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امللخ�ص
ترتبط القواعد الفقهية ارتباطا وثيقا بالعقل فهي تسري يف منطق العقل يف الترشيعات القانونية كافة لذلك عرفت

 استخرجها الفقهاء، ومن جوامع الكلم املعرب عن الفكر الفقهي،بأهنا صيغ إمجالية عامة من قانون الرشيعة اإلسالمية

 وجرت جمرى األمثال يف شهرهتا، وصاغوها بعبارات موجزة جزلة،يف مدى متطاول من دالئل النصوص الرشعية
 فكثري منها يعرب عن مبادئ حقوقية معتربة، بل يف عامل القانون الوضعي أيض ًا،ودالالهتا يف عامل الفقه اإلسالمي

 ذات قيم ثابتة يف ميزان الترشيع والتعامل واحلقوق،ومقررة لدى القانونيني أنفسهم؛ ألهنا ثمرات فكر عديل وعقيل

 قاعدة “اليقني ال، ومن هذه القواعد الفقهية املهمة التي كان هلا أثر قانوين كبري يف العديد من الترشيعات،والقضاء
 فهذه القاعدة كان هلا تطبيقات عديدة يف القانون املدين والقانون التجاري والقواعد االجرائية يف،”يزول بالشك

. قانون املرافعات

 تطبيقاهتا وإثرها،ومن أوجه تطبيقات قاعدة اليقني ال يزول بالشك التي مل تنل حظ ًا كبري ًا من البحث والدراسة

 وهذا ما نحاول بحثه بيشء من التفصيل يف بحثنا هذا. يف عبء اإلثبات واملوازنة بني البينات القضائية املتقابلة

Abstract
The jurisprudential rules are among the greatest creations of the mind، which are the
general gross versions of the Islamic Sharia law، and from the mosques of the word of Fiqh
expressed by the scholars of a long range of legal guides، drafted in concise terms as a part،
and the proverbs in their fame and connotations in the realm of fiqh Islamic، but also in
the realm of positive law، many of them express the principles of rights that are considered
and established by the jurists themselves because they are the fruits of juridical and mental
thought، with constant values in the balance of legislation، dealing، rights and justice،
these are important jurisprudential rules that have had a significant legal effect in many
Legislation، the rule of «certainty does not fade in doubt»، this rule has many applications
in civil law، commercial law and procedural rules in the law of pleadings.
One aspect of the application of the rule of certainty is not to be eliminated by doubt
that has not received much from research and study، its applications and its impact on the
burden of proof and the balancing of opposing judicial evidence. And that›s what we›re
trying to discuss in some detail in our research.
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البحوث املحكمة

مقدمة
ترتبط القواعد الفقهية ارتباطا وثيقا بالعقل فهي تسري يف منطق العقل يف الترشيعات القانونية كافة لذلك عرفت

بأهنا (صيغ إمجالية عامة من قانون الرشيعة اإلسالمية ،ومن جوامع الكلم املعرب عن الفكر الفقهي ،استخرجها

الفقهاء يف مدى متطاول من دالئل النصوص الرشعية ،وصاغوها بعبارات موجزة جزلة ،وجرت جمرى األمثال
يف شهرهتا ودالالهتا يف عامل الفقه اإلسالمي ،بل يف عامل القانون الوضعي أيض ًا ،فكثري منها يعرب عن مبادئ حقوقية
معتربة ومقررة لدى القانونيني أنفسهم؛ ألهنا ثمرات فكر عديل وعقيل ،ذات قيم ثابتة يف ميزان الترشيع والتعامل

واحلقوق والقضاء)

1

وقد اجتهد العلامء األقدمون يف وضعها وصياغتها عرب تاريخ الفقه اإلسالمي املجيد بد ًءا من عرص النبـي صىل

مرورا بعرص الصحابة والتابعني والفقهاء الذين انكبوا طوال عصور التاريخ اإلسالمي عىل بلورهتا
اهلل عليه وسلم
ً

وصياغتها يف بطون الكتب لضبط الفقه اإلسالمي وتأصيله ،فاستخدموها عند التعليل والرتجيح للحفظ واملساعدة
عىل فهم مقاصد الرشيعة التي حتولت إىل منارات هدى ت ّتسم بقوانني وقواعد حيث املرونة والسعة والتكيف مع كل
جديد ،وهي املميزات التي جعلت هذه الرشيعة قابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان تواجه التطور البرشي وتتصدى

حلوادث ال متسع هلا.

لقد اقتبست القوانني املعارصة يف الدول العربية فكرة القواعد الكلية من الفقه االسالمي وأدجمتها يف ثناياها،

حتى أصبحت جزء ًا رصين ًا من أحكامها .فعىل سبيل املثال فإن القانون املدين العراقي رقم  40لسنة  1951أقتبس

بعض هذه القواعد وجعلها جزء ًا من مواده وهي املواد من 155اىل  ،167وأخذ القانون املدين األردين رقم  43لسنة
 1976بخمسة وستني قاعدة فقهية كلية .

ومن هذه القواعد الفقهية املهمة التي كان هلا أثر قانوين كبري يف العديد من الترشيعات ،قاعدة “اليقني ال يزول

بالشك” ،2فهذه القاعدة كان هلا تطبيقات عديدة يف القانون املدين والقانون التجاري والقواعد االجرائية يف قانون
املرافعات .

ومن أوجه تطبيقات قاعدة اليقني ال يزول بالشك التي مل تنل حظ ًا كبري ًا من البحث والدراسة ،تطبيقاهتا وإثرها يف

عبء اإلثبات واملوازنة بني البينات القضائية املتقابلة  .وهذا ما نحاول بحثه بيشء من التفصيل يف بحثنا هذا .حيث إن

حتديد ومعرفة أي من اخلصمني ،هو الذي يكلف وحيمل عب اإلثبات أو ً
ال مسالة يف غاية األمهية ،الن إلقاء عب اإلثبات
((( امحد الزرقا ،رشح القواعد الفقهية ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة الثانية ،1989 ،ص.19
((( سيأيت التعريف هبذه القاعدة.
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بصورة خاطئة عىل غري املكلف به قد يؤدي اىل عجزه

عن إقامة الدليل ،ال لسبب أن احلق ليس يف جانبه ،بل
الن أدواته العامة النافعة تعوزه ،فال هيتدي اليها ،أو
ال يوفق يف كيفية أدائها ،بل وقد يكون احلق مرتاوحا

متأرجحا غري مستقر احلال بني الطرفني املتداعيني فال

يتمكن أي منها أن يثبته أو ينفيه ،لذا فتكليف أحدامها
باإلثبات معنى ذلك احلكم عليه أو عىل خصمه،

وبعبارة أكثر وضوحا أن احلق قد يضيع من صاحبه ال
ليشء آال ألن القانون قد ألقى عبء اإلثبات عىل خصم
حيث كان باإلمكان أو جيب تكليف اخلصم اآلخر به .

من هنا ولتيسري ترجيح القايض للبينات املتعارضة

فقد أخذ القانون بالعديد من تطبيقات قاعدة اليقني

اليزول بالشك .

وهنا يف بحثنا هذا نحاول تسليط الضوء عىل

وظيفة قاعدة اليقني ال يزول بالشك يف جانب املواءمة

بني البينات القضائية املتقابلة وذلك يف مطلبني

نخصص األول ملاهية القاعدة الكلية ومعنى قاعدة
اليقني ال يزول بالشك ،ونخصص املطلب الثاين
للدور الرتجيحي لقاعدة اليقني ال يزول بالشك يف
البينات القضائية املتقابلة .ومن اهلل التوفيق

املطلب االول:
ماهية القاعدة الكلية ومعنى قاعدة
« اليقني ال يزول بال�شك «
يتناول هذا املطلب ماهية القاعدة الكلية وأمهيتها

ومتييزها عن غريها ،ومعنى قاعدة اليقني ال يزول

بالشك

الفرع األول  -تعريف القاعدة الكلية:

القاعدة يف اللغة هي اساس البيت ونحوه .وعليه

قوله تعاىل (وإ ْذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت
واسامعيل)

()1

أي اسسه :قاعدة البناء ،أي اساسه،

وقاعدة اجلبل اصله .ومعناها مأخوذ من القعود ،أي

الثبات واالستقرار .ويقول علامء اللغة هبذا اخلصوص
ايضا ان القواعد واالسس واالركان نظائر وواحد
القواعد قاعدة ومعنى اللفظ الثبوت واالستقرار(.)2

اما تعريف القاعدة اصطالحا فقد عرف الفقهاء

القاعدة الكلية باهنا (حكم كيل ينطبق عىل مجيع

جزئياته)(.)3

وقال اجلرجاين( :هي قضية كلية منطبقة عىل مجيع

جزئياهتا).4

وقيل هي حكم الكل او االكثر املوافق واملنطبق

عىل اكثر اجلزئيات ألجل معرفة احكامها(.)5

((( سورة البقرة ،آية .127

((( حممد مرتىض الزبيدي ،تاج العروس رشح القاموس املطبعة
اخلريية ،مرص مادة (قعد)  ،473/امحد بن حممد بن عيل الفيومي،
املصباح املنري يف قريب الرشح الكبري ،مطبعة مكتبة البيان،

بريوت ،ص. 786

((( السيوطي ،االشباه و النظائر يف قواعد و فروع فقة الشافعية،

مطبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1هـ.1990 -

ص.5

((( اجلرجاين :التعريفات ،مطبعة مكتبة صبيح ،القاهرة،
1382هـ ،ص .251

((( حممد سعيد املحاسني ،رشح جملة االحكام العدلية ،كتاب
القواعد والبيوع ،مطبعة الرتقي دمشق  ،1927ص.27
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او هي حكم اغلبي ينطبق عىل معظم جزئياته(.)1

اذا القواعد الفقهية هي عبارة عن اصول

ومبادئ كلية دستورية يف نصوص موجزة تتضمن
احكاما ترشيعية عامة يف احلوادث التي تدخل حتت

موضوعها وهي متتاز بمزيد من االجياز يف صياغتها،

عىل عموم معناها وسعة استيعابه للفروع اجلزئية،
فتصاغ القاعدة عادة بكلمتني او ببضع كلامت حمكمة

من الفاظ العموم او هي قضية كلية تنطبق عىل مجيع
جزيئاهتا او اكثرها ،تعرف احكامها منها.)2( .

وخالصة القول عن القاعدة الكلية اعتبارها

حكام كليا ،او قانونا عاما ،يندرج حتته جمموعة من
املسائل الرشعية املتشاهبة تشاهبا جيعل احلكم الكيل

يشملها ،وذلك كقاعدة :اليقني ال يزول بالشك ،وال

رضر وال رضار .

ان هذا يعطي تصور ًا بان كل قاعدة منها تندرج

حتتها فروع كثرية متناثرة يف خمتلف ابواب الفقه،
وهي تتميز باإلجياز يف العبارة وصقل يف الصياغة
واالستيعاب الواسع للفروع ،وان كانت ال ختلو كل

قاعدة من مستثنيات يقتيض االستحسان تطبيقها

عىل قواعد اخرى ،عىل ان هذا االستثناء ال يقلل من
امهيتها وال يضعف من جدواها(.)3

((( زين الدين بن ابراهيم بن نجيم ،االشباه و النظائر ،مطبعة

اجلاملية بالقاهرة 1328هـ1910 /م ،ص22

((( مصطفى امحد الزرقا ،املدخل الفقهي العام ،،ط ،1مطبعة
اجلامعة السورية1952 ،م ص633

((( ينظر :حممد شفيق العاين ،الفقه االسالمي ومرشع القانون
املدين املوحد يف البالد العربية ،مطبعة البيان العريب1965 ،م،
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البحوث املحكمة
الفرع الثاين :متييز القواعد الفقهية عن القواعد

االصولية و القانونية:

إن الفرق -بكل بساطة -هو أن القاعدة األصولية

تدل عىل احلكم بواسطة النص عن طريق االستنباط

()4

يف حني أن القاعدة الفقهية هي فعل املكلف ،وهي

حكم أغلبي يتعرف منه عىل حكم جزئياته الفقهية

مبارشة ،سميت القواعد الفقهية الكلية هبذه التسمية

تفريقا هلا عن القواعد االصولية .فالقواعد الفقهية
ختتلف عن القواعد االصولية وان كان النوعان قواعد
كلية ،وأصوال عامة ،يندرج حتتها جزئيات متعددة.

ذلك اهنم مل يعتربوا القواعد الفقهية من ضمن

قواعد علم االصول ،وانام عدوها قسيام مضارعا هلا،
وافردوا لكل نوع منها بتأليف خاصة .قال القرايف

(ان الرشيعة املعظمة املحمدية زاد اهلل منارها رشفا،

وعلو ًا ،اشتملت عىل اصول وفروع:

واصوهلا قسامن :احدمها املسمى بأصول الفقه،

وهو يف غالب امره ليس فيه اال قواعد االحكام
الناشئة عن االلفاظ العربية اخلاصة ،وما يعرض لتلك

االلفاظ من النسخ والتدرج ،ونحو االمر للوجوب،

والنهي والتحريم ،والصيغة اخلاصة للعموم ،ونحو
ذلك وما خرج عن هذا النمط اال كون القياس حجة،
وخرب الواحد ،وصفات املجتهدين.

اما القسم الثاين :قواعد كلية فقهية جليلة كثرية

ص103

((( مسعود بن موسى فلويس ،القواعد األصولية حتديد
وحتصيل ،مكتبة وهبة للطباعة والنرش ،2003 ،ص15
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العدد ،عظيمة املدر ،مشتملة عىل ارسار الرشع

اىل استنباط التفريعات اجلزئية بواسطة االدلة وهذه

حيىص ،ومل يذكر منها يشء يف اصول الفقه ،وان اتفقت

ضابط عام يسمى القاعدة الفقهية(.)2

وحكمه ،لكل قاعدة من الفروع يف الرشيعة ما ال

االشارة اليه هنالك عىل سبيل االمجال فبقي تفصيله مل

يتحصل)(.)1

ويظهر االختالف بني القواعد الفقهية والقواعد

االصولية يف ان القواعد الفقهية من قبيل املبادئ

العامة والضوابط الفقهية ،تتضمن احكاما ترشيعية

عامة يف احلوادث التي تدخل حتت موضوعها توضح
التصورات واالفكار القانونية يف الفقه االسالمي
وتعني عىل ضبط املسائل ومعرفة احكام اجلزئيات

املندرجة حتتها ،التي مل ينص عليها ،او مل يرد عىل

حكمها دليل ،واكثر القواعد الفقهية قواعد اغلبية،

أي غري مطردة وال ينقص من قيمتها االستثناءات
الواردة عليها؛ اذ ان لكل قاعدة عامة مستثنيات؛

نتيجة تقييد او ختصيص بمقيد او بمخصص،

فموضوع القاعدة الفقهية فعل املكلف .اما القواعد
االصولية :فهي التي تضع املناهج ،وتبني املسالك
التي يلتزم هبا الفقيه الستنباط االحكام الرشعية من
ادلتها التفصيلية ،فهي تعني عىل استخراج احلكم من

الدليل نفسه ،من كتاب ،او سنة او امجاع او قياس او
سائر املصادر الترشيعية االسالمية ،واملباحث اللغوية،
فموضوع القاعدة االصولية الدليل الذي يساعد عىل
استنباط احلكم ،أي ان القاعدة االصولية هي املرشدة
((( القرايف ،الفروق ،دار السالم للنرش ،الطبعة ألوىل 1421 ،هـ
 2001 /م ص.302

التفريعات املستنبطة بواسطة اصول الفقه قد جتمع يف
اما املقصود بالقاعدة القانونية :تعرف القاعدة

َ
ِ
ٌ
األفراد يف
سلوك
تنظم
القانونية بأهنا( :قاعد ٌة
ملزمة ُ
املجتمع وتقرتن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة عىل

من خيالفها)

()3

والقاعدة القانونية هي الوحدة التي يقوم عليها

النظام القانوين فهي كالفرد بالنسبة للمجتمع وهي

كالرقم بالنسبة للعدد املركب ،فالنظام القانوين يمثل
يف حقيقته جمموعة من القواعد القانونية التي تنظم

امرا واحدا ،فيقال نظام االرسة ونظام املعامالت

ونظام العقوبات.

ان كل هذه االنظمة هتدف اىل تنظيم روابط من

نوع واحد فنظام امللكية هو الذي يبني طرق اكتساهبا
وانقضائها وحدود املالك يف ملكه من حيث الترصف
واالستعامل يف ملكه ضمن ضوابط حتدد سبيل ذلك.

وباإلمكان تقسيم القواعد القانونية بناء عىل

اعتبارين:

االعتبار االول :هو نوع الرابطة القانونية التي

حتكمها القاعدة القانونية اذ هذه الرابطة قد تكون بني
االفراد بعضهم مع بعض وهنا يمكن تسميتها بالرابطة

اخلاصة او القاعدة القانونية اخلاصة التي تنظم العالقة
(((

ينظر :عبد الكريم زيدان ،املدخل لدراسة الرشيعة

االسالمية ،ط ،1املطبعة العربية ،بغداد1964 ،م ،ص90

:www.tthanyan.ga.comموقع )(3
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البحوث املحكمة

بني االفراد .وقد تكون هذه الرابطة متصلة بالدولة

من األحكام وإن اختلفت أبواهبا التي ترجع إليها ،إال

القاعدة القانونية العامة.

كان ال بد بعد التدوين األويل للمسائل واألحكام

او تكون طرفا فيها فيطلق عليها بالرابطة العامة او
االعتبار الثاين :فهو قوة القاعدة القانونية اذ من

القواعد القانونية ماله قوة الزامية وهذه هي القواعد

امللزمة االمرة ومنها ماله قوة الزامية حمدودة وهذه هي

القواعد املفرسة(.)1

أهنا جتتمع مع ًا حتت علة واحدة حتكم فيها .وبعدها
جتميع لتلك العلل اجلامعة،
أن يقوم يف وقت الحق
ٌ
حيث يربز هبا ويتجىل املنطق يف اشرتاك املسائل من

أنواع وأبواب شتى يف حكم من األحكام.

إن هذه الفكرة اجلامعة التي تبدو للفقيه رباط ًا

وعليه يمكن القول أن أهم ما يميز القاعدة

مشرتك ًا بني كل هذه املسائل ،متخضت عن صيغة

تتصف هبا القاعدة القانونية وتفتقر اليها القاعدة

والوقائع ،وركيزة ثابتة يف القضاء واحلكم ،هذه

الفقهية عن القاعدة القانونية هو صفة االلزام التي
الفقهية ،اللهم اال اذا أصبحت القاعدة الفقهية قاعدة

قانونية بالنص عليها يف قانون ملزم .

قاعدية أصبحت حاكمة فيام ال حيىص من املسائل
الصيغة القاعدية ُعرفت بعد ذلك (بالقاعدة الفقهية).
يف املادة الثانية حتى املادة املئة من جملة االحكام

الفرع الثالث – أسباب مجع القواعد الفقهية

العدلية ،صيغت تسع وتسعون قاعدة كلية .وهي

إن تدوين األحكام بالطريقة الفروعية عىل حسب

نجيم وبعضها من كتاب املجامع او غريه من كتب

الكلية وقيمتها الترشيعية:

الواقعات هو البداية الطبيعية لكل نظام مكتوب يف

أول نشوئه.

مأخوذة معظمها عن كتاب االشباه والنظائر البن
الفقه احلنفي.

وقد بني رشاح جملة االحكام العدلية سبب مجع

وهكذا بدأ تدوين األحكام يف الفقه اإلسالمي

القواعد الكلية وفائدهتا العملية .يقول عيل حيدر:

ترامى إليهم من الوقائع ،مما قىض به الرسول صىل اهلل

اىل قواعد كلية ،كل منها ضابط وجامع ملسائل كثرية،

ودون علامء الرشيعة األولون ما
بحسب الوقائعّ ،
عليه وسلم ،أو استنباط ًا من نصوص الكتاب والسنة

ودالالهتا ،وما عرفوه من مقاصد الرشيعة ،وعلل
أحكامها ،ومنطق العدل فيها.

وإذا كان لكل حكم علة ُبني عليها ،فقد كان كثري

((( ينظر :منري حممود الوتري ،القانون ،ط ،2مطبعة احلافظ،
بغداد1989 ،ص.50
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(ان املحققني من الفقهاء قد ارجعوا املسائل الفقهية

وتلك القواعد الفقهية مسلمة معتربة يف كتب الفقه،
تتخذ ادلة إلثبات املسائل .وتفهمها يف بادئ االمر
فذكرها يوجب االستئناس باملسائل ،ويكون وسيلة
لتقررها يف االذهان .فلذا مجع تسع وتسعون قاعدة
فقهية .وان بعض هذه القواعد وان كانت بحيث اذا

انفرد ،يوجد من مشتمالته بعض املستثنيات ،لكن

أ.م.د .عيسى خليل خري اهلل  ...أ.م.د .حممد خليل خري اهلل
ال ختتل كليتها وعمومها من حيث املجموع .ملا ان

ان القواعد الكلية هلا قيمة مادية ومعنوية كبرية

ان القواعد الكلية ليست اال مبادئ عامة جامعة

باخلصوبة وتكون يف نفس الوقت معين ًا ال ينضب

بعضها خيصص ويقيد بعضا اخر)( .)1وبتصور اخر
ألكثر اجلزيئات ،ومبنية عىل اساس االغلبية .لذلك

كان بعضها ال خيلو من املستثنيات كام ذكر وتقييدات

لكن وجود هذه املستثنيات او التقييدات ال يغري صفة

العموم هلذا القواعد .ومع عمومية القواعد الكلية
لكن هنالك بعضها جاءت ناقصة او مطلقة حتتاج

اىل تقييد او امتام منها عىل سبيل املثال قاعدة( :اجلواز

الرشعي ينايف الضامن)( ،)2فهذه القاعدة يتطلب
استكامهلا عن طريق االستحسان احلنفي بعبارة (ما
خال احوال الرضر الفاحش).

اما فائدة القواعد الفقهية ،فهي تسهيل فهم

املسائل واملبادئ ليس اال .فعليه ال يصح للقايض

االستناد اليها يف احكامه ما مل يوجد عليها نص رصيح

يف احلديث كقاعدة( :اخلراج بالضامن)( .)3وقاعدة (ال

يف الفقه ،فهي ثروة فقهية عظيمة وزاد فكري يتصف
وضابطا عاما يساعد كثريا يف ضبط املسائل الفقهية التي

مل يرد بشأهنا نص ،وهي متثل روح الرشيعة وتعرب عن

مقاصدها السامية التي ترمي اىل حتقيقها وتشتمل عىل
ارساره وحكمه ،هلا نفع كبري وشأن عظيم ،يتمخض
عن فهمها واالحاطة هبا ملكه للفقية ،بقدر فهمها
واالحاطة هبا يعظم قدره وتعلو مرتبته ،ويتسع افقه

()6

قال القرايف (وهذه القواعد مهمة يف الفقه عظيمة

النفع ،وبقدر االحاطة هبا يعظم قدر الفقيه ويرشف،
ويظهر رونق الفقه ويعرف ،وتتضح مفاهيم الفتاوي
وتكشف ،فيها تنافس العلامء وتفاضل الفضالء وبرز

القارح عىل اجلذع

()7

وحاز قصب السبق من فيها

برع ،ومن جعل خيرج الفروع باملناسبات اجلزئية من
وسلم (انام االعامل بالنيات) حممد بن أسامعيل البخاري ،صحيح

رضر وال رضار)( .)4وقاعدة (االمور بمقاصدها)()5

البخاري ،دار ابن كثري بريوت ،الطبعة الثالثة ،ج / 1ص 2

((( عيل حيدر ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،تعريب

مطبعة اإلرشاد ،بغداد  ،1970ج ،1ص688

((( حممد مصطفى الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب

هبا الرجل الذي اكتمل (املصباح املنري ،مصدر سبق ذكره ،مادة

((( أصلها احلديث النبوي الرشيف «اخلراج بالضامن « أخرجه

 .)305واجلذع يف اللغة املهر اذا دخل يف السنة الثالثة أي مل يكتمل

العريب ،بريوت ،2000 ،ج/1ص. 457

دار الكتاب العريب ،مرص ،مادة جذع ،ص72؛ و الفريوزآبادي،

فهمي ،دار اجليل الطبعة األوىل1411 ،هـ 1991 -م ،ج17/1
االربعة ،دار الفكر ،دمشق،ط2006 ،1م ،ج،1ص.539

حممد بن عيسى الرتمذي ،جامع الرتمذي ،دار أحياء الرتاث

((( ينظر :املاوردي ،أدب القايض ،حتقيق حمي هالل الرسحان،
((( القارح يف اللغة املهر الذي انتهت اسنانه واكتملت ويراد
قرح76/2:و تاج العروس ،مصدر سبق ذكره ،مادة قرح /2 /
اسنانه ،ويراد به الشاب احلدث ينظر ،اجلوهري ،الصحاح ،مطبعة

((( األصل فيها قول النبي صىل اهلل عليه وسلم «ال رضر وال

القاموس املحيط ،مطبعة املكتبة التجارية ،مرص 1913 ،مادة

األوىل ،ص .386

واكتمل ،ومن هو مبتدى فيه.

رضار « أخرجه مالك بن أنس ،املوطأ ،دار الشعب ،مرص ،الطبعة

((( االصل .يف هذه القاعدة قول رسول اهلل صىل اهلل عليه

جذع ،ص )12ومقصد ذلك يذكر للتفريق بني من تضلع يف يشء
() القرايف ،الفروق ،مصدر سبق ذكره ،ص71
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دون القواعد الكلية تناقصت عليه الفروع واختلفت،

وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه
لذلك وقنطت وتشتت افكاره ،واحتاج اىل حفظ

البحوث املحكمة
ووصف ابن نجيم القواعد الكلية بأهنا( :أصول

الفقه يف احلقيقة ،وهبا يرتقي الفقيه إىل درجة

االجتهاد)(.)4

اجلزئيات التي ال تتناهى ،وانتهى العمر ومل تقيض نفسه

الفرع الرابع :أصل و معنى قاعدة اليقني ال يزول

حفظ اكثر اجلزئيات الندراجها يف الكليات ،واحتد

أصلها احلديث الرشيف « :فليطرح الشك وليبن

من طلب مناها ،ومن ضبط الفقه نبقواعده استغنى عن
عنده ما تناقض عند غريه وتناسب واجاب الشاسع
والبعيد وتقارب ،وحصل طلبته يف اقرب االزمان،

وانرشح صدره ،ملا ارشق فيه من البيان فبني املقامني

شأو بعيد وبني املنزلني تفاوت شديد).

ويقول أيض ًا (وهذه القواعد مهمة يف الفقه ،عظيمة

النفع ،وبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه ويرشف،

بالشك

عىل ما استيقن»(. )5

قال النووي( :وهذا احلديث أصل من أصول

اإلسالم ،وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ،وهي :أن
األشياء حيكم ببقائها عىل أصوهلا حتى يتيقن خالف

ذلك ،وال يرض الشك الطارئ عليها)(. )6

وقال السيوطي( :اعلم أن هذه القاعدة تدخل يف

ويظهر رونق الفقه ويعرف ،وتتضح مناهج الفتاوى

مجيع أبواب الفقه ،واملسائل املخرجة عليها تبلغ ثالثة

حفظ أكثر اجلزئيات ،ال ندراجها يف الكليات ،واحتد

ومراتب اإلدراك مخس :العلم ،والظن ،والشك،

وتكشف ،...ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن
عنده ما تناقص عند غريه وتناسب) (.)2()1

وقال السيوطي( :اعلم أن فن األشباه والنظائر فن

عظيم ،به يطلع عىل حقائق الفقه ومداركه ،ومآخذه،
وأرساره ،ويتمهر يف فهمه واستحضاره ،ويقتدر

عىل اإلحلاق والتخريج ،ومعرفة أحكام املسائل التي
ليست بمسطورة ،واحلوادث والوقائع التي ال تنقيض
عىل ممر الزمان ،وهلذا قال بعض أصحابنا :الفقه معرفة

أرباع الفقه وأكثر)(.)7
والوهم ،واجلهل .

فالعلم :االعتقاد اجلازم املطابق للواقع ،ويرادفه

اليقني ،ال املعرفة(.)8

((( ابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص. 6

((( مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،دار أحياء الرتاث العريب،
ج. 61/5

((( النووي ،رشح صحيح مسلم ،دار إحياء الرتاث العريب -

النظائر)(.)3

بريوت ،ج49/4

((( * القرايف ،الفروق ،مصدر سبق ذكره ،ص71

((( ينظر :املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة االوقاف والشؤون

((( القرايف ،الفروق ،مصدر سبق ذكره ( . ) 3/1

((( السيوطي ،األشباه والنظائر ،مصدر سبق ذكره ،ص. 6
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((( السيوطي ،األشباه والنظائر ،مصدر سبق ذكره ،ص.6

االسالمية الكويتية،ج ،6ص ،263والتعريفات ،اجلرجاين،

ص.155

أ.م.د .عيسى خليل خري اهلل  ...أ.م.د .حممد خليل خري اهلل
والظن :إدراك الطرف الراجح من أمرين

خمتلفة فسنأخذ بأقل مبلغ ألنه متيقن .

والشك :جتويز أمرين ال مزية ألحدمها عىل

يزول بالشك يف ازالة التعارض احلاصل بني البينات

والوهم :إدراك الطرف املرجوح من أمرين

قواعد هلا تفريعات قانونية وفقهية كثرية يف نطاق

واجلهل :تصور اليشء عىل خالف ما هو به يف

التطبيقات .

جائزين(.)1
اآلخر(.)2

جائزين(.)3

الواقع ،فإن اعتقد ذلك فهو اجلهل املركب ،وإال
فالبسيط ،وهو عدم العلم مطلقا(.)4

املطلب الثاين
الدور الرتجيحي لقاعدة
« اليقني ال يزول بال�شك» يف
البينات الق�ضائية املتقابلة
لقاعدة اليقني ال يزول بالشك تطبيقات فرعية

متعددة منها عىل سبيل املثال ما نص عليه قانون
التجارة العراقي رقم  30لسنة 5 1984يف املادة :45
«اذا ُكتب مبلغ احلوالة عدة مرات باحلروف أو األرقام
فالعربة عند االختالف بأقلها مبلغ ًا «فهنا اذا كان
يف متن احلوالة التجارية قد كتب مبلغها عدة مرات

((( املوسوعة الفقهية ،ج ،6ص.263

نستعرض يف هذا املطلب اثر قاعدة اليقني ال

القضائية حيث ان لقاعدة «اليقني ال يزول بالشك»
البينات القضائية ،سنتناول يف هذا املطلب بعض هذه
الفرع االول :قاعدة االصل براءة الذمة (:)6

وهي احدى تفريعات وتطبيقات قاعدة «اليقني

ال يزول بالشك» ،سوف استعرض يف هذا الفرع

بحث هذه القاعدة يف جمال الفقه والقانون.

اوال :قاعدة االصل براءة الذمة يف الفقه

الذمة يف اللغة :العهد؛ الن نقضه يوجب الذم،

ومنه سمي املعاهد ذمي ًا ،نسبة اىل الذمة بمعنى العهد،

كام تفرس بالضامن تقول يف ذمتي كذا أي يف ضامين،
واجلمع ذمم(.)7

اما يف االصطالح الفقهي فمن الفقهاء من

جعلها وصفا فعرفها باهنا :صفة يصري هبا األنسان
اهال لاللتزام ،فهي وصف جيعل الشخص اهال ملاله

وما عليه ،ومثال ذلك :اذا اشرتى شخص شيئا كان
اهال لتملك منفعة ذلك اليشء ،كام يكون اهال لتحمل

((( السيوطي ،االشباه والنظائر ،مصدر سبق ذكره ص .53وابن

((( الوجيز يف ايضاح قواعد الفقه الكلية،ج ،1ص.169

نجيم ،االشباه والنظائر ،ص .59وعيل حيدر ،درر احلكام يف

((( ينظر :رشح الورقات يف اصول الفقه ،الددو ،ج ،1ص.21

القايض رشح جملة االحكام العدلية ،بغداد ،1947 ،ص،63

((( ينظر :املصدر نفسه ،ج ،1ص.169
(((

منشور يف الوقائع العراقية رقم العدد 2987 :تاريخ

العدد1984-04-02:

رشح جملة األحكام ،دار عامل الكتب،2003 ،ج ،1ص ،22ومنري

م( )6من قانون االثبات العراقي رقم  107لسنة.1979
((( الفيومي ،املصباح املنري ،مصدر سابق ،ص.80
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وظيفة قاعدة «اليقني ال يزول بالشك» يف البينات القضائية املتقابلة
االلتزام بدفع ثمن ذلك اليشء(.)1

البحوث املحكمة

والعقل السليم(.)4

ومن الفقهاء من جعلها ذاتا ،فعرفها باهنا نفس

 .1القرآن الكريم :يف القرآن الكريم آيات كريمة

له وعليه ،بخالف سائر احليوانات( ،)2والذمة وان مل

وصل علمه الشخيص القواعد الرشعية او القانونية

هلا عهد ،فان األنسان يولد وله ذمة صاحلة للوجوب
تكن هي نفس عقل االنسان؛ اال ان العقل له دخل
فيها ،ومن ثم ال توصف احليوانات بالذمة ،وعن طريق

تدل عىل براءة ذمة اإلنسان من املسؤولية ما مل يكن قد
الواجبة التطبيق او براءة ذمته من املسؤولية اجلنائية

حتى بعد ارتكاب اجلريمة ما مل يكن مبلغا بنصوص

قراءة ومعاينة الرؤية الفكرية الفقهية للفقهاء يتضح ان

التجريم والعقاب .وسند ذلك اآليات القرآنية .قال

بحق اخر ،واساس هذا التصور هو كل شخص يولد

لوال ارسلت الينا رسوال فنتبع آياتك من قبل أن نذل

االصل ان تكون ذمة كل شخص بريئه اي غري مشغوله
وذمته بريئة خالية من أي التزام بل ترتتب هلا احلقوق،

تعاىل( :ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا
ونخزى)( .)5وقوله تعاىل( :وما كنا معذبني حتى

واساس شغلها حيصل باملعامالت احلياتية التي جيرهيا

نبعث رسوال) (.)6

ومن يدعي شغل ذمة الغري بيشء معني فهو مكلف

االسالمية حكم الرباءة االصلية لإلنسان والتي تعترب

وهو براءة الذمة واقامة احلجة او البينة او الربهان هي

عليه وسلم)( :البينة عىل من ادعى واليمني عىل من

فيام بعد الوالدة وبعد اكتساب االهلية الالزمة لذلك.

بإثبات ذلك بإقامة الدليل ،ألنه يدعي خالف األصل

عىل من يدعي خالف الظاهر(.)3

والذمة التي تنشأ عن العهد تعترب كسبب

لصالحية األنسان الن ترتتب عليه احلقوق وان

تثبت له اهلية الوجوب الكاملة ،فاألهلية والذمة
ال تثبتان اال لإلنسان .ومصدر حكم الرباءة االصلية

لإلنسان يستند يف اصله اىل ما جاء يف القرآن الكريم
والسنة النبوية املطهرة والقواعد الكلية الفقهية

 .2السنة النبوية :التي استنبط منها فقهاء االمة

من القواعد االساسية يف االثبات ومنها قوله (صىل اهلل

انكر)( )7و(ادرؤا احلدود بالشبهات)(.)8

((( عصمت عبد املجيد بكر ،الوجيز يف رشح قانون االثبات
العراقي رقم  107لسنة  ،1979ط ،1مطبعة الزمان ،بغداد،
 ،.1997ص.73

((( سورة طه آية .134

((( سورة االرساء آية .15

((( رواه البيهقي وصححه ،ج ،10ص ،252رقم ،20976
ونص احلديث(لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال اموال

قوم ودماءهم ،ولكن البينة عىل املدعي واليمني عىل من انكر).

((( عيل حيدر ،درر احلكام ،مصدر سبق ذكره ،ج ،1ص.25

((( رواه الرتمذي واحلاكم والبيهقي من طريق الزهري ،عن

((( ينظر :حممد فتح اهلل النشار ،احكام و قواعد عبء االثبات،

فان كان له خمرج فخلوا سبيله ،فان االمام ان خيطئ يف العفو ،خري

((( اجلرجاين ،التعريفات ،مصدر سبق ذكره ،ص.143
دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،مرص .2000 ،ص.135
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عروة عن عائشة بلفظ (ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم،
من ان خيطئ يف العقوبة)ينظر :التلخيص احلبري يف ختريج احاديث

أ.م.د .عيسى خليل خري اهلل  ...أ.م.د .حممد خليل خري اهلل
 .3القواعد الفقهية الكلية :مثل (االصل بقاء ما

كان عىل ما كان)(.)1

 .4العقل السليم :يتطلب االمر هنا يف ضوء ما

ادركته العقول بان كل حادث مسبوق بالعدم؛ الن

احلادث يعني الوجود بعد العدم ،وان مطالبة األنسان
بااللتزامات واسباهبا ومصادرها كلها امور مستحدثة

وجدت بعد ان مل تكن .ومن هذا املنطلق او االساس
يف التصور يتضح بان ذمة األنسان ال تكون مشغولة

باي التزام وعىل من يدعي عكس ذلك يتطلب االمر
منه اثبات ذلك بالبينة الواضحة وعىل من ينكرها

اليمني النه مع االصل(.)2

ولو دفع شخص آلخر مبلغا من املال ثم اختلفا،

فقال املعطي هو قرض ،وقال االخذ بل هو هبة،
فالقول قول االخذ؛ الن االصل براءة ذمته(.)5

ولو غصب شخص شيئا فهلك املغصوب يف

يده ،ثم اختلف الغاصب وصاحب املال يف قيمة
املغصوب ،فالقول للغاصب؛ الن االصل براءة ذمته

مما زاد(.)6

ولو ادعى شخص انه دائن آلخر بمبلغ معني،

وانكر الطرف االخر ،او ادعى انه اقرضه مبلغ ًا معين ًا
وانكر اخلصم ،فانه يتحتم عىل من يطالب بذلك الدين

اثبات وجود سند الدين ،أي اثبات شغل ذمة خصمه،

واذا تعارضت هذه القاعدة بقاعدة (االصل

الطرف الثاين يف الدعوى ،وال يقبل قوله من دون

القاعدة الن هذه اقوى من تلك وتطبيقا لذلك اذا

بريئة من ذلك الدين ،فاذا اقام املدعي البينة ففي هذه

اضافة احلادث اىل اقرب اوقاته)( )3فيجب العمل هبذه
اتلف رجل مال اخر واختلف يف مقداره يكون القول

للمتلف والبينة عىل صاحب املال املتلف إلثبات
الزيادة(.)4

الرافعي الكبري ،ج ،4ص،13رقم .2036

((( تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،االشباه
والنظائر ،دار الكتب العلمية،ط1991 ،1م ،ج ،1ص.13

((( ينظر :د .مصطفى ابراهيم الزملي ،اصول الفقه االسالمي يف
نسيجة اجلديد ،ج ،1بغداد ،دار احلكمة للطباعة والنرش ،1991

ص.218

((( ابن نجيم ،االشباه والنظائر ،ج ،1ص.55

وجود هذا السند؛ الن االصل ان ذمة املدعي عليه

احلالة يكون قد ثبت حقه .وصفوة القول فمن ادعى

عىل غريه التزاما بدين او بعمل ما .مهام كان سببه ،من

عقد او اتالف او أي سبب اخر من اسباب الضامن،
فعليه هو االثبات اذا انكر اخلصم؛ الن هذا اخلصم

يتمسك بحالة اصلية هي براءة الذمة ،فيكون ظاهر

احلال شاهد ًا له ما مل يثبت خالفه.

واالعرتاض املقدم عىل هذه القاعدة يف صورة

ان املدين اذا ادعى ان الدائن ابرءه او انه اوىف الدين

فالقول للدائن مع اليمني مع ان الدائن يدعي شغل

((( يراجع السيوطي يف االشباه والنظائر ،ص53؛ ابن نجيم

ذمة املدين واملدين يدعي براءة ذمته فكان الواجب

املطبعة االدبية ،بريوت 1923ج،1ص ،22عيل حيدر ،رشح

((( سليم رستم باز ،رشح املجلة ،املصدر السابق ،ج ،1ص.22

االشباه والنظائر ،ص58؛ سليم رستم باز رشح املجلة ،ط،3
املجلة ،مصدر سبق ذكره ،ج ،1ص.35

((( السيوطي ،االشباه والنظائر ،مصدر سبق ذكره ،ص.53
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حسب هذه القاعدة ان يكون القول للمدين ،لكن

مشغولية ذمة خصمه اذ االصل براءة الذمة( .)4فمن

عىل ثبوت الدين مما يعكس ذلك شغل ذمة املدين

اثبات عقد القرض ومن طالب اخر بقيمة مبيع عليه

اجلواب عن ذلك ان الدائن واملدين اصبحا هنا متفقني
اصال والرباءة خالف االصل فاملدين يدعي االيفاء
واالبراء الذي هو خالف االصل والدائن ينكر ذلك

فعىل هذا اصبح القول للدائن وال جمال لالعرتاض

عىل ذلك(.)1

ثانيا -االصل براءة الذمة يف القانون

ادعى انه اقرض غريه مبلغا من املال يستلزم االمر منه
ان يثبت مقدار ما اصابه من خسارة( )5ويتفرع ايضا

عن ذلك حاالت عدة خيتار القانون وضعا يعتربه هو
االصل ،فمن متسك به ال يكلف باثبات يشء ،ومن
ادعى خالفه فعليه يقع عبء االثبات( .)6مثل ذلك

االهلية ،فاالصل يف كل شخص صالحيته للتعاقد

تنص املادة  6من قانون األثبات العراقي رقم

لكامل اهليته ببلوغ السن القانوين ،ما مل يقرر القانون

فهنالك أذن توافق بني الفقه االسالمي والقانون

ومثل ذلك ايضا عيوب االرادة ،االصل ان تكون

ان االصل براءة الذمة يف نطاق احلقوق الشخصية

عىل من يدعي ان ارادته كانت معيبة باالكراه او الغلط

 107لسنة « :19792االصل براءة الذمة»

عىل تقرير قاعدة االصل براءة الذمة( ،)3فالقانون يقرر
(االلتزامات) ،فاذا ادعى احد عىل اخر دينا وجب
عليه اثباته ،النه قد ادعى شيئا خالف الثابت وهو

((( ينظر :عيل حيدر ،رشح جملة االحكام (درر احلكام) ،املصدر
السابق،ج ،1ص25،26؛ م( )77من جملة االحكام العدلية.

(((

منشور يف الوقائع العراقية ،العدد ،2728 :تاريخ

العدد1979-09-03:

((( يراجع السنهوري ،الوسيط ،طبعة نادي القضاة.1983 ،

عدم اهليته او حيد منها(.)7

ارادة كل شخص سليمة خالية من عيوب االرادة وان
او التغرير مع الغبن او االستغالل ان يثبت ادعاءه(.)8

ومثل ذلك ايضا ،االصل يف األنسان حسن النية

اذا يفرتض فيه عدم ادراكه وعلمه بظروف معينة من
شأن االحاطة هبا ان تصبح يسء النية وحسن النية
يفرتض دائام ،ما مل يقم الدليل عكس ذلك(.)9

((( حسني املؤمن ،نظرية االثبات والقواعد العامة ،مصدر سبق
ذكره ،ص.44

ج/2ص ،71و سليامن مرقس ،اصول االثبات يف املواد املدنية،

((( السنهوري ،الوسيط ،مصدر سبق ذكره ،ج /2ص71

املؤمن ،نظرية االثبات القواعد العامة ،االقرار و اليمني ،طبع

((( م  93مدين عراقي (كل شخص اهل للتعاقد ما مل يقرر

ط ،2املطبعة العاملية ،مرص ،.1953 ،ج/1ص .60و حسني
بدار الكتاب العريب ،مرص ،.1948 ،ج/1ص ،44و عبد السالم

ذهني ،املداينات ،،مطبعة املعارف ،مرص ،1933 ،ج/1ص.98
و عصمت عبد املجيد ،الوجيز يف رشح قانون االثبات العراقي،
املصدر السابق ،ص72
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((( السنهوري ،الوسيط ،املصدر نفسه ،ج/2ص.72
القانون عدم اهليته او حيد منها).

((( م ( )125-112مدين عراقي.

((( م ( )1/1148مدين عراقي؛ (حسن النية مفرتض ،وعىل من
يدعي العكس اثبات ما يدعيه)

أ.م.د .عيسى خليل خري اهلل  ...أ.م.د .حممد خليل خري اهلل
اما اذا كان االلتزام الذي اقام الدائن الدليل عىل

قيامه التزاما بتحقيق نتيجة ،فانه يستلزم االمر منه

اثبات هذا االلتزام ،وينتقل عبء االثبات اىل املدين
يف اثبات حتقق نتيجة هذا االلتزام(.)1

باالثبات ،كام توضح الطرف الذي يتحمل عبء

حلف اليمني بعد ان يعجز الطرف االول يف الدعوى

عن القيام بام كلف به.

هذه القاعدة من القواعد املتفق عليها بني الفقهاء

بعد دراسة اصل هذه القاعدة يف كل من الفقه

رشع ًا وقانون ًا .ولبيان امهية هذه القاعدة نتناوهلا

يف مدى التطابق والتوافق بينهام .فكالمها الخيتلف

او ً
ال -قاعدة البينة عىل املدعي واليمني عىل من

االسالمي والقانون تتضح الرؤية الفكرية الفقهية

عن االخر يف تقرير هذا االصل؛ وذلك الن االصل
يعد من القواعد الكلية االساسية التي تتصل بواقع
الناس وعالقاهتم ،مما يتطلب االمر النص عىل هذا

االصل وتقريره حتى يكون املرء يف طمأنينة وامان من
ادعاءات الغري عليه شيئا يف ذمته من دون دليل او بينة

واضحة.

بالبحث يف الفقه االسالمي والقانون.
انكر يف الفقه .

هذه القاعدة يشتمل معناها عىل شقني:

الشق االول -البينة عىل املدعي:

ان الذي يتحمل عبء االثبات مبدئي ًا هو املدعي؛

النه املكلف باقامة البينة؛ النه من املفهوم سلفا ان
كل خرب حيتمل الصدق والكذب ،واالدعاء املجرد

الفرع الثاين -قاعدة البينة عىل املدعي واليمني

ال خيرج عن كونه خرب ًا ال يكون صادق ًا ما مل يستند

تعترب هذه القاعدة إيض ًا من تطبيقات قاعدة

واملقصد يف جعل البينة يف جانب املدعي هي

ايضا يف حتديد من يقع عليه عبء االثبات فهي

والظهار قوته وكشف ما استرت واثبات عكس الظاهر

عىل من أنكر(:)2

«اليقني اليزول بالشك» ،وهي من القواعد االساسية
قاعدة عامة خمترصة الكلامت واضحة املعنى ،وذلك
الهنا تبني الطرف الذي يتحمل عناء او مشقة القيام

((( عصمت عبد املجيد بكر ،الوجيز يف رشح قانون االثبات
العراقي ،املصدر السابق ،ص.74

((( هذه القاعدة أصلها احلديث النبوي الرشيف الذي رواه
الرتمذي يف االحكام من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص

(سنن الرتمذي  399/2رقم  ،)1356مصدر سبق ذكره  .وهذه
القاعدة أوردهتا م( )76جملة االحكام العدلية وم( )7من قانون
االثبات العراقي احلايل.

باحلجة الراجحة الواضحة(.)3

ان جانبه ضعيف؛ النه يدعي خالف الظاهر اص ً
ال،

الذي يبدو معهود ًا للكافة ليس عىل حقيقته ،يستلزم
االمر منه البينة .اما املدعي عليه فال يكلف باقامة
البينة؛ الن قوله مؤيد بالظاهر ،لكن اذا اقام الطرف

االول يف الدعوى البينة الواضحة الرصحية الراجحة

ولو كانت ظنية راجحة ،وجب االمر عىل القايض ان
يفصل يف الدعوى باحلكم لصالح املدعي ما دامت

((( يراجع عيل حيدر ،رشح املجلة (درر احلكام) ،مصدر سبق
ذكره .66/1
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كافية الثبات احلق وخمالفة الظاهر وليس للمدعي

وهلم عذاب اليم) (.)2

صحة البينة او عىل استحقاقه املدعي به؛ الن ذلك

يكون احلق عكس ظاهر احلال ،فهذا الظاهر ال يسنده

عليه يف هذه احلالة احلق يف طلب حتليف املدعي عىل

يشكل اخالال كبريا هلذه القاعدة ولتعطلت مصالح
الناس بعد ان اشرتط املرشع البينة عىل املدعي ،وهلذا

يفرتض صدق بينة املدعي ،وال يملك املدعي عليه
احلق يف حتليفه اليمني عىل صدق بينته(.)1
الشق الثاين -اليمني عىل املنكر:

وسبب تكليف املدعي عليه باليمني هو احتاملية ان

اال ظنا قوي ًا .فكانت احلاجة رضورية هلذا اليمني لقطع

الشك باليقني( )3اما عن ادلة مرشوعية قاعدة (البينة
عىل من ادعى واليمني عىل من انكر) فقد استدل فقهاء
االمة االسالمية عىل مرشوعية هذه القاعدة الفقهية من

الكتاب والسنة واالمجاع .ودليل هذه القاعدة يف القرآن

اذا مل يستطع املدعي اقامة البينة عىل ما ادعاه

الكريم قوله تعاىل( :يا اهيا الذين امنوا اذا تداينتم بدين

القايض بصحة دعواه ،فال يبقى امامه خيار سوى

وال يأب كاتب ان يكتب كام علمه اهلل فليكتب وليملل

وانقطعت به السبل عن امكانية الوصول اىل اقناع
االحتكام اىل ضمري املدعي عليه وذمته ،عسى ينطق

باحلق فيعرتف به ،ومن هذا االساس جاءت امهية

توجيه اليمني .فكأن الطرفني اتفقا اىل اشهاد اهلل
سبحانه وتعاىل عىل صحة دعوامها .وقوة اليمني

تكمن يف اداء املدعي عليه اياه من اجل املحافظة عىل
حقه من الضياع اذا كان صادقا ،وان كان كاذبا فقد
ارتكب احدى الكبائر التي تستوجب غضب اهلل يف

الدنيا واالخرة .قال تعاىل (ان الذين يشرتون بعهد اهلل
وايامهنم ثمنا قليال اولئك ال خالق هلم يف االخرة وال

يكلمهم اهلل وال ينظر اليهم يوم القيامة وال يزكيهم

((( ينظر :حممد فتح اهلل النشار ،احكام و قواعد عبء االثبات،
دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،مرص ،.2000 ،ص ،112و امحد
ابراهيم ،،طرق االثبات الرشعية ،مطبعة القاهرة احلديثة،

القاهرة ،مرص ،ص.378
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اىل اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل
الذي عليه احلق وليتق اهلل ربه وال يبخس منه شيئا فان

كان الذي عليه حق سفيها او ضعيفا او ال يستطيع ان
يمل هو فليملل وليه بالعدل) (.)4

وجه الداللة يف هذه االية الكريمة هو امر اهلل

سبحانه وتعاىل بوجوب الكتابة للمعامالت التي

جتري بني الناس واالشهاد عليها ،ضامن ًا للحقوق من

ضياعها او انكارها ،والذي يدعي خالف الظاهر اصال
عىل وجود حق له عىل غريه حيتاج بالرضورة اىل دليل

يعزز قوله ويثبت حقه ،فاحلق جل وعال – رشع الكتابة
واالشهاد لتقوية قول من يدعي خالف الظاهر.

اما سند البينة من السنة النبوية املطهرة ،فقد

استدل فقهاء االمة االسالمية من السنة بقول رسول
((( سورة آل عمران آية 77

((( حممد فتح اهلل النشار ،املصدر السابق ،ص.113
((( سورة البقرة آية .282

أ.م.د .عيسى خليل خري اهلل  ...أ.م.د .حممد خليل خري اهلل
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال( :لو يعطى الناس

بدعواهم الدعى رجال اموال قوم ودمائهم ،ولكن

البينة عىل من ادعى واليمني عىل من انكر)

()1

يذهب االجتاه القانوين السائد اىل القول بأن املدعي هو
املكلف باقامة البينة ،اما املدعي عليه فإنه يكلف بحلف
اليمني اذا تعذر بعد ذلك اقامة البينة من قبل املدعي.

اما الدليل من االمجاع عىل هذه القاعدة فظاهر

فالنصوص الترشيعية القانونية كالقانون العراقي

املدعي بالبينة ،واملدعي عليه باليمني ،ومل يظهر

القاعدة( .)5فلقد نصت كل من املادة ( )7من قانون

يف امجاع فقهاء االمة االسالمية ،عىل رضورة تكليف

والقوانني العربية االخرى تؤكد مضمون هذه

اختالف بخصوص هذه املسألة بني الفقهاء املسلمني.

االثبات العراقي وقانون البينات االردين يف املادة ()77

االسالمي انه اذا ادعى شخص عىل اخر دين ًا وجب

مضمون هذه القاعدة يف القانون يتضمن شقني

ومن االمثلة التطبيقية هلذه القاعدة يف الفقه

عليه اثباته بالبينة وان تعذر وجب اليمني عىل املدعي
عليه( .)2وكذا اذا ادعت زوجة نفقة من زوجها ،فانكر
الزوج (املدعي عليه) كون املرأة زوجته ،فيتطلب
االمر منها يف هذه احلالة اثبات الزوجية بالبينة ،فاذا

عجزت يكلف الزوج باداء اليمني بطلب الزوجة ،فان
حلف ال تسمع الدعوى فرتد ،وان نكل حيكم عليه

بالنفقة(.)3

عىل انه( :البينة عىل من ادعى واليمني عىل من انكر).
ايضا.

الشق االول -البينة عىل املدعي:

حيدد قانون األثبات العراقي رقم  107لسنة

1979يف املادة السابعة الفقرة الثانية مفهوم املدعي و
املنكر بأنه« :املدعي هو من يتمسك بخالف الظاهر،

واملنكر هو من يتمسك بابقاء االصل ”.حيث ان الذي
يتكبد مشقة القيام بعبء االثبات انام هو املدعي ،كل

ثاني ًا -قاعدة البينة عىل املدعي واليمني عىل املنكر

ذلك من اجل ان يكون ادعاء املدعي له اساس يستند

هلذه القاعدة أمهية كربى يف القانون( ،)4حيث

لصالح املدعي بمجرد االدعاء ،واال اعترب ذلك خمالفة

يف القانون:

((( سبق خترجيه

((( سليم رستم باز ،رشح املجلة ،مصدر سبق ذكره ج/1
ص.51

اليه مسبق ًا حتى ال ترفض دعواه .فال يمكن احلكم
رصحية لقاعدة (البينة عىل املدعي) .فاقامة املدعي

البينة وعدم قدرة املدعي عليه احباط صحة الدعوى،
النداوي ،رشح قانون البينات واالجراء االردين ،ادم وهيب

((( منري القايض ،رشح جملة االحكام ،مصدر سبق ذكره،

النداوي ،مكتبة دار الثقافة للنرش و التوزيع ،عامن ،االردن،

((( د .السنهوري ،الوسيط ،مصدر سبق ذكره ج /2ص67؛،

التجارية ،منشأة املعارف ،االسكندرية 2000م ،ص.66

ط ،2املطبعة العاملية ،مرص.1953 ،ج/1ص .85و آدم وهيب

النشار ،املصدر السابق ،ص123

ص.139

سليامن مرقس ،سليامن مرقس ،اصول االثبات يف املواد املدنية،

.1998ص .56و نبيل ابراهيم سعد ،،االثبات يف املواد املدنية و
((( ينظر:السنهوري ،الوسيط ،ج ،2ص68؛ د .حممد فتح اهلل
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يكون سبب ًا رئيسي ًا للفصل يف الدعوى لصالح املدعي

الفرع الثالث « قاعدة االصل بقاء ما كان عىل ما

اساس احلكم بينة املدعي(.)1

وهي ايض ًا من تطبيقات قاعدة «اليقني ال يزول

ليس لعدم قدرته عليه نفي صحة الدعوى وانام يكون
الشق الثاين -اليمني عىل من انكر:

من املبادئ القانونية املستقرة هو حياد القايض

وقد نص القانون عىل تكليف من اقام الدعوى

رضورة اثبات صحتها بالبينة الراجحة ،وقد يكون
املدعي يف هذه احلالة معرض ًا لالخفاق يف اثبات صحة

دعواه ،فيكون معرض ًا خلسارة دعواه اذا مل يلجأ اىل
ضمري املدعي عليه ،ليطلب منه اليمني عن احقيته يف
اليشء املدعي به .فمسألة احلصول عىل اقرار مسبق

من املدعي عليه لصالح املدعي يتضمن احقية املدعي

باملدعي به امر نادر احلصول يف الواقع العميل؛ النه لو
حصل اقرار ملا وصل االمر لرفع النزاع امام القضاء.
فال يبقى امام املدعي سوى خيارين اخليار االول

يتحمل عبئه باقامة البينة واخليار الثاين اللجوء اىل
ضمري املدعي عليه بعد عجزه عن االثبات .واخليار

االول يعترب حمفز ًا للمدعي عليه الثبات عدم صحة
دعوى املدعي اذا نجح املدعي باقامة البينة بالدفع

واخليار الثاين يعترب حمفز ًا للمدعي عليه باداء اليمني او

انكارها او ردها عىل املدعي(. )2

كان»:)3( :

بالشك» ،وسوف نتناول بالبحث هذه القاعدة يف كال

من الفقه االسالمي والقانون.

اوال -قاعدة االصل بقاء ما كان عىل ما كان يف

الفقه:

وتعني اعتبار احلكم الثابت يف زمن ما مستمر ًا يف

سائر االزمان حتى يظهر الدليل عىل خالفه ،اي اذا
ثبت كون اليشء يف زمن عىل حال ،فاذا مل يقم الدليل

عىل تغري حاله يعترب انه قد بقى بتلك احلال ،الن البقاء
واالستقرار هو االصل والعدم طارئ ويطلق عىل هذا

االعتبار عند الفقهاء تسمية االستصحاب اي اعتبار
احلالة الثابتة يف وقت ما مستمرة يف سائر االوقات

حتى يثبت انقطاعها او تغريها ،وبتعبري اخر هو احلكم
ببقاء امر حمقق مل يتحقق عدمه(.)4

واالستصحاب هو احلكم بتحقق وثبوت يشء

ما بناء عىل حتقق وثبوت ذلك اليشء يف زمن من
و توفيق حسن فرج ،قواعد االثبات يف املواد املدنية و التجارية،
موسسة الثقافية اجلامعة ،االسكندرية ،1983 ،ص .30و جالل

العدوي .مبادئ االثبات يف املسائل املدنية والتجارية .االسكندرية

 ،1983ص.70

((( ينظر :د .نبيل ابراهيم سعد ،املصدر السابق ،ص .73قرار

((( السيوطي ،االشباه والنظائر ،مصدر سبق ذكره ص .50و

العزيز السهيل ،احكام القضاء العراقي عىل مواد القانون املدين،

حيدر رشح املجلة (درر احلكام) ص20؛ سليم رستم باز ،رشح

حمكمة متييز العراق رقم /621ص 6/يف  ،1961/4/10عبد
مطبعة دار التضامن للطباعة والنرش ،بغداد،1963 ،ص.136

((( ينظر :عز الدين الدناصوري و حامد عبد احلميد عكاز،
التعليق عىل قانون االثبات املرصي ،عامل الكتب القاهرة ،ص.3
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ابن نجيم ،االشباه والنظائر ،مصدر سبق ذكره ،ص .56و عيل

املجلة ،ص .20م( )99شطر فق( )2من قانون االثبات العراقي.

((( ينظر :حمي هالل الرسحان ،القواعد الفقهية و دورها يف اثراء
الترشيعات احلديثة ،مطبعة اركان ،بغداد1986 ،م ص.37

أ.م.د .عيسى خليل خري اهلل  ...أ.م.د .حممد خليل خري اهلل
االزمان( )1واالستصحاب حجة واقعة ال حجة مثبتة

جاءت به املادة ( )1777من جملة االحكام العدلية يف

القسم االول :استصحاب املايض باحلال

احدمها اىل دار االخر يف كونه قديام او حديثا وعجز

كان عليها باملايض ،ما مل يقم الدليل عىل خالفه او هو

اخلصومة يكون بالنظر اىل حال املسيل يف وقت رفع

وهو عىل قسمني.

(املستقيم) .وهو احلكم ببقاء اليشء عىل احلالة التي
احلكم بكون اليشء ثابت ًا مستقر احلال لتحقق ثبوته يف
املايض من غري ان يقوم الدليل عىل عدم حصوله يف

املايض(.)2

حالة حصول اختالف يف كون املسيل احلاصل من دار
كال اخلصمني عن اثبات صحة ادعائه فالفصل يف
اخلصومة فاذا ثبت جريان املاء قبل اخلصومة من ذلك

املسيل حيكم ببقاءه عىل احلال التي وجد عليها(.)5

القسم الثاين :استصحاب احلال باملايض

ومن امثلته ما لو ادعى املقرتض رد القرض اىل

(املقلوب)؛ وهو اعتبار احلالة التي عليها اليشء يف

املقرض مع يمينه ،الن هذا الدين يعد باقيا يف ذمة

يقم الدليل عىل خالفه( .)6او هو احلكم بكون اليشء

املقرض ،وانكر املقرض ذلك ،فان القول هنا قول
املقرتض (امللتزم به) ما مل يدفعه بعدم صحة قول

املقرض؛ وذلك لثبوت استحقاق القرض عليه؛

والن االصل يف االشياء االستقرار والبقاء والعدم

طارئ( .)3وكذا املفقود وهو الغائب غيبة منقطعة

بحيث ال يعلم حياته او موته يعترب حي ًا يف حق نفسه يف
احلال باستصحاب الزمن املايض وبقول اخر ان حياته

كانت قبل غيبته متيقنة معلومة فيعد حي ًا يف احلال اىل
ان يثبت موته بالربهان الرصيح وتعكس هذه الرؤية

الفقهية بان ماله ال يقسم بني ورثته ،وال حيق لزوجته
ان تتزوج بزوج غريه اىل ان حتقق وفاته( )4وكذا ما

((( ينظر :عيل حيدر ،درر احلكام،ج،1ص.21-20

الزمن احلارض هي التي كان عليها يف املايض ما مل
ثابتا مستقرا يف زمن املايض لتحقق ثبوته واستقراره يف
احلال من غري ان يستند يف عدمه يف املايض بالبينة(.)7

مثال ذلك لو استأجر رجل طاحونة ،وادعى

بعد انتهاء عقد اجاره الطاحونة وطلب يف دعواه امام
جملس القضاء تنزيل االجرة عن املدة التي انقطع فيها

املاء وصاحب الطاحونة ينفي عدم انقطاع املاء رغم
ذكره ج ،1ص.20

((( عيل حيدر ،رشح جملة االحكام (درر احلكام) ،مصدر سبق

ذكره ج ،1ص21؛ منري القايض ،رشح جملة االحكام ،مصدر
سبق ذكره ص.59

((( ينظر :سليم رستم باز ،رشح جملة االحكام ،مصدر سبق
ذكره ج ،1ص20؛ عيل حيدر رشح املجلة (درر احلكام) ،مصدر

((( منري القايض ،رشح املجلة ،ص .59و عبد اللطيف عبد اهلل

سبق ذكره ج ،1ص23؛ د .حممد فتح اهلل النشار ،املصدر السابق،

االعظم العدد (1978 )4م ،مطبعة االرث بغداد ،ص.297

((( منري القايض ،رشح جملة االحكام ،مصدر سبق ذكره ص59؛

عزيز الربزنجي ،االستصحاب ،بحث منشور يف جملة كلية االمام

((( ينظر:عيل حيدر ،رشح املجلة (درر احلكام) ،ج ،1ص21

((( سليم رستم باز ،رشح جملة االحكام العدلية ،مصدر سبق

ص.140

عبد اللطيف عبد اهلل عزيز الربزنجي ،االستصحاب ،مصدر سبق

ذكره ،ص.298
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ادعاء املستأجر ،فاحلكم يكون بالنظر اىل احلال التي

ملكيته يف الوقت احلارض ،فان احلكم يكون ببقاء

منقطع وقت رفع الدعوى فيستصحب احلال باملايض

عكس ذلك(.)3

يكون فيها وضع املاء يف الطاحونة فاذا كان جاريا غري

والقول للمؤجر مع يمينه وبالعكس لو كان وضع املاء
مقطوعا فالقول للمستأجر مع يمينه(.)1

اليشء يف يده استصحاب ًا للحال ،حتى يثبت من يدعي
لكن هذه القاعدة يرد عليها استثناء هام هو:

الوديع اذا ادعى رد الوديعة اىل صاحبها الرشعي

ايضا لو انفق االب شيئا من مال ابنه الغائب

يصدق بيمينه مع انه مقر بوجود الوديعة بيده يف

ان اباه حني انفق من ماله كان مورس ًا وليس هنالك

بحكم االستصحاب اال ان الوديع يدعي براءة ذمته

لسد حاجاته ،ثم حرض الولد وادعى امام القضاء
حاجة لالنفاق من ماله وال يستحق النفقة عليه

وطلب تضمينه قيمة ما انفق ،فانكر االب انه كان

مورس ًا وقت رصفه املال ،ومل يكن كل منهام يستند يف
ادعائه اىل بينة تدحض ادعاء االخر .فيحكم يف هذه

احلالة بالنظر اىل حال الوالد وقت رفع الدعوى فان

كان مورس ًا فالقول لولده مع يمينه ،وان كان معرسا
فالقول له مع يمينه ،وهذا هو االستصحاب املقلوب
او استصحاب احلال باملايض( .)2ايضا ما لو ثبت ان

شخصا ملك شيئا باملرياث او البيع او بغري ذلك من
طرق اكتساب امللكية ،ثم حصل بعد ذلك نزاع يف

((( م ( )1776جملة االحكام العدلية؛ عيل حيدر ،رشح املجلة
(درر احلكام) ،ج ،1ص24؛ منري القايض ،رشح املجلة ،مصدر
سبق ذكره ص59؛ حممد سعيد املحاسني ،رشح جملة االحكام
العدلية ،مصدر سبق ذكره ص.34

املايض ،وكان املفرتض هو حتليف صاحب الوديعة

من الضامن واالصل براءة الذمة ،اما املودع فهو يدعي
شغل ذمة االمني وذلك خالف االصل( .)4وهلذه
القاعدة تشابه مع قاعدة االصل براءة الذمة ،لكن

الفرق بينهام يظهر يف ان قاعدة االصل براءة الذمة
تنرصف اىل حالة عدم انشغال الذمة فقط يف حني
هذه القاعدة تتطرق للحالتني حالة براءة الذمة وحالة

انشغاهلا ،فاي احلالتني امكن ثبوهتا بالبينة يعمل هبا ما
مل يوجد ما يغريها وهذه القاعدة حتمل معنى قاعدة:

(ما ثبت بزمان حيكم ببقائه ما مل يوجد دليل عىل

خالفه)( )5نفسها.

ثانيا -االصل بقاء ما كان عىل ما كان يف القانون:

تنص املادة  99من قانون األثبات العراقي رقم

((( د .حممد فتح اهلل النشار ،املصدر السابق ،ص.146

((( عيل حيدر ،رشح جملة االحكام (درر احلكام) ،مصدر سبق

((( سليم رستم باز ،رشح جملة االحكام العدلية ،مصدر سبق

ذكره ج ،1ص21؛ حممد سعيد املحاسني ،رشح جملة االحكام،

سبق ذكره ج ،1ص24؛ عبد الرمحن بن نارص السعدي ،القواعد

مصدر سبق ذكره ص.60

ذكره ج ،1ص20؛ عيل حيدر ،رشح املجلة ،درر احلكام ،مصدر
واالصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ،مطبعة
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مصدر سبق ذكره ،ص35؛ منري القايض ،رشح جملة االحكام،

((( عيل حيدر ،رشح جملة االحكام (درر احلكام) ،مصدر سبق
ذكره ج ،1ص.24

أ.م.د .عيسى خليل خري اهلل  ...أ.م.د .حممد خليل خري اهلل
 107لسنة  1979عىل «ثاني ًا :االصل بقاء ما كان

ونتائجها باختالف تاريخ حدوثها ،فعند التنازع يف

القاعدة بشكل منفرد خاص ،اال ان نصوص قواعد

حتى يثبت االبعد؛ والسبب يف ذلك ان االتفاق حصل

عىل ما كان» ،رغم ان فقهاء القانون مل يتطرقوا هلذه

قوانني االثبات وأحكام القضاء توضح قبول هذه
القاعدة وعدم خمالفتها واعترب من االساسيات التي

تلقي عبء االثبات عىل عاتق من يدعي ما خيالفها(.)1
الفرع الرابع -قاعدة «يضاف احلادث اىل اقرب

اوقاته»(:)2

وهي ايض ًا من تطبيقات قاعدة «اليقني اليزول

بالشك» ،نتناول رشح هذه القاعدة يف الفقه االسالمي
والقانون.

تاريخ احلادث حيمل عىل الوقت االقرب اىل احلال

بني الطرفني عىل الوقت االقرب حلصول احلادث فيه،
وانفرد احدمها زاع ًام حدوثه قبل ذلك ،مما يعكس

تصور ًا بان حصول احلادث يف الوقت االقرب متيقن،
ويف االبعد مشكوك(.)4

من االمثلة التطبيقية هلذه القاعدة :اذا ادعى

املدعي امللك يف احلال وشهد الشهود يف املايض

فشهادهتم تقبل الن الشهود ال يعرفون بقاء امللك

اال استصحابا فاسنادهم امللك اىل املايض ال يمنع

او ً
ال -قاعدة يضاف احلادث اىل اقرب اوقاته يف

من قبول شهادهتم يف جملس القضاء( )5وكذا لو قال

احلادث :هو اليشء الذي كان غري موجود ثم

بعته مني يف بلوغك فالقول للبائع الن البلوغ اقرب

فام مل تثبت نسبته اىل الزمان القديم ينسب اىل الزمن

وكذا لو اشرتى شخص ماال عىل انه باخليار مدة

الفقه:

وجد فاذا حصل اختالف يف وقت وقوعه وسببه

االقرب منه( .)3اذ كثريا ما ختتلف احكام احلوادث

(((

قرار حمكمة التمييز العراق رقم  956/591يف

 ،1956/12/29عبد العزيز سهيل املحامي احكام القضاء
العراقي ،مصدر سبق ذكره ج ،2ص135؛ حممد فتح اهلل النشار
احكام وقواعد عبء االثبات ،مصدر سبق ذكره ص.142

((( السيوطي ،االشباه والنظائر ،مصدر سبق ذكره ص59؛ ابن
نجيم ،االشباه والنظائر ،مصدر سبق ذكره ص64؛؛ عيل حيدر،
رشح املجلة (درر احلكام) ،مصدر سبق ذكره ص25؛ سليم

رستم باز ،رشح املجلة ،مصدر سبق ذكره ص24؛ منري القايض،
رشح املجلة ،مصدر سبق ذكره ص . 64م( )99فق ( )1قانون
االثبات العراقي.

((( عيل حيدر ،رشح املجلة (درر احلكام) ،مصدر سبق ذكره

شخص الخر بعت منك يف صغري وقال املشرتي
اىل الوقت احلارض(.)6

زمنية متفق عليها ،ثم جاء بعد ذلك يرد املال بعد
انقضاء مدة اخليار داعيا انه قد فسخ البيع قبل انقضائها،
ورد البائع ان املدة قد انقضت وهو ساكت فلزم البيع

وانه قد فسخ بعد انقضائها ،فالقول املعترب هنا قول
البائع ،وال حيق للمشرتي الرد حتى يثبت انه قد فسخ

ص.25

((( سليم رستم باز ،رشح املجلة ،مصدر سبق ذكره ص24

((( حممد سعيد املحاسني ،رشح املجلة ،مصدر سبق ذكره
ص.40

((( سليم رستم باز ،رشح املجلة ،مصدر سبق ذكره ص.24
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العقد يف مدة اخليار( )1وكذا لو اقر شخص الحد ورثته

خروجا عىل هذه القاعدة والسبب يف ذلك هو العمل

حصل من قبل املقر يف مرض املوت ،وادعى املقر له انه

املرياث ثابت ورصيح يف احلال فيثبت ما مىض(.)4

بدين معني ثم تويف ،فادعى باقي ورثة املتويف ان االقرار
كان يف حال الصحة ،فان االقرار ينسب اىل اقرب اوقاته
وهو حال املرض ما مل يتمكن املقر له من اثبات العكس،
وهلذا كان القول قول الورثة مع اليمني ،والبينة عىل املقر

له؛ وذلك الن مرض املوت اقرب للموت من حال

بقاعدة االستصحاب املقلوب؛ إلن سبب احلرمان من
ثاني ًا -قاعدة االصل اضافة احلادث اىل اقرب

اوقاته يف القانون:

تنص املادة  99أو ً
ال من قانون األثبات العراقي

رقم  107لسنة ( :1979يضاف احلادث اىل اقرب

الصحة ،فكان مدعيه متمسك ًا باالصل فيصدق بيمينه،

أوقاته(حيث يقرر القانون فكرة أنه اذا ما حصل

ال يصدق اال بالبينة( ،)2وكذلك ينطبق احلال لو ادعت

او امر من االمور ،فان هذا الترصف ينسب اىل اقرب

اما مدعي الصحة النه يدعي خالف االصل فان قوله

الزوجة بان زوجها طلقها طالق الفار أثناء مرضه
مرض املوت ،وطلبت امام اجلهات القضائية املختصة

حقها من مرياث زوجها ،وادعى ورثة الزوج انه طلقها
يف حال الصحة وال حق هلا من املرياث فالقول هنا

نزاع قانوين يف زمن حدوث ترصف من الترصفات،

اوقاته(.)5

ومن االمثلة التطبيقية عىل ذلك يف حالة حصول

ترصف قانوين من شخص قبل وفاته لصالح شخص
اخر ثم ادعى الورثة بعد ذلك ،صدور الترصف

قول الزوجة مع يمينها ما مل يقم الورثة البينة الواضحة

من مورثهم يف مرض املوت ،وادعى املترصف اليه

لكن خيرج عن هذه القاعدة استثناء ما لو ادعت

عليه احكام الوصية ،مع اضافة الترصف اىل اقرب

وطالبت بحقها من املرياث لكوهنا كانت عىل ملته

استطاع املترصف اليه اثبات صدوره يف زمن الصحة.

الراجحة(.)3

زوجة ذمي ان اسالمها وقع بعد وفاة زوجها،
وقت وفاته ،لكن ورثة املتوىف ادعوا اهنا اسلمت قبل
وفاته فال حق هلا يف املرياث وأن أدعت ،فالقول للورثة

((( عيل حيدر ،رشح املجلة (درر احلكام) ،مصدر سبق ذكره
ص25

((( ابن نجيم ،االشباه والنظائر ،مصدر سبق ذكره ص65

((( ابن نجيم ،االشباه النظائر ،ص64؛ عيل حيدر رشح املجلة،
درر احلكام ،ج ،1ص.28
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حدوث او حصول الترصف يف زمن الصحة ،فتنطبق

اوقاته وهو مرض املوت ،ويكون القول للورثة اال اذا
وكذلك ما لو تنازع املحجور عليه واملترصف اليه منه
يف زمن الترصف ،فاالصل اضافة الترصف اىل اقرب

اوقاته وهو وقت احلجر ،ويكون القول للمحجور
((( ينظر :ابن نجيم ،االشباه والنظائر ،ص65؛ عيل حيدر ،رشح
املجلة ،درر احلكام ،ج ،1ص.29

((( ينظر :رمضان ابو السعود ،اصول االثبات ىف املواد املدنية و
التجارية ،الدار اجلامعية للطباعة والنرش ،1986 ،ص.347

أ.م.د .عيسى خليل خري اهلل  ...أ.م.د .حممد خليل خري اهلل
عليه ويقع عبء االثبات عىل املترصف اليه(.)1

يتضح من دراسة هذه القاعدة الفقهية يف كل من

الفقه االسالمي والقانون ان االتفاق قائم بينهام عىل
العمل هبا ،ومن ثم فانه يمكن القول بان هذه القاعدة
او االصل من القواعد املهمة يف التطبيق العميل

القضائي التي ترجح جانب احد املتداعيني ،وحتمل

عبء االثبات عىل من يدعي خالفه.

الطبيعية االصلية او الغالبة .فاذا ادعى شخص رشطا
جائزا يف عقد مربم بينهام وانكر االخر ذلك ،فان

االصل يف العقود خلوها من الرشوط ،والرشط امر

طارئ حيتاج اثباته اىل بينة.

فالصفات االصلية :هي ما كانت موجودة مع

املوصوف ابتدا ًء ،كأن يعترب االنسان البالغ راشدا.
فصفة كامل االهلية وبلوغ الرشد للبالغ صفة اصلية

الفرع اخلامس :قاعدة االصل يف الصفات

موجودة معه ابتداء يف االصل؛ وهلذا تعترب صفة

وهي من تطبيقات قاعدة «اليقني اليزول

اصلية حيتاج من انكرها لبينة(.)3

العارضة العدم(:)2

بالشك» ،وسوف اتناول بحث هذه القاعدة يف كل

من الفقه االسالمي والقانون.

الصحة ،والسالمة من العيوب ،والبكارة صفات
اما الصفات العارضة :فهي التي ال تكون

موجودة ابتداء مع ذلك اليشء املوصوف ،كالسفه

اوال -قاعدة االصل يف الصفات العارضة العدم

مثال .فهذا العارض من عوارض االهلية ال يفرتض

الصفات التي تتصف هبا االشياء تتنوع اىل

االصل ان يثبت ذلك .ومن امثلة ذلك الصفات

الصفات العارضة .ومن هذه الرؤيا الفقهية فانه يف

واجلنون او هي :ما كان عدمها او عدم حتقق وجودها

يف الفقه:

نوعني .النوع االول .الصفات االصلية .النوع الثاين.
االمور الطارئة العارضة ان عدم وجودها هي احلالة

وجوده اصال ،بل جيب عىل من يدعي خالف هذا
العارضة والطارئة ايضا املرض ،والربح ،والعيب

هو احلالة الطبيعية االصلية او الغالبة( ،)4فيكون العدم
((( (يقع عىل عاتق من يدعي شيوع اجلنون او علم الطرف االخر

((( (اذا وقع االختالف يف زمن حدوث امر فاالصل اضافة

هبا اثبات ذلك وال يكفي الثبات هذا الشيوع ما يقوله الطبيب

خالف هذا االصل) ،عبد الرمحن العالم ،املبادئ القضائية ،جملة

وليس احلالة الواقعية للمريض) ،قرار حمكمة االستئناف بور

احلادث اىل اقرب االوقات اىل احلال والبينة عىل من يدعي

القضاء ،1955عدد 3ص50

عن حالة املريض الن اقواله تنصب عىل احلالة الصحية للعالج

سودان يف القضية  1987/71يف  ،1987/8/17جملة الفقه

((( السيوطي ،االشباه والنظائر ،مصدر سبق ذكره ص57؛ ابن

والقضاء ،عدد ( ،1989 )10ص171؛ عيل حيدر ،رشح املجلة

رشح املجلة (درر احلكام) مصدر سبق ذكره ج ،1ص23؛ سليم

ص22؛ صبحي حممصاين ،فلسفة الترشيع يف االسالم ،ط ،3دار

نجيم ،االشباه والنظائر ،مصدر سبق ذكره ص62؛ عيل حيدر،
رستم باز ،رشح املجلة ،مصدر سبق ذكره ج ،1ص32؛ منري
القايض ،ص64

(درر احلكام) ،ج ،1ص26؛ سليم رستم باز ،رشح املجلة ،ج،1
العلم للماليني ،بريوت 1380هـ1961 -م ،ص.295

((( ينظر :د .صبحي حممصاين ،فلسفة الترشيع يف االسالم،
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هو املتيقن؛ النه احلالةاالصلية الطبيعية ،ويكون تغريه

العقل اثبات صفة اجلنون او العته بالبينة.

ما يستخلص من معنى هذه القاعدة ان االصل يف

حصول تنازع حول وصف من الصفات التي تلحق

اىل الوجود عارض ًا مشكوك يف صحة حصوله(.)1

الصفات االصلية املألوفة سلفا الوجود ،ويف الصفات
العارضة الطارئة احلدوث العدم ،وهبذا جاءت جملة

االحكام العدلية (االصل يف الصفات العارضة

العدم) .ومثل ذلك يف حالة حصول اختالف بني
اعضاء رشكة املضاربة بخصوص حصول الربح
وعدمه ،فالقول للمضارب ،والبينة عىل رب املال
الثبات حصول الربح(.)2

واهلدف من صياغة هذه القاعدة هو يف حالة

باليشء املتنازع عليه ،فانه ينظر يف حقيقة اليشء وقت
النزاع ،فان كان مدعيا بصفة من الصفات االصلية،

اما اذا كان الوصف يف الصفات العارضة ،فان مدعيه

مطالب باالثبات ،الن االصل يف الصفات العارضة
العدم ،والوجود طارئ(.)4

من االمثلة عىل ذلك :اذا اشرتى شخص سيارة

واستلمها وادعى بعد ذلك ان يف السيارة عيبا قديام

لقد بحث علامء االصول يف العوارض التي

وادعى البائع سالمتها من العيوب فالقول للبائع مع

كاجلنون والعته مثال ،وعوارض مكتسبة كاجلهل(.)3

الوجود .وكذا لو دفع شخص الخر عينا ،ثم اختلفا،

تصيب االهلية ،وقسموها اىل عوارض ساموية
فهذه ليس من العوارض االصلية التي يفرتض

وجودها .فقياسا عىل قاعدة (االصل يف الصفات

العارضة العدم) يتطلب االمر اعتبار االصل يف الناس

العقل ،ويف مقابل ذلك يتطلب االمر من يدع بعكس
املصدر السابق ص295؛ سليم رستم باز ،رشح املجلة ،ج،1

ص.22

((( ينظر :حممد فتح اهلل النشار ،املصدر السابق ،ص.143

((( (ان عبء اثبات اخلسارة يف رأسامل الرشكة يقع عىل عاتق
الرشيك الذي بيده راس املال استنادا اىل دفاتره ويكون اقواله

مصدقة بمينه) قرار حمكمة متييز العراق رقم 1955/9/1530

يف  ،1956/1/3العالم ،املبادئ القضائية ،مصدر سبق ذكره
ص227؛ صبحي حممصاين ،فلسفة الترشيع يف االسالم ،مصدر

سبق ذكره ،ص.296

((( ابن نجيم ،االشباه والنظائر ،ص128؛ د .صبحي حممصاين،
فلسفة الترشيع يف االسالم ،املصدر السابق ص.296
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اليمني الن الصحة من الصفات االصلية واالصل فيها

فقال الدافع دفعتها لك قرضا ،وقال املستلم (االخذ)،

بل هي هبة بال عوض ،فالقول يف هذه املسألة للشخص
الدافع املقرض؛ الن مدعي اهلبة يدعي االبراء عن

القيمة ،مع كون العني متقومة بنفسها( .)5وخيرج عن
هذه القاعدة مسائل منها (استثناء عىل القاعدة) ما لو

قال الزوج بعد موت زوجته انه ترصف يف ماهلا باذن

منها وعكس ورثتها ذلك بالقول بانه ترصف يف ماهلا
بال اذن منها وهو ضامن فالقول للزوج مع ان االذن
يعترب من الصفات العارضة ،فكان الواجب ان يكون

القول للورثة ،وكذا اذا اراد واهب اليشء الرجوع عن
هبته وادعى مستلم اليشء املوهوب تلف اهلبة فالقول
((( د .حممد فتح اهلل النشار ،املصدر السابق ،ص.143

((( عيل حيدر ،دور احلكام ،مصدر سبق ذكره ج ،1ص.23

أ.م.د .عيسى خليل خري اهلل  ...أ.م.د .حممد خليل خري اهلل
هنا للموهوب له بال يمني()1؛ الن املوهوب له منكر

للرد وهو شبيه بالوديع اال ان اهلالك والتلف حالة

عارضة طارئة؛ كان جيب القول للواهب.

اهنا متساوية ،وعىل.من يدعي خالف ذلك من اعضاء
الرشكة عبء اثبات ما يدعيه(.)5

وجاء يف حكم ملحكمة التمييز العراقية( :ان

ثاني ًا -قاعدة االصل يف الصفات العارضة العدم

عبء اثبات اخلسارة يف رأسامل الرشكة يقع عىل

تنص املادة  99ثاني ًا من قانون األثبات العراقي

ويكون اقواله مصدقة بمينه)

يف القانون:

رقم  107لسنة « :1979االصل يف الصفات
العارضة العدم» ،وهلذه القاعدة جانب مهم يف ميدان

التطبيق القانوين القضائي( ،)2ويتفرع عن هذه القاعدة

يف القانون عدة قواعد منها.

االصل ان يكون مال كل انسان خالص له من

دون غريه وليس من حق اي انسان ادعاء االشرتاك
فيه ،ومن يدعي ذلك يقع عليه عبء اثبات ذلك(.)3

االصل ان كل انسان له والية نفسه يف ادارة

امواله وعىل من يدعي الوكالة بخصوص ذلك يقع

عليه عبء االثبات(.)4

االصل يف حصص الرشكاء يف رأس مال الرشكة

((( سليم رستم باز ،رشح املجلة ،مصدر سبق ذكره ج،1
ص ،.23عيل حيدر ،رشح املجلة ،ج ،1ص27؛ سليم رستم باز،

ج ،1ص23؛ حممد سعيد املحاسني ،رشح املجلة ،ج ،1ص39؛

م( )1773جملة االحكام العدلية.

((( ينظر :د .رمضان ابو السعود ،اصول االثبات ،مصدر سبق
ذكره ص327؛ سليامن مرقس ،اصول االثبات ،مصدر سبق ذكره
ج ،1ص.94

عاتق الرشيك الذي بيده راس املال استنادا اىل دفاتره
()6

االصل يف العقود ان تكون خالية من اي عيب،

وعىل من يدعي وجود العيب رضورة اثباته بالبينة.

بعد استعراض مفهوم هذه القاعدة يف كل من

الفقهني القانوين واالسالمي نجد االتفاق واضح بينهام
بخصوص الصفات التي مل تكن موجودة مع اليشء،

ولكن حصل وجودها بعده ،تعترب غري موجودة ،وعىل

من يدعي وجودها يقع عبء اثبات ادعائه.

خامتة
من هذا البحث املوجز تعرفنا عىل األمهية الكربى

لقاعدة عقلية هي قاعدة «اليقني ال يزول بالشك» يف
جمال عمل القايض يف تقييم أدلة األثبات املتقابلة التي
يقدمها اخلصمني يف الدعوى ،فهذه القاعدة منحت

القايض أساس ًا ثابت ًا للرتجيح قوامه املنطق السليم .
وأهم النتائج املستخلصة من بحثنا هذا:

((( قرار حمكمة متييز العراق رقم /106ص 1955/يف

((( قرار حمكمة متييز العراق رقم /55م 1منقول 2002/ت

،1955/1/17العالم ،املبادئ القضائية ،ص.16

((( قرار حممة متييز العراق رقم / 100م 1990/1ت  571يف

 ،1956/1/3العالم ،املبادئ القضائية ،مصدر سبق ذكره

 782يف .2002/6/4/
.1990/8/11

((( قرار حمكمة متييز العراق رقم  1955/9/1530يف
ص227
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وظيفة قاعدة «اليقني ال يزول بالشك» يف البينات القضائية املتقابلة

البحوث املحكمة

* أن القواعد الفقهية ومنها قاعدة اليقني ال يزول

* من تطبيقات قاعدة اليقني ال يزول بالشك

يف نصوص موجزة تتضمن احكاما ترشيعية عامة

أوقاته التي أخذت هبا املادة  99أو ً
ال من قانون

بالشك ،هي عبارة عن اصول ومبادئ كلية دستورية

يف احلوادث التي تدخل حتت موضوعها وهي متتاز

باإلجياز يف صياغتها.

* ان االحتاد يف العلة كان الباعث الرئيس يف بداية

ظهور علم القواعد الفقهية الكلية ،حيث أن القاعدة
تنشأ من احتاد فروع جزئية متعددة يف علة واحدة .

* ان قاعدة اليقني ال يزول بالشك تعني ببساطة

أن األشياء حيكم ببقائها عىل أصوهلا حتى يتيقن

خالف ذلك ،وال يرض الشك الطارئ عليها .

* ان قاعدة األصل براءة الذمة يف نطاق البينات

القضائية هي أحدى تطبيقات قاعدة اليقني ال يزول

بالشك  .وان هلا تطبيقات فقهية متعددة ،وأخذت
هبا القوانني املعارصة ومنها عىل سبيل املثال قانون

األثبات العراقي رقم  107لسنة . 1979

* ان قاعدة البينة عىل املدعي واليمني عىل من

أنكر هي من التطبيقات الفرعية لقاعدة اليقني ال يزول

بالشك ،وهلا تطبيقات واسعة يف الفقه والنصوص
القانونية ومنها املادة ( )7من قانون االثبات العراقي
واملادة  77من قانون البينات االردين .

قاعدة فرعية مهمة وهي يضاف احلادث اىل أقرب
األثبات العراقي رقم  107لسنة .1979

* ومن تطبيقات قاعدة اليقني ال يزول بالشك

قاعدة فرعية أخرى هي األصل يف الصفات العارضة
العدم وقد أخذت هبا املادة  99أو ً
ال من قانون األثبات

العراقي رقم  107لسنة .1979

ويف ختام بحثنا هذا نأمل أن تنال القواعد

الفقهية الكلية وتطبيقاهتا القانونية املزيد من عناية

الباحثني ملا هلا من أمهية كبرية تعني واضعي القوانني
ومطبقيه من االستفادة من هذا الرصيد الفكري
املميز الذي هو من نتاج الرتاث العلمي للحضارة
االسالمية  .ومن اهلل التوفيق

امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي

أو ً
ال :كتب اللغة

1.1امحد بن حممد بن عيل الفيومي ،املصباح املنري يف
قريب الرشح الكبري ،مطبعة مكتبة البيان ،بريوت

2.2اجلرجاين ،التعريفات ،مطبعة مكتبة صبيح،
القاهرة1382 ،هـ

* ان فكرة االستصحاب وفكرة بقاء ما كان عىل

3.3اجلوهري ،الصحاح ،مطبعة دار الكتاب العريب،

بالشك ولقد اخذت هبا القوانني املعارصة ومنها

4.4الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،مطبعة املكتبة

ما كان عليه هي من تطبيقات قاعدة اليقني ال يزول

املادة  99من قانون األثبات العراقي رقم  107لسنة

.1979
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مرص.

التجارية ،مرص

5.5حممد مرتىض الزبيدي ،تاج العروس رشح

أ.م.د .عيسى خليل خري اهلل  ...أ.م.د .حممد خليل خري اهلل
القاموس املطبعة اخلريية

النافعة ،مطبعة املدين العربية السعودية بالقاهرة،

6.6مالك بن أنس ،املوطأ ،دار الشعب ،مرص ،الطبعة

1818عبد الكريم زيدان ،املدخل لدراسة الرشيعة

7.7حممد بن أسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،دار

1919عيل حيدر  ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام،

8.8حممد بن عيسى الرتمذي ،جامع الرتمذي ،دار

1991م

9.9مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،دار أحياء

ألوىل 1421 ،هـ  2001 /م

1010النووي ،رشح صحيح مسلم ،دار إحياء الرتاث

الرسحان ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد 1970

1111ثالث ًا :كتب الفقه اإلسالمي وأصول الفقه

العدلية ،كتاب القواعد والبيوع ،مطبعة الرتقي دمشق

ثاني ًا :كتب احلديث
األوىل

ابن كثري بريوت ،الطبعة الثالثة

أحياء الرتاث العريب ،بريوت2000 ،

الرتاث العريب

العريب  -بريوت

1956

االسالمية ،ط ،1املطبعة العربية ،بغداد1964 ،م

تعريب فهمي ،دار اجليل الطبعة األوىل1411 ،هـ -

2020القرايف ،الفروق ،دار السالم للنرش ،الطبعة
2121املاوردي ،أدب القايض ،حتقيق حمي هالل
2222حممد سعيد املحاسني ،رشح جملة االحكام

1212امحد ابراهيم ،،طرق االثبات الرشعية ،مطبعة

1927

1313زين الدين بن ابراهيم بن نجيم ،االشباه و

يف اثراء الترشيعات احلديثة ،مطبعة اركان ،بغداد،

1414سليم رستم باز رشح املجلة ،ط ،3املطبعة

2424مسعود بن موسى فلويس ،القواعد األصولية

1515السيوطي ،االشباه و النظائر يف قواعد و فروع

2525مصطفى ابراهيم الزملي ،اصول الفقه االسالمي

ط1411 ،1هـ.1990 -

والنرش 1991

القاهرة احلديثة ،القاهرة ،مرص

النظائر ،مطبعة اجلاملية بالقاهرة 1328هـ1910 /م
االدبية ،بريوت

فقة الشافعية ،مطبعة دار الكتب العلمية ،بريوت،

2323حمي هالل الرسحان ،القواعد الفقهية و دورها
1986م

حتديد وحتصيل ،مكتبة وهبة للطباعة والنرش2003 ،

يف نسيجة اجلديد ،ج ،1بغداد ،دار احلكمة للطباعة

1616صبحي حممصاين ،فلسفة الترشيع يف االسالم،

2626مصطفى امحد الزرقا ،املدخل الفقهي العام،،

1717عبد الرمحن بن نارص السعدي ،القواعد

2727منري القايض رشح جملة االحكام العدلية ،بغداد،

ط ،3دار العلم للماليني ،بريوت 1380هـ1961 -م
واالصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة

ط ،1مطبعة اجلامعة السورية
1947
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وظيفة قاعدة «اليقني ال يزول بالشك» يف البينات القضائية املتقابلة
رابع ًا :كتب القانون

البحوث املحكمة

عكاز ،التعليق عىل قانون االثبات املرصي ،عامل

2828آدم وهيب النداوي ،رشح قانون البينات

الكتب القاهرة

الثقافة للنرش و التوزيع ،عامن ،االردن1998 ،

االثبات العراقي رقم  107لسنة  ،1979ط ،1مطبعة

واالجراء االردين ،ادم وهيب النداوي ،مكتبة دار

3939عصمت عبد املجيد بكر ،الوجيز يف رشح قانون

2929توفيق حسن فرج ،قواعد االثبات يف املواد املدنية

الزمان ،بغداد1997 ،

1983

4141القانون املدين العراقي رقم  40لسنة 1951

و التجارية ،مؤسسة الثقافية اجلامعة ،االسكندرية،

4040قانون االثبات العراقي رقم  107لسنة.1979

3030جالل العدوي .مبادئ االثبات يف املسائل املدنية

4242القانون املدين األردين رقم  43لسنة 1976

3131حسني املؤمن ،نظرية االثبات القواعد العامة،

القانون املدين املوحد يف البالد العربية ،مطبعة البيان

.1948

4444حممد فتح اهلل النشار ،احكام و قواعد عبء

والتجارية .االسكندرية 1983

االقرار و اليمني ،طبع بدار الكتاب العريب ،مرص،

4343حممد شفيق العاين ،الفقه االسالمي ومرشع
العريب1965 ،م

3232رمضان ابو السعود ،اصول االثبات ىف املواد

االثبات ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،مرص.2000 ،

1986

احلافظ ،بغداد

املدنية و التجارية ،الدار اجلامعية للطباعة والنرش،

4545منري حممود الوتري ،القانون ،ط ،2مطبعة

3333سليامن مرقس ،اصول االثبات يف املواد املدنية،

4646نبيل ابراهيم سعد ،،االثبات يف املواد املدنية و

3434السنهوري ،الوسيط ،طبعة نادي القضاة1983 ،

4747الوقائع العراقية

ط ،2املطبعة العاملية ،مرص1953 ،

التجارية ،منشأة املعارف ،االسكندرية 2000م

3535عبد الرمحن العالم ،املبادئ القضائية ،جملة

خامس ًا :األبحاث

3636عبد السالم ذهني ،املداينات ،،مطبعة املعارف،

االستصحاب ،بحث منشور يف جملة كلية االمام

القضاء1955
مرص1933 ،

3737عبد العزيز السهيل ،احكام القضاء العراقي
عىل مواد القانون املدين ،مطبعة دار التضامن للطباعة
والنرش ،بغداد1963 ،

3838عز الدين الدناصوري و حامد عبد احلميد
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4848عبد اللطيف عبد اهلل عزيز الربزنجي،
االعظم العدد (1978 )4م ،مطبعة االرث بغداد.

