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 قطر السواقي عىل بحر املراقي

    (2)الورقة   مبحث القياس 

    14 -9الدروس من 

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

 ود  اس يف احلديقول املالكية بجريان القي)       (  

   الكفارات اس يفيقول املالكية بجريان القي)       (  

 املقاديراس يف يقول املالكية بجريان القي)       (  

 أبو حنيفة يرى جواز القياس يف احلدود  )       (  

 ط عىل الزاين يف إقامة احلد  جيوز قياس الالئ)       (  

 اط اإليامن يف رقبة الظهار.باشرت اخلطأ  هار عىل كفارة القتليقيس املالكية كفارة الظ)       (  

 اط اإليامن يف رقبة الظهار.باشرت الظهارعىل كفارة   القتل اخلطأيقيس املالكية كفارة )       (  

 قاس املالكية أقل املهر عىل نصاب القطع يف الرسقة )       (  

 الزكاة.قاس املالكية أقل املهر عىل نصاب  )       (  

 ياس يف التقديراتكية يمنعون القاملال)       (  

 ياسقصح ال ةشرتكامل العلةيث وجدنا  ح)       (  

    ةاملشرتك العلةالعبادات ولو وجدنا   القياس يف يمنع )       (  

 بغروهبا املغرب    جتب جتب عبادة بطلوع الشمس كامجيوز القول  )       (  

 بغروهبا املغرب    جتب بطلوع الشمس كام ى  بوجوب الضحجيوز القول  )       (  

 حيح رشعاص قتل بالشهادةه عىل القياس القتل باإلكرا)       (  

 رشعا ممنوع قتل بالشهادةه عىل القياس القتل باإلكرا)       (  

 قتل باإلكراه عىل القتل بالشهادة من القياس عىل األسبابياس الق)       (  

 الرشوطقتل باإلكراه عىل القتل بالشهادة من القياس عىل ياس الق)       (  
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 ية احلسية قياس صحيح رشعاؤشبكة عىل الررؤية بالفيديو يف املبيعات عىل الاس القي)       (  

 رشعا ممنوعية احلسية قياس ؤشبكة عىل الررؤية بالفيديو يف املبيعات عىل الاس القي)       (  

 عىل الرؤية احلسية  رشعا يقاسيف املبيع اف  ء األوصاستقصا)       (  

 عىل الرؤية احلسية  رشعا يقاس يمنع أن يف املبيعاف  ء األوصاستقصا)       (  

 اخلوف من عدو عند املاء. ء يف رحله عىل عادم املاء بسببياس النايس للامجيوز ق)       (  

 هادهتمتهم بشقتل املود الزور عىل القتل يقتلون إذا  شه)       (  

 م فاعل( واملكره )اسم مفعول(تل املكره )اس قتل بري يقمن أكره رجال عىل )       (  

 نعاملواقتل باإلكراه عىل القتل بالشهادة من القياس عىل ياس الق)       (  

 دلة العزيمة الكثرية.يعني تكثري خمالفة أالقياس عىل الرخصة )       (  

 يح االستثناء عىل األصلالقياس عىل الرخصة ترج)       (  

 دلة  القياس عىل الرخصة ترجيح بكثرة األ)       (  

 أدلة األصلجيح بكثرة منع جواز القياس عىل الرخصة تر)       (  

 عىل العزيمةدلة األجيح بكثرة منع جواز القياس عىل الرخصة تر)       (  

 لون بعدم القياس عىل الرخصة كثروا موافقة األدلة  القائ)       (  

 ني جواز القياس يف األمور الدنيوية( يعنسبيوغريها لالتفاق  لناظم )ول اق)       (  

 الدنيوية األمور  القياس حجة يف)       (  

 البحث التجريبي   القياس حجة يف)       (  

 ه عىل أفراد آخرين  صحتوباء يف عينة كافية للدراسة فهذا يعني إذا ثبت صحة عالج ال)       (  

 ات.دارسة العينة تعترب من القياس يف العادي)       (  

 عىل غريهم قياس رشعي جارب الرسيرية عىل املرىض يف التالدواء  نجاعة   قياس)       (  

 دنيويعىل غريهم قياس جارب الرسيرية عىل املرىض يف التالدواء  نجاعة   قياس)       (  

 جتريبيعىل غريهم قياس جارب الرسيرية عىل املرىض يف التالدواء  نجاعة   قياس)       (  
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  القياس من األمور العامة التي ال ختتص بالرشيعة )       (  

  تص بالرشيعة خيالقياس  )       (  

 وييدنثابتة نجاعته بالقياس الاللقاح الأخذ  وجوب  الرشعي   احلكميعترب من  )       (  

 يرتكب احلكم الرشعي عىل صحة القياس الطبي)       (  

 يعترب أمرا رشعيا يف الطب  ادي الصحيحياس العالق)       (  

  ارشعي حكامض  ثبوت نفع الدواء للمريعترب)       (  

 وأدى ذلك ملوت املريضصحة الدراسة  بوتبعد ثاللقاح    إذا استخدم  يعترب الطبيب ضامنا )       (  

 وأدى ذلك ملوت املريضصحة الدراسة    بوتث دون  اللقاح    إذا استخدم  يعترب الطبيب ضامنا )       (  

 احلكم الرشعي يثبت بالقياس التجريبي)       (  

 تجريبيات أن تكون األمور العادية منضبطة.رشط صحة القياس يف ال)       (  

 رب الصادق  حيث تعذر القياس لعدم العادة يتعني العمل باخل)       (  

 رب الصادق  العمل باخل  إىل يلفإن الرشيعة حتحيث تعذر القياس لعدم العادة )       (  

 ساء بمدة حمددةحيضها ألن العادة ال تنضبط عند النأخرى يف مدة  ال تقاس امرأة عىل )       (  

هلك عااىل مسااتهلك آخاار لعاادم انضااباط الظااروف النفسااية مسااتتصااادي للقاااس الساالوق االقال ي)       ( 

 تهلكللمس

 عدمه باالستثامر.لعدم االنضباط بالتفاؤل وآخر   ثمرمستعىل  للمستثمرتصادي  قاس السلوق االقال ي)       (  

 باالستثامر. التفاؤل  النضباط  آخر   ثمرمستعىل  للمستثمرتصادي  قاس السلوق االقي )       (  
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 املشهور  وه فيها  ه*** جواز التقدير والكفارة  دواحلقال يف املراقي: س: 

 إلفراد، مع التوضيح بمثال.أكثر من أمر والضمري يدل عىل اأنه يعود عىل  ري )فيها(  يف الضم بم تفرس قوله

                                                     ورخصة   بعكسها  والسبب    ***  وغري ها لالتفاق ي نسب     قال الناظم: س:

 بعكسها  له: ني مفرس الضمري يف قوب -1

 ياس عليها.ور ال يصح القاستخرج من النص ثالثة أم -2

 نحوي ملا تقول  بتداء بالنكرة يف البيت مع ذكر شاهد  بني مسوغ اال -3

: هششت، فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول اهلل،   عنه اهللس: أخرج أبو دواود يف سننه عن عمر رض 

قال عيسى  -صنعت اليوم أمرا عظيام قبلت، وأنا صائم، قال: »أرأيت لو مضمضت من املاء، وأنت صائم«، 

 ت: ال بأس به، ثم اتفقا، قال: »فمه«قل -بن محاد يف حديثه 

 عبادات  رشح احلديث مبينا صحة القياس يف الا-1

 التام بط )فمه( مع الضصىل اهلل عليه وسلم فرس معنى قول النبي -2

 توضيح بمثال  ، مع الز القياس عىل األسبابس: علل عدم جوا

 توضيح بمثال  ، مع الالرشوطز القياس عىل س: علل عدم جوا

 توضيح بمثال  ، مع الانعاملوز القياس عىل س: علل عدم جوا

 .قياس الالئط عىل الزايننا وياس عىل السبب يف حد الز كتب الفرق بني القس: ا

                     لحق  بذلك آخر يف كونه                   شرت ط يشء يف أمر، فيقال يف اآليات البينات: صورة القياس يف الرشوط، أن يس: 

                                                                                       رشطا لذلك األمر، فيؤول احلال إىل أن الرشط  أحد  األمرين، ويظهر بالقياس أن النص عىل اشرتاط اليشء 

الرشط ، وهكذا يف الباقي ها أي يف  األول لكونه ماصدق الرشط يف جزئية من جزئياته،  ال لكونه بعينه هو 

 األسباب واملوانع. 

 ه الفقرة. ا هلذضع عنوانا مناسب-1

 موضحا معناها بمثال  ارشح الفقرة باختصار-2
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                                                                           وأ جر ى القراىف اخلالف يف االستثناء بإرادة اهلل تعاىل أو بقضائه، هل يتنز ل منز لة  جاء يف النرش: )س: 

 ( االستثناء باملشيئة أو ال، عىل اخلالف يف القياس يف األسباب

 مشيئة اهلل تعاىل والقياس عىل األسباب بستثناء وضح العالقة بني اال-1

 عاله.  مستفيدا من الفقرة أ: أنت طالق إن شاء اهلل تهلزوج بني حكم من قال -2

 ني هذا القول وقياسهم احلارض الفاقد للامء، كيف توفق بالقياس عىل الرخص از يقول املالكية بعدم جو س: 

 رخصة التيممعىل املريض يف   يف السفر أو 

  عىل اجلمع بسبب املطر.  يف احلظر اجدإغالق املسبسبب   ع بني الصالتنياز اجلمعلل عدم جوس: 

 

 

 


