
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العاملين القائل: "فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين..."، والصالة 

 لدين". ا والسالم على نبيه الذي قال:" من يرد هللا به خيرا يفقهه في 

وبعد: فإن من سمات هذا الدين وميزاته أنه دائم مستمر، قادر على تجديد نفسه بما يقدمه من  

تكل عصرحلول ملشاكل   وأمور  فيه من مسائل  يستجد  لها،  ، وما  إلى إصدار حكم شرعي  حناج 

قائم   متين  تأصيل  من  به  حظي  وما  متنوعة،  فقهية  ثروة  من  امتلكه  بما  من وذلك  أسس  على 

ومن غايات تحقيق  قواعد مستمدة من العربية لغة القرآن، ومن مبادئ وثوابت العقل واملنطق،  

 ته على تحقيق ما كلف به، والوصول إلى النجاة في اآلخرة.سعادة املرء في دنياه وإعان

لتقوم  الحياة،  دورة  إلى  وإعادتها  الفقهية،  الحركة  تنشيط  إعادة  إلى  املاسة  الحاجة  إلى  ونظرا 

حققت   حتى  وأحكامه  اإلسالم  سيادة  زمن  في  به  قامت  الذي  والسعادة،  بالدور  والرقي  العدالة 

تلك   مشاكل  من  لكثير  حلوال  املتعلقة وقدمت  ومسائلها  وعالقاتهم   العصور  الناس  بحياة 

والعامة   واملالية  والفتوى،    –الشخصية  الفقه  بشؤون  تأسيس معهد مختص  نرى ضرورة  فإننا 

 يدرس فيه هذا العلم من مصادره، ويتلقى عمن عرف من أهله. 

والوسائل املساعدة على  ،  الوصول إلى تحقيق غاياته من تحديد هدفه  وال بد في كل عمل يراد له 

إلى   املوصلة  والوسائل  املعهد،  هذا  إليها  يسعى  التي  لألهداف  اقتراح  وهذا  الهدف،  هذا  تحقيق 

 تحقيقها.

 أهداف معهد التخصص الفقهي والفتوى:  -أ 

وسائل    –  1 باستعمال  أسس صحيحة  على  مبني  إصدار حكم شرعي  على  قادرين  فقهاء  تكوين 

 من قواعد أصولية وفقهية ومقاصد شرعية. الوصول إلى الحكم الصحيح، 

الناس   –  2 أثر س يء مباشر على حياة  له  الذي كان  الفتوى واختالفها واضطرابها  ضبط فوض ى 

 واستقرارها، ومعرفة ما هو الحالل والحرام من معامالتهم وعباداتهم. 

علمية    –  3 وكفاءة  أسس  دون  لها  املتصدبن  الفتوى  على  املتسلقين  على  الطريق  تؤهلهم  قطع 

 لذلك. 



استخراج   –  4 من طرق  فتاويها  في  إليه  تستند  بما  الناس  بثقة  تحظى  للفتوى  مرجعية  تأسيس 

 الحكم الصحيح من مصادره.

معرفة وتمييز ما هو مقبول أو مردود من األقوال الفقهية، وما هو مناسب منها لعصرنا هذا،    –  5

وطريق العمل بما هو ضعيف أو غير  وما يحتاج إلى إعادة نظر وفق األسس والضوابط السابقة،  

 راجح، واملقويات التي ترتقي به، والحاالت التي تجيز األخذ واإلفتاء به. 

ال  –  6 ثقة  واستقرار إعادة  مشاكلهم  لحل  الوحيد  الطريق  بأنه  وإيمانهم  وفقههم،  بدينهم  ناس 

 معاشهم، وإزالة اضطرابهم الناتج عن تعدد الفتاوى وتناقضها، والحيرة فيما يؤخذ منها وما يرد. 

 نظام املعهد وطريقة الدراسة فيه:   -ب 

واد خادمة له مما ال  املعهد تخصص ي تتلقى فيه علوم التخصص الفقهي، وما يتصل به من م  –  1

 بد منها للوصول إليه. 

يقبل الطالب بعد امتحان قبول تطرح فيه أسئلة في أساسيات العلوم ومبادئه مما يجب أن   –  2

 املتقدم للمعهد ملما به حتى يتمكن من مواكبة مقررات املعهد ومناهجه. يكون 

 مدة الدراسة أربع سنوات. – 3

 . وعطلة الحج ، والعطلة شهر رمضانالسنةشهر في أ  عشرةالدراسة  – 4

 ساعات الدراسة اليومية ثماني ساعات، تقسم إلى فترتين صباحية ومسائية.  – 5

 . دراسية االمتحان فصلي في كل ثالثة أشهر – 6
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 للسنوات األربع: املواد والكتب املقترحة  -ج 

    السنة األولى 

 الساعات  املؤلف  املقرر الكتاب  املادة

   من القرآن: آيات األحكام  الحفظ 

  التهانوي  من أحاديث إعالء السنن  1من الحديث: ق 

  الكاساني  بدائع الصنائع كامال  الفقه 

  ابن ملك  شرح املنار  أصول الفقه 

  الزرقا  شرح القواعد الفقهية  القواعد الفقهية 

 التفسيرات األحمدية  تفسير 
أحمد مال جيون  

 الصديقي
 

  الطحاوي  معاني اآلثار  1ق دراسة أحاديث األحكام

  التركماني املدخل  مصطلح الحديث 

  األشموني والصبان  النصف األول من شرح األشموني مع حاشية الصبان  النحو 

 السراج الوهاج شرح املنهاج  الفقه الشافعي
محمد الزهري  

 الغمراوي 
 

    السنة الثانية 

 الساعات  املؤلف  الكتاب املقرر  املادة

  التهانوي  من أحاديث إعالء السنن  2الحديث: ق  الحفظ 

 البحر الرائق مع حاشيته  الفقه 
ابن نجيم، ابن  

 عابدين
 

  الجصاص  الفصول في األصول  أصول الفقه 

  ابن نجيم  األشباه والنظائر  القواعد الفقهية 

  الجصاص  2 - 1القرآن للجصاص أحكام   تفسير آيات األحكام 

  التهانوي  من إعالء السنن  2ق دراسة أحاديث األحكام

  السخاوي  شرح ألفية العراقي مصطلح الحديث 

  األشموني والصبان  النصف الثاني من شرح األشموني مع حاشية الصبان  النحو 



 

  الدردير الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير الفقه املالكي 

    السنة الثالثة 

 الساعات  املؤلف  الكتاب املقرر  املادة

  التهانوي  من أحاديث إعالء السنن  3الحديث: ق  الحفظ 

  ابن عابدين  فقه األحكام: النصف األول من حاشية ابن عابدين  الفقه 

  الكمال ابن الهمام  القدير فقه االستدالل: النصف األول من فتح   

  ابن الساعاتي بديع النظام أصول الفقه 

  الشاطبي  املوافقات  املقاصد 

  الجصاص، التهانوي  مع أحكام القرآن للتهانوي   4 – 3أحكام القرآن للجصاص  تفسير آيات األحكام 

  القدوري  التجريد 1ق دراسة أحاديث األحكام

  التهانوي  الحديث قواعد في علوم  مصطلح الحديث 

  ابن هشام النصف األول من مغني اللبيب  النحو 

  بهاء الدين املقدس ي  العدة شرح العمدة  الفقه الحنبلي 

    السنة الرابعة 

 الساعات  املؤلف  الكتاب املقرر  املادة

  التهانوي  من أحاديث إعالء السنن  4الحديث: ق  الحفظ 

  ابن عابدين  الثاني من حاشية ابن عابدين فقه األحكام: النصف  الفقه 

  الكمال ابن الهمام  فقه االستدالل: النصف الثاني من فتح القدير  

  البابرتي النقود والردود شرح ابن الحاجب للبابرتي أصول الفقه 

  القدوري  التجريد 2ق دراسة أحاديث األحكام

  ابن هشام النصف الثاني من مغني اللبيب  النحو 

  اإلسمندي  رسالة طريقة الخالف لإلسمندي  املناظرة الفقهية 

التدريب على التخريج الفقهي  

 والفتوى 
   مسائل مختارة 

 فقه القضايا املعاصرة 

وبحوث في قضايا  موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة للسالوس

فقهية معاصرة لتقي العثماني + فقه القضايا الطبية املعاصرة لقرة  

 داغي

السالوس، تقي  

 العثماني، قرة داغي 
 

  ابن عابدين  شرح منظومة رسم املفتي  قواعد التصحيح والترجيح 

  محمد تقي عثماني أصول اإلفتاء وآدابه  أصول الفتوى 


