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املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية: اسم املادة 

عمر حسن عمر: مدرس املادة

القانون: الكلية

القانون: القسم

: رقم املوبايل

:الربيد االلكرتوني

:منسق الكورس 

:املوبايلرقم

:الربيد االلكرتوني
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تقدم هذه املادة فكرة واضحة عن معامل الشريعة اإلسالمية وطبيعتها، ومقاصدها، وأفكارها 

الفقه، والفقهاء، واالجتهاد، بيانفضال عن وأنواع النظم القانونية اليت جاءت هبا، األساسية،

والتقليد، وتسلِّط الضوء على فلسفة العبادات يف اإلسالم، واملعامالت املالية، وشؤون األسرة 

، واجلرائم والعقوبات، كما تبحث عن العالقات اليت ختضع للقانون العام، ومسألة )األحوال الشخصية(

.على القواعد الفقهية الكليةمناذج تطبيقيةتعنى املادة بشرحالقضاء ووسائل اإلثبات، وختاماً 

 

اليت ختمت هبا مجيع الشرائع الشريعة اإلسالميةكوهنا تبحث يف دراسة تكمن أمهية هذه املادة يف 

شريعة حية ومرنة صاحلة السماوية، وجاءت أحكامها، وقواعدها شاملة جلميع نواحي احلياة، وأهنا 

، وهي مصدر من مصادر التشريع العام، وعليه فإنَّه من الضروري العناية بدراسة لكل زمان ومكان

يف كليات القانون؛ ملا هلا من فائدة كبرية للطالب، ألهنا تعطي فكرة عامة عن معامل ) املادة(هذه 

الشريعة اإلسالمية وطبيعتها وخصائصها ومميزاهتا، ومن ثم ستسهل على الطالب فهم املصطلحات 

فكار األساسية فيها، وأخرياً فإذا ما مت له ذلك؛ فإنَّه سيمهِد له الطريق  إذا ما أراد التعمق يف واأل

.  دراسة تفاصيلها، والبحث يف كلياهتا



٤

 

القرآن الكريم، السنة النبوية، : باملصطلحات واملفاهيم األساسية اآلتيةتعريف الطالب·

. الشريعة، الفقه

.باحلكم الشرعي، واملصادر الكاشفة لألحكام الشرعيةتبصري الطالب·

جتعل الطالب ليكون على بينة من أمر العبادات وفلسفتها، واملعامالت املالية، ·

.ومقاصدها يف اإلسالم

.يف ضوء الشريعة اإلسالمية) األحوال الشخصية(تعليم الطالب شؤون األسرة ·

ا يرتتب عليها، والعالقات اليت ختضع تبين للطالب أحكام اجلرائم والعقوبات، وم·

.للقانون، ومعاجلتها يف ضوء التشريع الإلسالمي

،ووسائل اإلثبات يف الشريعة سس القضاءتزويد الطالب مبعلومات أساسية عن ُأ·

. اإلسالمية

وختامًا تفهيم طلبة القانون بأن الشريعة اإلسالمية ليست جمرد طقوس وشعائر دينية؛ ·

ولة، ونظام وقانون، وإشعارهم بأن الشريعة والقانون هتدفان إىل اقامة بل هي دين ود

. وتبقى الدول،العدل ورفع الظلم اللذين هبما تدوم احلياة
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http://www.islamfeqh.com

http://www.saaid.net/book

http://www.almeshkat.net

http://www.fiqhacademy.org.sa





