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 قطر السواقي عىل بحر املراقي

    (3)الورقة   مبحث القياس 

 20-15الدروس من 

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

 ركن اليشء حقيقته الداخلة فيه )      (  

 لركن خارج املاهية ا)      (  

 لركن جزء املاهية ا)      (  

 اإلمام الرازيكم األصل هو أصل القياس عند ح)      (  

 كم األصل هو أصل القياس عند الفقهاءح)      (  

 كم األصل هو أصل القياس عند بعض املتكلمنيح)      (  

 ليل حكم األصل هو األصل عند مجهور املتكلمنيد)      (  

 هو أصل القياس عند اإلمام الرازي ه به                  احلكم يف املحل املشب  )      (  

 هو أصل القياس عند الفقهاء ه به                 حلكم يف املحل املشب  ا)      (  

 هو أصل القياس عند بعض املتكلمني ه به                 حلكم يف املحل املشب  ا)      (  

 هو األصل عند مجهور املتكلمني ه به                 حلكم يف املحل املشب  ا)      (  

 ريم اخلمر هو أصل القياس عند اإلمام الرازيحت)      (  

 خلمر هو أصل القياس عند الفقهاء  ا)      (  

 ليل حتريم اخلمر هو أصل القياس عند مجهور املتكلمنيد)      (  

 قياس أن يوجد دليل عىل جوازه يف نوع املسألة حمل القياسشرتط لصحة الي)      (  

 شرتط لصحة القياس أن يوجد دليل عىل جوازه يف شخص املسألة حمل القياسي)      (  

 شرتط عثامن البتي دليال عىل جواز القياس بالنوع أو بالشخص  ا)      (  

 شرتط اإلمام الرازي دليال عىل جواز القياس بالنوع أو بالشخص  ا)      (  
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 لإلمام أيب حنيفةان البتي معارصا ك)      (  

 كر ابن األثري أن البتي نسبة إىل بيع البتوت وهي الثياب ذ)      (  

 كر ابن األثري أن البتي نسبة إىل البت وهو موضع بنواحي البرصةذ)      (  

 شرتط لصحة القياس أن تكون العلة جممعا عليها بني املجتهدين ي)      (  

                        عليه يأبى رشط ه احلذ اق                             وعل ة وجود ها الوفاق  ***  عنى احلذاق هم األصوليون يف قوله:م)      (  

                                                  وعل ة وجود ها الوفاق  *** عليه يأبى رشط ه احلذ اق  عنى احلذاق هم الفقهاء يف قوله:م)      (  

                                                  وعل ة وجود ها الوفاق  *** عليه يأبى رشط ه احلذ اق  عنى احلذاق هم النحاة يف قوله:م)      (  

 صح القياس عىل أصل اختلف العلامء يف علة حكمهي)      (  

 املرييس أن تكون العلة متفقا عليها عند املجتهدينشرتط برش  ا)      (  

 وز عند املالكية أن يصبح حكم الفرع أصال يف قياس جديدجي)      (  

 ذا ثبت احلكم يف فرع يصح القياس عىل ذلك الفرع بعلة أخرى مستنبطة من الفرعإ)      (  

 نهج األصوليني الرد عىل أصحاب البدع يف رسائل خاصة م)      (  

 ر األصلية لألصول إذا كان صاحب البدعة مشهورا بالقول مكن ذكر أصحاب البدع يف املصادي)      (  

 ذكر األصوليون يف مصادرهم كل من يقول بقول من األقوال.ي)      (  

ومن رشطه ثبوته بغري   ،الثاين حكم األصل  :فقول السبكييف قوله :    إىل مذهب الشافعي  شري بمذهبناي)      (  

 القياس خالف مذهبنا

ومن رشطههه ثبوتههه بغههري   ،الثاين حكم األصل  :فقول السبكيشري بمذهبنا إىل مذهب مالك يف قوله :  ي)      (  

 القياس خالف مذهبنا

 كرشيف  ريس م نسبة إىليسيرملا)      (  

 وز قياس املسائل عىل املسائل عند املالكيةجي)      (  

 قياس رشعي  العاديات لقياس يف  ا)      (  

 يا اللغة يكون عقل  س يفالقيا)      (  
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 لغويااللغة يكون   س يفالقيا)      (  

 عي حكم رشلنفي األصيل ا)      (  

 عقيلحكم النفي األصيل  )      (   

 لعقيل يكون نسخافع احلكم ار)      (  

 حلكم رشعي   أو بيان زمن لنسخ رفعا)      (  

  عقيلحلكم    أو بيان زمنلنسخ رفع ا)      (  

  م  سالل اإلأبيحت رشعا أوخلمر  ا)      (  

  م  سالل اإلأو  عقالأبيحت  خلمر  ا)      (  

 ئزة عقال ثابتة رشعاؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة جار)      (  

 واجبة عقالؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة ر)      (  

 الصبي ألن األصل عدم التكليف م ال جيب عىل لصوا)      (  

 ظنون العلة يف األصلمكن طلب القطع من القياس مي)      (  

    فرعالظنون العلة يف مكن طلب القطع من القياس مي)      (  

    واألصل  فرعالالعلة يف ب  مقطوعيمكن طلب القطع من القياس )      (   

  خرب الواحد قياس عىل وجوب العمل بشهادة رجلنيطلب القطع يف صحي)      (  

 رب الواحد يقابل املتواتر خ)      (  

 رب الواحد قد يكون بيتا من الشعرخ)      (  

 ياخربا تارخيرب الواحد قد يكون خ)      (  

 ات العرب نقال للغة من لغرب الواحد قد يكون خ)      (  

 رب الواحد هو السنة فقط خ)      (  

 ا. نبويا رشيفحديثا رب الواحد قد يكون خ)      (  

   ن اخلطأ القول بأن خرب الواحد السنة فقط م)      (  
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 ة من خرب الواحد  قل السنن)      (  

 دقل لغات العرب من خرب الواحن)      (  

 من العقائدرب الواحد يصدق بام جاء فيه خ)      (  

 ا خرب واحد  اح السنة من املتكلمني ردوا أحاديث الصحيحني يف العقائد ألن رش)      (  

 ئدعقالالحتجاج يف الأحاديث الصحيحني   لواقب رشاح السنة من املتكلمني )      (  

 ائدردوا حديث النزول ألنه خرب واحد ال حيتج به يف العق رشاح السنة من املتكلمني)      (  

 ب احلذر من األقوال املجملة التي تفرق بني املسلمني  جي)      (  

 لتحرير العلمي ملعنى خرب الواحد يبطل شائعات غري صحيحة عن األصولينيا)      (  

 ند املتكلمنيائن قد يفيد اليقني عحد إذا احتفت به القررب الواخ)      (  

 اخلالف ونبذ الفرقة  كلمني بجميع تفاصيلها لتدبريب ذكر أقوال املتجي)      (  

 تكفري جيب أن يكون اجلحود خلرب متواتر ائل ال مسيف)      (  

 حد خرب الواحد كفر من جيي)      (  

 إذا كان يف العقائدخرب الواحد يف الصحيحني  اعرة  أهل السنة األش     د  ر)      (  

 د من القياسلقطع يمكن أن يستفاذا خالف القياس اجليل يدل عىل أن اقض قضاء القايض إن)      (  

 القطع بنفي الفارق داللة قطعيةاللة القياس اجليل بد)      (  

ب ها *** وعلة  رابعها فان تب هاس: أعرب قوله: )وعله رابعها( يف قول الناظم:                                                          اآلصل  وحكم ه وما قد ش 

 القياس عىل النحو اآليت:س: بني اختالف األصوليني يف األصل يف 

 مجهور األصوليني-1

 اإلمام الرازي-2

 الفقهاء:  -3

                                                              األصل ما يبني عليه غريه، فال ب عد يف اجلميع، ألن الفرع ي بنههى عههىل حكههم س: من خالل قول ابن احلاجب :  

 [.                        [ وعىل حمله]                          األصل، وعىل دليله]
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 صيغة لتدبري اخلالف بني األصوليني يف تعيني أصل القياساكتب  -1

 اكتب مفرس الضمري املناسب بني املعقوفتني-2

                                                  وعل ة وجود ها الوفاق  *** عليه يأبى رشط ه احلذ اق  س: اكتب خرب قوله )وعلة( يف البيت : 

              رشط ه احلذ اق                                       وعل ة وجود ها الوفاق  *** عليه يأبىس: اكتب خرب قوله )وجودها( يف البيت : 

                                                  وعل ة وجود ها الوفاق  *** عليه يأبى رشط ه احلذ اق  س: اكتب خرب قوله )الوفاق( يف البيت : 

                                                  وعل ة وجود ها الوفاق  *** عليه يأبى رشط ه احلذ اق  س: استخرج ثالثة مبتدآت من قوله : 

اعتبار   [ من] ملا  ***    [قا     لح  م] صل قد يكون  م اآل   ك      وح  س: اضبط باحلركات مجيع الكلامت بني معقوفتني:  

 [ قا قح ]دنى اآل

أنههه غههري بذريعههة  سههني صههالةماخلفههر  قههوم ولزجرة اج وش مأجويأجوج و يف إنكار  جخلل املناهس: بني  

  حسا.مقبولة عقال وال

بغههري   ]                 [ثبوتههه ]                 [ومههن رشطههه  ،الثاين حكههم األصههل  :فقول السبكيس: جاء يف النرش:  

 ]                 [القياس خالف مذهبنا

 اكتب مفرس الضمري املناسب ملا بني معقوفتني-1
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 قارن بني مذهب املالكية والشافعية يف جعل الفرع أصال يف القياس-2

س: تصبح العلل   املستنبطة كليات تنطبق عىل جزئيات كثرية، اذكههر ةسههة منههها وارشح واحههدة مههع مثههال 

 تطبيقي معارص. 

)]يف الوضوء بامء اخلبز والنبيذ واإلدام[ واملاء الذي يقع فيه اخلشاش وغري ذلك  جاء يف املدونة: املدونة س: 

قال: وقال مالك: ال يتوضأ من املاء الذي يبل فيه اخلبز. قلت: فام قوله يف الفول والعدس واحلنطة وما أشبه  

 ذلك قال: إنام سألناه عن اخلبز وهذا مثل اخلبز( 

 نوع التخريج الذي قام به ابن القاسم.    ستخرج من النصا-1

 يخ وفاته وتار ولقبه كتب اسم راوي املدونةا-2

 . (قلت: فام قوله يف الفول) رةعبا قلت يف :هيف قول القائل من -3

 لكية مع التوضيح بمثال. ملايات عند الزئي عىل جزئي من الكاكتب كيف يكون قياس اجل-4

 [ يعرم]ه  لغريه   *** وغري و الرشعي ه الرشعي [قستلح م]س: قال الناظم:  

 بني معقوفتنياضبط بالشكل تام مجع املفردات التي -1

    [                  ]لغريه     [                  ]  هوغري :مفرس الضمري يف كل مناكتب -2

  العلههم حتصههيل إذ الظن، إال يفيد ال التمثييل القياس بأن          الغزايل ، كالم  اهلندي       ووج هجاء يف نرش البنود:     س:

 املسألة  فإثبات   ،  متعرس  أو  متعذر   الفرع  يف  العلة  تلك  متام  وبحصول   ،  الفالنية  بالعلة  اللعم  احلكم  هذا        بك ون

  إثباتههه  يمتنههع  مل  ،  النههدور  عههىل  باملقههدمتني  العلههم  حصههل  فلههو  ممتنع،   وهو  بالظني  للعلمي  إثبات   به   العلمية

 . فيه        خمتل فا رشعيا قياسا يكون ال لكنه ، التمثييل  بالقياس

 تاب له يف أصول الفقهريخ وفاته، وكوتا  عرف بشخصية اإلمام اهلندي-1

 بني معنى القياس التمثييل مع التوضيح بمثال -2

 غزايل واجلمهور ندي يف تدبري اخلالف بني اإلمام الة اإلمام اهل ح طريقوض -3

 


