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  :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

الشرٌعة  :الكلٌة   : اسم المدرس 
 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله: القسم 

السٌاسة الشرعٌة : عنوان المقرر
(0101416) 

 : الساعات المكتبٌة 
 

  وصف المساق 
هذه المادة متطلب إجباري لطلبة كلٌة الشرٌعة بقسمٌها ، وتتضمن عرضا لمفاهٌم السٌاسة الشرعٌة   

 .          والمصالح والمقاصد ، ومجاالت السٌاسة وضوابطها 

 

  أهداف المساق 
. ٌبٌن الطالب معانً المفاهٌم والمصطلحات المتعلقة بالمادة ، كالسٌاسة والمقاصد والرأي  .1

. ٌمٌز السٌاسة الشرعٌة عن غٌرها من المفاهٌم  .2

. ٌبٌن أهمٌة السٌاسة الشرعٌة ودورها فً حل المشكالت  .3

. ٌحدد مجاالت السٌاسة الشرعٌة ومرتكزاتها  .4

. ٌحلل بعض القضاٌا والمسائل فً ضوء السٌاسة الشرعٌة  .5

 .ٌدرك قدرة الشرٌعة اإلسالمٌة على حل مشكالت الحٌاة المعاصرة  .6

 

 مخرجات التعلم:  
 :- المعرفة والفهم .1

 .فهم دور وأهمٌة السٌاسة الشرعٌة واستٌعاب المبادئ األساسٌة التً ترتكز علٌها - أ
 .فهم المقصود بالسٌاسة الشرعٌة وخصائصها العامة  - ب
 .التمٌٌز بٌن أنواع ومجاالت السٌاسة الشرعٌة المختلفة  - ت

 
 :-المهارات الذهنٌة  .2

 .التحلٌل والنقد  لبعض المبادئ بٌن السٌاسة بشكل عام والسٌاسة الشرعٌة  - أ
 .استنباط الحلول فً حاالت لم تعالج أحكامها لعدم وجود النصوص  - ب
تنمٌة قدراته على البحث والتحلٌل وتنمٌة القدرة على الفهم وتفسٌر األحكام والنصوص الشرعٌة ذات الصلة  - ت

 .بالسٌاسة الشرعٌة من خالل القواعد الشرعٌة وأصول الفقه 
 .النقاش والحوار العلمً مع الغٌر من خالل حلقات الحوار التً تثار خالل المحاضرات  - ث

 
 :-مهنٌة المهارات ال .3

 .اإلجابة على على األسئلة التً تطرح علٌه من واقع النصوص الشرعٌة ومدى مالئمتها مع الواقع العملً  - أ
 .االستعانة باألحكام الشرعٌة والقواعد األصولٌة  ومناقشتها  - ب
 .فهم القواعد األصولٌة الواجب إتباعها فٌما ٌتعلق بالسٌاسة الشرعٌة ومناقشتها  - ت

 
 :-المهارات العملٌة  .4

 كٌفٌة التعرف على علم السٌاسة الشرعٌة وأهمٌتها واألهداف والمبادئ العامة والخاصة  - أ
 .التعرف على القوانٌن العامة والخاصة ومالئمتها ومصلحة الفرد والمجتمع  - ب
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 هٌكل المقرر :  
 

اجراءات  طرق التعلٌم
 التعلم

نتاجات  المواضٌع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

ة  ٌّ أسلوب المحاضرة التفاعل
. النشط

 

العروض 
ة ٌّ بور ).الحاسوب

 (......وٌرد/بوٌنت 

مدخل إلى علم السٌاسة 
 الشرعٌة

الطالب معانً  بٌان
المفاهٌم والمصطلحات 

المتعلقة بالمادة ، 
كالسٌاسة والمقاصد 

 والرأي
3 

األول 

 
المبحث الثانً 

 علم السٌاسة

العالقة بٌن السٌاسة الشرعٌة 
 والعلوم المشابهة

المبحث الثالث 

أهمٌة العمل بالسٌاسة 
 الشرعٌة

تحدٌد مجاالت 
السٌاسة الشرعٌة 

 ومرتكزاتها
3 

الثانً 

األمثلة على ذلك  

التعلٌم عن طرٌق حلّ 
 .المشكالت

 

 المبحث الرابع
أركان السٌاسة الشرعٌة 

الحاكم ولً األمر : الركن األول
 (السائس)

تمٌٌز السٌاسة 
الشرعٌة عن غٌرها 

 3 من المفاهٌم 
الثالث 

 

الشعب الرعٌة : الركن الثانً
 (المسوس)المواطن المحكوم 

المساس )الحكم : الركن الثالث
 (به 

بٌان أهمٌة السٌاسة 
الشرعٌة ودورها فً 

 .حل المشكالت 
3 

الرابع 

 

 .موقف اإلمام من الشورى 

 .التعلٌم التعاونً
 

 الشفافٌات

السٌاسة : القسم األول
 الشرعٌة فٌما ال نص فٌه

تحلٌل بعض القضاٌا 
والمسائل فً ضوء 
. السٌاسة الشرعٌة 

 

3 
الخامس 

 

السٌاسة : القسم الثانً
 الشرعٌة فٌما ورد به نص

 وقد ٌحتمل وجوهاً عدة

األمثلة على تغٌر رأي الخلفاء 
الراشدٌن تبعا لتغٌر الظروف 

 .والمصلحة الشرعٌة 

 .تعارض النصوص والمصالح 
3 

السادس 

 

 .الحوار والمناقشة
 

 . االختبار األول 

3 
السابع 

 

أدلة اعتبار السٌاسة الشرعٌة 
 ووجوب العمل بها

 شروط السٌاسة الشرعٌة

 موقف ولً األمر من الشورى
3 

الثامن 

 مصادر السٌاسة الشرعٌة 
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 المصلحة المرسلة

التواصل بالتعلٌم 
عن بعد باألنشطة 

 .والتكلٌفات
 

 سد الذرائع

3 
التاسع 

 
 االستحسان

 قول الصحابً والعرف

 .التعلٌم عن طرٌق األنشطة
 

 االسدالل بالقواعد الفقهٌة

3 
العاشر 

 

تطبٌقات السٌاسة الشرعٌة فً 
 العهدٌن النبوي والراشدي

السٌاسة الشرعٌة فً العهد 

الراشدي 

أبو بكر الصدٌق رضً : أوالً 
 هللا عنه

 عمر رضً هللا عنه: ثانٌاً 

3 

الحادي 
عشر 

 

فً عهد عثمان بن عفان 
رضً هللا عنه 

 فً عهد علً رضً هللا عنه

نماذج من تطبٌقات السٌاسة 
 الشرعٌة فً أبواب الفقه

أدرك قدرة الشرٌعة   السٌاسة الشرعٌة فً العبادات
اإلسالمٌة على حل 

مشكالت الحٌاة 
 .المعاصرة 

3 
الثانً عشر 

 

 السٌاسة الشرعٌة فً النكاح

السٌاسة الشرعٌة فً النظام 
 المالً

ربط الطلبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختلفة، مثل

 .إلخ... واإلنترنت ، و 
 

ة  ٌّ المصادر المكتب
التً ٌحال إلٌها 
حسب موضوع 

 .المحاضرة
 

السٌاسة الشرعٌة فً 
 الجناٌات

الثالث عشر  3

 

السٌاسة الشرعٌة فً األحكام 
 السلطانٌة

المفهوم : فقه الموازنات 
  والحجٌة

األمثلة التطبٌقٌة على فقه 
الموازنات كمرتكز من 

 مرتكزات السٌاسة الشرعٌة

3 
الرابع عشر 

 

فقه األولوٌات المفهوم 
 والحجٌة

األمثلة التطبٌقٌة على فقه 
األولوٌات كمرتكز من 

 مرتكزات السٌاسة الشرعٌة

مفهوم فقه التغٌٌر وطرق 
 التغٌٌر

3 
الخامس 

 قواعد فً فقه التغٌٌر عشر

 التدرج فً التغٌٌر
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 المراجع 
  

 الكتاب المقرر الرئٌس
 2018 سنة 1األردن ط– عمان / دار الجنان / سمٌر الحراسٌس . د/  السٌاسة الشرعٌة 

 
المقررات المساندة  

 :  المواد المطبوعة
 ٌوسف القرضاوي.د: السٌاسة الشرعٌة  -1
. عبد الرحمن تاج : السٌاسة الشرعٌة  -2
 .ابن تٌمٌة : السٌاسة الشرعٌة  -3
 .ابن القٌم : الطرق الحكمٌة  -4
 .الطاهر بن عاشور : مقاصد الشرٌعة  -5
 د.أحمد الرٌسونً : نظرٌة المقاصد عند الشاطبً  -6

 

 مواقع على الشبكة العنكبوتٌة :
 http://shamela.ws: موقع المكتبة الشاملة والرابط هو  -1

 www.islamonline.net:  موقع إسالم أون الٌن والرابط هو  -2

 www.islamweb.net:  موقع المكتبة اإلسالمٌة والرابط هو  -3

 http://www.waqfeya.com: موقع المكتبة الوقفٌة والرابط هو  -4
 

  طرق التعلٌم :
 

 الطرق %العالمة  التارٌخ 

 االمتحان النصفً %35 األسبوع السابع

المشاركة )أعمال الفصل  15% 
 (والتكلٌفات والتقرٌر

 االختبار النهائً %50 األسبوع الحادي عشر

المجموع  100% 

 

http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/

