
 2021 - املسار االبتدائي  –ن اإلسالمي تخصص الديّ  -الخطة الّدراسّية 

 السنة األولى: 

( ساعةوالصالة )فقه الطهارة   

 منها، التطهر وكيفية النجاسات وأحكامها، املياه وأقسامها، تعريفها حيث من الطهارة املساق هذا يتناول 

 صالة وأحكامها، أهميتها تعريفها :الصالة تشمل كما والجوربين، الخفين على املسح الوضوء، الغسل، التيمم،

 التالوة، والصلوات وسجود السهو سجود الخوف، صالة واملسافر، املريض صالة الجمعة، صالة الجماعة،

 . العيدين االستخارة، الخوف، االستسقاء،: ةاملسنون

  (ساعة) اإلسالمية العقيدة

 من الطلبة، عند تعالى باهلل اإليمان مفهوم تعميق إلىموضوعات العقيدة اإلسالمية، ويهدف  املساق هذا يتناول 

 وخصائصها، اإلسالمية، العقيدة مفهوم بيان إلى هدفي كما والنقلية، العقلية تعالى هللا وجود أدلة دراسة خالل

: ويشمل] هللا توحيد: التالية العقدية املباحث ودراسة وخصائصه، وأركانه، اإليمان، معنى وبيان ومقوماتها،

 واليوم والرسل، والكتب، باملالئكة، ، واإليمان[والصفات األسماء وتوحيد ،األلوهية وتوحيد الربوبية، توحيد

 .والقدر القضاء اآلخر،

 

 ( ساعة) اإلسالمي الفقه أصول  في مقدمات

 فيه التأليف طرق  إلى بها إضافة مّر  التي واألدوار تعريفه من ابتداء الفقه أصول  علم مبادئ املساق هذا يتناول   

 .  عليه واملحكوم فيه واملحكوم الحاكم مباحث إلى والوضعي إضافة التكليفي الشرعي الحكم وأنواع

 

( ساعة)مقدمات في التصوف اإلسالمي   

وحقيقته، واملصطلحات ذات العالقة، ويبين نشأة علم التصوف اإلسالمي مفهوم التصوف  املساق هذا يتناول 

، كما يعرض ملفهوم الطريقة الصوفية وأصولها، ودورها ومصدره، وأهميته، وأهم رجاالته، ومصادره، وأهدافه

القضايا املتعلقة بتهذيب النفس وتزكيتها، وبيان دور الشيخ العارف املربي،  التربوي، واالجتماعي، ويعالج بعض

وتتميما للفائدة فإنه يعرض لبعض القضايا الفقهية في التصوف، مع بيان موقف املستشرقين، وما لحق هذا 

 جليل من دعاوى وشبهات، ومناقشة ما ورد عليه من اعتراضات.العلم ال

 

 ( ساعة) اإلسالمية الحضارة في دراسات

 البشرية على وأثرها وأدوارها مفهومها حيث من واإلسالمية العربية بالحضارة لتعريفי املساق هذا يتناول 

 ، كما ويتناول أهم الحقبات التاريخية في اإلسالم، وأبرز األحداث في كل حقبة منها.  العصور  مختلف في وإنجازاتها

 



 )ساعة(  نآعلوم القر ُمدخل إلى 

 فهم هامن خاللالتي يستطيع الطالب دوات األ فاتيح و مباحث عوم القرآن املختلفة، وأهم امل املساق هذا يتناول 

 كتاب هللا، ومعرفة أحكامه، وحكمه، وحل م   وتفسير
 
له، وفهم متشابهة، بصورة صحيحة دقيقة، وزيادة الثقة ك  ش

 . واليقين بهذا القرآن العظيم

 

 (ساعتان) وتخريجه الحديث علوم

 الحديث أنواع دراسة إلى إضافة. بها مّر  التي املختلفة وأدواره وتطوره الحديث علم نشأة املساق هذا يتناول  

 وكيفية األساسية مصادره من الحديث استخراج كيفية على الطالب يتعرف كما طلبه، في والرحلة الشريف

 ه، وأهم الطّرق املّتبعة في تخريج الحديث النبوي الشريف. علي الحكم

 

 

 لسنة الثانية:ا

 ( ساعتان) املعامالت فقه

يكثر  وغيرها من عقود املعامالت التي بأحكام عقد البيع، اإلجارة، املساقاة، يتعلق ما كل املساق هذا يتناول 

يستطيع الطالب تنزيل هذه  استعمالها في حياتنا اليومّية، من خالل االطالع على أركانها وشروطها ومبطالتها، حتى

 .املعاصر الواقع العقود واستخدامها في

 

 )ساعة(  الزكاة والصوم والحج فقه

أهم املصطلحات الواردة في كل جانب من  ث تعريفحي من والحج والصيام الزكاة أحكام املساق بيان هذا يتناول 

 .فيها املستجدة والقضايا وسننها وشروطها أركانها الجوانب الفقهية الثالث )الزكاة، الصوم، الحج(، وبيان

 

  (ةساع) الدولة في الشخصية األحوال قوانين في واإلصالحات والطالق الزواج فقه

 وحكمته، حكمه الزواج وحكمتها، وأحكامها الخطبة -الزواج بمقدمات املتعلقة األحكام أهم املساق هذا يتناول 

 السليمة األسرة ببناء اإلسالمي الشرع اهتمام م، مدىأحكا من به يتعلق ما وأهم وأنواعه وآدابه، وأركانه شروطه

 املودة"  مبدأ على القائمة وواجباته لحقوقه ل فرد في األسرة املسلمةك  ومعرفة املجتمع، سعادة في وأهميتها

 أنواعه وبيان ،الخالفات لفض الطالق وتشريع والبطالن الفسخ أحكام أهم على عرفالتّ  ثم ومن" والرحمة

 وحرمة كالنسب الزوجية، الحياة على املترتبة األحكام أهم إلى اإلشارة مع آثار، من عليه يترتب وما وأحكامه

 في املختلفة للمذاهب مقارنة فقهية دراسة خالل من وذلك ،األحكام من وغيرها والوصية وامليراث املصاهرة



 قوانين مع ومقارنتها ميدانيا زيارتها خالل من ،الشرعية املحاكم في بها املعمول  القوانين أهم على واالطالع املوضوع

 .مجاورة وعربية إسالمية دول  في الشرعية املحاكم

 

 ( ساعة) اإلسالمي التصوف في دراسات

 نفسه، تهذيب من السالك يجنيها التي والثمرات والوسائل النفس، وتهذيب التزكية مفهوم املساق هذا يتناول 

 أخذت فقهية قضايا في يبحث كما. العبادة أسرار بعض وبيان شرح إلى باإلضافةطهارة النفوس وتزكيتها،  ومراتب

 إلى وردها القضايا هذه تأصيل املساق وهدف الدين، من ليست وأنها بدعا الناس وظنها الصوفية الطرق  على

  ...السبحة األوراد، التبرك، التوسل،: مثل التشريع مصادر من أصولها

 

( ساعة)دراسات متقّدمة في مصادر الفقه اإلسالمّي   

ة الحكم، التّ  املسااااااااق هذا يتناول 
ّ
ة املتفق عليهاعّرف إلى أدل

ّ
 القول في األدل

 
وتلك املختلف فيها، ويشااااااامل  ،مفصاااااااال

ذلك: القرآن، الساااّنة، اإلجماع، القياس، االساااتحساااان، املصااالحة املرسااالة، العرف، االسااات اااحاب، ساااّد الذرائع، 

 املصادر. وبيان املنهجّية العلمّية للمجتهدين في االستنباط بناء على هذه قول ال حابّي وشرع من قبلنا وغيرها.

 ( ساعة) اإلسالم في األوالد ربيةت

 اإلسالم في األوالد تربية مراحل بيانأهم األفكار والنظريات التربوّية اإلسالمّية التي تسعى إلى  املساق هذا يتناول 

 .الحديثة التربوية النظريات مع باملقارنة ومناهجها وطرقها

 

 

 السنة الثالثة:

 

 ( ساعة) البالد في الشرعي القضاء جهاز

رعّية، القضايا التي يحق في البالد،  الشرعي القضاء جهاز عن لحديثا املساق هذا يتناول 
ّ
أنواع املحاكم الش

رعّية البت فيها، وصالحيات القاض ي، 
ّ
في  الشرعية املحاكم من واقعية وقرارات قضايا عرض ويتمللمحكمة الش

 املحاكممراحل وكيفّية اتخاذ القرارات واألحكام القضائية في  على الطالب يتعرف حتى ،مجال األحوال الشخصّية

 البالد. في الشرعية

 ( ةساع) العقوبات فقه

ص والّديات في الفقه اإلسالمي، من خالل بيان أهمّية نظام العقوبات في والقصا الحدود باب املساق هذا يتناول 

اإلسالم، ودوره في حفظ األمن واألمان في املجتمع اإلسالمي، والرد على شبهات املستشرقين التي تطعن في نظام 

 .الباب هذا في املستجدة القضايا على ويركزالعقوبات اإلسالمي، 



 

                                                              ( ساعة) السيرة النبوية

م،  املساق هذا يتناول 
ّ
، ميالده إلى وفاته منالحديث عن سيرة رسول هللا سّيدنا محمد صلى هللا عليه وآله وسل

من خالل بيان أهم خصائص هذا النبي الكريم، وشمائله، ومواقفه مع املشركين وغيرهم، والغزوات واملعارك 

التي خاضها، وأهم األحداث التي حصلت في حياته، الهجرة إلى املدينة املنورة، اإلسراء واملعراج، عام الحزن، 

م منها ونستفيد في حياتنا العملّية...الم في زمانه.سائله إلى ملوك العالبيعة، حجة الوداع، ر 
ّ
 وتحليلها حّتى نتعل

 

 ( ساعة) فقهية قواعد

ء الذين العلم، وأشهر العلما واألدوار التاريخّية التي مّر بها هذا القواعد الفقهّية تعريف املساق هذا يتناول 

الكبرى وما يتفرع عنها من القواعد الفقهية الخمس ألفوا به املصادر املهّمة، إضافة لشرح أهم القواعد الفقهّية 

 عملّية في أبواب الفقه املختلفة.  الصغرى، وتطبيقات

 

 ( ساعة) واإلرشاد الدعوة منهجية

 خالل إتباعها الداعية على التي والوسائل واملهارات ساليبلل  بيان ثم هللا، إلى عوةالّد  أهمية املساق هذا يتناول 

 نبذة ويدرس الحوار، طريقة املناظرة الديني، الدرس املحاضرة، الندوة، املوعظة، الجمعة، خطبة: مثل الدعوة

ركيز على كيفّية كتابة خطبة الجمعة واملوعظة، مواصفا من به يتحلى أن يجب وما الداعية صفات عن
ّ
ت، مع الت

ا.   وتطبيق ذلك عملي 

 

 ( ساعة) للطفل واالجتماعية الدينية املفاهيم نميةت

 ألهداف الفهم تعميقأهم األهداف للتربية الدينية واالجتماعية في حياة الطفل، من خالل  املساق هذا يتناول 

 الديني الشعور  خصائص عن الوظيفية املعلومات الطالب إكساب طريق عن وذلك واالجتماعية، الدينية التربية

 .الطفل لدى واالجتماعية السلوكية املهارات تنمية في لدوره وإدراكه فيه، املؤثرة العوامل وأهم تطوره ومراحل

 

  (ساعة) اإلسالم في التربوية اإلنساني ومتطلباته لنموا

مو اإلنساني في اإلسالم ومبادئه، والعوامل املؤثرة فيااه، وطرق البحث في الظواهر مفهوم النّ  املساق هذا يتناول 

 النّ كما في القرآن الكريم والسنة  –مو اإلنساني فصيل مراحل النّ مائية، كما يتناول بالتّ النّ 
ّ
ريفة والفكر بوية الش

 بمرحلة ما قبل الوالدة، فمرحلة الطفولة )املبكرة واملتوسطة واملتأخرة(. هذا ويتم توضيح  –اإلسالمي 
ً
بدءا

مظاهر النمو املختلفة: الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي والروحي في كل مرحلة نمائية، كما يتم توضيح 

 ائية منها. املطالب التربوية لكل مرحلة نم

 



 

 السنة الرابعة:

 (ساعة) قارن امل فقهال

نشأة هذا العلم وتطوره  املقارن، فقهال الّتعريف بأهم املصطلحات املندرجة تحت علماملساق  هذا يتناول 

 في الفقهاء اتبعها التي األصولية واملناهج الفقهاء اختالف التاريخي، وأهم مصادره، وبيان أهم أسباب

 العبادات، اإلسالمي، الفقه أبواب مختلف في مقارنة تطبيقية فقهية مسائل املدرس يختار ثم االستنباط،

 .  ، ويتم عرضها ومناقشتها وفق منهجّية تحليل املسائل الفقهّية املقارنةشخصيةال األحوال الجنايات، املعامالت،

 

 ( ساعة) والنذور  اإليمان فقه

معناهما،  ملصطلحات الفقهّية املندرجة تحت موضوع األيمان والنذور، من حيثأهم ااملساق  هذا يتناول 

 الصيد أحكام في ويبحث كما فيهما، املستجدة القضايا إلى وصيغهما، إضافة أركانهما، شروطهما، وآثارهما

 والذبائح.
 

قليد أو إعالم تربوّية إسالمّية، واحدة فقط )اختيار مادة
ّ
: فقه الوصايا والوقف أو االجتهاد والت

 ومواريث( أحوال شخصّية

 

 ( ساعة) والوقف الوصايا فقه

، ومع بيان والوقف الوصاياالحديث عن أهم املصطلحات الفقهّية املندرجة تحت موضوع  املساق هذا يتناول 

 القوانين على عرفوالتّ  ،اوتنفيذه اتطبيقه وكيفية املطلوبة ل حة عقد الوصّية أو الوقف. شروطال أهم

أهم  على عرفوالتّ  اإلسالمي، العالم في تطبق التي باألحكام اومقارنته والوصايا بالوقف املتعلقة اإلسرائيلية

ا. الو  إدارةاملؤسسات املسؤولة عن 
ّ
 قف قديًما وحديث

 

 (ساعة) والترجيح والتعارض والتقليد االجتهاد

 ومجاالته، يكون  وملن ،التقليد معنى وكذلك ه،وأدوار  وشروطهه، أركانه ومعنا االجتهادموضوع املساق  هذا يتناول  

، ويتناول مسألة إغالق التعارض هذا حل وأوجه ،وأسبابها النصوص بين الظاهري  التعارض قضية إلى إضافة

 والرد على من يدعي إغالقه. االجتهادباب 

 

 

 



 (ساعة) إسالمية تربوية أعالم

 مسيرة في واضحة بصمات تركوا الذين والنساء الرجال طائفة من لسيرة تحليلية دراسة املساق هذا يتناول 

 ومربيات، مربون  وشاعرات، شعراء وعابدات، عباد وعاملات، علماء ومجاهدات، مجاهدين اإلسالمية الحضارة

  .والحاضر املاض ي في اإلسالمية العصور  تمثل نماذج   بين الجمع االختيار في ويراعي

 

 ( ساعة) املواريث فقه شخصية أحوال

بيان اآليات واألحاديث الخاصة بموضوع امليراث في القرآن  خالل من التركات تقسيم كيفية املساق هذا يتناول 

رق الشرعّية املتبعة في تقسيم امليراث، من خالل 
ّ
 باب في مسائل لعدة عرضالتّ الكريم والّسّنة الّنبوّية، وأهم الط

  الطالب يجعل الذي األمر ث،امليرا
ّ
 .امليراث باب فيأهم املسائل  حل من نامتمك

 

 

 ( ساعة) األحكام آيات

في أبواب فقهّية متعددة، مثل آيات الّصالة، الّصيام، الّزكاة، تفسير بعض آيات األحكام،  املساق هذا يتناول 

 حتىاالختالف في تفسير هذه اآليات،  متعددة قديمة ومعاصرة، وبيان أوجه رتفاسيمن خالل الحج، العقوبات، 

 .ومالءمة ما يستنبط منها للواقع الحياتي املعاصر رالتفاسي بين املقارنة الطالب يستطيع

 

 

 حلقة دراسية( أو فرق إسالمية )ساعتاناإلسالم والديانات األخرى قضايا دينّية وفقهّية معاصرة أو 

ة علمّية بحثّية بمنهجّية أكاديمّية في أحد 
ّ
تتناول الحلقة الّدراسّية ) السيمنار( إرشاد الطالب إلى كيفّية كتابة خط

الشهر كي في إثبات دخول اغي، الحساب الفل)الّتبرع باألعضاء، املوت الّدم القضايا الفقهّية املعاصرةموضوعات 

ق ب ،الهجري، اختيار جنس الجنين...(
ّ
هارة في الّديانات الّسماوّية أو غير الّسماوية أو في مسائل تتعل

ّ
الّديانات، )الط

 ، أو في إحدى الفرق اإلسالمّية القديمة أو املعاصرةاألضحية والفداء )الخالص(، التقويم في الّديانات الّسماوّية...

بدراسة املوضوع الذي  ، من خالل دراسة مقارنة، بحيث يقوم الطالب)األباضّية، الشيعة، الخوارج، الوهابّية..(

طلب من الطالب عرض  تم اختياره من خالل الرجوع ألهم الّدراسات السابقة، واملصادر واملراجع العلمّية، وي 

ته النهائّية على مشرف الحلقة البحثية للمصادقة عليها قبل البدء بالكتابة للبحث، وعلى الطالب واملشرف 
ّ
خط

 لبات الحلقة. تحديد جدول زمني متفق عليه إلنهاء متط

 من إنهائه وبعد األكاديمّية في األبحاث وحدة من األبحاث كتابة في العلمية االستشارة على الطالب يحصل

 .نسختين يسلم بحثه كتابة

 

 


