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؟سهله أم صعبه .. دراسة القانون –

 سيكون,القانون لمن أحبه سهل سفي  من الفل يل  طي وقل لي ورب كر تحلي يه ف سبة ولمن لد بالن

سهلإليه بإذن هللا 

بر و شكل اك هم واالستيعاب ب طابع الف هم وليست % 90مواد القانون تحمل  هي ف مواده  من 

ناء علي ها والب مات وفهم بط المعلو لب ر ستطاع الطا لو ا يرين ، ف قد الكث ما يعت فظ ك في ح ها 

.جميع المواد لوصلت إليه المعلومة واستوعب القانون بشكل أفضل

نت ليس دور القانوني حفظ المواد وذكرها فهذا الشيء يمكن تسجيله والرجوع إليه متى م ا كا

الحاجةةة إليةةه يةةرورية لكةةن المهةةم هةةو فهةةم المةةواد و القةةدر  علةةى ربةةط الموايةةيع الواقعيةةة 

ل. والعملية بما درس وذلك عن طريق فهم المواد  ينجح  ما  نادراً  قانون  في ال ذلك ومن يحفظ 

ي يام وال  تاج أل هم يح هذا الف يوم أفضل طريقة هي فهم العناصر واستيعابها وفي الحقيقة  أتي ب

.أو يومين كحال الحفظ 

لة ية ،علم القانون كالورد  الجمي ها الزك لذذ بمشاهدتها ورائحت ها ، تت ني ب وهذا ، عندما تعت

كة يعني أن الطالب ال بد له ان يقرأ في كتب القانون بإستمرار دون كلل ، فهذا يساعده ع لى مل

س ية ال صياغة القانون مة ، وال ضار المعلو صية ، واستح صقل الشخ حدث و بداع والت .ليمةاال
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 جال ثر م عد األك حالي ي قت ال في الو قانون  جي ال مل خري صع شغل خا سوق ال في  با  ة تطل

ت بالنسبببة للطببلم المجتهببدين الببذين يحصببلون علببع معببدعت مرت عببة  والعمببل فببي مجبباع

قانوني  كن لل مثل يم عد مالقانون ممتع وهو مهنه وليس وظي ة  فبب  عد التقا مل ب فتح الع ثل 

ي العمببل العمببل كخبيببر قببانوني وقاضببمكتببم للمحامبباة واعستشببارات القانونيببة أو ب مكانببه 

ية والقضائية   من المهن القانون لك  طاوموظف وغير ذ سواء الق ها  يع الجهات تطلب ع وجم

.الخاصالعام أو 

؟القانون لدارسبة نصائح –
 عدل لع م صول ع من أراد ح بأول  ل عة أوعً  لم المتاب لم يتط قانون ع ببترك ال ماعالي ف دة ال

لم  حان يصعم علع الطا يل اعمت ها  لتتراكم حتع قب مد علتخطي قانون تعت مواد ال لربط ف ع ا

.بين ال هم والح ظ وهذا يتم بالمتابعة أول بأول 

 حرص ضور ال لع ح ساال ع ية المحاضبرات  وال ستاذك  فبببب مكانكعن السباعات المكتب أل

.الذهام إليه وسااله ومناقشته متع ما استصعبت عليك المادة 

يات وع ت قال للجزئ ثم اعنت بدء باألصول وفهمها  هي ال قانون  سة ال قة لدرا حاول أفضل طري

عا جداً  حتع الت له  ها إع الح ظ وهي قلي في حق في الح ظ إع في األمور التي ع يسري  ريف 

وبأسلوبكالقانون من الممكن أن ت همها وتكتبها بصياغتك 
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ها م جاج في قص وع اعو ناء ع ن لة الب سماوية كام شريعة  سلمية  شريعة اإل بر ال مة تعت حك

عا فة المجتم ها كا في أحكام بة  ياة ومخاط ناحي الح يع م ها لجم في تنظيم شاملة  ت األصول  

با بين الم عة  جددة  جام سقة مت هي متنا نة  ف نة واألمك يع األزم سايرة لجم سانية  م دئ اإلن

كي الثابتة والمتغييرة  تاركة نصيبا كبيرا للعقل في التطبيق وقرنت األحكام بع سبابها  ها وأ لل

لعببدل ي همهببا المكل ببون ويتمكنببو مببن القيبباس عليهببا بعقببولهم وفقببا لمقاصببد الشببريعة فببي ا

واإلحسان وجلم المصالح ودرء الم اسد

وتبدوا أهمية الشريعة اإلسالمية فيما يلي :

 لدين ( أوال من ا سلمين  ظر الم في ن بر  سالمية يعت شريعة اإل يق ال من الإن تطب جزءا  يدة، و عق

لى شرعهم ولهذا فهم يحرصون على تطبيق أحكام  لك ع سنة ويدعون إلى ذ تابهم وعأل مائهم ك ل

ظن أ بر ال قانون ، وأك يين بال لراي والمعن لي ا عض أو لدعوة ب هذه ا في  شاركهم  خذ ي قد أ ن و

.وستستجيب لهذه الدعوةالحكومات ستلبي هذه الرغبة 

عقياادتها ألمالهااا ، وضاامانا لضااميرها وماار ة إن القااانون فااي كااي أمااة يعتباار جاازا ماان ( ثانيااا

يه وومستقرا لتقاليدها ومصالحها ،  لع إل ما تتط ياة ، و في الح ها  يا وأفكار ها العل في ومثل يده  تر

يالذي يكتب له البقاء وترضى المستقبي ، والقانون  قق ف لي تتح هو ال مة  يه األ عاني عل هذه الم ه 

لب سبة  عاني بالن هذه الم ها  سالم ونحوها ، والشريعة اإلسالمية هي الوحيدة التي تتحقق في الد اإل

مور على األقي ، ومن ثم فمن الطبيعي والمعقول  ضيات األ صلحة األوالموافق لمقت مة ، أن وم

تكون الشريعة في قانون هذه البالد واألساس لكي تقنين فيها 
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سان ، التشريع اإلسالمي بأنه يخاطب النطرة اإلنسانية السليمة ، فاهلل اليمتاز ( ثالثا لق اإلن ذي خ

بر ، مالئما هو الذي سن له هذا التشريع  لي الخ ضعفه لنظرته التي تنزع ا يا ل جنح لذي يامراع

يئات السوهو الذي يقبل التوبة عن عبادة ويعفو عن " الشر ، إلى 
ية " ) ويعلم ماا ففعلاو     شورى اآل سالم ( . 25سورة ال شريعة اإل مع  سان  واإلن

قيلمس أن لكيانه النه واجد لطبيعته مساير  نه ي قوق رر دين اإلسالم دين اإلنسانية عامة ، وا الح

.جميعا للناس 
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 عين ية يت سات القانون لب الدرا لى طا نی آن ع صة يع ية مخل سالمي ، وعنا قه اال كون بالف ان ي

قوعلى بينة من موضوعاته  تي ي ته ومصادره واألدوار ال سائله ومصطلحاته ونظريا ها وم م ب

قه وليس هذا الف ماة والمحاكم ب نة القضاء والمحا باط مه ليس ارت نا  قط والذي يجعل هذا متعي ف

من االرغبة في اعداد طالب القانون للمهمة التي تنتظره، وإنما يأتي بالدرجة  لى  كل األو مان  ي

شطر  هو  قه  هذا الف بأن  نا  ناء أمت من أب نه فرد  ته، وصنو کيا فيعقيد مل ي ظام كا نه ن ما وا ب

قه  هذا الف ها ، ف ياة كل به الح بادئ تتطل ية والم عد الكل يئ بالقوا فيمل تي ت مة ال قائع العا كل الو ب

ها ،  لى كثرت حداث ع يه ، اذا واأل مذاهب ف موع ال يه بمج نا ال مه ، ورجع سته وفه سنا درا اح

عر لى ال يا ع كان مبن ما  باعهم م مة وأت عن األئ لت  تي نق ية ال كام االجتهاد نا أن األح ف وراعي

لك ، لى ذ جة ا جدت الحا ما  ها والعادة أو المصلحة أو القرائن قابلة للتغيير والتعديل كل لم اذ ان

ضع  ضالال وت بر  بدا يعت ندها أ قوف ع بل ان الو نا ،  يدا ألفكار نا وق لى أعناق قا ع فة طو مخال

قال . لمنهج السلف  قيم ف بن ال س» : وعن هذا عبر ا ما  فاعتبره ، ومه عرف  جدد ال ما ت قط فمه

طول عمرك ، واذا  تب  في الك قول  لى المن قه ، وال تجمد ع مكجاءك فال ير اقلي من غ رجل 

به ، ته  يه واف فاجره عل لده  عرف ب عن  عرف يستفتيك فال تجره على عرف بلدك وسله  دون 

«3/89اعالم الموقعين « »كتبكبلدك والمذكور في 
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