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 الشكر والتقدير

أشكره على ما أنعم به علينا من النعم ظاهرة وباطنة. والصالة والسالم  أمحده،، احلمد هلل رب العاملني
 عليه وسلم، وعلى لله اهلل للعاملني بشريا ونذيرا صلى رمحةاملبعو   عبده ورسوله حممد بن عبد اهلل على

 وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

  النعمة حيث سهل يل اجناز هذه الرسالة.أشكر اهلل سبحانه وتعاىل على هذه 

عمر كتور الد املشارك األستاذ  وهو هذه الرسالة،الذي أشرف على أن أقّدم جزيل شكري إىل  ويسرين  
 الة. وقد لقيت  ىل إمتام هذه الرس، حفظه اهلل تعاىل، فلم يأل جهدا يف توجيهي ونصحي إعلي أبو بكر

كر إىل شأن يبارك يف عمره خلدمة العلم؛ وكذلك أقّدم جزيل ال منه حسن التواضع، أسأل اهلل عّز وجلّ 
لهم بتعليمنا ة الكلية على تفضذالدكتور جعفر وسائر أسات املشارك ذعميد كلية الفقه واألصول األستا

  ه اجلامعة املباركة.ذيف ه

وأتقّدم خبالص الشكر والتقدير إىل مجيع إخواين وأخوايت يف األسرة الذين سامهوا جبهد يف تذليل ما    
صدقائي أيعرتض طريقي من الصعوبات أثناء هذه الرحلة العلمية املباركة،روحياً،ومادياً،ومعنوياً،وال أنسى 

ذلك ال أنسى وک، ةاملختلفألكادميية احل التعليمية االذين عايشتهم منذ الصغر والذين درسنا معاً يف املر 
أن أقدم شكري إىل رفيقة دريب، ومنبع سكين، زوجيت الغالية أّم البنني مهدية حممد ، اليت ضّحت بكّل 

حظامهم العلمية وتقييم البحث، على مال ّدم جزيل شكري إىل جلنة املناقشةوال يفوتين أيضاً أن أق ،وقتها
 املتواضع على أحسن وجه. القّيمة لتنقيح وإخراج هذا البحث

اجلزاء األوىف إنه  ماً واهلل أسال أن جيزيهويف اخلتام أشكر كّل من دعا يل باخلري والتوفيق. أشكرهم مجيع 
 نعم املوىل ونعم النصري.  
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 البحثملخص 

قه قاعدة )اليقني ال يزول بالشك( يف الفبيان دور القواعد الفقهية ومكانة مهدف هذه الدراسة إىل 
بعضا من جوانب املشاكل اليت  اإلسالمي، وما قام به العلماء الفقهاء من جهود وإجنازات، وتعاجل

حث يف هذه وقد جلأ الباتعاين منها األمة وذلك إجابة على األسئلة اليت عرضتها من إشكالية البحث. 
 على خمتلف الكتب العلمية واملراجع الرتاثية للوصول إىل الدراسة إىل املكتبات حيث قام باالطالع

والتحليلي  الباحث باملنحج االستقرائيكما استعان إجابات وافية للتساؤالت اليت طرحها هذه الرسالة،  
عليه  الصلة هبذه القاعدة )اليقني ال يزول بالشك(و تخاصة عندما تعرض لتحليل املسائل الفقهية ذا

لقاعدة )اليقني ال يزول بالشك ( مكانة مرموقة وأمهية  نبعض النتائج أمهها: إ توصلت الدراسة إىل
كيفية تطبيق تلك   وبيانقصوى يف اإلسالم حيث إهنا تتمثل ثالثة أرباع من مسائل يف الفقه اإلسالمي 

حيث إن ه وغري الطهارة والصالة و الزكاة و الصيام و احلج القاعدة يف بعض أبواب العبادات ككتاب 
الضوء على هذه املسألة من خالل ما وسلطت أهل مديرية بسيال يعتمدون على الشك أثناء أدائها 

حددت و قررته الشريعة اإلسالمية،وتوصلنا على أن الشك ضعيف ال يقاوم القوي الذي هو اليقني.
الناس يف مثل  بشأهنا لدى بعض لاملصطلحات والتعريفات للشريعة ودالالمها وذلك إلزالة اللبس احلاص

ة ( وغري ذلك. وتناولت الدراسة أيضا كيفية دخول اإلسالم يف مجهوريق، الشك، التطبيالقاعدة، اليقني)
وبيان عدد التعريف هلذه اجلمهورية وملديرية بسيال من الناحية اجلغرافية. كبسيال، وكذل ةبنني ويف مديري

 جهود كذلك إىلوأشرت  ا إىل يومنا هذا، املسلمني يف مجهورية بنني من تاريخ دخول اإلسالم فيه
مون أقوياء بعدما  أصبح املسل الدعاة يف مديرية بسيال حيث أدخلوا الناس كثريا يف الدين اإلسالمي حىت

 تقريبا.   %99كانوا ضعفاء وأصبحوا أغلبية بعدما كانوا أقلية فعددهم اليوم كثري بنسبة مئوية تقدر 
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ABSTRACT 
This study aims to indicate the role of rules of jurisprudence and the status of the base (certainty 

does not fade with skepticism) in Bassila, Benin in Islamic theory of law, from the efforts and 

achievements its scholars, scientists. and address other aspects of the challenges of the ummah(1) 

as well answer the question presented by this research.  The library was the primary source of 

material for this study, where access to various scientific books and references helped reach 

adequate answers to the questions raised by this research. Inductive analytical approach was 

used for this work, especially the analysis of doctrinal issues relevant to Islamic jurisprudence. 

The study found some important results: The tenet of jurisprudence is of utmost importance in 

Islam as it is three-quarters of the issues in Islamic law and indicate how to apply the rule in 

Tahara(2), prayer, zakat, fasting, and pilgrimage.  the people the district of Bassila dependent on 

suspicion during daily religious practices, and we highlighted on this issue through the 

decisions taken by Islamic Sharia, and indicated certainty overpowers skepticism in these 

cases.And we identified the terms and definitions of the law and their implications to remove 

ambiguities that is leading uninformed interpretation by groups, such as Al-Qaeda and the 

like.The study also show how Islam was introduced into the Republic of Benin.The study 

indicates the number of Muslims in the Republic of Benin from the date of entry of Islam to 

this day, and we pointed also to the preachers in the district efforts where many people accepted 

Islamic religion. Muslims became strong majority of the percentage estimated almost at 99 % 

of the total. 

 

 

  

                                                           

(1) The whole community of Muslims bound together by ties of religion 
(2) Religious purification 
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 المقدمة:
يهده  نأعمالنا، م سيئات ن من شرور أنفسنا، ومباهلل ذونستغفره، ونعو إن احلمد هلل حنمده ونستعينه 

أن  دأن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشه ديضلل فال هادي له، وأشه ناهلل فال مضل له، وم
 اهلل عليه وعلى لله وصحبه وسلم تسليما كثريا. ىحممدا عبده ورسوله، صل

األمور  راهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم، وش كتاب اهلل، وخري  فإن أصدق احلديث
 ضاللة يف النار. لبدعة ضاللة، وك لحمدثامها، وكل حمدثة بدعة، وك

ختلو  الالدين، ففإن اهلل سبحانه وتعاىل قد أمت على أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم هذا 
 حادثةمن احلواد  إال وهلا يف الشريعة اإلسالمية حكم.

 اله، ومهدو أصو حيث إهنم ضبطوا  وقد يسر اهلل تعاىل حلمل هذا الدين طائئفة من هذه األمة
   ې  ى            ى  ائ  چ لقوله تعاىل: كلل، امتثاالملل أو   نقيام، دو بذلك خري  اقواعده، فقامو 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی     ەئائ

   ١٢٢التوبة:  چی   
دة الثانية وهي القاع القواعد الفقهية الكلية الكربى نبالشك( م لفإن قاعدة )اليقني ال يزو 

فقد اتفق العلماء على اختبارها قاعدة اليت تشتمل فروعها مجيع األحكام  ،(1)من هذه القواعد الكربى
: )هذه القاعدة جممع عليها أن كل مشكوك واملسائل الفقهية أشار اإلمام القرايف إىل ذلك حيث قال

.وكذلك لكثرة تطبيقها على املسائل الفقهية جعلها بعض   (2)فيه جيعل كاملعدوم الذي جيزم بعدمه( 
الفقهاء متمثلة ثالثة أرباع الفقه اإلسالمي و مسائله كما أشار إليه اإلمام السيوطي حيث قال:) اعلم 

  بواب الفقه و املسائل املخرجة عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه وأكثر.(أ(3)أن هذه القاعدة تدخل يف مجيع 
وقد حببت أن يكون موضوع حبثي قاعدة من القواعد الفقهية الكربى وهي قاعدة : أهمية الموضوع

 الشرعية. ىمن األحكام الفقهية، والفتاو أمهية يف كثري  القاعدة منملا هلذه )اليقين ال يزول بالشك( 

                                                           

 (1) حمكمة. ةضرار، والعادضرر وال  التيسري، الجتلب  ةبالشك، املشقال يزول  مبقاصدها، اليقنياألمور   
  . 1/111د.ط  لفروق،القرايف، ا (2)
 .55، ص1، ط/األشباه والنظائرالسيوطي،   (3)
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تمثل ت   منزلة سامية ورفيعة يف الفقه اإلسالمي حيث إهنا تدخل يف مجيع أبواب الفقه وهي  من هلاملا و  
ثالثة أرباع الفقه مث املسائل املخرجة عليها. وهي تقود الباحث إىل الصواب من األحكام الفقهية 

 .املوافقة ملا جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من خالل الوحيني الكتاب والسنة
 أسباب اختيار الموضوع:

 : من أسباب اختياري هلذا املوضوع ما يلي
 ا،القواعد الفقهية عموما، وتطبيقامها خصوصاحلرص الشديد على دراسة القواعد الفقهية  .1

 صل منهج رسول اهلل ألهنا حددت لنا حدود اهلل يف العبادات وفق
 اهلل عليه وسلم.

ها من خالل القواعد الفقهية الرصينة ووسائل تطبيق بناء األمة اإلسالمية على املنهج القومي .2
 يف الفقه اإلسالمي.

كثرة االستفسار من بعض اإلخوة حول هذه القاعدة يف إمكانية تطبيق هذه القاعدة  .3
  أبواب الفقه من عدمه.

)اليقني ال يزول بالشك( لتسليط الضوء على هذه فأخرتت أن أكتب يف هذه القاعدة  .4
 احلكم الشرعي يف ذلك من خالل دراسيت للقاعدة.وبيان )1( الظاهرة

  إشكالية البحث وتساؤالته. 
يف ظاهرة برزت يف بعض املساجد تتعلق بالشك يف عبادات الناس  كمنت إشكالية هذا البحث

وكذلك عدم معرفة بعض دارسي مديرية  ة مما أدى هبم ذلك إىل إحدا  بعض الزيادات فيهااليومي
 بسيال معرفة الفرق بني القاعدة الفقهية وبني القاعدة األصولية.

 تساؤالت البحث:
شروط العمل  ا، وماإلسالميما أمهية دراسة قاعدة )اليقني ال يزول بالشك( يف الفقه  .1

      ؟هبا
 ؟ والقاعدة األصوليةما الفرق بني القاعدة الفقهية  .2

                                                           

اعتبار بالشك يف العبادات مدال اليقني. (1)  



3 
 

 املسائل الفقهية املتعلقة هبذه القاعدة؟ما هي  .3
 ما أقوال العلماء يف حجية هذه القاعدة وتأصيلها؟ .4
 ؟بنني ةجبمهوري»"بسيال  مديريةما هي كيفية تطبيق هذه القاعدة يف  .5

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إىل بيان اآليت:

 لعمل هبا.اوبيان شروط  أمهية دراسة قاعدة )اليقني ال يزول بالشك( يف الفقه اإلسالميبيان  .1
 بيان الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية .2
 دراسة املسائل الفقهية املتعلقة هبذه القاعدة "اليقني ال يزول بالشك" .3
 توضيح أقوال العلماء يف حجية هذه القاعدة وتأصيلها .4
 بنني ةجبمهوري»"بسيال  مديريةتطبيق هذه القاعدة على واقع  .5

  املراد بالقاعدة، واليقني، والشك واإلزالة وىالتطبيقات والعبادات. :البحثمصطلحات 
 :دراسات السابقة

 ميكنين فيما اطلعت عليه أن أذكر بعض الدراسات السابقة فيما يلي:
قد و  موسوعة القواعد الفقهية: حملمد صدقي بن أمحد بن حممد لل بورنو أبو احلار  الغزي. .1

معظم أجزاء القواعد الفقهية فرتبه ترتيبا أجبديا حيث درس  تطرق صاحب هذا الكتاب إىل
ة بني هذا الكتاب والبحث احلايل هو أن الباحث اقتصر على قاعد قمجيع القواد الفقهية، والفر 

 واحدة وهي )اليقني ال يزول بالشك.( وكيفية تطبيقها على أبواب العبادات.
مام ة جامعة اإلالشريع ة، كلينيوهاب الباحسعبد ال بالكتاب: اليقني ال يزول بالشك: د. يعقو  .2

،و الذي ذه القاعدةهذا الكتاب يشتمل على عدة بيانات هل  )1(حممد بن سعود اإلسالمية.
يهمين هاهنا هي عالقة هذا الكتاب مبوضوع هذه الرسالة حيث إنه قد تطرق الدكتور يف ثنايا  
كتابه ملا يتعلق بدراسة هذه القاعدة ولكن رغم أنه أجاد فيه من حيث منهجية الكتاب ،إال 

ضافة إ أنه مل يتوسع ايف مجيع جوانب القاعدة و السيما ما يتعلق بتطبيقها على أبواب العبادات

                                                           

.1/طاليقني ال يزول بالشك،  باحلباسني، كتا (1)  
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على ذلك مل يبني الدكتور مشكلة البحث و أسباب اختياره هلذه القاعدة مضوعا للدراسة، 
أن  وألن اسلوب الكتاب خيتلف عن أسلوب البحث الفرق بني هذا الكتاب والبحث احللي ه

الباحث ذكر إشكالية البحث و كذلك سبب اختياره هلذه القاعدة موضوعا للدراسة و كذلك 
 أبواب العبادات من خالل مديرية بسيال جبمهورية بنني.تطبيقها على 

ث بدأ رسالته هذا الباححبث يف اليقني ال يزول بالشك: كتبه علي بن عبد العزيز الراجحي. .3
باملقدمة دون بيان ملشكلة البحث وأهدافه وما للبحث من أمهية وكذلك رتب البحث على 

فقهية وضوعات مهمة تتعلق بالقواعد الستة فصول دون مباحث وال مطالب وكذلك مل يتطرق مل
بشكل عام مثل حجية القواعد الفقهية ونشأمها وتطبيقامها بشكل واضح بينما البحث احلايل 
مرتب على فصول ومباحث مث مطالب كذلك استحضار تطبيقات القاعدة على أبواب 

من قيمة  نقصاملالحظات ال ت هالعبادات وكذلك بيان ملشكلة البحث وأهدافه وأمهيته، وهذ
 الرسالة وقد أفدت منه أثناء البحث. 

ة جامعة حيلي: كلية الشريعظور مقارن/الدكتور وهبة مصطفي الز ظهور القواعد الفقهية من من .5
وقد تكلم الدكتور عن مجيع القواعد الفقهية وبني أمهية هذه الدراسة، رغم أنه أجاد   )1(.دمشق

إال أنه مل يتوسع يف املوضوع السيما ما يتعلق بتطبيقات القاعدة مل يذكرها يف العبادات وال يف 
املعامالت والفرق بني هذا البحث والبحث احلايل هو أن احلايل اقتصر فيه الباحث على قاعدة 

( من جالطهارة، الصالة، الزكاة، الصيام، واحل)دة مركزا على التطبيقات يف قسم العبادات واح
 خالل مديرية بسيال جبمهورية بنني.

 مجتمع البحث
 وجمتمع هذا البحث كما هو واضح يف العنوان )مجهورية بينني(

 حدود البحث:
 بعض يفوالباحث يقتصر يف هذا البحث على دراسة قاعدة ))اليقني ال يزول بالشك(( وتطبيقامها 

 "ننيمديرية بسيال "مجهورية ب اإلسالم يف دخول ذمن أبواب العبادات فقط وال يتطرق لغري ذلك

                                                           

.القواعد الفقهية من منظور مقارن رظهو  الزحيلي، (1)  
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 .إىل يومنا هذا 
 منهجية البحث:

وأدلتها وحتليل  وذلك باستقراء املسألة والتحليلي،سيتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي 
 .اإلسالميذلك يف ضوء الفقه 
  إجراءات البحث:

االستفادة من املصادر ذات عالقة مبوضوع البحث ككتب القواعد الفقهية وشروحها  .1
عن طريق مقارنة بني الظاهرة املوجودة يف مديرية بسيال وبني ما هو  وكتب املقاصد وغريها

 الصحيح يف املسألة اعتمادا على هذه املصادر.
 عزو اآليات القرلنية إىل سورها. .2
 ختريج األحاديث النبوية. .3
 عزو األقوال إىل أصحاهبا.- .4
 ورين.هترمجة األعالم املذكورين يف صلب البحث يف اهلامش إن وجد وخاصة غري املش .5
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للقاعدة الفقهية. فالفصل األول: التعري  

القاعدة لغة واصطالحا. فالمبحث األول: تعري  
اهلل  لالبنيان، واحدها: قاعدة، فقا سالقاعدة لغة، القواعد: أسا فب األول: تعريالمطل

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ سبحانه       وتعالى 

.127البقرة آية: ةسور  چ  
البيت الواحدة قاعد وقياسه  سويف العني: القواعد: أسا     

 (1)قاعدة باهلاء وقعائد الرمل وقواعده: ما ارتكن بعضه فوق بعض.
املراد بالقاعدة الكلية قاعدة حتتها قاعدة واملراد و ن تكون جزئية أما إما أن تكون كلية و إوالقاعدة 

زئية كل بالضد قاعدة كلية يندرج حتتها قواعد ج  جكما يقال: عالة  فوقها قاعد بالقاعدة اجلزئية قاعدة
كون  ت   وكذلك كقوهلم: عالج الغب اخلالص بالربيد وغري ذلك كل هذه األمثلة تدل على أن القاعدة 

 )2( كلية كما تكون جزئية
 )3(يقعد عليه الشيء يعين يستقر ويثبت اوقيل القاعدة: م
كن ل القاعدة الفقهية يف اصطالح الفقهاء قد عرفها علماء األصول بتعريفات عديدة المطلب الثاني:

 هذه التعريفات اليت ذكرها العلماء متقاربة يف املعىن وذلك على حسب وجهة نظر كل واحد منهم.
تها أكثر موجز بليغ يف قضية كلية تندرج حت لقو حممد بكر القاعدة الفقهية بأهنا "وقد عرف الدكتور 

 )4(ئيتها يتعرف من خالهلا على أحكام ما ال ينحصر منها"جز 
: رجايناجل قال .ويرى الدكتور أن تعريفه كان جامعا مانعا وسهال ميسرا فهمه على طالب العلم

                                                           

 .143/ 1، د.ط العين كتابالفراهدي، (1)
 1، ط/، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي(2)
  .266/ 1، 1، ط/التوقيف على مهمات التعاريفزين العابدين، (3)

 (4) .1/6القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه، ط/،حممد بكر إمساعيل،   
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     (1)مجيع جزئيامها  قضية كلية منطبقة على يالقاعدة: ه
  

                                                           

  .171/ 1، 1/، طالتعريفاتكتاب اجلرجاين،  (1) 
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 بالفقه لغة واصطالحا. فالمبحث الثاني: التعري
كام والفتح والفقيه هو العالم الذي يشق األح قالفقه في اللغة: الش فتعري: المطلب األول

 (1)ويفتش عن حقائقها يفتح ما استغلق منها
الرجل،  همنه: فق لتقو »عليك بالفقه  تشهد»قال أعرايب لعيسى بن عمر:  اوقيل الفقه: الفهم. كم

وقد كان هذه الكلمة تستخدم يف مجيع اجملال العلمي مث خص  (2)ال يفقه وال ينقه. نبالكسر. وفال
 (3)ذلك به علم الشريعة والعامل به فقيه، وقد فقه بالضم فقاهة فقهه اهلل، وتفقه إذا تعاطى ذلك، وغري

  .بالشيء والفهم له، والفطنة موقد جاء يف القاموس احمليط: الفقه، بالكسر: العل
 (4)عن فهم غرض املتكلم من كالمه ةوكذلك الفقه يف اللغة: عبار  

هذا مما ذكر علماء اللغة عن التعريف الفقه يف اللغة وأرى أن هذه  (5)غلب على علم الدين لشرفه
 التعريفات تدور حول معىن واحد وهو العلم بالشيء أو الفهم الدقيق.

ب من باألحكام الشرعية العملية املكتس مالعل"الفقه يف اصطالح العلماء هو:  اأم :المطلب الثاني
اإلصابة والوقوف على املعىن اخلفي الذي  وذهب بعض العلماء إىل أن الفقه: ه (6)"أدلتها التفصيلية

 .(7)غري ذلك، وحيتاج فيه إىل النظر والتأمل و ديتعلق به احلكم وأنه هو علم مستنبط بالرأي واالجتها
ة ه خمصوص بالعلم احلاصل جبملة من األحكام الشرعيوقيل الفقه يف عرف املتشرعني: الفق

أخرج الشرعية" من األحكام الظن،وبقوله: "جبملة جوبقوله "العلم": أخر  (8)الفروعية بالنظر واالستدالل
العلم باحلمك الواحد أو االثنني،وأحرج بقوله: "الشرعية" ما ليس بشرعي،كاألمور العقلية 
واحلسية،وأخرج بقوله: "الفروعية"العلم بكون أنواع األدلة حججا،فإنه ليس فقها يف العرف 

                                                           

 .101/، 1، د.ط، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذببطال،   (1)
 .2242243/ 6م[ 1987ه1407]، 4/، طالعربيةالصحاح تاج اللغة الفارايب   (2)
 مصدر سابق (3)
 .168/ 1[ 1983ه1403، ]1، ط/كتاب التعريفاتاجلرجاين   (4)
 .1250/ 1م[ 2005ه 1426، ]8، ط/القاموس المحيطالفريوز لبادي،   (5)
 .168/، 1م[، 1983ه 1403، ]1، ط/كتاب التعريفاتاجلرجاين   (6)
 .1/168مصدر سابق، (7)
 .1/6، د.ط، اإلحكام في أصول األحكاماآلمدي،    (8)
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واالستدالل"  راألصويل،وإن كان املعلوم حكما شرعيا نظريا لكونه غري فروعي،وأخرج بقوله: "بالنظ
علم اهلل تعاىل بذلك،وعلم جربيل والنيب عليه السالم فيما علمه بالوحي،فإن علمه بذلك ال يوكن 

 (1)فقها يف العرف األصويل.
مث خصص هلذا التعريف املقيد م الشرعي و ونعلم أن هذه الكلمة أصبحت علما للعل 

 (2)يف الدين" "من يرد اهلل به حريا يفقهصل اهلل عليه وسلم  ب)العملية(واحرتز العقائد وغريه لقوله
أي: الدين اإلسالمي. والفرق بني علم العقائد حيث قالوا "العلم باألحكام الشرعية العملية يعين 

 األصول. نالعبادات واملعامالت، دو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .67/ 1مصدر سابق،   (1)
.1/24ه[،1422،]1/طالعلم قبل القول والعمل،  ب، باالصحيحأخرجه البخاري يف  (2)  
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 بين القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية. قالثالث: الفر المبحث 
 القواعد الفقهية وتطويرها. ةنشأ: المطلب األول

مشتمال  انكإن القواعد الفقهية نشأت منذ فجر اإلسالم حيث نزل القرلن الكرمي على نبينا الكرمي  
ع القواعد اليت قام الفقهاء ببياهنا و توضيحها و كيفية استخدامها يف استخراج الفرو  على كثري من هذه

يه الفقهية كانت موجودة يف وقت رسول اهلل صل اهلل عل القواعد ،كذلك والقرائن دالة على أنالفقهية
ت  جِبووواِمِع ب ِعث  "ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  و سلم حيث أويت جوامع الكلم وقد

نوا أونوا نوائٌِم أ تِيت  مبوفواتِيِح خوزواِئِن األور ِض ف وو ِضعوت  يف  ِلِم، وون ِصر ت  بِالرُّع ِب، ووب وي   يعين:أتاه   (1) "يوِدي الكو
 حيثبكر  در حممالدكتو  حىت يؤدي املعىن الكثرية بألفاظ قليلة كما أشار إليه اهلل تعاىل الفصاحة  

هبذا احلديث:"وقد أويت جوامع الكلم فكان يؤدي املعىن الكثرية بألفاظ قليلة غاية يف  املقصودقال: 
صل اهلل عليه و سلم هذه القواعد الفقهية و تلقاها و أشار إىل أهنا جاءت على لسانه الدقة والرقة، 

زيادة إال بالقدر الذي يزيدها بيانا ويكشف عما فيها من اللطائف اليت ال لالفقهاء كما هي بدون ا
 أن الصحابة رضوان اهلل عليهم تعلموا من النيب اإلجياز البليغ من تقعيد القواعد و و ملونايعقلها إال الع

ا الراشدون و أصحابه املقربون  كأمثال عبد اهلل بن عباس الذي دعا له صل تأصيل األصول خصوص
:  :قال ،اهلل عليه و سلم ا"دوخولو اخلوالوءو، ف وووضوع ت  لوه  ووض وًءا قوالو ربو  ؟مون  ووضوعو هوذو ه  فوأ خ  ف وقوالو اللَّه مَّ ف وقِّه 

ينِ   (2)"يف الدِّ
اعد عنهم من الكالم ما يكون قو  لو غريهم, فينق و عبد اهلل بن عمر  و عبد اهلل بن مسعود

فقهية يقاس عليها أو يستأنس هبا يف التصحيح و الرتجيح مل يتوقف هذا األمر على زمن الصحابة بل  
قوال الصحابة و أكرمي و السنة النبوية الشريفة  و كان التابعون يستنبطون القواعد الفقهية من القرلن ال

مل توضع كلها مجلة واحدة علي حالة وكذلك نرى أن هذه القواعد )(3)غري ذلك مما ذكره الدكتور
كونت مفاهيمها إمنا ت لب ،واحدة كما توضع النصوص القانونية يف وقت معني على أيدي أناس معروفني

ن أهل تطورها على أيدي كبار فقهاء املذاهب مبالتدريج يف عصر ازدهار الفقه و  و صيغت نصوصها
استنباطا من دالالت النصوص الشرعية العامة كانت مقررة يف أذهان األئمة التخريج و الرتجيح 

                                                           

.9/36ه[1422،]1،باب املفاتيح يف اليد،ط/الصحيح(   أخرجه البخاري يف  1(  
.1،1/41، باب وضع املاء عند اخلالء، ط/في الصحيح(   أخرجه البخاري  2(  

 .18م[ ص1997ه1417]1، ط/القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيهحممد بكر إمساعيل،   (3)
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عبارة نا ر و كل ما ذك (1)(اجملتهدين يعللون هبا ويقسمون عليها كانت يف ذلك الوقت تسمى أصوال
يف القرن الرابع  لعل كان ذلك ةنشأة القواعد الفقهية يف املرحلة األوىل أما نشأمها يف املرحلة الثانيعن 

 إىل يومنا والتابعني بعده صحابته منو هكذا تطورت هذا الفن ابتداء من عهد رسول اهلل .و (2)اهلجري
 يومنا هذا.

 القواعد الفقهية والفرق بين القواعد الفقهية والقواعد األصولية. نالمطلب الثاني: تدوي
 تدوين القواعد الفقهية:-أ

خالل ما اطلعت عليه من أقوال العلماء أن تدوين القواعد الفقهية بدأ يف القرن من أن نفهم  وميكن
ا الفن هو  هذيف لعل أول كتاب فمما دون على حسب العصور  نذكر شيئاالرابع اهلجري وميكن أن 

مؤلفه هو اإلمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري من أكابر تالميذ اإلمام أيب  (اخلراج) بكتا
قد ألف هذا الكتاب للخليفة هارون الرشيد ليجعل نظاما وقانونا تسري عليه الدولة يف تنظيم  حنيفة

 العبارات جرت جمرى القواعد ويعترب أساسا بىن على اخلراج ومعاملة أهل الذمة ويشتمل هذا الكتاب
وكذلك أبت الدكتور حممد بكر إمساعيل (3)عةو مصنف هذا املوس ما أشار إليه اعليه من استحلفه. هذ

 "أن أول كتاب دون هو "كتاب اخلراج
ا مل أعثر على أي كتاب يف هذ "سالنظر للدبو  ستأسي"إىل أن بعد كتاب  (4)وذهب املصنف

العصر احلديث و كذلك يف القرن السادس اهلجري كتاب اإلمام عالء الدين بن أمحد 
د" املذكور يف كتاب "هدية العارفني وهذا ال يعين انقطاع القواع حإيضا "ه[بعنوان 540السمرقندي]

القول بأهنا طويت يف جلة التاريخ أو ضاعت كما هو الشأن يف   نجهود الفقهاء يف هذا اجملال, ميك
ه هذا العلم حيث بني و برز في عكثري من املوضوعات لكن يف القرن السابع اهلجري تغريت األوضا 

فضلوا من العلماء الذين ت ،النظر عن عدم بلوغه مرحلة النضوج بشكل واضح  إىل حد كبري بغض
ه[ 613على رأسهم: العالمة حممد بن إبراهيم اجلاجرمي السهلي]و  يف ذلك العصر، فيه تأليفالب

                                                           

 .1/50م[ 2003ه1424، ]1، ط/موسوعة القواعد الفقهيةلل بورنو،   (1)
 .1/70مصدر سابق،   (2)
 ،1/51، 1، ط/موسوعة القواعد الفقهية لل بورنو، – (3)
 لل بورنو أبو احلار  الغزي. (4)



12 
 

 مث ألف بعده اإلمام عز الدين بن عبد "يف فروع الشافعية دالقواع"حيث ألف كتابا بعنوان: 
من فقهاء املالكية ألف العالمة حممد  اأم "ه[ كتابه "قواعد األحكام يف مصاحل األنام660السالم]

 وغري "ه[كتابه بعنوان: "املذهب يف ضبط قواعد املذهب685بن عبد اهلل بن راشد البكري القفضي]
 ذلك.

ا الفن اهتموا هبذقد علماء الشافعية حيث إهنم مث جاء بعد ذلك يف القرن الثامن اهلجري 
  .ه[957احلنبلي ]القواعد يف الفقه: البن رجب ويف هذا القرن نفسه ألف كتاب  (1).وإبرازه

  ومن كتب احلنابلة أيضا كتاب تقريري القواعد الفوائد البن الفرج عبد الرمحن احلنبلي.
ويف القرن التاسع اهلجري أيضًا جّدت أخرى على املنهاج السابق. فتجد يف مطلع هذا القرن 

 .كتاباً يف القواعد اعتماداً على كتاب اإلمام السبكي  صّنف ه[804امللقَّن ]العالمة ابن 
أما من كتب املعاصرين، جند كتاب جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية )آلل 

تاب موسوعة القواعد وك (الزحيليالقواعد الفقهية وتطبيقامها يف املذاهب األربعة )حملمد  (، وكتابعمري
 )آلل بورنو( الفقهية

على اهتمامهم هبذا الفن  يلدل فهو القدماء واملعاصرين، جمهودات العلماءشيء من هذا 
ات األخرى مقارنة بالديان ،هئيف الفقه اإلسالمي وهو من مميزات هذا الدين وعلماالكبرية ألمهيته 

ه من طلعت عليامن خالل ما  ةوعلمائها هذا هو خالصة القول يف تدوين وتطور القواعد الفقهي
 أقوال العلماء.

 الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد األصولية:-ب
صويل األقيه و ينبغي أن نعرف وظيفة كل من الفاحلديث عن الفرق بني هذين الفنيني ع يف و شر القبل 

 األصولية. ةالفقهية والقاعد ةنطلق يتبني لنا جليا الفرق بني القاعداملومن هذا 
 نهيالو  الوجوب يضيقت: )األمر لاألصويل، مثوضعها يطبق القواعد اليت  ه: الفقيوظيفة الفقيه

 من ةحكما من األحكام التكليفيمث يستنبط من خالل هذه القواعد ،وغري ذلك (يقتضي التحرمي
والندب واإلباحة ألن الفقه كما هو متفرع عن أدلته هو متفرع عن العلم بأدلته وقيدت  رامالواجب واحل

  مر يف قوله تعاىل:األ أن الفقيه يتكلم على أنيرى الباحث  الدالئل باإلمجالية إلخراج التفصيلية لذا
                                                           

 .73-1/72، موسوعة القواعد الفقهية لل بورنو،  (1)
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ه ويعاقب األمر يثاب عليا عليه من امتثل هبذا الفقهاء بناءً عند  للوجوب ٤٣البقرة:  چڱ  ڱ   چ
 من مل ميتثل به.

ألن النهي عند الفقهاء يقتضي  للتحرمي  ٣٢اإلسراء:  چ    ڑژ  ژ  ڑچ وكذلك النهي يف قوله تعاىل 
 ابه جرمية الزىن اليت طلب الشارع الكف منه.كرتالالتحرمي وعليه من وقع يف الزىن يعاقب 

قتضى األمر على م ماألصويل: يتكلفمثال  ةالقواعد اإلمجالي يضع : األصويلوظيفة األصويل 
والنهي من غري نظر إىل مثال خاص وكل ذلك اعتمادا على الدالئل اليت تتناول الكتاب والسنة 

 يل الو إذا علمنا الفرق بني الفقيه واألص (1).اواإلمجاع والقياس وهذه هي مصادر التشريع املتفق عليه
بالفقه وكذلك  ةألن القاعدة الفقهية مرتبط األصولية ةالفقهية والقاعد ةلنا الفرق بني القاعد بيصع

 نبعد، فإ ا، وأشار القرايف إىل الفرق بينهما حيث قال: "أمبأصول الفقه ةالقاعدة األصولية مرتبط
أصوهلا  ن، وأروعالشريعة املعظمة احملمدية زاد اهلل تعاىل منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وف

يف غالب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام الناشئة عن  واملسمى بأصول الفقه، وه :قسمان: أحدمها
األلفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والرتجيح وحنوو األمر للوجوب والنهي 
للتحرمي والصيغة اخلاصة للعموم وحنوو ذلك وما خرج عن هذا النمط إال كون القياس حجة وخرب 

 الواحد وصفات اجملتهدين.
كلية فقهية، جليلة، كثرية العدد، عظيمة املدد، مشتملة على أسرار الشرع   دقواعواآلخر:  

  (2)يذكر منها شيء يف أصول الفقه." قاعدة من الفروع يف الشريعة ما ال حيصى، ومل لوحكمه، لك
 الثال  اآلتية أشار إليها الدكتور بكر إمساعيل:باالجتاهات بينهما  ميكن الفرقو 

 لعلم أصول الفقه يهتم بالنظر يف مصادر األحكام وحجتها ومراتبها يف االستدال ن: أاالتجاه األول
ترب علم ذلك، وكذلك يع ىهبا، وشروط هذا االستدالل ويضع مناهج االستنباط والقواعد املعينة عل

ق بوظيفة كل لالستنباط الصحيح من غريه كما بينا فيما يتعل اضابط اأصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان
 احد منهما.و 

                                                           

 .1/24م[ 2004ه1425، ]1ط/ ،الجوامعالغيث الهامع شرح جمع العراقي،  (1)
 .1/23، د.ط،  الفروقالقرايف،   (2)
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عها دائما وهو فعل و أما القواعد الفقهية فهي قضايا كلية أو أكثرية جزئيامها بعض مسائل الفقه موض
 الفقه وقواعد الفقه. لصو أهو الوجه الواضح الفارق بني  هذاإن  املكلف ميكن نقول

 القاعدة األصولية هي قواعد كلية تنطبق على مجيع جزئيامها وموضوعامها. ن: أاالتجاه الثاني
 عضها.قل يف بعضها وتكثر يف بتبينما القاعدة الفقهية فإهنا أكثرية هلا مستثنيات  

قواعد الفقه مبنية على قواعد األصول ألن العامل األصويل يستنبط األحكام من  ن: أاالتجاه الثالث
قواعد  قوف(1)( ةاملصادر التشريعي من ذلكالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وغري ) أدلتها التفصيلية أي

قسمها إىل ، مث يقوم الفقيه بتحصيل املسائل الفقهية من هذه القواعد األصولية ويفيهايقينية ال خيتلف 
يف العلة، ويضع  الشرتاكها مجيع املسائلةأبواب خمتلفة وفصول مث جيعل لكل باب ضوابط جتمع معظم 

 هبا.لالئق االقواعد لألبواب املختلفة ليستعني هبا الدارسون إلعطاء كل مسألة من املسائل الشرعية 
و ال بد أن نعلم أن أحيانا تتداخل قواعد أصولية مع قواعد فقهية ذلك أنه يتنازعها أصالن  

يضا فإن نظر إىل ية أخرى أحل املكلفني ،ومن ناأصل يتعلق باالستنباط و الدليل و أصل يتعلق بأفعا
صولية إن نظر إليها من حيث أهنا فعل من أفعال أالقاعدة من حيث إهنا دليل شرعي كانت قاعدة 

ة جتلب على سبيل املثال قاعدة )املشقف ملقالاملكلفني كانت قاعدة فقهية لكن باملثال يتضح ا
بت ة فقهية فمن حيث إهنا دليل على رفع احلرج الذي ثالتيسري(ميكن أن تكون قاعدة أصولية و قاعد

التيسري  من حيث إهنا تراعى عند تقرير األحكام اليت يراعى فيهاو باألدلة القطعية تعترب قاعدة أصولية 
  (2)و دفع املشقة تعترب قاعدة فقهية.

ألدلة اوكذلك ما أشار إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال: "إن القواعد األصولية هي: 
باالختصار هذا هو الفرق بني القاعدة الفقهية  (3)القواعد الفقهية هي: األحكام العامة االعامة، بينم

                          والقاعدة األصولية.
 

                                                           

من قبلنا وسد الذرائع. عاملرسلة، االستصحاب، االستحسان، العرف، الشر  قول الصحايب، املصاحل (1)  

 .14 – 13م[ ص1997ه1417]،1، ط/القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه حممد بكر إمساعيل،  (2)
 .29/167، 1، ط/مجموع الفتاوى ابن تيمية،  (3)
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 ثالثة مباحث. همفردات قاعدة "اليقين ال يزول بالشك" تحت ى: معنالفصل الثاني
 بمفردات قاعدة "اليقين ال يزول بالشك"ومعنهاها اإلجمالي فالتعري المبحث األول:

 العمل بها وأدلتها. وشروط
 اليقين لغة واصطالحا. فتعري المطلب األول:

يوقن إيقانا  أيقن دوق" :إزالة الشك وحتقيق األمر ومن ذلك يقن، اليقن، يقال واليقني يف اللغة: ه
فهو موقن، ويقن بالكسرة ييقن يقنا فهو يقن بالكسرة تيقنت باألمر واستيقنت به كل هذا مبعىن واحد 

 وتيقنت األمر يقنا أيقنت واستيقنت   توزوال الشك يقلمنه: يقن موقيل اليقني: العل (1)أي إزالة الشك
  (2)وأنا على يقني منه كله مبعىن واحد.

  اليقني يف اللغة يدور حول معىن واحد وهو إزالة الشك.ونالحظ أن معىن 
اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه ال ميكن إال كذا مطابقا للواقع  وأما اليقني يف االصطالح: ه

اء يف امل ن. وقيل: اليقني: "هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء " يقال: يق(3)غري ممكن الزوال
شيخ  لوقا(4)اليقني:" هو حتقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب" لاحلوض إذا استقر فيه وقي

قني الريب طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وضد الي و: هاليقنيإلسالم ابن تيمية يف جمموع فتاوى ا
 (5). وهو نوع من احلركة واالضطراب"

ل هو عبارة عن العلم املستقر يف القلب لثبوته من سبب متعني له حبيث ال يقب : اليقنيقيل 
 (6) ودام استقر ااالهندام، من )يقن املاء يف احلوض( إذ

 
 

                                                           

 .5/220د.ط،  ،كتاب العين ،أمحد الفراهيدي  (1)
 .2219/ 6م[ 1987ه1407] 4، ط/الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الفارايب  (2)
 .259م[ ص،1983ه1403] 1/ط التعريفات،كتاب اجلرجاين،   (3)
 .259م[ ص،1983ه1403، ]1مصدر سابق، ط/   (4)
 .329/ 3، ، د.طالفتاوىمجموع ابن تيمية،   (5)
.1/980،ط، د.الكلياتأبو البقاء،  (6)  
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 واصطالحا. لغةوالشك اإلزالة  فتعري المطلب الثاني:
، ه غريهوشككه في كشك يف كذا من باب رّد. وتشك دالشك يف اللغة: "هو ضد اليقني يقال: وق

وقيل: الشك حالة نفسية يرتدد معها الذهن  (1)تردد الذهن بني أمرين على حد سواء ووقيل الشك: ه
 .(2)بني اإلثبات والنفي ويتوقف عن احلكم
الرتدد بني النقيضني بال ترجيح ألحدمها على اآلخر عند  وأما الشك يف االصطالح: ه

وقد أشار  (4)وقيل هو ما يستوي طرفاه وهو الوقوف بني الشيئني ال مييل القلب إىل أحدمها (3)الشك
رتدد بني أطلقوه يف كتب الفقه أرادوا به ال ثاإلمام النووي إىل مراد الشك يف كتب الفقه قائال: "حي

حتماالن االوجود الشيء وعدمه سواء استوى االحتماالن أو ترجح أحدمها وعند األصوليني إن تساوى 
الف للغة قال ابن فار  وغريه الشك خ قالفقهاء مواف لفهو شك وإال فالراجح ظن واملرجوح وهم وقو 

 (5)اليقني"
 ها.وشروط العمل ب اإلجمالي للقاعدة ))اليقين ال يزول بالشك(( ىالمعن المطلب الثالث:

ك فيه وإمنا يرتك جيوز تركه بأمر مشكو ومعىن القاعدة هو أن األمر املتيقن يتعني باستدامته وبقائه وال 
وقيل إهنا تفيد أن ما ثبت يقينا فيستصحب حكمه حىت  (6)اليقني بدليل قاطع أو ظن غالب معترب

األصل أن هذه القاعدة أفادت أن األصل يف العبادات املنع ألن وأرى (7)يتبني خالفه يقينا كذلك
الدليل هو ما مل يأت الدليل املزيل هلذا اليقني املراد ب وعدم ورودها يف الشرعاملتيقن هو انتفاء العبادة 

 .(8)نصوص الكتاب والسنة النبوية الشريفة
 جيب العمل فيها وهي فيما يلي:وهلذه القاعدة شروط 

                                                           

 .1/264ه[ 1412]1، ط/معجم الفروق اللغوية ،العسكري   (1)
 .491/ 1، د. ط، المعجم الوسيطجممع اللغة العربية بالقاهرة    (2)
 124، ص 1م، ج2003ه1424، ]1/، طالفقهيةالتعريفات الربكيت،   (3)
 . 1/124مصدر سابق  (4)
 .1/36ه[ 1408]1ط/ ألفاظ التنبيه،تحرير النووي،    (5)
 .1/46ه[ 1431]1ط/ دراسة وتحقيق قاعدة )األصل في العبادات المنع(،اجليزاين،    (6)
 .1/102، 1، ط/موسوعة القواعد الفقهيةلل بورنو،   (7)
 .1/46ه[ 1431 1، ط/دراسات وتحقيق قاعدة )األصل في العبادات المنعاجليزاين،    (8)
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كون ما تعلق به اليقني بذلك أن ي داحتاد القضيتني املتيقنة واملشكوك فيها يف املتعلق، واملقصو  .1
كون يف حدو  قضية جديدة فال ي هاشرتاك هذا يف القاعدة، أن ههو ما تعلق به الشك، ووج
 هناك نقض لليقني بالشك.

 ذلك بتقدم زمن اليقني على نواحد، ويكو اختالف زماين حدو  اليقني والشك يف زمن  .2
من املستحيل اجتماع زمان اليقني  هبالشك، ألنعدم نقض اليقني  قالشك، ليصدزمن 

 وهو يف ذلك من اجلمع بني النقضني اشكوك فيه نفسه، ملكون املتيقن هو امل  عوالشك، م
 حمال.

د، أن يتفق حصول اليقني والشك يف لن واح داجتماع اليقني والشك يف زمن واحد، واملقصو  .3
 ذلك من احملال. نمبعىن أىن مبدأ حدوثهما يكون واحد، أل ال

لخر،  يوجد فاصل بينهما يتخلله يقني أالبذلك  داتصال زمان الشك بزمان اليقني، واملقصو  .4
 فتخرج املسألة من نطاق عنوان القاعدة.دخول اليقني على اليقني ينقضه،  نأل

عربة بالشك  بالفعل، فاليتحقق كل من الشك واليقني  واليقني، واملقصود أنفعلية الشك  .5
 .كصدق ناقضه بالش مالتقديري، لعداليقني  به، والصدق النقض  مالتقديري، لعد

هو أن يكون إلبقاء حكم املتيقن  دالقاعدة، واملقصو وجوج اآلثار العملي املصحح إلجراء  .6
 يف حالة الشك أثر علمي.

 (1) بالراجح.يعارض يقني القاعدة ما هو أرجح منه فإذا حصل التعارض عمل  أال .7
 
 
 
 
 
 

                                                           

.55 ص، 1/ط اليقن ال يزول بالشك، ةقاعد، أباحسني  (1)  
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 قاعدة اليقين ال يزول بالشك وتحته ثالثة مطالب. ةمشروعي المبحث الثاني:
هناك عدة أدلة على مشروعية هذه القاعدة العظيمة من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول نذكرها 

 من خالل هذه املطالب الثالثة اآليت.
 .قاعدة اليقين ال يزول بالشك من الكتاب ةالمطلب األول: أدل

 تعاىل: هوقد جاء يف القرلن الكرمي ليات كثرية يف ذم الظن والشك منها: قول

و قوله  (1) چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ 
. 36سورة يونس اآلية  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل

ۅ  چ تعاىل أيضاوقوله (2) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀڀ   ڄ  چ  قوله تعاىل كذلكو

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  

كلمة "الظن" حيث إن الكفار ال يتبعون إال   وكلها: هاآليات  والشاهد يف هذه  (3) چىئ  ىئ  ىئ  
هذه . نالحظ أن الظن املذكور يف (4)وإن ادعوا ذلكالظن فيما هم فيه فليسوا على علم وال عقل 

 اآليات هي مبعىن الشك والتوهم كذلك دلت هذه اآليات على ذم الظن والشك.
 ة.أدلة قاعدة اليقين ال يزول بالشك من السنة النبوية الشريف المطلب الثاني:

لعظيمة على مشروعية هذه القاعدة ا تدلوقد جاءت أحاديث كثرية عن رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم 
 منها:

سعيد بن املسيب وعن عباد بن متيم عن عمه أنه شكا إىل رسول اهلل صل اهلل عن الزهري عن 
عليه وسلم الرجل الذي خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة؟ فقال صل اهلل عليه وسلم: "ال ينفتل أو 

وقد طلب منه صل اهلل عليه وسلم أال يقطع صالته ألجل  (5)ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا"

                                                           

 .116سورة األنعام:  (1)
 .12احلجرات:   (2)
 .28سورة النجم:   (3)
 .3/1751ه[ 1424، ]6، ط/األساس في التفسيرسعيد حوى،   (4)
.1/39ه[1422،]1/طباب من ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن،  في الصحيح،أخرجه البخاري  (5)   
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ن الزهري: قال ابن أيب حفصة ع االشك الذي حييله وأن يعتمد على ما تيقن عليه وهو الطهارة، لذهذا 
  (1)وضوء إال فيما وجدتو الريح أو مسعت الصوت" ال»

ه عمدة وأصل يف هذ -حديث عبادة بن متيم املذكور لنفا-أن هذا احلديث ويرى الباحث 
ما أشار إليه اإلمام النووي حيث علق على هذا احلديث الشريعة العظيمة وأقوى دليل هلذه القاعدة ك

قائال: "وهذا احلديث أصل من أصول اإلسالم وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن األشياء حيكم 
ببقائها على أصوهلا حىت يتيقن خالف ذلك وال يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب 

ن الطهارة وشك يف احلد  حكم ببقائه على الطهارة وال فرق اليت ورد فيها احلديث وهي أن من تيق
بني حصول هذا الشك يف نفس الصالة وحصوله خارج الصالة هذا مذهبنا ومذهب مجاهري العلماء 

 (2)من السلف واخللف"
لشك "إذا شّك أحدكم يف صالته فليلق ا :ومن ذلك أيضا قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

،و لينب على اليقني، فإذا استيقن التمام سجد سجدتني، فإن كانت صالته تامة كانت الركعة نافلة 
و كذلك قوله  (3)والسجدتان،وإن كانت  ناقصة كانت الركعة متاما لصالته،وكانت مرغميت الشيطان"

لك ى من الركعات فليجعله أقل ما يراه أنه صلى وذصل اهلل عليه وسلم عندما يشك اإلنسان فيما صل
لم يقول رسول اهلل صل اهلل عليه و س تفيما ورد عن عبد الرمحن بن العوف رضي اهلل عنه قال: مسع

شك أحدكم صالته فشك يف الواحدة  والثنتني فليجعلها واحدة و إذا شك يف الثنتني و الثال   اإذ
سجد و األربع فليجعلها ثالثا حىت يكون الوهم يف الزيادة ويفليجعلها ثنتني وإذا شك يف الثال  

و نفهم من جمموعة هذه األحاديث عدم االعتماد على الشك بدال  (4)سجدتني قبل أن يسلم مث يسلم
 من اليقني.

 

                                                           

 .3/54مصدر سابق،    (1)
 .49/ 4، 2، ط/المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،   (2)
 .1/269د.ط،  سنن أبي داود،أخرجه أبو داود،  (3)

 .4/181م[ 2002ه1423] 1، ط/صحيح أبي داودوقال األلباين: اسناده حسن صحيح يف كتابه 
.وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري 2/478م[ 2003ه1424] 3، ط/السنن الكبرىأخرجه البيهقي يف   (4)

 .1/169وزياداته، د.ط، 
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 القاعدة من اإلجماع:  المطلب الثالث: أدلة 
قال يف كتابه الفروق: "فهذه قاعدة جممع عليها،  أما اإلمجاع: وقد نقل اإلمام القرايف اإلمجاع حيث

: يوكذلك قال اإلمام أبوبكر السرخس (1)"هوهي أن كل مشكوك فيه جيعله كاملعدوم الذي جيزم بعدم
 .أي الشرع اإلسالمي- (2)"إن التمسك باليقني وترك املشكوك فيه أصل يف الشرع"

يف إعمال األصل، وطرح الشك، وكأن العلماء إىل ذلك حيث قال"  وأشار اإلمام ابن دقيق 
متفقون على هذه القاعدة، لكنهم خيتلفون يف كيفية استعماهلا، مثاله: هذه املسألة اليت دل عليها 
احلديث، وهي " من شك يف احلد  بعد سبق الطهارة " فالشافعي أعمل األصل السابق، وهو الطهارة، 

احلالة، ومالك منع من الصالة مع الشك يف بقاء الطهارة،  وطرح الشك الطارئ، وأجاز الصالة يف هذه
 (3) "يزال إال بطهارة متيقنة. أالوكأنه أعمل األصل األول، وهو ترتب الصالة يف الذمة، ورأى 

  : أدلة القاعدة من المعقول:المطلب الرابع
فيد يأن اليقني أقوى من الشك ألن اليقني يفيد الثبات واالستقرار بينما الشك ونعلم أما من املعقول، 

عكس ذلك وهو الريب والرتدد وال ميكن إزالة اليقني بالشك ألن الضعيف ال يقاوم القوي ويف هذا 
كم قطعي أقوى من الشك ألن اليقني ح اليقني"الزرقاء يف كتابه املدخل الفقهي: مصطفى الصدد قال 

 (4) جازم فال ينهدم بالشك
  

                                                           

 .1/111، عامل الكتب، د.ط، لفروقالقرايف، ا   (1)
 .2/116بريوت، د.ط، –دار املعرفة  أصول السرخسي،السرخسي،    (2)
.1/118،د.ط ،األحكام شرح عمدة األحكام مإحكا ابن دقيق العيد،  (3)  

.475، 2/ط، الفقهي لالمدخ الزرقاء،  (4)  
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 ضالقواعد المندرجة تحت قاعدة ))اليقين ال يزول بالشك(( وبع ضبع: المبحث الثالث
 األمثلة لها واستثناءاتها.

)األصل بقاء ما كان على ما كان( هذه القاعدة متفرعة عن هذه القاعدة  ةقاعد المطلب األول:
الكربى )اليقني ال يزول بالشك( دلت على أننا إذا حكم على شيء حبكم شرعي ال ميكن تغيري 

 االذي يغري احلكم السابق وغري ذلك، قيل معىن القاعدة: إذ اشرعي اهذا احلكم حىت جند حكم
 .(1)ثبت لشيء صفة معينة فاألصل بقاؤها حىت يرد ما يدل على تغريها

عىن املراد هبا :"أن األصل املتيقن يف األحكام الشرعية بقاؤها على النفي املوقيل أيضا أن 
 (2)األصلي املستفاد من استصحاب دليل العقلي حىت يأيت دليل مغري هلذا األصل و ناقل عنه"

ي اعتمد عليه يف حكم ما إىل غريه إال إذا وجدنا الدليل الذي يبطل هذا يعين ال نرتك األصل الذ
زمان الراجح بقاء ما كان يف ال نأ»األصل املعتمد عليه وكذلك قيل عن معىن هذه القاعدة أيضا: 

و املتأمل يرى أن هذه املعاين متقاربة  (3)الثاين على ما كان عليه يف الزمان األول مل يتغري عن حاله"
إن مجلتها تفيد أن األمور ترتك على ما هي عليه إىل أن يوجد دليل مغاير هلذا األصل واهلل حيث 

 أعلم.و ميكنين أن أذكر بعض األمثلة هلذه القاعدة: 
 يأتينا دليل وال حنكم مبوته حىت حلياةاملفقود الذي فقد حنكم حبياته ألن ما كان عليه هو ا امنه .1

    واضح دل على موته، وكذلك إذا جاءنا عبد الذي نعرفه حنكم على عبوديته حىت جند دليل 
 األصل بقاء ما كان على ما كان. نيدل على أنه أصبح حرا، أل

ومن أمثلة القاعدة أيضا قيل: "إذا تزوج رجل امرأة بعقد صحيح فنحن حنكم بالزوجية بينهما  .2
نسب األوالد من هذه املرأة إىل ذلك الزوج وجيب عليه النفقة وغري ذلك من احلقوق الواجبات ي

وال ميكن أن حنكم بزوال الزوجية بينهما إال إذا وجدنا سبب ذلك وهذا السبب إما بالطالق 
 أو الفسخ أو اخللع وغري ذلك.

                                                           

 .1/202203م،[ 2005ه1426] 1ط/ أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، عياض، – (1)
 .1/4647ه[، 1431، ]1ط/ دراسة وتحقيق قاعدة )األصل في العبادة المنع(اجليزاين،    (2)
 .1،1/155ط/ ،الشهابرفع النقاب عن تنقيح  الشوشاوي،  (3)
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الزوجان بعد الدخول ومثال لخر يف هذا املوضوع ما جاء يف القواعد البن رجب "إذا شك  .3
فقال الزوج أسلمت يف عدتك فالنكاح باق فقالت بل أسلمت بعد انقضاء عديت فوجهان: 

 القول قوله ألن األصل بقاء النكاح. نأحدمها: أ
 ين: القول قوهلا ألن األصل عدم إسالمه يف العدة.اوالث

أيضا  ففيه النفقةبل أسلمت قبلك فلي  لك، وقالتإذا قال أسلمت قبلك فال نفقة ووِمن  هوا: 
 وجهان:

  وجوب النفقة.القول قوهلا ألن األصل أوحود مه وا: 
ذوا كو والثاين: والقول قوله ألن النفقة إمنا جتب بالتمكني من االستمتاع واألصل عدم وجوده  و 

هبا، وينتقض التعليالن عدم وجو  ن النفقة جتب يوما فيوما فاألصلأذوكورو صواِحب  ال كوايف، ووعولَّلو ال قواِضي 
 باالختاللف يف النشور.

 ومنها إذا علق الطالق على عدم شيء وشك يف وجوده فهل يقع الطالق؟ على وجهني:
 صاحاب احملررألن األصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطالق. يقع وهو املذهب عند  أحدمها: ال

ر كثري لف ليأكلن مترة فاختلطت يف متوالثاين:يقع ونقل مهنا عن أمحد ما يدل عليه فيمن ح
إن مل يأكله كله حنيث،وبذلك جزم ابن أيب موسى الشريازي و السامري ورجحه ابن عقيل يف فنونه 
ألن األصل وجود شرط الطالق وهو العدم،وهو خبالف  ما إذا استمر الشك ومل يوجد ما يدل على 

وإن وجد ما  فخالئه يقينا وقع الطالق بغري بقاء العدم وال على انتفائه،فإن وجد ما يدل على بقا
يدل على بقائه ظاهرا وكان حجة شرعية جيب حينئذ قبوهلا فكذلك،وإن كان أمارة حمضة وقع أيضا 
على املشعور،وإن وجد ما يدل على انتفاء العدم يقينا مل يقع الطالق بغري خالف، وإن وجد ما يدل 

 (1) وع الطالق مع  استمرار الشك املساوي املطلق عليه.على قولنا بوق  على انتفائه ظاهرا فوجهان
هذا شيء من أمثلة هذه القاعدة املتفرعة من قاعدة كربى )اليقني ال يزول بالشك( ومن ذلك 
إذا تيقن شخص الطهارة وشك يف احلد  فهو مطهر أو إذا تيقن يف احلد  وشك يف الطهارة فهو 

 سمل وحديث نفس؟ أ ورؤيا، أرله  انعس؟ أومومن فروع الشك يف احلد  أن يشك هل نام أو حمدث
زالت إحدى أليتيه،  وال؟ أهل نام ممكنا أو  وشعرا؟ أأو بشرا أو  امرأة؟حمرما أو غريه؟ أو رجال أو 

                                                           

 .1/337 القواعد،ابن رجب،    (1)
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 وسمس مرة ثانية وشك هل املمس فرجيه، مثمس اخلنثى أحد  وبعدها؟ أوشك هل كان قبل اليقظة أو 
 أو اآلخر؟ لثانيا، األو 

 عدم النقص مبس اخلنثى أوملسه أو مجاعه.  ذلك:ومن 
ك أنه يؤمر بالتذ السابق، واألصح وشك يفتيقن الطهارة أو احلد   مسألة: منومن ذلك و 

 ك انتقاضهاوشيقن الطهارة بعد ذلك احلد  ت متطهر، ألنهفإن كان حمدثا فهو اآلن  ،قبلهما فيماو 
د ، حممتطهرا فإن كان يعتاد التجديد فهو اآلن  بعدها؟ وإن كانألنه ال يدري هل الثين قبلها أو 

 نه، أمعيف زواله ألنه ال يدري هل الطهارة الثانية متأخرة  الطهارة، وشكتيقن حدثا بعد تلك  ألنه
 (1)يكون واىل بني الطهارتني.  ال؟ بأن

  براءة الذمة ( ل)األصقاعدة   المطلب الثاني:
هي من القواعد املندرجة حتت قاعدة )اليقني ال يزول بالشك( ومعىن القاعدة أن اإلنسان يف األصل 
بريء من احلقوق وااللتزامات حىت يوجد الدليل يدل عل العكس ذلك ويتم ذلك عن طريقة البينة وإال 

 اهلل عليه وسلم يف خصومة رجلنيالدى الناس حقوق غريهم كما جاء يف حديث رسول اهلل  صلى 
رجل من حضرموت و  ءأحدمها من حضرموت و اآلخر من كندة ونص احلديث عن قتيبة قال: جا

رجل من كندة إىل النيب صلى اهلل عليه و سلم فقال احلضرمي: يا رسول اهلل إن هذا غلبين على أرض 
رمي:)ألك  عليه وسلم للحضأرضي و يف يدي ليس له فيها حق فقال صل اهلل ييل فقال الكندي: ه

س اهلل إن الرجل فاجر ال يبايل على ما حلف عليه ولي بينة؟(قال:ال،قال: )فلك ميينه؟(قال يا رسول
يتورع من شيء، قال صلى اهلل عليه وسلم: )ليس لك منه إال ذلك(قال: فانطلق الرجل ليحلف له، 

هلل وهو على مالك ليأكله ظلما ليلقني ا فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ملا أدبر: )لئن حلف
وكذلك ما ورد عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال:))لو يعطى الناس  (2)معرض ( 

 .(3)بدعواهم الدعى ناس دماء رجال و أمواهلم،ولكن اليمني على املدعى عليه((

                                                           

 .1/51م[، 1990ه1411، ]1، ط/األشباه والنظائرالسيوطي،    (1)
 .1/123د.ط،  ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني،اللصحيحا يف مسلم،أخرجه  (2)
 .3/1336مصدر سابق، د.ط،    (3)
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هناك أحاديث ذو  (1)املدعي عليه(( )اليمني على)وسلم النيب صل اهلل عليه  لمث قال ابن عباس: قا
قوق كل إنسان يف األصل يكون خاليا عن احل  ونعلم أنالعالقة هبذه القاعدة لكن نقتصر على ما ذكرنا 

 أن أذكر بعض األمثلة هلذ ذلك، وميكن يكون بريئا إال إذا وجد ما دل على عكس  وااللتزامات وأنه
 .املقالالقاعدة ألن باملثال يتضح

إنسان إىل حمكمة أن أخاه غصب منه شيئا ومل يعرتف املتهم بذلك فالقول قول  إذا اشتكى .1
 املتهم ألن األصل فيه براءة الذمة حىت يأيت صاحب الشكوى ببينة تدل على أنه فعال غصبه.

 : مل(2)ابن الرفعة لإذا ضرب الزوج زوجته وادعى نشوزها وادعت هي أن الضرب ظلم. قا .2
لكن أرى  (3)أر فيها نقال والذي يقوى يف ظين أن القول قوله ألن الشارع جعله وليا يف ذلك

أن ما ذهب إليه الرفعة خيالف قاعدة براءة الذمة ألن األصل عدم النشوز اللهم إال إذا أدخلنا 
 هذه املسألة يف مستثنيات هذه القاعدة.

ة الذمة يف احلكم غري فاعل ألن براء وفهفمن شك يف أمر من األمور أنه فعله أو مل يفعله،  .3
 (4)هال يزيل اليقني لضعف كمشكوك فيه، والش لعن الفعل متيقنة وهي األصل، والفع

من ذلك أيضا إذا جرح لدميا معصوما جرحا غري م وٍح مث مات وادعى أنه مات بسبب غري  .4
زل ِضمنا من نه مل يسراية جرحه وأنكر الويل فالقول قول الويل مع ميينه فإن قامت بينة بأ

 .(5)اجلرح حىت مات فكذلك وإال فالقول قول اجلاين وفيه وجه لخر أن القول قول الويل
ة صاحل املنصوص عن أمحد يف رواي نإن العبد اآلبق املنقطع خربه هل جتب فطرته أم ال؟ وأ .5

بناء  باألصل براءة الذمة والفطرة يف الذمة ويتخرج لنا وجه لخر أنه جي نأنه ال جتب، أل
 (6)على جواز عتقه، ألن األصل بقاؤه

                                                           

 .35، ص6ه[، ج1422، ]1، طصحيح البخاريأخرجه البخاري،   (1)
 .1/229، د.ط موسوعة األعالمأبو العباس فقيه شافعي،   (2)
 .36/ 1م[ 1991ه1411، ]1، ط/والنظائر السبكي، األشباه   (3)
 .8/649، 1، ط/موسوعة القواعد الفقهيةلل بورنو،   (4)
 1/16، د.ط، القواعد البن رجبابن رجب    (5)
 .336/ 1مصدر سابق،    (6)
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أوضحت وقال اجملين عليه بل أوضحت موضحتني وأنا رفعت احلاجز  الو قال اجلاين: هكذ .6
 (1)بينهما صدق اجلاين ألن األصل براءة ذمته

 (2)لو ادعى املالك أنه كان كاتبا صدق الغاصب ألن األصل العدم وبراءة الذمة مما زاد. .7
ت هذه القاعدة أيضا مندرجة حت يف الصفات العارضة العدم( لاألصقاعدة ) المطلب الثالث:

ء يف أمور طارئة العدم مثل الربح وهو شي ل، وهي تعين أن األص(قاعدة )اليقني ال يزول بالشك
 :يأيت ام أمثلتها ن، وميطار 

ملال اإذا ختاصم أو اختلف املضارب ورب املال يف وجود ربح فالقول قول املضارب وعلى رب  .1
 .البينة ألن الربح حالة عارضة

 بينةبلو اختلفا يف قبض املبيع والعني املؤجرة فالقول ملنكره، ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار أو 
لقول ومنها لو اختلفا يف رؤية املبيع فا ،فدعي األداء أو اإلبراء فالقول قول الدائن ألن األصل العدم

صل عدم خلتلفا يف تغيري املبيع بعد رؤيته فالقول للبائع ألن األ وعدمها، ولاألصل  ناملشرتي، ألقول 
 (3) التغيري.
، فاملصدق اجلاين ألن (4)ومن ذلك: إذا اختلف اجلاين والويل يف مضي زمن ميكن فيه االندمال .2

يل وأنكر املالك صدق  هاألصل عدم املضي، ومنها فإذا أكل إنسان طعام غريه وقال: أحبت
كل هذه األمثلة دلت على عدم اثبات حكم على أشياء   (5)املالك ألن األصل عدم اإلباحة

 طارئة حىت يوجد الدليل.
 .)القديم يترك على قدمه( وال يغير إال بحجة ما لم يكن في ذلك ضرر ةقاعد المطلب الرابع:

)اليقني ال يزول بالشك(، وتعين أن األشياء ترتك هذه القاعدة أيضا من قواعد مندرجة حتت قاعدة 
على ما كانت عليه حىت يأيت ما يزيل هذا القدم أو بعبارة أخرى املراد هبذه القاعدة أن ما وجد قدميا 
يف أرض أو عقار أو دار من شرب أو طريق أو غريمها من املرافق حبيث ال يعرف واضعه وال مبدأ 

                                                           

 .1/53م،[ 1990ه1411، ]1، ط/األشباه والنظائرالسيوطي،    (1)
 .1/66م[، 1990ه1411، ]1مصدر سابق، ط/  (2)
 .1/54م[، 1999ه1419، ]1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان األشباه ،جنيمابن    (3)
 .2/239، المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب في النظمهو برء اجلرح، انظر   (4)
 .1/281، 1، ط/، األشباه والنظائرالسيوطي   (5)
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تغيريه بغري حجة شرعية وذلك من باب حسن الظن باملسلمني وأنه ما أنه ال جيوز إزالته أو  هوضع
القدمي الذي ال يدرك مبدؤه  نوقيل معىن القاعدة "أ (1)على وجه شرعي حبجة شرعية وضع هكذا إال

جة موجبة للتغيري ألن حب ومنشؤه ومل يكن ضارّاً فإنه ال جيوز إزالته و جيب إبقاؤه على حاله وال يغري إال
ه ال بّد أن يكون مشروعا وذلك من باب حسن الظن باملسلمني" مث أشار املصنف أنه إذا  أصل وضع

ومن فروع هذه  (2)كان ضارّاً فإنه جيب إزالة ضرره ألن الضرر يزال والضرر ال يكون قدميا حىت يرتك
 القاعدة ما يلي:

ان م لكن إذا كنعلم أنه ال جيوز إحدا  الكنيسة وغري ذلك من معابد الكفار يف دار اإلسال .1
 ذلك الفتح اإلسالمي فإهنا تبقى وال يتعرض هلم يف لألهل الذمة بيع وال كنائس قدمية أي: قب

 (3)ألن القدمية ترتك على حاهلا.
إذا ادعى رجل شرب يوم يف كل شهر من هنر معلوم وأقام البينة على ذلك صحت دعواه وتقبل  .2

لكن هناك بعض املسائل املستثناة من  (4)الشهادة وحيكم هبا، وإن جهل تاريخ بدء الشرب
 هذه القاعدة ومن هذه املسائل املستثناة من القاعدة املذكورة ما يلي:

قدمية لرجل أصبحت تضر باجلريان والسكان يؤمر الرجل بإزالتها أو إزالة ضررها إذا أمكن  (5)بالوعة
ضرره  ن قدميا وكذلك كل ما ثبتوال حيتج بقدمها ألهنا صارت ضارة، والضرر ال يكو  الضرر أي: إزالة

 .(6)وإن كان وضعه قدميا
 نالحادث إلى أقرب أوقاته( هذه القاعدة كذلك متفرعة م ةقاعدة )إضاف المطلب الخامس:

 القاعدة الكبرى )اليقين ال يزول بالشك(
إذا وقع اختالف يف زمن حدو  أمر ما وال بينة ألحدمها ينسب هذا األمر  هاملراد هبذه القاعدة: أن

مل يثبت نسبته إىل زمن أبعد ألن أحكام احلواد  وما يرتتب  اوحيال إىل أقرب األوقات إىل احلال، م
                                                           

 .8/163م[ 2003ه1424، ]1، ط/موسوعة القواعد الفقهيةلل بورنو    (1)
 9/191، موسوعة القواعد الفقهيةلل بورنو   (2)
  .8/164 ،موسوعة القواعد الفقهيةلل بورنو (3)
 164 /8مصدر سابق،  (4)
 .2/200، تكملة المعاجم العربيةجمرى األقذار، انطر   (5)
 .8/164مصدر سابق،    (6)
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ق تاريخ حدوثها وحصوهلا وكانت اإلحالة إىل الزمن األقرب ألنه املتف فعليها كثري ما ختتلف باختال
جود الواقعة فيه وأما ما يتعلق بالزمن األبعد فهو مشكوك فيه ألنه انفرد أحدمها بدعوى الوجود على و 

 أمثلة ذلك. نفيه واآلخر ينكر. وم
إذا تبني يف املبيع عيب بعد قبض املشرتي وادعى البائع حدوثه عند املشرتي وادعى املشرتي  .1

وهو  ل مدعي الوقوع يف زمن األقربحدوثه عند البائع ومل تكن بينة لواحد منهما فالقول قو 
قيا ال حيد  عند املشرتي إال أن يكون العيب خل االبائع لكن مع ميينه حينئذ يعترب العيب حادث

 (1)مثله
منها إذا رأى شخص يف ثوبه جناسة وقد صلى فيه وال يدري مىت أصابته يعيدها من لخر حد   .2

حممد  الثانية عند اإلمام أيب حنيفة وصاحبه أحدثه وإذا كان منيا من لخر رقدة ويلزمه الغسل يف
 يف هذه احلالة يعيد من لخر ما احتلم :اهلل تعاىل وإن مل يتذكر احتالما قيل ارمحهم

 فرت  وقال الورثة: أباهنا يف اومن ذلك إذا ادعت املرأة أن زوجها أباهنا يف املرض وصار فار   .3
  (2)صحته فال تر  كان القول قوهلا فرت .

ول قوهلم قبل موته فالق تبعد موته وقالت الورثة: أسلم تمات ذمي فقالت زوجته: أسلموإذا  .4
رمحه  (3)مع أن القاعدة اليت حنن بصددها تقتضي أن يكون القول قوهلا هذا ما ذهب إليه زفر

كون هذه املسألة خارجة عن هذه القاعدة ألجل حتكيم احلال، وهو أن سبب تاهلل تعاىل وعليه 
يف  ربت يف احلال فيثبت فيما مضى وكذلك لو أقر الوار  مث مات فقال املقر له: أقاحلرمان ثا

نته وأراد قول الورثة والبينة بينة املقر له وإن مل يقم بي لمرضه فالقو  صحته وقالت الورثة: يف
  (4)استحالفهم فله ذلك

نا صغري وأ قال شخص لغريه: قطعت يدك اومن مسائل اليت استثنيت من القاعد ما يلي: إذ
ي عن نفسه توجد له بينة كان القول للمقر مع ميينه ألنه ينف قطعتها وأنت كبري. ومل لفقال املقر له: ب

إىل أقرب أوقاته  على هذه القاعدة يكون القول للمقر له ألنه يضيف احلاد  أنه بناء عالضمان. م
                                                           

 .113/ 1موسوعة القواعد الفقهية،   (1)
 .1/55م[ 1999ه1419، ]1، ط/والنظائر األشباهابن جنيم،   (2)
 .1/114، مجمع اآلداب في معجم األلقابعّز الدين احلسن بن أمحد بن زفر اإلربلي،   (3)
 مصدر سابق.  (4)
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الضمان  نوهي )األصل براءة الذمة( علكن هنا كان القول للمقر مع ميينه ألن له عالقة بقاعدة أخرى 
 (1)وهو ينفيه عن نفسه فكان القول قوله مع ميينه.

 قاعدة )ما ثبت بيقين ال يرتفع إال بيقين مثله( المطلب السادس:
وهي كذلك من القواعد املندرجة حتت قاعدة )اليقني ال يزول بالشك( تدل هذه القاعدة على أن 

ه ومن فيما يفيد حكما شرعيا فال يزال هذا اليقني إال بيقني مثل الشيء إذا ثبت بدليل قطعي يقيين
 القاعدة ما يأيت:هذه  أمثلة

أن املاء أصله الطهارة يقينا فيستصحب هذا الوصف فتستعمل املاء إلزالة األحدا  والنجاسات  .1
 (2)أو بعضه جناسة غريت أوصافه هحيث يثبت تنجس هذا املاء يقينا بأن رأيناه وقد وقعت في

من ذلك أيضا أنه إذا طلق الرجل امرأته واختلفا يف انقضاء عدمها فقال الرجل انقضت عدمها  .2
وقالت هي بعدم انقضاء عدمها فالقول قوهلا ألن األصل بقاء العدة والعدة ثبتت بيقني فال 

 (3)حيكم بانقضائها إال بيقني.
ستمتاع قد الذي جييز االوكذلك إذا ثبت عقد نكاح صحيح بني رجل وامرأة نعتمد على هذا الع .3

نسب أوالد تلك املرأة إىل زوجها ويوجب النفقة عليها وعلى أوالدها وال جيوز أن يبينهما و 
حنكم بالفرقة بينهما إال بدليل قاطع على الفرقة من طالق أو خلع أو لعان وغري ذلك ألن 

 (4)إال بيقني مثله لالعقد ثبت بيقني والفرقة مشكوكة فيها واملعلوم أن ما ثبت بيقني ال يزو 
  قاعدة ) األصل في األبضاع التحريم(: المطلب السابع

وهذه قاعدة مندرجة حتت قاعدة )اليقني ال يزول بالشك( واألبضاع أي: الفروج ومعىن القاعدة أنه 
يتعلق  بنني الرجل واملرأة وخصوصا ما عالقات أنواع  املرأة بأي نوع منمن  برت قي نحيرم على الرجل أ
چ   تعاىلصداقا لقوله متعاىل ألن األصل يف ذلك التحرمي إال مبا شرع اهلل سبحانه و  باجلنس ومسبباته 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  

                                                           

 .12/317، 1، ط/موسوعة القواعد الفقهيةلل بورنو   (1)
 .1/111 موسوعة القواعد الفقهية،لل بورنو   (2)
 .1/107مصدر سابق،    (3)
 .468/ 2، 1، ط/موسوعة القواع الفقهيةلل بورنو،   (4)
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ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  

ہ  ہ   ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ 

ڭ     ۇ  ۇ     ۆ    ڭہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ

ة بسبب القرابة،أو أر مبا جمن اآلية: بيان لعدم جواز الزوا  وجه الداللة ٢٣النساء:  چۆ  ۈ   
 و من أمثلة هذه القاعدة ما يلي: (1)الرضاع أو املصاهرة أو بغري ذلك

واشتبهت مل جيز له وطء واحدة منهن باالجتهاد سواء   أنه إذا اختلط زوجة اإلنسان بنساء .1
كن حمصورات أم خالف ذلك ألن األصل يف ذلك التحرمي وكذلك األبضاع حيتاط هلا 

 (2)طواالجتهاد عكس االحتيا
ومن ذلك أيضا إذا كان لإلنسان أرباع جوار أعتق واحدة منهن بعينها مث نسيها فلم يدر  .2

ن حىت للوطء وغري ذلك وليس للحاكم أن خيلي بينه وبينه أيتهن أعتق مل جيز له أن يتحرى
تبني املعتقة من غريها ألهنا أصبحت حراما عليه بعتقها واملعلوم أن األصل يف األبضاع 

واحدة منهن بعينها واشتبهت عليه  قالتحرمي وكذلك إذا كان للرجل ثال  زوجات وطل
 فلم يدر أيتهن طلق حترم عليه كل واحدة منه

  (3)األصل يف األبضاع التحرمي ةعلم املطلقة منهن لقاعدن حىت ي .3
ومنها لو أدخلت املرأة محلة ثديها يف فم رضيعة ووقع الشك يف وصول اللنب إىل جوفها مل  .4

 (4)حترم ألن املانع شك
مسائل هذه القاعدة كما أشار إليه صاحب موسوعة القواعد الفقهية أنه إذا  تومن مستثنيا 

اشتبهت حمرمة برضاع أو نسب بأجنبيات يريد الزواج من إحداهن أو زوجة مبحرمات فال جيوز التحري 
 (5)لقاعدة )األصل يف األبضاع التحرمي( 

                                                           

 .5/492م[، 2001ه1421، ]1، ط/تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن حممد األمني العلوي،   (1)
 .1/86مصدر سابق،    (2)
 .1/57م[، 1999ه1419، ]1، ط/والنظائرألشباه ابن جنيم، ا  (3)
 .1/58مصدر سابق،   (4)
 .2/221آلل بورنو،  موسوعة القواعد الفقهيةانظر   (5)
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ندرجة يل على حترميه،( وهي ميف األشياء اإلباحة حىت يدل الدل لاألص قاعدة ) المطلب الثامن:
حتت هذه القاعدة العظيمة )اليقني ال يزول بالشك( ومعناها: أن األصل يف خملوقات اهلل سبحانه 

عدا العقالء، إباحة التناول ويلزم ملن ادعى احلرمة الدليل ألن تعاىل أحل حالال وحرم حراما  وتعاىل ما
سلم مي وعلى لسان رسوله حممد صلى اهلل عليه و وحد حدودا وفرض فرائض وسن سننا يف القرلن الكر 

ن غري نسيان وال غفلة منه وعليه ينبغي لنا أن حنمل هذه األشياء على موسكت عن أشياء كثرية 
 إباحتها حىت جند ما يدل على حترميها ومن أمثلة القاعدة ما يأيت:

ويف محله قوالن أصحهما أي: أغلب الظن يف ذلك احلل أشار إليه  ،(1)املشكل أمراحليوان  .1
كم جيري عليه ح لمملوك؟ همل يعرف حال النهر هل هو مباح أو  اومنها: إذ السيوطي،اإلمام 

  املاوردي فيه وجهني مبنيني علىأن األصل اإلباحة أو احلظر. ىامللك؟ حكاإلباحة أو 
 يه، جزمفأوىل به وله التصرف  مملوك؟ فهوومنها لو دخل محام برجه وشك هل هو مباح أو  .2

 (2) به يف أصل الروضة ألن األصل اإلباحة.
ما سكت عنه الشرع ومل يرد فيه دليل وجوب أو دليل حترمي أو دليل حل وإباحة فهو مباح بناء  .3

عض دليل على حترميها وكذلك ب على هذا األصل مثل أكل حلم بعض احليوانات اليت مل يرد
 (3)األطعمة والفاكهة واهلل أعلم

 راد باألبضاع:وامل التحرمياألبضاع من مستثناة هذه القاعدة ما أفادته قاعدت أخرى أن األصل يف 
وهي أن عالقة الرجال بالنساء مبناها  (4) مجع ب ضع وهي كناية عن النكاح وعن فروج النساء

ڍ  ڌ  ڌ    چ التحرمي واحلظر فال حيل منهن إال ما أحله الشرح مصداقا لقوله 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    

ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  

                                                           

، 1ط/ للسيوطي، األشباه والنظائراجملهول تسميته حيث إهنلم يأت الشارع حبكمها. انظر  تكالزرافة، واحلشرات، والنبا   (1)
.1/60م[ 1990ه1411]  

 .1/60م[ 1990ه1411، ]1، ط/األشباه والنظائرالسيوطي،    (2)
 .1/280، موسوعة القواعد الفقهية   (3)
.1/109م[2005-ه1425،]2/ط ،غريب ألفاظ المدونة حشر  اجليب،  (4)  
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( 1)   چڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ڭۓ    ۓ  ڭ  ڭ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   

وعليه اع األبضدخل يف عموم قاعدة األصل يف األشياء اإلباحة لكن هنا استثين األبضاع مع أن 
 ممارسة اجلنس مع امرأة إال ما شرع اهلل سبحانه وتعاىل. زال جيو 

  األصل في الكالم الحقيقة،(المطلب التاسع: قاعدة )
الما أن السامع إذا مسع ك االيقني ال يزول بالشك( ومعناه)كربى القاعدة الكذلك مندرجة حتت   يوه

أو لفظا من املتكلم عليه أن حيمله على حقيقة معىن الذي وضع هلذا اللفظ يف اللغة ألن األصل يف 
 الكالم احلقيقة ومن فروع هذه القاعدة فيما يلي:

 حفاظ القرلن مل يدخل فيه من كان حافظا ونسيه ألنهلو قال إنسان: وقفت هذا القصر على  .1
 يطلق عليه حافظ إال جمازا.ال 

لو حلف شخص على اال يبيع أو ال يشرتي أو ال يستأجر مل حينث إال بالصحيح دون الفاسد  .2
 (2)ألن احلقائق الشرعية إمنا تتعلق بالصحيح ال الفساد

 على يف األصح محال والدالاملزرعة على أوالدي مل يدخل فيه ولد  هإذا قال إنسان: وقفت هذ .3
مهال از صونا للكالم عن اإلاجملسبيل  مل يكن له إال أوالد أوالد محل عليهم على ااحلقيقة، وإذ

 (3)واإللغاء
نه مث ادعى صاحب السيارة أ إذا قال شخص لغريه: وهبتك هذه السيارة فأخذها املوهوب له .4

م عليه يقبل قوله ألن التمسك باحلقيقة واجب حىت يقو  البيع جمازا وطلب مثنا. فالأراد بلفظ 
 دليل جماز"

حرف  و ،رف أو)ح مثال:وال حتمل على اجملاز إال بقرينة حقيقية ومن ذلك أيضا احلروف اليت هلا معان 
چ  يف قوله تعاىل: كما جاء  املتعاطفني هباحلقيقة الداللة على التخيري بني أو من معانيه ا فعلى( فحر 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ

حت  خت    جتحب  خب  مب  ىب  يب  جبحئ  مئ  ىئ   يئ  جئۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی ی

                                                           

.32النساء:  (1)   

 .1/63 موسوعة القواعد الفقهية،لل بورنو،    (2)
 .2/306مصدر سابق،   (3)
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ني هذه بكفارة( للتخيري أو  يف قوله تعلى )والشاهد يف اآلية لفظ "أو"  ٩٥المائدة:  چمت  ىت  يت   
األشياء على حقيقتها بينما ذهب البعض إىل أهنا للرتتيب وغري ذلك وكذلك حرف )على(يفيد الشرطية 
حقيقية ألنه حرف التزام ،مثال ذلك إذا صاحل اإلمام أهل حصن على أن يؤمنهم ثال  سنني على 

ثال  سنني  زمه رد مجيع املال ألن الشرطثالثة لالف دينار ،مث بدا له بعد مضي السنة أن ينبذ إليهم يل
 (1) روقد بدا له ذلك شيء لخ

 عبرة للتوهم ( )ال ةقاعد المطلب العاشر: .1
ما القاعدة أن كل اليقني ال يزول بالشك( ومعىن)الفرعية لقاعدة كربى    من القواعد قاعدة وهي

يتخيل إنسان شيء أو يتمثل يف ذهنه وهو وهم وال يثبت حكم شرعي بالتوهم وغري ذلك وميكنين 
مات مدين عن تركة مستغرقة بالديون وطلب الغرماء  اأن أذكر بعض األمثلة للقاعدة فيما يلي: إذ

اة املدين وعن لن عن وفمن القاضي بيعها وتقسيم أمثاهنا بينهم عليه أن يفعل بعد أن يكون قد أع
إرادة بيع تركته لسداد ديونه فالقاضي بعد ذلك ال جيوز له أن يؤخر بيع الرتكة الحتمال ظهور دائن 

 )2(لخر ألن ال أخري ألجل ظهور دائن لخر وهم والتخيل وال عربى للتوهم
ن قد حبجة أهنا رمبا تكو  اط فال يتزوجهاإذا أراد شخص أن يتزوج امرأة فال جيوز له أن حيت .1

ان ذلك أيضا إذا أتى اإلنس نرضعت معه أو رضع معها بدون دليل ظاهر بناء على التوهم. وم
 غري مذك لحم احلايل يف السوق رمبالحم وقبل الشراء حدثته نفسه أن هذا الالإىل السوق لشراء 

 (3)هحوط عدم الشراء فهذا وهم باطل ال اعتبار لفاألالذكاة الشرعية لذا 
ومثال لخر إذا تيمم اإلنسان خوفا من لصوص أو سباع فصلى مث وجد املاء يف الوقت أعاد  .2

صالته عند اإلمام مالك ألنه عده مقصرا ألن هذا يعرتي يف أمثاله مصادفة الوهم اجملرد الذي 
 هال دليل عليه خبالف ما لو رأى اللصوص فعال أو السباع ومنعته من املاء فال إعادة هنا وعلي

 (4)ال يكون مقصرا 

                                                           

 .2/470مصدر سابق    (1)
 .880/ 8، موسوعة القواعد الفقهيةلل بورنو،    (2)
 .926/ 1مصدر سابق،   (3)
 .1/508م[ 1997ه1417، ]1، ط/فقاتاالمو الشاطيب،    (4)
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ة الدم معاود نإذا ولدت املرأة فطهرت قبل األربعني اغتسلت وصلت بناء على الظاهر، أل .3
 (1)موهوم فال يرتك املعلوم وهو الطهارة باملوهوم

السكوت في معرض  نقول، لك)ال ينسب إلى ساكت  ةاعدق العشر:المطلب الحادي 
 بيان(الحاجة إلى 

داد األصل عدم االعت نهبا: أ دبالشك( واملراكذلك قاعدة مندرجة حتت قاعدة )اليقني ال يزول   يه 
كان يف معرض احلاجة ودل الظروف املالبسة على   من ذلك االعتداد به إذا بالسوكوت، ويستثىن
 فروعها مايلي: نهذه القاعدة إىل جزئني، وم ناالعتداد به، وتتكو 

 ب إىل ساكت قول(:مثال اجلزء األول )ال ينس
أتلف إنسان مال لخر وصاحب املال يشاهد وهو ساكت فاليكون سكومهإذنا باإلطالف إذا   .1

 .بل له أن يضمنه
 يعترب ذلك إجارة. صاحبها، اللو سكن إنسان يف دار لخر وهي غري معدة لإلجارة فسكت  .2
نها التفريق القضائي بيسنني ال يكون سكومها رضا مسقطا حقها يف  (2)لو سكتت زوجة العنني .3

 وبني زوجها.
كوته إجازة سيعد  املرهونة، فالراى املرمهن الراهن يبيع العني  االقاعدة، إذوكذلك من أمثلة هذه  .4

 ألنه الينسب إىل ساكت قول. )3(ببيع الرهن
 لكن السكوت يف معرض احلاجة إىل بيان(.)مثال اجلزء الثاين: 

يف معرض  هالنطق، ألنسكومها يقوم مقام  الزواج فإنإذا سكتت البنت عند استنمار وليها قبل  .1
 احلاجة إىل البيان.

 عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع يعد اسقاطا حلقه يف الشفعة.كذلك سكوت الشفيع  .2

                                                           

 .1/64م[ 1997ه1417، ]1، ط/القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيهحممد بكر إمساعيل،    (1)
  .2/142،طد. ،النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المّذب رانظ هو الذي ال يشتهي النساء،  (2)

.986، 2/ط ،الفقهي ل، المدخقاءر الز   (3)  
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ا منكر  أو لو سأل القاضي املدعي عليه عما يقول يف دعوى املدعيفاعتصم بالسكوت، يعترب .3
 ألن السكوت هنا يف معرض إىل بيان. (1)للدعوى فيكلف املدعي اإلثبات

  )ال حجة مع االحتمال الناشيء عن دليل( ةقاعد العشر: ثانيالمطلب ال
قاعدة فرعية عن قاعدة كربى )اليقني ال يزول بالشك( تبني هذه القاعدة ال حجة مقبولة مع  يوه

 أمثلتها ما يلي: ناالحتمال الذي ينشأ عن دليل ظين أو قطعي بوجود مهمة، وم
لو أقر شخص يف مرض موته لبعض الورثة بدين ال يصح إقراره إال بتصديق باقي الورثة الحتمال  .1

 (2) ة.حمابات بعض الورث
شهادة  الزوجني وشهادة األصول والفروع بعضهم لبعض، والتقبل شهادة  أيضا، المن أمثلة  .2

التهمة الناشئة عن عالقة قد تدفع إىل حتزب مريب جيب أن  ناألجري اخلاص ملستأجره، لتمك
  )3(تتجرد الشهادة عنه.

 يهما.ف اشرتى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه ال يصح ولو باع الوكيل بالشراء ماله ملوكله، أ .3
 ألنه ال حجة مع االحتمال الناشيء عن دليل. (4)

رعية من كذلك قاعدة ف  يالتصريح، هيف مقابلة  عربة بالداللةال  ةقاعد العشر:المطلب الثالث 
حلال هبا أن داللة التصريح أقوى من داللة ا دبالشك( واملراالقاعدة الفقهية الكربى )اليقني ال يزول 

ال ألهنا التعارضيعمل بداللة احل دعند التعارض سواء أكان التصريح قوال أم كتابة وتقدم عليها، وعن
(5)يف حكم التصريح

 ومن أمثلة هذه القاعدة فيما يلي: 
لو  نذا تصدق إنسان على شخص فسكت يثبت له امللك وال حاجة إىل قوله قبلت، لكإ .1

 (6) التصريح أقوى من الداللة نصرح بالرد والرفض ال ميلك، أل

                                                           

.987، 2/طمصدر سابق،   (1)  

.361، 2/ط، الفقهية، شرح القواعد الزرقا    (2)  
.988، 2/ط الفقهي، لالمدخالزرقاء،   (3)  
.361، 2/ط، الفقهية، شرح القواعد الزرقا  (4)  

. 985، 2/ط، المدخل الفقهيالزرقا،   (5)  

.160، 2/ط، الكلية دالقواععثمان شبري،   (6)  
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حصل  نعقد اهلبة إذن بقبض املال داللة، فإ للو وهب شخص ماال آلخر وقبضه، فحصو  .2
هناه الواهب صراحة قبل القبض، سقط حكم الداللة وبطلت اهلبة،  نالقبض ثبت اهلبة، وإ

 قبضه كان غاصبا وجتري عليه أحكام الغاصب  وفل
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 )اليقين ال يزول بالشك( وتطبيقاتها على بعض أبواب العبادات، ةقاعد الفصل الثالث:
 حتته ثالثة مباحث. 

قاعدة )اليقين ال يزول بالشك( في باب الطهارة، والصالة، والزكاة  تتطبيقا: المبحث األول
 . والصيام والحج

 مخسة مطالب. هحتت
ال انتشار اجلهل يف جمتمع بسيال بسبب امه تالقاعدة يف الطهارة. الحظ ق: تطبيالمطلب األول

يف أبناء مي  جهل الدين اإلسالتمسك بالتعليم األورويب الذي أدى إىل ظهور كثرة الالتعليم اإلسالمي و 
ينه خاصة د حدهم شيء يف بعض أمورحيد  ألهذا اجملتمع حىت ال يستطيعون أن جيدوا احلل عندما 

ه الشريعة تما يتعلق بالشك يف بعض العبادات حيث يعتمدون على الشك ويتصرفون مبا خيالف ما قرر 
اإلسالمية مع أن الفقهاء بينوا كل شيء يف كتبهم بناء على ما وصل إليهم من أحاديث النيب صل اهلل 

أذكر ما هو  طأ الناس مثالحظت فيها خ ةعليه وسلم ،وميكن أن أذكر بعض املسائل يف أبواب خمتلف
 الصحيح املقرر يف الفقه اإلسالمي.

فراد يف ها بعض األمنعويصة اليت تعاين الحكم من شك يف الطهارة، هذه املسألة من املسائل 
كثر األسئلة فيها وكذلك مما الحظت يف تطبيقات بعض اإلخوة يف املساجد حيث جتد تبسيال حيث 

صالته ألجل الشك يف وضوئه وهذا ال جيوز لإلنسان أن يعتمد  شرع يف الصالة يقطعالبعد  اإنسان
 على الشك ويرتك اليقني ومن اإلمكان ذكر أقوال العلماء يف هذا املوضوع فيما يلي:

إذا شك اإلنسان يف طهارة املاء أو غريه أو جناسته بىن على اليقني الذي هو الطهر ألن املاء  .1
وأماكنه سواء أكان من السماء أو البئر أو البحر أو    يف األصل طاهر على اختالف صفاته

ک    ک    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ  العذب أو امللح وغري ذلك لقوله تعاىل:

ووحه الداللة من اآلية: هو أن املاء يبقى على أصل .٤٨الفرقان:  چک  گ  گ  گ  
 كان،من عذوبة و ملوحة،و حرارةأي صفة   خلقتهمن ماء املطر والبحر والعيون و اآلبار،على 
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وكذلك ما أشار إليه السيوطي يف كتابه أنه إذا اشرتى شخص ماء من غريه  (1).وغريها وبرودة
 (2)وادعى املشرتي جناسة املاء لريده فالقول قول البائع ألن األصل طهارة املاء

ن يف إذا تيق ناألصل بقاء الطهارة، لك نيف احلد  فهو مطهر. أل كمن تيقن الطهارة، وش .2
 (3)احلد  وشك يف الطهارة فهو حمد  ألن األصل عدم الطهارة

وللمذاهب األربعة لراء يف هذه املسألة بعضهم طبقوا القاعدة والبعض خالفوها ميكن ذكر هذه  .3
 اآلراء باختصار فيما يلي:

من تيقن الطهارة وشك يف احلد  يبين على يقني وهو الطهارة والعكس  نعند احلنفية: أ .1
صحيح يعين إذا تيقن احلد  وشك يف الطهارة بىن على يقني وهو احلد  بناء على القاعدة 

 (4))اليقني ال يزول بالشك(
تيقن الطهارة وشك يف احلد  نوجب عليه الطهارة حىت يدخل يف الصالة  اعند املالكية: إذ .2

وقد أشار ابن حجر إىل  (5)طهارة ألن الشك ينايف اخلشوع الذي يعد فيها الركن األمسىبيقني 
قض مطلقا عن مالك الن يرو شرحه حلديث عبادة بن متيم قال:  هذا القول يف فتح الباري عند

وروي عنه النقض خارج الصالة دون داخلها وروي هذا التفصيل -الوضوء بالشك ضيعين: نق
عن احلسن البصري واألول مشهور مذهب مالك قاله القرطيب وهو رواية بن القاسم عنه وروى 
ابن نافع عنه ال وضوء عليه مطلقا كقول اجلمهور وروى ابن وهب عنه أحب إيل أن يتوضأ 

تيقن الطهارة  او قيل أيضا: إذ (6)وإمنا ألصحابه ........"إخلورواية التفصيل مل يثبت عنه 
لكن وجد بعض املالكية (7)وشك يف احلد  بعد ذلك فعليه الوضوء وهو ظاهر قول مالك

                                                           

 .30/ 5، 1، ط/فتح الرحمن في تفسير القرآنجمري الدين بن حممد العليمي املقدسي احلنبلي  (1)
 .1/53م[ 1990ه1411، ]1، ط/األشباه والنظائرالسيوطي،    (2)
 .1/49م[ 1999ه1419، ]1البن جنيم، ط/ واألشباه والنظائر.51، ص1مصدر سابق، ط/   (3)
 .30/28، د.ط، المبسوطالسرخسي،   (4)
 .2/641، د.ط، عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصارابن القصار،   (5)
 .1/238، د.ط، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،   (6)
 .1/78، 1، ط/عيون المسائلالثعليب،   (7)
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 يف»الذي متسك بظاهر احلديث حيث قال:  (1)يخالفوا مذهبهم يف املسألة كأمثال اللخم
 (2)حلد  فله أي يصلي بطهارته تلكباب الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف ا

هل توضأ  أنه كتيقن يف احلد ، وش ويف احلد ، أ كتيقن الطهارة، وش نعند الشافعية: م .3
قيل أيضا:  (3)خارج الصالة وكان يف الصالة طرأ ذلك الشك، أ  ءعلى اليقني، سوا أم ال؟ يبين

 (4)تيقن الطهارة مل تزل بالشك فمىت
من تيقن الطهارة وشك يف احلد  أو تيقن احلد  وشك يف الطهارة فهو  هعند احلنابلة: أن .4

 (5)على ما تيقن منهما
شك  ناملسألة من املسائل اليت خيطئ بعض الناس فيها، م همن شك يف غسل اجلنابة، هذحكم 

 أن يغتسل ألن األصل عدم الغسل أو شك مىت أصابته اجلنابة وقد قال هيف غسل اجلنابة مثال، علي
ي مىت رأى إنسان يف ثوبه جناسة وقد صلى فيه وال يدر  وجنيم يف كتابه األشباه والنظائر: ل ابن

يفة من لخر رقدة ويلزمه الغسل يف الثانية عند أيب حن أصابته يعيدها من لخر حد  أحدثه، واملين
 (6)مل يتذكر احتالما نوصاحبه حممد، وإ

 القاعدة في باب الصالة: قتطبي :المطلب الثاني
فصل العلماء القول يف هذا املوضوع لرفع احلرج  دحكم من مل يدر كم صلى من الركعات. وق .1

عن أمة حممد صل اهلل عليه وسلم ينبغي أن نذكر شيء مما اطلعنا عليه من األقوال من خالل 
 األمثلة اآلتية: 

علها ثالثا باألحوط أن جي ذأم أربعا، فاألخ اإذا صلى وسها يف صالته فلم يدر كم صلى، أثالث .2
 ، فاللو اعتربها أربعا فلعله ال يكون إال صلى ثال  ركعات هويأيت برابعة ويسجد للسهو، ألن

                                                           

 .298/ 1 ،موسوعة األعالمهو: إبراهيم بن موسىنب حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب من علماء املالكية، انظر:    (1)
 .93/ 1،1/ط التبصرة،اللخمي،    (2)
 .1/359د.ط،  التعليقة للقاضي حسين،املروروذي،   (3)
 .1/153م[ 2009، ]1، ط/بحر المذاهبالروياين،   (4)
 .1/344ه[ 1412، ]1، ط/شرح العمدة في الفقهأبو العباس،    (5)
 .55/،1 األشباه والنظائر البن نجيم  (6)
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وذهب صاحب الفروق إىل أنه "من شك يف  (1)أنه جيب البناء على املتيقن اتربأ هبا الذمة. كم
ني بعد تصالته فلم يدر كم صلى ثالثا أو أربعا فإنه جيعلها ثالثا ويصلي ركعة ويسجد سجد

ال سجود عليه وهو جيوز أن يكون زاد  ؟السالم مع أن القاعدة أن من شك هل سها أم ال
وأال يكون فكيف يسجد مع أنه غري هذه الصورة مث قال: لو شك هل زاد أم ال ال يسجد 

 (2)فتصري هذه املسألة من أعظم املشكالت وجيب الفرق بني هتني الصورتني...."إخل
تيقن على واحدة فإن مل ي صالته ومل يدر واحدة صلى أم اثنني؟ فلينبومن ذلك من سها يف  .3

  وليسجد على اثنني فإن مل يدر ثالثا صلى أم أربعا؟ فلينب على ثال صلى اثنني أم ثالثا؟ فلينب
قل ألن األقل هو يقني واألكثر مشكوك فيه وهو األعلى  يعين: يبين (3)سجدتني قبل السالم.

يزول بالشك وذهب ابن جنيم إىل أنه من شك كم صلى فإن كان أول مرة امللغى ألن اليقني ال 
وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ وإن كان بعده فال شيء  لاستأنف وإن كثر حترى وإال أخذ باألق

االستقبال  نشك يف صالته فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا فليستقبل" أل نوقيل: "م(4)عليه 
ما ذهب  ايف العبادة ليؤدها بكاملها واجب. هذ طالشك واالحتيا ال يريبه واملضي يريبه بعد

 (6)حقسموا من شك يف صالته إىل قسمني، املستنك فقد وأما املالكية (5)إليه بعض من احلنفية
يؤمر  هيبين على غالب ظنه ويف سجوده لسهو قوالن: أحدمها: أن حوغري املستنكح، فاملستنك

رح كان غري مستنكح ط  نال يؤمر بالسجود. وإ هاآلخر: أن لفيه، والقو  ةبالسجود إذ ال مشق
نده على يقينه وعمل على أقل العددين ع وقيل يف التفريع: بىن  (7)الشك وبىن على اليقني

أخربه ممن يسكن إىل قوله بعدد ما صلى مل يعمل على خربه وبىن على  نوسجد بعد سالمه. إ
صلى حينئذ رجع إىل قوهلما كما أشار إليه  يقني نفسه اللهم إذا أخربه رجالن عدالن مبا

                                                           

 .9/433، موسوعة القواعد الفقهية  (1)
 .1/227، د.ط، الفروقالقرايف،    (2)
 .1/51، األشباه والنظائرالسيوطي،    (3)
 .1/51، األشباه والنظائرابن جنيم،   (4)
 .1/219د.ط،  المبسوط،السرخسي،    (5)
 .188/ 26،الموسوعة الفقهية الكويتيةأي الذي يعرتيه الشك كثريا. انظر:   (6)
 .357358م[، ص 2010ه1431، ]1، ط/روضة المستبينابن بزيزة،    (7)



40 
 

ا مث ذكر إذا ترك ركعة ساهي :ل الشافعي واألصحاب رمحهم اهلل تعاىلااجملموع، قويف  (1)أشهث
وهو يف صالة لزمه فعلها وإن شك يف تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتني أو ثالثا أو 

 وال مدخل ستوي الطرفنيوفعل ما بقي سواء كان شكه م لباألق أربعا لزمه األخذ
اإلمام إذا شك هل صلى ثالثا أو أربعا؟  نإوحكي عن الشافعي قوال لخر:  (2)لالجتهاد فيه 

 فرق عندهم بني ال هأن»أخذ باألقل وال يعمل بتذكري غريه ولو كانوا مجعا غفريا كانوا يرقبون صالته. 
 إذا شك يف صالته فلم يدر كم صلى داملنفر ويف املغين:  (3)أن يكون التذكري من املأمومني أو من غريهم

هذا هو (4)ينظر ما تيقن أنه صاله من الركعات فيتم عليه ويلغي ما شك فيه  هفبىن على اليقني أي: إن
أقوال بعض فقهاء املذاهب األربعة يف املسألة حيث إهنم قالوا بالبناء على اليقني عمال بالقاعدة اليقني 

ه كية فرقوا بني حالتني من استنكه الشك يبين على غالب ظنه ومن مل يستنكال يزول بالشك إال أن املال
 أعلم. الشك يبين على اليقني ويلغي الشك. واهلل

صالة  حقه أن يقطع صالته واستأنف حكم من شك يف تكبرية اإلحرام يف أثناء صالته: ويف .1
ن يف املغين البجديدة ألن األصل يف ذلك عدم ما شك فيه وهو تكبرية اإلحرام لذا جاء 

 افهشك يف تكبرية اإلحرام، استأن وشك املصلي يف أثناء الصالة هل نوى أو ال؟ أفإن القدامة 
 (5)باطلمتادى يف صالته مع الشك فصالته  نألن األصل عدم شك فيه، وإ

حقه أي يصلي تلك الصالة ألن  . ويفالصلوات اخلمسةحكم من شك يف أداء صالة من  .2
 يهبا وقيل: للذ اإلتيان هاألصل عدم اإلتيان مبا شك فيه، وعليه تبقى الصالة يف ذمته فيلزم

كعات فرق بينه وبني الشك يف ر  شك هل صلى أم ال؟ فإن كان ممن يعرض له ذلك كثريا، فال
 (6)ألول مرة. كان أول مرة صالها كما يستقبل الشك  نوإ له التحري،  زالصالة، جيو 

شك أنه هل صلى أم ال؟ أن األصل أنه مل يصل  نوكذلك أشار إليه املروروذي حيث قال: "م

                                                           

 .1/104م[، 2007ه 1428، ]1، ط/الترفيع في فقه اإلمام مالكابن اجلالب،    (1)
 .4/106107: )طبعة كاملة معها تكملة السبكي واملطعي( المجموع، الناشرالنووي،    (2)
 .11/136ه( 14041427)من  الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةالكويت،    (3)
 .2/19د.ط،  المغني،ابن قدامة،    (4)
 .1/338مصدر سابق،    (5)
 .2/29[ 2010ه1431، ]1ط/، ، شرح مختصر الطحاويالرازي   (6)
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فيبين على اليقني وهذا أصل ممهد يف الشريعة وهو أن ما حتقق ثبوته وشك يف زواله ال يرتك 
يف  (2)لكن قيل ذكر البغوي (1)اليقني السابق بالشك الطاري ألن اليقني أقوى منه أو مثله"

قول معقول  ووه (3)شك أن ما أداه ظهر أو عصر وقد فاتتاه لزمه إعادمهما مجيعا" وفتاويه "ول
 .واحدة منها ممكن ليست هي فائتة ىألنه إذا صل

  القاعدة في الزكاة. ق: تطبيالمطلب الثالث
املسألة مهمة جدا ملا فيها من مصلحة الفقراء ينبغي لنا  هحكم من شك يف إخراج الزكاة، هذ .1

على قاعدة  ء، وأقول: بناعليهاتلك املسألة لكي نسلط الضوء  أن نقف على أقوال العلماء يف
ملشكوك فيه اوجود اليقني ال يزول بالشك جيب عليه أن يؤدي زكاته ألن األصل يف ذلك عدم 

ن من شك هل أدى زكاته أوال؟ إ ذلك حيث قالوا:" وهبذا يكون مرحيا وقد أشار احلنفية إىل
 نلوا: أليعيد مث قا جيب عليه أن يزكي خبالف ما لو شك بعد الوقت أنه هل صلى أم ال، ال

فيها كالشك يف الصالة يف الوقت، وكذلك أن  كوقت الزكاة ال لخر له بل هو العمر، فالش
 (4)يزول بالشك" قواعد املذاهب األخرى تقتضي مثل ذلك فإن اليقني ال

أن احلول   لهبنيتيحىت  الزكاة جيب عليه . والأو بلوغ النصابحكم من شك يف حوالن احلول  .2
وغ وعدم بلاألصل يف ذلك عدم حوالن احلول بلغ ماله النصاب، ألن  أو قد حال على ماله

وقال صاحب املبسوط: "واألصل عدم الوجوب ألن الوجوب بالشك ال يثبت ولكن النصاب. 
بناء على ذكنا من أقوال هؤالء العلماء يتلخص لنا أن الذي  (5)نقول املتولد من جنس األم "إخل

شك يف حوالن احلول أو يف نصاب أو غري ذلك مما يوجب الزكاة ال جتب عليه الزكاة لقاعد 
 علم.أ وهي قاعدة "براءة الذمة. واهلل (اليقني ال يزول بالشك)أخرى مندرجة حتت القاعدة 

  
                                                           

 .2/874، د.ط، التعليقة للقاضي حسيني، داملرورو    (1)
، األعالم وعةموسهو احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي فقيه حمد  مفسر ينسب إىل بغاه من قرى خرسان، انظر   (2)

1/69 . 
 .1/435م[ 1994 –ه 1415، ]1ط/مغني المحتاج، اخلطيب الشربيين،    (3)
 .23/298ه[ 1427 1404، ]2، ط/الموسوعة الفقهية الكويتية اإلسالمية،وزارة األوقاف والشؤون    (4)
 .2/183، د.ط، المبسوطالسرخسي،   (5)
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 القاعدة في باب الصيام. قتطبي: المطلب الرابع
 عويصة يكثر الناسالمن املسائل  يغروب الشمس، وهيف حكم من شك يف طلوع الفجر و  .1

ومبا أن الشريعة اإلسالمية ما فرطت عن شيء لذا وهبت للمسلمني العلماء الذين األسئلة منها  من
وهبذا نفهم القول بأن الشريعة اإلسالمية يسعون دوما يف كشف الغموض عن هذه األمة الفاضلة 

ا ما جاء يف املغين أنه إن أكل شاك :العلماء إىل هذه املسألة منها قصاحلة يف كل زمان ومكان، وتطر 
ظنا أن  إن كان حني األكل ايتبني فعليه القضاء ألن األصل بقاء النهار. وأم يف غروب الشمس، ومل

نه مل يوجد قضاء عليه أل شك بعد األكل ومل يتبني، فال ، مثالشمس قد غربت، أو أن الفجر مل يطلع
صالته. مث  دعشك يف اإلصابة ب يقني أزال ذلك الظن الذي بىن عليه فأشبه ما لو صلى باالجتهاد، مث

ني األمر يتب أكل شاكا يف طلوع الفجر، ومل نقال أيضا يف حق من أكل شاكا يف طلوع الفجر: وإ
عباس، وعطاء،  قول ابن اعليه أمحد. وهذ صكل حىت يتيقن طلوع الفجر. ناأل هفليس عليه قضاء، ول
معىن ذلك عن أيب بكر الصديق وابن عمر رضي اهلل  يوأصحاب الرأي. ورو  يواألوزاعي، والشافع

م يف األصل بقاء الصو  نالقضاء أل بمالك: جي ل: وقاأشار إىل رأي مالك يف املسألة قائال عنهم. مث
يف غروب  لو أكل شاكا االقضاء كم هلشك وألنه أكل شاكا يف النهار والليل، فلزمذمته فال يسقط با

البقرة:  چڱ      ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڄچ  قوله نعايل: االشمس، ولن

ووجه الداللة من اآلية:هو بيان ملكان الزوج من زوجته،ومكان الزوجة من زوجها،كما أن فيها .187
مد األكل إىل غاية التبني  وعليه جيوز(1)وقت الوم و حتديد وقت الفطروإباحة ما أبيح بني الوقتنيحتديد 

وقد يكون شاكا قبل التبني فلو لزمه القضاء حلرم عليه األكل وقد قال صلى اهلل عليه و سلم: "فكلوا 
وألن األصل  (2)" واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجال أعمى ال يؤذن حىت يقال له أصبحت

بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما مل يعلم يقني زواله خبالف غروب الشمس فإن األصل بقاء النهار، 
وإذا قالت املالكية بوجوب الصوم ال غرابة يف ذلك ألن عندهم من شك ال بد أن  - )3( فبىن عليه

عيد بعد طهارته عليه أن ي يأيت باألحوط لكي يكون مطمئنا كما قال مالك فيمن شك يف الطهارة
الطهارة. وكذلك نقول ملن جامع شاكا يف طلوع الفجر ألن األكل واجلماع من مفطرات الصوم. قال 

                                                           

 .1/419، األساس في التفسيرسعيد حوى،   (1)
 .1/127، 1ط/ اذان األعمى إذا كان له من خيربخن ببا ،الصحيحيف أخرجه البخاري،  (2)
 .148 – 3/147، المغني البن قدامةانظر   (3)
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لك بقاء ألن األصل يف ذ-ابن قيم: إذا شك الصائم يف غروب الشمس مل جيز له الفطر ولو أكل أفطر
أكل مل  ولو- ذلك بقاء الليلألن األصل يف–جاز له األكل  لكن ولو شك يف طلوع الفجر-الشمس

واخلالصة يف هذه املسألة هو أن الصائم إذا شك يف غروب الشمس ال جيوز له اإلفطار  (1)يفطر.
الحتمال كبري يف بقاء الشمس وإذا أفطر مع شك فقد أفطر وعليه القضاء. وأما إذا أفطر اعتمادا على 
غلبة ظنه بغروب الشمس، ولو أكل مل يفطر ألنه اجتهد، كذلك إذا شك الصائم يف طلوع الفجر 

له األكل واجلماع حىت يتبني له احلقيقة ألن األصل فيه بقاء الليل كما ذكرت لنفا من أقوال  جاز
 العلماء. واهلل أعلم.
من شك في أشواط الطواف والسعي  مالحج. حكتطبيق القاعدة في باب  المطلب الخامس:

 ما بين ستة وسبعة()
ك بني العبادات تبىن على اليقني إذا شمن شك يف عدد الطواف عليه أن يبين على اليقني ألن  .1

ستة وسبعة يبين على األقل وهو ستة ويأيت بالشوط السابع قياسا على الصالة وقد أشار ابن قدامة إىل 
كل من   عابن املنذر: أمج نقال عن لقامث شك يف عدد الطواف بىن على اليقني.  نذلك حيث قال: وإ

 (2)ادة فمىت شك فيها وهو فيها بىن على اليقني كالصالة.عب احنفظ عنه من أهل العلم على ذلك. ألهن
شك يف عدد الطواف أو السعي لزمه األخذ باألقل ولو غلب على ظنه  ووقال النووي يف اجملموع: ول

ه وحيتمل إذا شك بعد فراغه فال شيء علي ااألكثر لزمه األخذ باألقل املتيقن كل ذلك يف أثناء الطواف. أم
شك انسان يف عدد  اوبناء على ما أشار إليه ابن قدامة، نقول: إذ (3)الضعيف...إخلأن جيئ فيه القول 

شغلت  ةأشواط الطواف أو السعي أهي ستة أو سبعة بىن على اليقني وهو األقل ألنه هو املتيقن، فالذم
 بالطواف أو السعي بيقني وال يرتفع إال بيقني وهو اإلتيان بالشوط السابع 

حبج أو بعمرة؟ فقد أشار اإلمام السيوطي إىل أنه جيزيه احلج فقط حكم من شك هل أحرم  .2
 ؟أحرم أوالها لكن إن شك في (4)الحتمال أن يكون أحرم به، وعليه فال يصح له إدخال العمرة عليه

صرفه  نطلقا يصرفه فيما شاء، فإمفحكمه حكم من مل حيرم ألن األصل عدم إحرام فيكون إحرامه حينئذ 
                                                           

 .1/52للسيوطي، واألشباه والنظائر .3/272، د.ط، بدائع الفوائدابن قيم،    (1)
 .3/344، د.ط، لمغنيابن قدامة، ا  (2)
 .22 – 8/21 ،المهذبالمجموع شرح النووي،    (3)
 .1/56م[ 1990ه1411، ]1للسيوطي، ط/ األشباه والنظائرانظر    (4)
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ما  ايعتد بطوافه ألنه طاف ال يف احلج وال عمرة. هذ طاف قبل صرفه، مل نفحسن، وإقبل الطواف، 
 (1)ابن قدامة. هأشار إلي
 اوهبذ ايف أمور العبادات املشكوك فيهمن العلماء هذا ما وقفت عليه من أقوال بعض الفقهاء  

ها. مننون اباسيال يعميكننا أن حنل املشاكل املطروحة يف أسئلة هذا البحث حيث إن مسلمي مديرية 
 أعلم. واهلل

  

                                                           

 .3/268، د.ط، المغنيابن قدامة،   (1)
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 اهتمام المسلمين بالعبادة في جمهورية )بنين( ومديرية )بسيال( رمظاه: المبحث الثاني
 حتته ثالثة مطالب.

 بجمهورية )بنين( ومديرية )بسيال( فالتعري المطلب األول:
 ايا. حتدهأفريق(، ورمسيا مجهورية بنني وهي دولة تقع يف غرب Beninتعريف )بنني(بالفرنسية) .1

( ومن الشمال Nigeria) ا( ومن الشرق دولة نيجرييTogoمن الغرب مجهورية توجو)
( أما من اجلنوب Niger( ومجهورية النجري )Bourkina Fas so)مجهورية بوركينا فاسو 

 Portoهي بورتو نوفو ) اتقع غالبية السكان. عاصمته ثفتطل على خليج بنني، حي
novoلكن مقر احلكوم )( ة كوتونوCotonouأكرب مدينة يف البالد. تغط)ة بنني مساح ي

ميل مربع( ويبلغ عدد سكاهنا حوايل 42000)كيلومرت مربع   110000قدرها حوايل 
 .وبنني دولة استوائية جنوب الصحراء الكربى تعتمد اعتمادا كبريا على الزراعة.8800000

 ع ذلك تستقدم عادة لغات السكان األصلينياللغة الرمسية أي: لغة اإلدارة هي الفرنسية لكن م 
 (Dindi)(ويف الشمال لغة دندي Yoruba( واليوروب )Fonيف اجلنوب لغة الفون)

إلسالم بنسبة ا اأكرب جمموعة دينية يف بنني هي الكاتولكية الرومانية، يتبعه ن(. كاBaribaوباريبا)
نظمة املؤمتر اإلسالمي تحدة واالحتاد األفريقي واملالفودو والربوتستانت. وبنني عضو يف األمم امل قريبيه، مث

ومنطقة السالم والتعاون جنوب األطلس و الفرنكوفونية وجتمع دول الساحل والصحراء ورابطة منتجي 
النفط األفارقة وسلطة حوض النيجر،فبنني يف القرين السابع عشر والتاسع عشر عرف بنني باسم مملكة 

ذه املنطقة باسم ساحل العبيد يف بدايات القرن السابع عشر (وعرفت كذلك هDahomeyداهومي)
م مث حظر جتارة الرقيق وتراجعات القوة 1892نظرا النتشار جتارة الرقيق عرب احمليط األطلس  يف عام 

 ي(الفرنسية. ففDahomeyاإلقليمية فقامت فرنسا بفرض سيطرمها على املنطقة وتسميتها داهومي)
ثين الستقالل التام من يد فرنسا ولتقيم حكومة دميقراطية للسنوات االم نالت داهومي ا1960عام 

للوجود ديكتاتورية ماركسية لينينية تعرف اليوم  تم( ظهر 1990 – 1972عشر املقبلة، بنني عام )
 النظام أوقع بالد بنني يف فرتة من القمع الذي أدى إىل االهنيار اباسم مجهورية بنني الشعبية، وهذ

 .األحزاب ةمتعدد م تشكلت مجهورية بنني وجلبت معها انتخابات1991االقتصادي ففي عام 
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نوفمرب 30 تغيري امسها يف وعند االستقالل. مت ةعرفت البالد باسم داهومي خالل الفرتة االستعماري
 .ج بنني الذي تقع قبالته والذي مسي بدوره تيمنأ بإمرباطورية بننيإىل بنني تيمنأ خبلي 1975

أن مملكة داهومي السابقة غطت الثالث اجلنويب من  ثحمايدا، حيبنني لكونه  ماختري االس
متثل املنطقة الشمالية الغربية )أتاكورا(وال مملكة )بورغو(اليت غطت الشطر  مث ال نفقط، ومالبالد 

 الشمايل الشرقي.
بنني يطلق أيضا على والية بنني يف دولة نيجرييا اليت متد دولة بنني بالقسط  محظة: االسمال

 األكرب من طاقة الكهربائية.
مملكة داهومي من مزيج من اجلماعات العرقية يف سهل )أبومي(،  تتاريخ داهومي: تشكل

ة إىل )أبومي( اهلجرات اجلماعيجتارة العبيد إىل  ناملؤرخون أنه رمبا تسبب انعدام األمن الناجم ع ديعتق
 طوهم من شعب اجليب والذين يعتقد أهنم أسسوا املدينة، واختل (1)احلالية مبا يف ذلك بعض)األجا(

احمللي وأيضا شعب جيب مما خلق جمموعة عرقية (2)أوالئك األجا الذين عاشوا يف أبومي مع شعب )فون(
 وغري ذلك.جديدة تعرف باسم )داهومي(وكانت عاصمتها أبومية 

رئيس بنني على كون ي ثوتدور السياسة يف بنني يف إطار مجهورية رئاسية دميقراطية متثيلية، حي
ية من قبل السلطة التنفيذ سسواء رئيس الدولة ورئيس احلكومة يف إطار نظام متعدد األحزاب. متار  حد

ة مستقلة عن القضائي ةلطسبينما تناط السلطة التشريعية يف كل من احلكومة والربملان. ال .احلكومة
والنتقال الحقا إىل  م1990النظام السياسي من دستور عام  دالسلطتني التنفيذية والتشريعية، ويستم

 م.1991الدميقراطية يف 
من 53م.وضعت مراسلون بال حدود بنني يف املرتبة 2007يف تقريرها عن حرية الصحافة لعام 

 بلدا.169أصل 
م يف أفريقيا والذي يقيس 2008ر إبراهيم للحكومة الرشيد لعام سجلت بنني رصيدا عاليا مؤش

 حالة احلكم عرب القارة.
                                                           

 اسم القبيلة.  (1)
 اسم القبيلة  (2)
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 سجلت رصيدا جديدا يف دولة أفريقية جنوب الصحراء الكربى، مث 48من بني  13كانت يف املرتبة 
 فئات السالمة واألمن واملشاركة وحقوق اإلنسان.
تعداد أفرادها  غوهي القوة البحرية وسالح اجلو، يبلتتكون القوات املسلحة يف بنني من ثالثة فروع 

عاما لكن ميكن االلتحاق باجليش يف عمر  21التجنيد اإلجباري والطوعي يف بنني هو  من5000
 ميكن لكل من الذكور واإلنا  اخلدمة يف اجليش. كعاما وكذل 18

 .ةكاآلتي  يوه، اإقليم 77حمافظة وهي بدورها مقسمة إىل  12 إىل وتنقسم مجهورية بنني
 .Kandi عاصمتها كاندي Alibori حمافظة أليبوري .1
 .Natitingou عاصمتها نات تاجنو Atacora حمافظة أتاك ورا .2
 .ALLADAعاصمتها ويدا Atlantic حمافظة أتالنتيك .3
 .Parakou عاصمتها باركو Borgouوغحمافظة بور  .4
 .DASSA ZOUMEYداسا زومي عاصمتها Koline حمافظة كولني .5
 .Djougou عاصمتها جوغوDongaا غدنحمافظة  .6
  APLAHOUE.أبالويعاصمتها  Kouffo وفوحمافظة ك .7
 .Cotonou عاصمتها كوتونو littoral حمافظة ليتورال .8
 .Lokossa عاصمتها لكوسا Mono حمافظة مونو .9

 .Porto-Novo عاصمتها بوتون نوفو Ouemey حمافظة أومي .10
 .POBEبويبعاصمتها  Plateauحمافظة بالتو .11
 ABOMEY عاصمتها القصور امللكية يف أبومي ZOUحمافظة زو .12

 اإلسالم في بنين ومكانته. لدخو  المطلب الثاني:
 نتشار.يفتأ اإلسالم يوسع نطاق ا دخل اإلسالم يف بنني على يد علماء قدموا من مايل ونيجرييا، ومل

 %7العام للسكان، النسب التالية للمسلمني يف ب نني ءاإلحصائيات املستمدة من اإلحصا تتقدم
يف عام %40أو  30وقد وصل عدد مسلمي بنني حوايل بني  %1992م ويف عام 1962عام  يف

، ، وكوتو كويل، وديندي، ولينهوتنحدر غالبية مسلمي بنني من جمموعات الفالين، ناغو  م2000
عود إىل عهد بالرغم من أن وجود اإلسالم يف بنني ي نلكاهلوسا واليوروبا.  يعين: قبيلة مديرية بسيال، مث
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قدمي فاجلالية املسلمة يف بنني مل يتسن هلا القيام بأنشطة ملموسة إال مع التحول الدميقراطي خالل 
 يتسعينيات القرن العشرين والذي تعزز بفضل التطورات اليت حتققت على املستويني االقتصاد

مية الصحف االسال رطة على وجه اخلصوص بناء املساجد وإصداواالجتماعي حيث مشلت هذه األنش
يد إذاعة "صوت اإلسالم" يتزا ساإلسالمية "وتأسي ةاألم"مثل نور اإلسالم و اجمللة الشهرية اجلديدة 

أخرى حيث  ( سنة تلوCotonouبكوتونو) تعدد املساجد يف العاصمة االقتصادية لبنني عرف
مسجدا إلقامة صالة اجلمعة،ويعد  12 :من املساجد من بينهايوجد يف الوقت احلايل عدة مئات 

 التعايش السلمي بني أتباع هذه ى(أكرب تلك املساجد. ويتجلzongoاملسجد املركزي يف حي زوجنو)
 يالديانات املسيحية واإلسالم من خالل الوجود امللحوظ ألماكن العبادة لكل واحدة منهما، والذ

 و "دي ميزيريكورد" وللمسلمني املسجد الكبري. مداترمز له "الكاتدرائية" نوتر 
وكما جتلى التعايش السلمي يف تنظيم دورة للحوار بني أتباع األديان يف بنني عموما ويف كوتونو 

 cardinal الكردينال جان لوي توران)ر هذه الدورة م.وقد حض2014شهر مارس خصوصا يف 
Gean loui)وماس بوين ت)رئيس اجلمهورية  ةاجمللس احلربي للحوار بني األديان، وفخام س، ورئي

احلوار بني االديانات يقوم على إدارة كل واحدة منها  نالذي قال: إ ( Tomas Boni Yayiيايي
ماعي فيما ميكننا اجل معتقدات الغري وإعادة اكتشاف هويته الروحية، والتفكري مللعمل املشرتك، واحرتا

 به لصاحل البشرية على املستويني املادي والروحي.القيام 
سالم ة الذهبية لدعوة الناس إىل اإلمني حيث استغلوا هذه الفرصوقد ساعدت هذه الدورة املسل

من دخول اإلسالم  هعدد أتباعه وبناء على ما ذكرنا اإلسالمي يف املرتبة األوىل لكثرةحىت أصبح الدين 
ا من سالم يف مجهورية بنني مكانة مرموقة حيث تطور اإلسالم تدرجيييف بنني يتبني لكل متأمل أن لإل

م 2015األخرية يف السنة  توإىل أن وصل عدد املسلمني بعد اإلحصائيا %20وإىل  %7النسب 
ه سبحانه حفظ دينهبذه النتيجة حيث إن اهلل توىل  مجهورية بنني مسلمو ف. ويتشر %45و30

 (1)وتعاىل.
م وهذا اإلقلي )بسيال(.وهي مديرية من مديريات إقليم Bassilaالفرنسية تعريف مبديرية)بسيال(ب

 Zouوتقع هذه املديرية)بسيال(من جهة اجلنوب بني حمافظة زو  Dongaمن أقاليم حمافظة دوجنا   

                                                           

 .1/25،طأيّن، د.دار احلكم إلقليم بسيال مذكر  (1)
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 مجهورية نيوبني حمافظة بورجو من جهة الشرق وبني إقليم جوغو وإقليم أواكي من جهة الشمال وب
 يف خريطة مجهورية بنني. ةمبين الغرب. وهذه املعلوماتتوجو من جهة 

وتبعد تلك املديرية )بسيال(عن عاصمة مجهورية )بنني(ب  (1)ألفا تقريبا 45ويبلغ عدد سكان بسيال 
 تقريبا. اكيلو مرت   375

  بسيال.)اإلسالم في بسيال واهتمام المسلمين بالعبادة في تلك المديرية  ةمكان المطلب الثالث:
يت مر دون ذكر اخلطوات التمام املسلمني بالعادة يف بسيال ميكن أن نتكلم عن مكانة اإلسالم واهال 

 .هبا اإلسالم يف هذه املنطقة حيث كانت منطقة وثنية إىل أن أشرق اهلل سبحانه وتعاىل فيها نور اإلسالم
ة إسالمية صبحت مديريإىل أن أفيها جمهودات الدعاة ما و يف مديرية بسيال، مىت وكيف دخل اإلسالم 
 والزيادة؟%99فيها  حيث يبلغ عدد املسلمني

 بسيال. مديرية دحول اإلسالم في
م تقريبا عن طريق الدعاة القادمني إليها من مدينة 1009بسيال يف عام  مديرية دخل اإلسالم يف

 .اإحدى واليات مشال دولة نيجريي Sokotoسكوتو
أللفا اهلل تعاىل هو الشيخ ) دين اإلسالم وتوحيد إىلودعا الناس وكان أول داعية دخل يف بسيال 

هلما  وكان( Alfa Moudiحممود بن ألفا مودي)مث يليه الشيخ  (Kiskissa (2)زكرياء بن كسكسا
 ا الغربية )أبيغدويف حيه افضل كبري يف هذه الدعوة ونشر هذا الدين املبارك يف بلدة بسيال، والسيم

Abigadou ،إهنما جنحا يف دعومهما وأسلم على يديهما يف ذلك العصر عدد   ثحي( حينذاك
 :ةومن األوائل الذين دخلوا يف اإلسالم يف تلك املديري ونساء.كبري من أهل بسيال رجاال 

 -Aledji Manafoyأبو بكر بن أليجي منايف.  .1
 - Tchabi Sininsi .إبراهيم بن تشايب ثننث .2
 wawassi Baba Idikossi .أبو بكر واوسي بن بابا إديكوسي .3
 kaka Alefoكاكا بن أليفو.  .4

                                                           

 .1/25د.ط، ani– دار احلكم إلقليم بسيال، مذكرة أين   (1)
هو ألفا زكرياء بن ِكسِكسوا تعلم علم دين السالم يف سوكوتو والية من واليات دولة ناجرييا  (2)  
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  Tila Alefoإبراهيم تيال بن أليفو .5
 -tchabi oudjire .شعيب لوان بن تشيب عجريي .6
 -Samari Grin Gui .مساري بن غرن غي .7
 -Ouba Bagui Tchabi Oudjireخالد عبو باغ بن تشايب عجريي.  .8
 احلسن بن تشايب عجريي. .9

  .احلسني بن تشايب عجريي .10
  .أمحد سكندى بن تشايب عجريي .11
 إدريس بن تشايب  .12
   -Alikou kou.عبد الكرمي بن علكوكو .13

 (1)وكل هؤالء من حي أبيغدو رمحهم اهلل مجيعا
 :دينا اإلسالم اعتناق هناك يف ومن ألوائل-Bamompri.مث انتقل اإلسالم إيل حي مبنريي

 هارون. .1
 أبو بكر. .2
 -Karatchi Afo Kankan Biti .شعيب كراتشي بن أفوكنكن بيت .3
 -Fotoum Issa Bagoudou.أبو بكر فومت عيسى باغدو .4
 .Kankan Dani.عمر كنكن دان .5

: بابا اإلسالم مهابادر فيه شخصان إىل  د، وق GadouOukansaمث انتقل إىل حي عكنساغدو
 (2)عقا ويوسف يوروبا

ذه املديرية هكّفار التعذيب من قبل  واجهوا  ومل يكن دخول هؤالء يف اإلسالم سهال حيث إهنم 
أشد العذاب ورموا باألحجار وخصوصا املؤذنون يف وقت أذاهنم قائلني هلم بأهنم يوشوشون الناس ع ّذبوا 

ويشوشون عليهم صباحا ومساء وكذلك اآلباء واألمهات يسبون أبناءهم املسلمني ويضربوهنم ويؤذوهنم 

                                                           

 Abdoul Hamid Sadji والشيخ عبد احلميد ساجي   Baba Ababo Affokataالشيخ بابا أبابو بن أفوكاتا  (1)
 Baba Mey Karfi Tchindo.الشيخ بابا ميكريف تشندو   (2)
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أما الذي وقف  (2)هكذا اشتهر اإلسالم (1) چڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    چ بأنواع األذى، 
 Atchiba Arenouمع املسلمني ضد الكفار ومنعهم عن تعذيبهم فهو: ) أتشيبا بن أرينو ورو 

worou (  الوقت أكرب زعيم من زعماء بسيال فاستغل هذه الفرصة يف نصرة املسلمني يف ذلك و كان
 دة.يف أمور عدي

شرع الشيخ ألفا مودي دعوته أراد زعماء بسيال وملكها املعروف باسم بابا غاوو أن  امنها: مل
نعه عن دعوته للملك: اتركه وال مت-رغم عدم إميانه مبا يدعو إليه الشيخ-مينعوه هذه الدعوة قال أتشيبا

ا وعلينا نام ما دام ال مينعنألنين أرى ما جاء به هذا الرجل خريا وأفضل وألنه ال مينعنا عن عبادة األص
 أن نرتكه على عمله وبقدرة اهلل سبحانه وتعاىل وافق امللك على طلبه للعالقة النسبية املوجودة بينهما.

املسلمني إىل ملك )بسيال(ألنه كان يضرب الطبلة شكي رجال من املؤذنني  نومنها أيضا: أ
شاركهم تضرب الطبلة هلؤالء الكفر وتمل لزعماء املشركني. حيث قال له إخوانه املسلمون أنت مؤذننا 

حيث إن للملك قدرة بأن يعذب  الشكوى يف أشراكهم مع اهلل سبحانه وتعاىل؟ هذا وهو سبب
فقد  تأييد املسلمني قائال للملك مادام قد أسلم هذا الرجلاملسلمني هبذا القول وتدخل أتشيبا أيضا ب

 خرج من ديننا وللمسلمني حق أن مينعوه عن هذا العمل املعارض لدينهم.
املسلمني قد ذحبوا خروف امللك خطأ يف يوم من األيام كانوا يبنون مسجدهم مث  نمنها: أ

مللك لفعل من قبل املسلمني غضب اتبني هلم بعد ذلك بأن اخلروف املذبوح للملك وقد ثار هذا ا
أتشيبا أيضا قائال للملك: يأيها امللك هذا مما يدل على أن اهلل قد  لحىت أراد أن ينتقم منهم، تدخ

على  لك وهذا كله يدل على علم بأنه استجاب دعاءهم ألنك أنت عزيز البلد واخلروف لك وليسوا
ق سلمني كل هذا نصته للمسلمني قبل أن يعتنعليه عزيز مث زال غضب امللك وسامح امل اأن ما كانو 

ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    چ  ولقد صدق اهلل تعاىل (3)اإلسالم فما بالك بعد إسالمه

ذم الكفار حيث أرادوا أن يعدموا القرلن و ما فيه  واآلية: هووجه الداللة من  ٨الصف:  چک    ک  
 من األحكام أو نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم.

                                                           

 8الربوج:  (1)
 .Baba ladane Akimeبابا إدريس الدن حكمي،    (2)
  Assankatakiti ألفا حبيب أسنكتكييت،  (3)
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 تعليم القرآن في صدر اإلسالم في بسيال:
ألفا مودي( من بلدة سكوتو بشمال  حمممودالكرمي هو )الشيخ كان أول من جاء بتعليم القرلن 

دد يعقوب جرجر( من بالد مشال مجهورية توجو وتتلمذ على يد هذا الشيخ ع)النيجرييا مث يليه الشيخ 
( وكان Oukandapiouوالشيخ )إدريس عكندبو  (Dopoقليل منهم كأمثال:) ألفا محيد دوبو 

هؤالء التالميذ يتعلمون القرلن عند الشيخ خفية دون إذن لبائهم ودون علمهم ألهنم لو عرفوا 
هنا جاءت فكرة بناء مسجد اجلامع وكان أول مسجد أسس  للتقوى  من (1)سيعاقبوهنم على بذلك

( وكان ذلك املسجد منصوبا بأعمدة من األشجار Abigadouيف بسيال مسجد حارة )أبيغدو
مغطي باحلشائش وكان أول إمام صلى يف ذلك املسجد بالناس يوم افتتاحه،الشخ اإلمام ) ألفا مودي 

Alfa Modiجلمعة و صلى بالناس الشيخ اإلمام )احلاج إبراهيم أترووا ( أما أول من فتح صالة ا
( أما عن أول مؤذن للمسجد فهو  )بابا حيي تكدي Atarouwa tchambaتشمبا 

Takidey هكذا بدأ اإلسالم يف مديرية بسيال وتطور إىل أن أصبح بسيال اليوم من بالد مجهورية )
يبا بعدما أن كان هلا سابقا عدد كبري من األصنام تقر   (2)%99بنني الذي أغلبية سكاهنا هم املسلمون 

 صنما تقريبا عرفت هبذه األمساء: 12
  .هذا الصنم للسالطني-Oukoutiعكويت.  .1
 Alanألهل حارة علن  الصنمهذا -Soukoukpa.سكوكا هذاه .2
 -Bamankima.هذا الصنم ألهل حارة مبنكما -Aridja .أرجا .3
 -Bamompri.مبنربيهذا الصنم ألهل حارة -kpalare .كاالري .4
 -Bakokoyi.هذا الصنم ألهل حارة بكو كي-Agoungoulou.عغنغلو .5
هذا الصنم ألهل حارة عكنسا -Oniyakodjireكوجريي. أونيا   .6

  -Oukansagadou.غدو
  -Bamankima.هذا الصنم ألهل مبنكما-Ikoudjou.عكوجو .7
 هذا الصنم لألمراء مجيعا -Bouroukou.بوركو .8

                                                           

  ،Akimeyاحلاج لدم حكمي    (1)
.  1/25د.ط،  أينّ  ردار احلكم إلقليم بسيال، مذك  (2)  
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 -Abigadou.هل حارة أبيغدوهذا الصنم أل-Ougou.عغو .9
  -Abigadou.هذا أيضا ألهل أبيغدو-Ikouna Goudoni.عكن غدوين .10
  -Barkini.هذا الصنم ألهل حارة بركيين-Ale Boutou An.على بتوعا .11
وهكذا حىت من اهلل -Bakabaka.هذا الصنم ألهل بكبكا-Outitimadi.عتيتمدي .12

فيما  األبطال الذين هدموا تلك األصنام وأمساءهمسبحانه وتعاىل على بسيال ببعض اجملاهدين 
 يلي:

 أمري املؤمنني يف ذلك العصر. ومحيد ساجي بن تشيب عجريي. وه .1
 الشيخ حممد كتاوري بن أيب بكر واواس. .2
 ألفا حممد بن أمحد ينكي. .3
احلاج لدام بن بابا كرو حكمي.وكان مديرا ملعهد الدراسات اإلسالمية يف ذلك العصر.   .4

 ائب رئيس الحتاد املسلمني.كذلك كان ن
على رأسهم الشيخ إبراهيم غومن بابا بودي. هؤالء هم الذين قاموا هبدم هذه األصنام  .5

 (1)بأيديهم جزاهم اهلل خريا
 أما الدعاة في ذلك العصر هم كاآلتي:

 الشيخ احلاج زكرياء علي. .1
 .-Samariالشيخ عبد الرمحن بن مساري .2
 .-Baba Bodi الشيخ ألفا موسى بابا بودي .3
 .-Akoweyالشيخ حممود بن أكووي .4
 .-Akimeyألفا عيسى حكمي .5
 .-woureاحلاج عثمان ووري .6
 .-Balimboliألفا عبد الكرمي بالنبويل .7
 .-Dikeniألفا على ديكيين .8
 .-Lariألفا إبراهيم الري .9

                                                           

 Baba Mey Karfi Tchindo.بابا ميكرفي تشندو  (1)
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 .-Akimeyاحلاج حبيب حكمي .10
 .-Gatiranaألفا إدريس غتنرانا .11
 .-Torossiألفا إدريس توروسي .12
 .-Agbaissoألفا سليمان أباإسو .13
 .-Assankatakitiألفا حبيب أسنكتكيت .14
 .-Atchibaبابا سليمان أتشيبا .15
 وغريهم.-Makanatouh.احلاج سليمان مكانته .16

لى مكانة مما يدل عإىل يومنا هذا هذه هي اخلطوات اليت مر هبا اإلسالم يف بسيال منذ دخوله 
 .به اإلسالم يف مديرية بسيال واهتمام املسلمني
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 .على أهم النتائج والتوصيات يتحتو  الخاتمة:
  الخاتمة.

بينا حممد الصالة والسالم على املبعو  رمحة للعاملني سيدنا ون اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، مث داحلم
 يزول القاعدة الفقهية )اليقني الهذه إىل ختام هذا البحث حول  تصل اهلل عليه وسلم. وقد وصلن

 وتبىن تتعلق بكثري من االحكام الفقهية، اوهي قاعدة فقهية مهمة يف حياة املسلمني، الهنبالشك( 
كثري من إهنا تتعلق ب ثأقوال العلماء يف هذه القاعدة، حيأشرت إىل  اعليها الفتاوى الشرعية، كم

فقهية ألهنا لاألحكام الفقهية قد أشرنا إىل بعض القواعد املندرجة حتتها وتطبيقامها يف بعض األبواب ا
 قاعدة مفيدة لطالب العلم خاصة يف فقه املعامالت والعبادات وغري ذالك.

 إمجال أمهها فيما يلي: ن: ميكأما النتائج
يث متثل يف الفقه اإلسالمي حكبرية وأمهية  كبرية إن لقاعدة )اليقني ال يزول بالشك( مكانة    .1

عض وذكرت ب إليه اإلمام السيوطي هذه القاعدة يف ثالثة أرباع الفقه اإلسالمي كما أشار
 .والقواعد املندرجة حتت هذه القاعدة )اليقني ال يزول بالشك

ما ك  على الفرق بني القواعد الفقهية وبني القواعد األصولية من خالل أقوال العلماءووقفت  .2
يلي علم أصول الفقه يهتم بالنظر يف مصادر األحكام وحجيتها يف اإلستداللبها بينما القواعد 

عل املكلف، وموضوعها هو ف فهي قضايا كلية أو أكثرية جزئيتها بعض مسائل الفقه الفقهية
فإهنا  دة الفقهيةالقاع اجزئيامها، بينمعلى مجيع  القاعدة األصولية قاعدة كلية تنطبق وكذلك أن

 .  إىل ما ذكرت إن قاعدة فقهية مبنية على قواعد األول ةهلا، إضافأكثرية 
كالطهارة )قسم العبادات  ذكرت بعض املسائل املتعلقة بقاعدة )اليقني ال يزول بالشك( يف .3

 والصالة والزكاة والصيام واحلج(. 
صوص من ني بالنذكرت أقوال بعض العلماء يف حجية قاعدة )اليقني ال يزول بالشك( مستدل .4

  الكتاب والسنة النبوية الشريفة وغريمها.
احلج، و  كتاب، الطهارة، الصالة، الصيامالقاعدة يف بعض أبواب العبادات مثل  هذه طبقت  .5

نت يف هذه الرسالة أن الشك ضعيف ال يقاوم القوي الذي هو اليقني هذا من خالل أقوال يوب
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الم تدرجييا تطور اإلسبو  ،مكان اإلسالم فيها توبين""بنني  ةمجهوري فيهاعرفت مث  العلماء،
 .يومناوصل إىل 

 إمجاهلا يف النقاط اآلتية: ن: ميكأما التوصيات
 كانتهامل عموما وقاعدة )اليقني ال يزول بالشك( خصوصا زيادة االهتمام بدراسة القواعد الفقهية .1

 يف حياة املسلمني.
 يف العبادات. االعتماد على اليقني وترك الشك خاصةوينبغي  .2
زيادة االهتمام بتعليم القواعد الفقهية عن طريق عقد املؤمترات والندوات وغري ذلك يف هذا  .3

 اجملال.
بواسطة  كاالعتناء بتأهيل الطالب املتخصصني يف الفقه وأصوله ملنصب الفتوى والقضاء وذل .4

و  ميدانية مما لي يف حباملزيد من االهتمام هبذا الفن )القواعد الفقهية( مقرونا بالتطبيق العم
إلسالمي هنا تربز أمهية التأصيل والتقصري يف الفقه ا نيؤهلهم تنزيل األحكام على الوقائع، وم

 املناهج اليت سار عليها األئمة يف حيامهم العلمية. كألنه يقرب األصول، وكذل
طباعة الرسائل العلمية األكادميية اليت مل تطبع بعد يف هذا اجملال لكي يتمكن الباحثون من  .5

 االستفادة منها. 
وما بّذله الباحث أو قدمه من جهود فهو مقّل جّداً. داعياً اهلل تعاىل جّل وعال أن ينفع به املتخصصني  

 حثني. لمنييف هذا اجملال ويعّز به الفقهاء وجيعله من حسن أعمال البا

وأخرياً، ما و فقت فيه فمن اهلل تعاىل فهو نعمة يل، وما أخطأت فيه، فميّن ومن الشيطان وما 
به توفيقي إالّ باهلل عليه توكلت، وعليه فليتوّكل املتوّكلون، وصّلى اهلل على سّيدنا حممد وعلى لله وصح

 وسّلم.
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 فهرس اآليات

مكان 
 ورودها

رقم 
 اآلية

 التسلسل الكرمية/ طرفهااآلية  سورة
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  .1 }وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض.....{ البقرة 187

لل   77 33
 عمران

  .2 }إن الذين يشرتون بعهد اهلل .........{

  األنعام 116 27

 }وإن تطع أكثر من يف األرض يضلونك........{
3.  

 } .4 }وما يتبع أكثرهم إال ظنا............{ يونس 36 27

  .5 }هو الذي أرسل الرياح.............{ الفرقان 48 48

  .6 }يأيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثريا من الظن....{ احلجرات 12 27

  .7 }ولقد جاءهم من رهبم اهلدى.........{ النجم 28 28
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 فهرس األحاديث النبوية

 التسلسل طرف احلديث مكان وروده
  .1 ))اليمني على املدعي عليه((     33
  .2 ))لئن حلف على مالك ليأكله ظلما(( 33
  .3 ))أنزل اهلل املاء طهورا(( 46
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 .قائمة المصادر والمراجع

 ،1/ط، انحبموارد إلى زوائد ابن  حصحيأبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلباين  األلباين، .1
 م(.2002ه/1422الصمعي للنشر والتوزيع،  ر)رياض: دا

، د.ط، هالجامع الصغير وزيادات حصحي عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلباين، واأللباين، أب .2
 اإلسالمي(. ب)بريوت: املكت

في  مااإلحك احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد الثعليب اآلمدي، واآلمدي، أب .3
 اإلسالمي(. ببريوت: املكت)، د.ط، أصول األحكام

 ةاملكتب)مكة: د.ط في تفسير ألفاظ القرآن، م، النظببطالابن بطال، أبو عبد اهلل املعروف  .4
  (2م جزء )1991( 1م جزء)1988،مكة املكرمة

اعد القو  ةموسوعاحلار  الغزي  وصديقي بن أمحد بن جممد لل بورنو أب دلل بورنو، حمم .5
 م(.2003ه /1424الرسالة العلمية، ، ةبريوت: مؤسس) ،1/ط، الفقهية

 الرسالة،(  ة، )مؤسسط، د.الكلياتبن موسى احلسيين القرميي،  بأبو البقاء، أيو  .6
الكتب العلمية،  ر)دا ،1/ط، الفقهية تالتعريفاالربكيت، حممد عميم اإلجسان اجملدوي الربكيت  .7

 م(.2003ه/1424
، )دار طوق 1/ط، البخاري حصحيبن إمساعيل أبو عبد اهلل اخلاري اجلعفي،  دالبخاري، حمم .8

 النجاة(.
بريوت: )، 3/ط، الكبرى نالسنبن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي،  دالبيهقي، أمح .9

 الكتب العلمية(. ردا
ف حممد وأبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن أمحد القرشي التميمي التونسي املعرو  وابن بزيزة، أب .10

 دار ابن حزم(.)، 1/ط، المستبين ةروض بابن بزيزة،
، د.ط، تاوىالف عمجمو الدين أبو العباس أحدم بن عبد احلليم بن تيمية،  يتيمية، تقابن  .11

 .امللك فهد لطباعة املصحف الشريف املدينة النبوية( عالسعودية: جمماململكة العربية )
، المسائل نيو ع املالكي،حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي  والثعليب، أب .12

 (.ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ربريوت: دا)، 1/ط
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بريوت: ) ،1/ط، التعريفات بكتا  بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، ياجلرجاين، عل .13

 م(.1983ه / 1403الكتب العلمية،  ردا
، (وتحقيق )األصل في العبادات المنع ةدراساجليزاين، حممد بن حسني بن حسن اجليزاين  .14

 ه(.1431ابن اجلوزي للنشر والتوزيع اململكة السعودية،  ردا مكة:) ،1/ط
في فقه اإلمام  عريفالت اهلل بن احلسني بن احلسن أبو القاسم ابن اجلالب، داجلالب، عبيابن  .15

 م(.2007ه/1428الكتب العلمية،  ربريوت: دا) ،1/ط، مالك
رح صحيح الباري ش حفت، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،ابن حجر .16

 املعرفة(. ر، )بريوت: داط، د.البخاري
، المحتاج ينمغ، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي ،اخلطيب الشربيين .17

 م(.1994ه/1415الكتب العلمية،  ربريوت: دا)، 1ط/
بي أ نسن األزدي،بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  نأبو داود، سليما .18

 العصرية( ةبريوت: املكتب)د.ط،  داود،
، الصحاح رمختا ،الرازيزين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد الغفار احلنفي  ،الرازي .19

 م(.1999ه/1420الدار النموذجية، –العصرية  ةبريوت: املكتب)، 5ط
مختصر  حشر  ،الرازيزين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد الغفار احلنفي  ،الرازي .20

 م(.2010ه/1431، )دار البشائر اإلسالمية ودار السراج، 1ط/، الطحاوي
 ردا بريوت:)، د.ط، البن رحب دالقواع ،زين الدين عبد الرمحن أمحد بن رجب ،ابن رجب .21

 الكتب العلمية(.
)دار الكتب العلمية،  ،1/ط، المذهب ر، بحأبو احملاسن عبد الواحد ابن امساعيل ،ياينو الر  .22

 م(.2009
 قالتوفي ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف العارفني بن علي بن زين العابدين ،زين العابدين .23

عبد اخلالق ثروت،  38الكتب  القاهرة: عامل) ،1/ط، التعاريفعلى مهمات 
 م(.1990ه/1410
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بريوت: ) ،1/ط، والنظائر ألشباهالرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي، ا دالسيوطي، عب .24
 م(.19990ه/1411الكتب العلمية،  ردا

، ط، د.السرخسي لأصو  ،، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسيالسرخسي .25
 املعرفة( ر)بريوت: دا

وت: ، )بري ط، د.المبسوط حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، السرخسي، .26
 املعرفة(. ردا

بريوت: ) ،1/ط، والنظائر هاألشبا تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، السبكي، .27
 م(.1991ه/1411الكتب العلمية،  ردا

 ،1/ط، فقاتاالمو  بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب، مالشاطيب، إبراهي .28
 م(.1997ه/1417ابن عفان،  ر)دا

 .(2001)عام النشر: ،ط، د.الموضوعي للكتب العشرة دالمسنصهيب عبد اجلبار،  .29
، الجوامع الهامع شرح جمع بالغي ويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي، العراقي، .30

 ه(.1425الكتب العلمية،  ربريوت: دا)، 1ط/
، يح الشهابالنقاب عن تنق عرف، احلسني بن علي بن طلحة الرجراجي أبو عبد اهللالرجراجي،  .31

 الرشد للنشر والتوزيع(. ةالرياض: مكتب)، 1ط/
، الفقهة في العمد حشر  الدين أبو العباس أحدم بن عبد احلليم بن تيمية، يابن تيمية، تق .32

 ه(.1412العبيكان،  ةمكتب الرياض:) ،1/ط
 ،4/ط، بيةالعر تاج اللغة  حالصحا نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفرايب،  والفارايب، أب .33

 م(.1987ه/1407العلم للماليني،  ربريوت: دا)
 سالقامو ه،( 817املتوىف )الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز لبادي  دالفريوز لبادي، حم .34

 م(.2005ه/1426الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  ةمؤسسبريوت: ) ،8/ط، المحيط
، العين تابك  عبد الرمحن احلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، والفراهيدي، أب .35

 .د.ط، )دار مكتبة اهلالل(
 العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف والقرايف، أب .36

 .الكتب( عامل)د.ط، ، الفروق
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 نعيو  ،ر، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد البغدادي املالكي املعروف بابن القاصرابن القاص .37
 .نية(ملك فهد الوط ةالرياض: مكتب)، د.ط، األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار

ن قدامة باب ين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، الشهريدحممد موفق ال وقدامة، أبابن  .38
 .القاهرة( ةالقاهرة: مكتب)، د.ط، المغني املقدسي،

، د.ط، ئدالفوا عبدائ حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم، ابن قيم، .39
 .الكتب العريب( ر)بريوت: دا

 ةقطر: وزار ) ،1/ط، التبصرة بن حممد الربعي أبو احلسن املعروف باللخمي، ياللخمي، عل .40
 األوقاف للشؤون اإلسالمية قطر،(.

إحياء  رابريوت: د)، د.ط، مسلم حصحيمسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  .41
 الرتا  العريب(

 ،1/ط ،والعلومكشاف اصطالحات الفنون   ةموسوعصابر الفاروقي،  علي دالتهانوي، حمم .42
 م(.1996لبنان،  ةبريوت: مكتب)

 (.، د.تدار الدعوةد.م: ، د.ط، )الوسيط مالمعججممع اللغة العربية بالقاهرة،  .43
للقاضي  يقالتعلأبو حممد وأبو علي احلسني بن حممد بن أمحد املروزودي،  يودي، القاضز املرو  .44

 نزار مصطفى الباز(.  ةمكة املكرمة: مكتب)، د.ط، على مختصر المزني حسين
)دار املنار للطبع والنشر  ،1ط/، الفقهية بين األصالة والتوجيه دالقواعحممد بكر إمساعيل،  .45

 م(.1997ه / 1417الباب األخضر،  عوالتوزيع، شار 
دمشق: ) ،1/ط ،التنبيهألفاظ  تحريربن شرف النووي،  زكريا حميي الدين حيي والنووي، أب .46

 ه(.1408القلم،  ردا
 شرح صحيح مسلم بن المنهاجزكريا حميي الدين حيي بن شرف النووي،  وأب النووي، .47

 ه(.1392بريوت: دار إحياء الرتا  العريب، ، )2ط/، الحجاج
 الفكر(. ر)دا ،1/ط، المجموع زكريا حميي الدين حيي بن شرف النووي، وأب النووي، .48
والنظائر على  هاألشبا بابن جنيم املصري، فزين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعرو  ،ابن جنيم .49

 م(.1999ه/1491الكتب العلمية،  ربريوت: دا) ،1/ط، النعمانمذهب أبي حنيفة 
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)من  ،2/ط، الكويتيةالفقهية  ةالموسوعوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت،  .50
 ه(.1404/1427

)مؤسسة  ،1/ط، اللغويةالفروق  ممعج أبو هالل احلسن بن عبد اهلل العسكري،العسكري،  .51
 النشر اإلسالمي التابعة اجلماعة املدرسني(

 .خريطة جمهورية )بنين(
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