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 قسم القانون  –كلية القانون والعلوم السياسية 

 مادة المدخل لدراسة الشريعة االسالمية 

 ول المحاضرة األ

 أ.د. محمود ابراهيم عبد الرزاق الهيتي

 المبحث االول

 الوضعي والقانون االسالمي والفقه االسالمية الصلة بين الشريعة

 الشريعة االسالمية(مدخل لدراسة من دراسة طالب القانون مادة هدف )ال

 المقدمة

 الشريعة لغة لها عدة معان ألربها الى المعنى االصطالحي الطريمة المستميمة.

وفي االصطالح تستعمل لثالثةة معةانا المعنةى اال ةال والمعنةى ال ةاال والمعنةى 

 العام.

 المعن  االخصالشريعة ب:  أوال

لةدين فةي الشةرااإل ايلهيةة ( لمةا يمابةل االمران هةاا المصةط ب بتعبيةر عشةرعة استعمل

ةةةة   لََجعَ َُكةةةمْ  للّاُ  َشةةةا  َولَةةةوْ  َوِمْنَهاجةةةا   ِشةةةْرَعة   ِمةةةنُكمْ  َجعَْ نَةةةا ِلُكةةةّل   ععفمةةةالا  ((  َواِحةةةَدة   أُمَّ

 .. [48االماادة]

نَ  لَُكم َشَرعَ  ععولال في مماب هاا  ينِ  ّمِ ةى َمةا الّدِ  َوَمةا إِلَْيةنَ  أَْوَحْينَةا َوالَّةِا  نُوحةا   بِة ِ  َوصَّ

ةةْينَا ينَ  أَلِيُمةةوا أَنْ  َوِعيَسةةى َوُموَسةةى إِْبةةَراِهيمَ  بِةة ِ  َوصَّ لُةةوا َوالَ  الةةّدِ  َع َةةى َكبُةةرَ  فِيةة ِ  تَتَفَرَّ

ُ  إِلَْيةةة ِ  تَةةةْدُعوُهمْ  َمةةةا اْلُمْشةةةِرِكينَ   ((يُنِيةةة ُ  َمةةةن إِلَْيةةة ِ  َويَْهةةةِد  يََشةةةا ُ  َمةةةن إِلَْيةةة ِ  يَْجتَبِةةةي للاَّ

 . [13االشورى]

وبنةةا  ع ةةى الةةن ان الشةةريعة فةةي كةةل رسةةالة سةةماوية عبةةارة عةةن االحكةةام الشةةرعية 

 . المنصوا ع يها في هاه الرسالة وظيفتها تنظيم الحياة الدنيوية لألنسان

مةن  يتع ك بحياة اال رة عبارة عن االحكام الشرعية التي تنظم كل مافهو  ا الدينأما 

فالةةدين مشةةترن بةةين جميةةإل يتفةةرع عنةة  مةةن المعتمةةداب والمغيبةةابل  االيمةةان بةةاا ومةةا

هةةو الدسةةتور  الكةةريم ت ت ةةم مةةن امةةة الةةى ا ةةرىل والمةةرانفالشةةريعة الشةةرااإلل أمةةا 

 . المعدل لجميإل الدساتير ايلهية السابمة فما الره فهو جز  من شريعتنا
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 : المعن  الخاصالشريعة بثانيا: 

المةران الكةريم والسةنة النبويةة  آيةابعةن نصةوا  عبةارة ا الشريعة بمعناها ال ةاا

ل كمةا ان المةانون يط ةك ع ةى النصةوا  التي تتضةمن كافةة السةام االحكةام الشةرعية

 . المدونة في كل فرع من فروع 

 ثالثا: الشريعة بمعناها العام :

ر التبعيةة عبارة عن جميإل االحكام الشةرعية التةي مصةدرها المةران والسةنة والمصةاد

يسةتعم ها وكمةا  ،وهي بهاا المعنى تشةمل الفمة  االسةالمي والعرم وغيرها،كالمياس 

ة االسةةالمية التةةي عياحثين بعةةد ان حصةةل ال  ةةط بةةين الشةةربهةةاا المعنةةى كثيةةر مةةن البةة

وبين الفم  االسالمي الا  هةو عبةارة عةن شةروح الشةريعة بمعناهةا  مصدرها الوحي

لزمةةان وتطةةور مصةةالب االنسةةان االجتهاديةةة التةةي تتغيةةر بتغيةةر ا اآلرا ال ةاا وعةةن 

 . وتحتمل ال طأ والصوا 

 : الفقهرابعا : 

 .  وهو لغة فهم الشي  والع م ب  مط ما او ع ى وج  الدلة

بأنةة  ع ةةم باالحكةةام الشةةرعية  ا وفةةي االصةةطالح عرفةة  ع مةةا  االصةةول والبةةاحثون

وفةةي رأينةةا المتواضةةإل ان فةةي هةةاا  يةةة المكتسةةبة مةةن ادلتهةةا التفصةةي ية،الفرعيةةة العم 

فالفمة  لةيس الع ةم باالحكةام  المعنى ال غو  والمعنى االصطالحي،التعريم   طا بين 

 الةاهن( والفمة  موجةود عفةي هو نفس االحكامل فالع م صورة الشةي  عنةد العمةلوانما 

فالفمة  فةي  ،  ارج الاهن ع ةم بة  االنسةان او لةم يع ةم بة  والع ةم ضةرور  ل عمةل بة 

والحرمةةة والكراهةةة وايباحةةة وفةةي االحكةةام  حكةةام التك يفيةةة هةةو الوجةةو  والنةةد اال

 .كما يأتي  ل والصحة والبطالنالسب  والشرط والمانإل الوضعيةل 

 : القانون الوضعيخامسا : 

ي تنظم العاللاب والس ون في كةل عبارة عن مجموعة من المواعد العامة المدونة وه

ولكةل  . جردة عامةة م زمةة ممترنةة بةالجزا  لمةن ي الفهةامجتمإل. والماعدة المانونية م

 بة  ع دولة لانونها ال ةاا وهنةان مجموعةة لواعةد مشةتركة بةين جميةإل الةدول تسةمى

 .ون الدولي( المان

فةان طبيعةة الموضةوع تمتضةي توزيةإل دراسةت  ع ةى ثةال  مباحة  وبعد هاه الممدمة 

االسةالمي وصة ت  بالشةريعةل ي صا االول ل شريعة بمعناها ال اال والثاني ل فم  

 والثال  ل مانون وص ت  بالشريعة والفم  االسالمي.
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 المطلب االول

 بمعناها الخاص االسالمية الشريعة

 سبك ان اكرنا ان الشريعة بمعناها ال اا نصوا المران والسنة النبوية.

 القران الكريم

والمواعةد الك يةة وي ةول كما ان لكل دولة في العةالم دسةتورا يتضةمن المبةادع العامةة 

يتعةار   الس طة التشريعية تشريإل المانون في كل شأن من شؤون الحيةاة ع ةى ان ال

ال الةد  ايلهةيكةالن المةران هةو الدسةتور  لدسةتور،او جز  من  مةإل هةاا اهاا المانون 

البشةر  بأسةره المعةدل ل شةرااإل والدسةاتير االلهيةة السةابمة فيتضةمن ل مجتمإل  األ ير

 احكامها مإل اضافاب جديدة لم تكن موجودة فيها.امهاب 

يمتصةةر المةةران ع ةةى االسةةس العامةةة والمواعةةد الك يةةة التةةي ال تتغيةةر بتغيةةر الزمةةان و

التفصةيالب والجزيايةاب التةي تتغيةر بتغيةر الزمةان  لد تةرنوالمكان وتطور الحياةل و

ن  مسةين االنسةان فةي اكثةر مةوامر عمةل  ، وصنإل داارة من اال القل عمل البشر  

رجةاع الجزياةاب الةى ت ةن الك يةاب فةي ضةو  متط بةاب الحيةاة تحرن وإنية بةالآية لرآ

 .  القتحرن دا ل الداارة المكونة من األع ى ان يكون هاا ال ل ومست زماتها

 الكريم : اقسام احكام القران

 عم يةة.احكام المران ثالثة السام وهي االحكام االعتمادية واالحكام ال  مية واالحكام ال

ة احكةةام أحكةةام وليسةةب تاري ةةال واآليةةاب االمةةم السةةابمالمةةران ك ةة  احكةةامل فمصةةا و

يتنةاول كةل واحةد منهةا  ل والمران لم يمسم الى ابوا  وفصول ومباحة  حكامالكونية أ

موضوعا معينال بل كل صحيفة من المران بمثابة م زن في  جميإل الحاجاب البشةرية 

مةن هةاا الوالةإل تمسةم احكةام المةران مةن حية  طبيعتهةا الةى وانبثالا الدينية والدنيويةل 

 ا  مسة السام

يمةةان بةةاا ومةةا يتفةةرع عنةة  مةةن سةةاار ا وهةةي تتع ةةك باي االحكةةام االعتماديةةة -1

 . المعتمداب وهاا النوع من االحكام هي اساس لألربعة اال رى
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ي ا وهةي تتع ةك بمةا ينبغةي ان يكةون ع ية  االنسةان مةن التح ة حكام ال  ميةةاأل -2

 ل ألن األمم أ الق ان اهبب اهبوا.بالفضي ة والت  ي عن الراي ة

 ياب التي تبح  عن شةؤونا وهي االحكام التي تدل ع يها اآل االحكام العبرية -3

ونأ ةا  ، حتةى نمتةد  بهةم فةي  يةرهمأو شر االمم السابمة وما عم وه من  ير

 فِةي َكةانَ  مَةدْ لعَلةال تعةالىع لمظ م نتيجة اعمالهم الشريرةلالعبرة من مصيرهم ا

ُْوِلي ِعْبَرة   لََصِصِهمْ     بَْينَ  الَِّا  تَْصِديكَ  َولَ ِكن يُْفتََرى َحِديثا   َكانَ  َما األَْلبَا ِ  أّلِ

  . [111ا  يوسم] ((يُْؤِمنُونَ  لِّمَْوم   َوَرْحَمة   َوُهد ى َشْي    ُكلَّ  َوتَْفِصيلَ  يََدْي ِ  -4

فةي هةاا الكةون ومةا االحكام الكونيةا وهي التي تتع ك بضرورة تفكر االنسان  -5

 في  من الكااناب الحية والجماداب المس رة لألنسان ألجل تحميك غايتينا

        تموية االيمان باا. أ.

 استثمار  يراب االر  واالنتفاع بأكتشافاب الفضا .  .

بُةةورِ  فِةةي َكتَْبنَةةا َولَمَةةدْ  ععفمةةال سةةبحان  فةةي اسةةتثمار االر   ْكرِ  بَْعةةدِ  ِمةةن الزَّ  أَنَّ  الةةاِّ

اِلُحونَ  ِعبَاِد َ  يَِرثَُها اأْلَْر َ  ية والمراد بالصالب في هاه اآل [105ااألنبيا ] ((الصَّ

التةةي لكةل انسةةان نصةي  فيهةةا هةو مةةن تتةوفر فيةة  أه يةة اسةةتثمار  يةراب االر  

ُ  آتَةانَ  فِيَمةا َواْبتَة ِ ع ينساه وال يهم   كمةا لةال تعةالىا اليج  أ  َوالَ  اآْلِ ةَرةَ  الةدَّارَ  للاَّ

ُ  أَْحَسنَ  َكَما َوأَْحِسن الدُّْنيَا ِمنَ  نَِصيبَنَ  تَنسَ   . [77ا  المصا] (( إِلَْينَ  للاَّ

نةِس  اْلِجةنِّ  َمْعَشةرَ  يَةا ععولال فيما يتع ك بغزو الفضةا    تَنفُةاُوا أَن اْسةتََطْعتُمْ  إِنِ  َواْيِ

 [33االةةرحمن] ((بُِسةةْ َطان   إاِلَّ  تَنفُةةاُونَ  الَ  فَانفُةةاُوا َواأْلَْرِ   السَّةةَماَوابِ  أَْلَطةةارِ  ِمةةنْ 

والسة طان فةةي هةاه االيةةة هةو الع ةةم ولةو عمةةل المسة مون باالحكةةام الكونيةة لكانةةب 

مركبة اسالمية ال امريكية الن  حين نزلب المركبة التي نزلب ع ى سطب المريخ 

يحكمهةةا لةةانون الغةةا . ولكةةن يكةةا تعةةيش عيشةةة الوحةةوش هةةاه االيةةة كانةةب امر

% مةن احكةام 5تي ال تتجةاوز ن لم يعم وا في المران اال بالحكام العم ية الالمس مي

وكةأن  و نمرأهةا ع ةى االمةواب فةي الممةابروبمية االحكام مهم ة ومتروكة أ المران

 المران جا  لألمواب دون االحيا .

ةا لَُهةم َوأَِعةدُّواْ ع ولو عمل المس مون بمولة  تعةالىا ةن اْسةتََطْعتُم مَّ ة   ّمِ بَةاطِ  َوِمةن لُةوَّ  ّرِ

ُكمْ  للّاِ  َعْدوَّ  بِ ِ  تُْرِهبُونَ  اْلَ ْيلِ  لمةا اصةبب اكثةر مةن ث ة   ([60ا  األنفةال]((  َوَعُدوَّ

 ،كةرة لعة  ت عة  بهةا الةدول الكبةرى لتحميةك م ربهةاسكان االر  من المس مين 

فةي هةاه االيةة االعتةدا  والتجةاوز ع ةى حمةوق الغيةر كمةا  وليس المراد باالرها 

بةةالطرق الولاايةةة وهةةي  يةةزعم االعةةدا  وانمةةا المةةراد الت ويةةم ودفةةإل  طةةر العةةدو
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ااا ع ةم ان الطةرم اال ةر يم ةن  الموة واالستعداد عددا وعدة لمماومت  الن العةدو

 . ما يم ك  من الموة أو يزيد ال يجرأ ع ى االلدام ع ى االعتدا  ع ي

وع ةةى سةةبيل المثةةال الكيةةان الصةةهيوني تعام ةة  مةةإل المسةة مين وبوجةة   ةةاا مةةإل  

العر  تعامل غير لانوني وم الم لميثاق االمم المتحةدة واالعةرام الدوليةة النة  

 يرى نفس  في مولم الموة ويرى العر  والمس مين في مولةم الضةعم النهةم ال

 في لول  تعالى  امر هللا ل وهاا الضعم جا  من اهماليم كون ما يم ك  من لوة

ا لَُهم َوأَِعدُّواْ  عع ن اْستََطْعتُم مَّ ة   ّمِ بَاطِ  َوِمن لُوَّ  . [60ا  األنفال](( اْلَ ْيلِ  ّرِ

ا وهي التي تنظم عاللاب الناس مإل ربهةم وعاللةاب  العم ية الشرعية االحكام -6

 بعضهم مإل البع  وهي سبعة انواعا

  النوع االول احكام العبادات :

الكتسا  طالة روحية ترال  العامةل فةي معم ة   التي تنظم عاللة االنسان برب وهي 

والةزراع فةةي مزرعتةة  والمع ةةم فةةي مدرسةةت  والموظةةم فةةي ممةةر عم ةة  والجنةةد  فةةي 

نسةةان ولةةيس لإسةةاحة المعركةةة واالم فةةي بيتهةةا والسةة طة حةةين ممارسةةة مسةةؤوليتها 

 . س طة في تغيرها او تعدي ها

  : االسرةاحكام النوع الثاني 

وتناولهةةا المةةران بشةةي  مةةن التفصةةيل الن االسةةرة نةةواة المجتمةةإل ااا صةة حب صةة ب 

المجتمةةإل وعةةم ال يةةر وزادب الفضةةي ة وااا فسةةدب فسةةد المجتمةةإل وعمةةب الفوضةةى 

 وسادب الراي ة ومجال اجتهاد االنسان فيها ل يل.

  المعامالت المالية : النوع الثالث احكام

والعناصر التي ال تتغير بتغير الزمةان والمكةان كالتراضةي تناول المران اهم االحكام 

والوفا  بالعمود وادا  االماناب ونحوها وترن بميةة التنظيمةاب الماليةة ل عمةل البشةر  

 في ضو  مست زماب الحياة شريطة ان يكون الن ضمن داارة اال الق.

  : النوع الرابع احكام المالية العامة

كالمعةادن وتةرن ل دولةة بعة  مةوارد ومصةارم الماليةة العامةة  التصر المران ع ةى

 التفصيالب ل عمل البشر .

  االحكام الدستورية : النوع الخامس
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التصةةر المةةران ع ةةى الركةةااز االساسةةية فةةي كةةل نظةةام دسةةتور  وهةةي العمةةل بمبةةدأ 

واحتةرام النظةام  ،الشورى ورعاية العدالة لتحميك المسةاواة فةي الحمةوق وااللتزامةاب

لةةال  اعةة النظةام الةا  يمث ة  ولةي االمةر،طسةماه المةران طاعةة ولةي االمةر ا   الةا 

ُسةةولَ  َوأَِطيعُةةواْ  للّاَ  أَِطيعُةةواْ  آَمنُةةواْ  الَّةةِاينَ  أَيَُّهةةا يَةةاعا عتعةةالى   فَةةنِن ِمةةنُكمْ  األَْمةةرِ  َوأُْوِلةةي الرَّ

ُسةولِ  للّاِ  إِلَةى فَةُردُّوهُ  َشْي    فِي تَنَاَزْعتُمْ   َاِلةنَ  اآلِ ةرِ  َواْليَةْومِ  بِةاّلِ  تُْؤِمنُةونَ  ُكنةتُمْ  إِن َوالرَّ

ن عمال بأوامره واجتنا  نواهية  طاعة هللا تكوف [59ا  النسا ]((  تَأِْويال   َوأَْحَسنُ  َ ْير  

 طاعة الرسول تكون بالعمل بممتضى سنت  المولي  والفع ية والتمريرية بصفت  و

 . لهي ال بصفة إنسان اعتياد رسوال ومب غا ل وحي اال

  أحكام العالقات الدولية : النوع السادس

 وبنى المران الكريم العاللاب بين الشعو  واألمم ع ى ستة اسسا

ةن َ  َْمنَةاُكم إِنَّا النَّاسُ  أَيَُّها يَا ععا وحدة النس  لال تعالى االول  َوَجعَْ نَةاُكمْ  َوأُنثَةى َاَكةر   ّمِ

ِ  ِعنةةدَ  أَْكةةَرَمُكمْ  إِنَّ  ِلتَعَةةاَرفُوا َولَبَااِةةلَ  ُشةةعُوبا   َ  إِنَّ  أَتْمَةةاُكمْ  للاَّ ا  الحجةةراب] ((َ بِيةةر   َعِ ةةيم   للاَّ

التكةاتم والتعةاون وسر البشرية ا وة وأ واب وشةيمة األ ةوة هةي التكافةل فاأل ([13

 . والتضامن

ا وحةةدة المعةةدنل فكةةل انسةةان   ةةك وي  ةةك مةةن معةةدن واحةةد وهةةو التةةرا  النةة  الثاااني

يتكون مةن عنصةرين حةيمن الةاكر وبيضةة األنثةى وهمةا مكونةان مةن المةواد الغااايةة 

كما ا نابانةا ادم  المكونة من الترا  فاالنسان م  وق من الترا  بصورة غير مباشرة

ةن َ  َمَُكةم أَنْ  آيَاتِ ِ  َوِمنْ  عع عع ي  السالم(   ك من  بصورة مباشرة لال تعالى  تُةَرا    ّمِ

هةةاين  عملسو هيلع هللا ىلص(ولةةد اكةةد الرسةةول العظةةيم  [20ا  الةةروم] (( تَنتَِشةةُرونَ  بََشةةر   أَنةةتُم إَِاا ثُةةمَّ 

 . االساسين في لول  ا عك كم من ادم وادم من ترا (

ف يس الةبع   ،شرين ل  إلل وهو هللا الواحد االحد ال الك الا  الا وحدة الصانالثالث

من صانإل والةبع  مةن صةانإل آ ةر حتةى يكةون هنةان مجةال ل مفاضة ة لةال سةبحان  

 [21ا البمرة] ((تَتَّمُونَ  لَعَ َُّكمْ  لَْبِ ُكمْ  ِمن َوالَِّاينَ  َ  َمَُكمْ  الَِّا  َربَُّكمُ  اْعبُُدواْ  النَّاسُ  أَيَُّها يَاعع

ا  األنبيةا ] ((لِّْ عَالَِمينَ  َرْحَمة   إاِلَّ  أَْرَسْ نَانَ  َوَماععا وحدة المصالبل يمول سبحان  الرابع

عالمنفعةة المسةتج بة( والسة بية  والرحمة في هاه االيةة هةي المصة حة االيجابيةة [107

 ( سوا  كانب مادية او معنوية دنيوية أو أ روية.رةالمضرة المستدأع

بهةا دون تمييةز بةين المةو  ا المساواة في استثمار  يراب االر  واالنتفةاع الخامس

لةةال  لةةا  يحسةةن اسةةتثمار  يةةراب االر ،والصةةالب مةةن االنسةةان هةةو ا ،والضةةعيم

بُورِ  فِي َكتَْبنَا َولَمَدْ ععسبحان   ْكرِ  بَْعدِ  ِمن الزَّ ةاِلُحونَ  ِعبَةاِد َ  يَِرثَُها اأْلَْر َ  أَنَّ  الاِّ  ((الصَّ
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طنهةا مةن الموجةوداب التةي وان االر  وما   ك في ظاهرها أو با [105ا  األنبيا ]

ة ل جميةةإل بةةدون تمييةةز أو مةةن شةةأنها ان ينتفةةإل بهةةا االنسةةان فةةي حياتةة  مشةةتركة ومباحةة

ا لَُكم َ  َكَ  الَِّا  ُهوَ ععتفاوب، لال تعالى   السَّةَما  إِلَةى اْسةتََوى ثُةمَّ  َجِميعةا   األَْرِ   فِةي مَّ

اُهنَّ   (  [29ا  البمرة] (( َسَماَواب   َسْبإلَ  فََسوَّ

والجةةزا   يةةرا أو  ا وحةةدة المصةةيرل مةةن حيةة  الحيةةاة والممةةاب والمحاسةةبة السااادس

 فََمةةنععويمةةول  [43ا  لةة ] ((اْلَمِصةيرُ  َوإِلَْينَةةا َونُِميةةبُ  نُْحيِةةي نَْحةنُ  إِنَّةةاعع تعةةالىشةرا لةةال 

ة   ِمثْمَالَ  يَْعَملْ  ة   ِمثْمَالَ  يَْعَملْ  َوَمن [7ا الزلزلة] يََرهُ  َ ْيرا   َارَّ  .[8]  ((يََرهُ  َشّرا   َارَّ

أن و ،فهةةاه االسةةس السةةتة تةةدل داللةةة لطعيةةة ع ةةى ان االصةةل فةةي االسةةالم هةةو السةة م

الحةةر  اسةةتثنا  ل ةةدفاع الشةةرعي فمةةط وأن االسةةالم لةةيس ديةةن االرهةةا  كمةةا يةةزعم 

 االعدا .

  النوع السابع الجرائم والعقوبات :

وعموباتها ل طورتها ع ةى فالمران نا ع ى جراام الحدود وجراام المصاا والدية 

المجتمةةإل وتةةرن ل سةة طة التشةةريعية الزمنيةةة صةةالحية اسةةتحدا  الجةةراام بالعموبةةاب 

 . بحس  متط باب الحياة وتسمى الجراام والعموباب التعزيزية

ونستنتج من هاا العر  الموجزل ان حصر تدريس الشةريعة االسةالمية فةي المةانون 

غتفةر وان هللا سةوم يحاسة  المسةؤولين فةي ال اا في الجامعاب العرالية  طأ ال ي

هاه الجامعاب وبوج   اا في ك ياب المةانون حسةابا عسةيرا ع ةى اهمةالهم لدراسةة 

االسةةالمية بمواعةةدها العامةةة وتفصةةيالتها فةةي الفمةة  االسةةالمي تناولةةب جميةةإل  الشةةريعة

 فروع المانون الوضعي مإل زيادة وهي تنظيم عاللة االنسان مإل رب  في العباداب.

 

 

 


