقد �أ�سهمت برامج ال�شريعة منذ افتتاحها يف تخريج الطالب امل�ؤهلني يف علوم ال�شريعة ،و�أ�ضحت مق�صد ًا
لعدد كبري من الدار�سني من خمتلف بالد العامل الإ�سالمي ،وبلدان الأقليات امل�سلمة ،للدرا�سة فيها عن
طريق برنامج املنح الدرا�سية الذي تتكفل به الدولة ،ممثلة بوزارة التعليم العايل ،بل �إن اجلامعة
الإ�سالمية باملدينة املنورة خم�ص�صة يف الأ�صل ال�ستقطاب طالب العلم من خمتلف دول العامل ،وت�أهيلهم
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ليعودوا �إىل بالدهم وين�شروا العلم الذي تعلموه ،وال تخلو كلية من كليات ال�شريعة يف اجلامعات الأخرى
من وجود ه�ؤالء الطالب من �ضمن طالبها.
ومن ثمار خمرجات هذه الربامج �أن عدد ًا ممن در�س يف هذه الكليات ت�سنموا منا�صب عليا يف بلدانهم يف
الإفتاء والق�ضاء والتعليم والدعوة ،وغريها من املجاالت.
وامل�ؤهل الذي يح�صل عليه خريج كليات ال�شريعة يف اململكة معرتف به يف بلدان العامل الإ�سالمي وغريها،
ويتمكن من خالله الطالب �أن يوا�صلوا درا�ساتهم العليا يف جامعات العامل الإ�سالمي واجلامعات العاملية الأخرى.
وهناك تعاون وثيق بني كليات ال�شريعة يف اململكة وكليات ال�شريعة يف بع�ض بلدان العامل الإ�سالمي،
مثل كليات ال�شريعة يف دول اخلليج ،وكليات ال�شريعة التابعة جلامعة الأزهر بجمهورية م�صر العربية،
وكليات ال�شريعة يف اجلامعات الأردنية واجلزائرية ،وكليات ال�شريعة التابعة جلامعة القرويني باململكة
املغربية ،وغريها.
ومما ي�ؤكد مكانة برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية على م�ستوى العامل الإ�سالمي �أن عدد ًا من
�أ�ساتذة كليات ال�شريعة يف تلك البلدان قد تلقوا تعليمهم يف كليات ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية،
ونقلوا خرباتهم العلمية والعملية �إىل جمال عملهم ،كما �أن كثري ًا من العلماء املتخ�ص�صني يف جماالت
ال�شريعة املتعددة من خارج اململكة قد قاموا بالتدري�س يف كثري من اجلامعات ال�سعودية ،وا�ستفادت تلك
الكليات من علومهم النافعة وخرباتهم الوا�سعة.
هذا �إىل جانب �أن عدد ًا من املعاهد ال�شرعية التي �أن�شئت يف بلدان الأقليات امل�سلمة وتتم الدرا�سة فيها
انتظام ًا �أو عن بعد قد انتفعت من برامج ال�شريعة يف اململكة ،من حيث اال�ستفادة من اخلطط الدرا�سية
لربامج ال�شريعة� ،أوتو�صيف املقررات الدرا�سية فيها� ،أومنهجية التدري�س و�أ�ساليبه ،وغري ذلك من �أوجه
اال�ستفادة ،وكل هذا يدل على مكانة برامج ال�شريعة يف اململكة و�أن امل�سلمني يف العامل الإ�سالمي وخارجه
ينظرون �إليها نظرة االحتذاء واالقتداء ،وال �سيما �أنها �أ�س�ست يف بالد فيها قبلة امل�سلمني ،وم�أوى �أفئدتهم.

طبيعة برنامج ال�شريعة وخ�صائ�صه:
يعتمد برنامج ال�شريعة على جمموعة منظمة من الوحدات الدرا�سية املعتمدة من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي
يتبع لها الربنامج ،وهي موزعة بني متطلبات اجلامعة ومتطلبات الكلية ومتطلبات التخ�ص�ص (�إجبارية
واختيارية)� ،إىل جانب متطلبات �أخرى ملقررات ت�أ�سي�سية وم�ساندة للتخ�ص�ص ،وعادة ما تكون مدة
الدرا�سة يف الربنامج مو�ضوعة على ثمان م�ستويات درا�سية ،ت�ستغرق ـ غالب ًا ـ �أربعة �أعوام درا�سية .
ويقبل برنامج ال�شريعة الطلبة احلا�صلني على �شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها.
ويقوم بالتدري�س يف الربنامج عدد من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف ال�شريعة بعلومها املختلفة وجماالتها
املتعددة.
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ويعنى برنامج ال�شريعة بدرا�سة الفقه الإ�سالمي يف �أبوابه املتعددة ،وقواعده املتنوعة ،كما يعنى بدرا�سة
�أ�صول الفقه ،مبا يت�ضمنه من قواعد كلية وداللية ،وم�صادر ا�ستدالل ،وقواعد لال�ستنباط واالجتهاد،
وغري ذلك ،بالإ�ضافة �إىل ما يت�صل بذلك من علوم �شرعية ت�أ�سي�سية ،كالقر�آن وعلومه و�آيات الأحكام،
وعلوم احلديث و�أحاديث الأحكام ،والعقيدة واللغة العربية ،وبع�ض العلوم امل�ساندة التي ترتبط باملكون
الثقايف خلريج ال�شريعة ،كما يتمر�س الطالب على كتابة البحوث العلمية الفقهية والأ�صولية.
ويح�صل الطالب عند �إمتام الربنامج على درجة البكالوريو�س يف ال�شريعة.
وتعترب هذه الدرجة امل�ؤهل الأ�سا�سي للعمل يف عدد من املجاالت املهنية التي تتطلب مهارات عالية ،ولهذا
ف�إن الربنامج يطور املعارف واملهارات الالزمة ملمار�سة هذه املهن.

جماالت اخلريجني:

�أهم جماالت خريجي برنامج ال�شريعة يف الع�صر احلا�ضر ما يلي:
• الق�ضاء.
• الإفتاء.
• التدري�س يف اجلامعات والتعليم العام.
• التحقيق واالدعاء العام.
• الوظائف العدلية (كتابة العدل ،وكتابة ال�ضبط ،ونحوها).
• املحاماة.
• احل�سبة.
• الدعوة .
• ال�ش�ؤون الدينية �أو الإر�شاد الديني يف القطاعات الع�سكرية واملدنية.
• الإمامة واخلطابة.
• اال�ست�شارات ال�شرعية.
• التحقيق الإداري.
• الهيئات ال�شرعية يف امل�صارف الإ�سالمية.
• مراكز البحوث ال�شرعية .

الأهداف امل�شرتكة لربامج ال�شريعة:

� .1إعداد علماء وباحثني ومفكرين مت�ضلعني يف علوم ال�شريعة ومقا�صدها ،ولديهم املهارات الالزمة
ملمار�سة ن�شاطهم العلمي والبحثي والفكري يف املجتمع.
 .2تكوين امللكة الفقهية لدى الطالب ،والتي تقوم على التحليل واال�ستنباط واال�ستدالل والبحث العلمي.
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 .3ربط املعرفة النظرية بتطبيقاتها العملية ،مع العناية بالق�ضايا امل�ستجدة والنوازل املعا�صرة.
� .4سد حاجة املجتمع يف جماالت التخ�ص�ص املتنوعة ،كالتعليم والإفتاء والدعوة والق�ضاء واحل�سبة
واال�ست�شارات ال�شرعية ،ونحوها من املجاالت احليوية.
 .5الإ�سهام يف خدمة املجتمع بن�شر العلم ال�شرعي بني �أفراده وحت�صينه من االنحرافات الفكرية
وال�سلوكية.
 .6تنمية مهارات القراءة واالت�صال والتفكري والبحث العلمي ،وت�أهيل اخلريج لإكمال الدرا�سات
العليا يف جمال التخ�ص�ص.
 .7الإ�سهام يف ت�أهيل طائفة من �أبناء امل�سلمني من طالب املنح الدرا�سية.
 .8تقدمي اال�ست�شارات ال�شرعية والفكرية للجهات ذات العالقة.
 .9تر�سيخ منهج الو�سطية واالعتدال ،والفهم امل�ؤ�صل لبناء ال�شخ�صية الإ�سالمية املتوازنة.

حتديد الو�ضع الراهن لربامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية:

تختلف برامج ال�شريعة القائمة يف اململكة يف الع�صر احلا�ضر من ناحية خرباتها وقدراتها اال�ستيعابية،
وتوافر الإمكانيات لها.
فهناك الربامج قدمية الن�ش�أة؛ كربنامج ال�شريعة يف جامعة �أم القرى ،وجامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،واجلامعة الإ�سالمية ،وجامعة الق�صيم ،وجامعة امللك خالد ،وكلية ال�شريعة بالأح�ساء،
فهذه الربامج عدد الدار�سني فيها كبري ،وتخرج فيها �أعداد كبرية من الطالب ل�سنوات طويلة ،والتحقوا
يف جماالت التوظيف املختلفة ،ومازالت هذه الربامج قائمة ،وقد تو�سع كثري منها وازداد عدد الطالب
امللتحقني بها.
وهناك الربامج حديثة الن�ش�أة ،وهي التي ا�ستحدثت م�ؤخر ًا ،كربنامج ال�شريعة يف جامعة الطائف،
وجامعة حائل ،وجامعة جازان ،وجامعة جنران ،وجامعة الدمام ،وجامعة اجلوف ،وجامعة تبوك.
وينتظر هذه الربامج م�ستقبل م�شرق ،و�إقبال كبري من الطالب بالنظر �إىل احلاجة �إليها يف تلك املناطق.
وت�سعى جميع برامج ال�شريعة ـ كغريها من الربامج الأكادميية يف اجلامعات ال�سعودية ـ للتطوير امل�ستمر
والأخذ باجلودة ال�شاملة يف جميع جماالت براجمها الأكادميية ،لتح�صل على االعتماد الأكادميي
من الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي باململكة ،وقد خطت بع�ضها يف �سبيل ذلك خطوات
متميزة ،و�شرع البع�ض الآخر يف تنفيذ م�شروعات تطويرية للت�أهل لالعتماد الأكادميي.
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املوا�صفات العامة خلريج برنامج ال�شريعة:

ينبغي �أن يكون احلا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف برنامج ال�شريعة قد حتققت فيه املوا�صفات التالية:
 -1الت�أهل يف جماالت التخ�ص�ص ،وهي :الفقه و�أ�صوله وقواعده وغريها ،مبا يجعله ي�سهم يف جماالت
التوظيف املنا�سبة ،كالتعليم والق�ضاء والإفتاء واال�ست�شارات ال�شرعية ،وغريها.
 -2املعرفة بالعلوم ال�شرعية الت�أ�سي�سية ،وي�شمل ذلك :معرفة القر�آن وعلومه و�آيات الأحكام ،وعلوم
احلديث و�أحاديث الأحكام ،والعقيدة ،لأهميتها يف تكوين التخ�ص�ص ال�شرعي.
 -3اتقان اللغة العربية نظري ًا وعملي ًا ،بحيث ال يلحن يف القراءة والكتابة ،ويكون متمكن ًا من قواعد
اللغة ،مكت�سب ًا ملهارة التحرير العربي ،ويح�سن �إي�صال املعاين بالأ�سلوب املنا�سب.
 -4معرفة الثقافة الإ�سالمية واالطالع على ثقافة الع�صر ومعطياته احل�ضارية ،والقدرة على اال�ستفادة
من تقنيات الع�صر ومبتكراته مبا يخدم التخ�ص�ص.
 -5الإملام باملبادئ العامة لالقت�صاد ،والتمكن من فهم الق�ضايا االقت�صادية املعا�صرة و�أثرها على
املعامالت املالية.
 -6املعرفة مبناهج البحث وحتقيق الرتاث ،والقدرة على البحث العلمي يف امل�سائل الأ�صولية والفقهية؛
ليكون م�ساهم ًا وم�شارك ًا فاع ًال يف حركة االجتهاد الفقهي املعا�صر.
 -7اكت�ساب امللكة الفقهية التي جتعل الطالب قادر ًا على ا�ستنباط الأحكام واال�ستدالل والتحليل
والتقومي وفق قواعد ال�شريعة و�أ�صولها.
 -8معرفة الأحكام ال�شرعية لأبرز النوازل الفقهية يف العبادات واملعامالت و�أحكام الأ�سرة واجلنايات
ويف املجال الطبي ،ونحو ذلك من املجاالت ،واملهارة يف معاجلة النوازل واحلوادث املتجددة.
 -9اكت�ساب املهارات املعرفية والعملية الالزمة التي متكنه من القيام مبهامه العملية على �أح�سن وجه.
 -10التحلي ب�أخالقيات التخ�ص�ص و�آداب املهن التي ي�ؤهل لها ،من خالل �إبداء الر�أي مبو�ضوعية وجترد،
والنقا�ش واحلوار ب�شكل بناء ،وال�صدق والأمانة يف القول والعمل.
 -11القدرة على القيادة ،واال�ستعداد للتعاون مع الآخرين يف امل�شاريع واملبادرات امل�شرتكة ،والعمل
بروح الفريق.
 -12امل�شاركة يف الأن�شطة ملواكبة �أحدث امل�ستجدات يف املجال الأكادميي واملهني.
 -13اكت�ساب �سمات ال�شخ�صية الإ�سالمية الو�سطية املتوازنة القائمة على العقيدة ال�صحيحة ،فيكون
قدوة �صاحلة ت�سهم يف �إعداد جيل و�سطي يفهم الإ�سالم فهم ًا �شمولي ًا بعيد ًا عن الغلو واجلفاء.
 -14القدرة على خدمة املجتمع من خالل بيان الأحكام ال�شرعية ،وتب�صري النا�س ب�أمور دينهم ،والإ�سهام
ب�إعداد البحوث الفقهية التي يحتاجها املجتمع ،وبخا�صة يف الق�ضايا املعا�صرة لتلبية متطلبات التنمية.
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 -15االعتزاز بهويته وانتمائه الإ�سالمي ،و�إدراك خ�صو�صية بالده الإ�سالمية.

االحتياج امل�ستقبلي من خريجي برامج ال�شريعة يف املجاالت املختلفة:

توجد العديد من امل�ؤ�شرات التي ميكن من خاللها حتديد مدى االحتياج ملخرجات برامج ال�شريعة
يف املجاالت املختلفة ،ومن ذلك ما يلي:
• احلاجة املا�سة �إىل زيادة عدد الق�ضاة ,حيث جاء يف �إح�صائية �صدرت من وزارة اخلدمة املدنية
�أن عدد الق�ضاة يف اململكة �سواء يف الق�ضاء العام �أو ديوان املظامل �أو االخت�صا�صات الق�ضائية
الأخرى ال يتجاوز ( )1844قا�ضي ًا ،ويبلغ عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية ح�سب تقرير
م�صلحة الإح�صاءات العامة ال�صادر عام (2011م) ،)28,376,355( :مما يعني �أن �ستة ق�ضاة
تقريب ًا يق�ضون لكل مائة �ألف �شخ�ص(،قا�ض واحد لكل (� )19571شخ�ص تقريب ًا) ،يف حني �أن
الن�سبة املثبتة دولي ًا للتقا�ضي حتدد ( )30قا�ضي ًا لكل (� )100ألف من عدد ال�سكان (قا�ض لكل
� )3333شخ�ص ،وبذلك يظهر مقدار العجز يف عدد الق�ضاة بالن�سبة لعدد ال�سكان ،مما يظهر
احلاجة الكبرية ملخرجات كليات ال�شريعة يف جمال الق�ضاء.
• عدد املحامني يف اململكة بلغ ( )1611حمامي ًا تقريب ًا ،وهذا يعني �أن حمامي ًا واحد ًا ٌ
مهيئ للدفاع
عن (� )16845شخ�ص ًا ،وهذا العدد من املحامني يعترب قلي ًال جد ًا مقارنة مبا تتطلبه حاجة املجتمع
وال�سوق اخلارجي.
• حتتاج هيئة التحقيق واالدعاء العام لتوظيف ما يقرب من( )275خريج ًا من خريجي ال�شريعة
�سنوي ًا يف املرحلة احلالية ،وهذا بح�سب ما نقله امل�س�ؤولون فيها خالل حلقة النقا�ش التي عقدت
حول برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية.
عي وزارة الرتبية والتعليم من معلمي الرتبية الإ�سالمية قرابة ( )500معلم تقريب ًا يف كل عام
• ُت نِّ
درا�سي.
• ال تزال احلاجة ما�سة �إىل ال�شرعيني املهتمني باملجاالت االقت�صادية املعا�صرة ,ففي تقرير �أ�صدرته
م�ؤ�س�سة ( فوندز وورك ) اال�ست�شارية ظهر من خالله ندرة العلماء واخلرباء املتخ�ص�صني يف الق�ضايا
االقت�صادية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي  ,وقال التقرير� :إن ( ) 20فقيه ًا فقط ير�سمون م�ستقبل
امل�صرفية الإ�سالمية.
هذه بع�ض امل�ؤ�شرات من خالل بع�ض جهات التوظيف خلريجي برنامج ال�شريعة ،ومما �سبق ميكن القول ب�أن هذا
الطلب ملخرجات برامج ال�شريعة قد يندر �أن يتوافر لأي برنامج �آخر؛ �إذ �إن من �أهم ميزات برامج ال�شريعة
حاجة �سوق العمل ال�شديدة ملخرجاتها ،وتنوعها ،ومنا�سبتها لعدد كبري من امللتحقني �ضمن برامج ال�شريعة.
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التعريف بوثيقة معايري حمتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية:
�أهمية وثيقة املعايري:

مما ال �شك فيه �أن اجلودة مل تعد �ضرب ًا من الرتف �أو ن�سق ًا من التغيري بغية م�سايرة الركب ,بل �أ�ضحت
مبفهومها ال�شامل �ضرورة ملحة لكل م�ؤ�س�سة تعليمية ترنو �إىل التح�سني امل�ستمر لنوعية براجمها
واالرتقاء الدائم مب�ستوى خمرجاتها ،وملا كان من متطلبات ذلك حتديدُ معايري قيا�سية ,بغية الو�صول
لر�ؤية وا�ضحة للأهداف املن�شودة واملخرجات املطلوبة� ,سواء فيما يتعلق بال�سياق امل�ؤ�س�سي للربنامج
والعمليات التي يدار بها �أو امل�ستفيدين من الربنامج �أو القائمني على تنفيذه �أو جودة التعليم والتدري�س
املُقدّ م� ,أو البنية التحتية للربنامج �أو �إ�سهاماته التي يقدمها للمجتمع� ,أو غري ذلك من املجاالت التي يجب
�أن ُت�شمل مبعايري وحمددات وا�ضحة ,ال تقل عن احلد املرغوب فيه للمعايري الأكادميية القيا�سية عاملي ًا,
ومبا يتوافق مع ر�سالة الربنامج ,ويتما�شى مع هوية املجتمع ال�سعودي امل�سلم ب�سياقها ال�شرعي والثقايف
واالجتماعي والتاريخي ,ويتنا�سب وطبيعة برامج ال�شريعة وما يقدّ م فيها من معارف ومدارك ومهارات،
وكل ذلك من �أجل الو�صول بخريجي برنامج ال�شريعة �إىل �أعلى امل�ستويات وفق تلك املعايري القيا�سية ،مما
يتيح لهم الأداء املتميز للمهام املناطة بهم خلدمة جمتمعهم ,ومبا ي�ؤهلهم للمناف�سة املحلية والإقليمية
والعاملية مقارنة بالربامج املناظرة.
وملا كانت اململكة العربية ال�سعودية حتوي قبلة امل�سلمني ومهوى الأفئدة وم�أرز الإ�سالم يف م�شارق الأر�ض
ومغاربها كان من املنا�سب �أن تتبنى الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي يف اململكة العربية
ال�سعودية بناء معايري قيا�سية تنا�سب برامج ال�شريعة ،وتراعي خ�صو�صيتها ،وت�ضمن جودتها وحت�سينها
ً
خدمة لربامج ال�شريعة و�سعي ًا لتميز
امل�ستمر ,فكان هذا امل�شروع ليغطي هذا اجلانب املهم وي�سهم مبا يلزم،
خريجيها وقيامهم بخدمة وطنهم وجمتمعهم بكفاءة عالية يف �شتى امليادين املتعلقة بتخ�ص�صهم ,مبا يف
ذلك الإفتاء والق�ضاء والتحقيق واالدعاء واملحاماة والتعليم واال�ست�شارات ال�شرعية يف �ش�ؤون االقت�صاد
والطب وغريها من مناحي احلياة التي ال ي�ستغني عنها �أي جمتمع من املجتمعات ،كما ميكن �أن ُي َقدَّ م هذا
امل�شروع كتجربة رائدة ،ت�ستفيد منها برامج ال�شريعة يف العامل الإ�سالمي.

الهدف العام لوثيقة املعايري:

و�ضع املعايري الأكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية مبا ي�ضمن تعلم نوعي متميز يف
الربامج التي تقدم ،ويك�سب الثقة املحلية والعاملية يف قدرة خريجي هذه الربامج وكفاءة �أدائهم.

الأهداف التف�صيلية للوثيقة:

تهدف وثيقة معايري حمتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية �إىل ما يلي:
1ـ حتديد جماالت حمتوى برنامج ال�شريعة ،وتعيني �أوزان كل جمال يف اخلطط الدرا�سية للربامج.
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2ـ و�ضع معايري قيا�سية ملحتوى برنامج ال�شريعة يف مرحلة البكالوريو�س ،وم�ؤ�شرات �أداء لتلك املعايري،
تكون مبثابة احلد الأدنى من املعارف واملهارات التي يجب �أن تت�ضمنها برامج ال�شريعة يف اجلامعات
ال�سعودية ،مبا يوافق حاجات املجتمع و�سوق العمل؛ لتكون املرجعية لكافة الربامج احلالية
وامل�ستحدثة ,وتعترب حمكات لتحقيق جودة املحتوى املقدم للطلبة ،وميزان ًا ينطلق منه للمقارنة بني
الربامج املماثلة املحلية والدولية.

الفر�ص املتاحة يف املجتمع:
•

•
•
•

�إقبال املجتمع على تعلم العلوم ال�شرعية ،وذلك لكون تعلمها مطلوب ًا لذاته ،لأنه يتعلق بهوية
الأمةويحتاج �إليه كل م�سلم.
التو�سع يف الطلب على خمرجات برامج ال�شريعة ( وبخا�صة يف الق�ضاء واملحاماة ،والتحقيق
واالدعاء العام ،واال�ست�شارات ال�شرعية ).
االحتياج العاملي للم�صرفية الإ�سالمية ،وبخا�صة بعد الأزمة االقت�صادية العاملية ،مما �أ�سهم يف
ارتفاع الطلب على اال�ست�شارات ال�شرعية يف هذا اجلانب.
احتياج املجتمع للمتخ�ص�صني يف الإفتاء امللتزم بال�ضوابط ال�شرعية وفق الفهم العميق للعلوم
ال�شرعية وكيفية ا�ستعمالها يف ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية يف النوازل املعا�صرة.

كيفية ا�ستغالل هذه الفر�ص يف تطوير الربامج:

هذا يحتم �ضرورة تطوير برامج ال�شريعة مبا يتوافق مع هذا الطلب ،وي�أخذ يف احل�سبان مراعاة حاجات
جهات التوظيف ،والرتكيز على اجلانب املهاري ،مع املحافظة على قوة الإعداد العلمي يف مقررات جماالت
التخ�ص�ص ،والعلوم الت�أ�سي�سية وامل�ساندة.

التحديات:

• �إدخال عمليات �ضمان وحت�سني اجلودة على م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ومتابعة ومراقبة ذلك عن
طريق الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ،مما ي�شكل حتدي ًا جلميع الربامج نحو الرغبة
يف �إحراز ال�سبق يف عمليات االعتماد الأكادميي لتلك الربامج ،وي�ضفي نوع ًا من التناف�س املطلوب يف
هذه املرحلة .
• �صدور نظام الق�ضاء اجلديد و�إعادة هيكلة جمال�سه ،مما يحتم تطوير برامج ال�شريعة لتواكب
تلك املتغريات.
• �صدور �أنظمة املرافعات ال�شرعية ،والإجراءات اجلزائية ،واملحاماة ،والرهن العقاري ،وغريها
من الأنظمة املعتمدة يف مرجعيتها على الإطار ال�شرعي ،مما يحتم تطوير برامج ال�شريعة ،لي�ستفيد

21

طالبها من تلك الأنظمة ويح�سنوا تطبيقها يف امليدان.
• كرثة النوازل وامل�ستجدات يف جماالت الق�ضاء والطب واملعامالت املالية وغريها من نواحي احلياة،
مما ي�ستدعي اال�ستمرارية يف تطوير املحتوى العلمي واملهاري املقدم للطالب ،لت�ستوعب تلك
امل�ستجدات.

كيفية مواجهتها:

ميكن مواجهة ذلك من خالل تطوير برامج ال�شريعة ،وحتديد جماالتها التخ�ص�صية والت�أ�سي�سية
وامل�ساندة ،وو�ضع املعايري وامل�ؤ�شرات الالزمة لتحقيق ذلك ،وفق موازنة دقيقة تراعي املتغريات وتفي
باحتياجات جهات التوظيف املتعددة  ،من دون �أن ي�ؤثر ذلك على �أ�صالة الربامج وقوتها العلمية،
وهذا بال �شك ي�سهم يف متيز برامج ال�شريعة وت�أديتها للدور احليوي املناط بها على �أكمل وجه ،وميكّن
خريجيها من �أداء امل�أمول منهم بكفاءة عالية� ،ضمن مقررات تلتزم الت�أ�صيل العلمي ،وتواكب امل�ستجدات
واملتغريات ،وتلبي احتياجات املجتمع.

منهجية �إعداد وثيقة املعايري ومراحل العمل:

�صدرت موافقة معايل وزير التعليم العايل على ت�شكيل جلنة للعمل يف امل�شروع وذلك بتاريخ:
1431/11/9هـ �شرح ًا على خطاب الأمني العام للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ذي
الرقم  ،31/577وعليه فقد مت �إعداد وثيقة معايري حمتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية
وفق منهجية حمددة ،و�ضمن مراحل للعمل يف جدول زمني حمدد ،وقد بذل �أع�ضاء جلنة امل�شروع جهود ًا
م�ضنية يف �سبيل �إمتام الوثيقة على ح�سب املخطط له.

وميكن تلخي�ص مراحل العمل يف هذا امل�شروع على النحو الآتي:
�أو ً
ال :تكوين اللجنة الت�أ�سي�سية للم�شروع و�إعداد الهيكل الأ�سا�سي له ،وجمع اخلطط الدرا�سية ملجموعة
من برامج ال�شريعة من داخل اململكة وخارجها ،وحتليلها ومقارنتها.

ثاني ًا :تكوين جلنة �إعداد معايري املحتوى لربامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية ،والعمل على حتديد
جماالت برنامج ال�شريعة ،و�صياغة معايري املحتوى وم�ؤ�شراتها وفق املنهجية املتبعة يف �إعداد املعايري
القيا�سية.
ثالث ًا :حتكيم جميع املجاالت واملعايري وامل�ؤ�شرات من قبل نخبة من املتخ�ص�صني واخلرباء من داخل
اململكة وخارجها.

رابع ًا :مراجعة عمل املحكمني وحتليل ا�ستبانات التحكيم وا�ستخال�ص النتائج.
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خام�س ًا :ال�صياغة النهائية لوثيقة املعايري بعد اال�ستفادة من نتائج التحكيم.
�ساد�س ًا� :إعالن الوثيقة.

خال�صة حتليلية عن كل مرحلة من مراحل امل�شروع:
�أو ًال :مرحلة تكوين اللجنة الت�أ�سي�سية للم�شروع:
وقد مت يف هذه املرحلة ما يلي:
1ـ �إعداد الهيكل الأ�سا�سي للم�شروع ،وقد ت�ضمن ما يلي:
•
•
•
•
•

ا�سم امل�شروع و�أهميته ور�سالته و�أهدافه.
التعرف على الفر�ص املتاحة يف املجتمع وكيفية ا�ستغاللها يف تطوير برامج ال�شريعة.
التعرف على التحديات التي تواجه برامج ال�شريعة ،وكيفية مواجهتها.
خطوات امل�شروع الأ�سا�سية ومدته املقرتحة.
مراحل تنفيذ امل�شروع مع الإطار الزمني لها و�أهداف كل مرحلة.

2ـ زيارة املواقع الإلكرتونية لربامج ال�شريعة يف جامعات اململكة والعامل الإ�سالمي،
والتعرف على تلك الربامج وخططها الدرا�سية الختيار ما ينا�سب بغر�ض التحليل واملقارنة.
3ـ جمع تفا�صيل اخلطط الدرا�سية لثمانية برامج من برامج ال�شريعة يف اجلامعات
ال�سعودية ،وهي الربامج القائمة حالي ًا ،وقد �شمل ذلك برامج ال�شريعة يف الكليات التالية:
كلية ال�شريعة بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض.
كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة �أم القرى مبكة املكرمة.
كلية ال�شريعة باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة.
كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الق�صيم.
كلية ال�شريعة و�أ�صول الدين بجامعة امللك خالد.
كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية يف الأح�ساء التابعة جلامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
كلية ال�شريعة والأنظمة بجامعة الطائف.
كلية ال�شريعة والقانون بجامعة جازان.

4ـ �إجراء مقارنة بني جميع تلك اخلطط؛ ببيان �أوجه الت�شابه واالختالف بينها،
وعمل جداول تبني العديد من �أوجه املقارنة ،وحتليل البيانات مبا يخدم �أهداف امل�شروع.
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5ـ االطالع على اخلطط الدرا�سية املعتمدة لربامج خمتارة من برامج ال�شريعة يف
كليات ال�شريعة يف بع�ض جامعات العامل الإ�سالمي ،وقد اختري من ذلك برامج ال�شريعة
يف كل من:

كلية ال�شريعة والقانون يف جامعة الأزهر.
كلية ال�شريعة بجامعة الكويت.
برنامج الفقه و�أ�صوله يف كلية معارف الوحي والعلوم الإن�سانية باجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا.
كما متت مقارنة خطط هذه الربامج باخلطط الدرا�سية لربامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية،
والتي �سبق ذكرها.

ثاني ًا :تكوين جلنة �إعداد معايري املحتوى لربامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية،
والعمل على حتديد جماالت برنامج ال�شريعة ،و�صياغة معايري املحتوى وم�ؤ�شراتها وفق
املنهجية املتبعة يف �إعداد املعايري القيا�سية.

وقد ُمثلتْ اللجنة من جميع كليات ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية ،بحيث ت�شمل جميع الكليات التي لها
برامج مقامة وخطط درا�سية كاملة� ،إىل جانب نخبة من املتخ�ص�صني من اجلمعية الفقهية ال�سعودية.
ومت تهيئة �أع�ضاء اللجنة من خالل تدريبهم على �أعمال امل�شروع ومراحله ،وو�سائل تنفيذها ،فعقدت
لهم ور�شة عمل تدريبية� ،أعدتها الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ،بعنوان :كيفية �إعداد
املعايري الأكادميية وتو�صيف الربامج وفق الإطار الوطني للم�ؤهالت ومتطلبات الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد الأكادميي.
ثم ّ
مت تق�سيم �أع�ضاء اللجنة �إىل �ست جلان فرعية ،كل جلنة مكونة من ع�ضوين �أو ثالثة ،و�أوكل �إىل
كل جلنة القيام بجزء من �أجزاء امل�شروع وفق جدول زمني حمدد.
وقد مت من خالل تلك اللجان جمع املعايري وامل�ؤ�شرات املبدئية ملحتوى برنامج ال�شريعة ،ثم مناق�شتها
يف اجتماعات اللجنة بكامل �أع�ضائها ،مع اال�ستفادة مما �سي�أتي ذكره من م�صادر وخربات وزيارات
وا�ستكتابات و�أوراق عمل وحلقات نقا�ش ،وغريها� ،إىل جانب التوا�صل امل�ستمر مع �أع�ضاء هيئات التدري�س
والأق�سام العلمية يف كليات ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية عن طريق ممثلي اللجنة يف تلك اجلامعات.
وقد قامت اللجنة يف هذه املرحلة مبا يلي:
 .1ا�ستكتاب جمموعة من املتخ�ص�صني واخلرباء يف جماالت علوم ال�شريعة ،لال�ستفادة من خرباتهم يف
حتديد املجاالت واملعايري املنا�سبة لربامج ال�شريعة:
وقد ا�ستكتب فريق العمل عدد ًا من العلماء واملتخ�ص�صني من داخل اململكة العربية ال�سعودية
�سواء �أكان ذلك يف جمال تعليمها وتدري�سها� ،أم
وخارجها ،ممن لهم عالقة وطيدة بربامج ال�شريعة،
ٌ
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كان يف جمال توظيف خريجيها يف املجاالت التي ت�ؤهل لها هذه الربامج ،كالق�ضاء والتحقيق واالدعاء
العام والإفتاء واحل�سبة والتعليم والدعوة واال�ست�شارات املالية والنظامية ،وغريها.

وقد �شملت حماور اال�ستكتاب ما يلي:

حتديد جماالت برنامج ال�شريعة التخ�ص�صية والت�أ�سي�سية وامل�ساندة.
املعارف واملهارات الالزمة خلريجي برامج ال�شريعة.
االقرتاحات التي ت�سهم يف حت�سني برامج ال�شريعة.
وقد بلغ عدد امل�ستكتبني �أكرث من ثمانني عامل ًا متخ�ص�ص ًا ،ا�ستجاب منهم للكتابة يف حماور اال�ستكتاب
ال�سابق ذكرها ت�سعة ع�شر م�ستكتب ًا من داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها ،من الرجال والن�ساء.
ويف امللحق بيان ب�أ�سماء امل�ستكتبني ،وما حوته �إجاباتهم الرثية من �آراء ومقرتحات �أ�سهمت يف �إثراء امل�شروع.
وقد نظرت اللجنة يف هذه اال�ستكتابات نظرة فاح�صة ،ودر�ستها درا�سة مت�أنية ،وحللت ما ورد فيها من
معلومات حتلي ًال علمي ًا دقيق ًا ،وا�ستفادت مما �أبداه امل�ستكتبون و�أ�ضافوه واقرتحوه.

وكان من �أهم م�ستخل�صات تلك اال�ستكتابات ما يلي:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

الإ�شادة بتميز خريجي برامج ال�شريعة ،ومتكنهم من القيام بالأعمال املناطة بهم على �أح�سن
وجه من حيث العموم.
العناية باملراجع الأ�صيلة يف تدري�س مقررات الربامج.
�إعطاء �أولوية �أعلى لدرا�سة النوازل الفقهية ،وبخا�صة يف املجال االقت�صادي يف جميع برامج
ال�شريعة.
�إعطاء مزيد عناية بتدري�س الفقه املقارن بني املذاهب.
التجديد يف طريقة تدري�س �أ�صول الفقه ،والبعد به عن اجلانب النظري ال�صرف.
�إعطاء مزيد اهتمام بقواعد الفقه ،واختيار الطريقة املنا�سبة لتدري�سها.
حتديد منهج متوازن يف تدري�س جمايل التف�سري واحلديث يف برامج ال�شريعة ،على نحو تتكامل
به املعارف واملهارات مع جمال الفقه ،دون تكرار �أو تعار�ض.
تدري�س الأنظمة الق�ضائية املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
تدري�س مقرر التحرير العربي؛ من �أجل معاجلة ال�ضعف اللغوي املوجود يف بع�ض خريجي برامج
ال�شريعة.
زيادة االهتمام بالبحث العلمي ،وتعويد الطالب عليه عملي ًا.
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 .2القيام ب�سل�سلة من الزيارات لكثري من العلماء واملتخ�ص�صني يف ال�شريعة ملناق�شة
املجاالت واملعايري الالزمة خلريج برنامج ال�شريعة:
بناء على �أحد معيارين:
وقد مت اختيار ال�شخ�صيات ً
• ال�شخ�صيات العلمية ذات التجربة الرثية.
• اخلربة يف بناء املعايري الأكادميية لربنامج ال�شريعة.

وبناء على ذلك فقد زارت اللجنة ال�شخ�صيات التالية:
ً

�سماحة ال�شيخ :عبدالعزيز بن عبد اهلل �آل ال�شيخ مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية.
معايل الدكتور� :صالح بن عبداهلل بن حميد رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء �سابق ًا.
معايل ال�شيخ� :صالح بن عبدالرحمن احل�صني الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي
�سابق ًا وع�ضو هيئة كبار العلماء.
معايل الدكتور :عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي الأمني العام لرابطة العامل الإ�سالمي.
معايل ال�شيخ :عبدالعزيز بن حمني احلمني الرئي�س العام لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
�سابق ًا.
معايل ال�شيخ الأ�ستاذ الدكتور� /أحمد بن علي �سري املباركي ع�ضو اللجنة الدائمة للإفتاء يف اململكة.
معايل ال�شيخ :عبد اهلل بن حممد �آل خنني ع�ضو اللجنة الدائمة للإفتاء يف اململكة.
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري /عبدالعزيز بن �سطام بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ع�ضو جلنة االعتماد
الوظيفي الق�ضائي التابع للمجل�س الأعلى للق�ضاء ،وع�ضو هيئة التدري�س باملعهد العايل للق�ضاء.

وقد مت خالل هذه الزيارات مناق�شة املحاور التالية:

• التعريف مب�شروع �إعداد معايري املحتوى لربامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية ،واجلهة امل�سند
�إليها الإ�شراف عليه ،وهي :الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي.
• جماالت برنامج ال�شريعة واملعارف واملهارات الالزمة خلريج الربنامج.
• طلب حتكيم خمرجات امل�شروع بعد �إجنازه من قبل هذه ال�شخ�صيات.

 .3القيام ب�سل�سلة من الزيارات لكثري من اجلهات ذات العالقة بربنامج ال�شريعة.
بناء على توافر �أحد املعايري التالية:
وقد مت اختيار هذه اجلهات ً
• �أن تكون اجلهة علمية متخ�ص�صة ،لها عالقة مبجاالت برنامج كليات ال�شريعة.
• �أن تكون اجلهة م�ستفيدة من خمرجات كليات ال�شريعة.
• �أن تكون اجلهة من اجلهات التي تعنى بالتقومي والقيا�س واجلودة.
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وبناء على ذلك فقد زارت اللجنة اجلهات التالية:
ً

الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باململكة العربية ال�سعودية.
وزارة العدل ،واالجتماع مبعايل وكيل وزارة العدل.
املجل�س الأعلى للق�ضاء.
ديوان املظامل.
املحكمة العليا.
جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية مبجل�س ال�شورى.
الرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
رابطة العامل الإ�سالمي.
املركز الوطني للقيا�س والتقومي يف التعليم العايل.
وقد مت خالل الزيارة االطالع على نتائج االختبارات املختلفة التي عقدها املركز خلريجي كليات
ال�شريعة يف اململكة ،مما ميهد لتحليل تلك النتائج ،واال�ستفادة من م�ضامينها.

وقد مت خالل هذه الزيارات مناق�شة املحاور التالية:
•

•
•
•

التعريف مب�شروع �إعداد معايري املحتوى لربامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية ،واجلهة امل�سند
�إليها الإ�شراف عليه ،وهي :الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي.
حتديد االحتياج امل�ستقبلي من خريجي كليات ال�شريعة للعمل يف تلك اجلهات.
الإفادة مبا لدى تلك اجلهات من ر�ؤى ومقرتحات حول جماالت برنامج ال�شريعة واملعارف واملهارات
الالزمة خلريج الربنامج.
تبادل الآراء مع تلك اجلهات حول ال�شخ�صيات العلمية املنا�سبة لتحكيم خمرجات امل�شروع بعد
�إجنازه.

� .4إقامة خم�س حلقات نقا�ش مو�سعة مع جهات التوظيف خلريجي برامج ال�شريعة
يف اململكة:
و�شمل ذلك حلقات نقا�ش مع اجلهات التالية:
• املجل�س الأعلى للق�ضاء.
• هيئة التحقيق واالدعاء العام.
• وزارة الرتبية والتعليم.
• مكاتب املحاماة واال�ست�شارات ال�شرعية والقانونية ،وذلك مب�شاركة نخبة من املحامني وامل�ست�شارين
ال�شرعيني والقانونيني.
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• البنوك وامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وذلك مب�شاركة �أمناء الهيئات ال�شرعية يف
البنوك الإ�سالمية (م�صرف الراجحي ،وبنك البالد ،وم�صرف الإمناء)� ،إىل جانب جمموعة من
اخلرباء املاليني وم�س�ؤويل التوظيف يف البنوك املذكورة.
وقد طرحت يف كل حلقة جمموعة من البحوث و�أوراق العمل ،مت النقا�ش حولها من خالل املحاور التالية:
العنــــــــــــــوان

املحور
الأول حتديد االحتياج امل�ستقبلي من خريجي كليات ال�شريعة للعمل يف جهات التوظيف املتعددة.
الثاين املعارف الالزمة خلريج ال�شريعة للعمل يف كل جهة من جهات التوظيف ،وكيفية حتقيقها من خالل برامج ال�شريعة
الثالث املهارات الالزمة خلريج ال�شريعة للعمل يف كل جهة من جهات التوظيف  ،وكيفية حتقيقها من خالل برامج ال�شريعة

وقد خل�صت هذه احللقات �إىل عدد من النتائج ،منها ما يلي:

• احلاجة ال�شديدة خلريجي برامج ال�شريعة يف خمتلف اجلهات ،وبالأخ�ص( :الق�ضاء ،املحاماة،
امل�صارف الإ�سالمية).
• �ضرورة مواكبة الع�صر ب�إ�ضافة بع�ض املعارف واملهارات املتعلقة بامل�ستجدات املعا�صرة يف اخلطط
الدرا�سية لربامج ال�شريعة.
• �أهمية التكامل بني العلوم التخ�ص�صية والعلوم الت�أ�سي�سية وامل�ساندة.
• العناية بالتطبيق العملي والتدريب امليداين لرفع م�ستوى خريجي برامج ال�شريعة.
• حاجة خريج برامج ال�شريعة �إىل مهارات يكت�سبها من خالل درا�سته ،وهذه املهارات ت�ستدعي
تغيري �أ�ساليب التدري�س والتقومي.

 .5عقد ما يزيد على ع�شرة لقاءات مع نخب من املتخ�ص�صني يف جمال العلوم الت�أ�سي�سية
وامل�ساندة لربنامج ال�شريعة ،منها ما كان من خالل حلقات النقا�ش ،ومنها ما كان من
خالل ور�ش العمل �أو جل�سات الع�صف الذهني.
وقد �شمل ذلك املتخ�ص�صني يف املجاالت التالية
• جمال القر�آن وعلومه و�آيات الأحكام.
• جمال علوم احلديث و�أحاديث الأحكام.
• جمال العقيدة والأديان والفرق واملذاهب املعا�صرة.
• جمال االقت�صاد.
• �إىل جانب اال�ستفادة مما �أعدته جلنة �إعداد معايري برنامج اللغة العربية يف اجلامعات ال�سعودية،
فيما يخ�ص علوم اللغة العربية.

28

املعايري الأكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية

وقد نتج عن هذه اللقاءات نتائج� ،أهمها ما يلي:

 )1حتديد املجاالت الرئي�سة والفرعية ملجاالت العلوم الت�أ�سي�سية وامل�ساندة يف برنامج ال�شريعة.
 )2حتديد معايري املحتوى املنا�سبة لكل جمال من تلك املجاالت.
 )3حتديد م�ؤ�شرات الأداء لتلك املعايري على وجه يف�ضي �إىل التكامل بني جماالت علوم التخ�ص�ص
يف برنامج ال�شريعة وجماالت العلوم الت�أ�سي�سية وامل�ساندة له.

 .6الزيارات اخلارجية لعدد من كليات ال�شريعة يف العامل الإ�سالمي:

�سعي ًا من جلنة امل�شروع لالطالع على التجارب املماثلة لربامج ال�شريعة يف العامل الإ�سالمي ،والرقي
مبخرجات امل�شروع ،فقد مت التن�سيق لزيارة عدد من بلدان العامل الإ�سالمي ،للتعرف على عدد من
برامج ال�شريعة فيها.

وقد اختري لذلك خم�س كليات �شرعية ،بناء على عدة معايري� ،أهمها:
• الريادة على م�ستوى الدولة.
• التميز العلمي عموم ًا ،ويف جمال اجلودة خ�صو�ص ًا.
• التنوع الإقليمي.

وعليه ،فقد اختريت اجلهات اخلارجية التالية للزيارة ،وهي:
•
•
•
•
•

كلية ال�شريعة يف جامعة الكويت.
كلية ال�شريعة والقانون يف جامعة الأزهر.
كلية دار العلوم يف جامعة القاهرة.
كلية ال�شريعة والقانون يف جامعة القرويني باملغرب.
م�ؤ�س�سة دار احلديث احل�سنية يف املغرب.

وهدفت هذه الزيارات �إىل حتقيق جملة من الأمور ،من �أهمها:

 )1اال�ستفادة من خربات نخبة من املتخ�ص�صني يف علوم ال�شريعة يف تلك اجلهات العلمية حول املجاالت
التخ�ص�صية والت�أ�سي�سية وامل�ساندة لربامج ال�شريعة يف تلك البلدان.
 )2االطالع على جممل التطورات يف اخلطط الدرا�سية يف تلك الربامج.
 )3االطالع على الأنظمة التعليمية املوجودة لدى تلك الربامج ،و�آلية توظيفها ل�صالح العملية التعليمية.
 )4اال�ستفادة من جتارب تلك الربامج يف حتقيق جودة برامج ال�شريعة.
 )5االطالع على التحديات التي تواجه اعتماد التخ�ص�صات ال�شرعية يف اجلامعات العربية والإ�سالمية،
وكيفية التغلب عليها.
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وقد حققت هذه الزيارات ـ بحمد اهلل ـ النتائج الآتية:
�أو ً
ال :وجود حاجة ما�سة يف �سوق العمل املحلي والعربي والإ�سالمي ملخرجات برامج ال�شريعة ،و�ضرورة
تلبية تلك الربامج حلاجات ذلك ال�سوق ،من خالل ت�ضمني املقررات الدرا�سية ما يحقق هذا الأمر.
ثاني ًا� :ضرورة حتكيم املعايري من خالل جهات علمية متنوعة ،حتى يتحقق للم�شروع الإثراء املعريف
املتنوع.
ثالث ًا :االتفاق على �أهمية وجود معايري ملحتوى برامج ال�شريعة؛ تالفي ًا لأي ق�صور يف خمرجات كليات
ال�شريعة املتماثلة يف العامل الإ�سالمي.
رابع ًا� :أهمية وجود قنوات للتوا�صل بني كليات ال�شريعة يف العامل العربي والإ�سالمي� ،سعي ًا للإفادة
من التجارب واخلربات ال�سابقة ،وتوحيد ًا اجلهود املبذولة يف �سبيل حتقيق جودة برامج ال�شريعة
على امل�ستوى الإقليمي والعاملي.

 .7اال�ستفادة من نتائج تقييم جمموعة من طالب برنامج ال�شريعة بالريا�ض للخطة الدرا�سيةللربنامج
واملقررات الدرا�سية فيه:
وقد مت اختيار برنامج كلية ال�شريعة بالريا�ض ،ك�أحد الربامج العريقة باململكة ،والذي قوم طالبه
اخلطة الدرا�سية للربنامج وجميع املقررات الدرا�سية فيه ،ليكون ذلك م�صدر ًا ي�ستفاد من نتائجه يف
�سرب �آراء الطالب وتطلعاتهم �إزاء برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية.

 .8ح�صر جميع جماالت برنامج ال�شريعة ومعايري املحتوى لتلك املجاالت ،وم�ؤ�شرات الأداء لكل معيار
من معايريه من خالل اال�ستفادة من نتائج جميع مراحل العمل ال�سابقة.

وقد ت�ضمن هذا احل�صر املجاالت التالية:
�أو ًال :جماالت علوم التخ�ص�ص:
و�شملت املجاالت التالية:
• املجال الرئي�س الأول  :الفقه ،و�شمل املجاالت الفرعية التالية:
املدخل لدرا�سة الفقه
فقه الطهارة
فقه ال�صالة
فقه الزكاة
فقه ال�صيام
فقه املنا�سك
فقه اجلهاد والعالقات الدولية
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•
•

•
•
•
•
•
•

فقه املعامالت
فقه الأ�سرة
فقه اجلنايات
فقه احلدود والتعزيرات.
فقه الق�ضاء
فقه طرق الإثبات
فقه الأطعمة
فقه الأميان والنذور

املجال الرئي�س الثاين  :الفرائ�ض
املجال الرئي�س الثالث � :أ�صول الفقه ،و�شمل املجاالت الفرعية التالية:
املقدمات الأ�صولية
احلكم ال�شرعي والتكليف
�أدلة الأحكام ال�شرعية
دالالت الألفاظ
االجتهاد والتقليد والفتوى
التعار�ض والرتجيح
املجال الرئي�س الرابع  :القواعد الفقهية
املجال الرئي�س اخلام�س  :تخريج الفروع على الأ�صول
املجال الرئي�س ال�ساد�س  :مقا�صد ال�شريعة
املجال الرئي�س ال�سابع  :ال�سيا�سة ال�شرعية
املجال الرئي�س الثامن :اخلالف واملناظرة
املجال الرئي�س التا�سع :البحث العلمي

ثاني ًا :جماالت العلوم الت�أ�سي�سية:
و�شملت املجاالت التالية:
• املجال الرئي�س الأول :القر�آن وعلومه و�آيات الأحكام ،و�شمل املجاالت التالية:
القر�آن الكرمي
علوم القر�آن
تف�سري �آيات الأحكام
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• املجال الرئي�س الثاين  :علوم احلديث و�أحاديث الأحكام ،و�شمل املجاالت
الفرعية التالية:

•

م�صطلح احلديث
علم تخريج احلديث
	�أحاديث الأحكام

املجال الرئي�س الثالث :العقيدة والأديان والفرق واملذاهب املعا�صرة ،و�شمل
املجاالت الفرعية التالية:
العقيدة
الأديان والفرق واملذاهب املعا�صرة

• املجال الرئي�س الرابع  :اللغة العربية ،و�شمل املجالني التاليني:
النحو
التحرير العربي

ثالث ًا :جماالت العلوم امل�ساندة:
و�شملت املجالني التاليني:

• املجال الأول :الثقافة الإ�سالمية
• املجال الثاين :املدخل �إىل علم االقت�صاد

� .9صياغة م�سودة معايري املحتوى لربنامج ال�شريعة وفق جماالت الربنامج التي �سبق ح�صرها يف املرحلة
ال�سابقة ،و�صياغة م�ؤ�شرات الأداء لكل معيار من تلك املعايري وفق نواجت مراحل العمل ال�سابقة.
وقد �شكلت لهذه املهمة جلنة قامت ب�صياغة معايري حمتوى الربنامج ،وكذا �صياغة م�ؤ�شرات الأداء لكل
بناء على ما مت جمعه من معلومات من قبل جميع اللجان الفرعية للم�شروع ،والتي بذلت
معيار ،وذلك ً
جهد ًا كبري ًا يف جمع كل ما ينا�سب التكوين املعريف واملهاري لطالب برامج ال�شريعة� ،إىل جانب النظر يف
نتائج اللقاءات ،والزيارات الداخلية واخلارجية ،وحلقات النقا�ش ،واال�ستكتابات ،واملقرتحات ،وغريها
مما مت ر�صده يف املراحل ال�سابقة.
وبهذا فقد مت �إعداد م�سودة معايري حمتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية ،متهيد ًا لعر�ض هذه
املعايري وجماالتها وم�ؤ�شراتها على املحكمني.

 .10حتكيم جميع املجاالت واملعايري وامل�ؤ�شرات من قبل نخبة من املتخ�ص�صني واخلرباء يف جماالت
علوم ال�شريعة املتنوعة من داخل اململكة وخارجها.

وقد بلغ العدد الإجمايل للمحكمني لوثيقة املعايري )185( :حمكم ًا من داخل اململكة وخارجها ،وبلغت
الوثائق املحكمة )341( :وثيقة ،وتف�صيل ذلك كالتايل:
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م
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9

املجـــــــــــال

جمال الفقه
جمال �أ�صول الفقه
ال�سيا�سة ال�شرعية
البحث العلمي
القر�آن وعلومه و�آيات الأحكام
علوم احلديث و�أحاديث الأحكام
العقيدة والأديان والفرق واملذاهب املعا�صرة
اللغة العربية
االقت�صاد
الثقافة الإ�سالمية

وقد مت اختيار ه�ؤالء املحكمني وفق املعايري التالية:

عدد املحكمني
64
46
5
100
23
22
26
22
18
15

1ـ �أن يكون املحكم من �أ�صحاب التخ�ص�ص الأكادميي ممن هو على رتبة �أ�ستاذ� ،أو �أ�ستاذ م�شارك.
2ـ م�شاركة الأق�سام العلمية املتخ�ص�صة يف برامج ال�شريعة يف اجلامعات ،وذلك من خالل طلب حتكيم
وثيقة املعايري من قبل ر�ؤ�ساء الأق�سام العلمية يف تلك الربامج ،وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
تلك الأق�سام.
3ـ م�شاركة عمداء كليات ال�شريعة يف حتكيم وثيقة املعايري .
4ـ م�شاركة اجلهات امل�ستفيدة من خمرجات كليات ال�شريعة يف التحكيم ،ومن ذلك:
• اجلهات العدلية والق�ضائية.
• جهات الإفتاء وهيئة كبار العلماء.
• اجلامعات.
• وزارة الرتبية والتعليم.
• التحقيق واالدعاء العام.
• هيئة الرقابة والتحقيق.
• هيئة اخلرباء.
• جمل�س ال�شورى.
• املجامع الفقهية.
5ـ تنوع املحكمني من داخل اململكة وخارجها ،و�شمول التحكيم للرجال والن�ساء.
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وقد متت �إجراءات التحكيم وفق اخلطوات الآتية:
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

مت و�ضع معايري الختيار املحكمني ،حيث و�ضعت هذه املعايري بعد عدة اجتماعات للجنة امل�شروع مع
عدد من م�ست�شاري الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي.
مت ت�صميم ا�ستبانة التحكيم بعد االنتهاء من و�ضع املعايري وامل�ؤ�شرات.
مت التعريف ببع�ض امل�صطلحات التي احتوتها الوثيقة ،مثل( :املجاالت ،املعايري ،امل�ؤ�شرات ،وغريها).
مت جتهيز و�إعداد ا�ستبانة وثائق التحكيم يف جماالت التخ�ص�ص واملجاالت الت�أ�سي�سية وامل�ساندة
للربنامج ،بحيث ا�شتملت على:
املجاالت الرئي�سة والفرعية.
املعايري يف كل جمال.
امل�ؤ�شرات لكل معيار.
مت و�ضع �أربعة خيارات �أمام كل معيار وم�ؤ�شر ،وهي(:موافق ،موافق مع �إجراء التعديل ،غري
موافق ،ال �أ�ستطيع احلكم).
�أتيح بعد كل جمال �إمكانية �إ�ضافة �أي معيار �أو م�ؤ�شر يرى املحكم �ضرورة �إ�ضافته �أو تعديل ما
يلزم تعديله.
مت �صياغة امل�ؤ�شرات يف اال�ستبانة ب�أ�سلوب جممل لت�ستوعب جميع ما ميكن من نواجت التعلم التي
ت�ضمنتها وثيقة الإطار الوطني للم�ؤهالت للتعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية (الفقرة 2ـ ،)3
بحيث ت�شمل جماالت نواجت التعلم الآتية:
املعرفة.
املهارات الإدراكية.
املهارات ال�شخ�صية وحتمل امل�س�ؤولية.
مهارات االت�صال ومهارة ا�ستخدام تقنية املعلومات واملهارات احل�سابية.
حتديد �أ�سماء املحكمني يف �ضوء املعايري ال�سابقة.
ابتداء من �شهر ذي احلجة 1432هـ.
�إر�سال الوثائق لتحكيمها ،كل ح�سب اخت�صا�صه
ً
التوا�صل مع املحكمني ،والت�أكد من و�صول الوثائق �إليهم ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم.
ا�ستقبال الوثائق بعد حتكيمها ،وكان عددها نحو ًا من ( )341وثيقة� ،شاملة جلميع املجاالت
التخ�ص�صية والت�أ�سي�سية وامل�ساندة لربنامج ال�شريعة.
حتليل ا�ستبانات التحكيم.
جمع وا�ستقراء كل ما ورد من املحكمني من �آراء ومقرتحات و�إ�ضافات وتعديالت وملحوظات.
اال�ستجابة لنتائج التحكيم ،و�إجراء ما يلزم يف �ضوء ذلك.
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• ال�صياغة النهائية للوثيقة وفق ما �سبق.
• �إر�سال ال�صياغة النهائية ملحكمني �آخرين؛ ملزيد الت�أكد من �صياغتها علمي ًا ولغوي ًا.
• �صياغة معايري حمتوى برنامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية ب�شكلها النهائي.

خام�س ًا :ال�صياغة النهائية لوثيقة املعايري بعد اال�ستفادة من نتائج التحكيم.

قامت جلنة �صياغة الوثيقة بال�صياغة النهائية لوثيقة معايري حمتوى برنامج ال�شريعة يف اجلامعات
ال�سعودية بعد كتابة مقدمة منا�سبة لها ،و�إخراجها النهائي ،متهيد ًا لرفعها ل�سعادة الأمني العام
للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي.

�ساد�س ًا� :إعالن الوثيقة

و�إلزام برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية مبقت�ضاها.
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املعايري الأكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية:
�أو ًال :املعايري العامة ملحتوى برامج ال�شريعة:

 .1يجب �أن يكون تطبيق ما ورد يف هذه الوثيقة متكام ًال مع ما ورد يف الوثائق واملعايري الأخرى التي
�أعدتها الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ،وهي:
وثيقة الإطار الوطني للم�ؤهالت ،والتي تت�ضمن الأطر العامة للربامج الأكادميية وخ�صائ�صها.
معايري �ضمان اجلودة واالعتماد مل�ؤ�س�سات التعليم العايل ،والتي تت�ضمن معايري الأداء ل�ضمان
جودة م�ؤ�س�سات التعليم العايل باململكة.
معايري �ضمان اجلودة واالعتماد لربامج التعليم العايل ،والتي تت�ضمن معايري الأداء ل�ضمان جودة
الربامج الأكادميية يف التعليم العايل باململكة.
فتكون وثيقة املعايري الأكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية مكملة لتلك الوثائق
واملعايري فيما يخ�ص حمتوى برامج ال�شريعة.
 .2يجب �أن ال تقل امل�ستويات الدرا�سية يف الربامج املتخ�ص�صة يف ال�شريعة فقط عن ثمانية م�ستويات
درا�سية ،و�إن �أريد ت�أهيل الطالب لتخ�ص�ص �آخر فيكون فيما عدا ذلك.
� .3أن ما ورد يف وثيقة املعايري اخلا�صة مبحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية ميثل احلد الأدنى
من املعارف واملهارات الالزمة لربنامج ال�شريعة ،و�أن باب التميز مفتوح لهذه الربامج لزيادة ما تراه
منا�سب ًا ،وموافق ًا حلاجة جهات التوظيف.
 .4يجب مواءمة �أهداف �أي برنامج حديث يف تخ�ص�ص ال�شريعة مع الأهداف الرئي�سة لربامج ال�شريعة,
والتي �سبق ذكرها يف مقدمة وثيقة امل�شروع.
 .5يجب �إ�شراك جميع اجلهات والهيئات ومنظومة جهات التوظيف التي لها عالقة مبا�شرة بربامج
ال�شريعة يف و�ضع �أو تطوير �أي خطط درا�سية للربامج.
 .6نظر ًا خل�صو�صية برامج ال�شريعة وتعدد جماالتها ،وتنوع احتياجات جهات التوظيف لديها فت�ستثنى
برامج ال�شريعة مما ورد يف الإطار الوطني للم�ؤهالت للتعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية يف
الفقرات (2ـ )2و(3ـ  )11املتطلب الثاين ،فيما يتعلق باحلد الأدنى والأعلى من الوحدات الدرا�سية.
 .7يجب �أن تلتزم برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية باحلد الأدنى من الوحدات الدرا�سية لكل
جمال من جماالت الربنامج عند و�ضعها اخلطط الدرا�سية لرباجمها �أو عند تطوير تلك اخلطط،
وذلك ح�سب اجلدول التايل:
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املجــــــال

علوم التخ�ص�ص

العلوم الت�أ�سي�سية
العلوم امل�ساندة

توزيع احلد الأدنى من الوحدات الدرا�سية لعلوم املجال

احلد الأدنى من الوحدات الدرا�سية
34
5
22
4
2
2
2
2
4
18
14
12
14
3
2

العلم

الفقه
الفرائ�ض
�أ�صول الفقه
القواعد الفقهية
تخريج الفروع على الأ�صول
مقا�صد ال�شريعة
اخلالف واملناظرة
ال�سيا�سة ال�شرعية
البحث العلمي (النظري والعملي)
القر�آن وعلومه و�آيات الأحكام
علوم احلديث و�أحاديث الأحكام
العقيدة
اللغة العربية
الثقافة الإ�سالمية
علم االقت�صاد

 .8يجب ا�ستكمال نواجت التعلم خالل عملية التدري�س ملحتوى برامج ال�شريعة ،وذلك ح�سب املجاالت التي
ورد ذكرها يف الإطار الوطني للم�ؤهالت (فقرة  ، )3-2بحيث ت�شمل العملية التعليمية نواجت التعلم
التالية:
• املعرفة :وتتمثل يف القدرة على ا�سرتجاع املعلومات وفهمها وتقدميها ،وت�شمل:
معرفة حقائق معينة.
معرفة مفاهيم و�أ�س�س وقواعد حمددة.
معرفة �إجراءات معينة.
• املهارات الإدراكية :وت�شمل القدرة على:
تطبيق املفاهيم ،والأ�س�س ،واملبادئ ،والنظريات ،والقواعد.
طلب من الآخرين
تطبيق طرائق التفكري الناقد و احلل الإبداعي للم�شكالت� ،سواء كان ذلك ً
بناء على ٍ
�أم عند مواجهة مواقف جديدة وغري متوقعة.
بحث الق�ضايا وامل�شكالت يف جمال درا�سي با�ستخدام جمموعة من امل�صادر املتنوعة وا�ستخال�ص ا�ستنتاجات
�صحيحة.
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• املهارات ال�شخ�صية وحتمل امل�س�ؤولية :وت�شمل القدرة على:
حتمـُّـل م�س�ؤولية التعلم الذاتي و االلتزام بالتطوير ال�شخ�صي واملهني.
القدرة على ممار�سة العمل اجلماعي بكفاءة و�أخذ زمام القيادة.
ال َت َ�ص ُّرف مب�س�ؤولية يف العالقات ال�شخ�صية واملهنية.
االلتزام بالقيم الأخالقية ال�سامية على النطاق ال�شخ�صي واالجتماعي.

• مهارات االت�صال ،وا�ستخدام تقنية املعلومات ،واملهارات احل�سابية:

وت�شمل القدرة على:

ب�شكل ف َّعال.
االت�صال
ال�شفهي واخلطي ٍ
ِّ
ا�ستعمال تقنية االت�صاالت واملعلومات.
ا�ستخدام الأ�ساليب احل�سابية والإح�صائ ّية الأ�سا�سية فيما يتطلب ذلك.
 .9يجب االلتزام ب�أ�صالة امل�صادر واملراجع املعتمدة للتدري�س والبحث العلمي يف برامج ال�شريعة ,وجتنب
املذكرات واملالزم غري املعتمدة.
 .10يجب �أن يتم الإلزام مبرجع رئي�س من الكتب الأ�صيلة اجلامعة جلميع �أبواب الفقه و�أ�صول الفقه
يف جميع برامج ال�شريعة.
 .11يجب �أن تت�ضمن املنهجية العامة لتدري�س حمتوى مقررات الربنامج ،وخا�صة يف جمايل الفقه و�أ�صوله
الفقرات التالية:

•
•
•
•
•

بيان �صورة امل�س�ألة.
بيان احلكم ال�شرعي فيها.
ذكر الأدلة ال�شرعية على هذا احلكم.
ذكر الأمثلة والتطبيقات املعا�صرة ـ �إن وجدت ـ .
القراءة الن�صية لبع�ض امل�صادر الأ�صيلة يف التخ�ص�ص.

 .12يجب االهتمام بدرا�سة م�سائل خمتارة من الفقه على طريقة الفقه املقارن بني املذاهب الفقهية
امل�شهورة من خالل املنهجية التالية:
• حترير حمل النزاع يف امل�س�ألة.
• ذكر �أقوال �أهل العلم فيها.
• ذكر �أدلة الأقوال مع املناق�شة لأدلة الأقوال املرجوحة.
• بيان �سبب اخلالف يف امل�س�ألة.
• الرتجيح وبيان وجهه.
• ذكر الثمرات الفقهية املرتتبة على اخلالف ــ �إن وجدت ــ .
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 .13يجب ت�ضمني جمال الفقه بالنوازل الفقهية يف جميع �أبواب الفقه املمكنة.
 .14يجب االهتمام بالتطبيقات الفقهية القدمية واملعا�صرة للقواعد الأ�صولية والفقهية.
 .15يجب �أن يكون هناك تكامل بني املقررات الدرا�سية يف برامج ال�شريعة؛ تالفي ًا للتكرار ,وخا�صة يف
مقررات جمال الفقه وجمايل تف�سري �آيات الأحكام و�أحاديث الأحكام.
 .16يجب �أن يتم التدريب على منهجية البحث العلمي ,ومعرفة امل�صادر العلمية ومناهجها وكيفية التعامل
معها.
� .17ضرورة االهتمام با�سرتاتيجيات النقد والتحليل واملناق�شة واحلوار خالل تدري�س مقررات برامج
ال�شريعة.
� .18ضرورة االهتمام بال�ساعات العملية للمقررات التي تتطلب ذلك ,و�إعطاء الطالب اخلربة امليدانية
الالزمة.
� .19ضرورة االهتمام بتنوع طرائق التقومي ,و�شمولها ,وتركيزها على الفهم والإدراك واال�ستنتاج.

ثاني ًا :املعايري اخلا�صة مبحتوى برامج ال�شريعة:

جدول �إح�صائي للمعايري واملجاالت وامل�ؤ�شرات ملحتوى برامج ال�شريعة
�إجمايل جماالت حمتوى برامج
ال�شريعة

�إجمايل جماالت التخ�ص�ص

�إجمايل جماالت العلوم
الت�أ�سي�سية

�إجمايل جماالت العلوم امل�ساندة

عدد املجاالت الرئي�سة
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الرئي�سة
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الرئي�سة
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الرئي�سة
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
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15
31
252
1874
9
21
183
1515
4
10
62
310
2
0
7
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الفقه
الفرائ�ض
�أ�صول الفقه
القواعد الفقهية
تخريج الفروع على الأ�صول
مقا�صد ال�شريعة
اخلالف واملناظرة
ال�سيا�سة ال�شرعية
البحث

جماالت التخ�ص�ص
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
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15
118
1071
0
12
94
6
23
145
0
7
56
0
2
11
0
5
26
0
2
21
0
4
27
0
10
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القر�آن وعلومه و�آيات الأحكام
علوم احلديث و�أحاديث الأحكام
العقيدة
اللغة العربية

الثقافة الإ�سالمية
االقت�صاد

جماالت العلوم الت�أ�سي�سية
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
املجاالت الفرعية
املعايري
امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
جماالت العلوم امل�ساندة
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
عدد املجاالت الفرعية
عدد املعايري
عدد امل�ؤ�شرات
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3
5
22
3
6
36
2
13
124
2
38
128
0
3
20
0
4
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املعايري الأكادميية
ملحتوى جماالت التخ�ص�ص
يف برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية

45

املعايري الأكادميية
ملحتوى جماالت التخ�ص�ص يف برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية
املجال الرئي�سي الأول :الفقه

وي�شمل خم�سة ع�شر جما ًال فرعي ًا:
املجال الفرعي الأول :املدخل لدرا�سة الفقه.
وي�شمل ع�شرة معايري:
املعيار الأول :مبادئ علم الفقه الإ�سالمي ،وخ�صائ�صه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1مبادئ علم الفقه.
� -2أبرز امل�ؤلفات يف تاريخ الفقه ،وم�صطلحاته ،وتراجمه ،وغريبه يف املذاهب الأربعة.
 -3خ�صائ�ص الفقه الإ�سالمي.
 -4مناق�شة دعوى ت�أ ّثر الفقه الإ�سالمي بالنظم ال�سابقة.

املعيار الثاين� :أثر ع�صر النبوة يف ت�أ�سي�س الفقه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
� -1أهمية الدور الت�أ�سي�سي للفقه يف الع�صر النبوي.
 -2م�صادر الت�شريع يف ع�صر النبوة.
 -3التدرج يف الت�شريع.

املعيار الثالث� :أثر ع�صر ال�صحابة والتابعني يف الفقه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1حركة الفقه يف ع�صر ال�صحابة ،ويف ع�صر التابعني.
 -2م�صادر الت�شريع يف ع�صر ال�صحابة والتابعني.
� -3أ�سباب اخلالف الفقهي بني ال�صحابة ،ومنهجهم يف معاجلته ،و�آدابهم يف ذلك ،و�أمثلة ذلك.
 -4مدر�ستا احلديث والر�أي ،و�أ�سباب ظهورهما ،و�أبرز روادهما.
 -5مرحلة تدوين الفقه ا�ستقال ًال.

املعيار الرابع :م�سرية الفقه يف ع�صر الأئمة املجتهدين.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1أ�سباب ازدهار الفقه يف ع�صر الأئمة املجتهدين.
 -2قواعد اال�ستنباط الأ�صولية يف ع�صر الأئمة املجتهدين.
 -3املقارنة بني تدوين الفقه يف هذا الع�صر وما قبله.
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� -4أبرز �أئمة هذه الفرتة غري �أئمة املذاهب الأربعة :الأوزاعي ،والثوري ،والليث ،وداود الظاهري،
والطربي ،ومناذج من فقههم.

املعيار اخلام�س :م�سرية الفقه بعد ع�صر الأئمة املجتهدين.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1أ�سباب دعوة طائفة من العلماء �إىل �سد باب االجتهاد يف هذه الفرتة ،و�آثار ذلك على الفقه.
 -2االطالع على مناذج من كتب الفقه املذهبي ،والوقوف على الفروق بني مدونات هذا الع�صر و�سابقه.
 -3الطرائق اجلديدة يف الت�أليف من �شروح وحوا�ش ومنظومات.
 -4ظاهرة التع�صب املذهبي ،و�أثرها على الفقه و�سبل تالفيها.

املعيار ال�ساد�س :حركة الفقه يف الع�صر احلا�ضر.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1التجديد الفقهي يف جمال التدري�س والت�أليف.
 -2التعريف باملجامع الفقهية ،والهيئات ال�شرعية ،ومراكز الفتوى.
� -3أهمية ال�صياغة الوا�ضحة للفقه لتقريبه للنا�س.
 -4االطالع على بع�ض النماذج التجديدية املتمثلة يف :املو�سوعات واملعاجم والنظريات الفقهية.

املعيار ال�سابع :معامل املذهب احلنفي.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1سرية الإمام �أبي حنيفة ،والظروف امل�ؤثرة يف متيز منهجه الفقهي.
� -2أبرز خ�صائ�ص مذهبه �إجما ًال.
� -3أبرز امل�صطلحات املتداولة يف املذهب احلنفي ،وم�صادرها.
� -4أبرز �أعالم املذهب احلنفي.
 -5امل�صادر املعتمدة عند احلنفية يف نقل املذهب والفتوى.

املعيار الثامن :معامل املذهب املالكي.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1سرية الإمام مالك ،والظروف امل�ؤثرة يف متيز منهجه الفقهي.
� -2أبرز خ�صائ�ص مذهبه �إجما ًال.
� -3أبرز امل�صطلحات املتداولة يف املذهب املالكي ،وم�صادرها.
� -4أبرز �أعالم املذهب املالكي.
 -5امل�صادر املعتمدة عند املالكية يف نقل املذهب ،والفتوى.
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املعيار التا�سع :معامل املذهب ال�شافعي.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1سرية الإمام ال�شافعي ،والظروف امل�ؤثرة يف متيز منهجه الفقهي.
� -2أبرز خ�صائ�ص مذهبه �إجما ًال.
� -3أبرز امل�صطلحات املتداولة يف املذهب ال�شافعي ،وم�صادرها.
� -4أبرز �أعالم املذهب ال�شافعي.
 -5امل�صادر املعتمدة عند ال�شافعية يف نقل املذهب ،والفتوى.

املعيار العا�شر :معامل املذهب احلنبلي.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1سرية الإمام �أحمد ،والظروف امل�ؤثرة يف متيز منهجه الفقهي.
� -2أبرز خ�صائ�ص مذهبه �إجما ًال.
� -3أبرز امل�صطلحات املتداولة يف املذهب احلنبلي ،وم�صادرها.
� -4أبرز �أعالم املذهب احلنبلي.
 -5امل�صادر املعتمدة عند احلنابلة يف نقل املذهب ،والفتوى.

املجال الفرعي الثاين :فقه الطهارة.

وي�شمل ع�شرة معايري:
املعيار الأول :معنى الطهارة ،و�أنواعها ،و�أحكام املاء املتط َّهر به.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الطهارة :معناها ،و�أنواعها ،وحكمها.
 -2احلدث :معناه ،و�أنواعه ،وحكم كل نوع.
� -3أق�سام املياه ،والفروق بينها ،وحكم التطهر بكل ق�سم.
 -4حد املاء الكثري واملاء القليل ،وبيان هذا احلد باملقادير احلديثة.
 -5املاء �إذا وقعت فيه النجا�سة.
 -6طرق تطهري املياه النج�سة.
� -7أحكام اال�شتباه وال�شك يف طهارة املياه ،واملالب�س ،والأماكن.
� -8أحكام بع�ض النوازل املتعلقة باملياه؛ كحكم ا�ستعمال مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة.
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املعيار الثاين� :أنواع الآنية ،و�أحكام ا�ستعمالها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1أنواع الآنية ،وحكم ا�ستعمال كل نوع منها.
 -2اتخاذ �آنية الذهب والف�ضة وا�ستعمالها ،وتطبيقاتها املعا�صرة.
 -3ا�ستعمال �أواين امل�شركني ومالب�سهم.
 -4اتخاذ الأواين الثمينة من غري الذهب والف�ضة ،وا�ستعمالها.
 -5طهارة جلد امليتة بالدباغ.

املعيار الثالث� :أحكام اال�ستنجاء واال�ستجمار ،و�آدابهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1اال�ستنجاء واال�ستجمار :معناهما ،والفرق بينهما.
 -2حكم اال�ستنجاء واال�ستجمار.
� -3آداب دخول اخلالء وق�ضاء احلاجة.
 -4حكم ا�ستقبال القبلة وا�ستدبارها وقت ق�ضاء احلاجة.
� -5شروط اال�ستجمار بالأحجار ونحوها.

املعيار الرابع� :سنن الفطرة ،و�أحكام ال�سواك.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1سنن الفطرة :املراد بها ،وحكمتها ،والأحكام املتعلقة بها.
 -2ال�سواك :حكمه ،وت�أكده ،وما يقوم مقامه.
� -3صفة الت�سوك ال�صحيحة.

املعيار اخلام�س� :أحكام الو�ضوء ،و�شروطه ،و�سننه ،ونواق�ضه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1فرو�ض الو�ضوء :املراد بها ،و�أحكامها.
� -2شروط الو�ضوء :املراد بها ،و�أحكامها.
 -3ا�شرتاط النية ل�صحة الو�ضوء.
� -4أحوال ال�شك يف الطهارة واحلدث.
� -5سنن الو�ضوء :املراد بها ،وتعدادها.
� -6صفة الو�ضوء بالتف�صيل.
 -7نواق�ض الو�ضوء :املراد بها ،وتعدادها.
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 -8ما مينع منه املحدث.

املعيار ال�ساد�س :موجبات الغ�سل ،و�صفته ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1موجبات الغ�سل :املراد بها ،وتعدادها.
� -2صفة الغ�سل الكامل ،والغ�سل املجزئ.
� -3إجزاء الغ�سل عن الو�ضوء.
 -4ما مينع منه َم ْن عليه حدث �أكرب.

املعيار ال�سابع� :أحكام امل�سح على اخلفني واحلوائل.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1احلوائل :املراد بها ،وم�شروعية امل�سح عليها ،و�أنواعها ،وحكم كل نوع.
� -2شروط امل�سح على اخلفني واحلوائل.
 -3كيفية امل�سح على اخلفني واحلوائل.
 -4مدة امل�سح ابتداء وانتهاء ،وما يرتتب على ذلك من �أحكام.
 -5الفرق بني امل�سح على اخلفني وامل�سح على اجلبرية.
� -6أحكام امل�سح على اخلفني ،واجلوارب ،واجلبائر ،و�سائر احلوائل.
 -7مبطالت امل�سح على اخلفني ،واجلوارب ،واجلبائر ،و�سائر احلوائل.

املعيار الثامن :معنى التيمم ،و�صفته ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1التيمم :معناه ،و�أدلة م�شروعيته ،واحلكمة من م�شروعيته.
 -2التيمم مبيح �أو رافع؟ و�أثر ذلك.
� -3شروط التيمم ،و�أثر تخلف تلك ال�شروط �أو بع�ضها يف �صحة التيمم.
� -4صفة التيمم بالتف�صيل.
 -5مبطالت التيمم.
 -6الفروق يف الأحكام بني التيمم والو�ضوء.
 -7حكم �صالة فاقد الطهورين.
 -8تيمم املري�ض ،وم�سحه ،وغ�سله.
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املعيار التا�سع :معنى النجا�سة ،و�أق�سامها ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1النجا�سة :معناها ،و�أق�سامها بح�سب االعتبارات املختلفة.
 -2حكم �صالة َم ْن �صلى وهو حامل للنجا�سة.
 -3النجا�سات املعفو عنها.
 -4كيفية تطهري النجا�سات.
 -5الو�سائل التي تطهر بها النجا�سات قدمي ًا وحديث ًا.
� -6أق�سام احليوانات من حيث الطهارة والنجا�سة ،وحكم كل ق�سم.

املعيار العا�شر :معنى احلي�ض واال�ستحا�ضة والنفا�س ،و�أحكام كل منها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1احلي�ض :معناه ،و�صفة دمه.
� -2أحكام ال�صفرة والكدرة قبل احلي�ض ،وبعده ،و�أثناءه.
� -3أدنى �سن حتي�ض فيه املر�أة ومنتهاه.
� -4أقل مدة احلي�ض ،وغالبها ،و�أكرثها.
 -5ما يتعلق باحلي�ض من �أحكام يف �أبواب العبادات والنكاح.
� -6أحوال احلائ�ض ،وحكم كل حالة.
 -7اال�ستحا�ضة :املراد بها ،والفرق بني دمها ودم احلي�ض.
� -8أحوال امل�ستحا�ضات ،وحكم كل حالة.
 -9ما يتعلق باال�ستحا�ضة من �أحكام يف �أبواب العبادات والنكاح.
 -10كيفية تطهر امل�ستحا�ضة ،و َم ْن يف حكمها.
 -11النِّفا�س :املراد به ،والفرق بينه وبني احلي�ض.
 -12مدة النفا�س ،و�أكرثها.
 -13خروج الدم من املر�أة احلامل �أثناء احلمل ،وقبل الوالدة.
 -14الدم النا�شئ عن �إ�سقاط املر�أة.
 -15ما ت�ستوي فيه احلائ�ض والنف�ساء ،وما تفرتقان فيه.
� -16أثر التقدم الطبي املعا�صر يف باب احلي�ض ،واال�ستحا�ضة ،والنفا�س.
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املجال الفرعي الثالث :فقه ال�صالة:
وي�شمل اثني ع�شر معيار ًا:

املعيار الأول :حقيقة ال�صالة ،وم�شروعيتها ،و�أحكام النداء لها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1ال�صالة :مفهومها ،وم�شروعيتها ،ومكانتها يف الإ�سالم ،وحكم تاركها.
 -2الأذان والإقامة :املراد بهما ،وحكمهما ،و�شروطهما.
� -3شروط امل�ؤذن ،وما ي�ستحب فيه.
� -4صيغ الأذان والإقامة.
� -5سنن الأذان والإقامة.
 -6مبطالت الأذان والإقامة.
 -7ما ي�سن ل�سامع امل�ؤذن �أثناء الأذان ،وبعده.
� -8أخذ الأجرة على �أفعال ال ُق َرب.
 -9ا�ستعمال التقنية احلديثة يف الأذان والإقامة.
� -10آداب امل�شي �إىل ال�صالة.

املعيار الثاين� :شروط ال�صالة ،و�أحكام كل �شرط.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1شروط ال�صالة :تعدادها ،وما يرتتب على الإخالل بها.
 -2الأوقات االختيارية واال�ضطرارية لل�صلوات.
 -3وقت �صالة َم ْن ال يتميز عندهم الليل من النهار� ،أو َم ْن يطول عندهم النهار �أو الليل طو ًال خارج ًا
عن املعتاد.
 -4معرفة ما يدرك به الوقت.
 -5كيفية ق�ضاء الفوائت.
 -6حدود عورة امل�صلي ذكر ًا كان �أو �أنثى.
� -7ضوابط �سرت العورة.
� -8أثر انك�شاف العورة يف ال�صالة.
 -9حاالت بطالن ال�صالة بالنجا�سة ،وعدم بطالنها.
 -10الأماكن التي ُينْهى عن ال�صالة فيها.
 -11ا�ستقبال القبلة بالنظر �إىل �أحوال امل�صلي ومكانه.
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 -12و�سائل حتديد القبلة القدمية واحلديثة.
 -13النية يف ال�صالة :وقتها ،وحكم تعيينها ،وما يبطلها.
� -14أحكام قلب النية.
 -15نية الإمامة ،ونية االئتمام ،وما يرتتب عليهما من �أحكام.
 -16اختالف النية بني الإمام وامل�أموم.

املعيار الثالث� :أركان ال�صالة ،وواجباتها ،و�سننها ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1أركان ال�صالة.
 -2واجبات ال�صالة ،والفرق بينها وبني �أركانها.
� -3صفة ال�صالة بالتف�صيل.
� -4سنن ال�صالة القولية والفعلية.
 -5الفرق بني الأفعال املباحة واملكروهة مما لي�س من جن�س ال�صالة.
 -6مكروهات ال�صالة ،ومبطالتها.

املعيار الرابع� :أحكام ال�سهو يف ال�صالة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1سجود ال�سهو :املراد به ،وحكمه ،و�أ�سبابه ،وحمله.
� -2أحكام �سهو الإمام ،وامل�أموم.
 -3تكرر �سبب �سجود ال�سهو.

املعيار اخلام�س� :أنواع �صالة التطوع ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1صالة التطوع :املراد بها ،والفرق بينها وبني �صالة الفر�ض ،و�أنواعها ،و�آكدها.
� -2أحكام �صالة الوتر ،وقيام الليل.
 -3ال�سنن الرواتب :املراد بها ،و�أحكامها.
� -4أحكام �صالة الرتاويح.
� -5أحكام �صالة ال�ضحى.
� -6أحكام �سجود التالوة وال�شكر.
 -7القنوت يف ال�صالة ،وقنوت النوازل.
 -8الأوقات املنهي عن التطوع فيها ،وبيان ما يجوز فيها من ال�صلوات وما ال يجوز.
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 -9وقت ليلة القدر ،وف�ضل �إحيائها.

املعيار ال�ساد�س� :أحكام �صالة اجلماعة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1صالة اجلماعة :حكمها ،وحكمتها.
 -2ما تدرك به �صالة اجلماعة.
 -3مكان �إقامة �صالة اجلماعة.
 -4ما ت�شرع له اجلماعة من ال�صلوات.
َ -5م ْن ت�صح �إمامته ،و َم ْن ال ت�صح.
� -6إمامة الن�ساء.
 -7الأوىل بالإمامة.
� -8أحكام االقتداء بالإمام.
 -9موقف الإمام وامل�أمومني �أثناء ال�صالة.
 -10ما يح�صل به ات�صال ال�صفوف.
 -11الأعذار امل�سقطة للجمعة واجلماعة ،وم�سائلها املعا�صرة.

املعيار ال�سابع� :أحكام �صالة �أهل الأعذار.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد ب�أهل الأعذار.
 -2حتديد املر�ض وال�سفر املبيحني للق�صر واجلمع.
� -3صفة �صالة املري�ض والعاجز.
 -4كيفية ال�صالة يف و�سائل النقل املتنوعة.
 -5ق�صر ال�صالة� :أحكامه ،و�شروطه.
 -6جمع ال�صالة� :أ�سبابه ،و�أحكامه.
 -7النوازل املعا�صرة يف ق�صر ال�صالة وجمعها.
 -8الكيفيات الواردة يف �صالة اخلوف.
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املعيار الثامن� :أحكام �صالة اجلمعة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1صالة اجلمعة :حكمها ،وحكمتها.
 -2وقت �صالة اجلمعة.
� -3شروط �صحتها.
 -4ما تدرك به �صالة اجلمعة ،وكيفية ق�ضائها.
َ -5م ْن ت�صح منه �صالة اجلمعة ،وال جتب عليه.
 -6خطبة اجلمعة :حكمها ،و�أركانها ،و�شروطها ،و�سننها.
� -7صفة �صالة اجلمعة بالتف�صيل.
� -8سنن اجلمعة.

املعيار التا�سع� :أحكام �صالة العيدين.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1صالة العيدين :حكمها ،وحكمتها.
 -2وقت �صالة العيدين.
� -3شروط �صالة العيدين ،وما ي�ستحب لها.
َ -4م ْن ت�شرع له �صالة العيدين.
 -5مكان �إقامة �صالة العيدين.
� -6صفة �صالة العيدين بالتف�صيل.
 -7خطبة �صالة العيدين :حكمها ،و�صفتها.
� -8أحكام ق�ضاء �صالة العيدين.
� -9أحكام التكبري يف العيدين.

املعيار العا�شر� :أحكام �صالة اخل�سوف والك�سوف.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد باخل�سوف والك�سوف.
� -2صالة الك�سوف واخل�سوف :حكمها ،وحكمتها.
� -3صفة �صالة اخل�سوف والك�سوف ،وحكم اجلماعة فيها ،و�صفة النداء لها.
 -4ما تدرك به �صالة اخل�سوف والك�سوف ،وكيفية ق�ضائها.
 -5خطبة �صالة اخل�سوف والك�سوف :حكمها ،و�صفتها.
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 -6حكم ال�صالة عند حدوث الآيات.

املعيار احلادي ع�شر� :أحكام �صالة اال�ست�سقاء.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1اال�ست�سقاء :معناه ،و�أنواعه.
� -2صالة اال�ست�سقاء :حكمها ،وحكم اجلماعة لها ،ووقتها ،و�صفة �أدائها ،و�آدابها.
 -3اخلطبة يف �صالة اال�ست�سقاء :حكمها ،و�صفتها.

املعيار الثاين ع�شر� :أحكام اجلنائز.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

�	-1أحكام التداوي.
 -2عيادة املري�ض :حكمها ،و�آدابها.
 -3ما ي�شرع عند االحت�ضار ،وبعد قب�ض الروح.
 -4عالمات املوت.
 -5تغ�سيل امليت :حكمه ،و�شروطه ،و�صفته.
 -6الغا�سل� :صفاته ،و�شروطه.
 -7من ال ي�شرع تغ�سيله من الأموات.
ال�سقْط :املراد به ،وحكم تغ�سيله.
-8
ِّ
 -9حكم من ّ
تعذر غ�سله.
 -10تكفني امليت ،و�صفة الكفن والتكفني.
 -11ال�صالة على امليت :حكمها ،و�صفتها ،و�شروطها.
 -12ال�صالة على القرب.
 -13ال�صالة على الغائب.
 -14كيفية حمل امليت ،و�أحكام اتباع اجلنازة.
� -15صفة دفن امليت ،وبيان ما يكره فعله وما يحرم يف القرب وقت الدفن ،وبعده.
 -16نقل اجلنازة من بلد �إىل �آخر.
 -17زيارة القبور :حكمها ،و�آدابها.
 -18التعزية� :أحكامها ،وما يباح ويحرم عند امل�صيبة.
 -19النعي اجلائز واملمنوع.
 -20حكم املتو َّفى دماغي ًا ،وحكم رفع الأجهزة عن املي�ؤو�س منه.
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 -21ت�شريح جثة الآدمي.
 -22نقل الأع�ضاء.

املجال الفرعي الرابع :فقه الزكاة.
وي�شمل ت�سعة معايري:
املعيار الأول :حقيقة الزكاة ،وحكمها ،و�شروط وجوبها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

الزكاة :معناها ،وحكمها ،و�أدلة م�شروعيتها ،واحلكمة من م�شروعيتها.
الأموال التي جتب فيها الزكاة.
ال�شروط العامة لوجوب الزكاة.
ما ينقطع به احلول امل�شرتط لوجوب الزكاة.
متعلق الزكاة.
الزكاة يف مال ال�صبي واملجنون ونحوهما.
زكاة الدَّ ْين ،وتطبيقاته املعا�صرة.
زكاة الأموال الكا�سدة.

املعيار الثاين� :أحكام زكاة بهيمة الأنعام.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1بهيمة الأنعام :املراد بها ،وحكم زكاتها.
� -2شروط وجوب الزكاة يف بهيمة الأنعام.
�	-3أن�صبة زكاة الإبل ،ومقدار الزكاة الواجبة فيها.
�	-4أن�صبة زكاة البقر ،ومقدار الزكاة الواجبة فيها.
�	-5أن�صبة زكاة الغنم ،ومقدار الزكاة الواجبة فيها.
�	-6أحكام ُ
اخل ْلطة يف �سائمة بهيمة الأنعام ،و�شروطها ،و�أثرها.

املعيار الثالث� :أحكام زكاة اخلارج من الأر�ض.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1زكاة احلبوب والثمار :حكمها ،و�شروط وجوبها.
 -2القدر الواجب �إخراجه يف زكاة احلبوب والثمار.
 -3وقت وجوب الزكاة يف احلبوب والثمار ،ووقت ا�ستقراره.
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 -4زكاة اخل�ضروات املعلبة واملجففة.
 -5ا َ
خل ْر�ص :معناه ،و�أحكامه.
 -6الزكاة يف الع�سل ،واملعادن ،والركاز :حكمها ،والواجب يف كل منها.

املعيار الرابع� :أحكام زكاة النقدين .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1النقدان :املراد بهما ،وحكم زكاتهما.
� -2شروط وجوب زكاة النقدين ،ون�صابهما ،ومقدار الواجب فيهما.
 -3زكاة الأوراق النقدية :حكمها ،ون�صابها ،ومقدار الواجب فيها.
 -4زكاة الرواتب واملكاف�آت.
� -5ضم النقدين وقيمة العرو�ض والأوراق النقدية يف تكميل ن�صاب الزكاة.
 -6زكاة احللي املعد لال�ستعمال.
�	-7أحكام التحلي بالذهب �أو الف�ضة.
�	-8أحكام املحلى واملطلي واملموه بالذهب والف�ضة من ال�ساعات والأقالم ونحوها.

املعيار اخلام�س� :أحكام زكاة عرو�ض التجارة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1عرو�ض التجارة :املراد بها ،وحكم زكاتها.
� -2شروط وجوب زكاة عرو�ض التجارة ،ون�صابها ،وطريقة تقوميها.
 -3قلب نية التجارة �إىل قنية ،والعك�س.
�	-4إخراج العرو�ض بدل القيمة يف زكاة عرو�ض التجارة.
 -5كيفية احت�ساب احلول يف عرو�ض التجارة.
 -6زكاة العقار ،وامل�ستغالت التجارية.
 -7تطبيق �أحكام الزكاة على بع�ض النوازل ،كزكاة احل�سابات البنكية ،والأ�سهم وال�سندات ،وال�صناديق
اال�ستثمارية ،وال�صكوك.

املعيار ال�ساد�س� :أحكام زكاة الفطر .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1زكاة الفطر :حكمها ،و�أدلة م�شروعيتها ،واحلكمة من م�شروعيتها.
� -2شروط وجوب زكاة الفطر.
َ -3م ْن ُيخرج عنهم زكاة الفطر.
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 -4الأ�صناف التي يخرج منها زكاة الفطر.
 -5وقت وجوب زكاة الفطر ،ووقت �إخراجها ،وما يرتتب على ذلك من �أحكام.
 -6القدر الواجب يف زكاة الفطر ،وم�ستحقه.
 -7نقل زكاة الفطر.
�	-8إخراج القيمة النقدية يف زكاة الفطر.

املعيار ال�سابع :الأحكام املتعلقة ب�إخراج الزكاة .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1منع �إخراج الزكاة جحد ًا لوجوبها� ،أو بخ ًال و�شح ًا.
�	-2آداب �إخراج الزكاة.
�	-3إخراج القيمة يف الزكاة.
 -4نقل الزكاة �إىل خارج بلد املزكي.
 -5بعث ال�سعاة لقب�ض الزكاة.
 -6تعجيل الزكاة ،وت�أخريها.
 -7ا�ستثمار �أموال الزكاة.

املعيار الثامن :الأحكام املتعلقة ب�أهل الزكاة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

�	-1أهل الزكاة ،و�أبرز التطبيقات املعا�صرة يف ذلك.
� -2صرف الزكاة ل�صنف واحد.
 -3الأ�صناف الذين ال يجوز دفع الزكاة �إليهم.
 -4مقدار ما ُي َ
عطى م�ستحق الزكاة.
 -5دفع الزكاة يف الأعمال اخلريية والدعوية.

املعيار التا�سع� :أحكام �صدقة التطوع .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1صدقة التطوع :املراد بها ،والفرق بينها وبني الزكاة املفرو�ضة.
 -2ف�ضل �صدقة التطوع.
�	-3أنواع ال�صدقات ،وتطبيقاتها يف الع�صر احلا�ضر.
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املجال الفرعي اخلام�س :فقه ال�صيام:
وي�شمل خم�سة معايري:
املعيار الأول :حقيقة ال�صيام ،و�أحكامه .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1ال�صيام :معناه ،وحكمه ،و�أدلة م�شروعيته ،وحكمة م�شروعيته.
 -2ما يثبت به دخول �شهر رم�ضان ،وحكم ا�ستخدام الأجهزة احلديثة لإثبات الر�ؤية.
 -3اختالف املطالع.
�	-4إثبات الأهلة باحل�ساب.
� -5شروط وجوب ال�صوم.
�	-6أحكام ال�صوم ،وم�سائله املعا�صرة.
 -7الأعذار املبيحة للفطر ،و�أحكامها ،وم�سائلها املعا�صرة.
� -8صوم َم ْن �سفره م�ستمر.
�	-9أحكام النية يف ال�صوم.
 -10ما ي�ستحب لل�صائم فعله.
 -11ما يكره فعله خالل ال�صوم.
� -12صوم َم ْن ال يتميز عندهم الليل عن النهار� ،أو َم ْن يطول عندهم النهار طو ًال خارج ًا عن املعتاد.

املعيار الثاين :مف�سدات ال�صوم ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

-5

مف�سدات ال�صوم :املراد بها ،وتعدادها ،و�شروط �إف�سادها.
خروج املذي واملني من ال�صائم.
احلجامة لل�صائم ،والتربع بالدم ،وحتليله.
�أثر التداوي بالو�سائل الطبية احلديثة على �صحة ال�صوم ،كاحلقن ،واملناظري الطبية ،وبخاخ
الربو ،وقطرة الأنف ،وغ�سيل الكلى ،ونحوها.
الأحكام املرتتبة على �إف�ساد ال�صيام بجماع �أو غريه.
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املعيار الثالث� :أحكام ق�ضاء ال�صوم .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5

ق�ضاء ال�صوم الواجب من حيث الفورية� ،أو الرتاخي.
َم ْن فاته الق�ضاء حتى دخل رم�ضان �آخر.
َم ْن �أخر الق�ضاء حتى مات.
النيابة يف ال�صوم عن امليت.
قطع �صوم الق�ضاء ،وما يرتتب على ذلك من �أحكام.

املعيار الرابع� :أحكام �صوم التطوع .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ف�ضل �صوم التطوع.
ما ي�سن �صيامه من الأ�شهر والأيام.
الأيام التي يحرم �صومها.
الأيام التي يكره �صومها.
قطع �صوم التطوع ،وما يرتتب على ذلك.
�صوم التطوع قبل الق�ضاء.

املعيار اخلام�س� :أحكام االعتكاف .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

االعتكاف :معناه ،وحكمه ،و�شروط �صحته.
ما مينع منه املعتكف ،وما ي�ستحب له فعله ،وما يباح فعله �أثناء االعتكاف.
�أحكام اال�شرتاط للمعتكف.
مبطالت االعتكاف.
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املجال الفرعي ال�ساد�س :فقه املنا�سك.

وي�شمل خم�سة معايري:
املعيار الأول :حقيقة املنا�سك ،وحكمها ،و�شروط وجوبها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

املنا�سك :معناها ،والألفاظ ذات ال�صلة بها.
احلج والعمرة :حكمهما ،واحلكمة منهما.
�شروط وجوب احلج والعمرة ،وحكم تكرارهما.
�أداء احلج دون ت�صريح.
املق�صود باال�ستطاعة امل�شرتطة للحج.
حج َم ْن عليه دين.
�سفر املر�أة للحج بال حمرم.
الأحكام املتعلقة بحج ال�صبي.
النيابة يف احلج والعمرة ،و�أحكامها.
من لزمه احلج والعمرة ثم مات قبل فعلهما.

املعيار الثاين :املواقيت الزمانية واملكانية ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

املراد باملواقيت الزمانية واملكانية.
املواقيت املكانية ،و�أ�سما�ؤها احلالية ،و�أهم �أحكامها.
املواقيت الزمانية ،وما يتعلق بها من �أحكام.
املحاذاة :معناها ،وما يرتتب عليها من تطبيقات.

املعيار الثالث :حقيقة الإحرام ،و�أحكامه .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الإحرام :املراد به ،وما ي�شرع قبله.
اال�شرتاط عند الإحرام.
الأن�ساك يف احلج ،و�صفتها ،والفروق بينها ،و�أيها �أف�ضل؟
ال�سفر الذي ينقطع به التمتع.
قلب الن�سك.
رف�ض الن�سك.
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 -7حمظورات الإحرام :املراد بها ،وتعدادها.
 -8الآثار املرتتبة على فعل املحظور ،و�شروط ترتب �آثارها ،والفروق بينها بح�سب ما يرتتب على
كل منها من �أحكام.
 -9ما يفعله املحرم بعد الإحرام حتى يدخل امل�سجد احلرام.
�	-10أحكام الفوات والإح�صار ،وتطبيقاتها املعا�صرة.

املعيار الرابع� :أركان احلج والعمرة ،وواجباتهما ،و�سننهما .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1أركان احلج والعمرة ,وما يتعلق بذلك من �أحكام.
 -2واجبات احلج والعمرة ،وما يتعلق بذلك من �أحكام.
� -3أحكام الطواف وال�سعي.
 -4معرفة احلدود ال�شرعية لعرفة ،وحكم الوقوف بها ،ووقته.
 -5حكم املبيت مبزدلفة ،والرخ�صة يف ذلك.
 -6معرفة احلدود ال�شرعية ملنى ،وحكم املبيت بها ،والرخ�صة يف ذلك.
 -7رمي اجلمار� :أحكامه ،وحكم التوكيل فيه ،و امل�ستجدات املتعلقة برمي اجلمار.
 -8طواف الوداع يف احلج والعمرة :حكمه ،ووقته ،و َم ْن يرخ�ص له يف تركه.
� -9سنن احلج و العمرة ،و �أحكام هذه ال�سنن.
� -10صفة احلج.
� -11صفة العمرة.
 -12التداخل يف منا�سك احلج.
 -13الزحام و�أثره يف منا�سك احلج.
�	-14أبرز امل�سائل املعا�صرة يف منا�سك احلج.
 -15زيارة امل�سجد النبوي.

املعيار اخلام�س� :أحكام ال َه ْدي والأ�ضحية والعقيقة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

الهدي :املراد به ،وحكمه ،ووقته.
الأ�ضحية :املراد بها ،وحكمها ،واحلكمة منها.
ما يجزئ يف الهدي والأ�ضحية ،والعيوب املانعة من الإجزاء.
وقت ذبح الهدي والأ�ضحية.
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-5
-6
-7
-8

الت�صرف يف حلم الهدي والأ�ضحية.
ما يتجنبه امل�ضحي �إذا دخلت ع�شر ذي احلجة.
العقيقة :املراد بها ،وحكمها ،واحلكمة منها ،والأحكام املرتتبة عليها.
الأحكام املتعلقة باملولود.

املجال الفرعي ال�سابع :فقه اجلهاد ،والعالقات الدولية.
وي�شمل معيارين:
املعيار الأول :حقيقة اجلهاد ،و�أحكامه .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1اجلهاد :حقيقته ،وحكمه ،واحلكمة منه.
�	-2أق�سام اجلهاد من حيث الدفع والطلب ،وحقيقتهما ،و�شروطهما.
 -3احلاالت التي يكون فيها اجلهاد فر�ض عني.
 -4الرباط يف �سبيل اهلل :املراد به ،وف�ضله.
 -5التفريق بني َم ْن ي�صلح للجهاد ،و َم ْن ال ي�صلح.
 -6الأحكام املتعلقة ببدء احلرب.
 -7الدعوة قبل اجلهاد :حكمها ،و�أهميتها.
َ -8م ْن يجوز قتله يف احلرب ،و َم ْن يحرم.
 -9العمليات التي يرتتب عليها قتل النف�س.
 -10رمي العدو املترت�س باملع�صومني.
 -11اال�ستعانة بامل�شركني يف اجلهاد.
 -12الأ�سلحة امل�شروعة ،واملحظورة.
 -13الفرار من الزحف :حكمه ،و�أنواعه.
 -14الأحكام ال�شرعية املتعلقة باجلرحى ،والأ�سرى ،والقتلى.
 -15الغنائم ،والنفل ،والفيء ،واخلراج :املراد بها ،و�أحكامها.
 -16الذمي واملعاهد وامل�ست�أمن واحلربي :املراد بهم ،و�أهم الأحكام املتعلقة بهم.
 -17عقد الذمة :املراد به ،و َم ْن ي�صح منه ،و َم ْن ي�صح له.
�	-18أحكام �أهل الذمة ،وبيان ما ينق�ض العهد.
 -19املراد باجلزية ،و�أحكامها.
 -20عقد الأمان :املراد به ،وحكمه ،و�شروطه.
 -21الهدنة :املراد بها ،وحكمها ،و�شروطها.
 -22حكم الهجرة بالتف�صيل.
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املعيار الثاين :حقيقة العالقات الدولية ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ال�سري ،وال�سيا�سة ال�شرعية ،وم�صادرها يف الإ�سالم.
العالقات الدولية :املراد بها ،وعالقاتها بعلم ِّ
الدولة :معناها ،و�أركانها.
دار الإ�سالم ودار العهد ودار احلرب :املراد بكل منها ،والأحكام املتعلقة بها.
العالقات الدولية حال ال�سلم واحلرب.
�شروط امل�س�ؤولية الدولية حال ال�سلم واحلرب.
املعاهدات الدولية :حقيقتها ،ون�ش�أتها ،وحتريرها ،والت�صديق عليها ،وتف�سريها ،و�أحكامها
ال�شرعية.

املجال الفرعي الثامن :فقه املعامالت.
وي�شمل خم�سة وع�شرين معيار ًا:
املعيار الأول :حقيقة البيع ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الأ�صل يف املعامالت ،وعالقة ذلك بعظمة ال�شريعة وي�سرها.
 -2تق�سيمات العقود باالعتبارات املختلفة.
 -3البيع :حقيقته ،و�أركانه ،وما ينعقد به من ال�صيغ.
� -4شروط �صحة البيع ،وامل�سائل املتفرعة عن كل �شرط.
 -5التطبيقات املعا�صرة املتعلقة ب�أركان البيع و�شروطه؛ ك�إجراء العقود بو�سائل االت�صال احلديثة،
وبيع املرابحة للآمر بال�شراء ،وغريها.
 -6البيوع املنهي عنها :التعريف بها ،والقاعدة فيها ،وحكمة النهي عنها.
 -7التعريف ب�أبرز البيوع املنهي عنها ،ومن ذلك :البيع بعد نداء اجلمعة الثاين ،البيع على بيع �أخيه
وال�شراء على �شرائه ،بيع احلا�ضر للباد ،تلقي الركبان ،النج�ش ،بيع الطعام قبل قب�ضه ،االحتكار،
الت�سعري ،بيوع الغرر ،البيع وال�شراء داخل امل�سجد ،بيع ال ِعينة.
�	-8أبرز م�سائل البيوع املعا�صرة :التورق املنظم ،عقود التوريد ،بيع التق�سيط.
 -9القب�ض و�صوره املعا�صرة.
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املعيار الثاين :معنى ال�شروط يف البيع ،و�أنواعها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار :

 -1ال�شروط يف البيع :املراد بها ،والفروق بني ال�شروط يف البيع و�شروط البيع.
 -2ال�شروط ال�صحيحة يف البيع وال�شروط الفا�سدة ،وال�ضابط يف كل منها.
� -3أمثلة من الواقع املعا�صر لل�شروط ال�صحيحة ،وال�شروط الفا�سدة يف البيع.
 -4امل�سائل املرتبطة بال�شروط يف البيع ،كم�س�ألة بيع العربون ،والبيع ب�شرط الرباءة من كل عيب.
 -5ال�شرط اجلزائي :املراد به ،و�صوره ،وحكمه.

املعيار الثالث :حقيقة اخليار يف البيع ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار :

 -1اخليار يف البيع :املراد به ،واحلكمة من م�شروعيته.
� -2أق�سام اخليار يف البيع ،وال�ضابط يف كل ق�سم ،و�أدلته ،و�أبرز الأحكام املتعلقة به.
� -3أبرز التطبيقات املعا�صرة للخيار يف البيع ،خا�صة يف امل�ؤ�س�سات املالية ،وامل�صارف الإ�سالمية.
 -4الإقالة يف البيع :املراد بها ،وحكمها ،وامل�سائل املتعلقة بها.

املعيار الرابع :معنى بيع الأ�صول والثمار ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار :

 -1الأ�صول والثمار :املراد بهما ،و�أمثلتهما.
 -2ما ي�شمله البيع من الأ�صول ،وما ال ي�شمله ،و�أمثلته.
� -3أحكام بيع الثمار.
 -4العرايا :املراد بها ،وحكمها.
 -5اجلوائح :املراد بها ,وحكم و�ضعها ،و�أمثلتها من الواقع املعا�صر.

املعيار اخلام�س :حقيقة الربا وال�صرف ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1الربا :املراد به ،و�أق�سامه.
 -2حكم الربا ،وما ورد فيه من الوعيد.
� -3أبرز احلكم الت�شريعية لتحرمي الربا.
 -4ربا الديون :املراد به ،و�أبرز الأحكام املتعلقة به.
 -5ربا البيوع :املراد به ،و�أبرز الأحكام املتعلقة به.
 -6علة الربا.
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 -7ما يجري فيه الربا ،وماال يجري فيه ،و�أمثلة ذلك.
� -8أثر احتاد علة الربا �أو اختالفها ،واحتاد اجلن�س والنوع �أو اختالفهما يف الأحكام ال�شرعية.
 -9التكييف الفقهي للأوراق النقدية ،ومتى يجري فيها الربا.
� -10أبرز املعامالت املعا�صرة التي يجري فيها الربا ،و�أهم �أحكامها.
 -11التعامل مع البنوك الربوية داخل العامل الإ�سالمي وخارجه.
 -12كيفية التخل�ص من الفوائد الربوية.
 -13ال�صرف :املراد به ،وما يجري فيه.
 -14التطبيقات املعا�صرة لل�صرف؛ كاملتاجرة بالعمالت ،وكيفية الت�سوية يف �أ�سواق العمالت ،ومبادلة
الذهب بالذهب عند باعته ،و�أثر ال�صناعة يف ذلك.

ال�س َلم واال�ست�صناع ،و�أحكامهما.
املعيار ال�ساد�س :حقيقة َّ
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1ال�سلم :املراد به ،و�أمثلته ،وحكمه ،واحلكمة منه.
� -2شروط �صحة ال�سلم ،وم�ستند كل �شرط.
� -3أبرز التطبيقات املعا�صرة لل�سلم.
 -4اال�ست�صناع :املراد به ،و�أمثلته ،وحكمه ،واحلكمة منه.
� -5أبرز التطبيقات املعا�صرة لال�ست�صناع.

املعيار ال�سابع :حقيقة القر�ض ،و�أحكامه .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1القر�ض :املراد به ،والفرق بينه وبني الدَّ ين.
 -2الإقرا�ض واالقرتا�ض :حكمهما ،و�شروطهما ،ومناذج من �صورهما املعا�صرة.
 -3الزيادة يف القر�ض :مثالها ،وحكمها.
ال�سفتجة :املراد بها ،و�صورها القدمية واملعا�صرة ،وحكمها.
ّ -4
� -5أبرز القرو�ض امل�صرفية؛ كاحل�ساب اجلاري ،وبطاقات االئتمان ،و�أحكامها .
 -6حكم املماطلة يف رد القر�ض �أو الدين.
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املعيار الثامن :حقيقة الرهن ،و�أحكامه .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الرهن :املراد به ،و�أنواعه ،وحكمه ،واحلكمة من م�شروعيته ،و�أمثلته من الواقع.
� -2شروط �صحة الرهن ،وثمرته.
 -3الأحكام املتعلقة بالرهن.
 -4م�ؤونة الرهن.
 -5التطبيقات املعا�صرة للرهن ,و�أحكامها.

املعيار التا�سع :حقيقة ال�ضمان والكفالة ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1ال�ضمان :املراد به ،وحكمه ،والفرق بني نظرة الإ�سالم والبنوك التقليدية له.
 -2الكفالة :املراد بها ،و�أنواعها ،والفرق بينها وبني ال�ضمان.
 -3تعدد ال�ضامن ،و�أحكامه.
� -4أخذ عو�ض مقابل ال�ضمان ،وتطبيقاته املعا�صرة.
 -5الأثر املرتتب على ال�ضمان.
 -6نوع عقد ال�ضمان من جهة اللزوم وعدمه.
 -7خطاب ال�ضمان :املراد به ،وتكييفه الفقهي ،وحكمه ،وتطبيقاته يف امل�صارف.
 -8االعتماد امل�ستندي :املراد به ،وتكييفه الفقهي ،وحكمه ،وتطبيقاته يف امل�صارف.
 -9ما ت�صح فيه الكفالة ،وما ال ت�صح.
 -10الأحوال التي تنقلب فيها الكفالة �إىل �ضمان.
 -11الت�أمني :املراد به ،و�أنواعه ،وتكييفه الفقهي ،وحكمه ،وتطبيقاته.

املعيار العا�شر :حقيقة احلوالة ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1احلوالة :املراد بها ،وحكمها ،و�أركانها ،و�شروطها.
� -2أركان احلوالة ،و�شروطها.
 -3التطبيقات املعا�صرة للحوالة ,كاحلواالت امل�صرفية وال�شيكات وغريها.
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املعيار احلادي ع�شر :حقيقة العارية ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1العارية :املراد بها ،و�أمثلتها من الواقع ،وحكمها ،واحلكمة منها.
� -2أركان العارية ،و�شروط �صحتها.
 -3م�ؤونة رد العارية.
� -4ضمان العارية عند التلف.

املعيار الثاين ع�شر :حقيقة الوديعة ،و�أحكامها .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الوديعة :املراد بها ،والفرق بينها وبني القر�ض ،و�أمثلتها ،وحكم قبول الوديعة.
� -2ضمان الوديعة عند التلف.
 -3اختالف املودع وامل�ستودع يف الرد ودعوى التلف ونحو ذلك.

املعيار الثالث ع�شر :حقيقة ال�صلح واجلوار ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1ال�صلح :املراد به ،و�أق�سامه ،وما ورد يف ف�ضله ،واحلكمة من م�شروعيته ،و�شروطه.
 -2ال�صلح على �إقرار :املراد به ،و�أحكامه.
 -3ال�صلح على �إنكار :املراد به ،و�أحكامه.
 -4ال�صلح عن املجهول.
 -5امل�صاحلة عن الدَّ ْين امل�ؤجل ببع�ضه حا ًّال(�ضع وتعجل).
 -6اجلوار :املراد به ،و�أحكامه.

املعيار الرابع ع�شر :حقيقة ا َ
حل ْجر ،و�أحكامه .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1احلجر :املراد به ،والفرق بينه وبني امل�صطلحات ذات ال�صلة؛ كالإفال�س والإع�سار ،واحلكمة
من م�شروعيته ،و�أنواعه.
 -2احلجر على الإن�سان حلظ نف�سه :املراد به ،و�أحكامه
 -3احلجر على الإن�سان حلظ غريه :املراد به ،و�أحكامه.
� -4إفال�س ال�شركات :املراد به ،و�أحكامه.
 -5عالمات البلوغ عند الذكر والأنثى ،وعالقتها بزوال احلجر.
 -6ما يزول به احلجر عن املحجور عليه حلظ نف�سه.
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 -7ت�صرفات ويل اليتيم وال�سفيه واملجنون يف حفظ �أموالهم وتنميتها.

املعيار اخلام�س ع�شر :حقيقة الوكالة ،و�أحكامها .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الوكالة :املراد بها ،واحلكمة من م�شروعيتها.
� -2أركان الوكالة ،وما تنعقد به.
 -3ما ي�صح التوكيل فيه ،وما ال ي�صح.
 -4الأحكام املتعلقة بت�صرفات الوكيل واملوكل.
 -5م�س�ؤولية الوكيل يف ال�ضمان.
 -6التطبيقات املعا�صرة يف الوكالة.
 -7الوكالة امل�صرفية يف اخل�صم �أو البيع �أو �إجراء العقود :املراد بها ،وحكمها ،ومتى يجوز ف�سخها؟
ومتى ال يجوز؟.
 -8مبطالت الوكالة.

املعيار ال�ساد�س ع�شر :حقيقة ال�شركة و�أحكامها ،ومعنى املزارعة وامل�ساقاة و�أحكامهما .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1ال�شركة :املراد بها ،وحكمها.
� -2أق�سام ال�شركات عند الفقهاء ،والأحكام املتعلقة بكل ق�سم.
� -3أق�سام ال�شركات املعا�صرة ،والأحكام املتعلقة بكل ق�سم.
 -4درا�سة �أهم مواد نظام ال�شركات املعا�صرة.
� -5أ�سهم ال�شركات :املراد بها ،والأحكام املتعلقة بها.
 -6ال�صناديق اال�ستثمارية :املراد بها ،وتكييفها الفقهي ،وحكمها ،و�صورها.
 -7القواعد وال�ضوابط ال�شرعية يف كيفية احت�ساب الربح واخل�سارة يف ال�شركات.
 -8م�س�ؤولية ال�شريك يف ال�ضمان عند التلف.
 -9م�شاركة امل�سلم للكافر.
 -10املزارعة وامل�ساقاة :املراد بهما ،وما يتعلق بهما من �أحكام.

املعيار ال�سابع ع�شر :حقيقة الإجارة ،و�أحكامها .
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الإجارة :املراد بها ،والعالقة بينها وبني البيع واجلعالة ،والفروق بينها ،وحكمها.
� -2أنواع الإجارة ،ونوع العقد فيها.
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� -3شروط �صحة الإجارة والعني امل�ؤجرة.
 -4االختالف بني امل�ؤجر وامل�ست�أجر ،وما يلزم ك ًال منهما.
 -5الإجارة على �أعمال ال ُق َرب.
 -6ما تنف�سخ به الإجارة.
 -7الإجارة املنتهية بالتمليك :املراد بها ،وتكييفها الفقهي ،وحكمها.
 -8بدل اخللو :املراد به ،وحكمه.
 -9الأجري اخلا�ص والأجري امل�شرتك :املراد بهما ،وم�س�ؤولية كل منهما يف ال�ضمان.

املعيار الثامن ع�شر :حقيقة ال�سبق ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1ال�سبق :املراد به ،وحكمه ،و�شروطه.
� -2أق�سام امل�سابقات ،وما يجوز منها وما ال يجوز.
� -3أحكام امل�سابقات املعا�صرة ،و�ضابط ما يجوز منها وما ال يجوز.

املعيار التا�سع ع�شر :حقيقة الغ�صب ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الغ�صب :املراد به ،وحكمه ،والفرق بينه وبني �صور �أخذ املال بغري حق؛ كال�سرقة ،واالختال�س،
والنهب ،وال�سطو.
 -2تو�صيف الفقهاء ليد الغا�صب ،وما يرتتب على ذلك من �أحكام.
 -3الأحكام املتعلقة بت�صرف الغا�صب يف املغ�صوب.
 -4ما ي�ضمن بالإتالف ،وما ال ي�ضمن.
 -5ما يلزم الغا�صب عند رد املغ�صوب.

املعيار الع�شرون :حقيقة ال�شفعة ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1ال�شفعة :املراد بها ، ،واحلكمة من م�شروعيتها ،و�أمثلتها املعا�صرة.
 -2ما ت�صح فيه ال�شفعة ،وما ال ت�صح ،وما يتعلق بذلك من �أحكام.
� -3شروط ثبوت ال�شفعة ،وم�سقطاتها.
� -4شفعة اجلوار.
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املعيار احلادي والع�شرون :حقيقة �إحياء املوات ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1إحياء املوات :املراد به ،وما ي�صح �إحيا�ؤه وما ال ي�صح.
 -2و�سائل �إحياء املوات القدمية واحلديثة.
 -3الآثار املرتتبة على �إحياء املوات.
� -4أحقية َم ْن �سبق �إىل مباح ،و�ضابط ذلك ،والأحكام املتعلقة به.
 -5الإقطاع :معناه ،و�أق�سامه ،وحكم كل ق�سم.
 -6احلمى والتحجري :املراد بهما ،وحكم كل نوع.

املعيار الثاين والع�شرون :حقيقة ا َ
جل َعالة ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1اجلعالة :املراد بها ،واملقارنة بينها وبني ما ي�شبهها من العقود.
 -2نوع عقد اجلعالة.
 -3التطبيقات املعا�صرة على عقد اجلعالة.
 -4ما ي�شرتط ال�ستحقاق اجلعل من �شروط.
 -5ف�سخ اجلعالة :املراد به ،وما يرتتب عليه من �أحكام.

املعيار الثالث والع�شرون :حقيقة ال ُّلـ َقطة واللقيط ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1اللقطة :املراد بها ،وما يجوز التقاطه وما ال يجوز.
 -2تعريف اللقطة ،وو�سائله املعا�صرة.
 -3الآثار املرتتبة على تعريف اللقطة.
 -4لقطة احلرم.
 -5اللقيط :املراد به ،و�أحكامه ،وعناية ال�شريعة به.

املعيار الرابع والع�شرون :حقيقة الوقف ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الوقف :املراد به ،وحكمه ،و�صيغه ،ونوع العقد فيه ،والآثار املرتتبة عليه.
 -2عناية ال�شريعة الإ�سالمية بالأوقاف ،و�أثر الوقف على احل�ضارة الإ�سالمية.
 -3ال�صيغ املعا�صرة للوقف.
� -4شروط �صحة الوقف.
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� -5شروط الواقف.
 -6ال�شروط يف الوقف :املراد بها ،والفرق بينها وبني �شروط الوقف ،وما يتعلق بها من �أحكام.
 -7نظارة الوقف.
 -8الوقف الأهلي والوقف اخلريي :املراد بهما ،وما يتعلق بهما من �أحكام.
 -9تعطل الوقف ونقله :املراد بهما ،وما يتعلق بهما من �أحكام.
 -10ا�ستثمار �أموال الوقف وريعه.
 -11وقف امل�شاع :حكمه ،و�صوره املعا�صرة.
 -12وقف املنقوالت :حكمه ،و�صوره املعا�صرة.

املعيار اخلام�س والع�شرون :حقيقة الهبة والو�صية ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الهبة :املراد بها ،والفرق بينها وبني العطية والهدية والو�صية ،و�أنواعها.
 -2نوع عقد الهبة ،وما يرتتب عليه من �آثار.
 -3الأحكام املتعلقة بالهبة بعد قب�ضها.
� -4أحكام الهبة والعطية للأوالد.
 -5العدل بني الأوالد يف الهبة والعطية ،وكيفية حتقيقه.
 -6الرجوع يف الهبة :املراد به ،و�أحكامه.
 -7هبة الثواب والعمرى والرقبى :املراد بها ،و�أحكامها.
 -8ت�صرفات املري�ض املالية.
 -9الو�صية :املراد بها ،وحكمها.
واملو�صى �إليه.
واملو�صى له،
 -10الأحكام املتعلقة بالو�صية ،واملو�صي،
َ
َ
 -11الو�صية الواجبة عند القانونيني :املراد بها ،وحكمها يف الفقه الإ�سالمي.
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املجال الفرعي التا�سع  :فقه الأ�سرة
وي�شمل �أربعة معايري:
املعيار الأول :حقيقة النكاح ،و�أحكامه و�آثاره.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1النكاح :املراد به ،وحكمه ،وحكمته ،و�أهميته.
 -2ال�صفات املطلوبة يف الزوجة عند اختيارها.
 -3ال�صفات املطلوبة يف الزوج لقبوله.
 -4اخلطبة :املراد بها ،وحكمها ال�شرعي ،والفرق بني الت�صريح والتعري�ض فيها.
� -5شروط من حتل خطبتها.
 -6النظر �إىل املخطوبة ،وحدوده ال�شرعية.
 -7املمار�سات املعا�صرة للخطبة.
 -8الفح�ص الطبي للزوجني :املراد به ،و�أهميته ،وحكم الإلزام به.
� -9أركان النكاح ،و�أحكامها.
� -10شروط النكاح ،و�أحكامها.
 -11نكاح الكتابية.
 -12عقد النكاح بالو�سائل احلديثة.
 -13ال َع ْ�ضل :املراد به ،وحكمه ،و�أثره.
 -14نكاح ال�شِّ غار ،واملتعة ،واملحلل.
 -15النكاح بنية الطالق.
 -16عقود النكاح امل�ستجدة ،مثل :زواج امل�سيار ،وامل�سفار ،والأ�صدقاء ،والعريف.
 -17الأ�صل يف عقد النكاح ،وال�شروط فيه من حيث احلل واحلرمة.
� -18أق�سام ال�شروط املقرتنة بعقد النكاح.
� -19أحكام ال�شروط املعا�صرة املقرتنة بعقد النكاح.
 -20التحرمي امل�ؤبد يف النكاح :املراد به ،و�صوره.
 -21املحرمات بالقرابة :املراد بهن ،وعددهن.
 -22امل�صاهرة :املراد بها ،و�ضبط املحرمات بها.
 -23التحرمي بالر�ضاع� ،أو باللعان :املراد بهما ،والن�ساء املحرمات بهما.
 -24التحرمي امل�ؤقت :املراد به ،و�أنواع املحرمات حترمي ًا م�ؤقت ًا.
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 -25العيوب يف النكاح :املراد بها ،و�أثرها فيه.
 -26العيوب التي تخت�ص بالرجال ،والعيوب التي تخت�ص بالن�ساء.
 -27العيوب امل�شرتكة بينهما.
 -28العيوب املتفق عليها واملختلف فيها.
 -29العيوب الزوجية امل�ستجدة.
� -30أنكحة الكفار فيما بينهم.
 -31احلكم �إذا �أ�سلموا �أو ترافعوا �إلينا.
 -32احلكم �إذا �أ�سلم الزوجان مع ًا �أو �أحدهما� ،أو ارتدا مع ًا �أو ارتد �أحدهما.
ال�صداق :املراد به ،وما ي�صلح �أن يكون �صداق ًا ،وحكمه ،وحكم ت�أجيله ،وحكم ت�سميته ،وحكم تخفيفه.
َّ -33
 -34حاالت ا�ستحقاق املر�أة كل ال�صداق� ،أون�صفه.
 -35حكم ما يعطى لأب الزوجة �أو غريه من �أقاربها.
 -36املفو�ضة :املراد بها ،و�أحكامها.
� -37صداق املثل.
 -38ال�صداق يف النكاح الفا�سد.
 -39متعة الطالق :املراد بها ،ومقدارها ،وحكمها ،ومن تثبت له.
 -40وليمة العر�س :املراد بها ،وحكم �إقامتها.
 -41احلكم �إذا دعي �إىل �أكرث من وليمة يف وقت واحد.
� -42إجابة الدعوة لوليمة العر�س �أو غريها.
 -43احلكم �إذا كان يف الدعوة منكر.
� -44إعالن النكاح :حكمه ،وما يح�صل به ،وحكم ال�ضرب عليه بالدُّ ف.
 -45املعا�شرة الزوجية :املراد بها ،وحكمها ،وحكمتها ،وكيفية كونها باملعروف.
 -46الوطء� :أحكامه ،و�آدابه.
 -47الإ�ضرار بالزوجة :حكمه ،و�صوره.
 -48العدل بني الزوجات :املراد به ،وكيفيته.
 -49املبيت والق�سم بني الزوجات.
 -50حقوق الزوجية امل�شرتكة.
 -51حقوق الزوج.
 -52حقوق الزوجة.
 -53قوامة الزوج على زوجته ،وحق الطاعة.
75

 -54قرار الزوجة يف البيت واخلدمة فيه.
 -55الن�شوز :املراد به ،و�صوره ،وحكمه.
 -56عالج الن�شوز يف ال�شرع :مراحله ،وكيفية تطبيقها.

املعيار الثاينُ :ف َرق النكاح ،وما يتعلق بها من �أحكام.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1اخللع :املراد به ،وحكمه ،وتكييفه ،و�شروط �صحته ،ومتى يجوز؟ و�صيغه القولية والفعلية ،و�أحكام
العو�ض فيه.
 -2الف�سخ :معناه ،والفرق بينه وبني الطالق واخللع ،و�أحكامه.
 -3الطالق :املراد به ،وحكمه ،وحكمته ،و�شروط �صحته ،و�صيغه ال�صريحة والكنائية.
 -4طالق ال�سنة ،وطالق البدعة :املراد بهما ،وحكمهما.
 -5ما يختلف به عدد الطالق.
 -6الفرق بني املدخول بها وغريها يف الطالق.
 -7تعليق الطالق ،وميينه ،و�أحكام كل منهما.
 -8ال�شك يف الطالق.
 -9اال�ستثناء يف الطالق ،و�أحكامه.
 -10الرجعة :املراد بها ،و�شروطها ،وحكمها ،وكيفية ح�صولها ،وحكم ذلك.
 -11التفريق الق�ضائي :املراد به ،ومتى يتم؟ و�أحكامه.
 -12الإيالء :املراد به ،و�شروطه ،و�صيغه ،ومدته ،و�آثاره.
 -13الظهار :املراد به ،وحكمه ،و�شروطه ،و�صيغه ،و�أحكامها ،والأحكام املرتتبة على الظهار.
 -14كفارة الظهار.
 -15اللعان :املراد به ،وحكمه ،و�شروط وقوعه ،والآثار املرتتبة عليه.
 -16كيفية اللعان ،و�ألفاظه.
� -17شروط انتفاء الولد باللعان.
 -18حلوق الن�سب.
 -19طرق �إثبات الن�سب( :القيافة ،ال�شبه ،التحليل الطبي).
 -20القرائن املعا�صرة يف �إثبات الن�سب �أونفيه ،و�آثارها.
 -21ن�سب ولد الزنى ،وا�ستلحاقه.
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املعيار الثالث :حقيقة ال ِعدَ د والإحداد واال�سترباء ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1العدة :املراد بها ،واحلكمة من م�شروعيتها ،و�أنواع املعتدات ،وحكم كل نوع.
 -2الزوجة التي ال عدة عليها.
� -3أحكام املوطوءة ب�شبهة ونحوها.
 -4الإحداد :املراد به ،وحكمه ،واحلكمة من م�شروعيته ،و َم ْن يلزم؟
 -5الأ�شياء التي جتتنبها املحدة.
 -6مكان �إحداد املحدة لوفاة ،وم�سوغات خروجها منه.
 -7اال�سترباء :معناه ،وحكمه ،و َم ْن يلزم؟
 -8كيفية ا�سترباء احلائل واحلامل.

املعيار الرابع :حقيقة الر�ضاع ،والنفقات ،واحل�ضانة ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الر�ضاع :املراد به ،و�شروطه.
 -2انت�شار التحرمي بالر�ضاعة.
نكاح امر�أة بر�ضاع.
� -3إذا �أف�سد
�شخ�ص َ
ٌ
 -4حاالت ال�شك يف الر�ضاع ،وحكم كل منها.
� -5آثار الر�ضاع يف ف�سخ النكاح.
 -6م�س�ؤولية الوالدين يف �إر�ضاع الولد.
 -7بنوك احلليب :املراد بها ،وحكمها.
 -8النفقة على الزوجة :املراد بها ،وما ت�شمله ،وحكمها ،و�سبب وجوبها ،و�صورها.
 -9القدر الواجب يف النفقة.
� -10شروط وجوب نفقة الزوجة.
 -11نفقة املطلقة الرجعية والبائن ،واملتو َّفى عنها زوجها.
 -12نفقة الزوجة �إذا ن�شزت� ،أو �أع�سر الزوج� ،أو غاب.
 -13م�سقطات النفقة على الزوجة.
َ -14م ْن جتب نفقتهم من الأقارب ،ومراتبهم.
� -15شروط وجوب النفقة على الأقارب.
 -16كيفية تقدير النفقة على الأقارب.
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-17
-18
-19
-20
-21

نفقة املماليك.
نفقة البهائم ،و�سبق الإ�سالم يف ذلك.
احل�ضانة :املراد بها ،وحكمها ،و�شروطها ،ومراتب الأحقية بها ،وهل هي حق للمح�ضون �أو ال؟
الأحق باحل�ضانة بعد بلوغ ال�سابعة للذكر والأنثى.
موانع احل�ضانة ،وم�سقطاتها.

املجال الفرعي العا�شر :فقه اجلنايات.
وي�شمل �أربعة معايري:
املعيار الأول :معنى اجلنايات ،و�أق�سام القتل بغري حق ،و�صور القتل العمد ،و�أحكامها،
والأحكام املتعلقة بالق�صا�ص.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1معنى اجلنايات ،واحلكمة من م�شروعية الق�صا�ص.
� -2أق�سام القتل بغري حق ،و�ضابط كل ق�سم.
� -3صور القتل العمد القدمية واملعا�صرة.
 -4ا�ستنباط �صور من الواقع للقتل ال َعمد ،و�شبه العمد ،واخلط�أ.
 -5الأحكام املتعلقة بجناية ال�صبي واملجنون.
 -6قتل اجلماعة بالواحد ،والأحكام املتعلقة به.
 -7الأحكام املتعلقة بوجوب القود باال�شرتاك يف القتل.
� -8شروط وجوب الق�صا�ص ،وحمرتزات كل �شرط.
� -9شروط ا�ستيفاء الق�صا�ص ،وحمرتزات كل �شرط.
� -10آداب ا�ستيفاء الق�صا�ص.
 -11احلقوق املتعلقة بالقتل العمد ،و�شبه العمد ،واخلط�أ.
 -12الأحكام املتعلقة بالق�صا�ص فيما دون النف�س.
 -13م�سقطات الق�صا�ص.
 -14العفو عن الق�صا�ص :ف�ضله ،و�شروطه ،وما يرتتب عليه.
 -15ال�صلح ب�أكرث من الدية.
 -16ا�ستخدام (البنج) ونحوه يف الق�صا�ص فيما دون النف�س.
� -17أثر التقدم الطبي يف �إمكانية اال�ستيفاء من غري حيف.
� -18إعادة الع�ضو املقطوع يف الق�صا�ص.
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 -19ما تلف �أو هلك ب�سبب الطبيب.

املعيار الثاين :حقيقة الدية والعاقلة ،و�أحكامهما.

 -1معنى الدية ،وما ورد فيها من الن�صو�ص.
َ -2م ْن يتحمل دية القتل العمد ،و�شبه العمد ،واخلط�أ.
� -3أ�صول الديات ،ومقاديرها.
 -4الآثار املرتتبة على اخلالف يف �أ�صول الدية.
 -5معنى الدية املغلظة ،والدية املخففة ،وموا�ضع التغليظ والتخفيف فيها.
 -6الأحكام املتعلقة ب�ضمان ما قد يرتتب على الت�أديب من �إتالفات.
 -7مقدار دية اجلنني.
 -8مقدار دية غري امل�سلم.
 -9حكمة ال�شريعة يف تفاوت مقادير الديات.
 -10مقادير ديات الأع�ضاء واملنافع وال�شِّ جاج ،وك�سر العظام ،والأ�سنان ،وال�شعور ،و�أحكامها.
 -11العاقلة :معناها ،و�أمثلتها من الأقارب ،وبدائلها.
 -12نوع القتل الذي تتحمله العاقلة ،والنوع الذي ال تتحمله.
 -13ال�شروط فيمن يتحمل الدية من العاقلة.
 -14كيفية حتمل العاقلة للدية.
 -15انعدام العاقلة.
 -16م�س�ؤولية بيت املال يف حتمل الدية.
 -17احلكومة :معناها ،وما ميكن �أن تقا�س به يف الع�صر احلا�ضر.
 -18الأحكام املتعلقة بجناية الدابة.
 -19التكييف الفقهي يف حوادث ال�سيارات ،والآثار املرتتبة على ذلك.

املعيار الثالث :كفارة القتل ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1كفارة القتل :معناها ،وخ�صالها ،واحلكمة الت�شريعية منها.
 -2ما ورد يف �ش�أن كفارة القتل من الن�صو�ص.
 -3القتل الذي جتب فيه الكفارة ،و�شروط وجوبها فيه.
 -4كفارة القتل يف حوادث ال�سيارات.
 -5ما ينقطع به التتابع يف كفارة القتل ،وما ال ينقطع به.
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 -6احلكم عند العجز عن كفارة القتل.
 -7تعدد الكفارة عند تعدد َم ْن ت�سبب يف موتهم.

املعيار الرابع :حقيقة ال َق َ�سامة ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1معنى الق�سامة عند العرب يف اجلاهلية ،و�إقرار ال�شريعة الإ�سالمية لها.
 -2ما ورد يف �ش�أن الق�سامة من الن�صو�ص ،واحلكمة من م�شروعيتها.
 -3الدعوى التي ت�صح فيها الق�سامة.
� -4شروط �صحة الق�سامة.
 -5اللوث :معناه ،و�صوره املعا�صرة.
� -6صفة الق�سامة على وجه التف�صيل.
 -7الأحكام املرتتبة على النكول يف �أميان الق�سامة.
 -8احلكم فيما �إذا وجد ميت م�سلم ومل يعرف قاتله.
 -9الأحكام املرتتبة على �إجراء الق�سامة.

املجال الفرعي احلادي ع�شر :فقه احلدود والتعزيرات.
وي�شمل ت�سعة معايري:
املعيار الأول :حقيقة احلد ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1احلدود :معناها ،والفرق بينها وبني ما ي�شبهها.
 -2الدليل على م�شروعية �إقامة احلدود ،واحلكمة من �إقامتها ،والرد على ُّ
ال�شبه املعا�صرة حول �إقامتها.
� -3شروط وجوب �إقامة احلد.
 -4م�س�ؤولية �إقامة احلدود ،وحكم ال�شفاعة فيها .
 -5كيفية اجللد ،وذكر �آدابه.
 -6وقت �إقامة احلد على املري�ض واحلامل ،وما يرتتب على موت املحدود� ،أو تلف جزء منه.
 -7ما يجب �أو ي�سن يف �إقامة احلد.
 -8العفو عن احلدود.
� -9أ�سباب �سقوط احلد.
� -10أثر التوبة يف �سقوط احلد.
 -11درء احلدود بال�شبهات :معناه ،وحكمه ،و�ضابطه ،و�أمثلته.
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 -12حكم املقتول بحد من حيث غ�سله ،وال�صالة عليه ،ودفنه.
 -13اجتماع �أكرث من حد يف �شخ�ص واحد.
 -14العقوبة مبا زاد على احلد.
� -15إعادة الع�ضو املقطوع يف حد بالو�سائل الطبية احلديثة.

املعيار الثاين :حقيقة الزنا ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالزنا ،وحكمه ،وحكمة النهي عنه.
� -2شروط وجوب حد الزنا.
 -3معنى الإح�صان يف الزنا ،و �شروطه.
 -4طرق �إثبات الزنا.
 -5حكم َم ْن �أقر بالزنا ثم رجع.
 -6ال�شروط الواجب توافرها يف ال�شهود على واقعة الزنا.
 -7رد �شهادة ال�شاهد يف واقعة الزنا ،وعقوبته.
 -8عقوبة الزاين املح�صن ،وحكم اجلمع بني اجللد والرجم.
 -9عقوبة الزاين غري املح�صن.
 -10املراد بالتغريب للزاين البكر رج ًال كان �أو امر�أة ،وما يقوم مقامه يف الع�صر احلا�ضر.
 -11حكم عمل قوم لوط ،وبيان العقوبة فيه.
� -12إتيان البهيمة ،وعقوبة َم ْن ي�أتيها.
� -13إتيان املر�أة للمر�أة (ال�سحاق).
 -14وطء ال�شبهة ،والوطء بنكاح خمتلف يف �صحته� ،أو جممع على حترميه ،والوطء يف الدبر �أو
احلي�ض ،ووطء امليتة.
 -15حكم �إقامة احلد على املر�أة �إذا حملت ولي�س لها زوج �أو �سيد.

املعيار الثالث :املراد بالقذف ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1القذف :املراد به ،وحكمه ،وحكمة النهي عنه.
 -2هل حد القذف حق هلل تعاىل �أو حق للعباد؟ وما يرتتب على ذلك.
� -3ألفاظ القذف ال�صريحة ،و�ألفاظه الكنائية.
 -4الفرق بني القذف ال�صريح والتعري�ض بالقذف.
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 -5معنى الإح�صان للمقذوف ،و�شروط الإح�صان.
 -6حد القذف.
� -7شروط �إقامة احلد على القاذف.
 -8عقوبة َم ْن قذف �أهل بلدة �أو جماعة ال ُيت�صور الزنا منهم� ،سواء قذفهم بكلمة �أم بكلمات ،وطالبوا
باحلد جماعة �أو �أفراد ًا.
 -9وقت قيام الوارث مقام املقذوف يف املطالبة ب�إقامة احلد على القاذف.
 -10الأحكام املتعلقة بتكرار القذف� ،سواء �أكان قبل احلد �أم بعده.
 -11حكم قبول �شهادة القاذف بعد توبته.
 -12حكم قذف الأنبياء ـ عليهم ال�صالة وال�سالم ـ وحكم قذف زوجات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وما يرتتب على ذلك.

املعيار الرابع :حقيقة امل�سكر ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1تعريف اخلمر ،والفرق بينه وبني النبيذ ،وحكم �شرب امل�سكر ،وحكمة النهي عنه.
 -2قاعدة( :كل �شراب �أ�سكر كثريه ،فقليله حرام).
 -3حكم �شرب امل�سكر للتداوي ،وتعاطي الأدوية امل�شتملة على الكحول.
 -4حد �شارب امل�سكر.
� -5شروط وجوب �إقامة احلد على �شارب امل�سكر.
 -6ا�ستخدام امل�سكر يف الطعام ونحوه ،وهل يحد َم ْن �أكل منه؟
 -7كيفية ثبوت احلد على �شارب امل�سكر.
 -8ثبوت حد �شرب امل�سكر بالقرائن.
 -9ا�ستخدام املخدرات واحل�شي�ش واملفرتات.
 -10النبيذ :تعريفه ،وما يجوز �شربه منه ،وما ال يجوز.

املعيار اخلام�س :حقيقة ال�سرقة ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1ال�سرقة :املراد بها ،والألفاظ ذات العالقة؛ كاالختال�س والنهب واجلحود والغ�صب.
 -2حكم قطع يد ال�سارق ،وحكمته.
� -3شروط وجوب قطع يد ال�سارق.
� -4سرقة ما ي�شرتك فيه النا�س من املاء والكلأ ونحوه.
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 -5الأموال امل�سروقة� :أنواعها ،و�أحكامها.
 -6قدر ن�صاب ال�سرقة وقيمته بالعملة احلالية.
َ -7م ْن �سرق ن�صاب ًا ثم ملك امل�سروق قبل رفعه للحاكم ،و َم ْن ملك امل�سروق بعد رفعه للحاكم.
 -8ا�شرتاك جماعة يف �سرقة ن�صاب ف�أكرث.
� -9صور اال�شرتاك يف ال�سرقة ،والفرق بينها.
 -10احلرز املعترب ،وتطبيقاته املعا�صرة.
 -11ال�سرقة من احلرز ،وال�سرقة من دون حرز.
َ -12م ْن دخل احلرز و�أتلف املال فيه ،ومن �أخرجه منه.
 -13ال�سرقة املبا�شرة �أو بوا�سطة غري مكلف؛ كال�صبي واملجنون.
 -14ال�سرقة مما لي�س له حرز؛ كال�سرقة من امل�سجد ،وال�سرقة من النخيل وال�شجر يف الطريق،
و�سرقة ال�ضيف من مال م�ضيفه ،ونحوه.
 -15ال�سرقة التي فيها �شبهة :معناها ،و�صورها ،و�أحكامها.
 -16ال�سرقة ممن �سرق منه �أو غ�صب منه ماله.
 -17الأحكام املتعلقة بتكرار ال�سرقة� ،سواء �أكان قبل احلد �أم بعده.
 -18ما تثبت به ال�سرقة ،واحلكم فيما لو اختلف ال�شهود يف و�صف ال�سرقة.
� -19صفة قطع اليد يف ال�سرقة.

املعيار ال�ساد�س :حقيقة احلرابة ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1احلرابة :معناها ،والألفاظ ذات العالقة بها ،و�صورها املعا�صرة.
 -2حكم احلرابة مع الأدلة.
� -3شروط قيام و�صف احلرابة بال�شخ�ص.
 -4تف�صيل عقوبة املحارب �إذا ُقدر عليه وقد قتل� ،أو جنى جناية توجب الق�صا�ص فيما دون النف�س،
�أو �أخذ املال ومل يقتل� ،أو مل يقتل ومل ي�أخذ املال.
 -5عقوبة املحارب (املُعني) يف القتل �أو الق�صا�ص فيما دون النف�س.
 -6حكم املحارب �إذا تاب قبل القدرة عليه.
 -7قتل الغيلة :معناه ،و�صوره ،و�أحكامه.
 -8دفع ال�صائل على النف�س �أو العر�ض �أو املال ،وما يرتتب على ذلك من �أحكام.
 -9الإعانة على دفع ال�صائل.
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� -10أحكام القتال يف الفتنة.
مب ْحرمه.
 -11قتل َم ْن وجد يزين َ
� -12ضمان َم ْن اطلع على بيت من ثقب فرماه �صاحب الدار ب�شيء ف�أ�صاب عينه �أو غريها.

املعيار ال�سابع :حقيقة البغاة ،و�أهم الأحكام املتعلقة بهم.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1البغاة :املراد بهم ،والفرق بينهم وبني اخلوارج.
 -2حكم قتال البغاة.
 -3ما يفعله الإمام قبل قتالهم.
� -4أحكام اال�ستعانة بالكفار حلرب البغاة.
� -5أحكام البغاة بعد الظفر بهم ،وحكم �أ�سراهم من الرجال والن�ساء.
� -6ضمان ما تلف حال قتال �أهل البغي من نف�س �أو مال.
� -7أحكام قتيل �أهل العدل ،وقتيل �أهل البغي.

املعيار الثامن :معنى الردة ،و�أهم الأحكام املتعلقة بها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الردة :معناها ،وحكمها.
 -2الفرق بني املرتد والكافر الأ�صلي.
 -3حكم قتل املرتد.
 -4ما حت�صل به الردة ،وطرق ثبوتها.
 -5ال�شروط الالزمة لثبوت الردة ،ولإقامة حدها.
 -6حكم َم ْن جحد ما هو معلوم من الدين بال�ضرورة جهال �أو عناد ًا.
 -7حكم َم ْن �سب اهلل تعاىل �أو ر�سوله عليه اال�صالة اهلل وال�سالم �أو ا�ستهز�أ بهما جاد ًا �أو هاز ً
ال،
وحكم توبته.
 -8معنى املع�صومني ،وحكم ا�ستحالل قتلهم �أو �أخذ �أموالهم (بال �شبهة وال ت�أويل).
 -9حكم ا�ستتابة املرتد ومدتها قبل قتله.
 -10حكم قتل املرتد من غري �إذن الإمام �أو نائبه.
 -11حكم َم ْن ارتد �أو �أ�سلم وهو �سكران �أو جمنون.
 -12معنى الزنديق ،وحكم توبته ،وحكم توبة َم ْن تكررت ردته.
 -13كيفية توبة املرتد.
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 -14ما يرتتب على ردة املرتد من �أحكام.
 -15احلكم يف �أهل بلدة ارتدوا كلهم.
 -16الأحكام املتعلقة بال�ساحر وال�سحر ،والفرق بني ال�سحر ،والكهانة ،والتنجيم.

املعيار التا�سع :معنى التعزير ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1التعزير :معناه ،وحمله ،وحكم �إقامته ،واحلكمة من م�شروعيته.
�	-2أمثلة للأفعال التي توجب التعزيرات يف ال�شرع قدمي ًا وحديث ًا.
 -3عدد اجللد يف التعزير.
 -4التعزير بغري اجللد ،و�أمثلته.
 -5التعزير بالقتل.
 -6التعزير ب�أخذ املال و�إتالفه.
 -7التعزير باحلب�س �أو بالتعويق.
 -8بدائل ال�سجن.
 -9الت�أديب� :ضوابطه ،وتطبيقاته.
 -10الأحوال التي ي�ضمن فيها املعزر.
 -11عقوبة تهريب املخدرات يف اململكة العربية ال�سعودية ،وترويجها ،وت�صنيعها.
 -12ا�ستعرا�ض �صور معا�صرة للتعزير ،وبيان حكمها.

املجال الفرعي الثاين ع�شر  :فقه الق�ضاء.

وي�شمل �ستة معايري:
املعيار الأول :حقيقة الق�ضاء ،وواليته ،و�شروط القا�ضي.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الق�ضاء :املراد به ،والفرق بينه وبني الإفتاء واحل�سبة ،و�أنواع الق�ضاء ،والفروق بينها.
�أهمية الق�ضاء ،وحكمه ،وحكم توليه ،وحكم طلبه.
م�س�ؤولية الإمام يف تولية الق�ضاة ،واختيارهم.
والية الق�ضاء ،و�ألفاظ التولية ،و�أنواع والية الق�ضاء ،واخت�صا�ص القا�ضي ،ورزقه ،وعزله.
�شروط القا�ضي ،وكيفية اختيار القا�ضي عند انعدام هذه ال�شروط �أو بع�ضها ،ومقارنة ذلك
مع نظام الق�ضاء ال�سعودي.
�إلزام القا�ضي باحلكم مبذهب معني� ،أو بر�أي معني.
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 -7التحكيم :معناه ،و�أنواعه ،وما ينفذ فيه.
 -8ا�ستقالل الق�ضاء :معناه ،والأمور التي ت�ساعد على حتقيقه.
 -9ت�صنيف درجات التقا�ضي ،واملقارنة بينها ،وا�ستخدام التنظيم الق�ضائي يف اململكة العربيةال�سعودية
�أمنوذج ًا.

املعيار الثاين� :آداب القا�ضي.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

�آداب القا�ضي العامة ،و�آدابه يف جمل�س الق�ضاء.
الأحوال التي يحرم الق�ضاء فيها ،وعلة التحرمي فيها.
حكم �أخذ القا�ضي للر�شوة والهدية ،وحكم بيع القا�ضي و�شرائه.
ما ينبغي �أن يفعله القا�ضي �أول مبا�شرته العمل.

املعيار الثالث :طريق احلكم ،و�صفته ،واملراد بتقنني الأحكام ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1معنى احلكم الق�ضائي ،واملراد بطريق احلكم ،و�صفته.
 -2حتديد املقدم من اخل�صمني يف الدعوى.
� -3أحكام �سماع البينة ،واحلكم مبوجبها.
 -4عمل القا�ضي عند �إقرار املدَّ عى عليه� ،أو �إنكاره.
 -5ق�ضاء القا�ضي بعلمه.
 -6مكان �إقامة الدعوى ،والقا�ضي املخت�ص بها.
 -7ما يعمله القا�ضي عند عدم وجود بينة للمدعي.
 -8نق�ض احلكم الق�ضائي :املراد به ،وحكمه ،وال�صلة بينه وبني م�صطلحات« :الرجوع والتمييز
واال�ستئناف» ،وطرق االعرتا�ض على الأحكام الق�ضائية.
 -9تقنني الأحكام :املراد به ،وحكم الأخذ به.
 -10تنفيذ الأحكام :املراد به ،و�أحكامه ،و�آدابه.
 -11مراحل النظر يف الق�ضية يف التنظيم الق�ضائي ال�سعودي.
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املعيار الرابع :معنى الق�سمة ،و�أنواعها ،وطريقتها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الق�سمة :املراد بها ،وحكمها ،و�أنواعها.
� -2ضابط ما يق�سم ق�سمة ترا�ض ،وما ي�شرتط ل�صحتها ،وبع�ض الأمثلة عليها.
� -3ضابط ق�سمة الإجبار ،و�سبب ت�سميتها ،وما ي�شرتط للحكم بالإجبار فيها ،وتو�صيفها ،و�سرد
الأمثلة عليها.
 -4ما ي�شرتط يف القا�سم ،وما يتقا�ضاه من �أجرة.
 -5طريقة الق�سمة ،و�أحكامها ،ومناذج تطبيقية.

املعيار اخلام�س :حقيقة الدعاوى والبينات ،و�أهم �أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الدعوى :املراد بها ،و�أركانها و�شروط �صحتها ،وحكم �إن�شائها.
 -2التمييز بني املدعي واملدَّ َعى عليه ،و َم ْن ت�صح منه الدعوى والإنكار.
� -3أنواع الدعوى ،و�إجراءات نظر الدعوى ،والآداب املطلوبة فيها.
� -4أحكام الدعوى على الغائب عن جمل�س احلكم ،واحلكم عليه.
 -5الدعاوى الكيدية :املراد بها ،و�صورها ،و�أحكامها.
 -6البينة :املراد بها ،و َم ْن تطلب منه ،والأدلة على ذلك.
 -7بينة اخلارج وبينة الداخل ،و�سبب ت�سميتهما بذلك ،وحتديد املقدم منهما.
 -8تعار�ض البينات.

املعيار ال�ساد�س :مفهوم الأنظمة ،وخ�صائ�صها ،و�أهم الأنظمة الق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية:
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الأنظمة :املراد بها ،والغاية منها ،وتق�سيماتها.
 -2التمييز بني القواعد النظامية ،والقواعد الأخرى.
 -3خ�صائ�ص القواعد النظامية.
 -4تق�سيم القواعد النظامية �إىل قواعد نظامية �آمرة ،وقواعد نظامية مكملة �أو مف�سرة.
 -5م�صادر الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية.
 -6نظام الق�ضاء يف اململكة العربية ال�سعودية.
 -7نظام املرافعات ال�شرعية :التعريف به ،واملبادئ الأ�سا�سية فيه.
 -8نظام الإجراءات اجلزائية :التعريف به ،وبيان م�صادره ،وتق�سيماته ،وعالقته بغريه من الأنظمة الأخرى.
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 -9نظام التحكيم :التعريف به ،واملبادئ الأ�سا�سية فيه.
 -10نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام :التعريف به ،واملبادئ الأ�سا�سية فيه.
 -11نظام املحاماة يف اململكة العربية ال�سعودية :التعريف به ،واملبادئ الأ�سا�سية فيه.

املجال الفرعي الثالث ع�شر :فقه طرق الإثبات.

وي�شمل �سبعة معايري:
املعيار الأول :معنى ال�شهادات ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1ال�شهادات :املراد بها ،ومنزلتها ،واحلكمة من م�شروعيتها ،و�أنواعها.
 -2حتمل ال�شهادة و�أدا�ؤها :املراد بهما ،وحكم كل منهما مع ال�شروط.
 -3كتمان ال�شهادة ،و�أخذ الأجرة ُ
واجل ْعل عليها.
 -4طرق العلم ،وما ي�شرتط لعد اال�ستفا�ضة طريق ًا من طرق العلم ،وذكر ما ت�صح ال�شهادة عليه
باال�ستفا�ضة ،وما ال ت�صح.
� -5شروط �صحة ال�شهادة بح�سب اختالف امل�شهود به.
� -6شروط َم ْن تقبل �شهادتهم.
� -7شهادة ال�صبيان.
 -8تزكية ال�شهود.
 -9حتليف ال�شهود.
 -10موانع قبول ال�شهادة ،وعدد ال�شهود.
 -11ال�شهادة على ال�شهادة ،وما ي�شرتط للحكم بها.
 -12رجوع �شهود املال ،و�شهود الق�صا�ص واحلد ،والآثار النا�شئة عن ذلك.

املعيار الثاين :معنى اليمني ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5

اليمني :املراد بها ،واحلكمة من م�شروعيتها ،و�شروطها.
احلقوق التي تكون فيها اليمني ،واحلقوق التي ال تكون فيها.
اليمني امل�شروعة يف اخل�صومة ،و�أحوال تغليظ اليمني ،وكيفيته.
املدعى عليه عن اليمني املغلظة.
امتناع َ
املدعى عليه.
بينة املدعي �إذا �أح�ضرت بعد ميني َ
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املعيار الثالث :حقيقة النكول ،وحكم الق�ضاء به.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1النكول عن اليمني :املراد به ،و�أق�سامه ،و�شروطه.
 -2الق�ضاء بالنكول :املراد به ،و�أحكامه.

املعيار الرابع :حكم الق�ضاء بال�شاهد واليمني ،وجماله.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1حكم الق�ضاء بال�شاهد واليمني.
 -2ما ُيق�ضى فيه بال�شاهد واليمني.

املعيار اخلام�س :حقيقة الإقرار ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الإقرار :املراد به ،وحجيته ،و�شروطه.
 -2ما ي�صح به الإقرار من الألفاظ ،وحكم و�صل الإقرار مبا ي�سقطه.
 -3حكم الإقرار يف مر�ض املوت.
�	-4أحكام الإقرار باملجمل ،واال�ستثناء يف الإقرار ،والرجوع عن الإقرار.
 -5تعار�ض الإقرارات.

املعيار ال�ساد�س :حقيقة الكتابة ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1معنى الكتابة ،وم�شروعيتها ،و�شروطها ،و�صورها.
�	-2أحكام الكتابة ،وحجيتها يف الإثبات.
 -3املراد بكتاب القا�ضي �إىل القا�ضي ،و�شروطه ،و�أحكامه.
 -4ت�سمية عدد من امل�ستندات الكتابية املعا�صرة ،وحكم االحتجاج بها.
 -5تقرير موجز عن كتابة العدل يف اململكة العربية ال�سعودية.
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املعيار ال�سابع :معنى القرائن ،و�أهم �أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1معنى القرائن ،وحكمها ،واحلكم بها ،و �أحكامها.
 -2القرائن املعا�صرة ،ومدى حجيتها.

املجال الفرعي الرابع ع�شر :فقه الأطعمة

وي�شمل �أربعة معايري:
املعيار الأول :الأحكام املتعلقة بالأغذية احليوانية والنباتية.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الأ�صل يف الأطعمة والأ�شربة ،و�ضوابط ما يحل منها وما يحرم.
�	-2أ�سباب التحرمي ملا حرم من الأطعمة.
 -3احليوان املحرم لعينه ابتداء ،واحليوان املحرم ل�سبب وارد عليه.
 -4الأ�صل يف ميتة البحر مع الدليل ،والفرق بني احليوان البحري والربمائي.
 -5الأنفحة ودخولها يف تركيب الأطعمة ،و�أثر ذلك.
 -6اجلاللة :املراد بها ،وحكمها.
 -7التفريق يف احلكم بني ال�سباع وغريها من احليوانات.
 -8احليوان املتولد من م�أكول وغريه :مثاله ،وحكمه.
 -9الفوا�سق من احليوانات ،وحكم قتلها ،واحلكمة منه.
 -10احليوانات امل�ستخبثة :املراد بها ،والتمثيل لها.
 -11ما يكره من الأطعمة.
 -12الزروع والثمار مما ت�سقى باملاء النج�س� ،أو مبياه ال�صرف ال�صحي� ،أو ي�س َّمد بنجا�سة.
�	-13أكل املحرمات عند اال�ضطرار.
� -14آداب الأكل.

املعيار الثاين� :أحكام الأ�شربة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

تناول اخلمر.
تخلل اخلمر :املراد به ،وحكمه.
�ضابط اال�ضطرار الذي يبيح تناول املحرم.
مقدار ما يحل للم�ضطر تناوله ،وحكم التزود للم�ضطر.
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�	-5آداب ال�شرب.
�	-6أحكام ال�ضيافة يف الإ�سالم.
 -7امل�سكرات واملخدرات واملفترِّ ات واملن�شِّ طات� :أنواعها ،و�أمثلتها ،وحكمها.

املعيار الثالث :معنى الذكاة ،و�أهم �أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الذكاة :املراد بها ،وحكمها ،وحكمتها.
� -2شروط الذكاة.
� -3ضابط ما حتله الذكاة.
 -4ذكاة املجنون وال�سكران والطفل.
 -5ال�شروط املعتربة ب�آلة الذبح ،وما يجب قطعه عند الذبح.
 -6الأ�ساليب احلديثة يف الذكاة ،و�أحكامها.
 -7التفريق بني معنى الذبح والنحر ،وبني احليوان الذي يذبح والذي ينحر ،و�أثر العك�س بينهما.
 -8التمييز بني ذكاة احليوان البحري ،واحليوان الربي.
�	-9أحكام ترك الت�سمية على الذبيحة عند الذبح.
�	-10آداب الذبح ،وما يكره فعله عند الذبح ،وما يحرم.
 -11الذبائح التي ال حتلها الذكاة؛ كالذبح لغري اهلل ،وذبيحة املجو�سي ونحوه.
 -12حكم الذبائح واللحوم امل�ستوردة.

املعيار الرابع :الأحكام املتعلقة بال�صيد.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1ضابط ال�صيد ،وحكمه ،ومتى تعامل بهيمة الأنعام معاملة ال�صيد ؟
� -2شروط حل ال�صيد.
 -3املوقوذة :معناها ،وبيان ما تخلف عنها من �شروط حل ال�صيد.
 -4التفريق بني �إدراك ال�صيد ح ّي ًا ،و�إدراكه متحرك ًا حركة املذبوح.
 -5ما ي�شرتط يف اجلارحة.
�	-6أحكام الق�صد والت�سمية عند �إر�سال الآلة �أو اجلارحة.
 -7احلاالت التي يحرم فيها ممار�سة ال�صيد.

91

املجال الفرعي اخلام�س ع�شر :فقه الأميان والنذور.
وي�شمل �ستة معايري:
املعيار الأول :حقيقة اليمني ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1اليمني :املراد بها ،وحكمها.
 -2احللف امل�شروع وغريه.
 -3الألفاظ التي تنعقد بها اليمني ،ومتى تكون؟ وما يرتتب على ذلك.
 -4التمييز بني الألفاظ التي تخرج خمرج اليمني ،والألفاظ التي تخرج خمرج النذر.
ُ
احلالف ا�سم اجلاللة.
 -5حكم الأميان التي ال يذكر فيها
�	-6أنواع اليمني ،والتمثيل لكل نوع ،وبيان حكمها ،و�أثر الكفارة فيها.
� -7شروط وجوب كفارة اليمني.
 -8التورية يف اليمني ،والتعري�ض فيها.

املعيار الثاين :معنى اال�ستثناء يف اليمني ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

اال�ستثناء يف اليمني :املراد به ،و�أمثلته ،و�أثره على اليمني مع الدليل.
�شروط اال�ستثناء امل�ؤثر على اليمني ،مع التمثيل.
الأثر املرتتب على ف�صل اال�ستثناء عن اليمني ،واال�ستثناء بنية القلب دون النطق.
حكم اال�ستثناء ب�صيغة النذر يف الطالق.

املعيار الثالث :حقيقة احلنث يف اليمني ،و�أهم الأحكام املتعلقة بها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

احلنث يف اليمني :املراد به ،وحكمه ،والكفارة املرتتبة على ذلك.
مقدار الإطعام يف كفارة اليمني ،و�صفة الك�سوة املجزئة مبا يتوافق مع الألب�سة احلالية.
ترتيب ال�صيام يف الكفارة.
حكم تقدمي الكفارة على احلنث.
احلكم فيما لو �أتى احلالف مبا حلف عليه نا�سي ًا� ،أو جاه ًال� ،أو مكرها.
حكم الكفارة يف الأميان املحرمة.

92

املعايري الأكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية

املعيار الرابع� :صور تعدد الأميان ،و�أهم �أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2

-3
-4
-5
-6

التمثيل لل�صور املتنوعة لتعدد الأميان.
التمثيل للفرق بني َم ْن حلف بيمني واحدة على �أفعال متعددة ،وبني َم ْن حلف ب�أميان متكررة على
فعل واحد ،وبني َم ْن حلف ب�أميان متكررة على �أفعال متعددة.
حكم الكفارة فيمن حلف على �شيء واحد بعينه مرار ًا كثرية فحنث.
حكم الكفارة فيمن كرر الأميان على �أفعال خمتلفة.
احلكم فيمن حلف ميين ًا واحدة على �أجنا�س خمتلفة.
حكم الكفارة فيمن حلف يف ميني واحدة ب�أكرث من �صفتني من �صفات اهلل عز وجل.

املعيار اخلام�س� :أهم �أحكام النية يف الأميان.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

� -1أحكام النية يف �أميان الدعوى وغريها.
 -2ترتيب ما يرجع �إليه يف تف�سري اليمني.
 -3الأحكام املرتتبة على الأميان امل�شتملة على الأ�سماء (ال�شرعية واحلقيقية والعرفية).

املعيار ال�ساد�س :حقيقة النذر ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1النذر :املراد به ،وحكم �إن�شائه ،وحكم الوفاء به.
 -2ما ي�شرتط ل�صحة النذر من جهة الناذر.
�	-3أنواع النذور ،مع الأمثلة ،وذكر ما يجب عليه فيها.
�	-4أق�سام النذر ،وحكم الكفارة يف كل ق�سم ،مع التمثيل.
 -5ما يجب على َم ْن نذر الت�صدق مباله كله �أو معظمه.
�	-6أحكام النذر املتعلقة بال�صيام �أو االعتكاف� ،أو ال�صدقة.
 -7ما يتحقق به النذر املطلق يف العبادات.
َ -8م ْن نذر �شيئا ثم عجز عن الإتيان به.
 -9االنتقال �إىل غري ما نذر.
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املجال الرئي�سي الثاين :الفرائ�ض

وي�شمل اثني ع�شر معيار ًا :
املعيار الأول :مبادئ علم الفرائ�ض ،و�أ�س�س التوريث يف الإ�سالم.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1مبادئ علم الفرائ�ض.
 -2املرياث قبل الإ�سالم.
�	-3أ�س�س التوريث الإ�سالمي ،ومزاياه.
 -4حكمة الت�شريع الإ�سالمي يف م�شروعية الإرث ،و�أثره االجتماعي ،والرد على ال�شبهات املثارة
حول املواريث.
 -5املراد بالرتكة ،واحلقوق املتعلقة بها ،وترتيبها بح�سب املقدم منها.

املعيار الثاين :حقيقة الإرث ،وبيان الورثة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الإرث :املراد به ،و�أركانه و�شروطه.
�	-2أ�سباب الإرث املجمع عليها واملختلف فيها.
 -3موانع الإرث :معناها ،و�أق�سامها ،و�أحكامها.
 -4مدى اعتبار القتل بحوادث ال�سيارات مانع ًا من الإرث.
 -5الوارثون من الرجال ،والوارثات من الن�ساء ،و َم ْن يرث عند اجتماعهم.
�	-6أنواع الإرث ،و�أق�سام الورثة باعتبارها.

املعيار الثالث :الفرو�ض املقدرة ،و�أ�صحابها ،و�شروط �إرثهم لها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1معنى الفر�ض ،والفرو�ض املقدرة �إجما ًال ،وعدد �أ�صحابها.
�	-2أ�صحاب الن�صف ،و�شروط �إرثهم ،مع الأدلة.
 -3تطبيقات على توافر ال�شروط لأ�صحاب الن�صف ،وانتفائها.
�	-4أ�صحاب الربع ،و�شروط �إرثهم ،مع الأدلة.
 -5تطبيقات على توافر ال�شروط لأ�صحاب الربع وانتفائها.
َ -6م ْن ي�ستحق الثمن ،و�شرط �إرثه ،مع الدليل.
 -7تطبيقات على توافر ال�شرط وانتفائه ملن ي�ستحق الثمن.
�	-8أ�صحاب الثلثني ،و�شروط �إرثهم ،مع الأدلة.
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 -9تطبيقات على توافر ال�شروط لأ�صحاب الثلثني وانتفائها.
�	-10أ�صحاب الثلث ،و�شروط �إرثهم ،مع الأدلة ،و�أحكام امل�س�ألتني العمريتني.
 -11الأحكام التي يخت�ص بها �أوالد الأم.
�	-12أ�صحاب ال�سد�س ،و�شروط �إرثهم ،مع الأدلة.
� -13ضابط اجلدة الوارثة ،واجلدة غري الوارثة.
�	-14أحكام مرياث اجلدات.
 -15تطبيقات على توافر ال�شروط لأ�صحاب ال�سد�س وانتفائها.
 -16تطبيقات على توافر ال�شروط لأ�صحاب الفرو�ض جمتمعني وانتفائها.

املعيار الرابع :حقيقة التع�صيب ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1معنى التع�صيب ،واملراد بالع�صبة ،و�أق�سامها.
 -2الع�صبة بالنف�س ،و�ضابطهم ،ووجه ت�سميتهم.
 -3الع�صبة بالغري ،ودليلهم ،ووجه ت�سميتهم.
 -4الع�صبة مع الغري ،وخالف العلماء فيهم.
�	-5أحكام الع�صبة مع الأدلة ،ومذاهب العلماء يف جهات الع�صبة بالنف�س ،وكيفية التوريث حال
اجتماع عا�صبني ف�أكرث.
 -6الع�صبة ال�سببية ،و�أحكامها.
 -7تطبيقات على الع�صبة.

املعيار اخلام�س :معنى احلجب ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

معنى احلجب ،و�أهميته ،و�أنواعه.
القواعد التي يدور عليها حجب احلرمان ،و�أق�سام الورثة بالن�سبة حلجب احلرمان.
امل�س�ألة امل�شركة ،و�صلتها بالتع�صيب واحلجب.
تطبيقات على احلجب.
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املعيار ال�ساد�س :توريث الإخوة مع اجلد ،وما يتعلق بذلك من �أحكام.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1املراد باجلد والإخوة ،ومذاهب العلماء يف توريث الإخوة مع اجلد.
 -2امل�س�ألة الأكدرية ،وكيفية ق�سمتها.
 -3تطبيقات على م�سائل اجلد والإخوة.

املعيار ال�سابع :معنى ح�ساب املواريث ،ومو�ضوعه ،والت�أ�صيل ،والعول ،والت�صحيح.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1معنى احل�ساب عند الفر�ضيني ،ومو�ضوعه.
 -2الن�سب الأربع ،وما ينوب عنها من الطرق احل�سابية الأخرى ،وكيفية ا�ستعمالها ،وموا�ضعه.
 -3تطبيقات على ا�ستعمال الن�سب الأربع.
 -4الت�أ�صيل :معناه ،وكيفيته.
 -5الأ�صول املتفق عليها ،والأ�صول املختلف فيها ،وما ت�شتمل عليه الأ�صول من امل�سائل وال�صور.
 -6تطبيقات على الت�أ�صيل.
 -7العول :معناه ،واخلالف فيه.
َ -8م ْن يقدم من �أ�صحاب الفرو�ض عند املانعني للعول.
�	-9أق�سام الأ�صول بالن�سبة �إىل العول والعدل والنق�ص.
 -10الأ�صول العائلة ومبلغ عولها ،مع الأمثلة.
 -11تطبيقات على العول.
 -12املراد بالت�صحيح ،وامل�صح ،واالنك�سار ،واالنق�سام ،والفريق ،والر�ؤو�س ،وجزء ال�سهم يف الت�صحيح.
�	-13أنواع ت�صحيح االنك�سار الواقع يف الفرائ�ض ،وطرقه ،و�صوره.
 -14الن�سب التي ينظر بها بني ال�سهام والر�ؤو�س ،والن�سب التي ينظر بها بني املثبتات من الر�ؤو�س مع بع�ضها.
 -15كيفية الت�صحيح �إذا كان االنك�سار على فريق واحد ،وكيفيته �إذا كان االنك�سار على �أكرث من فريق.
 -16تطبيقات على الت�صحيح.

املعيار الثامن :معنى املنا�سخات ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1معنى املنا�سخات ،و�أ�سبابها ،وحاالتها.
�	-2أحوال الورثة يف احلالة الأوىل ،و�صفة العمل فيها ،وتطبيقاتها.
�	-3أحوال الورثة يف احلالة الثانية ،و�صفة العمل فيها ،وتطبيقاتها.
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�	-4أحوال الورثة يف احلالة الثالثة ،و�صفة العمل فيها ،وتطبيقاتها.
� -5صفة العمل العامة للحاالت الثالث.
 -6االخت�صار يف املنا�سخات ،و تطبيقات عليها.

املعيار التا�سع :ق�سمة الرتكات ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1ق�سمة الرتكات ،و�أهميتها ،و�أنواعها ،ومتى تكون؟
 -2طرق ق�سمة كل نوع ،وتطبيقات على ق�سمة الرتكة.
 -3ق�سمة الرتكات بالطرق الإلكرتونية.

املعيار العا�شر :حقيقة اخلنثى ،واحلمل ،واملفقود ،والغرقى ،والهدمى ،والأحكام املتعلقة ب�إرثهم.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1معنىاخلنثى عند الفقهاء وعند الأطباء يف الوقت احلا�ضر ،وجهات الورثة التي يوجد فيها اخلنثى،
و�أنواع اخلنثى.
 -2كيفية توريث اخلنثى امل�شكل.
� -3صفة العمل �إذا كان يرجى ات�ضاح حال اخلنثى ،و�صفة العمل �إذا كان ال يرجى ات�ضاح حاله.
 -4تطبيقات على م�سائل اخلنثى امل�شكل.
 -5املراد باحلمل ،و�شروط �إرثه ،وما يتحقق به كل �شرط.
�	-6أكرث مدة احلمل ،وربط معرفة ذلك بر�أي الأطباء يف هذه امل�س�ألة.
 -7ق�سمة الرتكة قبل و�ضع احلمل.
 -8تقادير احلمل ،و�أحوال الوارث مع احلمل.
 -9ما يوقف من الرتكة �إىل و�ضع احلمل.
� -10صفة العمل يف م�سائل احلمل ،وتطبيقاتها.
 -11املراد باملفقود ،وحاالته ،ومدة انتظار املفقود ،و�أثر تقدم و�سائل االت�صال والإعالم يف حتديد
مدة املفقود.
�	-12أحوال الوارث مع املفقود.
 -13احلكم فيما �إذا بان املفقود ح ّي ًا بعد احلكم مبوته.
� -14صفة العمل يف م�سائل املفقود ،وتطبيقاتها.
 -15املراد بالغرقى والهدمى ،وحاالتهم �إجما ًال ،و َم ْن يلحق بهم يف الع�صر احلديث.
 -16توارث الغرقى والهدمى.
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 -17مدى اال�ستفادة من تقرير الأطباء يف معرفة املتقدم واملت�أخر وفاة.
� -18صفة العمل يف م�سائل الغرقى والهدمى ومن �شابههم ،وتطبيقاتها.

املعيار احلادي ع�شر :معنى الر ّد ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالرد ،ومذاهب العلماء فيه  ,و�شروط الرد.
َ -2م ْن يرد عليه ،و�أ�صناف �أهل الرد ،وعدد من يجتمع منهم.
�	-3أ�صول م�سائل �أهل الرد ،والأ�صل الذي ت�ؤخذ منه م�سائل �أهل الرد.
� -4صفة العمل يف م�سائل الرد �إذا مل يكن معهم �أحد الزوجني ،و�صفة العمل �إذا كان معهم �أحد الزوجني.
 -5تطبيقات على م�سائل الرد.

املعيار الثاين ع�شر :املراد بذوي الأرحام ،والأحكام املتعلقة بهم.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1ذوو الأرحام :املراد بهم ،ومذاهب العلماء يف توريثهم.
�	-2أ�صناف ذوي الأرحام ،وكيفية توريثهم.
 -3جهات ذوي الأرحام ،و�أحكامهم من حيث احلجب.
 -4حكم تف�ضيل الذكر على الأنثى من ذوي الأرحام.
� -5صفة العمل يف م�سائل ذوي الأرحام ،وتطبيقاتها.
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املجال الرئي�سي الثالث� :أ�صول الفقه

وي�شمل �ستة جماالت فرعية:
املجال الفرعي الأول :املقدمات الأ�صولية
وي�شمل ثالثة معايري:
املعيار الأول :مبادئ علم �أ�صول الفقه ون�ش�أته وم�ؤلفاته.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1مبادئ علم �أ�صول الفقه.
 -2الفرق بني علمي الفقه و�أ�صول الفقه.
 -3ن�ش�أة علم �أ�صول الفقه.
 -4مناهج الأ�صوليني يف الت�أليف ،والفرق بينها.
�	-5أبرز امل�ؤلفات الأ�صولية يف خمتلف املذاهب.
�	-6أبرز امل�ؤلفات الأ�صولية املعا�صرة.

املعيار الثاين� :أ�صول اال�ستنباط عند �أئمة املذاهب الفقهية الأربعة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
�	-1أ�صول مذهب الإمام �أبي حنيفة �إجما ًال.
�	-2أ�صول مذهب الإمام مالك �إجما ًال.
�	-3أ�صول مذهب الإمام ال�شافعي �إجما ًال.
�	-4أ�صول مذهب الإمام �أحمد بن حنبل �إجما ًال.

املعيار الثالث� :أهم امل�صطلحات املنطقية التي يحتاج �إليها الطالب يف درا�سته لعلم �أ�صول الفقه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1املراد بعلم املنطق ،وفائدة تعلمه ،و�أهم امل�ؤلفات فيه.
 -2املراد بالت�صور والت�صديق ،و�أق�سام كل منهما ،والأمثلة على ذلك.
 -3معنى الداللة ،و�أق�سامها ،و�أمثلة كل ق�سم.
 -4الكليات اخلم�س ،والتمثيل لكل منها.
 -5حقيقة التعريفات ،و�أنواعها ،و�شروط �صحتها.
�	-6أنواع الق�ضايا التي تت�ألف منها الأقي�سة املنطقية.
 -7معنى القيا�س عند املناطقة ،و�أنواعه.
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 -8الفرق بني القيا�س املنطقي والقيا�س ال�شرعي.
 -9معنى الربهان ،و�أنواعه.
�	-10أ�سماء الألفاظ ،والتمييز بينها.
 -11الن�سب الأربع بني الأ�شياء ،والتمثيل عليها.
 -12مراتب الإدراك.
 -13مراتب احلجج ،والتمييز بينها.
 -14معنى اال�ستقراء ،والتمييز بني �أق�سامه.

املجال الفرعي الثاين :احلكم ال�شرعي والتكليف.

وي�شمل معيارين:
املعيار الأول :حقيقة احلكم ال�شرعي وتق�سيماته ،وامل�سائل املهمة يف كل ق�سم.
				
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1املراد باحلكم ،وتق�سيماته.
 -2املراد باحلكم ال�شرعي ،و�أق�سامه		.
		
 -3املراد باحلكم ال�شرعي التكليفي ،و�أق�سامه.
 -4املراد بالواجب ،وحكمه ،و�صيغه		.
		
 -5الفرق بني الفر�ض والواجب ،والأثر املرتتب على ذلك.
		
�	-6أق�سام الواجب باعتبارات متعددة.
		
 -7حكم ت�أخري الواجب املو�سع حتى �آخر وقته.
 -8حكم الزائد على القدر املجزئ يف الواجب ،و�أثره		.
		
 -9ما ال يتم الواجب �إال به هل يجب �أو ال؟
 -10املراد باملندوب ،وحكمه ،و�صيغه		.
		
 -11هل يلزم املندوب بال�شروع فيه �أو ال؟
		
 -12املراد باملحرم ،وحكمه ،و�صيغه.
�	-13أق�سام املحرم ،وما يتعلق بذلك من م�سائل		.
		
 -14ما ال يتم اجتناب املحرم �إال به هل يحرم �أو ال؟
		
 -15املراد باملكروه ،وحكمه ،و�صيغه.
		
 -16املراد باملباح ،وحكمه ،و�صيغه.
 -17حكم الأفعال والأعيان املنتفع بها.
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-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24

		
املراد باحلكم الو�ضعي ،و�أق�سامه ،والتمييز بينها.
		
املراد بال�سبب ،و�أنواعه ،و�أمثلته ،وحكمه ،والفرق بينه وبني العلة.
املراد بال�شرط ،و�أنواعه ،و�أمثلته ،وحكمه ،والفرق بينه وبني الركن.
		
املراد باملانع ،و�أق�سامه ،و�أمثلته.
		
املراد بال�صحة والف�ساد والبطالن ،و�آراء املذاهب يف ا�ستعماالتها.
املراد بالعزمية والرخ�صة ،وتطبيق مفهومهما على الأحكام ال�شرعية.
املراد بالأداء والإعادة والق�ضاء ،والتمييز بينها		.

املعيار الثاين :حقيقة التكليف ،و�شروطه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

املراد بالتكليف ،و�أركانه ،و�شروطه.
عوار�ض الأهلية ،و�أثر كل منها على التكليف.
تكليف اجلاهل ،الت�أ�صيل والتطبيق.
تكليف الغافل ،الت�أ�صيل والتطبيق.
تكليف ال�سكران ،الت�أ�صيل والتطبيق.
تكليف املكره ،الت�أ�صيل والتطبيق.
تكليف ال�صبي ،الت�أ�صيل والتطبيق.
تكليف النا�سي ،الت�أ�صيل والتطبيق.
تكليف الكفار بفروع ال�شريعة.
التكليف باملحال ،الت�أ�صيل والتطبيق.

املجال الفرعي الثالث� :أدلة الأحكام ال�شرعية.
وي�شمل ثالثة معايري:
املعيار الأول :الأدلة املتفق عليها ،و�أهم م�سائلها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5

معنى الدليل ،والتمييز بينه وبني ما ي�شبهه.
تق�سيمات الأدلة باعتبارات متعددة.
تعريف القر�آن الكرمي وفق مذهب ال�سلف ال�صالح.
�شروط القراءة املتواترة.
حكم االحتجاج بالقراءة ال�شاذة ،و�أثر ذلك يف التطبيقات الفقهية.
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 -6معنى املحكم واملت�شابه يف القر�آن الكرمي ،والتمثيل عليهما ب�أمثلة �صحيحة.
 -7معنى ال�سنة ،و�أق�سامها ،والتمييز بني منهجي الأ�صوليني والمُ حدِّ ثني.
 -8حجية ال�سنة ،والرد على �شبه منكريها.
 -9عالقة ال�سنة بالقر�آن.
 -10معنى اخلرب ،و�أق�سامه ،والتفريق بينها.
 -11معنى احلديث املتواتر ،و�شروطه ،و�أمثلته.
�	-12أدلة االحتجاج بخرب الآحاد يف العلميات والعمليات.
�	-13أق�سام فعل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وحجية كل ق�سم ،مع التمثيل.
 -14معنى الرواية ،والتفريق بينها وبني ما ي�شبهها.
� -15شروط الراوي املقبولة روايته.
 -16عدالة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.
 -17رواية خرب املجهول ،و�أثرها الفقهي.
 -18حكم االحتجاج بالزيادة التي انفرد بها الراوي ،مع التمثيل.
 -19طرق رواية احلديث النبوي.
 -20رواية احلديث باملعنى.
�	-21أنواع املرا�سيل ،وحكم االحتجاج بكل نوع منها.
 -22حكم العمل بخرب الآحاد فيما تعم به البلوى ،و�أثره الفقهي.
 -23حكم العمل باحلديث املخالف للأ�صول ،و�أثره الفقهي.
 -24املراد بالإجماع و�أق�سامه و�شروط كل ق�سم.
�	-25أدلة االحتجاج بالإجماع.
ُّ -26
ال�شبه املثارة حول الإجماع ،ومناق�شتها.
 -27عالقة الإجماع بقول الأكرث.
�	-28إمكان وقوع الإجماع يف الع�صر احلايل ،وعالقته بر�أي املجامع الفقهية.
�	-29إحداث قول ثالث يف م�س�ألة ا�ستقر فيها خالف العلماء على ر�أيني ،و�أثره الفقهي.
�	-30إجماع التابعني على �أحد قويل ال�صحابة ،و�أثره الفقهي.
 -31معنى الإجماع ال�سكوتي ،وحكم االحتجاج به.
 -32الأخذ ب�أقل ما قيل ،وعالقته بالإجماع ،و�أثرها الفقهي.
 -33تطبيق ما تعلمه الطالب يف الإجماع على جمموعة من امل�سائل الفقهية التي ُحكي فيها الإجماع.
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 -34معنى القيا�س الأ�صويل ،و�أنواعه ،والتفريق بينه وبني ما ي�شبهه.
 -35حتقيق املناط وتنقيحه وتخريجه ،مع التمثيل لكل منها.
 -36حجية القيا�س.
�	-37أركان القيا�س ،و�شروط كل ركن.
 -38الفرق بني العلة واحلكمة.
 -39م�سالك العلة النقلية.
 -40م�سالك العلة العقلية.
 -41املراد مب�سلك املنا�سبة ،و�أق�سامه ،واملراد بكل ق�سم منها ،واالحتجاج به ،والتطبيق الفقهي على
ذلك ،وعالقة م�سلك املنا�سبة مبقا�صد ال�شريعة وامل�صلحة املر�سلة.
 -42املراد مب�سلك ال�سرب والتق�سيم ،وطرق ال�سرب ،مع التمثيل ،واالحتجاج به ،والتطبيق الفقهي على ذلك.
 -43املراد مب�سلك الدوران ،و�أمثلته ،واالحتجاج به ،والتطبيق الفقهي على ذلك.
 -44املراد مب�سلك الطرد ،و�أمثلته ،واالحتجاج به ،والتطبيق الفقهي على ذلك.
 -45املراد بقيا�س ال�شبه ،و�أمثلته ،واالحتجاج به ،والتطبيق الفقهي على ذلك.
 -46املراد بقيا�س الداللة ،و�أمثلته ،واالحتجاج به ،والتطبيق الفقهي على ذلك.
 -47الفرق بني العلة املتعدية والعلة القا�صرة.
�	-48أ�ضرب تخلف احلكم عن العلة ،و�أمثلته.
 -49ما يجري فيه القيا�س ،وما ال يجري فيه.
�	-50أهم قوادح القيا�س ،وتطبيقاتها.
 -51تطبيق ما تعلمه الطالب يف القيا�س على بع�ض الفروع الفقهية التي ا�ستدل عليها بالقيا�س.

املعيار الثاين :حقيقة الن�سخ ،و�أهم م�سائله.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالن�سخ ،والتفريق بينه وبني التخ�صي�ص.
 -2املق�صد ال�شرعي من ن�سخ بع�ض الأحكام ال�شرعية.
 -3وقوع الن�سخ ،والرد على منكريه.
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 -4ما يقع فيه الن�سخ ،وما ال يقع.
� -5شروط الن�سخ املتفق عليها ،واملختلف فيها.
�	-6أنواع الن�سخ باعتبارات متعددة ،وحكم كل نوع ،و�أمثلته.
 -7الزيادة على الن�ص :هل هي ن�سخ �أو ال؟ و�أثرها الفقهي.
 -8ن�سخ القر�آن بال�سنة ،و�أمثلته.
 -9ن�سخ ال�سنة بالقر�آن ،و�أمثلته.
 -10طرق معرفة الن�سخ ،مع التمثيل.

املعيار الثالث� :أبرز الأدلة املختلف فيها ،و�أهم م�سائلها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

�	-1أبرز الأدلة املختلف فيها �إجما ًال.
 -2املراد باال�ست�صحاب ،و�أق�سامه ،وحكم االحتجاج بكل ق�سم ،وتطبيق ذلك على �أمثلة فقهية �صحيحة.
 -3املراد ب�شرع َم ْن قبلنا ،وحجيته ،و�أثر ذلك يف الفروع الفقهية.
 -4املراد بقول ال�صحابي ،وحجيته ،و�أثر ذلك يف الفروع الفقهية.
 -5املراد بامل�صلحة املر�سلة ،وحجيتها ،وتطبيقاتها القدمية واحلديثة.
 -6املراد بعمل �أهل املدينة ،وحجيته ،و�أثر ذلك يف الفروع الفقهية.
 -7املراد بالعرف ،وحجيته ،و�شروط ذلك.
 -8املراد باال�ستح�سان ،و�أنواعه ،وحجيته.
� -9شبه �أ�صحاب املدر�سة العقلية احلديثة فيما ذهبوا �إليه من تقدمي العقل على النقل عند التعار�ض،
ومناق�شتها مناق�شة علمية.
 -10املراد ب�سد الذرائع ،وحجيته ،و�أثر ذلك يف الفروع الفقهية.
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املجال الفرعي الرابع :دالالت الألفاظ.
وي�شمل �أحد ع�شر معيار ًا:
املعيار الأول :مفهوم اللغات ،ومن�ش�ؤها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد باللغات ,والكالم.
 -2هل اللغات توقيفية �أو ا�صطالحية؟ وثمرة ذلك.

املعيار الثاين :املراد بدالالت الألفاظ ،وتق�سيماتها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بدالالت الألفاظ �إفراد ًا وتركيب ًا.
 -2مناهج �أهل العلم يف تق�سيم دالالت الألفاظ ،واملقارنة بني منهج اجلمهور والأحناف يف ذلك.
 -3التطبيقات الفقهية على تلك املناهج.

املعيار الثالث� :أق�سام داللة اللفظ على معناه من حيث اال�ستعمال.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1املراد باحلقيقة واملجاز ،و�أق�سامهما ،مع الأمثلة.
�	-2أ�سباب العدول �إىل املجاز.
 -3املجاز يف اللغة والقر�آن.

املعيار الرابع� :أق�سام داللة اللفظ على معناه من حيث الو�ضوح واخلفاء.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1حقيقة الن�ص والظاهر واملجمل ،وحكم كل منها.
�	-2أ�سباب الإجمال ،و�أمثلتها.
�	-3أثر دالالت الن�ص والظاهر واملجمل يف تف�سري الن�صو�ص ،وتطبيقاتها الفقهية.

املعيار اخلام�س :معنى البيان ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

واملبي واملبينَّ .
املراد بالبيان ،والفرق بني البيان
نِّ
الطرق التي يح�صل بها البيان.
حكم ت�أخري البيان.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف البيان على الفروع الفقهية وامل�سائل امل�ستجدة.
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املعيار ال�ساد�س� :أق�سام داللة اللفظ على معناه من حيث نوع الطلب.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

املراد بالأمر والنهي ،والفرق بينهما.
�صيغ الأمر والنهي.
داللة الأمر املطلق على الوجوب وغريه.
داللة النهي املطلق على التحرمي وغريه.
داللة الأمر والنهي املجردين عن القرائن من حيث التكرار وعدمه.
داللة الأمر والنهي املجردين عن القرائن من حيث الفور وعدمه.
داللة الأمر بعد احلظر.
الأمر بال�شيء هل هو نهي عن �ضده؟،وعك�سها.
اقت�ضاء النهي للف�ساد.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف دالالت الأمر والنهي على الن�صو�ص ال�شرعية.

املعيار ال�سابع� :أق�سام داللة اللفظ على معناه من حيث العموم واخل�صو�ص واال�شرتاك.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
�	-1أق�سام اللفظ من حيث عمومه وخ�صو�صه.
 -2املراد بالعام ،والتمييز بينه وبني ما ي�شبهه من الألفاظ.
 -3ال�صيغ التي تفيد العموم ،و�أمثلتها من الن�صو�ص ال�شرعية.
 -4داللة العام من حيث القطعية والظنية.
�	-5أنواع اخلطاب بالعام ،وداللة كل نوع.
 -6ا�ستعمال داللة العام يف تف�سري الن�صو�ص.
 -7تطبيق داللة العام على الفروع الفقهية وامل�سائل امل�ستجدة.
 -8اللفظ العام الوارد على �سبب خا�ص ،وتطبيقاته الفقهية.
 -9معنى اللفظ اخلا�ص ،و�أنواعه.
 -10املراد بالتخ�صي�ص ،والفرق بينه وبني التقييد.
 -11املخ�ص�صات املنف�صلة ،وما يتعلق بها من م�سائل و�أحكام.
 -12املخ�ص�صات املت�صلة ،وما يتعلق بها من م�سائل و�أحكام.
 -13تطبيق داللة اخلا�ص على الفروع الفقهية.
 -14املراد باال�شرتاك ،وعالقته بالعام.
�	-15أ�سباب اال�شرتاك ،و�صوره.
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�	-16أقوال العلماء يف حكم حمل امل�شرتك على كل معانيه.
 -17تطبيق ما تعلمه الطالب يف داللة امل�شرتك على الفروع الفقهية.

املعيار الثامن� :أق�سام داللة اللفظ على معناه من حيث الإطالق والتقييد.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1املراد باملطلق ،وعالقته بامل�صطلحات امل�شابهة.
 -2املراد باملق َّيد والتقييد ،وعالقتهما بامل�صطلحات امل�شابهة.
�	-3أق�سام حمل املطلق على املقيد ،وحكم كل ق�سم.
 -4تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذه ال�صور على الفروع الفقهية.

املعيار التا�سع� :أق�سام داللة اللفظ على معناه من حيث النطق وعدمه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

املراد باملنطوق ،و�أق�سامه ،وحكم كل ق�سم.
املراد باملفهوم ،و�أق�سامه.
املراد مبفهوم املوافقة ،و�أ�سما�ؤه ،و�أق�سامه ،وحجية كل منها.
نوع داللة مفهوم املوافقة هل هي قيا�سية �أو لغوية؟ و�أثرها الفقهي.
املراد مبفهوم املخالفة ،و�أ�سما�ؤه ،و�أنواعه.
االحتجاج مبفهوم املخالفة �إجما ًال وتف�صي ًال.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف املنطوق واملفهوم على الفروع الفقهية.

املعيار العا�شر :حروف املعاين ،ودالالتها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

املراد بحروف املعاين.
حرف (الواو) ،و�أبرز معانيه ،وتطبيقاته.
حرف (الفاء) ،و�أبرز معانيه ،وتطبيقاته.
حرف (ثم) ،و�أبرز معانيه ،وتطبيقاته.
حرف (الباء) ،و�أبرز معانيه ،وتطبيقاته.
حرف (�إىل) ،و�أبرز معانيه ،وتطبيقاته.
حرف (حتى) ،و�أبرز معانيه ،وتطبيقاته.
حرف (من) ،و�أبرز معانيه ،وتطبيقاته.
حرف (يف) ،و�أبرز معانيه ،وتطبيقاته.
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املعيار احلادي ع�شر :حقيقة الت�أويل ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

معنى الت�أويل.
التفريق بني الت�أويل املقبول والت�أويل املردود ،و�أمثلة ذلك.
�شروط الت�أويل ال�صحيح.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف الت�أويل على الفروع الفقهية وامل�سائل امل�ستجدة.

املجال الفرعي اخلام�س :االجتهاد والتقليد والفتوى.
وي�شمل ثالثة معايري:
املعيار الأول :حقيقة االجتهاد ،و�شروطه ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد باالجتهاد.
كل منها.
� -2شروط االجتهاد ،والقدر الواجب يف ٍ
�	-3أق�سام املجتهدين ،و�شروط كل ق�سم.
 -4املراد بتجز�ؤ االجتهاد ،وحكمه ،و�أثره الفقهي.
 -5االجتهاد وقت نزول الوحي.
 -6الت�صويب والتخطئة يف االجتهاد.
 -7ما ي�سوغ فيه االجتهاد ،وما ال ي�سوغ فيه ،و�أثر ذلك يف الإنكار على املخالف.
 -8احلاالت التي ينق�ض فيها االجتهاد ،واحلاالت التي ال ينق�ض فيها.
 -9موقف املجتهد حال تعار�ض الأدلة لديه .
 -10احلاالت التي يجب فيها على املجتهد الأخذ بر�أي نف�سه ،واحلاالت التي ال يجب فيها ذلك.
 -11تعدد �أقوال املجتهد ،وما ين�سب �إليه منها.
 -12املراد بالتخريج الفقهي ،و�أحكامه.
� -13ضوابط نظر املجتهد يف النوازل.
 -14منهج النظر يف النوازل.
 -15معنى االجتهاد اجلماعي ،و�أهميته يف الع�صر احلا�ضر ،و�أمثلته املعا�صرة.
 -16تطبيق ما تعلمه الطالب يف االجتهاد على عدد من الفروع الفقهية وامل�سائل امل�ستجدة.
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املعيار الثاين :حقيقة التقليد ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

املراد بالتقليد ،والفرق بينه وبني االتباع.
حكم التقليد.
امل�سائل التي يجوز فيها التقليد ،وامل�سائل التي ال يجوز فيها.
ما يجب على العامي عند تعدد املجتهدين.
املوقف ال�صحيح من الأخذ بالرخ�ص ،وحكم تتبعها.
حقيقة التلفيق ،و�أحكامه.
حقيقة التمذهب ،و�أحكامه.
الإلزام مبذهب معني يف جمال الق�ضاء.

املعيار الثالث :حقيقة الفتوى ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالفتوى ،والفرق بينها وبني ما ي�شبهها من امل�صطلحات.
 -2عظم منزلة الفتوى.
� -3ضوابط الفتوى.
� -4شروط املفتي.
 -5امل�ستجدات امل�ؤثرة يف الإفتاء.
�	-6آداب املفتي وامل�ستفتي.
�	-7أ�سباب اختالف الفتوى ،و�أثر ذلك يف �إعذار املفتني.
�	-8أ�سباب تغري الفتوى.
 -9مظاهر اخلط�أ يف الفتوى ،و�أثرها.
 -10خطر الفتاوى ال�شاذة.
 -11الفرق بني الفتوى العامة والفتوى اخلا�صة ،و�ضوابط كل منهما.
 -12حكم ق�صر الفتوى على جهات معينة �أو �أ�شخا�ص حمددين.
 -13تطبيق ما تعلمه الطالب يف الإفتاء على عدد من الفتاوى.
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املجال الفرعي ال�ساد�س :التعار�ض والرتجيح.
وي�شمل معيار ًا واحد ًا:
املعيار :حقيقة التعار�ض والرتجيح ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

املراد بالتعار�ض والرتجيح.
�أنواع التعار�ض بني الأدلة ال�شرعية.
مناهج العلماء يف ترتيب الأدلة.
�شروط التعار�ض.
�شروط الرتجيح.
مناهج العلماء يف دفع التعار�ض.
عالقة �أ�سباب اختالف الفقهاء مبباحث التعار�ض والرتجيح.
طرق الرتجيح بني الأدلة النقلية املتعار�ضة.
طرق الرتجيح بني الأدلة العقلية املتعار�ضة.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف التعار�ض والرتجيح على عدد من الن�صو�ص التي ظاهرها التعار�ض.
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املجال الرئي�سي الرابع:القواعد الفقهية

وي�شمل �سبعة معايري:
املعيار الأول :مبادئ علم القواعد الفقهية ون�ش�أته وم�ؤلفاته.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1مبادئ علم القواعد الفقهية.
 -2ن�ش�أة القواعد الفقهية.
 -3الفرق بني القواعد الفقهية وما ي�شبهها.
�	-4أنواع القواعد الفقهية.
 -5حجية القاعدة الفقهية.
�	-6أبرز امل�ؤلفات يف القواعد الفقهية ومناهج امل�ؤلفني.

املعيار الثاين :حقيقة قاعدة (الأمور مبقا�صدها) ،والقواعد املندرجة حتتها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1حقيقة قاعدة الأمور مبقا�صدها.
�	-2أدلة قاعدة الأمور مبقا�صدها.
�	-3أهمية قاعدة الأمور مبقا�صدها ،ومنزلتها يف ال�شريعة.
 -4حقيقة النية ،و�شروط �صحتها ،واحلكمة من م�شروعيتها.
�	-5أهم القواعد املندرجة حتتها ،وبيان معنى كل قاعدة ،وعالقتها بالقاعدة الكربى.
 -6تطبيق القاعدة الكربى وما اندرج حتتها من قواعد على عدد من الفروع الفقهية وامل�سائل امل�ستجدة.

املعيار الثالث :حقيقة قاعدة (اليقني ال يزول بال�شك) ،والقواعد املندرجة حتتها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1حقيقة قاعدة اليقني ال يزول بال�شك.
�	-2أدلة قاعدة اليقني ال يزول بال�شك.
�	-3أهمية قاعدة اليقني ال يزول بال�شك ،ومنزلتها يف ال�شريعة.
�	-4أهم القواعد املندرجة حتتها ،وبيان معنى كل قاعدة ،وعالقتها بالقاعدة الكربى.
 -5تطبيق القاعدة الكربى وما اندرج حتتها من قواعد على عدد من الفروع الفقهية وامل�سائل امل�ستجدة.
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املعيار الرابع :حقيقة قاعدة (امل�شقة جتلب التي�سري) ،والقواعد املندرجة حتتها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1حقيقة قاعدة امل�شقة جتلب التي�سري.
�	-2أدلة قاعدة امل�شقة جتلب التي�سري.
�	-3أهمية قاعدة امل�شقة جتلب التي�سري ،ومنزلتها يف ال�شريعة.
 -4الفرق بني امل�شقة املعتربة يف التخفيف وامل�شقة غري املعتربة.
�	-5أ�سباب التخفيف يف ال�شريعة.
�	-6أنواع التخفيف يف ال�شريعة.
�	-7أهم القواعد املندرجة حتتها ،وبيان معنى كل قاعدة ،وعالقتها بالقاعدة الكربى.
 -8تطبيق القاعدة الكربى وما اندرج حتتها من قواعد على عدد من الفروع الفقهية وامل�سائل امل�ستجدة.

املعيار اخلام�س :حقيقة قاعدة (ال �ضرر وال �ضرار) ،والقواعد املندرجة حتتها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1حقيقة قاعدة ال �ضرر وال �ضرار.
�	-2أدلة قاعدة ال �ضرر وال �ضرار.
�	-3أهمية قاعدة ال �ضرر وال �ضرار ،ومنزلتها يف ال�شريعة.
�	-4أهم القواعد املندرجة حتتها ،وبيان معنى كل قاعدة ،وعالقتها بالقاعدة الكربى.
 -5تطبيق القاعدة الكربى وما اندرج حتتها من قواعد على عدد من الفروع الفقهية وامل�سائل امل�ستجدة.

املعيار ال�ساد�س :حقيقة قاعدة (العادة حمكمة) ،والقواعد املندرجة حتتها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1حقيقة قاعدة العادة حمكمة.
�	-2أدلة قاعدة العادة حمكمة.
�	-3أهمية قاعدة العادة حمكمة ،ومنزلتها يف ال�شريعة.
�	-4أق�سام العرف باعتبارات متعددة.
� -5شروط العمل بالقاعدة.
�	-6أهم القواعد املندرجة حتتها ،وبيان معنى كل قاعدة ،وعالقتها بالقاعدة الكربى.
 -7تطبيق القاعدة الكربى وما اندرج حتتها من قواعد على عدد من الفروع الفقهية وامل�سائل امل�ستجدة.
املعيار ال�سابع :حقيقة جملة من القواعد الكلية ،و�ضبط �أحكامها.
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م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

حقيقة قاعدة �إعمال الكالم �أوىل من �إهماله ،و�أدلتها ،والقواعد املندرجة حتتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة التابع تابع ،و�أدلتها ،والقواعد املندرجة حتتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة ال م�ساغ لالجتهاد يف مورد الن�ص ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة االجتهاد ال ُينْق�ض مبثله ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة �إذا تعذر الأ�صل ي�صار �إىل البدل ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة الت�صرف على الرعية منوط بامل�صلحة ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة اخلراج بال�ضمان ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة الغرم بالغنم ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة �إذا اجتمع املبا�شر واملت�سبب ي�ضاف احلكم �إىل املبا�شر ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة ي�ضاف الفعل �إىل الفاعل ال الآمر ما مل يكن جمرب ًا ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة اجلواز ال�شرعي ينايف ال�ضمان ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة �إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة ما حرم �أخذه حرم �إعطا�ؤه ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة ال يجوز لأحد �أن يت�صرف يف ملك الغري بال �إذن ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة من ا�ستعجل ال�شيء قبل �أوانه عوقب بحرمانه ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة ال�ساقط ال يعود ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة تبدل �سبب امللك قائم مقام تبدل الذات ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة يلزم مراعاة ال�شرط بقدر الإمكان ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
حقيقة قاعدة ما ثبت بال�شرع مقدم على ما ثبت بال�شرط ،و�أدلتها ،وتطبيقاتها.
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املجال الرئي�سي اخلام�س :تخريج الفروع على الأ�صول

وي�شمل معيارين:
املعيار الأول :مبادئ علم تخريج الفروع على الأ�صول ،ون�ش�أته ،وامل�ؤلفات فيه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1معنى التخريج ،و�أق�سامه.
 -2املراد بتخريج الفروع على الأ�صول وغريه من �أق�سام التخريج.
 -3عالقة علم تخريج الفروع على الأ�صول بعلم الفقه ،و�أ�صوله.
 -4ن�ش�أة علم تخريج الفروع على الأ�صول ،واملراحل التي مر بها.
 -5فائدة علم تخريج الفروع على الأ�صول.
 -6مناهج العلماء يف الت�أليف يف تخريج الفروع على الأ�صول.
�	-7أبرز م�ؤلفات تخريج الفروع على الأ�صول ،وطريقتها يف الت�أليف.

املعيار الثاين :التدريب على تخريج الفروع على الأ�صول يف عدد من امل�سائل الأ�صولية.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

التدريب على تخريج الفروع على الأ�صول يف جملة من امل�سائل الأ�صولية املتعلقة مبباحث احلكم ال�شرعي.
التدريب على تخريج الفروع على الأ�صول يف جملة من امل�سائل الأ�صولية املتعلقة مبباحث �أدلة الأحكام.
التدريب على تخريج الفروع على الأ�صول يف جملة من امل�سائل الأ�صولية املتعلقة مبباحث دالالت
الألفاظ.
التدريب على تخريج الفروع على الأ�صول يف جملة من امل�سائل الأ�صولية املتعلقة مبباحث االجتهاد
والتقليد ،والتعار�ض والرتجيح.
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املجال الرئي�سي ال�ساد�س :مقا�صد ال�شريعة

وي�شمل خم�سة معايري:
املعيار الأول :مبادئ علم مقا�صد ال�شريعة ،ون�ش�أته ،وم�ؤلفاته.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد مبقا�صد ال�شريعة.
حل َكم ،وامل�صالح.
 -2العالقة بني مقا�صد ال�شريعة وكل من العلل ال�شرعية ،وا ِ
 -3العالقة بني علم مقا�صد ال�شريعة وعلم �أ�صول الفقه.
 -4مو�ضوع مقا�صد ال�شريعة.
 -5الفرق بني مقا�صد ال�شريعة ومقا�صد املكلفني.
 -6ا�ستمداد علم مقا�صد ال�شريعة.
�	-7أهمية معرفة مقا�صد ال�شريعة وفوائد درا�ستها.
 -8ن�ش�أة علم مقا�صد ال�شريعة.
�	-9أبرز امل�ؤلفات يف مقا�صد ال�شريعة.

املعيار الثاين� :أدلة اعتبار مقا�صد ال�شريعة ،وطرق معرفتها ،وتق�سيماتها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
�	-1أدلة اعتبار مقا�صد ال�شريعة.
 -2الطرق املعتربة ال�ستنباط مقا�صد ال�شارع.
 -3تق�سيمات مقا�صد ال�شارع باعتبارات متعددة.
 -4التمييز بني املقا�صد ال�ضرورية واحلاجية والتح�سينية.
 -5ترتيب مقا�صد ال�شارع بح�سب درجتها يف القوة والأهمية.

املعيار الثالث :القواعد املتعلقة مبقا�صد ال�شريعة ،وو�سائل املحافظة عليها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

القواعد العامة ملقا�صد ال�شارع.
القواعد اخلا�صة ملقا�صد ال�شارع.
و�سائل حفظ املقا�صد من جهة الوجود.
و�سائل حفظ املقا�صد من جهة العدم.
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املعيار الرابع :عالقة املقا�صد بالأدلة ال�شرعية.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5

عالقة املقا�صد بالكتاب وال�سنة والإجماع.
عالقة املقا�صد بالقيا�س.
عالقة املقا�صد بامل�صالح املر�سلة.
عالقة املقا�صد باال�ستح�سان.
عالقة املقا�صد ب�سد الذرائع ،وفتحها.

املعيار اخلام�س :حقيقة االجتهاد ب�إعمال املقا�صد ،و�ضوابطه ،و�أمثلته.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد باالجتهاد ب�إعمال املقا�صد.
� -2ضوابط االحتجاج ب�إعمال املقا�صد.
 -3تطبيق ما در�سه يف هذا املعيار على بع�ض الفروع الفقهية والنوازل املعا�صرة وفق �ضوابط
االجتهاد ب�إعمال املقا�صد.

116

املعايري الأكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية

املجال الرئي�سي ال�سابع :ال�سيا�سة ال�شرعية

وي�شمل �أربعة معايري:
املعيار الأول :مبادئ علم ال�سيا�سة ال�شرعية ،ون�ش�أته ،و�أبرز امل�ؤلفات فيه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1مبادئ علم ال�سيا�سة ال�شرعية.
 -2مقا�صد ال�سيا�سة ال�شرعية.
 -3العالقة بني علم ال�سيا�سة ال�شرعية والعلوم امل�شابهة.
 -4ن�ش�أة علم ال�سيا�سة ال�شرعية ،وتطوره.
�	-5أبرز امل�ؤلفات يف علم ال�سيا�سة ال�شرعية.

املعيار الثاين :حكم العمل بال�سيا�سة ال�شرعية ،و�ضوابط ذلك ،وجماالته.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1حكم العمل بال�سيا�سة ال�شرعية ،و�أدلة اعتبارها.
� -2ضوابط العمل بال�سيا�سة ال�شرعية.
 -3القواعد ال�شرعية املنظمة لأحكام ال�سيا�سة ال�شرعية.
 -4الأ�س�س التي تقوم عليها ال�سيا�سة ال�شرعية.
 -5جمال العمل بال�سيا�سة ال�شرعية.
 -6كيفية العمل بال�سيا�سة ال�شرعية.
�	-7أثر ال�سيا�سة ال�شرعية يف الأحكام التكليفية.

املعيار الثالث :الواليات العامة ،و�أبرز خ�صائ�صها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

مفهوم نظام احلكم يف ال�شريعة الإ�سالمية.
الأ�س�س التي يقوم عليها النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي.
الفرق بني النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي والنظريات ال�سيا�سية الغربية.
تن�صيب الإمام :حكمه ،و�شروطه ،وكيفية توليته ،وعزله.
البيعة :حقيقتها ،وحكمها ،وبيان معنى �أهل احلل والعقد ،ووظيفتهم.
حقوق الإمام يف الإ�سالم وواجباته.
ال�سلطات الثالث (الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية) :التعريف بها ،والعالقة بينها.
بيت املال :تعريفه ،وبيان موارده ،وم�صارفه.
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 -9ق�ضاء املظامل :التعريف به ،والفرق بينه وبني غريه من واليات الق�ضاء.
 -10والية احل�سبة :حقيقتها ،ومنزلتها ،وجماالتها ،و�شروط املحت�سب ،واخت�صا�صه.

املعيار الرابع :تطبيقات قدمية ومعا�صرة لل�سيا�سة ال�شرعية.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مناذج من عمل اخللفاء الرا�شدين بال�سيا�سة ال�شرعية.
تطبيقات ال�سيا�سة ال�شرعية يف نظام احلكم.
تطبيقات ال�سيا�سة ال�شرعية يف النظام الق�ضائي.
تطبيقات ال�سيا�سة ال�شرعية يف العقوبات.
تطبيقات ال�سيا�سة ال�شرعية يف النظام الإداري.
تطبيقات ال�سيا�سة ال�شرعية يف النظام االقت�صادي.
تطبيقات ال�سيا�سة ال�شرعية يف العالقات الدولية.
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املجال الرئي�سي الثامن :اخلالف واملناظرة

وي�شمل معيارين:
املعيار الأول :حقيقة اخلالف ،و�آدابه ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد باخلالف ،وعالقته بامل�صطلحات امل�شابهة.
�	-2أنواع اخلالف.
 -3التمييز بني اخلالف املحمود واخلالف املذموم ،مع التمثيل.
 -4التمييز بني اخلالف احلقيقي واخلالف غري احلقيقي ،مع التمثيل.
 -5التمييز بني حمل اخلالف وحمل الوفاق.
�	-6أ�سباب اخلالف.
 -7حكم اخلالف ،واحلكمة منه.
 -8حكم الإنكار على املخالف.
�	-9آداب اخلالف.
 -10مراعاة اخلالف ،و�أثرها.
 -11مراحل بحث امل�سائل اخلالفية.
 -12تطبيق قواعد اخلالف و�أحكامه على مناذج من اختالفات العلماء قدمي ًا وحديث ًا.

املعيار الثاين :حقيقة املناظرة ،و�آدابها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد باملناظرة ،وعالقتها بامل�صطلحات امل�شابهة.
�	-2أركان املناظرة ،و�شروط كل ركن.
 -3احلكم ال�شرعي يف املناظرات.
� -4سبب ن�ش�أة املناظرات.
 -5فائدة املناظرات.
 -6املراحل التي متر بها املناظرة.
� -7ضوابط املناظرات.
�	-8آداب املناظرات.
 -9مناظرات العلماء قدمي ًا وحديث ًا.
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املجال الرئي�سي التا�سع :البحث العلمي
وي�شمل ع�شرة معايري:
املعيار الأول :مبادئ البحث العلمي.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالبحث العلمي ،و�أهدافه.
 -2خ�صائ�ص البحث العلمي.
�	-3أنواع البحث العلمي ،والتمييز بينها.
�	-4أهمية البحث العلمي ،و�أثره يف ت�أهيل طالب العلم.
� -5صفات الباحث ،و�آدابه.
�	-6أهم الكتب امل�ؤلفة يف البحث العلمي.

املعيار الثاين :مناهج البحث العلمي ،واختيار املنا�سب منها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1مناهج البحث العلمي ،والتمييز بينها.
�	-2أهمية حتديد منهج البحث العلمي.
 -3الأ�س�س التي يبنى عليها اختيار منهج من مناهج البحث العلمي.
 -4مناهج البحث العلمي املنا�سبة لدرا�سة م�سائل الفقه و�أ�صوله.

املعيار الثالث� :صياغة خطة البحث.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1اختيار مو�ضوع البحث.
� -2صياغة عنوان البحث.
 -3الإعالن عن مو�ضوع البحث.
�	-4إبراز �أهمية البحث والأ�سباب الداعية �إىل اختياره.
 -5ذكر �أهم �أهداف البحث.
 -6املنهج العلمي املتبع يف البحث.
 -7املقارنة بالدرا�سات ال�سابقة.
 -8و�ضع تق�سيمات البحث ب�شكل منطقي ومتوازن مع مراعاة اجلوانب املو�ضوعية.
 -9الإ�شارة �إىل �أهم م�صادر البحث.
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املعيار الرابع :قواعد جمع املادة العلمية.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

�	-1أ�ساليب جمع املادة العلمية.
 -2مراحل جمع املادة العلمية.
 -3اال�ستق�صاء يف جمع املادة العلمية.
 -4االعتماد على امل�صادر الأ�صيلة.
 -5اال�ستفادة من الدرا�سات املعا�صرة.
 -6اال�ستفادة من التقنية احلديثة يف تتبع مظان املو�ضوع.

املعيار اخلام�س :قواعد �صياغة البحث.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

توظيف املادة العلمية والإفادة منها ،والتحليل واال�ستنتاج.
منهجية كتابة م�سودة البحث ،و�آلية االختيار منها.
االلتزام بقواعد اللغة العربية.
االهتمام بعالمات الرتقيم.
منهجية �صياغة خامتة البحث.
منهجية �إعداد الفهار�س املتنوعة التي تخدم البحث.

املعيار ال�ساد�س :قواعد التعليق والتهمي�ش والتوثيق.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

�ضوابط التعليق.
الوظائف املتعددة للحوا�شي.
اختيار ما ينا�سب مو�ضوع البحث وحجمه من طرق ترقيم احلوا�شي.
عزو الآيات ،وتخريج الأحاديث الواردة يف البحث وفق املنهج ال�صحيح.
�شرح الألفاظ الغريبة وامل�صطلحات الواردة يف البحث.
عزو الن�صو�ص للم�صادر الأ�صيلة.
التفريق بني توثيق املنقول بن�صه ،واملنقول مبعناه.

املعيار ال�سابع :قواعد حتقيق املخطوطات.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املق�صود بتحقيق املخطوطات ،والهدف منه
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 -2مناهج حتقيق املخطوطات.
 -3كيفية التعليق والتهمي�ش على املخطوطات.
 -4االطالع على مناذج من حتقيق املخطوطات.

املعيار الثامن :املراجع وامل�صادر ،وطريقة ترتيبها وفهر�ستها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بامل�صادر واملراجع.
�	-2أنواع املراجع وامل�صادر.
�	-3أهم املراجع وامل�صادر لكتابة البحث العلمي يف جماالت التخ�ص�ص املتعددة.
 -4طريقة ترتيب املراجع وامل�صادر يف احلا�شية.
 -5طريقة ترتيب املراجع وامل�صادر يف الفهار�س ،واملعلومات املتعلقة بهما.

املعيار التا�سع :طريقة طباعة البحث و�إخراجه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

االهتمام بو�ضوح احلروف والكلمات.
الكتابة على وجه واحد من ال�صفحة.
ترقيم �صفحات البحث.
التمييز بني العناوين الرئي�سة واجلانبية.
ا�ستقالل كل معلومة بفقرة.
الف�صل بني املباحث وعدم التداخل بينها.
حجم اخلط يف �صلب البحث وهوام�شه.
كتابة املعلومات على �صفحة العنوان.
مظهر البحث و�شكله.

املعيار الع�شر:التدريب على �إعداد بحث علمي.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1اختيار املو�ضوع املنا�سب.
�	-2إعداد خطة البحث وفق ًا للمنهج العلمي.
 -3عر�ض اخلطة على املر�شد للو�صول بها �إىل �أف�ضل م�ستوى ممكن.
 -4جمع املادة العلمية وفق ًا للمنهج العلمي يف ذلك.
� -5صياغة البحث وكتابته وفق ًا للمنهج العلمي.
 -6االلتزام باملنهج العلمي يف التعليق والتهمي�ش.
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 -7العناية ب�صياعة املقدمة واخلامتة.
� -8إعداد �أنواع الفهار�س املختلفةالتي يحتاجها البحث ،والإفادة من التقنيةاحلديثة يف ذلك.
 -9عر�ض البحث واملناق�شة.
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املعايري الأكادميية
ملحتوى جماالت العلوم الت�أ�سي�سية
يف برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية
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املعايري الأكادميية
ملحتوى جماالت العلوم الت�أ�سي�سية يف برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية
املجال الرئي�سي الأول :القر�آن وعلومه و�آيات الأحكام
وي�شمل ثالثة جماالت فرعية:
املجال الفرعي الأول :القر�آن الكرمي.
وي�شمل معيار ًا واحد ًا:
املعيار :اتقان تالوة القر�آن الكرمي ،وحفظ بع�ضه ،والتزام �آداب تالوته.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
�	-1إتقان تالوة القر�آن الكرمي وفق �أحكام التجويد.
 -2التزام �آداب تالوة القر�آن الكرمي.
 -3حفظ ثمانية �أجزاء من القر�آن الكرمي.

املجال الفرعي الثاين :علوم القر�آن.

وي�شمل معيارين:
املعيار الأول� :أهم مباحث علوم القر�آن الكرمي.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1تعريف علوم القر�آن ،و�أهميته ،و�أنواعه ،و�أهم امل�صنفات فيه.
 -2نزول القر�آن الكرمي.
 -3مكي القر�آن ومدنيه ،وفوائد معرفة ذلك.
 -4كتابة القر�آن الكرمي  ،ومراحل جمعه.
 -5معنى �سبب النزول ،وما يعتمد عليه يف معرفة �سبب النزول ،و�أثره يف فهم الآية.
 -6معنى الأحرف ال�سبعة.
�	-7أهمية العلم بنا�سخ القر�آن ومن�سوخه ،و�أثره يف ا�ستنباط الأحكام.
 -8امل�سائل امل�شرتكة بني علوم القر�آن و�أ�صول الفقه.
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املعيار الثاين :علم التف�سري و�أ�صوله.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1معنى التف�سري ،والتمييز بينه وبني الألفاظ امل�شابهة.
� -2شروط التف�سري ،و�آدابه ،والو�سائل التي تعني على فهم القر�آن.
 -3مناهج التف�سري ،واجتاهاته.
�	-4أ�صح طرق التف�سري.
�	-5أهم قواعد التف�سري والرتجيح.
�	-6أنواع اخلالف يف التف�سري ،و�أ�سبابه.
 -7ترجمة معاين القر�آن الكرمي.
 -8امل�ؤلفات يف التف�سري عموم ًا ،ويف �آيات الأحكام خ�صو�ص ًا.

املجال الفرعي الثالث :تف�سري �آيات الأحكام.

وي�شمل معيارين:
املعيار الأول� :آيات الأحكام ،وطرق داللة القر�آن على الأحكام.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1خالف �أهل العلم يف انح�صار �آيات الأحكام يف عدد معني.
 -2طرق داللة القر�آن على الأحكام .
�	-3أثر القراءات يف اخلالف بني �أهل العلم.

املعيار الثاين :درا�سة مااليقل عن (� )150آية من �آيات الأحكام ،درا�سة حتليلية وافية ،وذلك
من خالل ما يلي:

تف�سري الغريب.
فهم املعنى العام للآية.
معرفة �سبب نزول الآية� ،إن كان معلوم ًا.
الإملام بالقراءات امل�شهورة الواردة يف الآية �إن وجدت ،وا�ستنتاج �أثرها يف املعنى الذي تدل عليه
الآية ،وبيان �أثر ذلك يف اختالف الفقهاء.
ا�ستنباط الأحكام من خالل الآية ،وكيفية داللتها عليه.
التوفيق بني الآية وبني الآيات الأخرى التي تبدو معار�ضة لظاهرها �إن وجد ذلك.
ذكر بع�ض الفوائد والنكات الأخرى امل�ستنبطة من الآية.
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على �أن يكون من �ضمن هذه الآيات التي البد من تناولها بالدرا�سة والتحليل الآيات الآتية:
من �سورة البقرة:
•
•
•
•
•
•
•

قوله تعاىل� « :إن ال�صفا واملروة من �شعائر اهلل » الآيات ()160-158
قوله تعاىل « :ي�أيها الذين �آمنوا كتب عليكم الق�صا�ص يف القتلى » الآيات ()182-178
قوله تعاىل� « :أحل لكم ليلة ال�صيام الرفث �إىل ن�سائكم هن لبا�س لكم » الآية ()187
قوله تعاىل « :و�أمتوا احلج والعمرة هلل » الآيتان ()197-196
قوله تعاىل « :للذين ي�ؤلون من ن�سائهم » الآيات ()242-226
قوله تعاىل « :الذين ي�أكلون الربا » الآيات ()283-275
قوله تعاىل « :يا �أيها الذين �آمنوا �إذا تداينتم بدين �إىل �أجل م�سمى » الآيتان ()283-282

•
•
•
•
•

قوله تعاىل « :يو�صيكم اهلل يف �أوالدكم » الآيتان ()12-11
قوله تعاىل « :وال تنكحوا ما نكح �آبا�ؤكم » الآيات ()24 -22
قوله تعاىل « :وما كان مل�ؤمن �أن يقتل م�ؤمن ًا �إال خط�أ » الآيات ()94-92
قوله تعاىل « :و�إذا كنت فيهم ف�أقمت لهم ال�صالة فلتقم طائفة » الآيتان ()103-102
قوله تعاىل « :ي�ستفتونك قل اهلل يفتيكم يف الكاللة » �إىل �آخر ال�سورة الآية ()176

•
•
•
•

قوله تعاىل « :ي�أيها الذين �آمنوا �أوفوا بالعقود » الآيات ()6 -1
قوله تعاىل� « :إمنا جزاء الذين يحاربون اهلل ور�سوله » الآيات ()35-33
قوله تعاىل « :وال�سارق وال�سارقة فاقطعوا �أيديهما » الآيتان ()39-38
قوله تعاىل « :ال ي�ؤاخذكم اهلل باللغو يف �أميانكم » الآيات ()91-89

•

قوله تعاىل « :وال ت�سبوا الذين يدعون من دون اهلل » �إىل قوله« :فينبئهم مبا كانوا يعملون»
�آية واحدة ()108
قوله تعاىل« :فكلوا مما ذكر ا�سم اهلل عليه» �إىل قوله «كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون»
الآيات ()122-118

•
•

قوله تعاىل « :يا بني �آدم خذوا زينتكم عند كل م�سجد » الآيات ()33-31
قوله تعاىل « :و�إذا قرئ القر�آن فا�ستمعوا له و�أن�صتوا » �إىل �آخر ال�سورة ،الآيات ()206-204

•

قوله تعاىل  « :ي�س�ألونك عن الأنفال » �إىل �آخر الآية (�آية )1

من �سورة الن�ساء:

من �سورة املائدة:

من �سورة الأنعام :
•

من �سورة الأعراف :
من �سورة الأنفال:
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•

قوله تعاىل «:يا �أيها الذين �آمنوا �إذا لقيتم فئة فاثبتوا » �إىل قوله «:و�إذ زين لهم ال�شيطان
�أعمالهم» الآيات ()47-45

•
•

قوله تعاىل � « :إمنا ال�صدقات للفقراء وامل�ساكني » �آية واحدة ()60
قوله تعاىل  « :خذ من �أموالهم �صدقة » �آية واحدة ()103

من �سورة التوبة :
من �سورة النور:

قوله تعاىل � « :سورة �أنزلناها وفر�ضنها » الآيات ()10-1
•
قول تعاىل « :قل للم�ؤمنني يغ�ضوا من �أب�صارهم » الآيات ()31-30
•
من �سورة الأحزاب:
قوله تعاىل  «:يا ن�ساء النبي ل�سنت ك�أحد من الن�ساء » �إىل قوله تعاىل  «:وقرن يف بيوتكن
•
وال تربجن تربج اجلاهلية» الآيات (.)33-32
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املجال الرئي�سي الثاين :علوم احلديث و�أحاديث الأحكام
وي�شمل ثالثة جماالت فرعية:
املجال الفرعي الأول :م�صطلح احلديث.
وي�شمل معيارين:
املعيار الأول� :أهم مبادئ علم م�صطلح احلديث.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 .1املق�صود بعلم م�صطلح احلديث .
�	.2أهمية علم امل�صطلح وثمرات تعلمه .
 .3املراحل التي مر بها هذا العلم �إجما ًال .
�	.4أ�شهر امل�ؤلفات يف علم امل�صطلح .

املعيار الثاين � :أق�سام احلديث باعتباراته املختلفة ،والأحكام املتعلقة بها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

�	.1أق�سام احلديث باعتبار عدد رواته ( متواتر � ،آحاد ).
 .2املق�صود باحلديث املتواتر ،و�أق�سامه ،و�أهم امل�ؤلفات فيه ،والثمرة املرتتبة على تواتر احلديث.
 .3املق�صود بحديث الآحاد ،و�أنواعه ،مع التمثيل .
�	.4أق�سام احلديث باعتبار من �أ�سند �إليه-قائله (:-قد�سي ،مرفوع ،موقوف ،مقطوع) ،واملق�صود بكل
منها  ،مع التمثيل.
�	.5أق�سام احلديث باعتبار القبول والرد ( �صحيح ،ح�سن� ،ضعيف).
 .6احلديث ال�صحيح :املراد به ،و�شروطه ،و�أق�سامه ،والثمرات املرتتبة على �صحة احلديث.
 .7احلديث احل�سن :املراد به ،و�شروطه ،و�أق�سامه.
 .8معنى احلديث ال�ضعيف  ،وحكم روايته  ،والعمل به .
 .9تق�سيم احلديث ال�ضعيف من حيث انقطاع الإ�سناد (املعلق ،املنقطع ،املع�ضل ،املدل�س ،املر�سل،
املر�سل اخلفي) ،واملق�صود بكل منها ،مع التمثيل.
 .10تق�سيم احلديث ال�ضعيف من حيث الطعن يف الراوي (املو�ضوع ،املرتوك ،امل�ضطرب ،املدرج ،املقلوب،
امل�صحف)  ،واملق�صود بكل منها ،مع التمثيل.
َّ
 .11تق�سيم احلديث ال�ضعيف باعتبار موافقته لغريه �أو خمالفته له (املتابعات ،ال�شواهد ،ال�شاذ ،املعل،
زيادة الثقة ،املنكر) ،وتعريف كل منها ،مع التمثيل.
 .12مراتب اجلرح والتعديل.
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.13
.14
.15
.16

تعار�ض اجلرح والتعديل ،مع التمثيل.
املراد مبختلف احلديث ،و�أهم الكتب امل�ؤلفة فيه .
املراد بنا�سخ احلديث ومن�سوخه ،و�أهم الكتب امل�ؤلفة فيه .
تطبيق ما در�سه الطالب يف امل�صطلح على درا�سة الأحاديث التي يتناولها يف املقرر الدرا�سي.

املجال الفرعي الثاين :علم تخريج احلديث.

وي�شمل معيارين:
املعيار الأول :علم تخريج الأحاديث و�أهميته و�أ�شهر م�ؤلفاته.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 .1معنى علم التخريج.
�	.2أهمية علم التخريج
�	.3أ�شهر كتب علم التخريج.

املعيار الثاين� :أ�شهر طرق تخريج احلديث ،وتطبيقها عملي ًا.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 .1الطريقة الأوىل  :تخريج احلديث بوا�سطة الراوي الأعلى:

التعريف بهذه الطريقة.
خرج منها بوا�سطة هذه الطريقة :امل�سانيد (م�سند الإمام �أحمد) املعاجم ـ
�أهم امل�ؤلفات التي ُي ّ
(املعجم الكبري للطرباين) ـ الأطراف (حتفة الأ�شراف مبعرفة الأطراف للحافظ املزِّ ي).
(يذكر الكتاب وم�ؤلفه و�أهميته وترتيبه وطريقة البحث فيه)

 .2الطريقة الثانية  :تخريج احلديث بوا�سطة مو�ضوع احلديث:

التعريف بهذه الطريقة.
خرج منها بوا�سطة هذه الطريقة:
	�أهم امل�ؤلفات التي ُي ّ
• م�صنفات جمعت �أكرث مو�ضوعات الإ�سالم :ال�صحاح ،واجلوامع.
• م�صنفات جمعت بع�ض مو�ضوعات الإ�سالم :ال�سنن ،وامل�صنفات ،واملوط�آت ،وكتب الأحكام،
والف�ضائل ،والرتغيب والرتهيب.
• م�صنفات اخت�صت مبو�ضوع معني كالإميان ،والزهد ،والتوكل ،واخل�صائ�ص ،واملعجزات  ،ونحو ذلك .
(يذكر الكتاب وم�ؤلفه و�أهميته وترتيبه وطريقة البحث فيه)

 .3الطريقة الثالثة :تخريج احلديث بوا�سطة لفظة من �ألفاظ متنه:
التعريف بهذه الطريقة.
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خرج منها بوا�سطة هذه الطريقة :املعجم املفهر�س.
	�أهم امل�ؤلفات التي ُي ّ

 .4الطريقة الرابعة :تخريج احلديث بوا�سطة طرف احلديث.

التعريف بهذه الطريقة.
�أهم امل�ؤلفات التي ُيخ ّرج منها بوا�سطة هذه الطريقة :اجلامع ال�صغري  ،كتب الفهار�س ،املقا�صد احل�سنة.

 .5التخريج بوا�سطة التقنيات احلديثة:

مميزاتها وامل�آخذ عليها.
التعريف ب�أبرز الربامج احلا�سوبية املتعلقة بتخريج الأحاديث.
التعريف ب�أبرز املواقع الإلكرتونية املهتمة بتخريج الأحاديث.

املجال الفرعي الثالث� :أحاديث الأحكام.

وي�شمل معيارين:
املعيار الأول :معرفة جهود العلماء يف خدمة �أحاديث الأحكام من حيث اجلملة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
�	-1أهم كتب احلديث ال�شريف ،ومناهجها.
�	-2أ�شهر كتب �أحاديث الأحكام ،ومنهج كل منها ،و�أهم �شروحها.

املعيار الثاين :درا�سة ماال يقل عن مائة و�أربعني حديث ًا من �أحاديث الأحكام م�ستوعبة جلميع
�أبواب الفقه ،درا�سة حتليلية وافية:
وذلك من خالل ما يلي:
تخريج احلديث من م�صدره ،وبيان درجته ،من حيث ال�صحة وال�ضعف ،و�سبب ذلك �إجما ًال.
بيان غريب الألفاظ من خالل كتب غريب احلديث.
	�إدراك املعنى العام للحديث.
معرفة �سبب وروده �إن كان معلوم ًا.
ا�ستنباط الأحكام منه من خالل كتب �شروح الأحاديث.
التوفيق بينه وبني الن�صو�ص التي تبدو معار�ضة لظاهره.
ذكر بع�ض الفوائد احلديثية من خالله.

م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1درا�سة ما ال يقل عن خم�سني حديث ًا من �أحاديث الأحكام يف �أبواب العبادات ،على �أن
يكون منها:
•

حديث (هو الطهور ما�ؤه احلل ميتته ) .
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حديث (�إن املاء طهور ال ينج�سه �شيء ).
حديث (�إذا كان املاء قلتني مل يحمل اخلبث ).
حديث (طهور �إناء �أحدكم �إذا ولغ فيه الكلب �أن يغ�سله ).
حديث (ال ت�شربوا يف �آنية الذهب والف�ضة ،وال ت�أكلوا يف �صحافهما).
حديث (�إنا ب�أر�ض قوم �أهل كتاب �أفن�أكل يف �آنيتهم ؟ ).
حديث (كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يغ�سل املني ثم يخرج �إىل ال�صالة).
حديث ( ُيغ�سل من بول اجلارية ،وير�ش من بول الغالم).
حديث (�أن عثمان دعا بو�ضوء فغ�سل كفيه ثالث مرات).
حديث (جعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ثالثة �أيام ولياليهن للم�سافر ،ويوم ًا وليلة للمقيم)
يف امل�سح على اخلفني.
حديث (�أن رج ًال �س�أل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم � :أتو�ض�أ من حلوم الغنم ؟.)...
حديث (لقد نهانا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن ن�ستقبل القبلة بغائط �أو بول.)..
حديث(كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا اغت�سل من اجلنابة يبد�أ فيغ�سل يديه.)..
حديث (بعثني ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف حاجة ف�أجنبت فلم �أجد املاء.)..
حديث (�إن دم احلي�ض دم �أ�سود ُيعرف ،ف�إذا كان ذلك ف�أم�سكن عن ال�صالة.)..
حديث (وقت الظهر �إذا زالت ال�شم�س وكان ظل الرجل كطوله مامل يح�ضر وقت الع�صر .)...
حديث (لو يعلم املار بني يدي امل�صلي ماذا عليه من الإثم.)..
حديث(�أميطي عنا قرامك هذا.)...
حديث (�إذا قمت �إىل ال�صالة ف�أ�سبغ الو�ضوء ,ثم ا�ستقبل القبلة فكرب.)...
حديث(ال �صالة ملن مل يقر�أ ب�أم القر�آن )
حديث(�إذا �شك �أحدكم يف �صالته فلم يدر كم �صلى �أثالث ًا �أم �أربع ًا.)..
حديث ( والذي نف�سي بيده لقد هممت �أن �آمر بحطب.)..
حديث (كنا ن�صلي مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ثم نن�صرف ولي�س للحيطان ظل ن�ستظل به).
حديث(قدم ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ املدينة ولهم يومان يلعبون فيهما.)..
حديث(ليكونن من �أمتي �أقوام ي�ستحلون احلر ,واحلرير.)..
حديث(اغ�سلنها ثالث ًا �أو خم�س ًا � ,أو �أكرث من ذلك.)...
حديث (�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان ينهى عن النعي ).
حديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور).
حديث(�أن �أبا بكر ـ ر�ضي اهلل عنه ـ كتب له :هذه فري�ضة ال�صدقة.)...
حديث(كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�أمرنا �أن نخرج ال�صدقة من الذي نعده للبيع).
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•
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•
•
•
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•

حديث (فر�ض ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ زكاة الفطر.)..
حديث (�إذا ر�أيتموه ف�صوموا ،و�إذا ر�أيتموه )..
حديث(ال�صوم يوم ي�صوم النا�س.)...
حديث ( َم ْن ن�سي وهو و�صائم ف�أكل �أو �شرب.)..
حديث (ال�سنة على املعتكف �أن ال يعود مري�ض ًا .)..
حديث جابر ر�ضي اهلل عنه يف �صفة حجة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
حديث ( من �شهد �صالتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع.)..
حديث (�إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم.)..
حديث (�أمر النا�س �أن يكون �آخر عهدهم بالبيت.)..
حديث (اغزوا ب�سم اهلل يف �سبيل اهلل ,قاتلوا من كفر باهلل.)...
حديث (جاهدوا امل�شركني ب�أموالكم و�أنف�سكم و�أل�سنتكم).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حديث (�أن اهلل ور�سوله حرم بيع اخلمر ,وامليتة.)...
حديث (�أنه كان ي�سري على جمل له �أعيا.)...
حديث ( خذيها وا�شرتطي لهم الوالء.)...
حديث (اليحل �سلف وبيع ,وال �شرطان يف بيع.)...
حديث (نهى عن بيع احل�صاة ,وعن بيع الغرر).
حديث (نهى �أن تباع ال�سلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار �إىل رحالهم).
حديث (�إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار.)...
حديث (الذهب بالذهب ,والف�ضة بالف�ضة.)...
حديث (�إذا تبايعتم بالعينة.)...
حديث(رخ�ص ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف العرايا �أن تباع بخر�صها كي ًال).
حديث(من �أ�سلف يف متر فلي�سلف يف كيل معلوم.)...
حديث(الظهر يركب بنفقته �إذا كان مرهون ًا.)...
حديث(من �أدرك ماله بعينه عند رجل قد �أفل�س فهو �أحق به).
حديث(ال�صلح جائز بني امل�سلمني.)...

 .2درا�سة ما ال يقل عن ثالثني حديث ًا من �أحاديث الأحكام يف �أبواب املعامالت ،على �أن
يكون منها:
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•

حديث(مطل الغني ظلم.)...

•
•
•

حديث (يا مع�شر ال�شباب من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج)...
حديث(تنكح املر�أة لأربع.)...
حديث(جاءت امر�أة �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقالت :يا ر�سول اهلل جئت �أهب
نف�سي لك.)...
حديث(ال تنكح الأمي حتى ت�ست�أمر.)...
حديث(تزوج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم العالية من بني غفار.)..
حديث(ا�ستو�صوا بالن�ساء خريا ً ،ف�إنهن خلقن من �ضلع.)...
حديث(خري ال�صداق �أي�سره).
حديث(�شر الطعام طعام الوليمة.)...
حديث(�أتردين عليه حديقته؟.)...
حديث تطليق ابن عمر ـ ر�ضي اهلل عنهما ـ المر�أته وهي حائ�ض...
حديث(يار�سول اهلل �أريت لو وجد �أحدنا امر�أته على فاح�شة.)...
حديث( ال حتد امر�أة على ميت فوق ثالث.)...
حديث(خذي من ماله باملعروف ما يكفيك.)...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حديث(ال يحل دم امرئٍ م�سلم ي�شهد �أن ال �إله �إال اهلل.)...
حديث(�أن جارية وجد ر�أ�سها قد ُر�ض بني حجرين.)...
حديث( َم ْن قتل يف عمي ًا �أو رمي ًا بحجر �أو �سوط.)...
حديث الديات( من اعتبط م�ؤمن ًا قت ًال عن بينة.)...
كم اهلل فيمن بغى من هذه الأمة؟.)...
حديث(هل تدري يا ابن �أم عبد كيف ُح ُ
حديث(خذوا عني ,خذوا عني  ,فقد جعل اهلل لهن �سبي ًال.)...
حديث(ملا نزل عذري ،قام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على املنرب فذكر ذلك وتال القر�آن.)...
حديث(ال تقطع يد �سارق �إال يف ربع دينار ف�صاعد ًا).
حديث( َم ْن �أ�صاب بفيه من ذي حاجة غري متخذ خبنة فال �شيء عليه.)..
حديث(�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أتي برجل قد �شرب اخلمر.)..
حديث(ما �أ�سكر كثريه  ,فقليله حرام).

 .3درا�سة ما ال يقل عن ع�شرين حديث ًا من �أحاديث الأحكام يف �أبواب النكاح ،على �أن
يكون منها:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 .4درا�سة ما ال يقل عن ع�شرين حديث ًا من �أحاديث الأحكام يف �أبواب اجلنايات واحلدود،
على �أن يكون منها:
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•

حد من حدود اهلل).
حديث(ال يجلد فوق ع�شرة �أ�سواط �إال يف ٍ

•
•
•
•
•
•

حديث(الق�ضاة ثالثة  :اثنان يف النار  ,وواحد يف اجلنة.)...
حديث(�إذا حكم احلاكم فاجتهد ،ثم �أ�صاب فله �أجران.)...
حديث(لن يفلح قوم ولوا �أمرهم امر�أة ).
حديث( ال جتوز �شهادة خائن وال خائنة.)...
حديث(البينة على املدعي واليمني على َم ْن �أنكر).
حديث(�أن رجلني اخت�صما �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف دابة لي�س لواحد منهما
بينة ,فق�ضى بها بينهما ن�صفني ).

 .5درا�سة ما ال يقل عن ع�شرة �أحاديث من �أحاديث الأحكام يف �أبواب الق�ضاء وطرق الإثبات،
على �أن يكون منها:

 .6درا�سة ما ال يقل عن ع�شرة �أحاديث جامعة.
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املجال الرئي�سي الثالث :العقيدة والأديان والفرق واملذاهب املعا�صرة
وي�شمل جمالني فرعيني:

املجال الفرعي الأول :العقيدة.
وي�شمل ع�شرة معايري:
املعيار الأول :مبادئ علم العقيدة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

معنى العقيدة ،و�أهميتها ،وخ�صائ�صها.
معنى علم العقيدة ،ومو�ضوعه ،و�أ�سما�ؤه ،و�أهم الكتب امل�ؤلفة فيه.
املراد مبفهوم �أهل ال�سنة واجلماعة ،وم�صادر التلقي عندهم ،ومنهجهم يف اال�ستدالل.
املقارنة بني م�صادر التلقي عند �أهل ال�سنة ،وم�صادر غريهم من املخالفني.
مناق�شة دعوى تقدمي العقل على النقل.
مناق�شة دعوى عدم اال�ستدالل ب�أخبار الآحاد يف العقيدة.

املعيار الثاين� :إثبات وجود اهلل تعاىل.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

�	.1أدلة وجود اهلل عز وجل.
 .2مناق�شة دعاوى املنكرين لوجود اهلل تعاىل.
� .3صور الإحلاد املعا�صرة ،ودح�ض �شبهها.

املعيار الثالث :حقيقة توحيد الإثبات واملعرفة ،ولوازمه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 .1معنى توحيد الإثبات واملعرفة ،و�أنواعه.
 .2مفهوم توحيد الربوبية ،و�أدلته.
 .3معنى ال�شرك يف الربوبية ،و�أهم مظاهره.
 .4مفهوم توحيد الأ�سماء وال�صفات.
�	.5أنواع الأدلة على توحيد الأ�سماء وال�صفات.
 .6قواعد �أهل ال�سنة واجلماعة يف �أ�سماء اهلل و�صفاته.
 .7تق�سيم �صفات اهلل تعاىل �إىل �صفات ذاتية و�صفات فعلية ،والتمييز بينهما.
 .8التمييز بني ال�صفات املنفية عن اهلل وال�صفات املثبتة له.
 .9ا�ستعرا�ض بع�ض �أ�سماء اهلل تعاىل الواردة يف الكتاب وال�سنة ،ومعنى �إح�صائها.

138

املعايري الأكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية

�	.10آراء املخالفني لأهل ال�سنة يف باب الأ�سماء وال�صفات ،والرد عليها.
 .11درا�سة بع�ض �صفات اهلل التي وردت بها الن�صو�ص ال�شرعية ،من حيث معناها ،نوعها� ،أدلتها� ،آثار
الإميان بها ،موقف املخالفني منها ،والرد عليهم �إجما ًال ،ويطبق كل ذلك على ال�صفات التالية:
(احلياة ،اليدان ،الغ�ضب ،اال�ستواء ،العلو ،النزول ،الر�ؤية ،الكالم ،املعية).
�	.12إدراك �أن توحيد الإثبات واملعرفة م�ستلزم لتوحيد الق�صد والطلب.

املعيار الرابع :حقيقة توحيد الق�صد والطلب ،ولوازمه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 .1معنى توحيد الق�صد والطلب (توحيد الألوهية) ،وحتديد عالقته بال�شهادتني.
�	.2أهمية توحيد الألوهية ،وف�ضائله.
 .3منهج القر�آن الكرمي يف الدعوة لتوحيد الألوهية.
 .4اعتقاد �أن الأ�صل يف بني �آدم التوحيد ،و�أن ال�شرك طارئ.
 .5مفهوم العبادة ،و�أركانها ،و�أنواعها ،و�شروط �صحتها.
 .6معنى «ال �إله �إال اهلل» ،و�أركانها ،و�شروطها ،ونواق�ضها.
 .7ما ي�ضاد توحيد الألوهية من ال�شرك الأكرب ،كالدعاء والنذر والذبح لغرياهلل تعاىل.
 .8ما يقدح يف توحيد الألوهية من �صور ال�شرك الأ�صغر ،والتمييز بينه وبني ال�شرك الأكرب.
�	.9أبرز �شبهات املخالفني يف توحيد الألوهية ،ونقدها.
 .10معنى ال�سحر ،و�أنواعه ،وحكم ال�شرع يف ال�ساحر ،وعقوبته ،وبع�ض �صوره املعا�صرة.
 .11معنى الن�شرة ،و�أق�سامها ،وحكمها.
 .12ادعاء علم الغيب وبع�ض �صوره ،مثل :الكهانة ،والتنجيم ،و�أحكامها.
 .13معنى التطري ،و�أمثلته ،و�أحكامه.
 .14معنى التمائم ،والرقى ،و�أحكامهما ،و�صورهما املعا�صرة.
 .15معنى التو�سل ،و�أق�سامه ،وحكم كل ق�سم ب�أدلته.
 .16معنى التربك ،و�صوره ،و�أحكامه.
 .17مفهوم الوالء والرباء يف الإ�سالم ،و�أدلته ،و�أحكامه ،و�صوره ،وتطبيقاته اخلط�أ ،وتقوميها.

املعيار اخلام�س :الإميان باملالئكة والكتب الإلهية ،واجلن و�أهم �أحكامهم.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 .1املراد بالإميان باملالئكة ،وحكمه ،و�صفاتهم ،و�أعمالهم ،و�أدلة ذلك.
 .2ثمرات الإميان باملالئكة.
 .3املراد باجلن ،و�أهم امل�سائل املتعلقة بهم ،وطرق الوقاية من �شرهم.
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 .4املراد بالإميان بالكتب ،وحكمه ،و�أدلته.
�	.5أ�سماء الكتب الإلهية ،وما ح�صل لأكرثها من حتريف.
 .6مفهوم الإميان بالقر�آن ،وخ�صائ�صه ،وحفظ اهلل له.
 .7ثمرات الإميان بالكتب الإلهية.

املعيار ال�ساد�س :الإميان بالر�سل ،وخ�صائ�ص ر�سالة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وحقوقه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 .1معنى النبي والر�سول ،والفرق بينهما.
 .2املراد بالإميان بالر�سل والأنبياء ،وحكمه.
 .3حاجة الب�شر �إىل الر�سل.
 .4منزلة الأنبياء واملر�سلني ،وف�ضلهم ،و�صفاتهم ،وخ�صائ�صهم.
 .5معنى الوحي ،و�أنواعه.
�	.6آراء املخالفني يف النبوة ،ومناق�شتها �إجما ًال.
�	.7أدلة �صدق الر�سل ،والفرق بني الآية(املعجزة) والكرامة ،والأحوال ال�شيطانية ،وال�سحر.
�	.8أ�صل دين الأنبياء واحد ،و�أدلة ذلك.
�	.9أدلة ثبوت نبوة نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،،والرد على ال�شبهات حولها.
 .10خ�صائ�ص ر�سالة نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أهم حقوقه.
 .11ثمرات الإميان بالر�سل.

املعيار ال�سابع :الإميان باليوم الآخر.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 .1معنى الإميان باليوم الآخر ،وحكمه ،مع الأدلة.
 .2املراد بالروح، ،وم�ستقرها يف الربزخ ،و�إبطال دعوى التنا�سخ ،وحت�ضري الأرواح.
 .3الن�صو�ص ال�شرعية الواردة يف فتنة القرب ،وعذابه ،ونعيمه ،والرد على من �أنكره.
 .4حكم �إهداء ثواب الأعمال �إىل الأموات.
�	.5أهم �أ�شراط ال�ساعة الكربى وال�صغرى ،مع الأدلة ،وخط�أ االنحراف يف تنزيلها.
 .6املراد بالبعث والن�شور و�أدلته ،و�صفته ،والرد على من �أنكره.
 .7املراد باحل�شر واحلو�ض ،والعر�ض واحل�ساب وامليزان وال�صراط و�أهوال القيامة ،و�أدلة ذلك كله.
 .8املراد بال�شفاعة ،و�أنواعها ،و�شروطها.
�	.9أدلة وجود اجلنة والنار ،و�أبديتهما ،و�صفاتهما.
 .10ثمرات الإميان باليوم الآخر.

140

املعايري الأكادميية ملحتوى برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية

املعيار الثامن :الإميان بالق�ضاء والقدر ،و�أحكامه ،وامليثاق ،ومعنى (خلق �أفعال العباد).
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 .1معنى الق�ضاء والقدر ،والفرق بينهما.
 .2املراد من الإميان بالقدر ،و�أهميته ،واملراد من النهي عن اخلو�ض فيه ،والرد على الطوائف املنحرفة فيه.
 .3العلم ال�سابق و�أدلته ،والرد على َم ْن �أنكره.
�	.4أنواع كتابة املقادير ،و�أنواع الأقالم ،واملحو والإثبات ،و�آراء ال�سلف يف �أول املخلوقات.
 .5املراد ب�أخذ امليثاق و�أدلته ،والرد على َم ْن خالف يف ذلك.
 .6املراد بالفطرة ،و�أدلتها.
� .7أنواع الإرادة ،وعالقة الأمر ال�شرعي بالإرادة ،وعالقة امل�شيئة باملحبة ،وموقف املخالفني من ذلك،
ونقده.
 .8معنى خلق �أفعال العباد ،ومذهب ال�سلف يف ذلك و�أدلته ،والرد على املخالفني.
 .9معاين :احلكمة ،والتعليل ،والهدى ،وال�ضالل ،وعالقة الأ�سباب بالقدر ،والرد على املخالفني.
 .10حكم االحتجاج بالقدر ،و�أدلة ما ي�شرع منه ،وما مينع.
 .11ثمرات الإميان بالق�ضاء والقدر.

املعيار التا�سع :معنى (الإميان) ،وما يتعلق به من الأ�سماء والأحكام.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 .1معنى الإميان حال الإطالق والتقييد ،مع اال�ستدالل.
 .2دخول الأعمال يف م�سمى الإميان عند �أهل ال�سنة ،و�أدلة ذلك.
 .3مذاهب املرجئة والوعيدية يف م�سمى الإميان ،ونقدها.
 .4العالقة بني الإ�سالم والإميان والإح�سان ،والفرق بينها.
 .5معنى زيادة الإميان ونق�صانه ،والأدلة على ذلك.
�	.6أ�سباب زيادة الإميان ونق�صانه ،وتفا�ضل �أهله فيه.
 .7معنى اال�ستثناء يف الإميان وحكمه.
�	.8آثار الإميان على الفرد واملجتمع.
� .9ضابط كل من ال�صغائر والكبائر ،والفروق بينهما ،وحكم مرتكب الكبرية ،مع الرد على املخالفني.
�	.10أثر الكبائر على ا�سم الإميان وحكمه.
 .11معنى الكفر ،و�أنواعه ،و�ضابط كل نوع و�أدلته.
 .12خطورة التكفري ،و�ضوابطه ،و�شروطه ،وموانعه ،والتحذير من االنحراف يف ق�ضايا التكفري.
 .13الفرق بني التكفري املطلق والتكفري املعني.
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 .14الوقوف على بع�ض �صور التكفري املعا�صرة ،والتمييز بينها ،ومن ذلك(:احلكم بغري ما �أنزل اهلل،
مواالة الكفار ،اال�ستهزاء بالدين).
 .15معنى النفاق ،و�أنواعه ،وحكم كل نوع.
 .16مفهوم البدعة ،و�أنواعها ،و�أحكامها ،والتحذير من االنحراف يف ق�ضايا التبديع.

املعيار العا�شر :امل�سائل العقدية املتعلقة بال�صحابة واخلالفة والإمامة واجلماعة والوالية.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

املراد بال�صحابة ،وحقوقهم،،وف�ضلهم ،واملفا�ضلة بينهم ،وال�سكوت عما �شجر بينهم ،وحكم من �سبهم �أو
�أبغ�ضهم.
اخللفاء الرا�شدون،،وف�ضلهم ،و�أدلة خالفتهم ،والرد على منكري ذلك.
املق�صود ب�آل البيت ،ومكانتهم ،وحقوقهم.
املراد بالإمامة ،وطرق انعقادها ،وحكم تعدد الأئمة ،وحقوق والة الأمر ،وحترمي اخلروج عليهم.
معنى اجلماعة ،و�أهمية لزومها ،وحرمة الفرقة ،وخطورتها.
املراد بالوالية ،و�شروطها ،ومراتبها ،وثمراتها.

املجال الفرعي الثاين :الأديان والفرق واملذاهب املعا�صرة.
وي�شمل ثالثة معايري:
املعيار الأول :الأديان.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

تعريف الأديان ،والأ�سماء املرادفة ،كامللل واملذاهب والنحل.
فوائد درا�سة الأديان ،و�أهميتها.
الديانة اليهودية :املق�صود بها ،وم�صادرها ،وبراهني حتريفها ،و�أهم عقائدها ،و�أ�شهر فرقها املعا�صرة.
الديانة الن�صرانية  :املق�صود بها ،وم�صادرها ،وبراهني حتريفها ،و�أهم عقائدها ،و�أ�شهر فرقها
املعا�صرة ،والن�شاط التن�صريي ،وكيفية الت�صدي له �إجما ً
ال.
ملحة موجزة عن �أبرز الديانات املنت�شرة من غري �أهل الكتاب.
اعتقاد �أن دين الإ�سالم خامتة الر�ساالت ،و�أن ما �سواه باطل ،و�أدلة ذلك.

املعيار الثاين :الفرق.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 .1الفرق :املراد بها ،وعالقتها بامل�صطلحات امل�شابهة.
 .2حديث افرتاق الأمم :رواية ودراية.
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� .3صفات الفرقة الناجية ،بح�سب الن�صو�ص ال�شرعية.
�	.4أهم �أ�سباب ظهور الفرق.
 .5جهود علماء ال�سلف يف الرد على الفرق املخالفة.
 .6اخلوارج :املراد بها ،ون�ش�أتها ،و�أ�شهر فرقها القدمية واملعا�صرة ,و�أبرز �أ�صولها ،وتقوميها يف �ضوء
عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة.
 .7ال�شيعة :املراد بها ،ون�ش�أتها ،و�أ�شهر فرقها ,و�أبرز �أ�صولها ،وتقوميها يف �ضوء عقيدة �أهل ال�سنة
واجلماعة.
 .8الباطنية :املراد بها ،و�أهم فرقها( :الإ�سماعيلية /الن�صريية /الدروز) ،ون�ش�أة كل منها ,و�أبرز
�أ�صولها ،وتقوميها يف �ضوء عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة.
 .9ال�صوفية :حقيقتها ،ون�ش�أتها ،و�أ�شهر طرقها املعا�صرة ,و�أبرز �أ�صولها ،وتقوميها يف �ضوء عقيدة
�أهل ال�سنة واجلماعة.
 .10املعتزلة :املراد بها ،ون�ش�أتها ،و�أ�شهر فرقها ,و�أبرز �أ�صولها ،وتقوميها يف �ضوء عقيدة �أهل ال�سنة
واجلماعة.
 .11الأ�شاعرة :املراد بها ،ون�ش�أتها ,و�أبرز �أ�صولها ،وتقوميها يف �ضوء عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة.
 .12املاتريدية :املراد بها ،ون�ش�أتها ,و�أبرز �أ�صولها ،وتقوميها يف �ضوء عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة.
 .13بع�ض الفرق احلديثة (البابية ،والبهائية ،القاديانية ،الأحبا�ش) :املراد بها ،ودرا�سة �أهم �أ�صولها،
وتقوميها يف �ضوء عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة ،و�أثرها ال�سلبي على امل�سلمني.

املعيار الثالث :املذاهب املعا�صرة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

املراد باملذاهب الفكرية ،و�أ�سباب ن�ش�أتها ،و�أ�سباب انتقالها �إىل العامل الإ�سالمي.
(العلمانية) :مفهومها ،ون�ش�أتها ،ومبادئها ،وبع�ض �صورها يف جماالت احلياة املعا�صرة ,وموقف
الإ�سالم منها.
(احلداثة) :مفهومها ،و�أ�صولها ،و�أثرها ال�سلبي على العامل الإ�سالمي.
(الليربالية) :مفهومها ،ون�ش�أتها ،ومبادئها ،ومراحل تطورها يف الغرب والعامل الإ�سالمي ,وموقف
الإ�سالم منها.
(العقالنية) :مفهومها ،وجذورها ،ون�ش�أتها ،ومعامل منهجها ،وموقفها من الأدلة ال�شرعية امل�شهورة،
واملوقف ال�شرعي منها.
(العوملة) :مفهومها ،و�آثارها ،وعالقتها باملذاهب الفكرية املعا�صرة.
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املجال الرئي�سي الرابع :اللغة العربية

وي�شمل جمالني فرعيني:

املجال الفرعي الأول :النحو.

وي�شمل خم�سة وثالثني معيار ًا:
املعيار الأول :مبادئ علم النحو ،ون�ش�أته ،و�أهم م�ؤلفاته.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1مبادئ علم النحو.
 -2تاريخ ن�ش�أة علم النحو.
 -3التمييز بني علم النحو وغريه من علوم العربية.
�	-4أهمية درا�سة علم النحو لطالب العلم ال�شرعي.
�	-5أبرز امل�ؤلفات يف علم النحو.

املعيار الثاين :تعريف اجلملة ،والكلمة ،و�أق�سامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تعريف الكلمة ،والألفاظ ذات ال�صلة بها.
املراد باجلملة ،و�أق�سامها ،وعالمة كل ق�سم.
التفريق بني اجلملة و�شبه اجلملة.
تعريف اال�سم ،وعالماته الدالة عليه.
تعريف الفعل ،و�أق�سامه ،وعالمات كل ق�سم ،والأ�سماء التي تعمل عمله.
تعريف احلرف ،وعالمته.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الثالث :حقيقة الإعراب والبناء ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالإعراب والبناء ،و�أنواعهما ،وعالمات كل منهما.
 -2الأ�صل يف الأ�سماء الإعراب.
 -3احلاالت التي يكون فيها اال�سم مبني ًا.
�	-4أحكام الأفعال ب�أنواعها الثالثة من حيث البناء والإعراب.
 -5التمييز بني الإعراب الظاهر واملقدر.
 -6عالمات الإعراب الأ�صلية ،وعالماته الفرعية.
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 -7معنى الأ�سماء ال�ستة ،و�ألفاظها ،و�شروط �إعرابها.
 -8معنى املثنى ،وما يلحق به ،وكيفية �إعرابه.
 -9معنى جمع املذكر ال�سامل ،و�شروطه ،وما يلحق به ،وكيفية �إعرابه.
 -10معنى اجلمع املختوم ب�ألف وتاء زائدتني ،وما يلحق به ،وكيفية �إعرابه.
 -11معنى ما ال ين�صرف ،وكيفية �إعرابه ،و�شروطه.
 -12معنى الأفعال اخلم�سة ،وكيفية �إعرابها.
 -13معنى امل�ضارع املعتل الآخر ،وكيفية �إعرابه.
 -14تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الرابع :حقيقة النكرة واملعرفة ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالنكرة واملعرفة.
�	-2أنواع املعارف على �سبيل الإجمال.
 -3معنى ال�ضمري ،و�أق�سامه ،والقاعدة يف و�صل ال�ضمري وف�صله ،ومعرفة �ضمري الف�صل و�ضمري ال�ش�أن.
 -4معنى ال َع َلم ،و�أنواعه ،وتق�سيمات �أنواعه ،و�أحكامه اللفظية والرتكيبية.
 -5املعرف بـ(�أل) ،و�أنواعه.
 -6معنى ا�سم الإ�شارة ،و�أق�سامه ،ومراتبه بح�سب امل�شار �إليه.
 -7معنى اال�سم املو�صول ،و�أنواعه ،و�أحكامه اللفظية واملعنوية ،وحاجته �إىل ال�صلة ،و�أحكام ال�صلة.
 -8معنى امل�ضاف �إىل معرفة ،وما يقبل التعريف ،وما ال يقبل التعريف.
 -9تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار اخلام�س :حقيقة املبتد�أ واخلرب ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1املراد باملبتد�أ واخلرب.
�	-2أنواع اخلرب ،والتمييز بينها.
 -3م�سوغات االبتداء بالنكرة.
 -4حاالت اخلرب من حيث التقدمي والت�أخري.
 -5حاالت املبتد�أ واخلرب من حيث احلذف والذكر.
 -6تعدد اخلرب .
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 -7تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.
املعيار ال�ساد�س :الأفعال الداخلة على املبتد�أ واخلرب ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1الأفعال الداخلة على املبتد�أ واخلرب (كان و�أخواتها) ،وعملها.
�	-2أق�سام الأفعال الداخلة على املبتد�أ واخلرب من حيث �شروط العمل.
�	-3أق�سام الأفعال الداخلة على املبتد�أ واخلرب من حيث الت�صرف واجلمود.
 -4حكم �أخبار الأفعال الداخلة على املبتد�أ واخلرب من حيث التو�سط والتقدم.
 -5ا�ستعمال الأفعال الداخلة على املبتد�أ واخلرب تامة.
 -6احلروف العاملة عمل لي�س ،و�شروط عملها.
 -7تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار ال�سابع� :أفعال املقاربة ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

�	-1أفعال املقاربة ،وعملها.
 -2نوع خربها ،و�شروطه ،ومتى يقرتن خربها ب�أن؟ ومتى يتجرد؟
 -3تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الثامن :الأحرف النا�سخة و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الأحرف النا�سخة الداخلة على املبتد�أ واخلرب.
عمل هذه الأحرف.
حكم خربها من حيث التقدم والتو�سط.
حكم همزة �إن من حيث الك�سر والفتح.
(ما) الزائدة ،وحكم ات�صالها بهذه الأحرف.
تخفيف نون (�إن و�أن وك�أن ولكن) ،وحكمها بعد ذلك.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار التا�سع( :ال) النافية للجن�س ،و�أحكامها.
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م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1معنى (ال) النافية للجن�س ،وعملها.
� -2شروط عمل (ال) النافية للجن�س.
 -3تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار العا�شر :الأفعال النا�صبة للمبتد�أ واخلرب (ظن و�أخواتها) ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الأفعال النا�صبة للمبتد�أ واخلرب ،و�أق�سامها ،وعملها.
 -2حكم حذف املفعولني �أو �أحدهما اخت�صار ًا �أو اقت�صار ًا.
 -3تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار احلادي ع�شر :الأفعال النا�صبة لثالثة مفاعيل ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1الأفعال النا�صبة لثالثة مفاعيل ،وعملها.
 -2حكم احلذف اخت�صار ًا �أو اقت�صار ًا.
 -3تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الثاين ع�شر :الفاعل ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

املراد بالفاعل ،و�إعرابه.
حاالت الفاعل من حيث الظهور واخلفاء.
حاالت حذف عامله وجوب ًا وجواز ًا.
حكم الفعل �إذا ثني الفاعل �أو جمع.
حكم ت�أنيث الفعل وجوب ًا وجواز ًا.
الأحكام املتعلقة برتبة الفاعل.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الثالث ع�شر :نائب الفاعل ،و�أحكامه.
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م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5

املراد بنائب الفاعل ،و�إعرابه.
الأغرا�ض التي يحذف الفاعل لأجلها.
ما ينوب عن الفاعل (املفعول به ،املجرور ،امل�صدر ،الظرف).
التغريات التي تلحق الفعل عند بنائه للمجهول.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الرابع ع�شر :حقيقة اال�شتغال ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد باال�شتغال.
 -2حكم اال�سم املن�شغل عنه من حيث الرفع والن�صب.
 -3تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار اخلام�س ع�شر :حقيقة التعدي واللزوم ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5

املراد باملتعدي والالزم ،وعالمة ٍّّ
كل منهما.
التعدية بحرف اجلر ،وحكم حذف اجلار ،وحكم اال�سم حينئذ.
احلاالت التي يجوز �أو ميتنع فيها حذف املفعول.
حكم حذف نا�صب املفعول وجوب ًا �أو جواز ًا.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار ال�ساد�س ع�شر :املفاعيل ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

املراد باملفعول املطلق ،وما ينوب عنه ،وعامله.
املراد باملفعول له ،و�شروط ن�صبه.
املراد باملفعول فيه ،والتفريق بني الظرف وما يجري جمراه .حقيقة املفعول معه ،واخلالف يف
نا�صبه ،وحاالت اال�سم بعد الواو.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.
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املعيار ال�سابع ع�شر :حقيقة اال�ستثناء ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد باال�ستثناء.
�	-2أدوات اال�ستثناء.
 -3التمييز بني اال�ستثناء املفرغ ،واال�ستثناء املوجب التام ،واال�ستثناء غري املوجب ،واال�ستثناء املنقطع.
 -4حكم تقدم امل�ستثنى على امل�ستثنى منه.
 -5تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الثامن ع�شر :حقيقة احلال ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد باحلال ،و�أق�سامه.
 -2التمييز بني احلال وال�صفة.
�	-3أو�صاف احلال.
�	-4أنواع احلال( :املوطئة ،امل�ؤ�س�سة ،امل�ؤكدة ب�أنواعها الثالثة).
 -5احلال اجلملة ،واحلال �شبه اجلملة.
 -6حكم �صاحب احلال من حيث التعريف والتنكري.
 -7م�سوغات كون �صاحب احلال نكرة.
 -8تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار التا�سع ع�شر :حقيقة التمييز ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالتمييز ،والتفريق بينه وبني احلال.
 -2الوظيفة الداللية التي ي�ؤديها التمييز.
�	-3أنواع التمييز ،مع التمثيل لكل نو ٍع منها.
 -4تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.
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املعيار الع�شرون :حروف اجلر ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1حروف اجلر ،و�أق�سامها باالعتبارات املختلفة.
 -2معاين حروف اجلر الأ�صلية  ،واملعاين الأخرى ،وعملها.
 -3تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار احلادي والع�شرون :حقيقة الإ�ضافة ،و�أحكامها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالإ�ضافة ،و�أنواعها.
�	-2إعراب امل�ضاف ،وامل�ضاف �إليه .
 -3الأ�شياء التي تحُ ذف من امل�ضاف عند الإ�ضافة.
 -4موا�ضع جميء امل�ضاف بـ(�أل) ،مع الأمثلة.
 -5الأ�سماء التي ال ميكن �أن ت�ضاف ،ووجه ذلك.
 -6ما ي�ضاف �إىل مفرد ،وما ي�ضاف �إىل جملة.
 -7حكم حذف امل�ضاف ،وامل�ضاف �إليه.
 -8حكم الف�صل بني املت�ضايفني.
�	-9أحكام الإ�ضافة �إىل ياء املتكلم ،و�ضبط احلرف الذي قبلها من �آخر امل�ضاف.
 -10تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الثاين والع�شرون :حقيقة �أ�سلوب التعجب ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالتعجب.
�	-2أ�شهر ال�صيغ ال�سماعية ،مع التمثيل لها.
� -3صيغتا التعجب القيا�سيتان.
�	-4إعراب ال�صيغتني القيا�سيتني ،وحتليلهما �إىل مكوناتهما.
 -5ال�شروط الالزمة ملا ُي�صاغ منه فعال التعجب.
 -6حكم ما خالف هذه ال�شروط من حيث التعجب منه مبا�شرة.
 -7حكم الف�صل بني (ما) و�أفعل التعجب بـ(كان) الزائدة.
 -8تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.
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املعيار الثالث والع�شرون� :أ�سلوب املدح والذم.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5

اخلالف يف كون (نعم وبئ�س) من الأ�سماء �أو الأفعال.
ال�صور الأربع ملجيء فاعلهما يف اال�ستعمال اللغوي.
املراد باملخ�صو�ص باملدح� ،أو الذم ،و�إعرابه.
املراد بـ ( �ساء وحبذا) ،و�إعراب املخ�صو�ص بعدهما.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الرابع والع�شرون� :أ�سلوب التف�ضيل ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5

املراد ب�أ�سلوب التف�ضيل ،والفرق بني التف�ضيل والو�صف.
ما ُي�صاغ منه ا�سم التف�ضيل و�شروطه.
ما ُي�صاغ منه ا�سم التف�ضيل مما فقد ال�شروط.
�صور ا�ستعمال (�أفعل التف�ضيل) الثالثة ،و�أحكامها النحوية.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار اخلام�س والع�شرون :حقيقة النعت ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالنعت ،و�أق�سامه.
 -2الأغرا�ض التي يفيدها النعت يف اجلملة.
 -3كيفية �إعراب النعت.
�	-4أق�سام الأ�سماء من حيث قبولها لأن تنعت� ،أو تكون نعت ًا.
 -5الأمور التي يطابق فيها النعت املنعوت.
 -6الأ�شياء التي ُينعت بها.
 -7حذف املنعوت ،و�إقامة النعت مقامه.
 -8حذف النعت.
 -9تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.
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املعيار ال�ساد�س والع�شرون :حقيقة التوكيد ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالتوكيد ،و�أق�سامه.
�	-2ألفاظ التوكيد املعنوي ،وطريقة التوكيد بها.
 -3حكم توكيد النكرة توكيد ًا معنوي ًا.
 -4املراد بالتوكيد اللفظي ،وجريانه يف الألفاظ كلها.
 -5الف�صل بني التوكيد وامل�ؤكد.
 -6عطف �ألفاظ التوكيد بع�ضها على بع�ض.
 -7تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار ال�سابع والع�شرون :البدل ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالبدل ،و�أنواعه.
�	-2إعراب البدل.
 -3تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الثامن والع�شرون :عطف البيان ،وعطف الن�سق ،و�أحكامهما.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

املراد بعطف البيان ،والفرق بينه وبني البدل.
املواطن التي يكرث فيها وقوعه.
قاعدة« :كل ما �صح �أن يعرب عطف بيان يعرب بد ًال �إال يف م�س�ألتني».
معنى عطف الن�سق ،وحروفه ،وكيفية ا�ستعمال كل حرف منها.
ما يقت�ضي الت�شريك يف اللفظ واملعنى ،وما يقت�ضي الت�شريك يف اللفظ فقط.
حكم العطف على ال�ضمري املت�صل بجميع �أنواعه.
عطف املا�ضي على امل�ضارع ،والعك�س ،واال�سم على الفعل ،والعك�س.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.
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املعيار التا�سع والع�شرون :حقيقة النداء ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد بالنداء.
 -2الأدوات امل�ستعملة يف النداء ،ومدلول كل �أداة ،وما تخت�ص به.
�	-3أق�سام املنادى.
 -4حكم نداء ما فيه (�أل).
�	-5أق�سام تابع املنادى.
 -6خ�صو�صيات لفظ اجلاللة (اهلل) يف النداء.
 -7حكم نداء ال َع َلم املو�صوف بابن� ،أو ابنة.
�	-8أحكام املنادى امل�ضاف �إىل ياء املتكلم.
 -9تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الثالثون :حقيقة �أ�سلوب االخت�صا�ص.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

املراد ب�أ�سلوب االخت�صا�ص.
ال�صور التي ميكن �أن يرد بها ،والأمثلة عليها.
حمل جملة االخت�صا�ص من الإعراب.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار احلادي والثالثون� :أ�سلوبا الإغراء والتحذير.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4

املراد ب�أ�سلوب الإغراء ،و�أ�سلوب التحذير ،وعالقتهما باملفعول به.
�صور التحذير ،و�إعرابه ،مع التمثيل.
�صور الإغراء  ،و�إعرابه ،مع التمثيل.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

153

املعيار الثاين والثالثون� :أ�سماء الأفعال.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

املراد با�سم الفعل ،وعلة الت�سمية بهذا اال�سم ،والتمييز بينه وبني الأفعال ،وبينه وبني غريه من الأ�سماء.
�أق�سامه من حيث نوع الفعل الذي يدل عليه ,مع ا�ستق�صاء ما يكرث ا�ستعماله منها.
عمل الفعل الذي ّ
يدل عليه.
التفريق بني ا�سم الفعل املرجتل واملنقول.
التفريق بني املن ّون منه وغري املن ّون.
معرفة �أن جميع �أ�سماء الأفعال لي�س لها ّ
حمل �إعرابي مطلق ًا.
كيفية حتويل جمل فيها �أفعال �صريحة �إىل جمل فيها �أ�سماء �أفعال.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الثالث والثالثون :حقيقة املمنوع من ال�صرف ،و�أحكامه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1املراد باملمنوع من ال�صرف ،و�سبب ت�سميته بذلك.
 -2الأ�سباب التي متنع من ال�صرف.
 -3كيفية �إعراب املمنوع من ال�صرف.
 -4حاالت دخول عالمة الإعراب الفرعية يف حالة اجلر فقط� ،أما بقية احلاالت الإعرابية الأخرى
فهي على الأ�صل.
�	-5أ�سباب �صرف غري املن�صرف.
 -6تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.

املعيار الرابع والثالثون� :إعراب الفعل.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الأ�صل يف الأفعال البناء.
عالمات الإعراب للفعل امل�ضارع.
احلاالت التي يرفع فيها امل�ضارع.
احلاالت التي ين�صب فيها امل�ضارع.
احلاالت التي يجزم فيها امل�ضارع.
تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.
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املعيار اخلام�س والثالثون :العدد وكناياته.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

�	-1أق�سام العدد (املفرد ،واملركب ،و�ألفاظ العقود).
�	-2أحكام العدد تذكري ًا وت�أنيث ًا.
�	-3أحكام متييز العدد تذكري ًا وت�أنيث ًا ،و�إفراد ًا وجمع ًا ،ون�صب ًا وجر ًا.
 -4معرفة ما ُيبنى منه وما ُيعرب.
�	-5إعراب العدد املركب.
�	-6إعراب �ألفاظ العقود.
� -7صياغة الأعداد (اثنني ـ ع�شرة) وما بينهما �صفات على وزن فاعل.
 -8م�س�ألة دخول �أداة التعريف (�أل) على العدد.
�	-9ألفاظ كنايات العدد.
�	-10أوجه ال�شبه واالختالف بني (كم) اال�ستفهامية واخلربية يف املعنى والإعراب.
 -11حتويل (كم) اال�ستفهامية �إىل خربية والعك�س.
 -12التفريق بني (كم) و(ك�أ ّين).
 -13تطبيق ما تعلمه الطالب يف هذا املعيار على ن�صو�ص خمتارة من الكتب الأ�صيلة يف الفقه و�أ�صوله،
والأدب العربي.
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املجال الفرعي الثاين :التحرير العربي.
وي�شمل ثالثة معايري:
املعيار الأول� :أ�شهر فنون الكتابة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5

املقالة :معناها ،و�أنواعها ،وخطوات كتابتها ،وتطبيق ذلك عملي ًا.
الر�سالة ،معناها ،و�أنواعها ،وخطوات كتابتها ،وتطبيق ذلك عملي ًا.
التقرير ،معناه ،و�أق�سامه ،وكيفية كتابته ،وتطبيق ذلك عملي ًا.
الق�صة ،معناها ،و�أنواعها ،وخطوات كتابتها ،وتطبيق ذلك عملي ًا.
التلخي�ص ،معناه ،وخطوات كتابته ،وتطبيق ذلك عملي ًا.

املعيار الثاين� :أبرز القواعد الإمالئية ،والتدرب على مراعاتها يف الكتابة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

 -1همزة الو�صل وهمزة القطع.
�	-2أحكام الهمزة املتو�سطة ،وكيفية ر�سمها.
�	-3أحكام الهمزة �آخر الكلمة ،وكيفية ر�سمها.
 -4موا�ضع زيادة احلروف ،وموا�ضع حذفها.
 -5الفرق بني الهاء والتاء املربوطة والتاء املفتوحة.
�	-6أحكام الألف اللينة.
 -7التطبيق العملي ملا در�سه الطالب يف هذا املعيار من خالل �إحدى املدونات الق�ضائية املن�شورة يف املجالت
العدلية ،وكتب الأدب الأ�صيلة.

املعيار الثالث :عالمات الرتقيم والتدرب على ا�ستعمالها.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
 -1كيفية ا�ستخدام عالمات الرتقيم التالية:
•
•
•
•
•
•
•

الفا�صلة ()،
الفا�صلة املنقوطة (؛)
عالمة اال�ستفهام (؟)
عالمة التعجب (!)
النقطة ().
النقطتان ():
ال�شرطة ( ــ )
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•
•
•
•

ــ )

ال�شرطتان ( ــ
القو�سان ( )
عالمة التن�صي�ص « »
عالمة احلذف ()...

 -2التطبيق العملي ملا در�سه الطالب يف هذا املعيار من خالل كتابة مقال �أو ر�سالة �أو تقرير
�أوتلخي�ص ،بحيث يراعي خالل الكتابة عالمات الرتقيم.
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املعايري الأكادميية
للعلوم امل�ساندة
يف برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية
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املعايري الأكادميية
للعلوم امل�ساندة يف برامج ال�شريعة يف اجلامعات ال�سعودية
املجال الرئي�سي الأول :الثقافة الإ�سالمية
وي�شمل ثالثة معايري:
املعيار الأول :قيم الإ�سالم ،وخ�صائ�صه.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مفهوم القيم و�أنواعها.
القيم العليا يف الإ�سالم (احلق ـ العدل ـ الإح�سان) :املراد بها ،ومعيارها ،وم�صدر الإلزام بها ،و�آثارها
على الفرد ،واملجتمع ،والإن�سانية.
القيم اخللقية يف الإ�سالم (ال�صدق ـ الوفاء ـ الأمانة) :املراد بها ،ومعيارها ،وم�صدر الإلزام بها،
و�آثارها على الفرد ،واملجتمع ،والإن�سانية.
القيم احل�ضارية يف الإ�سالم( :اال�ستخالف ـ ال�سالم ـ اجلمال) ،املراد بها ،ومعيارها ،وم�صدر الإلزام
بها ،و�آثارها على الفرد ،واملجتمع ،والإن�سانية.
املراد بخ�صائ�ص الإ�سالم.
الربانية :مفهومها ،و�أهميتها ،ومكانتها يف الإ�سالم ،و�آثارها.
الو�سطية :مفهومها ،و�أهميتها ،ومكانتها يف الإ�سالم ،و�آثارها ،وجهود العلماء يف تر�سيخ الو�سطية
ومكافحة الأفكار املنحرفة.
العاملية :مفهومها ،و�أهميتها ،و�آثارها.
ال�سماحة والي�سر :مفهومها ،و�أهميتها ،و�آثارها.

املعيار الثاين :ق�ضايا فكرية معا�صرة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
.1

.2
.3
•
•

اال�ست�شراق :التعريف ،والن�ش�أة ،والأهداف،،والو�سائل ،وو�سائل مواجهة اال�ست�شراق ،ومناذج من
�آراء امل�ست�شرقني حول الإ�سالم ،ومناق�شتها.
العوملة :تعريفها ،و�أهدافها ،ومظاهرها ،و�آلياتها ،و�آثارها ،واملوقف منها.
حقوق الإن�سان :مفهومها ،مرتكزاتها الأ�سا�سية يف الإ�سالم ،ومقارنتها بحقوق الإن�سان يف الغرب.
حق احلرية :املراد به ،و�أنواعه ،وت�أ�صيله يف ال�شريعة ،و�ضوابطه.
حق العدل وامل�ساواة :املراد به ،و�أنواعه ،وت�أ�صيله يف ال�شريعة.

161

 .4املر�أة :مقدمة عن و�ضع املر�أة يف التاريخ الب�شري ،الدعوة �إىل حترير املر�أة يف الغرب (جذورها الفكرية،
العوامل التي �أ�سهمت يف ظهورها ،تطورها� ،آثارها) ،ظهور دعوة حترير املر�أة يف العامل الإ�سالمي(عواملها،
مظاهرها و�صورها ،نقدها يف �ضوء الإ�سالم).

املعيار الثالث� :أخالقيات املهنة.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مفهوم �أخالقيات املهنة ،و�أهميتها.
ال�ضوابط ال�شرعية للمهنة يف الإ�سالم.
الأخالق املحمودة للمهنة يف الإ�سالم( :الأمانة ،العدل بني العاملني ،الرقابة الذاتية ،القيام
بامل�س�ؤولية ،التوا�ضع ،الرفق ،احللم ،ال�صرب ،الوفاء بعقد العمل ،الإتقان).
الأخالق املذمومة للمهنة يف الإ�سالم( :الغ�ش ،التق�صري يف االلتزام بوقت العمل ،ا�ستغالل
الوظيفة لغري م�صلحتها ،الر�شوة ،والتزوير ،الو�شاية).
طرق تعزيز الأخالق املحمودة ( :تطوير العاملني ـ حتقيق الر�ضى الوظيفي ،تقدمي احلوافز،
التقومي امل�ستمر).
طرق معاجلة الأخالق املذمومة( :القدوة ،التوعية ،ا�ستثارة ال�شعور الديني ،الرقابة ،تطبيق
الأنظمة� ،إيقاع اجلزاء املنا�سب).
مناذج من �أخالقيات املهن الآتية( :الق�ضاء ،الإفتاء ،التعليم ،الدعوة ،احل�سبة ،املحاماة،
التحقيق ،االدعاء العام ،اال�ست�شارات ال�شرعية).
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املجال الرئي�سي الثاين :املدخل �إىل علم االقت�صاد
وي�شمل �أربعة معايري:
املعيار الأول� :أ�س�س علم االقت�صاد.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

�	-1أهمية علم االقت�صاد.
 -2املراد بامل�شكلة االقت�صادية.
�	-3أهمية االختيار وتكلفته.
 -4النظم االقت�صادية املعا�صرة.
�	-5أ�س�س و�أهداف النظام االقت�صادي الإ�سالمي.
 -6عالقة االقت�صاد بالعلوم ال�شرعية  ،والعلوم الأخرى.
�	-7أهم امل�صطلحات االقت�صادية.

املعيار الثاين� :أبرز مفاهيم االقت�صاد اجلزئي.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

�	-1أ�سا�سيات الطلب والعر�ض ،وال�سوق ،وتوازن ال�سوق.
�	-2أ�شكال الأ�سواق ،و�ضوابط ال�سوق يف االقت�صاد الإ�سالمي.
 -3مفهوم الإنتاج ،وعنا�صره ،و�ضوابطه يف االقت�صاد الإ�سالمي.
 -4مفهوم اال�ستهالك ،و�ضوابطه يف االقت�صاد الإ�سالمي.
 -5املراد بالتوزيع ،و�ضوابطه يف االقت�صاد الإ�سالمي.
�	-6أدوات �إعادة التوزيع يف االقت�صاد الإ�سالمي.

املعيار الثالث� :أبرز �أ�س�س االقت�صاد الكلي.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

مفاهيم الإنتاج والدخل.
مفاهيم النفقات والإيرادات العامة.
مفاهيم الت�ضخم والبطالة.
مفاهيم االدخار واال�ستثمار.
النقود ووظائفها.
املراد بالبنوك و�أنواعها و�أعمالها.
امل�صارف الإ�سالمية و�أ�شهر �صيغ التمويل الإ�سالمي.
مفهوم الأ�سواق املالية والنقدية ،و�أدواتها.
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 -9ال�ضوابط ال�شرعية للتعامل يف الأ�سواق املالية والنقدية.
�	-10أ�سباب التقدم االقت�صادي.

املعيار الرابع :امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،واملالية الدولية.
م�ؤ�شرات �أداء املعيار:

�	-1أ�س�س التجارة الدولية ،والعالقات االقت�صادية الدولية.
 -2منظمة التجارة العاملية.
� -3صندوق النقد الدويل.
 -4البنك الدويل.
 -5جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية.
 -6ال�سوق الإ�سالمية امل�شرتكة ،ومقوماتها.
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