جامعة محمد األول
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
وجدة

عنوان المسلك :فقه المهجر :أصوله وقضاياه وتطبيقاته المعاصرة
شعبة الدراسات اإلسالمية  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
المنسق البيداغوجي للمسلك :
أستاذ التعليم العالي
االسم والنسب :عمر أجة
التخصص :السنة وعلومها  -المناهج
البريداإللكتروني o.ajja@ump.ma :
أهداف التكوين
يسعى هذا الماستر إلى استثمار المعارف التي تلقاها الطالب خالل أسالك اإلجازة في مجال العلوم الشرعية وتعميق
التكوين ف ي الدراسات الفقهية واألصولية ،وبخاصة ما يتصل بفقه المهجر .وكذا فتح آفاق التكوين في مجال
الدراسات والعلوم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والحضارية .ويهدف الماستر أيضا إلى:
 تكوين أطر كفأة في مجال العلوم الشرعية عامة ،وفقه المهجر بخاصة. مد المؤسسات ذات الصلة بشؤون الهجرة والمهاجرين باألطر المتخرجة في الماستر. ربط جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات العلمية واالجتماعية والثقافية في بالد المهجر. توطيد العالقات العلمية والثقافية واالجتماعية مع المؤسسات الدينية واالجتماعية التي تعنى بفقه المهجر:(المجلس العلمي األوربي ،المجلس األعلى لإلفتاء .)...
 استثمار التراث الفقهي عامة ،والمالكي بخاصة ،في تطوير عالقات المسلمين مع غيرهم في بالد المهجر. اإلسهام في إيجاد إجابات شرعية للنوازل والقضايا التي تشغل الجالية المسلمة في بالد المهجر. دراسة التشريعات األوربية ذات الصلة بالهجرة والمهاجرين والجالية ،قصد اإلسهام في حل المشاكل المعروضة. دراسة الفتاوى واآلراء الفقهية المرتبطة بشؤون الجالية في ضوء المذهب المالكي ،وإنجاز بحوث فقهيةمتخصصة في هذا المجال.
 دراسة التيارات الفكرية والعقدية السائدة في ديار المهجر وتقويمها في ضوء االتجاه األشعري ،معع إنجعاز بحعوثفي هذا المجال تحصينا للجالية وحماية لهويتها.
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المهارات المراد تحصيلها
 اكتساب آليات التعامل مع نصوص الوحي من أجل قراءته قراءة سليمة وصحيحة. اكتساب مهارات التعامل مع الفتاوى الشرعية من خالل دراسة مكينة ورصينة. -آليات التعايش مع اآلخر.

محتوى التكوين
الفصل:

األول

الثاني

الثالث

الرابع
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عنوان الوحدة
دراسات أصولية ومقاصدية مع تطبيقات في فقه المهجر
القواعد الفقهية واألصولية وتطبيقاتها في فقه المهجر
ضوابط التعامل مع النص القرآني
ضوابط التعامل مع النص الحديثي
العقيدة األشعرية ومدى حضورها في بالد المهجر
اإلعالميات واللغات والتواصل
فقه التعايش بين المسلمين وغيرهم
فقه التنزيل وضوابطه في فتاوى بالد المهجر
فقه االختالف وأثره في فقه المهجر
المستشرقون ودراسة القرآن الكريم
المستشرقون ودراسة السنة النبوية
حوار الحضارات
األسرة المسلمة في بالد المهجر بين القضايا االقتصادية واألحوال الشخصية
الهجرة وأثرها على الهوية
مقارنة األديان :دراسات تحليلية مقارنة للنصوص
دراسات سوسيوثقافية
دراسات اجتماعية في بالد المهجر
المنطق ومناهج البحث

بحوث وتداريب

شروط الولوج والمعارف الالزمة
 الدبلومات المتطلبة:
– اإلجازة في الدراسات اإلسالمية أو ما يعادلها.

 طرق االنتقاء:
*دراسة الملف :
أ -اعتبار الميزات المحصل عليها في سنوات اإلجازة.
ب -اعتبار النقط في المواد ذات الصلة بالماستر
ت -اعتبار الدورة التي نجح فيها المرشح
ث -عالقة بحث اإلجازة بمواد الماستر
ج -اعتبار الملف العلمي (اإلنتاج العلمي ،األنشطة التواصلية والثقافية واالجتماعية)...

*اختبار كتابي
الكتابي في المواد ذات صلة بالوحدات األساسية

*مقابلة:
تجري هذه المقابلة أمام لجنة من أساتذة المسلك ،يتراسها منسق المسلك.
ويهدف




االختبار الكتابي والمقابلة معا إلى تقييم :
كفاءة الطالب في استعمال إحدى اللغتين :الفرنسية أو اإلنجليزية.
اإللمام بالعلوم الشرعية والفكرية واالجتماعية.
اإللمام بالمسائل االقتصادية ذات الصلة بقضايا المهجر أو األسرة.

العدد المرتقب للطلبة .30 :
وثائق ملف الترشيح وجدولة عملية االنتقاء
انظر إعالنات موقع الكلية
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