
 

 

 )كلية الفقه ادالكي( 

 جامعة حكومية )جامعة العلوم اإلسالمية العادية/األردن(

 إمام دار اهلجرة

  سـن أنـك بـمالاإلمام 

 هـ(973هـ وتويف سنة  39)مولده سنة  

            يقصؽ أن يرضب   )  :                            قال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -         ريض اهلل ظـف-           ظـ أيب هريرة

     حبديث             شــ السمذي،    (                            جيدون أحدا أظؾؿ مـ ظامل ادديـة   فال    ،                             الـاس أكباد اإلبؾ يطؾبقن العؾؿ

  .   حسـ

  :                                 قال اإلمام الذهبي يف سري أعالم النبالء

   دة                                                                         وبؽؾ حال: فنىل فؼف مالؽ ادـتفك، فعامة آرائف مسددة، ولق مل يؽـ لبف ال  حسبؿ مبا )

                                             ومذهبف قد مب  ادغبر  وادكبدلس، وك برا مبـ ببالد م ب،   ،                           احلقؾ، ومراظاة ادؼاصد لؽػاه

  . (                                                                  وبعض الشام، والقؿـ، والسقدان، وبالب ة وبغداد، والؽقفة، وبعض خراشان

 



 يف األردن ادالكيادذهب أوال: 

                                                                       يـترش ادذهب ادالؽل بصقرة رئقسة يف الغبر  اإلشبالمل يف قبارة الفريؼقبا، ولبف حضبقره - 1

                                                           واحلجاز، وذق اجلزيرة العربقة،  وهق أحد ادبذاهب ادربعبة ادعتؿبدة                  الؼقي يف كؾ مـ م  

  .                             لؾػتقى يف دائرة اإلفتاء ادردكقة

ل حؽقمٍة أردكقبٍة بعبد سلشبقس        ُ الشقُخ              صقخ ادالؽقة      صارك    وقد   - 2 ٍ            حمؿد اخلرض الشـؼقطل يف أوَّ        ٍ       َّ                     

  ر     ادمبق        مستشبار      مـصبب     صبغؾ                                               المارة ذقل ادردن، حقث صغؾ مـصب قايض الؼضباة، كبا

            َ فؼبد سبقىل مـصبَب         ادبالؽل                       أما حمؿد ادمني الشبـؼقطل    ،                                  الرشظقة  وهق  بؿ ابة وزارة  ادوقاف

                     بل قبايض الؼضباة ووزارة          َ    ، فؼبد صبغَؾ مـصبِ        ٍ ِة حؽقماٍت                 َ             َّ قايض الؼضاة ومـصَب القزارة يف ظدَّ 

  .                 السبقة والتعؾقؿ (        ادعارف )

                          واجلاظة جمؿقع ادبذاهب ادربعبة                                       مـ السادة ادالؽقة، حقث يعتز أهؾ السـة            وكال الشقخني - 3

                                                                         ، وقد سبقءا مؼاما ظالقا يف سلشقس الؼضاء واإلفتاء يف ادردن ظذ مـفج أهؾ السبـة            مم ؾة لؾرشيعة

                                                     ، ويتضح ذلؽ مـ خبالل مـفجقبة دار اإلفتباء ادردكقبة يف اظبتاد                        واجلاظة يف مذاهبفؿ ادربعة

                               صارة خاصبة لؾؿبذهب الشبافعل، البذي                                              جمؿقع ادذاهب ادربعة مرجعقة ظامة يف الػتقى، مع ال

                                      ادك ر حضقرا يف اإلفتاء يف ادجتؿع ادردين.     ّ عدّ  ُ يُ 

 داذا كلية الفقه ادالكي يف األردن:ثانيا: 

                                                                     الن الػضاء ادػتقح ظز وشائؾ اإلظالم ادختؾػة، ومقاقع التقاصبؾ ا جتاظبل جعؾبت 

                              وقت سالصت فقف ادسافات، وسالقت                                                    مـ العامل قرية صغرة، ومل سعد الػؽرة حبقسة اجلغرافقا، يف

                                                                                 فقف ال ؼافات، كؾ ذلؽ يدظق كؾ بؾد الشالمل أن جيعؾ مـ اددارس الػؼفقة السـقة ادرببع صبػا 

                                                                              واحدا، مػصحا ظـ هقيتف ال ؼافقة والديـقة، بحقث سعبز هبذه ادبدارس العؾؿقبة ظبـ مدرشبة 

                      واحدة هل مدرشة السـة.



 صناعة احلضارة ومحاية ادجتمعأمهية أصول اإلمام مالك يف ثالثا: 

 إمامة يف االتباع: -9

                                                                      مذهب مالؽ بـ أكس رمحف اهلل يؼقم ظذ ما اجتؿع دهؾ مديـة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقبف 

                                                                                 مـ ظؾؿ الصحابة والتابعني، وفتاوى ابـ ظؿر وأقضقة ظؿر ريض اهلل ظـفا، ففق مذهب اسباع دا 

                                              ر البؼاع، فؼد سؾؼك الديـ ظـ شبؾػف الصبالح روايبة                                    وجد ظؾقف أهؾ ادديـة يف خر الؼرون يف خ

                                                                              وففا وظؿال، وأمجعت ظؾقف ادمة أكف جمتفد يف احلديث وا جتفاد ومل يـازع يف أكف جمتفبد يف كبؾ 

      مـفا.

 إمامة يف ادصالح والتجديد: -2

                                                                      مل يتؼ  اإلمام مالؽ ظذ جمرد ا سباع يف أمقر البديـ، ببؾ كبان مذهببف حمؾؼبا يف جمبال 

                                                                       مستـدا يف ذلؽ الىل أصقلف العؼؾقة ادصالح وشد البذرائع وا شتصبحا ، و  اراببة يف    ،   اية  رظ

                                                                                ذلؽ ففق فؼف اخلؾػاء الراصديـ ادربعة يف ادديـة ادـقرة، وجباءت أصبقل مالبؽ سؾبؽ امتبدادا 

  .                      رأشفؿ الػؼفاء ادربعة                          لػؼف أهؾ ادديـة ادـقرة وظذ

                                                                       كاهقؽ ظـ التاريخ العريؼ يف الؼضاء اإلشالمل الذي طؾ متسقدا يف ادكدلس وادغر    

                                                                                اإلشالمل قروكا ضقيؾة، وما يؿؾؽف مـ ققاظد العدالة واإلكصاف، وهذا يعـل أن ادبذهب يؼبقم 

                                                       ظذ اجلؿع بني ا سباع والتجديد، وأهنا يتعاضدان و  يتعاكدان.

 



 ادالكية:  يف تراث  اهلائل ادكنز العلمي-9

                                                                       يؿ ؾ الساث العؾؿل ادالؽل  سـقظا يف ادبدارس، فؿدرشبة ادديـبة، والعبراق، وم ب، 

                                                                      وادغر  وادكدلس، ففذه اددارس ادؿتدة مبـ ادرشبق لؾؿغبر  اصبتؿؾت ظبذ مجبع العؾبقم 

                  ل يؿتبد قروكبا، وهبل                                                            اإلشالمقة يف التػسر واحلديث وادصقل والػؼف والؾغة، ظذ امتداد زمـب

  .                                                   بؿعـك أن كؾ ضبؼة سبـل ظذ الطبؼة التل قبؾفا و  هتدمفا ،       سراكؿقة       مدرشة

                                                                            مما يعـل أكـا كؼػ يف مدرشة ادالؽقة ظذ ساريخ ظؾؿل حافؾ ممتد يف الزمبان واجلغرافقبا،   

                                                                            وهذا كؾف يمهؾ الدارس لؾػؼف ادالؽل سبلهقال متؽبامال،  بؿ يتؽامبؾ بعبد ذلبؽ مبع ادبذاهب 

                                                                                         ادعتؿدة ادخرى، مما يعـل أن اددرشة الػؼفقة السـقة هل مدرشة بـائقة، ستطقر بالبـاء والبساكؿ،

                     باهلدم واحلذف.

 :ادالكيميزات الدراسة يف كلية الفقه رابعا: 

ً   أصقً  وفروًظا         ادالؽل                             سعتؿد الؽؾقة ظذ دراشة ادذهب  . 1       يف ك بر               مرجعبا معتؿبدا،    ف   كقك    ً     

                  مبـ الؽتبا  والسبـة،                                                        مـ بالد العامل اإلشالمل، باإلضافة الىل  دراشة ادساقات العؾؿقة 

  .                       والتخصصات ادساكدة ادخرى

                          وببني التعؾبقؿ اجلبامعل احلبديث،    ،                                       الؽؾقة لؾجؿع بني التعؾقؿ العتقؼ أو ادحرضة     سسعك   . 2

                                                                        بحقث ستقح الػرصة دـ يدرشقن ظذ الطريؼبة ادحرضبية )ادتبقن العؾؿقبة( أن يتبابعقا 

                                                                              دراشتفؿ اجلامعقة يف مرحؾة الدبؾقم العايل يف الػؼف ادالؽل، واداجستر والدكتقراه،  بؿ 

                                                  اجلبامعل، والتبدرج يف السققبات ادكاديؿقبة الىل رسببة أشبتاذ                       فرصة العؿؾ يف التدريس

                                دكتقر، حسب العرف اجلامعل العادل.



ُ                      ّ        ُ                                     سؼقُم الدراشُة ظذ اظتاد الؼراءة الـّصقة يف ادُتقن الػؼفقة وادصقلقة ادعتزة يف ادبذهب،   . 3         ُ      

                                                                  سبدأ مـ ادرصد ادعبني ظبذ الرضبوري مبـ ظؾبقم البديـ،  بؿ الرشبالة  ببـ أيب زيبد 

                                        ، ومراقبل السبعقد  يف أصبقل الػؼبف،  بؿ يتبابع                              لؼرواين،  ؿ الرشح الصغر لؾبدردير ا

                                                                     الطالب يف الدراشات العؾقا الدراشة الـصقة ادعؿؼبة، مبـ مصبادر ادبذهب كؿخت ب 

                                                           ، والعاصؿقة يف الؼضاء، باإلضبافة الىل دراشبة الؼقاظبد الػؼفقبة، مبـ             خؾقؾ وذوحاسف

  .                       مصادرها ادعتؿدة يف ادذهب

ِ       ع يف مطالعِة الرش         التقش    . 4 ربة ظذ قراءة سؾبؽ الؽتبب             ،                                                 وح واحلقار إلكسا  الطالب الد 

َ          ّ  لإلفادة مـفا يف التدريس والػتقى والَبحث العؾؿّل.                                    

                                                                      اجلؿع بني ادصالة وادعارصة وذلؽ بدراشة ادستجدات الػؼفقة ادعارصة، التل سسبؿك   . 5

                         ـفجقتف البح قة، ففبق يعبقش                                                   يف ادذهب بالـقازل، لؾتؽامؾ صخصقة الطالب العؾؿقة، وم

   .                          الرصقـة، ادؿتدة ظز الؼرون                                       حارضه، لؽـف لقس معزو  ظـ أصقلف العؿؾقة

                                                                     اإلفادة مـ ضرق التدريس ادكاديؿل وادكظؿبة اجلامعقبة ادعبارصة يف دراشبة العؾبقم   . 6

         الرشظقة. 

                                                                      والؼراءات اخلاصة ظذ الشققخ، بحقبث يتخبرج الطالبب متؼـبا لعؾبقم اكلبة، كالؾغبة   . 7

                                                           وادـطؼ، حقث ستقفر هذه الؼراءات كلكشطة خمتارة مـ قبؾ الطالب.

                                                                   سقشقع مدارك الطالب يف الػؼف با ضالع ظبذ أشببا  اخبتالف ادجتفبديـ والـظبر يف   . 8

َ                                         مذاهب ادئؿة شقاء خالل ادساقات ادذَهبقة ومساقات مستؼؾة يف الػؼف ادؼارن وآيبات                                  

                    ادحؽام وأحادي فا.  

                                               الػروع ظذ ادصقل مـ خالل ققاظد اشتـباط ادحؽام مبـ     يج  ختر          الطالب ظذ        سدريب  . 9

ـة وادصقل ا جتفادية وكصقص أئؿة ادذهب      وربب    ،              ، وأصقل ادذهب                                                الؽتا  والس 

  .                                                        ذلؽ بادـفجقة ادصقلقة الدققؼة يف مراظاة ادؼاصد ودفع ادػاشد



ٌ                                     ربُ  الطالب بؽؾِّ ما هق جديٌد يف الساحة العؾؿقة والبح قة مـ قرارات  .  10           ِّ            ُ        ادجبامع     

                                                                      الػؼفقة وسقصقات ادممترات والبحقث والدراشات يف الـبقازل وادسبتجدات الػؼفقبة 

                                                 ّ                    والػؽرية، وا شتػادة مـفا يف سـؿقة البـاء ادكاديؿّل لطالب العؾؿ الرشظل. 

ـة واجلاظة َظؼقدًة وفِؼفًا وُشُؾقكًا، ادتؿقِّز يف التزام مبا فقبف   .  11 ً        ِّ                  التؼق د بؿـفج أهؾ الس     ُ ُ    ً   
ِ    ً     َ                                 

ُ   حسام اخلالف الّسائغ، وَكبِذ التحؾ ؾ والُغُؾق.        المجاع، وا  ُ              ِ   َ       ّ              

                                                    ادبالؽل دوائببر الػتببقى والؼضباء، ووزارة السبقببة والتعؾببقؿ                 سرفبد كؾقببة الػؼببف   .  12

َ   ادساجَد واددارَس وُدوَر الؼرآن الؽريؿ وادعاهَد الرشظقَة   و          وادوقاف،        َ                       َ   ُ   َ         َ       ظؾؿقة          بؽػاءات     

  .            الػؼف اإلشالمل         متخصصة يف 

 : ادتوسطافتتاح الدبلوم خامسا: 

َ                                                          طؾع الؽؾقة الىل َمـح درجة الدكتقراه يف خطتفا لؾخؿس شـقات الؼادمبة،  واداجسبتر  ت س               

                ، فسبتطرح الؽؾقبة     2019-    2018                     ، أما يف العام البدراد     2020-    2019               يف العام الدراد 

               الزامج اكسقة: 

  يف                                        شباظة معتؿبدة، شبـة دراشبقة سؼريببا، ويشبسط    24                              الدبؾقم العايل يف الػؼف ادالؽل، - 1

                                                                        ادتؼدم هلذا الدبؾقم أن يؽقن حاصال ظذ الدرجبة اجلامعقبة ادوىل، شبقاء يف التخصصبات 

             الرشظقة أم  .

                                                           شاظة معتؿدة، وهق يعادل دراشة شـتني بعد ال اكقيبة العامبة، وقبد     72               الدبؾقم ادتقش  - 2

                                                         ضال  الدبؾقم ادتقش  ضؿـ بركامج التجسبر لؾبؽبالقريقس، برشبط أن                سؿ افتتاح قبقل 

                                   ، وكبذلؽ متابعبة الدراشبات العؾقبا فبقا                                         يؽقن سؼديرهؿ يف ا متحان الشامؾ جقد فا فقق

  .   بعد

                                                        شقتؿ اإلظالن ظـ رشقم الدبؾقم ادتقش  قريبا الن صاء اهلل سعاىل.- 4

    .                          حسب اختقار الطالب والشقخ                                     يف قراءة ادتقن اإلضافقة ظذ صققخ العؾؿجماكقة التعؾقؿ -5

 مالحظات:



-    2018                                   أبقاهببا لؾػصبؾ ادول مبـ العبام البدراد:        قريببا              شتػتح الؽؾقبة          بؿشقئة اهلل   . 1

2019    .  

                                             التسجقؾ مباذة يف مققع اجلامعة / دائرة التسجقؾ.  . 2

                                                  الدراشة باحلضقر، و  سقجد دراشة با كتسا  أو ظـ بعد.  . 3
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 د. ولقد مصطػك صاويش


