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إلى استثمار المعارف التي تلقاھا الطالب خالل أسالك اإلجازة  ـ یھدف التكوین في ھذا الماستر
في العلوم الشرعیة وإلى تعمیق البحث العلمي في خصائص المذھب المالكي وأصولھ  وقواعده 
ومقاصده ، وضبط أصول الفتوى واالجتھاد والتجدید والخالف في المذھب، وتمحیص  ضوابط 

مذھب المتعارضة والمختلفة وبین أدلتھ وأدلة المذاھب الجمع والترجیح والموازنة بین أدلة ال
المعتبرة ،وفحص أصول االعتماد على أقوال المذھب وروایاتھ وأرائھ ، وربطھ بالخصوصیة 

  المغربیة والبعد اإلفریقي
ـ وكذا فتح آفاق التكوین في مجال الدراسات المغربیة اإلفریقیة ، وإبراز األصول التاریخیة 

یة اإلفریقیة ودور المغرب في انتشار المذھب المالكي في المجتمعات اإلفریقیة للعالقة  المغرب
،وكذا في تكریس القیم النبیلة للمذھب في الدول الشقیقة بإفریقا، و كبح انتشار وتنامي التطرف 

  واإلرھاب الذي یثقل كاھل المنطقة على نحو متزاید.
المذھب المالكي تأصیال وتفریعا وعمقا  كما یھدف إلى تخریج  أطر أكادمیة  متخصصة في -  

إفریقیا ،وقادرة على استیعاب المستجدات المعاصرة ، ومتمكنة من ضبط أحكام المذھب وقضایاه 
  ،وتطویر مناھج البحث فیھ، ومستعدة لإلسھام في التنمیة وخدمة الصالح العام للبالد.

یة والتربویة داخل المغرب وبإفریقیا  كما یھدف إلى مد المؤسسات العلمیة واالجتماعیة والثقاف ـ 
  باألطر المتخرجة في الماستر

ربط جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات العلمیة واالجتماعیة والثقافیة داخل المغرب  ـ
  وبافریقیا 

  استثمار الثراث الفقھي المالكي في تطویر عالقات المغاربة مع غیرھم من غیر المسلمین   ـ
ور التكامل والتناسق بین مختلف تخصصات المذھب ، وبین قضایاه وقضایا یھدف إلى مد جس ـ

العقیدة األشعریة والتصوف السني وإلى االنفتاح على العلوم والمعارف الحدیثة الضروریة 
 لضبط الواقع المعاصر ومسایرة النوازل والوقائع المستجدة 

بھا المذھب المالكي والتي كانت ـ یھدف إلى تعمیق البحث في الخصائص والممیزات التي تمیز 
  سببا في جمع شمل المغاربة وصیانة دولتھم وتوحید كلمتھم وعصمتھم من التفرق واالختالف. 

ـ یھدف إلى تعمیق النظر في فروع المذھب المالكي مقرونة بأدلتھا وعللھا ومقاصدھا ومداركھا، 
  ورد فروعھا إلى أصولھا .

لى المذھب المالكي وانتقاء أقواھا حجة ودلیال وأظھرھا بیانا ـ تقریب المعاني وإحكام األحكام ع
 وتیسیرا.

ـ تأصیل األحكام الشرعیة في المذھب المالكي، وتیسیرھا، وتقریبھا إلى األفھام ، وعرضھا 
  بمنھج یتماشى مع روح العصر.

كبا ـ االجتھاد وفق أصول وضوابط  وقواعد المذھب المالكي قصد إغناءه  وتطویره وجعلھ موا
  للمستجدات

  ـ االبتعاد عن الغموض المضل واالختصار المخل ورفع اإللتباس وبیان حسن اإلقتباس.
ـ ضبط  المعتمد من الروایات واألقوال في المذھب  وتوثیقھا ومدارستھا وبیان الراجح منھا 

  وتمییز المرجوح.
 ـ ترجمة المعتمد من أحكام المذھب وتقریبھا ألبناء الجالیة المغربیة  وغیر الناطقین باللغة العربیة 

  ـ ترجمة المعتمد من أحكام المذھب وتقریبھا لألفارقة غیر الناطقین باللغة العربیة 
یوقفنا ـ تحقیق  ونشر تراثنا الفقھي المالكي وإخراجھ إخراجا یكشف ألمتنا عن دخائره وكنوزه و

  على مكامن قوتھ وریادتھ .



ـ مد جسور االعتماد واالستناد إلى أقوال المذھب وروایاتھ ومسایرة النوازل والمستجدات في 
  المعامالت المالیة

ـ تعمیق البحث في خصوصیات المذھب المالكي في فقھ المعامالت المالیة من حیث أصولھ 
  وقواعده ومقاصده   

  عقود في المذھب المالكي وتكییفھا بروح العصر وبالوسائل الحدیثة ضبط نظام المعامالت والـ 

  


