
 هـ0441-م9102للعلوم االسالمية اجلامعة  اجمللد الثالث / العدد االول / السنة   ()جملة كلية اإلمام الكاظم

 

                                                                   191 

 

ًامقارن ًاصوليأ ًادليل القياس حبث

 حهان جاسب حممد الكهاني د. . م

 كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم( للعلوم اإلسالمية اجلامعة

.comD.hananchasibalkinani@gmailEmail:  

 

 

 

 

 

 

mailto:D.hananchasibalkinani@gmail


 هـ0441-م9102للعلوم االسالمية اجلامعة  اجمللد الثالث / العدد االول / السنة   ()جملة كلية اإلمام الكاظم

 

                                                                   191 

 

Measurement Manual Comparative islamic Research 

Lecturer Dr.  Hanan Chasib Mohammed Al- Kinani 

College of lmam kadhim peace be upon him of Islamic 

key words  : (measurement  - manul-  comparative -  lslamic  - Research 

 

Abstract  

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 

Prophet Muhammad and his good and pure family and his companions 

 The subject of measurement is an important fundamental issue among the 

fundamentalists and jurists. Therefore  we see some of them as supporters and 

some of them are opponents to them. The opponents had a view of the 

existence of text rather than analogy to the text. . 

The researcher sought to rely on the text rather than the measurement, and 

replace the measurement rule with the text (Qur'an - the Sunnah and includes 

Muhammad's and his family's Sunnah , the words of the Companions , and the 

sayings of the followers). The purpose is to reach the legitimacy of the text 

rather than the measurement, and that the legal provisions that they used to 

measure have a provision in the text without reference to the measurement. 

The researcher showed that throughout the research.. 

And prayers and peace be upon  the Prophets Muhammad, his family of and 

his companions.  
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