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THE DAR AL- FUQAHA
S E M I N A R Y

The SeekersGuidance:
The Global Islamic Seminary in Partnership

with the Fatih Sultan Mehmet University Presents

seekersguidance.org

Uluslararası Nurulhüda Enstitüsü ve Fatih 
Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi İşbirliğiyle

بالتعاون مع جامعة  معهد نور الهدى العالمي 
باسطنبول الوقفية  الفاتح  محمد  السلطان 

Free Program
Ücretsiz  Eğit im

مجاني برنامج 
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البرنامج فكرة عن 
 يرمي برنامج “اإلجازة” في الفقه الحنفي وأصوله إلى إحياء 

 هذا التقليد العظيم في تاريخ العلم في الحضارة اإلسالمية،

 وهو تقليد اإلجازة، وذلك بقراءة أمهات كتب الفقه الحنفي

 على شيوخ المذهب، والحصول على اإلجازة في الكتاب

 المقروء، مضاًفا إلى ذلك تدريس العلوم األخرى ذات الصلة

المعاصرة الفقهية  بالقضايا  يتصل  وما  بالفقه،   الوثيقة 

المستجدات المقارن والفتوى وغير ذلك مما تتطلبه   والفقه 

العلم الفقهية لدى طلبة  الملكة  ينمي   المعاصرة، ومما 

والباحثين۔
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البرنامج ميزات 

 من ميزات البرنامج أن الجهود المبذولة فيه ماديا ومعنويا

م لمرحلة من المراحل  ال يهدر منها شيء أبًدا، وكلُّ ما يقدَّ

 يكون لبنة لبناء المرحلة التالية، وأنه لو انقطع المشارك في

 أي مرحلة سيكون قد حّصل شيئا مهما متكامال في العلم

 الذي شارك فيه، ولو كان ذلك قراءة كتاب واحد، أو حتى باب

 فقهي من كتاب، ولو استمّر في البرنامج فإنه سيكون مؤهال

ليصبح من كبار العلماء في الفرع الذي اختاره۔

البرنامج هي تمكين المنتسب من  إن الميزة األساسية لهذا 

العلوم مهما اختلفت هذه الحاجة لعلم  تحصيل حاجته من 

 معين أو مستوى معين من ذلك العلم، وذلك بطريقة تعطيه

خيارات متنوعة غير محدودة۔

 من الميزات المهمة للبرنامج كذلك أن التسجيل المرئي -

العلم من العلمية سيمكّن شريحة كبيرة من طلبة   للدروس 

 اإلفادة منها بصورة دائمة عند بّثها على االنترنت ضمن دورات

 منتظمة. ولذلك لن تتكرر قراءة الكتب التي سوف تكون في

 مقّر البرنامج في مولوي خانه في إستانبول، وإنما ستكون

قراءة لكتب جديدة دائما۔

البرنامج من أهداف 

المهّمة للجامعة البرنامج هدًفا من األهداف   سيحقق هذا 

العلمية البيئة  التواصل مع  الهدى، وهي تعميق   ولمعهد نور 

الخارجة عن اإلطار األكاديمي والمتمثلة بنظام المجتمع،   في 

 التعليم في المدارس القديمة، حيث سيحصل من خالل

األكاديمي النظامين  بين  المصطنعة  للحواجز   البرنامج كسر 

 والتقليدي، وهذا من شأنه أن يقوي الدعوة إلى هللا من خالل

 إفادة كلٍّ منهما مما عند اآلخر، وفتح آفاق للتعاون واألنشطة

 المختلفة. وذلك فضال عن التعارف الذي سيكون بين الطلبة

 الذين سيأتون من جامعات مختلفة في إستانبول، وكذلك

 سيؤدي البرنامج إلى فتح آفاق للتعارف والتعاون بين كل

القادمين من الغرب سنويًّا الطلبة  إليها وبين   الشرائح المشار 

لقضاء رحالت علمية في إستانبول۔
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البرنامج :أقسام 

.

.

.

 القسم األول: مرحلتان، وهو قسم العلوم الفقهية

يكمل  األساسية، 

فيه الطالب الفروع واألصول بصورة متوسطة

الفقهي التخصص  الثاني: مرحلتان، وهو قسم   القسم 

الفقهية العشرين مع المواد  الطالب   العام، ويكمل فيه 

العام التخصص  لينال لقب  التدرج فيها 

الثالث: ثالث مراحل، وهو قسم التخصص الفقهي  القسم 

 الدقيق، حيث يكمل المطلوب من مقررات الفرع الذي

 اختاره في التخصص وكل مرحلة تتضمن ستة فصول )كل

 فصل 12

)أسبوعا۔

البرنامج بحسب  يدخل المنتسب في مرحلة من مراحل 

تحصيله السابق في العلم الذي تتدرج فيه المراحل۔

 ويكون المنتسب إما لمادة أو لفصل أو لمرحلة أو 

 لقسم )أساسي، تخصص عام، تخصص دقيق( أو لجميع

البرنامج۔

 تعتمد الخطة الدرسية على التدرُّج في العلوم المتصلة في 

إليها سابًقا۔ المشار  المراحل  الفقه وأصوله بحسب 
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البرنامج مواد 

المتدرجة في عشرين علما يتعّلق الخطط  البرنامج  م   يقدِّ

1: الفقه  بالفقه وأصوله والبحث األكاديمي المتصل به. وهي: 

3: الجمع بين طريقتي 2: أصول الفقه الحنفي.   الحنفي. 

:5 4: مقاصد الشريعة.   الفقهاء والمتكلمين في األصول. 

7: تقنين 6: الفرائض )المواريث(.   األحوال الشخصية. 

:10 9: أحاديث األحكام.   الفقه الحنفي. 8: آيات األحكام. 

12: الفقه  األشباه والنظائر. 11: تخريج الفروع على األصول. 

14: أصول  المقارن وفقه النوازل. 13: قضايا فقهية معاصرة. 

15: مناهج البحث في الدراسات الفقهية.  البحث والمناظرة. 

الفقهية واألصولية )عربي/ 17: المصطلحات  الفتوى.   :16 

:20 19: تاريخ أصول الفقه.   إنكليزي(. 18: تاريخ التشريع. 

الفقهاء۔ طبقات 

والسادسة الخامسة  المراحل  في  الدقيقة  العلمية   التخصصات 

بالفقه واألصول، المتعلقة  الفروع   والسابعة مفتوحة في جميع 

العام، بالتخصص  المعرفة  تعّمق  ثابتة   وبرنامجها فيه مقررات 

العلمي التخصص  بناء على   ومقررات فرعية يتم تحديدها 

 الدقيق الذي يريده الطالب )في المرحلة السابعة(؛ من قبل

لبرنامج اإلجازة. مثال: االقتصاد اإلسالمي، األكاديمية   الهيئة 

الفقه في عصر معين،  السياسة الشرعية، األحوال الشخصية، 

الفقهية القضايا  المقارن،  الفقه  االجتهاد،  الشريعة،   مقاصد 

الفتوى، مناهج الفروع على األصول،   المعاصرة، تخريج 

التشريع. تاريخ  الفقهاء، 

 يترافق البرنامج مع مجموعة من الدروس اإلضافية على

 البرنامج ذات طبيعة فقهية، ودروس داعمة للبرنامج في

التحليلي، الحديث  التفسير،  األساسية:  اإلسالمية   العلوم 

اللغة التصوف،  الكالم،  النبوية،  السيرة  الحديث، فقه   مصطلح 

اإلسالمية۔ الثقافة  المنطق،  العربية، 

 بعد إنهاء كتاب من المقررات يأخذ المشارك إجازة فيه،

 وبعد أول مرحلتين من البرنامج يأخذ المنتسب إجازة في

 العلوم الفقهية األساسية، وبعد إنهاء المراحل األربع األولى

 يأخذ المنتسب للعلم إجازة في التخصص العام في الفقه.

 وبعد إنهاء المراحل السبع يأخذ إجازة في التخصص الفقهي

الدقيق الذي اختاره۔

 

 يطالب الطالب إلنهاء اإلجازة في العلوم الفقهية األساسية

 باجتياز امتحان جميع المقررات في أول مرحلتين )مع

10 أجزاء من القرآن  المواد الداعمة المطلوبة(، وبحفظ 

 الكريم، وحفظ مختصر رياض الصالحين، وقراءة كتاب شرح

 اآلجرومية وشرح شذور الذهب مع اإلجازة فيهما، وتقديم

حلقة بحث، وإجراء فحص مقابلة۔

 يطالب المنتسب إلنهاء اإلجازة العامة في تخصص الفقه

المرحلتين المقررات في  امتحان جميع  باجتياز   وأصوله 

الداعمة المطلوبة(، وبحفظ 10  الثالثة والرابعة )مع المواد 

 أجزاء تالية من القرآن الكريم، وحفظ أحاديث الدر المنظوم

البرنامج إجازات 

 لمغلطاي، وحفظ آيات األحكام، وحفظ منظومة فقهية أو متن

فقهي، وتقديم رسالة تخّرج، وإجراء فحص مقابلة۔

 يطالب المنتسب من أجل إنهاء اإلجازة في التخصص العلمي

المقررات الفقه وأصوله باجتياز امتحان جميع   الدقيق في 

الداعمة المطلوبة(، وبحفظ  في جميع المراحل )مع المواد 

 القرآن الكريم كامال، وحفظ موطأ اإلمام مالك برواية محمد

 بن الحسن الشيباني، وتقديم أطروحة تخّرج، وإجراء فحص

مقابلة۔

 تتم متابعة الطالب في جميع مراحل دراسته، لتوجيهه إلى

 التسجيل فيما يناسبه من مواد الدورات المتجددة حتى

بالفقه۔ المتصلة  العلوم  عنده  تتكامل 
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للتسجيل  المطلوب 
البرنامج :على 

 وثيقة الدراسة السابقة، وال يشترط
 مستوى معين من الدراسة، وتقبل
التعليمية المؤسسات  من   الوثيقة 

الرسمية۔ وغير  الرسمية 

الدراسة في برنامج اإلجازة مجانية۔ 

)البطاقة شخيصة   وثيقة 
اإلقامة(۔ أو  الشخصية 

شخصية۔ صورة 

خطاب النوايا۔ 

توصية۔ خطاب 

الشخصية۔ المقابلة 
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