
 

 ُدُروُس بَْرنَاَمِج 
َماِم َمالِك   ِهيِل الِْفْقِِهِّ لَِمْذَهِب اْْلِ

ْ
 اتلَّأ

 
 
 

  

 أبواب الفقه، لكتبه األربعة: درًسا يف مجيع 

  )العبادات + األرسة + املعامالت + القضاء واجلنايات(
  األحاكم خمترص تلصوير املسائل وأهم   رشح       

  ة لرؤوس املسائلرات وخرائط ذهني  مشج  
  رد( للك درس + اختبار للك مقر  تمرينات )اختيار متعد          

  مريناتروس واتل  روابط مبارشة تنتقل للد 

http://faqihnafsak.com/


 

الُم علٰى سيِّدنا محمٍد، وعلٰى آله وَصحبه  الحمُد هلل ربِّ العالمين، والّصالة والسَّ

 أجمعين، أما بعُد،،

فقد يسّّّّّ  اهلل ىعالى ىدارر مق راي ةقيبت الل ايف ال قمذ لماام ا مام مالٍ  

ّّّّ، من ي م 1439ا جازة الصي يت لسنت:  )من إصداراي مكلم فقماء لللدريم( يف اّ

عاء: /10األةد:  ذي الحجت، وااه درور الربنامج لمن  4شّّّّ اى ةلى ي م األرب

ما  دررٍ  رغم يف ا فادة منما، م ىبًت يف ااا الجدوى بحسّّّّم المق راي، وم   فِّ 

لم يناي يسي ة ىعين على اللطبيق لمسائف الدرر، إضافت ل يحل يه من أب اب، إضافتً 

 .المادة المش وةت الاي يحل ي (PDF) للملف العلمذ

عت  لدرور مسّّّّ ودة دف ناة يف الي ىي ب اللذ ىحل ي على جمي  ا ااا رابط الق

 واةدة:

https://www.youtube.com/channel/UCqQydZGI2Zpo069ylcZOqTQ/playlists 

 

 فّقه نفسك يف املذهب املاليكو ان الربنامج بإش اف م ق : 

nafsak.comfaqih 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCqQydZGI2Zpo069ylcZOqTQ/playlists
http://www.faqihnafsak.com/


 PDF التمرينات الدرس درســـــتوى الــمح الدرس

 )درس واحد( والمدخلالمقدمة والتعريف 

1 
 :املدخل إىل املذهب املاليك -

  إمامه، أدواره، مصطلحات الفتوى، سلسلة مؤلفاته.
- 

 

 ( درًسا16ر: فقه العبادات )مقر  

 املندرجة واألبواب الفقه، لكتب الرئيسة األقسام- 1
 .العبادات قسم حتت

 .الصالة كتاب ومقدمات الصالة برشوط اتلعريف-
 .وأقسامها الطهارة-

  

 

 .املياه أقسام- 2
 .وانلجسة الطاهرة األعيان-
 .والفضة اذلهب من صنع ما-
 .منها يعىف وما انلجاسة إزالة حكم-
 .احلاجة قضاء-

  

 .الوضوء- 3
 .الغسل-
 .واجلنابة احلدث منه يمنع ما-
 .اتليمم-

  

 .اخلفني ىلع املسح- 4
 .اجلبرية ىلع املسح-
 .وانلفاس احليض -

  

 االختياري – والقضاء األداء) الصالة أوقات- 5
 (.والرضوري

 .األذان-
 .الفوائت قضاء-
 .انلافلة عن انلِه أوقات-

   

https://youtu.be/F86YX95zPQU
https://drive.google.com/open?id=1bcaWcds6Pi-xVxPWIpB9Ni7nmFmf1DyG
https://youtu.be/EGmOEj4EqiA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEhodvTBl11qNYaTIVyarWq1jlNDmF7SyUEjxrDE9xAPWtKQ/viewform
https://drive.google.com/open?id=1mG2OO3nv2PqcqeZ_tSjl12v95BkRm4hC
https://youtu.be/LKYMvqyncL8
https://goo.gl/forms/XumV8gn3U05ieV4g1
https://youtu.be/cR2epYTA4Mk
https://goo.gl/forms/o3UgOulBPNoDp2XV2
https://youtu.be/8jSqqu7fxL0
https://goo.gl/forms/ZYpBrOsL0CJIMVXI2
https://youtu.be/61j_RJB80pY
https://goo.gl/forms/1wPvz4YbkDRiyL9p1
https://drive.google.com/open?id=18vS-uj4mj0gvHeulorCBYSp2UuHnxgqo


ها الصالالالالة فرائض 6 ها وفضالالالائلها وسالالالان  ومكروهات
   .ومبطالتها

 .السهو سجود- 7
   .اجلمعة صالة-

 .اجلماعة صالة- 8
 .اْلمامة أحاكم-
 .ودفنه وكفنه امليت وغسل اجلنازة صالة-

  

 .املؤكدة انلافلة- 9
 .املؤكدة السنن

 .الرغيبة-
  

 .الزاكة رشوط- 10
 (.األثمان) العني زاكة-
 .األنعام بهيمة زاكة-

  

 

 الراكز، واثلمار، احلبوب) األرض من اخلارج زاكة- 11
 (.املعدن

 .اتلجارة عروض زاكة-
 .للزاكة املستحقون-
 .الفطر زاكة-

  

 .الصوم رشوط- 12
 .الصوم أراكن-
 .الصوم أنواع-
 .رمضان به يثبت ما-
 .الصوم يف األفعال بعض أحاكم-

  

 (.الصوم مفسدات) املفطرات- 13
 - الكفارة - القضاء) الفطر ىلع يرتتب ما-

 (.اْلطعام
 .االعتاكف-

  

https://youtu.be/-_bMUTxWMm8
https://goo.gl/forms/6o95wMEsnSASqxBc2
https://youtu.be/Nql-Oq7_xB8
https://goo.gl/forms/JmqhMdB0TVDPDvB33
https://youtu.be/bWHpgg-mg30
https://goo.gl/forms/WKjdMBccDr4bIYZt1
https://youtu.be/BS_at5Xc4j0
https://goo.gl/forms/i5f2Ug7HTLy450rD2
https://youtu.be/NmI5vLWUL9Q
https://goo.gl/forms/q4AYjIQORwcGdlNc2
https://drive.google.com/open?id=1IHyGGQwvnbFenV4g73ZOilcpIMrkdxNR
https://youtu.be/2Pd2Cxqe-KY
https://goo.gl/forms/e13aWOm4f3b3BBi22
https://youtu.be/mpUuiHgOe1U
https://goo.gl/forms/hKZzxm4q7arJYfoe2
https://youtu.be/HChFKyiRtZI
https://goo.gl/forms/J010kjbbd39Xa7iZ2


 .والعمرة احلج أحاكم- 14
  

 

 .واهلدي الفدية أحاكم- 15
 .والعقيقة األضحية أحاكم-
 (والعقر وانلحر اذلبح) اذلاكة أحاكم-

  

 .وانلذور األيمان- 16
 .اجلهاد-
 .املسابقة-

  

 ( سؤالً 45اختبار مقرر العبادات )

 دروس( 4) األسرةر: فقه مقر  

 .اخلطبة وحكم انلاكح، حكم- 1
 .انلاكح أراكن-
 .انلاكح رشوط-

  

 

 .انلاكح موانع- 2
 .الفاسد انلاكح-
 .انلاكح يف اخليار-
 .انلفقة وجوب أسباب-

  

 .اخللع- 3
 .الطالق حكم-
 .الطالق أراكن-
 .الطالق أقسام-

  

 .اْليالء- 4
 .الظهار-
 .اللعان-
 .املعتدة نفقة-
 .احلضانة-

  

 ( سؤاًل 15) األسرةاختبار مقرر 

https://youtu.be/lLlSeY3l8v0
https://goo.gl/forms/vvqWyXprTpvYE7fw2
https://drive.google.com/open?id=17XKPhBZXJ1TtMj6pLZ6KxERQ50nMSu-v
https://youtu.be/k6B-APbFShI
https://goo.gl/forms/1FJ5iSiHXmmr32At1
https://youtu.be/GrgBWDOqiCY
https://goo.gl/forms/qGOTZoGkzx6EFSvu2
https://youtu.be/OaH_Utstn2o
https://goo.gl/forms/E935GoRbYNFF70152
https://drive.google.com/open?id=1D1CF9zljUfdeL7CkzyIgaJJurYtfOA8e
https://youtu.be/oowCicnDpaU
https://goo.gl/forms/bDkiz0Ql7fb7CRc53
https://youtu.be/POLYTLhUVxk
https://goo.gl/forms/to2MqBs3O2XYBYoI2
https://youtu.be/OOPCg6vuoa4
https://goo.gl/forms/1ZPveAycxQSYSibA3
https://drive.google.com/open?id=1jHkDNdje6ORNhfiD6QrjSpFQ7C4WW4vmznSMfmJQ8D0
https://drive.google.com/open?id=1dzcnt9PWdb24RuHgTjUButpKFDlDWhpghqfkN22Mhu0


 دروس( 10) المعامالتر: فقه مقر  

 .املعامالت أنواع- 1
   (.الصيغة - عليه املعقود - العاقدان) ابليع أراكن-

 

 .ابليوع من عنه املنِه- 2
 .الغرر بيوع-
 .ابليوع أقسام-

  

 (.والاسيئة الفضل) ابليوع ربا- 3
  

 (.وانلقيصة الرتّوي) اخليار أحاكم- 4
 .ابليع يف الرشوط-
 .املبيع ضمان-

  

 .األجل حيث من ابليع أنواع- 5
لم-  .السَّ
 .اآلجال بيوع-
 .القرض-

  

 .اْلجارة- 6
 .اجلعالة-
 .الصلح-
 .القسمة-

  

 (.الضمان - الرهن) اتلوثيق عقود- 7
   .احلجر أسباب-

 .احلوالة- 8
 .الواكلة-
 .الرشكة-
 .املساقاة، واملزارعة-

  

 
 .املوات إحياء- 9

 .الوديعة-
 .العارية-

  

https://youtu.be/mU1-CLesdrg
https://goo.gl/forms/1hEWN7GwwFbIW92t2
https://drive.google.com/open?id=1tWxhL8Zu6IPL7J8QECODUPMU3vyrs1Qg
https://youtu.be/Y0DNWma4srA
https://goo.gl/forms/KuyiiKnnHm5n0Ox32
https://youtu.be/BO_nIpPfG8w
https://goo.gl/forms/qANV2otZ2JoSM9Bx2
https://youtu.be/xDBc5JnEVxc
https://goo.gl/forms/F2tRichfxHv34mpf2
https://youtu.be/0F1WF3VUJbE
https://goo.gl/forms/vU5szr82NoNfwdjw1
https://youtu.be/EypSm-ykbhM
https://goo.gl/forms/jWHAG468ozHbFW842
https://youtu.be/lOileUExdK0
https://goo.gl/forms/xS9M0BjKtFeKsbio1
https://youtu.be/jHfkg5AdPEw
https://goo.gl/forms/FqY2V362jD9snvFu2
https://drive.google.com/open?id=1BpppDA3bYFDAj9jvqVnt1ZF-vPE_fba1
https://youtu.be/wpbYb8uhvZk
https://goo.gl/forms/JgvTWWcftowM6fM32


 

 اضغط ىلع الصورة تلحميل:

 

 .الغصب-
 .اللقطة-

 (.الوارثني تعداد) اْلرث- 10
 .اهلبة-
 .الوقف-
 .الوصية-
 .العتق-

  

 

 ( سؤاًل 25) المعامالتاختبار مقرر 

 دروس( 3) الجناياتر: فقه مقر  

 .القضاء- 1
 .عليه واملدىع املديع-
 .الشهادة-

  

 

 .انلفس ىلع اجلناية- 2
   .انلفس دون ما ىلع اجلناية-

 اخلمر، رشب الرسقة، القذف، الزنا، الردة،: احلدود - 3
 .احلرابة

 .اتلعزير-
  

 ( سؤاًل 15) القضاء والجناياتاختبار مقرر 

مَُُۡوَءاِخرُ ﴿ ِنَُُدۡعَوىٰه 
َ
ُُٱۡۡلَۡمدُ أ ِ َُِرب   ﴾ٱۡلَعٰلَِميَُّلِِله

http://faqihnafsak.com/323
https://youtu.be/xdH7Emj6Jsw
https://goo.gl/forms/59OAzkJexaDvt7EV2
https://youtu.be/-dRJucag8oM
https://goo.gl/forms/nYrUuDYwg8z17moU2
https://drive.google.com/open?id=1OzZF2uSv9mMEHgM4qJRsbrS42uAuCmCA
https://youtu.be/iwbFXGiezbU
https://goo.gl/forms/w3K8tVSPTHQqcvdl1
https://youtu.be/zZ6nLjensQw
https://goo.gl/forms/TuFTp5cAYc8q8okt1
https://drive.google.com/open?id=1xqm4obnn8Q7L7KT93mqyK6KZGzxiAVOvwy4mSebH29c
https://drive.google.com/open?id=1vS7oUNTwPapTI2YKw2Wv3Ah7CEs7qHlr3MHcZ94R7bM

