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برنامج ندوة

النوازل الفقهية عند المالكية تأصيال وتطبيقا

م2017 مارس 2 - 1/ هـ1438 جمادى الثانية 3 - 2  

كلمة السيد مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية

كلمة السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

كلمة السيد رئيس جامعة القرويين

عبد الحليم أيت  . د .االجتهاد التنزيلي وتطبيقاته في ما جرى به العمل عند  المغاربة :3العرض 

.(المغرب) أمجوض

كلمة اللجنة المنظمة

استراحة

تأصيل فقه النوازل عند المالكية:  المحور األول                                           

محمد يسف. د:    الجلسة األولى برئاسة

احمد العمراني.د:                         المقرر

(المغرب) محمد الروكي. د .منهج فقهاء المالكية في التعامل مع النوازل الفقهية :1العرض 

.(الكويت) بدر  حسن القاسمي. د .فقه النوازل رافد منهجي لالجتهاد الفقهي المعاصر :3العرض 

(المغرب)  مصطفى بن حمزة.  دفقه النوازل ومواكبة الحياة االجتماعية:  2العرض 

استقبال المشاركين

مناقشة

مصطفى بن حمزة . د:                                  الجلسة الثانية برئاسة

محمد ناصيري .د:                                                   المقرر

(المغرب)محمد المصلح . د . منهج النوازليين المغاربة في تحقيق مناط الفتوى حاال ومآال :1العرض 

.(المغرب) عبد الكريم بناني. د .أسبابه وآثاره: تغير الفتوى في النازلة الواحدة عند المالكية :2العرض 

                  الجلسة االفتتاحية  2017مارس  1اليوم األول 

كلمة السيد األمين العام للمجلس العلمي األعلى

مناقشة

اختتام الجلسة

أحمد الخالدي: القارئ. تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم
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08:30 - 08:50

08:52 - 09:12

09:14 - 09:34

09:36 - 09:56

 09:58 - 10:30

 10:30 - 10:45

 10:45 - 11:05

 11:07 - 11:27

 11:29 - 11:49

 11:51 - 12:11

 12:13 - 12:45

 12:47 - 13:07

 13:10 - 13:20

 13:20 

ادريس الفاسي الفهري. د:                                  الجلسة الثانية برئاسة

عبد الهادي الخمليشي. د:                                                المقرر

  .(المغرب)أحمد الخاطب . د .المنظور الحضاري في النوازل الفقهية بالغرب اإلسالمي: 1العرض

أسنى المتاجر في بيان حكم من غلب على وطنه ولم : "فتوى أبي العباس الونشريسي: 1 العرض

.(المغرب) عبد السالم بالجي. د .دراسة في السياق والتأثيرات واآلفاق". يهاجر

الصناعة الفقهية في فتوى الشاطبي في جواز االشتراك في األلبان وخلطها الستخراج زبدها : 3العرض

(عمان).ماهر حسين حصوة. د .وسبل االستفادة  منها في القضايا المعاصرة

عبد القادر  . د .األسس والضوابط والخصائص- فقه النوازل عند اإلمام الشاطبي :2العرض 

(المغرب).طاهري

تطبيق فقه النوازل عند المالكية:            المحور الثاني  2017مارس  2 اليوم الثاني 

.اختتام أشغال الندوة

جميل مبارك. د:                                               الجلسة األولى برئاسة

عبد المجيد محيب.  د:                                                           المقرر

. د .أضواء على جواز  بيع الحيوان حيا بالوزن: فتوى الشيخ محمد قريو المصراتي الليبي   :3العرض

.(ليبي مقيم في المغرب)علي عمران الكميتي أبو شعالة 

 محمد بوت. د .ظاهرة تعدد الفتاوى في النازلة الواحدة من خالل النوازل الفقهية السوسية :4العرض

.(المغرب)
مناقشة

                                 الجلسة الختامية

إبراهيم مازوز/ عبد الهادي حميتو. د: قراءات شعرية

.قراءة البيان الختامي والتوصيات

أحمد عزيوي . د .دراسة نازلة في حكم أموال الظلمة ومستغرقي الذمة بالحرام عند المالكية :4العرض

(المغرب)

كمال بلحركة . د ".حق الكد والسعاية نموذجا:" حقوق المرأة العاملة عند النوازليين المغاربة :2العرض 

(المغرب)

مناقشة

استراحة
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