
المقياس : تاريخ التشريع السإلماي والنظم القانونية

)5، ف2، ف1 (ف1السنة الثانية جذع مشترك شريعة        /   المجموعة 

الدوأر الوأل : التشريع في عصر الرسالة   : 1  تطبيق رقم 

أجب عن السئلة التآية: 

 ما معنى الصحيفة الصادقة ؟
:علللِّ ما يلي

:مثثثلِّ لما يأتي

:تحدث عن -
حالة العرب عند البعثة النبوية

 :بلين معنى

 :الجأوبة
لصحيفة الصادقةا :
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(أبوداود ، وجأامع بيان العلم)

تآعليل: العصر التشريعي الوأل أفضل العصور وأأكملها:

تآعليل: التدرج في تآنزل الحكام:

 أصحابه عن كتابة سنته في بداية المر وأإذنه بعد ذلكتآعليل نهي الرسول 

تآعليل نزوأل القرآن منجما:
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التمثيلِّ لما يأتي:

التمثيل للتدرج في تآنزل الحكم الواحد:
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تآحدث عن حالة العرب عند البعثة النبوية:

طبيعة التشريع في كل من العهدين المكي وأالمدني: 
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معنى قوله تآعالى : ( وأما ينطق عن الهوى إن هو إل وأحي يوحى) 
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المقياس : تآاريخ التشريع السلمي وأالنظم القانونية

)5، ف2، ف1 (ف1السنة الثانية جذع مشترك شريعة        /   المجموعة 

الدوأر الوأل : التشريع في عصر الصحابة   : 2  تطبيق رقم 

أجب عن السئلة التآية: 

أوأل-ا   مثثل لعدم تآسرع الصحابة في الفتيا إذا لم يكن عندهم دليل 

ثانيا-ا   وأضح معنى: 

-ا قول الصحابي سهل بن حنيف " اتآهموا رأيكم على دينكم"

 ( وأكره لكم قيل وأقال، وأكثرة السؤال، وأإضاعة المال...)-ا معنى قول الرسول 

ثالثا-ا بين الكيفية التي تآم بها ما يأتآي:

-ا إقناع عمر أبا بكر بجمع القرآن، وأإقناع أبي بكر زيد بن ثابت بذلك.

.-ا حفظ الصحابة سنة رسول ال 

رابعا-ا أجب عما يأتآي:

حالة المجتمع السلمي في عهد الصحابة-ا
الحكمة من اختلف الصحابة -ا
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 (عصر الصحابة)2أجوبة التطبيق رقم 

:التمثيل لـ
عدم تآسرع الصحابة في الفتيا إذا لم يكن عندهم دليل:-ا

 تآوضيح معنى قول الصحابي :  اتآهموا رأيكم على دينكم
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 : (وأكره لكم قيل وأقال ...)معنى قول الرسول 

:الكيفية التي أقنع بها عمر أبا بكر بجمع القرآن
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روأاه البخاري

 حفظ الصحابة سنة رسول ال
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ما الحكمة في اختلف الصحابة ؟
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يرى المام الشاطبي في كتابه العتصام: أن اختلفا الصحابة كان رحمة بالمة فقد جأاء
فيه: 

قال : لقد نفع ال باختلف أـصـحاب رـسـول اـلـ ـصـلى اـلـ علـيـه وأـسـلم ـفـي   القاسم بن محمد روأي عن
عـمـر قال : اجتمع ضمرة بن رجاء العمل ، ل يعمل العامل بعمل رجل منهم إل رأى أنه في سعة . وأعن

يجـيـء بالـشـيء يـخـالف عـمـر فجعل يتذاكران الحديث ـــ ـقـال ـــ فجـعـل   وأالقاسم بن محمد     بن عبد العزيز
ر يشـق ذلـك عليـه حـتى يتـبين ذلـك فيـه فقـال لـه القاسم ـ قال ـ وأجعل القاسم فيه : ل تآفعـل ! فمـا عم

]677 ص: [ يسرني باختلفهم حمر النعم . أيـضـا ـقـال : لـقـد أعجبـنـي القاـسـم ـعـن ابن وأـهـب وأروأى  
صلى ال عليه وأـسـلم ل يختلـفـون ، لـنـه ـلـو ـكـان محمد : ما أحب أن أصحاب   عمر بن عبد العزيز قول

 قول وأاحدا لكان الناس في ضيق ، وأإنهم أئمة يقتدى بـهـم ، فـلـو أـخـذ رـجـل بـقـول أـحـدهم ـكـان ـسـعة .

، لنهم لو لم يفتحوه لكان المجتـهـدوأن باب الجتهاد وأجواز الختلف فيه وأمعنى هذا أنهم فتحوا للناس
في ضيق ، لن مجال الجتهاد وأمجالتا الظنون ل تآتفق عادة ــ كمـا تآقـدم ــ فيصـير أهـل الجتهـاد ـمـع
تآكليفهم باتآباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتآباع خلفه ، وأهو نوع من تآكليف ما ل يطاق ، وأذلك من
أعظم الضيق . فوسع ال على المة بوجود الخلف الفروأعي فيهم ، فكان فتح باب للـمـة لـلـدخول ـفـي

هذه الرحمة.

قائمة عناوأين البحوث المقررة في تآطبيقاتا مقياس تآاريخ التشريع (ف: .......)
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أعضاء المجموعةعنوان البحثالرقم
مراحل نشأة وأتآطور القانون:1

-ا عهد القوة 
-اعهد التقاليد الدينية 

-اعهد التقاليد العرفية                            

مراحل نشأة وأتآطور القانون: تآدوأين القانون: أشهر2
المدوأناتا القانونية القديمة في الشرق

مراحل نشأة  وأتآطور القانون : تآدوأين القانون:3
أشهر المدوأناتا القانونية القديمة في الغرب

القانون الفرعوني: نظم القانون العام 4

القانون الفرعوني: نظم القانون الخاص5

شريعة بابل وأآشور (بلد الرافدين): نظم القانون6
العام

شريعة بابل وأآشور (بلد الرافدين): نظم القانون7
الخاص 
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النظم القانونية الروأمانية 8

حياة العرب قبل السلم 9

النظم القانونية في الدوألة الجزائرية عبر العصور10

1-االبحث رقم 
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مراحل نشأة القانون
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البحث الثاني وأالثالث: 
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	المقياس : تاريخ التشريع الإسلامي والنظم القانونية

