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ربط مهارات التفكري يف تدريس علم أصول الفقه 
 اإلسالمي لطلبة القانون 

 

 * الدين حامد حسونه عارف عز 

 

 

  

 مهارات التفكير في تدريبه على تحصيل  _ امللخص
ُ

ف ِّ
 
جاء هذا البحث لبيان كيفية تدريس علم أصول الفقه اإلسالمي لطالب القانون على نحو ُيَوظ

لكة  الفائدة املرجوة له من هذا العلم فيما يتصدى له من مهام قانونية في مستقبل أيامه؛ بحيث تحصل له بهذه الكيفية في تدريس هذا العلم م

  ة في التعامل مع النصوص القانونية يقتدر بها على استعمال القواعد واملباحث األصولية في تفسير النصوص، وتطبيقها، واالجتهاد القضائي راسخ

إلفادة  على افيما لم تتناوله من الوقائع والقضايا؛ مع أن كال من التفسير، والتطبيق، واالستنباط من أهم مهارات التفكير؛ وأن قدرة طالب القانون 

 لذلك على اتقانه ملهارات التفكير في استعمال القواعد واملباحث األصولية التي استمدها
ٌ

 من علم أصول الفقه في تخصصه القانوني متوقفة

القانون   واستفاَدها علم القانون الوضعي من علم أصول الفقه في التفسير والتطبيق واالجتهاد؛ وهو ما دعاني من ثم إلى التركيز في تدريس طالب

يه. 
 
 على ربط تلك املهارات، بتلك االستمدادات، كما يوضحه هذا البحث وُيجل

 مهارات التفكير، طرق التدريس، طرق تدريس علم أصول الفقه لطلبة القانون، فوائد علم أصول الفقه لعلم القانون.   الكلمات املفتاحية:
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  القانون  لطلبة اإلسالمي الفقه أصول  علم تدريس في  التفكير  مهارات ربط
 املقدمة . 1

تدريُس طالب القانون علَم أصول الفقه اإلسالمي إلى هذا البحث  هدف     

ُِّبه على اإلفادة من هذا العلم فيما يتصدى له من مهام قانونية 
على نحو ُيَدر 

األسلوب في تدريس هذا العلم في مستقبل أيامه؛ بحيث تحصل له من هذا 

ملكة علمية راسخة في التعامل مع النصوص القانونية من جهة تفسيرها، 

وتطبيقها، واالجتهاد القضائي فيما لم تتناوله من الوقائع والقضايا؛ مع أن 

كال من التفسير، والتطبيق، واالستنباط من أهم مهارات التفكير؛ وأن قدرة 

من علم أصول الفقه في تخصصه القانوني طالب القانون على اإلفادة 

 لذلك عل
ٌ
ت تخصصه من هذا تقانه ملهارات التفكير في استمداداإى متوقفة

من ثم إلى التركيز في تدريسه على ربط تلك  ا الباحثالعلم؛ وهو ما دع

يه. ِّ
 
أن على  املهارات، بتلك االستمدادات، كما يوضحه هذا البحث وُيجل

 إلى أربعة أمور: لفت النظر ههنا ي الباحث

من األمثلة لربط مهارات التفكير الباحث سوقه يفيما  أنهأحدها: 

قتصر على األمثلة والذي ا  –باستمدادات علم القانون من علم أصول الفقه 

في هذا البحث  الباحث القانونية، دون األمثلة الشرعية؛ إذ ليس من مقصود

  توظيف مهارات التفكير في تدريس علم أصول الفقه
 
، لطالب القانون مطلقا

تدريب طالب القانون على استعمال علم أصول  هنا قصوداملولغيره، بل 

 
 
من وظائف علمية في التعامل مع القانون،  الفقه فيما يتصدى له مستقبال

 
 
 بوصفه قاضيا

 
 ، أو محاميا

 
 ، أو مقننا

 
  ، أو فقيها

 
؛ فإن هذا املقصود ال قانونيا

ن إال أن لو كانت األمثلة املسوقة له منتزعة من يتأتى وال يحصل لطالب القانو 

القانون ذاته، ال من نصوص كتاب أصول الفقه، وال من نصوص الشريعة 

 اإلسالمية. 

دمج بين مهارتين فأكثر في الورقة الواحدة من أوراق قد  الباحث على أن      

ثلة مانون من األصول؛ وذلك ألن بعض األ ربط املهارات باستمدادات علم الق

 تتضمن في اإلجابة عنها أكثر من مهارة من مهارات التكفير. 

 الباحث سوقه يفيما  هوالثاني: أن
 
خص ي -من األمثلة لذلك الربط أيضا

بالسوق ما تعلق منها بقضية حقوق املرأة، وحقوق غير املسلمين في الدول 

ــُبه النص على اإلسالمية، وما تعلق بخطاب الكراهية وحرية التعبير، وبما  ِّ
ُيـــَرت 

أن اإلسالم ديَن الدولة في كثير من دساتير الدول اإلسالمية؛ بما أن كلَّ ذلك 

مثاُر جدل ونقاش واسع بين القانونيين في استدالالتهم بالنصوص القانونية 

في موضوعه، وأن من املهم لطالب القانون أن يستند إلى قواعد أصول الفقه 

 -من بعُد  –تلك النصوص وتوجيهها، وليكون ذلك في تصحيح االستدالل ب

 
 
  مجاال

 
 .لديهإلعمال مهارة )التفكير الناقد(  تطبيقيا

ادات في التمثيل لذلك الربط بين مهارات التفكير واستمد الباحث والثالث: أن 

اد األسئلة بمعزل عن جوابها، بل كتفي بإير يالقانون من علم األصول، ال 

  سوق مع كل سؤال جوابه؛ي
 
 ليتبين بذلك كيف أن ذلك السؤال يحقق حقا

 
 
مهارة التفكير املناسبة له، وكيف أن السؤال الواحد يصح أن يكون  وفعال

 
 
  مثاال

 
ألكثر من مهارة من مهارات التفكير املتنوعة، وليكون في عرض  مناسبا

الجواب الصحيح على الطلبة بعد سماع أجوبتهم تدريب لهم على ممارسة 

 .تلك املهارات

ــوالراب ـــف  ثـــاحـــالب ع: أن ــ ــــي أمثلـ  ي موضوع هذا ــالتفكير فارات ـــف مه ــــ ة توظيـ

  اعتناء   اعتنى البحث، 
 
  خاصا

 
  بالجانب التربوي الديني، بوصفه هدفا

 
 وجدانيا

ِّ الفوائد التي ينبغي 1من أهداف التعليم ]
[؛ وبخاصة أن هذه الفائدة من أَجل 

حصولها لطالب القانون من دراسة مادة شرعية شديدة التعلق بعلوم 

 الشريعة اإلسالمية.

 الدراسات السابقة . 2

من أفرد بالبحث املستقل موضوع ربط  – هفي حد بحث – الباحث جديلم       

علم أصول الفقه اإلسالمي؛ باستمدادات علم القانون من مهارات التفكير 

دراسة علمية بعنوان )دمج مهارات التفكير في تدريس  –فقط  – بل وجد

الذي نشر دراسته هذه في  [2أصول الفقه اإلسالمي( للدكتور حمزة حماد ]

كتاب محكم بدعم من جامعة اإلمارات. والكتاب يتناول توظيف مهارات 

يس علم أصول الفقه اإلسالمي لطلبة الشريعة وطلبة القانون التفكير في تدر 

على السواء، ومؤلفه يتحرى إيصال مادة علم أصول الفقه إلى الطالب عبر 

 
 
، وال على استمدادات تلك املهارات، ولكنه ال يركز على طالب القانون حصرا

 
 
من ؛ ولهذا كانت جميع أمثلته في كتابه علم القانون من علم األصول حصرا

نصوص القرآن والسنة، ونصوص كتب أصول الفقه اإلسالمي، ال من 

نصوص القانون، ولم يركز فيما ساقه من األمثلة على ش يء من تلك 

يزيد على هذا الكتاب  البحث الحالياالستمدادات البتة. وبعبارة أخرى: فإن 

الفقه تدريب طالب القانون على االستفادة من علم أصول يجعل من في أنه 

في عمله القانوني غاية مباشرة، ومقصودا أوليا اصليا، حين أن هذا الكتاب 

 
 
  يجعل ذلك غاية غير مباشرة، ومقصودا

 
  تبعيا

 
بعد املقصود األول منه،  جائيا

وهو تدريس طالب القانون وغيره مادة علم أصول الفقه اإلسالمي، بال 

 التفات خاص إلى استمدادات علم القانون منه.

 :البحث منهج

املنهج االستقرائي في تتبع مواضع استمداد اعتمد البحث الحالي على       

عِّ مهارات 
تبُّ
َ
واستفادة علم القانون من علم أصول الفقه اإلسالمي، ثم ت

التفكير املناسبة لكل موضع من تلك املواضع، ثم تتبع األمثلة القانونية التي 

 ملواضع. يمكن من خاللها ربط تلك املهارات بتلك ا

  – الباحث أما طريقة عرض املادة العلمية في هذا البحث: فقد آثر      
 
 طلبا

 يأن  –لالختصار
 
ذكر يمداد القانون من علم األصول، ثم موضع است ذكر أوال

مهارات التفكير املناسبة لربطه بها، ثم أورد ما يتيسر من أمثلة قانونية 

ارات املناسبة في تدريس علم أصول يتحقق فيها ربط ذلك االستمداد بتلك امله 

 الفقه لطالب القانون.

 التعريف بالتفكير، ومهاراته، والفرق بينهما: املبحث األول 

عماُل العقلِّ في املعلوم للوَصول : أوال: التعريف بالتفكير ُر: إِّ
ْ
ك التفكير لغة: الفِّ

  [.3إلى معرفة مجهول ] 
 
: سلسلة من النشاطات العقلية والتفكير اصطالحا

التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض ملثير، ويتم استقبال ذلك املثير عن طريق 

[. وهو أنواع، منها: التفكير اإلبداعي، 4واحد أو أكثر من الحواس الخمسة ]

والتفكير الناقد، والتفكير، وحل املشكالت، واتخاذ القرار، والتفكير فوق 

 [. 5املعرفي ]

املهارة لغة: من مهر في الش يء مهارة: إذا  ثانيا: التعريف بمهارات التفكير:

 
 
هِّ حاذقا ُهَو ماهر. وهأحكمه َوَصاَر بِّ

َ
ـــي أيضــــ؛ ف  ـ

 
 درة على أداء عمل بحذق  ــ: قا
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  .[6] وبراعة
 
: األداء املتقن لعملية معينة، بدرجة عالية من واملهارة اصطالحا

القائم على الفهم وحسن السرعة واإلتقان، مع اقتصاد في الجهد املبذول، 

 [.7التصرف ]

أما مهارات التفكير، فيقصد بها في االصطالح: عمليات عقلية محددة       

نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة املعلومات والبيانات؛ لتحقيق 

أهداف تربوية متنوعة تتراوح بين تذكر املعلومات، ووصف األشياء، وتدوين 

األمور، وتصنيف األشياء، وتقييم الدليل، وحل  املالحظات، الى التنبؤ ب

 [. 8املشكالت، والوصول الى استنتاجات ] 

ولها صور أو أنواع، منها: مهارة القياس، ومهارة االستنتاج أو االستنباط،      

ومهارة الربط، ومهارة االستقراء، ومهارة النقد أو التفكير الناقد، ومهارة 

رة التفسير أو التعليل، ومهارة حل التصنيف، ومهارة التطبيق، ومها

املشكالت، ومهارة املقارنة، ومهارة التلخيص، ومهارة الواقع والخيال، ومهارة 

الطالقة، ومهارة التسلسل، ومهارة إدراك األخطاء، ومهارة تحديد الهدف، 

 ومهارة النظر في البدائل، وغير ذلك من مهارات تتعلق بالتفكير ـ

 راته:الفرق بين التفكير ومها

يتلخص هذا الفرق في: أن التفكير عملية كلية يقوم الفرد عن طريقها      

بمعالجة عقلية للمدركات الحسية، واملعلومات املترجمة لتكوين األفكار، أو 

االستدالل لها أو الحكم عليها. وتتضمن اإلدراك، والخبرة السابقة، واملعالجة 

ما أوضحناه آنفا من أنها عمليات  الواعية، والحدس. أما مهارات التفكير فهي 

عقلية محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة املعلومات 

 [. 9والبيانات؛ لتحقيق أهداف تربوية متنوعة ]

على أننا ههنا نقتصر من مهارات التفكير املذكورة على ما تقع الحاجة إليه     

التعريف بكل   مع –في موضوع هذا البحث، دون ما ليس كذلك منها، وهي

 
 
 [: 10تسع مهارات ]  – واحدة منها آتيا

مهارة االستنباط أو االستنتاج: وهي إعطاء املتعلم القاعدة العامة؛  -1

ليتوصل بها إلى تفسير املواقف الجزئية املفردة. أو هي: القدرة على إيجاد 

 معلومات جديدة، من املعلومات املتوافرة، باالعتماد على التشابه.

 ومهارة 
 
في تدريس أصول الفقه لطلبة القانون  االستنباط مهارة تستعمل كثيرا

 
 
 بطريقة استخراج الحكم من النص القانوني، وبطريقة القياس عليه أيضا

 فيما لم يتناوله من الوقائع والقضايا. 

مهارة الربط: وهي الربط بين أمرين بينهما عالقة. كربط الحكم بدليله،  -2

 ، وربط املسألة بموضوعها الذي تتعلق به.وربط األسباب بالنتائج

مهارة االستقراء: وهو الوصول إلى التعميمات من خالل دراسة الجزئيات  -3

من املواقف أو الصور أو الحقائق؛ بحيث ينتقل املتعلم من الجزئيات إلى 

 الكليات.

مهارة النقد أو التفكير الناقد: وهي عملية تتضمن القيام بفحص دقيق  -4

ما؛ بهدف تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف فيه، من خالل  ملوضوع

 
 
  تحليل املوضوع وتقييمه؛ استنادا

 
للنقد أو للحكم.  إلى معايير تتخذ أساسا

ومن فوائد هذه املهارة للمتعلم: أن يحرص على وجود أساس أو سند ملا يقوله 

 أو يحكم به. 

مهارة التصنيف: وهي تعلم الخصائص املشتركة بين مفردات فئة معينة،  -5

غير متوافرة في فئة معينة أخرى؛ ثم إيجاد طريقة للفصل بين املفردات 

ئة التي تخصها؛ فإذا طلب منا تصنيف مجموعة وإلحاق كل مفردة منها بالف

من املفردات أو الجزئيات أو األفكار؛ فإننا نفحصها أوال، ثم إذا رأينا بين 

بعض املفردات خصائص مشتركة تجمعها؛ فإننا نقوم فصلها على حدة، 

 ونستمر في ذلك حتى يصبح عندنا عدد من املجموعات.

يم والقوانين والحقائق والنظريات مهارة التطبيق: وهي استخدام املفاه -6

التي سبق للطالب تعلمها، لحل مشكلة تعرض له في موقف جديد. ويعد 

 
 
  التطبيق هدفا

 
  تربويا

 
، ألنه يرقى باملتعلم إلى مستوى توظيف املعلومة في مهما

 التعامل مع مواقف أو مشكالت جديدة.

 والواقع أن مهارة التطبيق تعد من أشيع وأكثر امل       
 
في  هارات استعماال

وبخاصة تدريس أصول  –ولغيرهم –تدريس أصول الفقه لطلبة القانون 

الفقه بطريقة تنزيل األحكام والقواعد الكلية على الوقائع والقضايا الجزئية 

 [. 11القديمة واملعاصرة التي تعرض على الطالب ثم يطلب منه الحكم فيها ]

ية عقلية غايتها إضفاء معنى على مهارة التفسير أو التعليل : وهي عمل -7

خبراتنا الحياتية، أو استخالص معنى منها. وتؤدي الخبرة السابقة للمتعلم 

 
 
  دورا

 
في تنمية مهارة التفسير؛ ألنها تساعد على تعميق الفهم ووضوح  أساسيا

املعنى والتوصل إلى معرفة جديدة عن طريق الربط بين الخبرة الحالية والخبرة 

 السابقة.

أن مهارة التفسير والتعليل في تدريس أصول الفقه لطالب القانون تكون  على

 
 
بطريق مطالبته ببيان معاني النصوص القانونية وبيان كيفية دالالت  غالبا

 
 
باستخراج علل األحكام التي  ألفاظها على تلك املعاني، وبطريق مطالبته أيضا

 [. 12ثبتت بتلك النصوص ]

السلوكيات والعمليات الفكرية املوجهة ألداء مهارة حل املشكالت: وهي  -8

مهمة ذات متطلبات عقلية معرفية، ويستخدم فيها الطالب ما لديه من 

معارف مكتسبة سابقة ومهارات من أجل االستجابة ملتطلبات موقف ليس 

مألوفا له، وتكون االستجابة بمباشرة عمل ما يستهدف حل تناقض أو اللبس 

ملوقف. وقد يكون التناقض على شكل افتقار أو الغموض الذي يتضمنه ا

للترابط املنطقي بين أجزائه، أو وجود فجوة أو خلل في مكوناته من جهة 

 
 
للتعليم ومحور النشاط؛ فيقوم  أخرى؛ فتجعل هذه الطريقة املشكلة أساسا

املدرس بدفع الطلبة للبحث عن حل للمشكلة مراعيا تحفيز الطلبة على 

نباط املواقف والحلول. ومن فوائد هذه الطريقة العمق واإلبداع في است

 ترسيخ أسلوب التفكير املستنير لدى الطلبة.

وأكثر ما تستعمل هذه املهارة في تدريس أصول الفقه، حين يطلب من        

 
 
 بين النصوص القانونية أو الشرعية. الطالب أن يزيل التعارض الواقع ظاهرا

مهارات التفكير األساسية؛ لتنظيم املعلومات مهارة املقارنة: املقارنة إحدى  -9

وتطوير املعرفة، وتتطلب عملية املقارنة التعرف على اوجه الشبه واالختالف 

بين شيئين أو أكثر عن طريق تفحص العالقات بينهما، والبحث عن نقاط 

 االتفاق واالختالف، ورؤية ما هو موجود في إحداهما ومفقود في اآلخر.

ر ما تستعمل مهارة املقارنة في تدريس أصول الفقه، حين يطلب على أن أكث      

من الطالب أن يفرق بين أمرين متشابهين، أو أن يفرق بين اآلثار القانونية 

 [.13املترتبة على أمرين من قسم واحد ]

فهذه مهارات التفكير التسع التي نحتاج في موضوع هذا البحث إليها، ننتقل 

مدادات علم القانون الوضعي من علم أصول الفقه عنها إلى الكالم على است

اإلسالمي؛ بوصف ذلك مقدمة ضرورية لربط مهارات التفكير بتلك 

 االستمدادات في تدريس علم أصول الفقه لطلبة القانون؛ فنقول: 
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 املبحث الثاني

استمدادات علم القانون من علم أصول الفقه اإلسالمي، وربط مهارات  

  :التفكير بها

املقصود باستمدادات علم القانون من علم أصول الفقه اإلسالمي: بيان        

املباحث والقضايا العلمية التي استمدها واستفادها علم القانون الوضعي 

من علم أصول الفقه اإلسالمي، في التفسير، أو التطبيق، أو االجتهاد 

 القضائي. 

وائد الجليلة التي يستفيدها علم والواقع أن القانونيين العرب أدركوا الف      

القانون من علم أصول الفقه اإلسالمي، فأداهم ذلك إلى االعتناء بهذا العلم 

 [: 14الشرعي من جهتين ]

 –بمباحثه ومسمياته املتنوعة  –إحداهما: أنهم جعلوا مساق أصول الفقه 

 
 
  مقررا أساسيا

 
من مقررات كليات القانون في العالم العربي؛ بحيث ال  وإجباريا

يتخرج طالب القانون من كليته إال بعد دراسة هذا املساق بمستوياته 

 املتعددة، ومسمياته املختلفة.

بل إن بعض الدول الغربية قامت بترجمة بعض كتب أصول الفقه إلى         

بعض جامعاتها، كما في اللغة االنكليزية، وتدريسها في كليات القانون في 

جامعة هارفرد في أمريكا، وقد تمت قبل زمن ترجمة رسالة اإلمام الشافعي في 

 [.15أصول الفقه إلى اللغة االنجليزية؛ لتدريسها في كليات القانون ] 

والجهة الثانية: أن من قوانين الدول العربية ما وقع النص فيه على إلزام 

ول الفقه واعتمادها في تفسير النصوص القاض ي بالرجوع إلى قواعد علم أص

 القانونية وفهمها.

حوال الشخصية األردني لعام من قانون األ  323فقد جاء في املادة        

: " يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون، وتفسيرها، وتأويلها، م2010

 [. 16وداللتها إلى أصول الفقه اإلسالمي ] 

        ن قانون املعامالت املدنية اإلماراتي وقد جاء في املادة الثانية م     
 
: " مثال

ـــع فـــرجــي ـــي فه ـ  ى قواعد وأصول الفقه ــه إلــأويلـــره وتـــ ص وتفسيــــم النـ

 [.  17اإلسالمي ]

وجاء في الفقرة األولى من املادة الثانية من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي 

النصوص التشريعية في هذا القانون، وتفسيرها، : " يرجع في فهم 2005 لسنة

 [. 18وتأويلها إلى أصول الفقه اإلسالمي وقواعده ]

وبالجملة فإننا باستقراء استمدادات علم القانون الوضعي من علم أصول      

، نستعرض منها ههنا  -الفقه االسالمي
 
 عشَر استمدادا

َ
تبين أن أهمها ثالثة

مستوى البكالوريوس منها على وجه الخصوص،  ثمانية هي أهمها، وما يناسب

مع ربط كل استمداد منها بمهارة التفكير املناسبة له، ثم التمثيل لذلك الربط 

 بما تيسر من األمثلة؛ طلبا لالختصار، وتركا للتطويل فنقول: 

)االستمداد األول(: أن النصوص القانونية العربية، كالنصوص الشرعية في 

م، واللفظ الخاص، واللفظ املطلق، واللفظ املقيد. وأن أن منها اللفظ العا

من اللفظ العام منها ما هو عام مطلق، وما هو عام مخصوص، وما هو عام 

يراد به الخصوص. وهو ما أحوج إلى أن َيستمد علُم القانون من قواعد 

 [.19دالالت األلفاظ من حيث وضعها للمعنى من مباحث علم أصول الفقه ] 

بط هذا االستمداد بمهارة التفكير املناسبة له في تدريس علم أمثلة على ر 

 أصول الفقه لطلبة القانون: 

أوال: مهارة التفكير املناسبة لهذا االستمداد : هما مهارة )التفسير والتعليل(، 

ومهارة )التطبيق(؛ نظرا إلى تعلق هذا االستمداد بتفسير النصوص القانونية 

منها مثال والخاص واملطلق واملقيد، وتخصيص في ألفاظها باستخراج العام 

د، ونظرا إلى تعلق هذا  ِّ
ص أو املقي  ِّ

د الدليُل املخص  العام وتقييد املطلق إن ُوجِّ

االستمداد أيضا بمعلومات سابقة لدى الطالب عن معيار العام والخاص 

واملطلق واملقيد مثال، وكيفية تخصيص العام وتقييد املطلق، وتطبيق ذلك 

صوص القانونية؛ ليعطي اللفظ حكمه عند تفسيره؛ بحيث إن كان على الن

أعطاه حكم العام بتعميم الحكم الثابت به على جميع  -مثال  -النص عاما

 أفراده الداخلة تحته بال استثناء، إال عند وجود الدليل املخصص. 

 
 
: من أمثلة ربط هذا االستمداد بمهارات التفسير والتعليل والتطبيق من ثانيا

 هارات التفكير املثاالن اآلتيان في الورقة األولى اآلتية:م

 1جدول 

رقم 

 الورقة 

 املوضوع  هدف الورقة  نوع املهارة

)التفسير والتعليل(   1

 و)التطبيق(

أن يفسر الطالب النصوص القانونية وفق قواعد اللفظ العام وتخصيصه، وقواعد اللفظ  

 املطلق وتقييده في أصول الفقه

أقسام اللفظ من حيث وضعه  

 للمعنى 

 :اآلتيين املثالين  عن باإلجابة قم وتقييده، املطلق واللفظ  وتخصيصه، العام اللفظ لقواعد دراستك ضوء في: الطالب عزيزي 

 

 2جدول 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال األول 

: " األردنيون أمام  من الدستور األردني 6في املادة  جاء

القانون سواء، ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات 

 ". لفوا في العرق أو اللغة أو الدينوإن اخت

استخرج من هذه املادة الدستورية ألفاظ 

 2العموم، ثم ابحث في إمكان تخصيصها باملادة 

من الدستور األردني التي تنص على أن اإلسالم 

دين الدولة، مبينا وجه التخصيص، واستند إلى 

ذلك كله في إثبات حكمك في مسألة حق املواطن 

األردني غير املسلم في تولي رئاسة الوزراء في  

 ن من الناحية القانونية.األرد

لفظ )األردنيون( عام؛ ألنه جمع معرف بأل االستغراقية؛ فيشمل غير  

املسلم من األردنيين في جواز توليه رئاسة الوزراء؛ وبخاصة مع تأكيد 

هذا العموم في املادة بالتصريح فيها بعدم التمييز بين األردنيين في  

من   22ما في املادة ومنها حق تولي املناصب العامة، ك –الحقوق 

ْص بأي   -الدستور األردني صَّ
َ
وإن اختلفوا في الدين. وهو عموم لم ُيـخ

  –نص قانوني من الدستور أو غيره َيشترِّط اإلسالَم في رئيس الوزراء 

إذ لم َيشترِّط الدستور األردني   -[20]حسب ما يقوله بعض القانونيين 

 أن يكون أردنيا.فيمن يتولى الوزارة إال  -منه  42في املادة  –
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 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال األول 

من   6ولكن التحقيق أنَّ هذا العموم في لفظ )األردنيون( في املادة 

الدستور األردني مخصوص بالنسبة إلى حق تولي رئاسة الوزراء من 

من الدستور ذاته التي نصت على أن   2املناصب العامة باملادة 

اط )اإلسالم دين الدولة(؛ فإن هذه املادة تدل بعبارة نصها على اشتر 

وهو دين الدولة   –اإلسالم فيمن يتولى رئاسة الوزراء؛ بما أن اإلسالم 

يمنع غير املسلم من تولي الحكم أو الوالية العامة، فيكون هذا   –

 بعبارة النص. 2العموم مخصوصا من هذه املادة 

من الدستور األردني يجوز أن   6كذلك فإن لفظ )األردنيون( في املادة 

تولي رئاسة الوزراء من املناصب العامة   يخصص بالنسبة إلى حق 

بالعرف؛ فإن العرف الدستوري في االردن جار بعدم تولية غير املسلم 

 رئاسة الوزراء منذ تأسيس الدولة إلى اليوم.

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال الثاني

م 2014ن الدستور املصري لعام م 141جاء في املادة 

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون  :" أنه

مصريا من أبوين مصريين، وأن ال يكون قد حمل أو 

أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن  

يكون متمتعا بحقوقه املدنية والسياسية، وأن يكون  

قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وأن  

أربعين سنة  ال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 

 ميالدية ". 

استخرج من هذه املادة الدستورية لفظا مطلقا،  

من الدستور  2ثم ابحث في إمكان تقييده باملادة 

املصري التي تنص على أن اإلسالم دين الدولة، 

مبينا وجه التقييد، واستند إلى ذلك كله في إثبات 

حكمك في مسألة حق املواطن املصري غير 

ي تولي رئاسة الجمهورية في ف -كالقبطي  –املسلم 

 مصر من الناحية القانونية.

لفظ )مصريا( في هذه املادة من الدستور مطلق؛ ألنه نكرة في سياق  

اإلثبات، ولكنه تقيد في هذه املادة بخمسة قيود ليس منها أن يكون  

املصري مسلما؛ فيدل بإطالقه من هذه الجهة على جواز أن يتولى غير 

رية في مصر؛ ألن القاعدة أن املطلق يجري على  املسلم رئاسة الجمهو 

َد به من القيود.  ِّ
ي 
ُ
 إطالقه فيما عدا ما ق

ولكن التحقيق أنَّ هذا اإلطالق في لفظ )مصريا( مقيد على التحقيق  

ُد إلطالقه بهذا القيد هو   ِّ
بقيد سادس هو كونه مسلما؛ والدليل املقي 

على أن)اإلسالم دين  من الدستور املصري ذاته التي نصت  2املادة 

الدولة(؛ فإن هذه املادة تدل بعبارة نصها على اشتراط اإلسالم فيمن  

  –وهو دين الدولة  –يتولى رئاسة الجمهورية في مصر؛ بما أن اإلسالم 

يمنع غير املسلم من تولي الحكم أو الوالية العامة، فيكون هذا  

دا من هذه املادة   ارة النص.بعب 2اإلطالق في لفظ )مصريا( مقيَّ

كذلك فإن لفظ )مصريا( في هذه املادة يجوز أن تقيد بالعرف؛ فإن  

العرف الدستوري في مصر جار بعدم تولية غير املسلم رئاسة  

 الجمهورية منذ أمد بعيد.

 

ل أن  هنا املثالين  هذين في التعليل مهارة من ولعل هذا      ِّ
 
 القانون  طالب يعل

 رئاسة تولي وحق األردن، في الوزراء رئاسة تولي حق من املسلم غير استثناء

 في  التنفيذية السلطة يتولى أن  املقبول  غير من بأن  -مصر في الجمهورية

 وإقامتها تنفيذها منه ُيطلب التي  ومبادئها بدينها يؤمن ال من اإلسالمية الدولة

 . الدولة في

 في  الشرعية كالنصوص العربية، القانونية النصوص أن  (:الثاني االستمداد)

 على  منها الواضح وأن . الواضح غير واللفظ الواضح، اللفظ أيضا منها أن 

 ما وهو غموضه؛ في مراتب على منها الواضح غير أن  كما وضوحه، في مراتب

 الوضوح حيث من األلفاظ دالالت قواعد القانون  علم يستمد أن  إلى أحوج

 [. 21]  الفقه أصول  علم مباحث من وعدمه

 علم تدريس في له املناسبة التفكير بمهارة االستمداد هذا ربط على أمثلة

 : القانون  لطلبة الفقه أصول 

 ،(والتعليل التفسير) مهارة هما: االستمداد لهذا املناسبة التفكير مهارة: أوال

 القانونية النصوص بتفسير االستمداد هذا تعلق  إلى نظرا ؛(التطبيق) ومهارة

 هذا  تعلق إلى ونظرا الواضح، وغير منها الواضح باستخراج ألفاظها في

 وأقسامه، الواضح معيار عن الطالب لدى سابقة بمعلومات أيضا االستمداد

 ليعطي القانونية؛ النصوص على ذلك وتطبيق وأقسامه، الواضح غير ومعيار

ال النص كان إن  بحيث تفسيره؛ عند حكمه اللفظ كِّ
ْ
ا أو ُمش يًّ  - مثال - خفِّ

لِّ  حكم أعطاه كِّ
ْ
 وإن . خفائه أو إشكاله إلزالة االجتهاد وجوب في الخفي أو الـُمش

 حتى  تفسيره عن التوقف في الـُمْجَمل حكم أعطاه – مثال – ُمـْجَمال النص كان 

 اللفظ أقسام من قسم كل إلى بالنسبة وهكذا به، املتكلم من بياُنه يرد

 .الواضح غير اللفظ وأقسام الواضح

 
 
 من والتطبيق والتعليل التفسير بمهارات االستمداد هذا ربط أمثلة من: ثانيا

 :اآلتية الثانية الورقة في اآلتي املثال التفكير مهارات
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 3جدول 

رقم 

 الورقة 

 املوضوع  هدف الورقة  نوع املهارة

والتعليل(  )التفسير  2

 و)التطبيق(

أن يفسر الطالب النصوص القانونية وفق قواعد اللفظ الخفي، وكيفية إزالة خفائه، وفق قواعد 

 اللفظ املشكل وأسبابه، وكيفية إزالة إشكاله.

أقسام اللفظ من حيث  

 الوضوح وعدمه

 :اآلتي املثال عن باإلجابة قم خفائه، إزالة  وكيفية وأسبابه، الخفي اللفظ لقواعد دراستك ضوء في: الطالب عزيزي 

 4جدول 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال 

من قانون   287نصت الفقرة الثانية من املادة 

العقوبات االردني على أنه: " يعاقب بالحبس 

تزيد على ثالثة أشهر او بغرامة ال تزيد  مدة ال 

 كل من تفوه في مكان عام 
 
على عشرين دينارا

وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت  

من شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور او 

 .املعتقد الديني لذلك الشخص اآلخر

 

استخرج من هذه الفقرة لفظا غير واضح، مبينا 

فية إزالة وكي -بحسب سبب عدم وضوحه -نوعه 

غموضه؛ واستند إلى ذلك كله في إثبات حكمك في 

 اإلنجيل  
َ
قضية رفعت عندك على عالم مسلم َوَصف

  -في محاضرة علمية على إحدى القنوات الفضائية 

بأنه كتاب ُمـَحـرَّف، ووصف الدين النصراني بأنه دين  

محرَّف يرد العقل بعض عقائده، وال يقبله هللا من 

 العبد.

انة الشعور الديني( واضح في داللته على كل ما فيه شتيمة  إن لفظ )إه

للذات اإللهية، أو لنبي من األنبياء، أو لكتاب سماوي مقدس، أو فيه  

ُر عنه من   ِّ
ُصُه وَيعيُبه وُيَنف  َنقَّ

َ
َوْصٌم للدين أو للكتاب املقدس بما َيـت

من أنواع اللفظ غير  - خفي(، ولكنه لفظ )ليست فيهأوصاف ذميمة 

في داللته على ما هو َوْصٌم للدين أو للكتاب املقدس بما  –اضح الو 

ُر عنه من أوصاف ذميمة  ِّ
ُصُه وَيعيُبه وُيَنف  َنقَّ

َ
ثبتت فيه بالدليل القاطع  َيـت

، وبخاصة إن كان يوَصُم بذلك في سياق علمي فكري بحت  أو الظاهر

سا على  يراد به انتقاد ذلك الدين أو الكتاب املقدس انتقادا علميا مؤسَّ 

 أدلة علمية قاطعة أو ظاهرة يسوقها متخصص في علم األديان. 

ُر   ِّ
ُصُه وُيَنف  َنقَّ

َ
ووجه هذا الخفاء: أن وصم الدين أو الكتاب املقدس بما َيـت

عنه من أوصاف ذميمة ثبتت فيه بالدليل القاطع أو الظاهر؛ يصدق  

را عليه أنه إهانة لذلك الدين أو الكتاب من جهة كونه ُمْنَتقِّ  ِّ
 منه وُمَنف 

 
صا

عنه، وُمغيظا أتباَعه ومعتنقيه. ولكنَّ وصمه بذلك يصدق عليه أيضا  

أنه خبر عن واقع علمي ثابت بأدلة قاطعة أو ظاهرة، وليس هو من هذه  

را عنه؛ فهو كالشهادة عند  ِّ
 منه وُمَنف 

 
صا الجهة إهانة له، وإن كان ُمْنَتقِّ

را عنه أو  القاض ي على املعتوه بأنه معتوه، وإن كان  ِّ
هذا الوصف فيه ُمَنف 

 حتى مغيظا ألهله. 

: فيكون إما بإلحاق ذلك الوصم وأما كيف االجتهاد إلزالة هذا الخفاء

صِّ والعيب والتنفير، وبخاصة مع ما  
َنقُّ بطرف اإلهانة؛ تغليبا لجانب التَّ

وهو   –يرتبه من إثارة الفتنة والنعرات الطائفية بين أتباع األديان. وإما 

بإلحاق ذلك الوصم بطرف الخبر العلمي الثابت بأدلته   –حيح الص

ا لباب   القاطعة أو الظاهرة؛ اعتبارا بأن في إلحاقه بجانب اإلهانة َسدًّ

 عن الحقائق العلمية الثابتة، واعتداء  
 
َية ْعمِّ

َ
الهداية إلى الدين الحق، وت

وبخاصة من عالم  -بعد ذلك على حرية التفكير والرأي والتعبير 

بل إن إلحاق ذلك الوصم بجانب اإلهانة يستلزم تجريم   –خصص مت

ِّ قراءتها إهانة للشعور الديني لغير املسلمين  
قراءة آيات من القرآن، وَعد 

[22] . 

 كذلك فإن هذه الفقرة من املادة املذكورة )
ٌ
ة
َ
ل كِّ

ْ
من أنواع اللفظ   –(ُمش

 من ثالث جهات: –غير الواضح 

من الدستور  2ا هو أقوى منها، وهو املادة : أنها معاَرضة بمالجهة األولى

األردني التي تنص على أن " اإلسالم دين الدولة". فإن هذه املادة تدل 

بعبارة نصها على أن من وظائف الدولة التي دينها اإلسالم أن تدعو إليه  

بيان التحريفات   –فيما درج عليه القرآن الكريم  -بوجوه كثيرة، منها 

لواقعة في غير اإلسالم والقرآن من األديان والكتب  والضالالت العقلية ا

َن له   ـَبيَّ
َ
املقدسة، وبيان عاقبة من يصر على تلك األديان عند هللا بعدما ت

 الحق.

: أنها معارضة بما هو أقوى منها من االعالنات العاملية   والجهة الثانية

لمي؛  واالتفاقيات الدولية الناصة على حرية الرأي والتعبير والبحث الع
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 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال 

وبخاصة أن اإلعالن العاملي األممي املشترك حول التشهير باألديان فرَّق  

بين خطاب الكراهية، وحرية التعبير؛ بتفريقه بين انتقاد الدين أو  

والهجوم على   –وهذا حرية رأي وتعبير  –املعتقد أو املدرسة الفكرية 

لشعور وهذا إهانة ل -األفراد بسبب التزامهم بذلك الدين أو املعتقد

 وهو فرق جيد يزول به هذا التعارض.  -[23]الديني 

كما في وصم   –: أن إهانة الشعور الديني في بعض صوره والجهة الثالثة

ُصه، على سبيل االنتقاد والبحث العلمي  َنقَّ
َ
  –الدين بما فيه مما َيـت

ٌه كل االشتباه بحرية التفكير والرأي والتعبير والبحث العلمي كما   بِّ
َ
ت
ْ
ُمش

رناه، وهو ما استدعى املوقعين على ذلك اإلعالن العاملي املشترك حول  ذك

التشهير باألديان إلى ما ذهبوا إليه من التمييز بين االنتقاد العلمي للدين،  

والهجوم على األفراد بسبب اعتناقهم إياه، وهو وجه جيد من أوجه  

فراد بسبب  االجتهاد في إزالة هذا اإلشكال، إذا كان املقصود بمهاجمة األ 

التزامهم غير اإلسالم: شتيمتهم وسب آلهتهم ونحو ذلك مما ال يدخل في 

 االنتقاد والبحث العلمي. 

 في الشرعية كالنصوص العربية، القانونية النصوص أن (:الثالث االستمداد)

 عليه يدل ما ومنها بمنطوقه، املعنى  على يدل ما كذلك ألفاظها من أن 

 وما بعبارته، عليه يدل ما: بمنطوقه املعنى  على يدل مما وأن [. 24] بمفهومه

 ما وهو باقتضائه؛ عليه يدل وما بداللته، عليه يدل وما بإشارته، عليه يدل

 كيفية حيث من األلفاظ دالالت قواعد القانون  علم يستمد أن  إلى أحوج

 .الفقه أصول  علم مباحث من املعنى  على داللتها

 علم تدريس في له املناسبة التفكير بمهارة االستمداد هذا ربط على أمثلة

 : القانون  لطلبة الفقه أصول 

 ،(والتعليل التفسير) مهارة هما: االستمداد لهذا املناسبة التفكير مهارة: أوال

 بتفسير االستمداد هذا تعلق إلى نظرا ؛(املقارنة) ومهارة ،(التطبيق) ومهارة

  إلى  ونظرا واملفهوم، منها املنطوق  باستخراج ألفاظها في القانونية النصوص

 املنطوق  معيار عن الطالب لدى سابقة بمعلومات أيضا االستمداد هذا تعلق

 القانونية؛ النصوص على ذلك وتطبيق وأقسامه، املفهوم ومعيار وأقسامه،

 معناه  على يدل النص كان إن  بحيث تفسيره؛ عند حكمه اللفظ ليعطي

 االحتجاج درجة في املخالف الـمفهوم حكم أعطاه - مثال - املخالفة بمفهوم

 معناه على يدل النص كان  وإن. به العمل شروط حصول  من التحقق وفي به،

 على  داللته قوة في والعبارة املنطوق  حكم أعطاه – مثال – وعبارته بمنطوقه

 كل  إلى بالنسبة وهكذا واإلشارة، املفهوم من معارضه على وتقديمه معناه،

  إلى  نظرا وكذلك. املعنى  على داللته كيفية حيث من اللفظ أقسام من قسم

 دل منها وما بعبارته، النصوص من دل ما بين  باملقارنة االستمداد هذا  تعلق

 بذلك االستدالل في املقارنة تلك على املترتب األثر حيث من – مثال – بإشارته

 .منه أقوى  هو ما وبين  بينه التعارض رفع أو النص

 
 
 والتطبيق  والتعليل التفسير بمهارات االستمداد هذا ربط أمثلة من: ثانيا

 :اآلتية الثالثة الورقة في اآلتية الثالثة األمثلة التفكير مهارات من واملقارنة

 5جدول 

رقم 

 الورقة 

 املوضوع  هدف الورقة  نوع املهارة

)التفسير والتعليل( و)التطبيق(   3

 و)املقارنة(

أن يفسر الطالب النصوص القانونية وفق قواعد داللة اللفظ بعبارته، وداللته  

 بإشارته، وداللته باقتضائه، وداللته بمفهومه املخالف.

أقسام اللفظ من حيث كيفية  

 داللته على املعنى 

 وداللته بعبارته، اللفظ داللة لقواعد دراستك ضوء في: الطالب عزيزي 

   عن باإلجابة قم - املخالف بمفهومه وداللته باقتضائه، وداللته بإشارته،

 :اآلتية الثالثة األمثلة

 6جدول 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال األول 

  2من الدستور األردني، وفي املادة  2جاء في املادة 

من الدستور  7من الدستور املصري، وفي املادة 

 النص على أن" اإلسالم دين الدولة ".  -اإلماراتي 

أوضح كيف تدل هذه املادة على وجوب التزام في 

باإلسالم. وقارن بين ما إذا  قوانينها وتشريعاتها 

دلت على ذلك بعبارتها وما إذا دلت عليه 

بإشارتها، من حيث أثر ذلك على دفع ما يعارضها 

من النصوص القانونية األخرى، واستند إلى ذلك  

كله في إثبات حكمك على األوضاع القانونية 

 في الدولة.  -إن وجدت  –املخالفة لإلسالم 

صت هذه املادة الدستورية على أن دين  الدولة شخص اعتباري، وقد ن 

من حيث هي شخص   –هذا الشخص االعتباري اإلسالم، أو أن الدولة 

مسلمة؛ وهو ما يلزم عنه عقال وشرعا أنها تستمد قوانينها   –اعتباري 

سواء أكان شخصا طبيعيا أم  –وتشريعاتها من اإلسالم؛ ألن املسلم 

اته إال من اإلسالم؛ وحينئذ  ال يستمد قوانينه وتشريع -شخصا اعتباريا

فإن داللة هذه املادة الدستورية على وجوب التزام الدولة في قوانينها 

، واملعنى   -لزوما عن كونها مسلمة  –وتشريعاتها باإلسالم 
ٌ
 التزامية

ٌ
داللة

مقصود للمشرع من   -وهو هذا الوجوب  –االلتزامي الذي دلت عليه 

ها إال لبيان هذا الوجوب وتقريره؛  سوق هذه املادة أصالة؛ ألنه ما ساق
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 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال األول 

ال إشارة نص؛ ألن الفرق بين   عبارة نصفتكون داللتها عليه لذلك 

العبارة واإلشارة بالنسبة إلى ما تدالن عليه بالداللة االلتزامية: أن املعنى  

االلتزامي في العبارة مقصود من سوقها أصالة أو تبعا، حين أن املعنى  

 مقصود من سوقها ال أصالة وال تبعا. االلتزامي في اإلشارة غير 

وإذا كانت داللة هذه املادة على وجوب التزام الدولة في قوانينها  

بالشريعة اإلسالمية داللة عبارة ال إشارة، فقد ترتب أن ما عارضها من  

َرعت أوضاعا قانونية مخالفة لإلسالم في  
َ
نصوص قانونية أخرى ش

ن قانون أدنى من الدستور؛  الدولة، فهي مقدمة عليه إن كان نصا م 

بما أن الدستور أعلى القوانين، وأن األقوى مقدم على معارضه األدنى.  

بل إنها مقدمة عليه أيضا ولو كان نصا آخر من الدستور ذاته؛ بما أنها 

أقوى منه؛ من حيث هي مبدأ أساس ي من مبادىء الدولة وقيمها، وأن  

 –في حال االختيار  –عارضه ما كان بقوة املبدأ والقيمة فهو أقوى من م

 . ولو كان من الدستور 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال الثاني

من قانون األحوال   126جاء في الفقرة ج من املادة 

الشخصية األردني املتعلقة بالتفريق بين الزوجين  

للشقاق والنزاع ما نصه : " يشترط في الحكمين أن  

عدلين، قادَرْين على اإلصالح، وأن يكون  يكونا 

أحدهما من أهل الزوجة واآلخر من أهل الزوج إن  

َم القاض ي اثنين من 
َّ
أمكن؛ وإن لم يتيسر ذلك َحك

 ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على اإلصالح ".

تقدمت إليك محامية قانونية بطلب رسمي تطلب  

 منك فيه تحكيمها أو تحكيم غيرها من املحاميات

القانونيات في قضية شقاق ونزاع؛ بوصفك  

قاضيا، وبوصفها هي وزميالتها من ذوات الخبرة 

والعدالة والقدرة على اإلصالح؛ فما قولك في 

طلبها هذا، مستندا إلى كيفية داللة هذه املادة 

 على ما تقول. 

تدل بمفهوم   126يرفض الطلب املقدم؛ ألن هذه الفقرة ج من املادة 

على عدم جواز تحكيم املرأة في قضية الشقاق والنزاع؛  املخالفة منها 

ألن كال من لفظ )قادَرْين( و)أحدهما(، و)اآلخر( و)اثنين(؛ ال يستعمل  

لغة إال إن كان كال الشخصين ذكرا، أو كان أحدهما ذكرا والثاني أنثى 

من  املفهوم املخالففيكون  –على جهة التغليب في اللغة العربية  –

اال على منع تحكيم امرأتين في قضية الشقاق والنزاع،  هذه األلفاظ د

أما تحكيم رجل وامرأة فيها؛ فنعم ال يدل مفهوم املخالفة هذا على  

منعه، ولكن يدل على منعه أن املذهب املالكي الذي أخذت منه تلك  

الفقرة من القانون يشترط في الحكمين أن يكون كالهما ذكرا، مع أن  

أحال  -منه  324في املادة  –األردني ذاته قانون األحوال الشخصية 

القاض ي في فهم نصوصه واستكمال أحكامها على املذهب الفقهي الذي  

أخذت تلك النصوص منه، والتفريُق بين الزوجين للشقاق والنزاع  

مأخوذ في جميع أحكامه من املذهب املالكي الذي انفرد بتجويزه؛  

 جع في فهم تلك الفقرة ههنا إليه.فير 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  ثال الثالثامل

من القانون املدني األردني أنه : "   94جاء في املادة 

 يعتبر عرض البضاعة مع بيان ثمنها إيجابا ".

َعَرَض تاجٌر سلعة من غير أن يبين ثمنها مع  

العرض؛ فجاء زبون أخذ السلعة راضيا بدفع أي  

جر رفض بيعها له سعر يطلبه التاجر؛ إال أن التا

لسبب ما؛ وتمسك الزبون بموقفه؛ فبم تحكم في  

 هذه القضية 

من   بمفهوم املخالفةدلت املادة املذكورة من القانون املدني األردني 

لفظ )مع بيان ثمنها( على أن عرض السلعة بال بيان ثمنها ال يعتبر  

ذ الزبونِّ السلعة ورضاه بدفع أي ثمن ي
ْ
طلبه  إيجابا؛ وحينئذ فإنَّ أخ

التاجر، ال يعد قبوال؛ ألنه لم يصادف إيجابا من التاجر رأسا؛ وإذا لم  

يتحقق القبول واإليجاب، أو تحقق القبول دون اإليجاب؛ لم ينعقد  

 العقد، ولم يكن للزبون من ثمَّ أن يتمسك بالسلعة بناء عليه لذلك.

 في الشرعية كالنصوص العربية، القانونية النصوص أن  (:الرابع االستمداد)

 ما ومنها ملعارضه، مساو هو ما منها وأن  ، [25] بعضا بعضه يعارض ما منها أن 

 يرفعه ال ما ومنها القاض ي، يرفعه ما تعارضه صور  من وأن. رتبة منه أسمى  هو

نوه، واضعوه إال ِّ
 يستمد أن  إلى أحوج ما وهو. القانون  تفسير ديواُن  أو ومقن 

 . الفقه أصول  علم مباحث من والترجيح التعارض قواعد القانون  علم

   علم تدريس في له املناسبة التفكير بمهارة االستمداد هذا ربط على أمثلة

 : القانون  لطلبة الفقه أصول 

 ،(الناقد التفكير) مهارة هما:  االستمداد لهذا املناسبة التفكير مهارة: أوال

 تفكيره القانوني  بإعمال االستمداد هذا تعلق  إلى نظرا ؛ (املشكالت حل) ومهارة

 وبيان  بينها، فيما القانونية النصوص بعض تعارض عن الكشف في الناقد

 ويرفعه يزيله بحيث التعارض؛ هذا مشكلة بحل ذلك بعد وتعلقه وجهه،

ــبتقدي  بينهما بالترجيح أو أمكن، إن  املتعارضين  النصين  بين  بالجمع  ىــــ األسم مــ

ــعل ــاألدن ىــ   دون  النصين  من بالراجح قضاياه في ليحكم ى؛ـ

 .املرجوح

 
 
 املشكالت وحل الناقد التفكير بمهارات االستمداد هذا ربط أمثلة من: ثانيا

 بعض تعارض بيان  تضمنت أمثلة من قريبا تقدم ما: التفكير مهارات من

 هذا  مع ولكننا ورفعه، تعارضها إزالة وكيفية بينها، فيما القانونية النصوص

 :اآلتية الرابعة الورقة في أيضا اآلتي املثال نسوق  – اإليضاح من وملزيد –
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 7جدول 

 املوضوع  هدف الورقة  نوع املهارة رقم الورقة 

)التفكير الناقد( و)حل  4

 املشكالت( 

التعارض الظاهر بين النصوص القانونية وفق قواعد التعارض والترجيح وكيفية أن يزيل الطالب 

 إزالته.

قواعد التعارض 

 والترجيح 

 :اآلتي املثال عن باإلجابة قم - النصوص بين  التعارض  إزالة وكيفية والترجيح التعارض لقواعد دراستك ضوء في: الطالب عزيزي 

 8جدول 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال 

من القانون املدني األردني   640جاء في املادة 

 زائدة 
ٌ
رِّط في عقد القرض منفعة

ُ
أنه :" اذا اشت

على مقتض ى العقد سوى توثيق حق املقرض؛  

 لغا الشرط وصح العقد". 

من قانون التجارة االردني:   110املادة وجاء في 

 ملصلحة املسلم على  
 
" أن الدفعات تنتج حتما

 تحسب على املعدل القانوني،  
 
املتسلم فائدة

 .إذا لم تكن معينة بمقتض ى العقد أو العرف"

من قانون   167من املادة  1ونصت الفقرة 

أصول املحاكمات املدنية األردني على أنه : إذا  

تعهد بتأدية مبلغ من النقود في  كان املدين قد

وقت معين وامتنع عن أدائها عند حلول  

األجل، يحكم عليه بالفائدة القانونية، دون  

أن يكلف الدائن إثبات تضرره من عدم الدفع  

." 

رفعت عندك قضية يطالبك فيها املدعي  

الدائن بالحكم بالفائدة الربوية القانونية على 

من املال إلى مدينه الذي اقترض منه مبلغا 

أجل معين ولكنه امتنع عن أداء املبلغ في  

موعده الذي التزم تأديته عند حلوله؛ فبم 

تحكم في هذه القضية، معلال حكمك بما 

ه في ضوء هذه املواد القانونية
ُ
غ ِّ
 ُيَسو 

من القانون املدني األردني صريح في وجوب إلغاء شرط زيادة   640نصُّ املادة 

القرض؛ بما أنها منفعة زائدة، وأن لفظ )منفعة زائدة( في الفائدة الربوية على 

املادة مطلق عن تقييده بما عدا الفائدة الربوية؛ فيعمها في وجوب اإللغاء  

رِّطت في عقد القرض؛ فبقياس األولى، أو عمال  
ُ
لذلك؛ وإذا وجب إلغاؤها ولو ش

َرط فيه رأسا. ولكن 
ْ
ش

ُ
من   1الفقرة بمفهوم املوافقة ال يصح إيجابها إذا لم ت

من قانون أصول املحاكمات املدنية األردني صريحة أيضا في وجوب   167املادة 

الحكم على املدين بالفائدة الربوية القانونية، إذا كان تعهد بتأدية مبلغ الدين  

من النقود في أجل معين وامتنع عن أدائه عند حلول األجل، مع أن لفظ  

ن التزم تأدية مبلغ من النقود في وقت  )املدين( عام يشمل املقترض وغيره مم

معين، ومع أن لفظ )مبلغ من النقود( مطلق يتناول بإطالقه مبلغ القرض من  

أنواع املبالغ النقدية؛ وهذا حينئذ تعارض بين هذين النصين القانونيين في  

موضوع هذه القضية، وهو ما يستوجب من القاض ي أن يجتهد في إزالة هذا 

 وإما بترجيح أحدهما على اآلخر.  -إن أمكن –بالجمع بينهما   التعارض بينهما إما

والواقع أن الجمع بينهما متعذر؛ لتنافيهما من كل وجه؛ فلم يبق إال الترجيح؛  

ومن طرائقه في أصول الفقه: ترجيح النص الذي يتقوى بانضمام نص أو دليل  

آخر إليه، على النص الذي لم يتقو بذلك. وال شك أن هذين النصين  

من القانون   640القانونيين وإن استويا في السمو والقوة، إال أن نص املادة 

من   2املدني األردني منهما متقوية بانضمام نص مادة دستورية إليها، وهي املادة 

الدستور األردني الناصة على أن " دين الدولة اإلسالم"، مع أن اإلسالم يحرم  

ال الضرورة؛ ومع أن مخالفة  الفوائد الربوية في جميع صورها في غير ح

من قانون أصول املحاكمات املدنية األردني لهذه املادة   167من املادة  1الفقرة 

الثانية من الدستور األردني يجعلها فقرة غير دستورية، وهي لذلك واجبة 

 اإللغاء، وكاملعدومة لذلك رأسا؛ وإذا كانت كاملعدومة لم يصح التقوي بها.

 يعد  وما ركنا، يعد ما القانونية التصرفات من أن (: الخامس االستمداد)

 وما فاسدا، يعد  وما صحيحا، يعد وما مانعا، يعد وما سببا، يعد وما شرطا،

 الوضعي  الحكم أقسام القانون  علم يستمد أن إلى أحوج ما وهو باطال، يعد

 التصرفات  تلك بين  يميز أن  للقانوني ليتسنى  الفقه؛ أصول  علم مباحث من

 .الختالفها تبعا أحكام من تقتضيه ما عليها يرتب ثم ،[26]

   علم تدريس في له املناسبة التفكير بمهارة االستمداد هذا ربط على أمثلة

 : القانون  لطلبة الفقه أصول 

  ؛(التصنيف) مهارة هما: االستمداد لهذا املناسبة التفكير مهارة: أوال
 
  نظرا

 واختالف الوضعي، الحكم أقسام بين  بالتمييز االستمداد هذا تعلق إلى

 إن  بحيث التصرفات؛ في األقسام تلك الختالف تبعا القضائية؛ األحكام

 الوضعي؛ الحكم أقسام من الشرط أنواع من – مثال – االنعقاد شرط تخلف

 الحكم يرتب مثال؛ النفاذ شرط تخلف أن  حين  العقد، ببطالن  الحكم يرتب

 الحكم  أقسام سائر إلى بالنسبة وهكذا باطال، ال اإلجارة، على موقوفا بكونه

 .الوضعي

 التفكير مهارات من التصنيف بمهارة االستمداد هذا ربط أمثلة من: ثانيا

 :اآلتية الخامسة الورقة في اآلتية الثالثة األمثلة

 

 10جدول 

رقم 

 الورقة 

 املوضوع  هدف الورقة  نوع املهارة

أن يميز الطالب في النصوص القانونية بين الشرط والسبب واملانع، وأن يميز بين أنواع الشرط واألثر   )التصنيف(  5

 املترتب على كل نوع 

الشرط والسبب واملانع من أنواع الحكم 

 الوضعي

 :اآلتية الثالثة األمثلة عن باإلجابة قم - وحكمه وأثره الشرط  وأنواع واملانع والسبب الشرط من لكل دراستك ضوء في: الطالب عزيزي 
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 11جدول 

 املتوقعةاإلجابة  السؤال لطالب القانون  املثال األول 

من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي  20جاء في املادة 

أنه: "إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل 

وإذا اشترط فيه شرط ال ينافي أصله ولكن ينافي  .العقد

 بطل الشرط وصح  
 
 شرعا

 
مقتضاه، أو كان محرما

وإذا اشترط فيه شرط ال ينافي أصله وال  .العقد

 صح الشرط ووجب الوفاء  
 
 شرعا

 
مقتضاه وليس محرما

به، وإذا أخل به من شرط عليه كان ملن شرط له طلب  

 فسخ الزواج". 

شاع في دول الخليج ما يسمى بزواج املسيار، 

وهو زواج يشترط الزوج على الزوجة فيه عدم 

في مسكن   إنفاقه عليها، وعدم إسكانه إياها

زوجية؛ وقد رفعت إليك قضية تطالب فيها  

الزوجة في هذا العقد بحقها في النفقة  

والسكنى؛ فما حكمك في هذه القضية على 

قانون األحوال الشخصية ضوء هذه املادة من 

 ؟اإلماراتي

النفقة على الزوجة وإسكانها في مسكن خاص كالهما حق من حقوق  

ال توقف على اشتراطه فيه؛ وهو  الزوجة يثبت بمجرد عقد الزواج ب

لذلك من )مقتض ى العقد(؛ ألن مقتضاه: ما ثبت به بال حاجة إلى 

شرط مخالف  اشتراطه فيه. وعلى هذا فإن هذا الشرط املذكور )

من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي   20(؛ واملادة ملقتض ى العقد

  تقتض ي الحكم على العقد الذي فيه شرط مخالف ملقتض ى العقد 

ببطالن الشرط وصحة العقد؛ فيكون للزوجة لذلك أن تطالب  

 بنفقتها وسكناها على الرغم من شرط عدم ذلك في العقد.

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال الثاني

من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي  20جاء في املادة 

أصله بطل أنه: "إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي 

وإذا اشترط فيه شرط ال ينافي أصله ولكن ينافي  .العقد

 بطل الشرط وصح  
 
 شرعا

 
مقتضاه، أو كان محرما

وإذا اشترط فيه شرط ال ينافي أصله وال  .العقد

 صح الشرط ووجب الوفاء  
 
 شرعا

 
مقتضاه وليس محرما

به، وإذا أخل به من شرط عليه كان ملن شرط له طلب  

 فسخ الزواج". 

شرطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن ال  

يتزوج عليها، وقد فعل ذلك وخالف الشرط؛  

فما  وطالبتك الزوجة بفسخ العقد لذلك؛ 

 ؟ ك في القضية، على ضوء تلك املادة حكم

اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها )شرط ال ينافي أصل العقد وال 

بما أنه مجرد تنازل من الزوج عن   -مقتضاه، وال هو محرم شرعا(

فيكون   –حقه في الزواج الثاني، وليس تحريما له شرعا وال قانونا 

ل به الزوج، فللزوجة  هذا الشرط صحيحا يجب الوفاء به؛ وحيث أخ

حق املطالبة بفسخ العقد بينهما؛ فتجاب إلى طلبها هذا لذلك،  

 ونحكم بفسخ العقد لإلخالل بالشرط 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال الثالث

من قانون األحوال الشخصية   313جاء في املادة 

ق مالية،  اإلماراتي:" االرث انتقال حتمي ألموال وحقو 

 ". بوفاة مالكها، ملستحقها

من قانون األحوال الشخصية   318وجاء في املادة 

 ". اتي: " ال توارث مع اختالف الديناإلمار 

من قانون املعامالت املالية  1292جاء في املادة 

بال عوض أو صدقة   فيما ُملك بهبة اإلماراتي: " ال شفعة

 ".أو ارث أو وصية

والسبب  في ضوء معرفتك بمعايير الشرط 

واملانع من أصول الفقه اإلسالمي، صنف ما هو  

شرط، وما هو سبب، وما هو مانع من األمثلة 

 القانونية املذكورة، مع بيان املعيار.

النتقالها إلى مستحقها. وهو   سببوفاة مالك األموال والحقوق 

سبب؛ ألنه يلزم من وجوده وجود هذا االنتقال، ومن عدمه عدم 

 هو معيار السبب. االنتقال، على ما 

من امليراث؛ ألنه يلزم من وجوده عدم امليراث،  مانعواختالف الدين 

 وال يلزم من عدمه وجود امليراث وال عدمه، على ما هو معيار املانع. 

وكون العقار مملوكا لصاحبه بهبة بال عوض أو بصدقة أو بإرث أو 

 مانع من ثبوت حق الشفعة. –بوصية 

 القياس، بقواعد اإلملام إلى محتاج القاض ي أن (: السادس االستمداد)

 األخرى، اإلسالمي التشريع مصادر بسائر واإلملام بالعرف، العمل وشروط

 القاض ي  ألزم القانون  أن  وذلك واالستصالح؛ واالستصحاب، كاالستحسان،

 النصوص  تفسير في بالقياس وألزمه املواطن، بعض في العرف إلى بالرجوع

 من له بد ال وحينئذ تشريعاته؛ في اإلسالمية الشريعة إلى وبالرجوع القانونية؛

 وسائر وأنواعه، بالعرف العمل وشروط وأنواعه، القياس قواعد معرفة

 التشريع  مصادر من مصدرا القانون  جعلها التي  اإلسالمية الشريعة مصادر

 . فيه املعتمدة

 داخلية طرق : " القانونيين  عند التفسير طرق  بيان  في السنهوري الدكتور  قال

  عنصر من هاديا املفسر يلتمس  فال ه؛ـــنفس عـــالتشري اـعليه ينطوي 

 القياس، بطريق االستنتاج: الطرق  هذه أهم ومن التشريع، عن خارجي

 املخالفة، مفهوم من واالستنتاج ،[األولى قياس] أولى باب من واالستنتاج

 [. 27] بعض من بعضها واحد بموضوع املتعلقة النصوص وتقريب

 علم تدريس في له املناسبة التفكير بمهارة االستمداد هذا ربط على أمثلة

 : القانون  لطلبة الفقه أصول 

( التطبيق) مهارات هي: االستمداد لهذا املناسبة التفكير مهارة: أوال

 إلى نظرا وذلك ؛(االستقراء)و( ودليله الحكم بين  الربط)و ،(االستنباط)و

 وباستنباط بها، االستدالل مواضع على األدلة بتطبيق االستمداد هذا تعلق

 منه،   استنبط الذي بدليله املستنبط الحكم وربط األدلة، تلك من األحكام

 
 
   بلد في الجاري  العرف على التعرف في االستقراء استعمال ىــــإل ونظرا

 .القضاء

  التفكير مهارات من التصنيف بمهارة االستمداد هذا ربط أمثلة من: ثانيا

 :اآلتية السادسة الورقة في اآلتيان  املثاالن 

 12جدول 

رقم 

 الورقة 

 املوضوع  هدف الورقة  نوع املهارة

و)االستنباط(، و)الربط بين الحكم )التطبيق(  6

 ودليله( و)االستقراء(

أن يطبق الطالب قواعد العمل بالعرف والقياس في استنباط الحكم من النص 

 القانوني، بعد استقرائه أعراف بلده 

مصادر التشريع  

 اإلسالمي
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 :اآلتيين  املثالين  عن باإلجابة قم  -منها بكل  العمل وشروط اإلسالمي التشريع ملصادر دراستك ضوء في: الطالب عزيزي 

 13جدول 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال األول 

املبيع  من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي ما نصه: " إذا كانت طبيعة  515جاء في املادة 

طبقا للقانون أو العرف الجاري تتطلب تسليم وثائق ملكيته، وجب على البائع تسليمها 

 للمشتري". 

تتطلبان بحسب   اذكر سلعتين 

العرف الجاري في اإلمارات تسليم 

 وثائق امللكية. 

 السيارة، والعقار. 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال الثاني

 الدفاعِّ الشرعي القتَل  من  57نصت املادة 
قانون العقوبات اإلماراتي على أنه: "ال يبيح حقُّ

 إال إذا أريد به دفع أحد األمور اآلتية
 
. فعل يتخوف أن يحدث عنه املوت أو جراح 1: عمدا

 أو هتك عرض أي شخص  2بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. 
 
. مواقعة أنثى كرها

 في 5. جنايات الحريق أو اإلتالف أو السرقة. 4. . اختطاف إنسان3بالقوة. 
 
. الدخول ليال

 منزل مسكون أو في أحد ملحقاته".

تعرضت أنثى لهتك عرضها كرها؛  

فدافعت عن نفسها حتى فقأت عين  

هذه  مهاجمها؛ فبم تحكم في

 ؟القضية، على ضوء هذه املادة 

إذا كان حق الدفاع الشرعي في مثل هذه 

لعمد؛ فمن باب الحالة أباح القتل ا

القياس األولى أنه يبيح إحداث عاهة او 

إصابة دائمة؛ فال يكون على تلك األنثى 

 عقوبة البتة.

 اإلسالمية، املذاهب معرفة إلى محتاج القاض ي  أن (: السابع االستمداد)

 بين  التمييز وكيفية الواحد، املذهب في والروايات األقوال  بين  الترجيح وقواعد

 الذي  القول  معرفة له ليتسنى  وذلك املذهب؛ في املعتمد وغير املعتمد القول 

 للقاض ي  آذنت التي  القوانين  في عليه، القانوني  النص عدم عند به يقض ي 

 في  والروايات األقوال بين  الترجيح قواعد ومعرفة املذاهب، تقليد أن مع. بهذا

 . الفقه أصول  علم مباحث من التقليد مبحث إلى يرجعان  الواحد املذهب

 نصوص تطبق: "األردني الشخصية األحوال قانون  من 324 املادة في جاء    

 في ويرجع  فحواها، في أو لفظها في تناولتها التي  املسائل جميع على القانون  هذا

 ".منه استمدت الذي املذهب الى أحكامها واستكمال تفسيرها

: م2010 للعام األردني الشخصية األحوال قانون  من 325 املادة في وجاء      

 حنيفة، أبي مذهب من الراجح إلى فيه يرجع القانون  هذا في له ذكر ال ما"

 موافقة األكثر اإلسالمي الفقه بأحكام املحكمة حكمت يوجد لم فإذا

 ". القانون  هذا لنصوص

 للعام اإلماراتي الشخصية األحوال قانون  من 2 املادة من 3 الفقرة في وجاء    

 مذهب من املشهور  بمقتض ى  يحكم القانون  هذا في نص يوجد لم إذا:" 2005

 ".حنيفة  أبي مذهب ثم الشافعي، مذهب ثم أحمد، مذهب ثم مالك،

 يجد  لم فإذا: " اإلماراتي املدنية املعامالت قانون  من األولى املادة في وجاء     

 أن  على اإلسالمية، الشريعة بمقتض ى  حكم القانون  هذا  في نصا القاض ي 

 حنبل،  بن أحمد واإلمام مالك اإلمام مذهبي  من الحلول  أنسب تخير يراعي

 ".حنيفة أبي واإلمام الشافعي اإلمام مذهبي  فمن يجد، لم فإذا

 علم تدريس في له املناسبة التفكير بمهارة االستمداد هذا ربط على أمثلة

 : القانون  لطلبة الفقه أصول 

 التفكير)و( التطبيق) مهارات هي: االستمداد لهذا املناسبة التفكير مهارة: أوال

 الكتب  باستقراء االستمداد هذا تعلق إلى نظرا وذلك ؛(االستقراء)و ،(الناقد

 املختلفة، املذاهب وفي الواحد املذهب في واآلراء األقوال ملعرفة الفقهية؛

 الستخراج الواحد؛ املذهب  أقوال بين  الترجيح قواعد بتطبيق ثمَّ  من وتعلقه

 الحلول  أنسب لتخير أيضا؛ الناقد التفكير إعمال إلى ونظرا منها، الراجح

 . الفقهية

 التفكير مهارات من التصنيف بمهارة االستمداد هذا ربط أمثلة من: ثانيا

 :اآلتية السابعة الورقة في اآلتيان  املثاالن 

 14جدول 

 املوضوع  هدف الورقة  نوع املهارة رقم الورقة 

)التطبيق( و)التفكير الناقد(،  7

 و)االستقراء(

أن يستخرج الطالب الحكم الفقهي املناسب من مصدره الفقهي؛ عمال بالنص القانوني 

 اآلمر بذلك

قواعد التقليد ورسم 

 املفتي 

 استخالص  وقواعد املذاهب، تقليد لقواعد دراستك ضوء في: الطالب عزيزي 

  املثالين  عن باإلجابة قم -الواحد  املذهب في األقوال من الراجح

 :اآلتيين 

 15جدول 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال األول 

من قانون   126جاء في الفقرة ج من املادة 

األحوال الشخصية األردني املتعلقة بالتفريق  

بين الزوجين للشقاق والنزاع ما نصه : " 

يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين، قادَرْين  

على اإلصالح، وأن يكون أحدهما من أهل 

الزوجة واآلخر من أهل الزوج إن أمكن؛ وإن  

َم القاض ي اثنين من ذوي  ل
َّ
م يتيسر ذلك َحك

 الخبرة والعدالة والقدرة على اإلصالح ".

تقدمت إليك محامية قانونية بطلب رسمي تطلب منك فيه  

تحكيمها أو تحكيم غيرها من املحاميات القانونيات في قضية  

شقاق ونزاع؛ بوصفك قاضيا، وبوصفها هي وزميالتها من ذوات  

قدرة على اإلصالح؛ فما قولك في طلبها هذا، الخبرة والعدالة وال

 مستندا إلى كيفية داللة هذه املادة على ما تقول. 

تحكيم امرأتين في قضية الشقاق والنزاع مما سكت عنه  

قانون األحوال الشخصية األردني؛ ولكن هذا القانون ذاته في 

منه أحال القاض ي في استكمال أحكامه على  324املادة 

الذي أخذت تلك األحكام منه، والحكم املذهب الفقهي 

بالتفريق بين الزوجين للشقاق والنزاع مأخوذ في جميع أحكامه 

من املذهب املالكي الذي انفرد بتجويزه؛ فيرجع في استكمال  

أحكامه ومعرفة الحكم في تحكيم امرأتين في تلك القضية إلى 

املذهب املالكي، وبالرجوع إليه تبين أنه يشترط في كل من  

 لحكمين أن يكون رجال ا



 

124 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال الثاني

من قانون األحوال  324جاء في املادة 

الشخصية األردني :" تطبق نصوص هذا  

القانون على جميع املسائل التي تناولتها في 

لفظها أو في فحواها، ويرجع في تفسيرها  

الذي استمدت امها الى املذهب واستكمال أحك

 "منه

تزوج رجل امرأة في املهجر بعقد زواج عرفي، ثم هجر زوجته 

تلك وولده منها، ورجع إلى بلده األردن، وهناك تزوج امرأة 

أخرى، وأنجب منها ابنا واحدا، ثم مات قبل أن يخبر أيا من 

زوجته وابنه بما كان منه في املهجر، ولكن ثم بعد موته ظهر  

خيه حاله، فأقر له أخوه بالنسب على  ابنه األول، وشرح أل 

ُه معه في التركة، ورفعت  
َ
رِّك

ْ
أبيهما املتوفى، ولكنه رفض أن ُيش

القضية إليك، يطالب فيها االبن األول بنصيبه من تركة أبيه؛  

سب فقط،  فهل تحكم له بالنسب وبنصيبه من التركة، أم بالن

 ؟ أم ال تحكم له بأي منهما

خصية األردني ألحكام املقر له  لم يتعرض قانون األحوال الش

بالنسب على الغير، ال في باب النسب، وال في باب امليراث؛  

ما ال ذكر  التي تنص على ان "  325ولكن في هذا القانون املادة 

من مذهب أبي حنيفة   الراجحله في هذا القانون يرجع فيه إلى 

". وبالرجوع إلى مذهب أبي حنيفة في هذه القضية تبين أن  

املذهب مختلفون فيها؛ فقد ذهب أبو حنيفة ومحمد بن   أئمة

الحسن إلى أن إقرار الوارث الواحد الحائز للتركة يثبت به  

للمقر له امليراث فقط دون النسب. وذهب أبو يوسف  

ر له النسب وامليراث  
َ
والكرخي إلى أن هذا اإلقرار يثبت به للمق

ي املذهب  والقاعدة في معرفة الراجح من األقوال ف  [28]معا

الحنفي أن قول أبي يوسف في باب القضاء هو املعتمد  

الراجح؛ فنحكم في هذه القضية به، ونحكم من ثم بثبوت  

 النسب لهذا االبن األول، وبنصيبه من تركة أبيه أيضا.

 صياغة في املتناهية الدقة إلى محتاج القانوني أن (:الثامن االستمداد)

 قرار صياغته وعند ما، لقانون  مشروع إعداد عند القانونية النصوص

 في  والخطأ واللغو، الحشو، صياغته في يجتنب بحيث حكمها؛ أو املحكمة

 التي  لأللفاظ اختياره في جدا دقيقا يكون  وبحيث املراد، املعنى  عن العبارة

 باللغة العلم إلى إضافة – أحوج ما وهو مراده؛ عن التعبير في يستعملها

 حيثياتها من األلفاظ دالالت قواعد القانون  علم يستمد أن  إلى - العربية

 . الصياغة في املطلوبة الدقة بذلك له لتحصل املتنوعة؛

: القانون  صائغ شروط بيان  في جمال خالد الدكتور  االستاذ القانوني يقول 

 قدر  على – القانون  بعلم ودرايته علمه جانب إلى – الصائغ يكون  أن  جبي"

 صياغة إحكام له ليتسنى  العربية؛ اللغة بقواعد والدراية العلم من معقول 

 بأقسام تامة دراية على يكون  أن  يجب كما... سليم نحو على القانوني النص

 واملطلق والخاص، العام بين  يفرق  أن يستطيع بحيث وداللته؛ اللفظ

 داللة بين  الفارق  وإدراك معرفة على ويقدر واملشكل، والخفي واملقيد،

 [.  29] مفهومه وداللة القانوني النص منطوق 

 علم تدريس في له املناسبة التفكير بمهارة االستمداد هذا ربط على أمثلة

 : القانون  لطلبة الفقه أصول 

 ،(التطبيق) مهارتا هما:  االستمداد لهذا املناسبة التفكير مهارة: أوال

 على األلفاظ دالالت قواعد بتطبيق االستمداد هذا تعلق إلى نظرا ؛(املقارنة)و

 املؤسسات أو الحكومة قبل من القوانين  مشاريع صياغة أثناء في معانيها،

 الصياغة في املقترحة األلفاظ بين  باملقارنة أيضا لتعلقه ونظرا التشريعية،

 . املقصود عن املعبر أو األوضح اللفظ اختيار ليمكن القانونية؛

 التفكير مهارات من التصنيف بمهارة االستمداد هذا ربط أمثلة من: ثانيا

 :اآلتية الثامنة الورقة في اآلتيان  املثاالن 

 16جدول 

رقم 

 الورقة 

 املوضوع  هدف الورقة  نوع املهارة

)التطبيق(  8

 و)املقارنة(

أن يصوغ الطالب املادة القانونية مراعيا في صياغتها قواعد اللغة العربية وأقسام اللفظ من حيث كيفية داللته  

 على املعنى، ومن حيث الوضوح والخفاء 

قواعد دالالت 

 األلفاظ

:اآلتيين  املثالين  عن باإلجابة قم -والخفاء الوضوح حيث ومن املعنى، على  داللته كيفية حيث من اللفظ ألقسام دراستك ضوء في: الطالب عزيزي 

 17جدول 

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال األول 

من قانون العقوبات األردني: " اإلعدام هو   17جاء في املادة 

من قانون العقوبات   13وجاء في املادة شنق املحكوم عليه ". 

املصري: " كل محكوم عليه باإلعدام يشنق ". وجاء في املادة  

لسنة  3من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 415

م : " ينفذ حكم اإلعدام على املدنيين بالشنق حتى  2001

 بالرصاص حتى املوت "
 
كما جاء   .املوت، وعلى العسكريين رميا

ياغة املحاكم لبعض أحكام اإلعدام عبارة: " باإلعدام في ص

 شنقا حتى املوت ". 

في ضوء معرفتك بأقسام اللفظ من  

حيث كيفية داللته على املعنى، ومن  

ما تعليقك على   -حيث الوضوح والخفاء

عبارة " حتى املوت " بعد عبارة " اإلعدام 

شنقا " من حيث دقة الصياغة؟ وما 

عبارة " اإلعدام هو شنق  تعليقك على 

املحكوم عليه " من حيث دقة الصياغة 

 أيضا ؟

اإلعدام لغة: اإلماتة. وهو املعنى عينه املعهود في الذهن عند سماع  

هذا اللفظ؛ ومن ثم فإن ال من لفظ )اإلعدام( هي أل العهدية 

الدالة على أن املقصود بهذا اللفظ هو اإلماتة؛ وعلى هذا فإن عبارة 

َعدُّ حشوا وزيادة في اللفظ )حتى امل
ُ
وت( بعد عبارة )اإلعدام شنقا( ت

ال داعي لها؛ وبخاصة أننا لو قصدنا بها االحتراز عن الشنق الذي ال 

تحصل به اإلماتة؛ فيبقى أن هذا الشنق حالئذ ليس إعداما؛ لعدم 

حصول اإلماتة به؛ فكانت كلمة )اإلعدام( لذلك مغنية عن االحتراز 

 ائد.بهذا اللفظ الز 

أما عبارة " اإلعدام هو شنق املحكوم عليه "؛ فليست دقيقة؛ ألن  

شنق املحكوم عليه باإلعدام قد يفض ي إلى إعدامه وموته، وقد ال 

يفض ي إلى ذلك؛ فلو كان الشنق بمجرده كافيا لتحقق اإلعدام؛ 
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 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال األول 

لوجب أن املحكوم عليه باإلعدام ال يعاد شنقه إن لم يمت  

تعريفه القانوني هنا إنما هو الشنق  بالشنق؛ ألن اإلعدام في 

بمجرده، وليس اإلماتة. وعلى هذا فالصواب أن تصاغ املادة 

القانونية بأن يقال: )اإلعدام هو شنق املحكوم عليه حتى املوت(. أو 

أن يقال: )اإلعدام يكون بشنق املحكوم عليه(؛ ليكون الشنق بيانا 

 لطريقة اإلعدام، ال تعريفا لإلعدام ذاته.

 اإلجابة املتوقعة السؤال لطالب القانون  املثال الثاني

 3م في املادة 2016نص قانون االنتخابات النيابية األردني لعام 

منه على أن " لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من  

 من التاريخ املحدد إلجراء االقتراع،  
 
عمره قبل تسعين يوما

حين أن قانون  الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب ". 

منه   39م نص في املادة 2015االنتخابات البلدية األردني لعام 

على أن " لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ  

الحق في انتخاب رؤساء   -الذي يحدده مجلس املفوضين 

 وأعضاء املجالس املحلية "

قارن بين عبارتي " بلغ الثامنة عشرة " و" 

رة " من حيث األثر  أكمل الثامنة عش

القانوني املترتب كل من العبارتين في  

ْن أدق العبارتين في رأيك  ِّ
 صياغتها. َوَعي 

لفظ )بلغ الثامنة عشرة( يدل بعبارته على أن الشرط في الناخب  

ليثبت له حق االنتخاب: أن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره ولو  

دخوله في أول لم يكملها؛ بحيث يثبت له هذا الحق لذلك بمجرد 

يوم من سنته الثامنة عشرة من عمره؛ ألنه بهذا يكون بلغها ووصل  

إليها. أما لفظ )أكمل الثامنة عشرة( فيدل بعبارته على أن الشرط  

في الناخب ليثبت له حق االنتخاب : أن يكون أكمل الثامنة عشرة 

سنة من عمره؛ بحيث لو نقص عمره ولو يوما واحدا عن تمام 

 منة عشرة من عمره، لم يكن له حق االنتخاب. السنة الثا

أما أدق العبارتين: فهذا تبع ملراد املشرع وقصده؛ فإن قصد أن حق  

االنتخاب ال يثبت إال ملن أكمل الثامنة عشرة سنة ولم ينقص عن  

تمامها ولو يوما واحدا؛ فإن اللفظ الصحيح في عبارته عن هذا  

. وإن قصد أن حق االنتخاب  املراد أن يقول: " أكمل الثامنة عشرة "

يثبت ملن دخل في الثامنة عشرة ولو لم يكملها؛ فإن اللفظ  

الصحيح في عبارته عن هذا املراد أن يقول: " بلغ الثامنة عشرة ".  

وعلى كال التقديرين ال يمتنع أن يكون املشرع األردني أراد إثبات حق 

تخابات  االنتخاب ملن بلغ الثامنة عشرة سنة بالنسبة إلى االن

النيابية، وملن أكملها وأتمها بالنسبة إلى االنتخابات البلدية، وإن  

كان األصل أن يشدد في شرط الناخب لالنتخابات النيابية ال في 

  –شرط الناخب لالنتخابات البلدية؛ ألن وظيفة النائب البرملاني 

 أخطر من وظيفة عضو مجلس البلدية. –ومنها التشريع  

 التوصيات. 3

 التفكير مهارات ربط من وبيانه إيراده أردت ما جملة فهذا بعد، أما

 طلبة تدريس في اإلسالمي الفقه أصول  علم من القانون  علم باستمدادات

 بعلم االنتفاع طرائق على الطلبة هؤالء تدريب إلى منه قصدت القانون؛

 أو قضاة بوصفهم القانونية وظائفهم من له يتصدون  فيما الفقه أصول 

 إليه، قصدت ما إلى وفقني  يكون  أن  سبحانه املولى سائال محامين، أو مقننين 

 الزلل  من فيه وقعت أكون  أن  يمكن فيما البحث هذا مطالع يعذرني وأن 

 .العاملين  رب هلل والحمد نبي، غير منه يعصم ال الذي والخطأ

 التوصيات:

 بما يلي: البحث، هذا خاتمة في يوص ي الباحث

 لطلبة الفقه أصول  علم تدريس في التفكير مهارات تفعيل أجل من     

 :القانون 

   أصول  علم مباحث من القانون  طالب يفيد ال عما املدرس يتجاوز  أن  -1

. التدريس في التفكير مهارات تفعيل على التركيز في الوقت  من ليستفيد  الفقه؛

 من القانون  بها يتصل ال التي  التكليفي الحكم أقسام بعض كتجاوز  وذلك

 البحتة الفقهية املسائل وتجاوز  – واملندوب املكروه، مثل- بعيد من وال قريب

 أو التكليفي الحكم أقسام من والعزيمة الرخصة مباحث على عادة ُتَفرَّعُ  التي 

 .والنهي األمر مباحث أو الوضعي،

لَ  يركز أن  -2 ِّس َيْسَتْدخِّ
 تبدو أصولية مباحث الفقه أصول  مقرر  ضمن املدر 

 أن  مع القانون، طلبة تعني  وال فقط، الشريعة بطلبة خاصة األولى للوهلة

 كإضافة وذلك. عمله في تطبيقها إلى يحتاج ألنه بها؛ أولى القانون  طالب

 النصوص  بين  وفيما بينها، فيما التعارض دفع وطرق  املصالح مراتب مباحث

 القانوني  النص تطبيق تصحيح إلى الهادف التنزيلي االجتهاد قواعد وكذا ذاتها،

 . القضية وموضوع الواقعة على

 في واالستفادة األصولية، للقواعد العملي التطبيق على املدرس يركز أن  -3

 عند التطبيق مهارة بذلك لتترسخ األصول؛ على الفروع تخريج كتب من ذلك

 .القانون  طالب

 املراجع 

 أ. املراجع العربية 

 تطبيقية دراسة الفقهية، امللكة"  ،(1436) فهد بن عبدهللا القاض ي،[ 1]

 في الفقهية امللكة لتنمية مقترحة رؤية: الخامس الفصل"  استقرائية

 امللك جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة" الجامعي  الفقهي  التدريس

 11ص السعودية، سعود،
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 الفقه أصول  تدريس في التفكير مهارات دمج ،(م2018) حمزة، حماد،[ 2]

 فتحي، وجروان، 38-31الجامعة،ص مكتبة الشارقة، ،1ط اإلسالمي،

 دار عمان، ،1ط وتطبيقات، مفاهيم  /التفكير تعليم ،(م2007)

 مهارات علي، بن محمد والعامري، 167و 164و148و144ص الفكر،
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ABSTRACT_ This research shows how to teach Principles of Fiqh to the law student using the skills of 

thinking in his training to extract the benefit of this science in its legal functions so that it can deal with the 

legal texts in their interpretation and implementation, and these are the most important thinking skills 
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