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 برنامج التخصص الدقيق يف الفقه اإلسالمي 

 ( فقهاء دار اهلجرة )

 

 الفقه املالكي( التخصص الدقيق يف)

 عد               الدراسة عن ب  

 االختبارات باحلضور مع برامج مكثفة و 

 )املرحلة األوىل خاصة بطالب كلية الفقه املالكي فقط( 

 بإرشاف أ.د وليد مصطفى شاويش 
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 مسودة الربنامج )قابلة للتعديل( 

 

 التعريفات أوال: 

 . د. وليد مصطفى شاويش أ.األستاذ:املرشف العام للربنامج، وهو  -2

الربنامج    املدير: -3 إدارة  يتوىل  األستاذ  من  من  املرشح  بتكليف  ويتابع  مراحله،  إحدى  يف 

 .  ، ويعني من قبل األستاذواملستفيد، يف التدريس والتقييم والتوجيه 

 . يف هذا الربنامج املرشح: مرشح املعيد أو املستفيد أو أي رتبة علمية-4

 املستفيد: هو املتعلم يف املرحلة األوىل وهي حلقة املرشح معيد.   -5

 لألستاذ أن يعدل بالزيادة واإلضافة واحلذف بام يراه مناسبا لتحقيق أهداف الربنامج. -6

 ال يعترب الطالب مسجال يف الربنامج إال بعد صدور موافقة خطية من األستاذ تفيد بذلك.  -7

 فكرة الربنامج :  ثانيا: 

فروعا وقواعد وأصوال،   املالكي  املذهب  فقهاء متخصصني يف  إعداد  الربنامج عىل  تقوم فكرة 

وحنفية   شافعية  األخرى:  املتبوعة  السنية  الفقهية  املذاهب  مع  جنب  إىل  جنبا  أمتهم  خيدمون 

تكاليف مالية،  ، ومجيع العاملني يف الربنامج يعملون متربعني، وال يتحمل الطالب أي  وحنابلة

 .  وال يشرتط فيه احلصول عىل  أي شهادة

 أهداف الربنامج:  ثالثا: 
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املذهب  -1 عىل  األحكام  ختريج  عىل  قدرة  له  وأصوله  املالكي  الفقه  يف  متخصص  فقيه  إعداد 

 وقياس املسائل عىل املسائل.  

 إتقان اخلالف النازل يف املذهب.  -2

 إتقان اخلالف العايل مع املذاهب العلمية األخرى. -3

 التأكيد عىل االلتزام بأصول املذهب وقواعده واملشهور املعتمد يف الفتوى.  -4

 :  والتقويم االختباررابعا: 

 تعقد االختبارات التحريرية والشفهية لكل كتاب عىل حدة  -1

 يمكن عقد اختبارات مرحلية ألجزاء من الكتاب. -2

 يعقد اختبار شامل للمرحلة واملراحل التي سبقتها ملنح الرتبة املستحقة.  -3

 ال تعطى شهادة بكل مادة مفردة، بل يعطى الطالب شهادة بعد اجتيازه املرحلة كاملة. -4

 املرحلة األوىل 

   مرشح املعيد مرحلة  

 بتنسيب من املدير وموافقة األستاذ.  مرشح املعيد  يتم اختيار 

 : مرشح املعيد مؤهالت أوال: 

 اجلدية يف الدراسة الفقهية.  -1

 له اطالع سابق عىل املذهب املالكي يف مراحله املبتدئة.  -2
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 سبقت له الدراسة يف الفقه العام. -3

 .  ومنهجهم العلمي ملتزم بعقائد أهل السنة واجلامعة-4

 حسن السرية والسلوك  -5

السن -6 الفقهية  املدرسة  الفقهية يف  باملرجعية  األربعة يمنضبط  املتبوعة  مذاهبها  ويف حال  ،  ة يف 

ارتكاب أي منتسب للربنامج ما خيل برشوط األهلية يتم فصله من الربنامج بقرار من جلنة ثقة  

 .                       يشرتط أن يكون م سب با، ويكون قرار اللجنة هنائية وال  وحتظى باملصداقية يعينها األستاذ

 : املنهج الدرايسثانيا: 

 . الروض األنف رشح نظم ابن أيب كف)حفظا ودراسة(  -1

 دراسة(. )متن األخرضي، حاشية القول األمني  -2

 دراسة(.) متن اآلجرومية، قطر الندى وبل الصدى   -3

 دراسة(. )لإلمام الدردير يف علم البيان  البالغة: حتفة اإلخوان-4

 املعلقات السبع حفظا ودراسة. -5

   مذكرة مناهج البحث لألستاذ-6

 االستعانة بمقاطع الفيديو والصوتيات وسائل مساعدة يف التدريس.  *

 املرحلة الثانية 

 مرشح املفيد 
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 الدقيقة. إتقان مسائل املذهب بتفاصيلها :اهلدف : أوال

 يشرتط فيه أن يكون قد حصل عىل رتبة املعيد.   املؤهالت:ثانيا: 

 : املنهج الدرايسثالثا: 

القريواين-1 زيد  أيب  البن  األستاذ،    الرسالة  الطالب  وبرشح  كفاية  العدوي عىل رشح  حاشية 

 . الرباين

ودراسة( -2 )حفظا  السعود  مراقي  عىل  البنود  رشح  نرش  مع  األمني،  حممد  الشيخ  بتحقيق   ،

 . قطر السواقي عىل بحر املراقي األستاذ

 ، مع رشح د. وجدان العبد الالت. إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك للونرشييس-3

 البن هشام.    رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب-4

 .ألخرضي، ل اجلوهر املكنون يف صدف الثالثة الفنون-5

 السلم املنورق يف علم املنطق لألخرضي. -6

 غري املعلقات )حفظا ودراسة(  من  من عرص االحتجاج يف اللغة  اختيار جمموعة قصائد شعرية  -7

رياض األفهام يف  دراسات نصية خمتارة يف الكتاب والسنة، يف أحكام القرآن البن العريب، و -8

 . للفاكهاين رشح عمدة األحكام

 مرشح الفقيه )مفتي املذهب(  املرحلة الثالثة: 

 إتقان املسائل بتفاصيلها وأدلتها وتنزيلها عىل الواقع املعارص.  اهلدف:  أوال: 
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 .  املفيد يشرتط فيه أن يكون قد حصل عىل رتبة   املؤهالت:ثانيا: 

 : املنهج الدرايسثالثا: 

 برشح األستاذ.  الرشح الصغري لإلمام الدردير وأسهل املسالك يف مذهب اإلمام مالك-1

 ، ومعه حاشية الدسوقي.الرشح الكبري للشيخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل -2

يظهر فيها قدرته عىل الرجوع إىل مصادر    حمكمة يف النوازل   ومؤلفات   تقديم أبحاث علمية-3

 .  املذهب وااللتزام بالقول املشهور يف الفتوى

 . )دراسة مع حفظ األلفية وشواهد ابن عقيل( رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك -4

 :والتقويم االختباررابعا: 

 االمتحانات الشفهية والكتابية. -1

بالواقع  وأبحاث  تقديم مقاالت -2 ، تعتمدها  علمية يف التخصص الدقيق يف املذهب وعالقته 

 جلنة االختبار بعد تقييمها حسب أصول التقييم العلمي األكاديمي.  

 . (جمتهد املذهب) الشيخ الرابعة:املرحلة 

 أوال: األهداف: 

املسائل  -1 عىل  املسائل  وقياس  األصول  عىل  الفروع  ختريج  يف  إتقان  النازل  اخلالف  وفهم   ،

 املذهب



7 
 

وضبط اخلالف العايل مع املذاهب  ،  إتقان أصول اخلالف العايل ومعرفة بناء فروعه عىل أصوله -2

 العلمية األخرى.  

 يف املذهب:   املعمقة : الدراسات ثانيا

 . بداية املجتهد وهناية املقتصددراسة  -1

 فقهية وأصولية. و حديثية دراسة املوطأ دراسة-2

 . وربطها بالفروع، والنوادر والزيادات عليها دراسة املدونة -3

 :  والتقويم االختبارثالثا: 

 تقديم أبحاث علمية حمكمة يف النوازل.  -1

 التأليف يف اخلالف النازل يف املذهب. -2

 التأليف يف اخلالف العايل.-3

   دروس علمية متخصصة لفائدة املجتمع.تقديم -4

 .  بني العلامء  الشهرة واالستفاضة و*حتكيم البحث العلمي من جلان متخصصة، 

 إعداد 

 ذنبه عبد ربه وأسري 

 أ.د وليد مصطفى شاويش 

 عميد كلية الفقه املالكي 
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 من كانت له مالحظة عىل الربنامج يرجى ملء النموذج اآليت: 

 االسم كامال:  -1

 التخصص الدقيق:  -2

 اخلربة والدراسة خلاصة باملذهب املالكي:  -3

 العمل احلايل: -4

 املالحظات )تكتب(:  -5

 عنوان املراسلة:   -6

 اهلاتف: -

 الربيد اإللكرتوين:  -

 ، بعنوان: الفقيه املالكي الواعد walid_shawish@yahoo.com *يرجى اإلرسال إىل: 

                                      ترفق السرية الذاتية للمرس ل مع الشكر. -

 مد الل انتهى بح

mailto:walid_shawish@yahoo.com

