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 قطر السواقي عىل بحر املراقي

    (1)الورقة   مبحث القياس 

    8-1لدروس من ا

 : ضع إشارة  صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ  أمام العبارة اخلطأ.1س

 حتجر مانعي الزكاة عىل الوضع اللغوي أدى هبم إىل تعطيل الزكاة. )        ( 

 احتج الصديق عىل املانعني بالقياس.)        ( 

 الوضع اللغوي كاف ملعرفة مراد الشارع)        ( 

 مراد الشارع يظهر بالكشف عن الوضع اللغوي مع استكامل بقية البحث يف أصول الرشيعة.)        ( 

 لتحجري عىل املعنى الرشعي بالتمسك بالوضع اللغوي من تتبع املتشابه املمنوع رشعاا)        ( 

 راجع عمر أبا بكر يف حرب املرتدين )        ( 

 راجع عمر أبا بكر يف حرب البغاة املسلمني )        ( 

 سميت حرب املرتدين لغلبة الردة فيها مع وجود بغاة مسلمني يف تلك احلرب  )        ( 

 عدم قسمة عمر ريض اهلل عنه ألرض السواد ترجيح بني املصلحة والنص )        ( 

 عدم قسمة عمر ريض اهلل عنه ألرض السواد ترجيح  بني نصني باعتبار حمل احلكم  )        ( 

 معنى القياس باعتبار املصدر هو فعل املجتهد )        ( 

 معنى القياس باعتبار االسم هو التساوي بني األصل والفرع يف العلة )        ( 

 معنى القياس باعتبار االسم هو فعل املجتهد )        ( 

 معنى القياس باعتبار املصدر هو التساوي بني األصل والفرع يف العلة(          )

  قد تكون العلة متساوية بني األصل والفرع لكنها ليست مشرتك  )        ( 

 معنى التعبد بالقياس أننا مكلفون به)        ( 

 اهلل تعاىل  معنى التعبد بالقياس أنه عبادة ال تصح إال بنية التقرب إىل)        ( 

 املحمول هو األصل  )        ( 
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 املحمول هو الفرع  )        ( 

 احلامل هو علة األصل  )        ( 

 احلامل هو علة املجتهد  )        ( 

 زيادة )لدى احلامل( يف تعريف القياس إلدخال القياس الصحيح  )        ( 

 زيادة )لدى احلامل( يف تعريف القياس إلدخال القياس الفاسد)        ( 

 تعريف القياس باملاهية يدخل القياس الفاسد والصحيح يف التعريف )        ( 

 تعريف القياس باملاهية يدخل القياس الصحيح فقط  )        ( 

 تدخل األقيسة الفاسدة يف التعريف دون قيد )لدى احلامل(  باتفاق عىل مذهب املصوبة  )        ( 

 تدخل األقيسة الفاسدة  يف التعريف دون قيد )لدى احلامل(  عىل مذهب املخطئة)        ( 

 عىل أن القياس الفاسد من املجتهد معترب رشعا مع االختالف يف العلةاالختالف يف علة الربا يدل  )        ( 

 تعريف القياس دون قيد )لدى احلامل( تدخل فيه األقيسة املخلف فيها بني املذهب املعتربة)        ( 

 من معاين احلمل املساواة  )        ( 

 من معاين احلمل اإلحلاق  )        ( 

 عنى يستلزم املساواة يف العلة بتاممهااالشرتاك يف امل)        ( 

 االشرتاك يف املعنى ال يستلزم املساواة يف العلة بتاممها)        ( 

 ، صحيح عىل نظر املصوبة هو مساواة فرع ألصل يف نظر املجتهد)        ( تعريف القياس بأنه : 

 ، صحيح عىل نظر املخطئة  املجتهدهو مساواة فرع ألصل يف نظر )        ( تعريف القياس بأنه : 

 )        ( عرف يف مجع اجلوامع القياس عىل مذهب املخطئة

 )        ( اعتمد يف النرش تعريف القياس عىل مذهب املخطئة

 )        ( عرف يف مجع اجلوامع القياس عىل مذهب املصوبة

 )        ( اعتمد يف النرش تعريف القياس عىل مذهب املصوبة

 ملصوبة يعد القياس الذي ظهر فساده مستمرا يف الصحة إىل ظهور الفسادعند ا)        ( 
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 عند املصوبة يعد القياس الذي ظهر فساده فاسدا من وقت القياس  )        ( 

 عند املخطئة يعد القياس الذي ظهر فساده مستمرا يف الصحة إىل ظهور الفساد)        ( 

 يعد القياس الذي ظهر فساده فاسدا من وقت القياس عند املخطئة)        ( 

 عند املصوبة يعني ظهور فساد القياس انقطاعا للحكم من وقت ظهور الفساد  )        ( 

 عند املصوبة يعني ظهور فساد القياس كنسخ احلكم يف صحة احلكم فيام مىض فيه القياس الفاسد)        ( 

 من مناهج التعريفات عند األكثر أهنا تشمل الصحيح والفاسد)        ( 

 يصح العمل بالقياس الفاسد من املجتهد قبل ظهور فساده)        ( 

 يبطل العمل بالقياس الفاسد من املجتهد قبل ظهور فساده)        ( 

 ال يعذر الناس فيام مىض إذا تابعوا مقلدا يف قياسه بعد ظهور فساد القياس)        ( 

 فيام مىض إذا تابعوا مقلدا يف قياسه بعد ظهور فساد القياس  يعذر الناس)        ( 

 يعذر الناس فيام مىض إذا تابعوا جمتهدا يف قياسه بعد ظهور فساد القياس)        ( 

 تقنض األحكام السابقة يف قياس املقلد عىل أصول إمامه  )        ( 

 جيب نقض أحكام األقيسة الفاسدة من املقلد السابقة بعد ظهور فساد القياس  )        ( 

 تبطل الصالة لبطالن املسح عىل اجلورب الرقيق لظهور فساد القياس )        ( 

 ذير من أقيسة املقلدة هو محاية للناس من إبطال أعامهلمالتح)        ( 

   هو املتمكن من ختريج الوجوه عىل نصوص إمامه جمتهد املذهب)        ( 

 جيوز ملجتهد املذهب القياس عىل أصول إمامه)        ( 

 تقديم القياس عىل النص ألن القياس يتضمن النص والعلة )        ( 

 عىل مذهب املخطئة   والقطعيان ال يتعارضان)        ( 

 يقدم النص القطعي عىل القياس )        ( 

 ور  عىل سبيل الندن القياس قطعيا قد يكو)        ( 

 الباالقياس ظني غ)        ( 
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 مومخمالفة النص من القياس املذ)        ( 

 أي يف الدين من القياس املذموم  القول بمحض الر)        ( 

 عند األصوليني املعتربة  القياس برشوطهالح  الصذم السلف  )        ( 

 جية القياسأنكر السلف ح)        ( 

 بعدهم تبعومن  عنهم   ريض اهللهم الصحابة    عند اإلطالق  السلف)        ( 

 ذم الصحابة القياس الفاسد)        ( 

 ياسعمل الصحابة ريض اهلل عنهم بالق)        ( 

قامت حرب مانعي الزكاة بسبب فهمهم املنحرف للنص، واحتج الصديق عليهم بالقياس عىل الصالة، س:  

 وضح ذلك

[              [  أصممل الممرأي، وينبمموع الفقممه، ومنممه                                                       قال الف هري : من أهممم أصممول الفقممه ، إذ هممو س:  

                                                     [  ت علم األحكام والوقائع التممي ال هنايممة هلمما ، فممدن اعتقمماد                         اخلالف، وبه                     تتشعب الفروع وع لم  

[ ال ختلو واقعة مممن حكممم، ومواقممع النصمموص واإلمجمماع حمصممورة،  روى ابممن                         املحققني أنه 

سعة أعشار العلم ، والقياس اصطالحا ذكره [ قال: االستحسان أي االجتهاد ت             القاسم عن مالك أنه  

  [              [ يف قوله                          

 اكتب بني معقوفتني مفرس الضمري.-1

س: بني أصل عمر ابن اخلطاب ريض اهلل عنه يف قسمة أرض السواد، وبني أثر أصول عمممر ريض اهلل عنممه يف 

 رمحه اهلل: االستحسان تسعة أعشار العلم.   أصول املالك مالك من خالل قول اإلمام مالك

 س: ميز بني القياس بوصفه حجة رشعية وبني كونه فعال للمجتهد.

                                                                                 ووجه العدول عن تعريف اآلمدي  وابن  احلاجب أن الفرع  واألصل  إنام ي ع ق الن بعد معرفة  س: قال يف النرش:  

                                                          [ فيه د ور ،  والدور  من مبطالت احلدود ، وقوله محممل معلمموم الممخ                                                القياس، فتعريف  القياس هبام 

رت ز به عن ثبوت احلكم بالنص، فال ي سمى قياسا ، وأ ورد أيضا عىل تعريف القياس باحلمممل املممذكور، بممأن                                                                                              ُي 
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                    [  ثمرة  القيمماس، وال                     نه                     [ غري  صادق  عليه، أل                                                       فيه جعل  احلمل جنسا للقياس، مع أنه 

 يشء من ثمرة القياس بقياس.

 اكتب مفرس الضمري بني معقوفتني-1

 بني تعريف اآلمدي للقياس  -2

 استخرج  االنتقادات املوجهة إىل تعريف اآلمدي-3

 عىل االنتقادات املوجهة إىل تعريف اآلمدياكتب رد اإلمام السبكي -4

ماذا تستفيد من التداول العلمي بني األئمة يف تطوير ملكممة النقممد العلمممي، و ييزهمما عممن حريممة التعبممري -5

  والرأي والرأي اآلخر. 

وأجاب السبكي بأنه اعممرتاض ضممعيف، ألن املممراد س: أجاب السبكي عىل املعرتضني عىل تعريف اآلمدي: 

[ قبممل ذلممك               نفس القيام ال ثمرته ا.هم وقد قال   احلكم يف الفرع، والتسوية  ثبوتباحلمل التسوية، ال  

مثممل  حكممم معلمموم   إثبممات                                                                      بعد أن ذكر أن بعضهم قال: القياس إثبات حكم  معلوم ملعلوم ، وبعضهم قممال:  

حد القايض  أوىل منه ، ألن إثبات احلكممم  وجدكل منهام ،  تؤملرمحه اهلل تعاىل: وإذا -                       ملعلوم  ما نصه: قال أيب  

                                  له، وحقيقة  اإلحلاق اعتقاد املساواة،   حكمه  فأثبتهذا هبذا،    أحلق                          القياس ال عين ه، ألنك تقول    نتيجةالفرع    يف

                                                                                              فأو ل ما ُيصل يف نفس القائس العلة املقتضية للمساواة، ثم ينشأ عنهمما اعتقمماد املسمماواة، والقيمماس هممو هممذا 

ملعتقد يف نفسممه بممام اعتقممده مممن مسمماواة أحممد األمممرين [، وهو حكم ا              االعتقاد، واحلكم مستند إليه 

 [ ثبوت ذلك احلكم أو نفيه هم.              لآلخر، وهو إحلاقه به يف اجلهة املذكورة، وهي 

 اضبط باحلركات مجيع حروف ما حتت خط -1

 اكتب ما مرجع الضمري املناسب بني معقوفتني.-2

 ناقش املقصود بالقايض يف قوله )حد القايض( واخرت من تراه مناسبا مع التعليل -3

 (قال أيبمن املقصود بقوله )-4

 اكتب صيغة لتدبري اخلالف يف تعريف القياس من خالل قراءتك يف نرش البنود.-5

 أسد والزيدشموله ملا فسد *** فزد لدى احلامل   ترد  وإنس: 
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 خط  اضبط مجيع حروف ما حتته-1

 بني معنى قوله )أسد(-2

[ يف النظم للسبكي  املايش يف تعريف القياس عىل مذهب املخطئممة                                   وقد تبع نا   س: جاء يف النرش:  

[  يف                     [ يف صحة القياس مسمماواته                     ، وهم القائلون أن املصيب واحد ، فاملعترب عندهم 

[                       [  فاسد وإن  سمماوى                     [ ما يف نفس األمر، فهو                                             نفس األمر، فدن مل يساو  

 يف ظن املجتهد .

 اكتب مرجع الضمري بني معقوفتني.-1

 القياس.استخرج الفرق بني املصوبة واملخطئة يف تعريف -2

عن عائشة س: ذهب اإلمام مالك إىل وجوب النية يف الصوم النافية من الليل، فكيف توجه احلديث الرشيف  

يمما عائشممة، هممل  "قالت: قال ىل رسول اهلل صممىل اهلل عليممه وسمملم ذات يمموم:  -رىض اهلل عنهام  -أم املؤمنني 

 ."فدنى صائم   " قالت: فقلت: يا رسول اهلل، ما عندنا شىء. قال:  "عندكم شىء؟  

عائشة ريض اهلل عنها، أن رسممول اهلل س: منع اإلمام مالك النيابة يف الصيام، فكيف تفرس حديث أم املؤمنني   

 صىل اهلل عليه وسلم، قال: »من مات وعليه صيام صام عنه وليه«

   س: اكتب حجة من قال بتقديم القياس عىل النص.

   س: اكتب حجة من قال بتقديم النص عىل القياس.

 .قوال السلفأمثلة من  مع األ ، بينهاموم نوعانس: القياس املذم

 جية القياساهلل عنه عىل ح  من قول عمر ريض االس: هات مث

 

 

 


