السند:
ّ
ِ
❶ قال تعاىل" :ونََّزلْنَا علي َ ِ
الشريعة قائمة على مبادئ إسالميّة
كل َش ْيء" (النّحل .)98 /على ❷ ّ
اب تِْب يَانا ل ِّ
َْ
ك الكتَ َ
َ
األول ،وإليه ومستلهمة هلا ،لكنّها تركيب قانوينّ قام
ضوء هذه اآلية وأمثاهلا ّقرر العلماء مجيعا أ ّن القرآن أصل ّ
الشريعة ّ
حجيّتها واعتبارها .ولكن إذا به الفقهاء من وجهة نظر حاجات
ترجع داللة األدلّة األخرى ،فهو الّذي ّ
دل على ّ
وضعنا جبانب ذلك قوله تعاىل" :وأَنْزلْنا إِلَيك ِّ ِ
ي للنَّ ِ
اس َما ن ِّزَل جمتمعهم التّارخييّة واحمللّيّة .ورّّبا كان
َ ََ ْ َ
الذ ْكَر لتبَ َّ
إِلَْي ِهم"(النّحل ،)44 /مثّ استعرضنا آيات األحكام فيه ،وجدنا أ ّن أكثر بيانه بإمكاهنم وإمكان غريهم يف ظروف خمتلفة
ئي ليفسح اجملال لرسول اهلل ليقوم وأوضاع أخرى وانطالقا من القيم واملبادئ
إمجايل ال
لألحكام
ّ
تفصيلي ،وكلّي ال جز ّ
ّ
ليتسّن للمجتهدين استعمال عقوهلم يف تطبيق كلّياته اإلسالميّة نفسها ،إجياد تركيبات مباينة
بالبيان الّذي أمره به ،و ّ
بالضرورة
مر األزمان نسبيّا ،أي خمتلفة دون أن تكون ّ
حسبما حي ّقق للنّاس مصاحلهم ويتالءم مع خمتلف البيئات على ّ
مناقضة أو نافية لألوىل.
الشريعة ويتجلّى عمومها وأبديّتها.
لتظهر مرونة هذه ّ
الرابعة3441 ،ه 3891 -م ،ص341
دّ .
حممد مصطفى شليب ،أصول الفقه اإلسالمي ،ال ّدار اجلامعيّة ،بريوت ،الطّبعة ّ

السند:
أسئلة فهم ّ

د .برهان غليون ،فلسفة التّج ّدد اإلسالمي ،جملّة االجتهاد ،العدد
السنة الثّالثة 3433ه 3883-م ،ص.111
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السند.
 .3ح ّدد اإلشكال الّذي يعاجله ّ

وعرفه اصطالحا.
 .1اذكر ال ّدليل ّ
السند ّ
لكل من اجلملتي املسطّرتي يف ّ
الشرعي املناسب ّ

اخلاصيّتي الواردتي يف اجلدول التّايل بعد نقله إىل ورقة االمتحان.
 .1اكتب آية قرآنيّة أو حديثا نبويّا يناسب ّ
الخاصيّة
ع /ر
ّ
الشمول
3
ّ
الواقعيّة
1
سؤال حترير املقال:

اآلية أو الحديث النّبوي

النص وحت ّديات الواقع.
االجتهاد يف جمال التّشريع
اإلسالمي ضرورة تفرضها طبيعة ّ
ّ
وبي أمهّيّة ما قد حيصل بي اجملتهدين من تباين يف النّتائج.
حلّل ذلكّ ،

السند9( :نقاط)
أسئلة فهم ّ
مقاييس إسناد
األعداد

األجوبة
األول:
السؤال ّ
ّ )1

السند :ما دور االجتهاد يف توسيع دائرة التّشريع واالستجابة لقضايا النّاس املتج ّددة؟
اإلشكال الّذي يعاجله ّ
السؤال الثّاني:
ّ )2

المصطلح

الجملة

ليفسح اجملال لرسول اهلل
ليقوم بالبيان.

السنّة
ّ

ليتسّن للمجتهدين
و ّ

االجتهاد

استعمال عقوهلم.

السؤال الثّالث:
ّ
ع /ر
3
1

الخاصيّة
ّ
الشمول
ّ
الواقعيّة

كل إجابة أخرى صحيحة.
مالحظة :تقبل ّ

41

التّعريف

الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم من
كل ما صدر عن ّ
هي ّ
قول أو فعل أو تقرير ممّا يصلح أن يكون دليال حلكم

شرعي.
ّ

44

(إذا توقّفت اإلجابة عند كلمة "تقرير"تقبل إجابته)

الشريعة
استفراغ الوسع يف طلب العلم بأحكام ّ

اآلية أو الحديث النّبوي
ِ
قال اهلل تعاىل" :ونََّزلْنَا علي َ ِ
كل َش ْيء"
اب تِْب يَانا ل ِّ
َ َْ
ك الكتَ َ
(النّحل)98/
ِ
ِّين ي ْسر"
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم" :إ َّن الد َ
قال ّ

41

سؤال حترير املقال31( :نقطة)
المعايير

توافق المنتوج مع الموضوع:

المؤ ّشرات

مقاييس إسناد األعداد

التّالؤم مع املوضوع

ص أو الواقع.
توفّق املرت ّشح يف بيان دواعي االجتهاد سواء على مستوى النّ ّ

السند فهما وتوظيفا:
صرف في ّ
حسن التّ ّ

السند ّبا يساعد املرت ّشح على طرق املوضوع ومعاجلته ،مثل طرق
استعمال املعلومات واألفكار الواردة يف ّ
تعّب عن
مفصل ،كلّي ،جزئي )...وأ ّن االجتهادات يف جمال التّشريع ّ
ص على األحكام (جمملّ ،
داللة النّ ّ
حاجات اجملتمع يف حلظة تارخييّة معيّنة.
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سالمة المضامين المق ّدمة:

سالمة املعلومات

 مفهوم االجتهاد.ص وحت ّديات الواقع.
 دواعي االجتهاد :طبيعة النّ ّ -تارخييّة اآلراء االجتهاديّة.

النص ،االجتهاد ،القطعي /الظّ ّّن ،األصل /الفرع،
تمثّل المصطلحات والمفاهيم المتّصلة بالموضوعّ :
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الشرعي...
العلّة ،املصلحة ،املقصد ّ

تح ّكم المتر ّشح في اللغة المستخدمة رسما وتركيبا.

دعم األفكار وتأييدها بشواهد نقليّة و/أو عقليّة و/أو أمثلة واقعيّة.

 أدلّة نقليّة مثل:

الّبهنة واالستدالل

ِ
الكتَاب ِمْنه آيات ْحم َكمات ه َّن ُّأم ِ
ك ِ
الكتَ ِ
اب َوأ َخر متَ َش ِاِبَات"
 قال اهلل تعاىل" :ه َو الَّذي أَنْ َزَل َعلَْي ََ
َ
َ
(آل عمران)1/
ِ َّ ِ
ِ
 وقال أيضا" :ولَو رُّدوه إِ َىل َّ ِ ِين يَ ْستَ ْنبِطونَه ِمْن ه ْم" (النّساء)91/
َْ َ
الرسول َوإ َىل أ ِويل األ َْم ِر مْن ه ْم لَ َعل َمه الذ َ
 أقر الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم معاذا عندما بعثه إىل اليمن على االجتهاد ،حي سأله" :كيف تَ ْق ِضي
ْ َ
ّ ّ
ال :أَقْ ِ
ال بِسنَّ ِة رس ِ
ضي بِكتَ ِ
ال فَِإ ْن َلْ َت ْد؟
ول اهللِ ،قَ َ
ال فَِإ ْن َلْ َِت ْد؟ قَ َ
اب اهللِ ،قَ َ
ضاء؟ قَ َ
ض لَ َ
ك قَ َ
إِذَا َعَر َ
َ
ول رس ِ
ول اهللِ ملا ي ْر ِضي
ال َعلَْي ِه
الس َالم :احلَ ْمد هللِ الَّ ِذي َوفَّ َق َرس َ
ال :أَ ْجتَ ِهد َرأْيِي َوَال آلو .فَ َق َ
قَ َ
الص َالة َو َّ
ّ
َ
َ
اهللَ َوَرسولَه" (أبو داود)
 أدلّة عقليّة مثل:
الشارع منه.
النص القرآين ودور العقل يف استجالء مقصد ّ
 تقدمي أمثلة ّتبي طبيعة ّ
 أمثلة واقعيّة مثل:
 وقائع احلياة املتج ّددة حتتاج إىل اجتهاد. -مناذج الختالف اجملتهدين( .اختالفهم يف تقسيم العطاء مثال)

حتوله من
تغري الظّروف واألحوال (اإلمام ّ
 مناذج لرتاجع بعضهم عن اجتهاداته بسبب ّالشافعي عند ّ
العراق إىل مصر.)...
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درج في عرض المضامين وتنظيمها وتناسق األفكار وارتباط بعضها ببعض:
حسن التّ ّ

يتضمن التحرير:
أن ّ

 المق ّدمة :يعتّن فيها ب :

تطور احلياة وت ّدد وقائعها يقتضي مواكبة التّشريع
العام الّذي ّ
 حتديد اإلطار ّيتنزل فيه املوضوعّ :
هلا...
 ضبط اإلشكاليّة املطروحة :مدى أمهّيّة االجتهاد يف التّشريع اإلسالمي. حتديد اإلشكاليّات الفرعيّة :ما تعريف االجتهاد؟ ما دواعيه؟ ما أمهّيّة ما قد حيصل بياجملتهدين من اختالف؟

 الجوهر :يعتّن فيه ب :
-3

تعريف االجتهاد.

 -1دواعيه.
ص:
أ-
طبيعة النّ ّ
النص إىل االجتهاد وإعمال العقل.
 oدعوة ّ
نص (قرآنا وسنّة) محّال أوجه.
 oهو ّ

وضوح املنهج

تنوع تصاريف اخلطاب القرآين والنّبوي.
ّ o
عامة وقضايا كلّيّة.
 ورود بعض النّصوص يف شكل قواعد ّ -انبناؤها على مبدأ التّعليل.

 مراعاهتا للمصلحة.الشارع من ذلك.
خاصا أو مطلقا ممّا يقتضي البحث عن مراد ّ
عاما أو ّ
ص ّ
 قد يرد النّ ّلكن
تنوع النّصوص من حيث القطعيّة والظّنّ يّة :فنصوص القرآن كلّها قطعيّة من حيث الورود ّ
 ّظن
بعضها ّ
قطعي الورود وال ّداللة ،أو قطعي الورود ّ
ظّن ال ّداللةّ ،أما النّصوص النّبويّة فمنها ما هو ّ
وظّن الداللة ،ويقتضي ذلك إعمال
ظّن الورود ّ
قطعي ال ّداللة أو ّ
ال ّداللة ،ومنها ما هو ّ
ظّن الورود ّ
العقل ملعرفة املراد منها.
لكل
 oتفاوت العقول يف إدراك املراد من النّصوص الختالف الثّقافات واألفق املعريف ّ
جمتهد.
يضطر العقل إىل
 oتناهي النّصوص :جاءت نصوص األحكام حمدودة من حيث العدد ّمما
ّ
ابتكار آليّات ومناهج تساعد على إعطاء أحكام مناسبة ملا يستج ّد من الوقائع فظهر
القياس واالستحسان واملصاحل املرسلة وحنو ذلك من مناهج التّشريع اإلسالمي.

ب -حت ّديات الواقع:
بتغري األزمان واألشخاص.
 عدم تناهي الوقائع :ال تعرف األحداث استقرارا ،فهي تتج ّدد ّتغري ظروف النّاس وأحواهلم بل إدراكاهتم ومعارفهم ممّا
وتطور الزمن ال يعّن فقط ّ
 إ ّن ّتغري الواقع ّ
يؤدي إىل تديد النّظر يف النّصوص.
ّ
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أهميّة ما قد يحدث من اختالف بين المجتهدين:
ّ

 االختالف بي البشر ظاهرة طبيعيّة وصحيّة.النص القرآين والنّبوي وثرائه ،وهو ما مسح بتع ّدد األفهام.
 ّيعّب االختالف عن غّن ّ
وتنوعها( .ظهور املذاهب الفقهيّة
 تاريخ التّشريع اإلسالمي يشهد حبصول تع ّدد االجتهادات ّاملختلفة)...
 يع ّد االختالف بي اجملتهدين من مظاهر ثراء احلضارة اإلسالميّة.تنوع اآلراء على االستجابة إىل التّح ّديات بأفضل احللول.
 يساعد ّالتوصل إليه ممّا يسمح بالتّجديد وإعادة النّظر
يعّب التّ ّنوع واالختالف عن نسبيّة ما متّ
 ّّ
واإلبداع.
كل ما يناسب حاله ،ممّا جينّبه
 االختالف توسعة على املكلّفي إذا ما روعيت آدابه ،حيث جيد ّالشارع.
الوقوع يف احلرج واملش ّقة وذلك من مقاصد ّ
لكل زمان ومكان.
 قدرة التّشريع اإلسالمي على مواكبة الواقع ّتدل على صالحه ّ

تتضمن:
ج -الخاتمةّ :

طرافة األفكار

النص وحت ّديات الواقع ،لكنّه
 حصيلة النّتائج ّاملتوصل إليها (االجتهاد ضرورة شرعيّة أملتها طبيعة ّ
مقيّد بضوابط متنعه من أن حييد عن حتقيق أهدافه)
 فتح املوضوع على أفق جديد من قبيل( :االجتهاد يف التّشريع اليوم :الواقع واآلفاق؟)تدل على عمق متثّل املرت ّشح للمطلوب يف اإلشكاليّة مثل :بيان شروط
تقدمي إضافات نوعيّة ّ
اجملتهد وجماالت االجتهاد املعتّب شرعا...
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