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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

الحمد هلل، والصالة والسالم على معلم الناس الخٌر، البشٌر، النذٌر، السراج المنٌر، 

الهادي إلى الحق وإلى صراط هللا المستقٌم، الباعث على التفكر وإعمال العقل للوصول إلى 

 .الٌقٌن

وتابعٌهم بإحسان إلى ٌوم الحشر ,والتابعٌن ,ورضً هللا عن اآلل، والصحب الكرام 

 .والتناد

إن مما ال مجال للشك فٌه والرٌب، أن الفقه اإلسالمً من أجل العلوم مكانة،  

وأجزلها فائدة، وأسماها منزلة، وأكثرها نفعا، وأعظمها وقعا، إذ ٌنظم حٌاة الناس الٌومٌة 

 .والٌنفك عن واقعهم فً أدق األمور وأجلها

ٌدل بوضوح على ...وواقعٌة الفقه اإلسالمً وإحاطته، وشمولٌته، وعالمٌته 

صالحٌة الشرٌعة اإلسالمٌة لكل زمان ومكان، ولجمٌع األجناس على اختالف ألسنتهم 

 ....وألوانهم 

ونصوص الشرٌعة وإن كانت محدودة ومتناهٌة، وقضاٌا األنام وحوادثهم وما 

ٌفرزه التطور العلمً والتكنولوجً فً كل ٌوم، بله فً كل ساعة، وباألحرى فً كل دقٌقة 

 .غٌر محصورة والمتناهٌة

لكن علماء األمة من األصولٌٌن والفقهاء، لما أمعنوا النظر فً هذه الثروة العلمٌة 

والتركة الفقهٌة الغزٌرة، استخرجوا من رحمها قواعد فقهٌة تجمع ما تناثر فٌها من  

الفروع، وما تفرق فٌها من الجزئٌات فً األبواب الفقهٌة، عبادات، ومعامالت، وغٌرها، 

 .كما تشكل منهاجا ٌهٌمن على أفعال المكلفٌن، وٌبٌن ما تحتم علٌهم فً كل دقٌق وجلٌل

وما ٌبرز محاسن الشرٌعة أٌضا وكمالها، وجمالها وجاللها، أن لها أصوال وقواعد 

تضبط أحكامها وتنضبط بها، وتردها إلى أصولها من الكتاب والسنة وإجماع األمة واجتهاد 
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علمائها، فهً كلها عدل، وحكم، وصالح وإصالح، ورحمة وٌسر، ورفع للعنت والحرج 

 .والمشقة عن المكلفٌن

وهذه القواعد هً بمثابة القاعدة للبنٌان، وبمنزلة األساس للبناء، واألصول والجذور 

لألشجار، ال ثبات لها إال بها، إذ على األصول تبنى الفروع، والفروع تثبت وتقوى وٌشتد 

وتثبت للقاصً والدانً، وللصدٌق والعدو، ,عودها باألصول، وبها مجتمعة تثبت الشرٌعة 

 .أنها منهج ربانً بال شك، وال امتراء

وبفضل هذه القواعد األصولٌة والفقهٌة وغٌرها من األدلة، ٌتمكن المجتهدون من 

النظر الصحٌح فً تطبٌق األحكام الشرعٌة على أرض الواقع، ومن خاللها ٌستطٌع 

المعنٌون إٌجاد الحلول واألحكام المناسبة للوقائع والمستجدات، والنوازل الطارئة، فً دنٌا 

 .الناس

والقواعد الفقهٌة مع غٌرها هً المنبع الصافً للفقٌه، والمالذ اآلمن فً اإلجابة عما 

ٌرد علٌه من التساإالت الواقعٌة، وذلك بعرض هذه النوازل على نظائرها ومثٌالتها 

 .وشبٌهاتها، مما ٌنتظم معها فً سلك واحد الشتراكها فً علة الحكم

 كما تعد مبعث حركة دائمة، ونشاط متجدد ٌبعد الفقه اإلسالمً عن تحجر مسائله

وتجمد قضاٌاه، وتدفع عنه شبه المغرضٌن، وتهم األفاكٌن،بلسان الحال والمقال، 

على أنه فعال لٌس فقه طهارة الحدث والخبث، أو فقه حٌض ونفاس فحسب، بل هو فقه 

 .واقعً حً، ٌالمس بشاشة جمٌع القضاٌا وفً مختلف مجاالتها، وفً كل عصر ومصر

 :دوافع البحث

تتجلى دوافع اختٌار هذا الموضوع، وبهذا العنوان، فً اإلجابة عن إشكاالتمن 

 :أبرزها الفضول العلمً الذي جعلنً أتساءل

الٌقٌن والشك، خاصة  إلٌجاد : ما مدى اعتماد القواعد الفقهٌة عامة، وقاعدة- 1

حلول للنوازل المعاصرة، وبناء األحكام علٌها، ومواجهة كافة التحدٌات التً تواجه 
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األمة،سواء منها ما هو سٌاسً، أو اقتصادي، أو اجتماعً، أو إعالمً، أو صحً، أو 

 .وغٌرها...تربوي

الٌقٌن والشك، لهذه المستجدات واحتوائها، وانضوائها : ما مدى استٌعاب قاعدة- 2

 .فً سلكها على غرار الفروع الفقهٌة األخرى، ومن أبواب شتى ومتنوعة

ما مدى اعتماد مراتب النظر والظنون، والمدارك العقلٌة، فً بناء األحكام، عند - 3

 .األصولٌٌن والفقهاء

لكن لً مآرب أخرى ومباعث جعلتنً أدلف باب هذا الموضوع وأسبر أغواره - 

: منها

الكتابة فً مثلها فرصة ثمٌنة لمعرفة كٌف تبنى الفروع على األصول، وكٌفٌة - 1

 .االستدالل بها، وبناء األحكام علٌها، خاصة النوازل الحدٌثة، والطوارئ الجدٌدة

كما أن الباعث الرئٌس فً كل هذا عدم وجود دراسة علمٌة، أو بحث أكادٌمً - 2

 .مستقل حول هذه القاعدة، وما ٌندرج تحتها من التطبٌقات الحدٌثة

وقد أجبت بفضل هللا وتوفٌقه عن هذه التساإالت واإلشكاالت بٌن دفتً هذا * 

البحث وثناٌا مضمونه بما ٌسر هللا لً من المعارف، من خالل فصلٌه، ومباحثهما، وما 

 .ٌنضوي تحتها من مطالب وفروع

: الجهود السابقة

 :البحوث- أ

بعد البحث والتنقٌب، لم أقف حسب اطالعً المتواضع على دراسة علمٌة مستقلة، 

تناولت هذا الموضوع من حٌث المضمون، كتتبع المسار التارٌخً للقاعدة، وما مدى بناء 

 .األحكام على مراتب النظر والمدارك العقلٌة، أو تطبٌقاتها الحدٌثة والمعاصرة

اللهم ما كان من دراسات تشترك فً الموضوع العام وهذا العنوان، من تلك 

 :الجهود
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: للدكتور– دراسة نظرٌة تؤصٌلٌة وتطبٌقٌة –قاعدة الٌقٌن ال ٌزول بالشك - 1

 .ٌعقوب بن عبد الوهاب الباحسٌن

وهً دراسة خالٌة تقرٌبا من التطبٌقات الفقهٌة، وما أورده من فروعفقهٌة هً فً 

الحقٌقة أمثلة للتوضٌح، حٌث ركز الباحث على دراسة  القاعدة، وأدلتها، وفروعها دراسة 

 .تؤصٌلٌة، واعتمد فٌها كثٌرا على كتب أصول الفقه فً المذهب الشٌعً، ونظرٌاتهم العقلٌة

عامر :  للدكتور– الٌقٌن ال ٌزول بالشك أحكام وتطبٌقات –مباحث فً قاعدة - 2

 .سعٌد الزٌباري

أصل فً بحثه للقاعدة، ودلل علٌها، لكنه لم ٌتناولها دراسة تطبٌقٌة كاملة، وإنما 

 .ضرب أمثلة للتوضٌح من المسائل الفقهٌة القدٌمة

خالد :  للباحث–بحث تكمٌلً لنٌل درجة الماجستٌر من المعهد العالً للقضاء - 3

الٌقٌن ال ٌزول بالشك، وتطبٌقاتها فً :  قاعدة– قسم الفقه المقارن –بن سلٌمان الجفٌر 

 -.المعامالت

– قسم الفقه المقارن –بحث تكمٌلً لنٌل درجة الماجستٌر من المعهد العالً - 4

هتالن  بن علً : للباحث- الٌقٌن ال ٌزول بالشك، وتطبٌقاتها فً كتاب العبادات: قاعدة

 .الهتالن

دراسة من عمدة الناظر، دراسة - الٌقٌن ال ٌزول بالشك–رسالة ماجستٌر - 5

 إلى 111:من الورقة- هـ 1172: لإلمام السٌد الحسٌنً أبً السعود ت–وتحقٌق 

 -.الٌقٌن ال ٌزول بالشك:- ،وتشتمل على القاعدة161:الصفحة

 تحت – جامعة األزهر –عبد الكرٌم جاموس بن مصطفى :من إعداد الطالب

 .محمد خٌر هٌكل: محمد بن عبد الرحمن الهواري، والدكتور: إشراف الدكتور

كامله جً :  للباحث–الٌقٌن ال ٌزول بالشك وتطبٌقاتها فً القضاٌا المعاصرة - 6

 .م، عثرت على هذا العنوان فً الشبكة، دون شكله أو مضمونه2006- رملً
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 رسالة –ضوابطها وبعض تطبٌقاتها الفقهٌة -الٌقٌن ال ٌزول بالشك: قاعدة- 7

 قسم – كلٌة اآلداب – جامعة بنها –حمدي بن محمد بن إبراهٌم سوٌلم : من إعداد- ماجستٌر

 .اللغة العربٌة

تارٌخ - م2013:  تارٌخ النشر–السٌد عبد المقصود جعفر : المشرف

 .م01/01/2013:اإلجازة

 :مقاالت فً القاعدة-  ب

 .األلوكة: مقاالت شرعٌة: الموقع- ألبً الكالم شفٌق القاسمً المظاهري: مقال- 1

 –جامعة أم القرى : موقع- لعبد الملك محمد عبد هللا السبٌل: مقال-2

 .م01/02/2015

أبو محمد : كاتب المقال- المنتدى اإلسالمً العام: سلسلة القواعد الفقهٌة- 3

 .العراقً

: مقاالت شرعٌة-مع األمثلة، شرحا مختصرا–الٌقٌن ال ٌزولبالشك : شرح قاعدة-4

 .م16/02/2016-للشٌخ عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري

 :ملحوظة*

فً القضاٌا : هذه البحوث، والمقاالت، لم تتناول القاعدة فً جانبها التطبٌقً، وذلك

 .الحدٌثة والمعاصرة، بل تمثل لها بفروع من المسائل الفقهٌة الموجودة فً طٌات كتب الفقه
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 :منهجية البحث

طبٌعة الموضوع تقتضً اعتماد منهج االستقراء، الذي ٌنبنً على التتبع والجمع، 

التفسٌر، النقد، االستنباط، وكلها : كما المنهج التحلٌلً، الذي ٌقوم على عملٌات ثالث

عملٌات ضرورٌة فً البٌان والتؤصٌل للقاعدة، وللقضاٌا الحدٌثة والمستجدة وإٌجاد الحلول 

لها، بناء على مراتب النظر العقلً، والدلٌل النقلً، فجاءت منهجٌة البحث، وطرٌقة  السٌر 

 :كاآلتًفٌه  

باألدلة الشرعٌة من الكتاب توثٌقا، ومن السنة تخرٌجا، مع الرجوع عنٌت : أوال

إلى المصادر األصلٌة من التفسٌر، ومتون الحدٌث، وشروحها، والمإلفات األصولٌة، 

 .والفقهٌة، فً جمٌع المذاهب، للتؤصٌل للقاعدة من خالل فهوم العلماء وآرائهم

لمسار التارٌخً للقاعدة، وصٌغها، مذ زمن النبوة، إذ ظهرت بذرتها تتبعت ا:ثانٌا

األولى على  لسان من ال ٌنطق عن الهوى علٌه الصالة والسالم، إلى أن استقرت ألفاظها، 

: وتشكلت مفرداتها، وتراكبت، مع ذكر بعض الصٌغ التً تفرد وانفرد بها بعض األعالم

كاإلمام الخطابً الشافعً، وابن حزم الظاهري األندلسً، وابن عبد البر المالكً، الذي 

االستذكار والتمهٌد، : اخترت صٌغته عنوانا لهذا البحث، إذ أشاد، ونوه بها كثٌرا فً كتابٌه

 وجعلها أصال من األصول

 مراتب النظر والظنون فً القاعدة من المدارك العقلٌة مما له صلة رتبت:ثالثا

كالعلم، والقطع، والتحري، واالحتٌاط، والظن، وغلبته، والوهم، واالحتمال : بالٌقٌن والشك

، وأدرجت تحت كل واحد منها قواعده مع التمثٌل لبعضها من الفروع الفقهٌة فً مختلف ...

 .المذاهب، وأبرزت عالقتها بالٌقٌن والشك

 القاعدة تطبٌقا فً القضاٌا الحدٌثة، خاصة منها ما ٌدور بٌن الٌقٌن تناولت: رابعا

 .....والشك، كنوازل الطب، والمسائل السٌاسٌة، والقضاٌا االقتصادٌة، والوقائع اإلعالمٌة ،
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 بوفٌات األعالم ممن ذكرت أسماإهم فً سٌاق هذا البحث، معتمدا عنٌت:خامسا

فً ذلك على كتب التراجم والطبقات، كما اعتمدت كتب اللغة والتعارٌف، فً الحدود، 

 .وتحدٌد المفاهٌم، والمصطلحات

 مسك ختام هذا البحث، خاتمة فً أهم النتائج والمقترحات، وألحقت جعلت:سادسا

فهرس اآلٌات القرآنٌة، فهرس األحادٌث النبوٌة : فً نهاٌته المالحق والفهارس اآلتٌة

 .واآلثار، فهرس األعالم، فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات

 :خطة البحث

 :اقتضت طبٌعة البحث تقسٌمه حسب الخطة اآلتٌة

 .مقدمة* 

 .التأصٌل للقاعدة، وبناء األحكام على مراتب النظر: الفصل األول

 . التأصٌل للقاعدة: المبحث األول

 . أدلة القاعدة: المطلب األول

 . أهمٌة القاعدة، وبناء األحكام علٌها: المطلب الثانً

 .المسار التارٌخً للقاعدة، صٌغها، ومرادفاتها:  المطلب الثالث

 . القواعد المندرجة تحتها: المطلب الرابع

 .شروط إعمال القاعدة، وأركانها: المطلب الخامس

 . المعنى اإلجمال للقاعدة: المطلب السادس

 المفهوم، القواعد، وبناء األحكام علٌها: مراتب النظر واإلدراك: المبحث الثانً

 .مفهومها، وقواعدها: مرادفاته: الٌقٌن: المطلب األول

 .الظن، وغلبته:المطلب الثانً

 . الشك، الوهم، االحتمال:المطلب الثالث
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 . مراتب النظر، وبناء األحكام:المطلب الرابع

 .التطبٌقات الحدٌثة للقاعدة: الفصل الثانً

 .الطبً:  تطبٌقاتها فً المجال:المبحث األول

 . أحكام الجراحة: األولالمطلب

 . حكم نقل األعضاء، وزراعتها: الثانًالمطلب

 . الحكم بموت المتوفى دماغٌا: الثالثالمطلب

 .أحكام األمراض الٌإوس منها: الرابعالمطلب

 . أحكام اإلجهاض: الخامسالمطلب

 .البصمة الوراثٌة:  السادسالمطلب

 . أحكام الجراحة التجمٌلٌة: السابعالمطلب

 .اإلعالمً, التعبدي، االقتصادي، السٌاسً: تطبٌقاتها  فً  الجانب:  الثانًالمبحث

 .الجانب التعبدي:  األولالمطلب

 .الجانب االقتصادي:  الثانًالمطلب

 .الجانب السٌاسً:  الثالثالمطلب

 .الجانب اإلعالمً:  الرابعالمطلب

 .وتحت كل مطلب، فروع، ومسائل

 .. فً أهم النتائج، والمقترحات:خاتمة

وأخٌرا أتوجه إلى القارئ ببالغ المعذرة مما قد تقع علٌه عٌنه من هفوات، وزالت، 

فً طٌات هذا العمل، فالكمال هلل وحده، وهو القاهر فوق عباده، والنقص صفة ذاتٌة فً 

 .اإلنسان مهما اتسعت مداركه، ووسعت معارفه، فسبحان من له الكمال، وتنزه عن النقصان
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كما أسؤل هللا العلً القدٌر،أن ٌعود هذا العمل بالنفع العمٌم، والخٌر الجزٌل، على 

وأن ٌجعله له خالصا، إنه نعم المولى، , المسلمٌن عامة، وعلى طلبة العلم من أمثالً خاصة

 .ونعم النصٌر

 وصلى هللا على نبٌنا محمد، وعلى آله األطهار، وصحابة األبرار،

 .وأخــر دعـوانا أن الحـمد للـه رب  العالمــــٌن
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