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 امج ماجستري السياسة الشرعيةنبر



: 

حظى عؾم السقاسة الشرعقة عؾى مر العصور باهتؿام العؾؿاء والباحثقن كظًرا لعؾو شرفه، وعظم 

كػعه، وخطر شلكه: ألن عدم الػفم الصحقح له مزلة مرذولة، إذ أكه يػضي إلى تصور مغؾوط عن 

الـاس ومصالحفا، ويف ذلك من الػساد ما فقه، ورمى عدم قدرة الشريعة عؾى الوفاء بحاجات 

لؾشرع بؿا لقس فقه، كاهقك عن الػفم الؿغؾوط لؿصطؾح السقاسة كػسه إذا عريته عن لباس 

الشريعة: فالسقاسة هي الؼقام عؾى الشيء بؿا يصؾحه. ومع تخؾف مػفوم السقاسة الشرعقة، 

 «الشرعقة»ا عن ادة أصبح مػفوم السقاسة مجردً ا وعبوإقصائه من الؿؿارسات الحقاتقة باعتباره ديـً 

 ا لؽل كؼقصة، وسؿة لؽل رخقصة.ال يعـي سوى الخداع والـػاق والؿخاتؾة، وغدا رمزً 

ِر له أحقاكً -بقـؿا يحؿل يف الػؼه اإلسالمي  ا أشبه بالػضاء رحابة وسعة تجعؾه مصطؾحً  –االُؿَتـَؽَّ

حل كثقر من الؼضايا حتى ولو كاكت األحؽام هبا الػسقح، الذي تعالج فقه كثقر من الؿشؽالت، وت

مرجوحة ال راجحة، مادامت تحؼق مصالح العباد، بل وحتى لو لم ترد فقفا كصوص أصالً فعـدها 

 يـػتح باب االجتفاد تحؼقؼًا لؿصالح العباد.

ا لؿتغقرات وإدراكا مـا بخطورة وعظم هذا الباب من أبواب الػؼه اإلسالمي الراشد، وكظرً 

ا ا مـا بلن الشريعة إكؿا جاءت لتؾبقة حاجات البشر معاًش جدات العصر الذي كعقش فقه، وتقؼـً ومست

: ا، وأهنا مـزهة عن كل كؼص ألهنا من لدن حؽقم خبقر وأهنا ختؿت قرآكقًا بؼوله تعالىومعادً 

ْساَلَم ِديـًااْلَقْوَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْم ِديـَُؽْم َوَأْتَؿْؿُت َعَؾْقُؽْم كِْعَؿتِي َوَرِضقُت لَ } [ تؾك 3]الؿائدة:  {ُؽُم اإْلِ

 ا. اآلية التي تؿـى القفود لو كزلت عؾقفم أن يتخذوها عقدً 

ا لذلك كؾه قؿـا بتدشقن هذا الربكامج الؿحوري يف الػؼه اإلسالمي سائؾقن اهلل عز وجل أن يعم كظرً 

 لرب العالؿقن. كػعه وأن يصؾح به أمور الدكقا والدين. إبراًء لؾذمة يوم يؼوم الـاس
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 رؤية الؼسم:

أن يؽون رائدًا ومتؿقزًا يف مجال السقاسة الشرعقة بؿا يحؼق الؿصؾحة العؾقا لألفراد والجؿاعات 

 يف رحاب الشريعة اإلسالمقة.

 

 رسالة الؼسم:

إعداد جقل من الباحثقن يؿتؾك الؿعرفة الػؼفقة الؿبـقة عؾى أسس وركائز عؾؿقة، الؼادرة عؾى 

 عات األمة كحو تحؼقق التؼدم الػؽري والؿادي من خالل سقاسة الدين بالدين.الـفوض بتطؾ

 من أهداف الؼسم:

 إعداد باحثقن متخصصقن يف مجاالت السقاسة الشرعقة واألكظؿة. -1

 التلهقل الشرعي لرجال الؼضاء والؼاكون. -2

إعداد الدراسات واألبحاث يف مجال السقاسة الشرعقة تبقاكًا لرقي وعظؿة التشريع  -3

 اإلسالمي وتػوقه عؾى األكظؿة البشرية.

اإلسفام يف إعداد البحوث التي تؼدم الحؾول العؾؿقة والعؿؾقة لؾؼضايا والؿشؽالت ذات  -4

 الصؾة بؿجال السقاسة الشرعقة.

كشر مػاهقم السقاسة الشرعقة بقن الباحثقن، والتلكقد عؾى أن تطبقؼفا يحؼق الؿصالح  -5

 الػردية والجؿاعقة.

 شروط الؼبول:

يستؼبل الؼسم الطالب الحاصؾقن عؾى درجات الؾقساكس )أو البؽالوريوس( من جامعة معرتف 

 هبا يف إحدى التخصصات اآلتقة:



 لقساكس الشريعة اإلسالمقة أو الشريعة والؼاكون. -

لقساكس الحؼوق، ويؾتحق بؿعادلة لـؼص الؿواد الشرعقة )دراسة مواد الؿعادلة اآليت  -

 ذكرها(.

 لقساكس دار العؾوم. -

 دراسات إسالمقة وعربقة. -

 الربكامج اإلرشادي:

يؼوم الؼسم بعؿل بركامج إرشادي توجقفي لؾطالب الؿؾتحؼقن بالؼسم لتعريػفم بإجراءات 

 التسجقل وأعضاء هقئة التدريس.
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 ةالتمهيديمواد 

 ساعة 43

 2 تاريخ التشريع 1

 3 (1فؼه العبادات ) 2

 3 (2ه العبادات )فؼ 3

 2 (1فؼه األسرة ) 4

 2 (2فؼه األسرة ) 5

 3 (1فؼه العؼود الؿالقة ) 6

 3 (2فؼه العؼود الؿالقة ) 7

 3 (1أصول الػؼه ) 8

 3 (2أصول الػؼه ) 9

 4 (1الـحو والصرف ) 11

 4 (2الـحو والصرف ) 11

 2 تاريخ الخؾػاء الراشدين 12

كاديؿقىىة بـىىاء عؾىىى السىىقرة الذاتقىىة ألعضىىفا بؼىىرار مىىن الؾجـىىة ايعػىىى مىىن هىىذه الؿىىواد أو مىىن بو

 .والؿؼابؾة الشخصقة



 لؾحصول الطالب عؾى درجة الؿاجستقر يف السقاسة الشرعقة عؾقه إهناء:

 سىاعة دراسقة عؾى الـحو التالي: 51

 ساعة(. 26 مؼرر دراسي =  11(    )1

 ساعة(. 25(    األصروحة )2

)مدخل إلى الحضارة اإلسالمقة(، لؿن لم يدرس « ساعات دراسقة 3»تطؾب الجامعة  (   م3

 الؿادة يف مرحؾة البؽالوريوس.

  أجزاء. 4إجازة يف الؼرآن الؽريم، أو حػظ 

  يعػى من بعض الؿواد اإلجبارية أو االختقارية كؾًقا أو جزئًقا بؼرار من الؾجـة األكاديؿقة بـاء

 % من هذه الؿؼررات. 51رس والؿؼابؾة الشخصقة بؿا ال يزيد عن لعؾؿقة لؾداعؾى السقرة ا

  من دراسة الؿواد التؿفقدية. 51يؿؽن لؾدارس البدء يف تسجقل األصروحة بعد اجتقاز % 
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 تفصيل املقررات الدراسية

   

 كتاب الجامعة 2 لشرعقَّةالؿدخل إلى السقاسة ا 1

 كتاب الجامعة 3 فؼه السقاسة الدعوية 2

 كتاب الجامعة 3 أصول الحؽم وفؼه اإلمامة 3

 كتاب الجامعة 3 الـظام االقتصادي يف اإلسالم 4

 كتاب الجامعة 3 الؼواعد الػؼفقة 5

 كتاب الجامعة 3 الـظام الجـائي يف اإلسالم 6

 كتاب الجامعة 3 مالعالقات الدولقة يف اإلسال 7

 كتاب الجامعة 2 بحث مـاهج 8

 



  
 

 كتاب الجامعة  2 الـظام الؼضائي يف اإلسالم 1

   2 ة اإلسالمقةالتحؽقم يف الشريع 2

  2 كظم الؿرافعات الشرعقة واإلجراءات الجـائقة 3

  2 كظام الحسبة يف اإلسالم 4

  2 التعايش الحضاري مػفومه وضوابطه يف اإلسالم 5

  2 كظم الدبؾوماسقة والؼـصؾقة يف اإلسالم 6

  2 حؼوق اإلكسان يف اإلسالم 7

  2 عؾم االستشراف والدراسات االسرتاتقجقة 8

  2 االستثؿار اإلسالمي وصرق تؿويؾه 9

 


