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 : اإلصالح نموذج

 (ن8: )أسئلة فهم الّسند

س مقايي األجوبة
 إسناد
 األعداد

 : تعريف المصطلحين: الّسؤال األّول

كّل ما صدر عن الّرسول صلّى هللا عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير (: 5.1)الّسنّة  -

عند  إذا توقّفت إجابة المترّشح: مالحظة. )مّما يصلح أن يكون دليال لحكم شرعي

 (تقبل إجابته" تقرير"كلمة 

استفراغ الفقيه الوسع في استنباط األحكام الّشرعيّة الظّنّيّة من أدلّتها (5.1)االجتهاد -

 .التّفصيليّة

 ن3

 :الّسند هاإلشكال الذي يعالج: الّسؤال الثاني

عبر  إلى أّي مدى يمّكن االجتهاد النّص القرآني من استيعاب نوازل النّاس وأقضيتهم

 التّاريخ؟

 ن2

تنقسم أحكام الّشريعة إلى ثوابت ومتغيّرات، اذكر ثالثة نماذج لكليهما : الّسؤال الثالث

 :ونّزلها في الجدول أسفله

 المتغيّرات الثّوابت

 المعامالت الماليّة واالقتصاديّة العقائد 

 الّسياسة والحكم العبادات 

  الّدعوة إلى الخير )المبادئ األخالقيّة العاّمة

 (والحّق والعدل

 التّنظيمات التّربويّة واإلداريّة

 (سليمة ممكنةتقبل كل إجابة : مالحظة)

 ن3

 ؤال تحرير المقالس

 المؤشرات المعايير
مقياس 
 إسناد
 األعداد

 التالؤم
 مع

 الموضوع

 
 توافق المنتوج مع الموضوع: 

 :توفّق المترّشح إلى
  إبراز خصائص الخطاب القرآني في المجال التّشريعي. 
   دور المجتهدين في استثمار هذه الخصائص الستنباط أحكام جديدة

توائم روح العصر وتستجيب إلى حاجات النّاس من خالل مناهج 
 .تشريعيّة مضبوطة ومرنة

 حسن التّصّرف في األفكار فهما واستثمارا وتوظيفا:  
المعاني والمعلومات واألفكار الواردة في الّسند بما يساعد على  استثمار -

 :مثل نقديّةوتحليليّة معالجة الموضوع معالجة 
  القرآن الكريم وأحكامه من ناحية وعدم تناهي  مسألة تناهي نصوص

والمكان من ناحية أخرى نوازل النّاس وأقضيتهم عبر الّزمان 
 (المكّون األّول للّسند)
 ين في استنباط أحكام جديدة من خالل آليّات ومناهج دور المجتهد

 (المكّون الثّاني من الّسند)تشريعيّة 
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 سالمة
 تاالمعلوم

 
 سالمة المضامين: 

 :خصائص الخطاب القرآني في مجال التّشريع .5
هو خطاب يتوّجه إلى الناس كافّة على اختالف أجناسهم : العموم -

 .وأزمنتهم وأمكنتهم
المجال )الخطاب القرآني بمختلف مجاالت حياة اإلنسان  يحيط: الّشمول -

 ...(االقتصادي/ االجتماعي/ األسري/ القيمي/ التّعبّدي/ العقائدي
قلّة األحكام والتّكاليف ومالءمتها للفطرة البشريّة وتشريع : الواقعيّة -

 .الّرخص
 .الجمع بين خاّصيّتي الثّبات والمرونة -

 .والمبادئ األخالقيّة العاّمةفي العقائد والعبادات : الثّبات
 .تّضمنه أحكاما كليّة عاّمة وتركه التّفصيل في الجزئيّات: المرونة

 .تعليل األحكام بمصالح العباد -
 .القابليّة لتعّدد األفهام -
 :دور مناهج التّشريع في تحقيق استمراريّة الّشريعة اإلسالميّة .0
الّشرعيّة من األدلّة مناهج التّشريع آليّات تُستنبط عن طريقها األحكام  -

 .التّفصيليّة
مناهج التّشريع آليّات اجتهاديّة فرضها تناهي النّصوص وتغيّر الواقع  -

 (ذكر أمثلة من مناهج التّشريع)اإلنساني 
القياس )تعدية بعض أحكام األصول إلى الفروع عن طريق هذه المناهج  -

  .لالشتراك في العلّة (مثال
ق مناهج التّشريع استمراريّة الّشريعة يحقّق استنباط األحكام عن طري -

 .وصالحها لكّل زمان ومكان، ويرفع الحرج عن األّمة
 تمثّل المصطلحات والمفاهيم ذات الّصلة بالموضوع: 
/ التّغيّر/ الثّبات/ المتشابه/ المحكم/ الّشمول/ العموم/ اإلعجاز التّشريعي)

 ...(الحكم الّشرعي/ مناهج التّشريع/ االجتهاد/ الواقعيّة/ المرونة
 حّكم في اللّغة المستخدمة ورسما وتركيباتّ ال. 
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البرهنة 
 واالستدالل

 
 :  أو أمثلة واقعيةدعم األفكار وتأييدها بشواهد نقلية أو عقلية 

 أدلّة نقليّة مثل: 
 م  أُ  ن  هُ  ات  مَ كَ ح  مُ  ات  آيَ  هُ ن  م   ابَ تَ الك   كَ ي  لَ عَ  لَ زَ ن  ي أَ ذ  هَو ال  : "قوله تعالى -

 7آل عمران" ات  هَ اب  شَ تَ مُ  ر  خَ أُ وَ  اب  االكتَ 
 518األعراف" ايع  م  جَ  م  كُ ي  لَ إ   هللا   ولُ سُ نّي رَ إ   اسُ ا الن  هَ ا أي  يَ  ل  قُ : "قوله تعالى -
ن  َشَجَرة  : "قوله تعالى - ض  م  ن  َوال بَح   أَق اَلم   َولَو  أَن  َما ف ي األَر  ر يَمّده م 

ه  َسب َعةُ  د   07لقمان" َحك يم   هللا  إن  هللاَ َعز يز   َكل َماتُ  َما نَف َدت   ر  أَب حُ  بَع 
القرآن خطّ مسطور بين دفّتين : "قول علي بن أبي طالب كّرم هللا وجهه -

 "ال ينطق إنّما ينطق به الّرجال
 أدلّة عقليّة مثل: 
االجتهاد حياة التّشريع فال بقاء لشرع ما لم يظّل الفقه واالجتهاد فيه " -

 5287/5288ص 0ج -أصول الفقه اإلسالمي -فتحي الّدريني" ذا فعالية وحركة حيّا
ذكر أمثلة تبيّن طبيعة النّّص القرآني في داللته على األحكام، ودور  -

 .العقل في استجالء مقصد الّشارع منه
 أمثلة واقعيّة: 
 .صرماإلمام الّشافعي رحمه هللا في العراق و اجتهاد :مثل قديمة - أ

بعض اجتهادات الفقهاء وفتاواهم بخصوص مسائل : معاصرة مثل - ب
 : من قبيل مستجّدة

بعض المعامالت الماليّة كبيع األسهم والّرقاع، والتّعامل بالّدينار  -
 .اإللكتروني

 .بعض القضايا الطّبيّة كنقل الّدم وزرع األعضاء -
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وضوح 
 المنهج

 
 عرض المضامين وتنظيمها وتناسق األفكار  حسن التّدّرج في

 :وارتباط بعضها ببعض
 :أن يتضّمن التّحرير

  :يعتنى فيها بـ مقّدمة

  التّأكيد على قدرة النّّص  :يتنّزل فيه الموضوعتحديد اإلطار العاّم الّذي
 .القرآني على اإلحاطة بقضايا النّاس في مختلف األزمنة واألمكنة

 إلى أّي مدى أسهمت طبيعة النّّص القرآني : ضبط اإلشكاليّة المطروحة
 في إغناء المنظومة التّشريعيّة؟

 تحديد اإلشكاليّات الفرعيّة. 
 ما هي خصائص الخطاب القرآني في مجال التّشريع؟ -
ما دور مناهج التّشريع في استثمار خصائص الخطاب القرآني لمواكبة  -

 متغيّرات الواقع؟
 ما هي مقتضيات تحقيق مبدأ خلود الّشريعة واستماريّتها؟ -

 : يُعتنى فيه بـ اجوهر
 :خصائص الخطاب القرآني في مجال التّشريع .1
تعليل  -الجمع بين خاّصيتي الثّبات والمرونة -الواقعيّة -الّشمول -العموم -

الخطاب  تنّوع تصاريف -قابليّته لتعّدد األفهام -األحكام بمصالح العباد
 .القرآني

 :دور مناهج التّشريع في تحقيق استمراريّة الّشريعة اإلسالميّة .2
مناهج التّشريع آليّات تستنبط عن طريقها األحكام الّشرعيّة الظّنّية من  -

 .األدلّة التّفصيليّة
وتناهيها من ناحية، وتغيّر  مناهج التّشريع فرضتها طبيعة النّصوص -

 .نيةالواقع اإلنساني من ناحية ثا
أسهمت هذه المناهج في إحداث مواءة بين ثبات النّّص ومتغيّرات  -

 .الواقع
عبّر المجتهدون من خاللها عن أهّميّة دورها في استيعاب حركة  -

 .العصر، والتّعامل معها من خالل قيم اإلسالم الخالدة
حقّق المجتهدون بواسطتها ارتباط المسلم بدينه وعدم خضوعه  -

 .لمقتضيات الهوى
ذكر نماذج من المناهج وإيراد أمثلة عمليّة للتّشريع بمقتضاها، وبيان  -

القياس، : )دورها في إيجاد أحكام شرعيّة ألقضية غير منصوص عليها
االستحسان، المصالح المرسلة، االجتهاد المقاصدي، القواعد 

 ....(الفقهيّة
زمنيّا تمّكن بعض المناهج من تعدية أحكام األصول إلى الفروع الالحقة  -

 (.القياس مثال. )في ظهورها لالشتراك في العلّة
 :(حدود القول) النّقاش .3
ال يكفي توفّر نّص قرآنّي يمتاز بالحركيّة والمرونة حتّى يحيط بقضايا  -

النّاس ومشاغلهم عبر مختلف األزمنة واألمكنة، بل ال بّد من حسن 
 .تفعيل هذه الخصائص

يوجد عقل مسلم قادر على خلق ال معنى للقول بخلود الّشريعة ما لم  -
 .عالقة جدليّة بنّاءة بين النّص والواقع

واقع المسلمين اليوم وما يعانونه من فراغ تشريعّي يدّل على أزمة  -
 .العالقة بين النّص والعقل والواقع

 :خاتمة
 مثل حوصلة أهّم ما توّصل إليه المترّشح من أفكار: 
ثبات النّص القرآني وتناهي أحكامه ال يلغي حركيّته ومرونته التي  -

 .تستوجب وجود مجتهدين يفقهون النّص والواقع معا
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ن تثمين جهود المسلمين في القرون األولى التي عبّروا من خاللها ع -

 .لّياتها في سلوكاتهم التّشريعيّةوعيهم مقتضيات الّزمن، فكانت تج
 جديدة ى آفاقإمكانيّة فتح الموضوع عل: 
 .ضرورة تطوير االجتهاد المقاصدي ليلبّي حاجات المسلمين اليوم -
-  

طرافة 
 األفكار

 
 :مطلوب من قبيلالمترّشح لل تمثّلعمق  إضافات نوعيّة تدّل علىتقديم  

إلى فوضى الفتاوى المعاصرة لدى المسلمين، وضرورة إيجاد  اإلشارة  -
 .أطر اجتهاديّة أكثر تنظيما وتخّصصا على غرار مجمع الفقه اإلسالمي
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