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 ملخص البحث:

لقد جاء البحث المذكور ضمن المستجدات التي عرفها التشريع المغربي حيث كان من ضمنها صدور مدونة الحقوق 

 لي: التي نصت في مادتها الثالثة على ما ي 1العينية

}إذا تعارضت البينات المدلى بها إلثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينهما غير ممكن، فإنه 

 يعمل بقواعد الترجيح بين األدلة ومن بينها: 

 ـ ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه؛

 ـ تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛

 د؛ـ زيادة العدالة والعبرة ليست بالعد

 ـ تقديم بينة النقل على بينة االستصحاب؛

 ـ تقديم بينة اإلثبات على بينة النفي؛

 ـ تقديم بينة األصالة على خالفها أو ضدها؛

 ـ تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد،

 ـ تقديم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة؛

 ـ تقديم البينة السابقة على البينة الالحقة تاريخا؛

 ـ تقديم بينة التفصيل على بينة اإلجمال{.

                                                           
 43. 11م( بتنفيذ القانون رقم 5188نوفمبر  55هـ )8345من ذي الحجة  52في  8.  88.  871لشريف رقم /  الصادر بشأنها الظهير ا 1

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
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وهكذا أصبحت الرغبة ملحة لتوضيح هذه القواعد باعتبارها بوصلة يسترشد بها القاضي لفصل الخصومات وفض  

النزاعات العقارية، وكذا لتقييد ما يمكن تقييده بخصوصها وتخصيص ما يمكن تخصيصه، وهذا كان من بين األسباب الدافعة 

 وتناوله في نطاق الفقه المالكي والقانون المغربي. ضوعالختيار المو

 .العقار في طور التحفيظ، العقار غير المحفظ الفقه المالكي، قواعد الترجيح، البينات،، القاضي :الكلمات المفتاحية

 

 

Compass judge in the real estate field (A study in the light of Maliki 

jurisprudence) 

Preparing the researcher: Yassine Rabi 

Professor of qualifying secondary education, Ph.D in Sharia, College of Sharia, University of Al-

Karaouine – Fez, Kingdom of Morocco 

Abstract: 

The research mentioned came among the developments in the Moroccan legislation, which 

included the issuance of the code of rights in kind, which stipulated in its third article as follows: 

{If the evidence presented is incompatible to prove ownership of a real estate or a real right 

over a real estate, and the combination of them is not possible, then it works by the rules of 

weighting between the evidence, among them are: 

Mentioning the reason for the property submits his lack of explanation; 

Weigh the evidence of the property on evidence of Catch the property (al-Haouz); 

Increased justice and lessons are not in number. 

Weigh the evidence of transfer on evidence of accompaniment; 

Weigh the proven evidence on evidence of banishment. 

Weigh the evidence of authenticity over or against it; 

Submitting multiple testimonials to one testimony 

Submit dated evidence over undated evidence; 

Weigh the previous evidence on the subsequent evidence date. 

Weigh the evidence of detail on evidence of overall}. 

Thus, the desire became clear to clarify these rules as a compass that guides the judge to 

separate discounts and settle real estate disputes, as well as to restrict what can be restricted in 
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 relation to them and allocate what can be allocated, and this was among the driving reasons for 

choosing the subject and dealing with it within the scope of Maliki jurisprudence and Moroccan 

law. 

Keywords: The judge, weighting rules, evidence, Maliki jurisprudence, Protected 

property, the property is in the process of memorization. 

 

 

 المقدمة:

 له، ومن فال مضل هللا يهده أعمالنا، من وسيئاتشرور أنفسنا،  من باهلل ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ هلل، نحمده الحمد إن

 ورسوله. محمدا عبده وأشهد أن له ال شريك وحده إال هللا ال إله له، وأشهد أن فال هادي يضلل

 وبـعـد:

تختلف البوصلة التي يسترشد بها القاضي من مجال إلى مجال ومن تخصص إلى آخر، وبما أن موضوعنا يهم المجال 

 1ليهتدي بذلك إلى معرفة البينة ة القاضي في هذا الشأن تكمن في استخدامه لقواعد الترجيح بين البيناتالعقاري، فإن بوصل

يزن بها حجج ن ايزس الفقهية التي يستخدمها القضاء ألنها مالمعايير والمقايي فهو عالة على تلكم الراجحة من البينة المرجوحة،

 رجحت عليها. ، حتى إذا ما ثقلت إحداهما على األخرىالخصوم

وتبعا لذلك فإن القاضي عندما يتوفر لديه حجتان أو أكثر بالملف، فإنه يبحث أوال عن إمكان الجمع بين الحجج التي بين يديه، 

فإن تيسر له ذلك عمل بكل الحجج وحكم بها جميعا، واعتبر أن كل حجة تشهد بحق، أما إذا لم يمكن الجمع بين البينتين 

جب الرجوع حينئذ إلى قواعد الترجيح بينهما، بحيث تقع المقارنة بينهما للبحث عما يؤدي إلى ترجيح المتعارضتين، فإنه ي

فالترجيح بين الحجج تقنية  رجوحة،إحداهما على األخرى، ليصدر الحكم بمقتضى ما شهدت به البينة الراجحة، وتلغى البينة الم

قوة اإلثباتية، وبمعنى آخر الترجيح هو تقوية إحدى البينتين بمرجح ن من نفس الصنف واليلجأ إليها القاضي عند تعارض حجتي

إذا وقع »يقول األستاذ عبد الرحمان بلعكيد: ؛ من المرجحات التي أشار الفقهاء إليها حيث يعمل بالراجحة منهما وتلغى األخرى

وطة، وأدوات حادة في صناعة تعارض في رسوم الملكية، فإنه يعمل بقواعد الترجيح، وهي قواعد دقيقة، ومقاييس مضب

 .  2«القضاء، الغاية منها منع تضارب األحكام وإنهاء الخصام

                                                           
ة لمالكي/  تطلق البينة ويراد بها عند جمهور الفقهاِء الشهادةُ، وهذا المراد إنما هو عند اإلطالق فقط، وهذا يعني أن جمهور الفقهاء ومنهم ا 1

يأخذون بطرق اإلثبات األخرى غير الشهادة لكنهم ال يطلقون عليها اسم البينة بل يسمونها باسمها، فيقولون مثال في اإلقرار: القضاء 

ه؛ ويظهر باإلقرار إذا كان اإلثبات به، ويقولون في اليمين: القضاء باليمين إذا كان اإلثبات بها، وهكذا. فالبينة عندهم اسم لكل ما يبين الحق

اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وسمى النبي صلى هللا عليه وسلم الشهود بينة لوقوع »وفي ذلك يقول ابن فرحون رحمه هللا: 

)تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج الحكام لإلمام العالمة برهان الدين أبي الوفاء «. البيان بقولهم وارتفاع اإلشكال بشهادتهم

 (.8/818م(: 8332هـ/8381هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى )733اهيم شمس الدين بن فرحون اليعمري المالكي )تإبر

م(: ص: 5111للدكتور عبد الرحمان بلعكيد، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء، الطبعة الثالثة لسنة ) /  وثيقة البيع بين النظر والعمل 2

824. 
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القواعد التي يقع  ( المتعلق بمدونة الحقوق العينية43ـ  11من القانون الجديد رقم )في فقرتها الثالثة وقد تضمنت المادة الثالثة  

أن المشرع المغربي في هذه المدونة قد أخذ  وبما، ل ملكية العقاراتبها الترجيح بين الحجج، خصوصا فيما يتعلق بالتنازع حو

الفقه  أمهاتفيتعين في هذه الورقات دراسة الموضوع في ضوء ، ونحا نحوها بأحكام الفقه المالكي التي وردت في هذا الشأن

  وذلك وفق الخطة اآلتية: ،المالكي

 والترجيح بوضع اليد كاآلتي: تقـديـم بـيـنة المـلك وسـبـبه في : فرعانوتحته 

 .تقديم ذكر سبب الملك على عدم بيانه الفقرة األولى:

 .تـقـديم بـيـنـة المـلـك عـلى بينة الحوز الفقرة الثانية:

 .الترجيح بوضع اليد الفقرة الثالثة:

 كاآلتي: مفصال يم بينة النقل واإلثبات واألصالةتقد في ثم  

 .تقديم بينة النقل على بينة االستـصحابالفقرة األولى: 

  .تـقديم بـيـنة اإلثـبـات عـلى بـيـنة الـنـفيالفقرة الثانية: 

 .تقديم بينة األصالة على خالفها أو ضدهاالفقرة الثالثة: 

 

 كاآلتي: موزعا ةزيادة العدالة وتعدد الشهادفي الترجيح ب أيضا:  فرعانوتحته 

 .الترجيح بزيادة العدالة والعبرة ليست بالعددالفقرة األولى: 

 .تـقديم تعدد الشهادة عـلى شـهادة الـواحدالفقرة الثانية: 

 المـؤرخة والمفـصلة والسابقة تاريخا، وذلك كاآلتي: في تقــديم البـيـنة و

 .تقديم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخةالفقرة األولى: 

 .تقديم البينة السابقة على البينة الالحقة تاريخاالفقرة الثانية: 

 .تـقديم بـينة التفصيل على بينة اإلجـمالالفقرة الثالثة: 

 أهمية البحث:

تعتبر ميزانا يزن بها القاضي الحجج وبوصلة يسترشد بها لمعرفة قواعد الترجيح بين البينات لبحث في أن اوتظهر أهمية 

 االتجاه الصحيح وتجنب التيه في النزاع والملف العقاري ويحتكم إليها للقضاء بالبينة الراجحة وإلغاء البينة المرجوحة، كما

دائما قابلة للتغيير والتحول، فالمدعي األصلي قد يصبح مدعى عليه، وكذلك مراكز الخصوم في الدعوى تبقى  تظهر أيضا في أن

الشأن بالنسبة للمدعى عليه الذي قد ينقلب مدعيا بكل الحق المدعى فيه أو بجزء منه، وتكون ألسباب الترجيح كلمة الفصل عند 

أخرى تساعد القاضي على تحقيق العدالة االعتماد عليها في الفصل بين الحجج، كما أن هذه الضوابط أو القواعد من جهة 

 باألمن القانوني والقضائي. تقاضينوالفصل في النزاع بكل سهولة، وهذا ما قد يترتب عنه اإلحساس لدى الم
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 مشكلة البحث: 

بسبب في األحكام القضائية الموجود وبناء على ما سبق، فإن اإلشكالية المتعلقة بهذا الموضوع تكمن في الخلط والتضارب 

 اته وقيوده المؤصلة تأصيال شرعيا.الرؤية غير الواضحة على أحكام الفقه المالكي وكذا تنبيه

نص في المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية على نفس القواعد والمرجحات المبثوتة في المشرع المغربي قد فبما أن 

شتمالتها من لدن القضاة بوجه خاص والفقهاء والمفتين بوجه المذهب المالكي، فإنه تبقى الحاجة ماسة إلى استعياب حيثياتها وم

الموضوع؛ وعليه فإذا ما قدم كل خصم بينة يعارض بها بينة خصمه ضمن  عام لمنع التضارب والحد من الضبابية حول

 النزاعات العقارية، كيف يتعامل القاضي مع هذا الموضوع؟

 

 تساؤالت البحث:

 :كمن فيتساؤالت عدة ت المذكورةيتفرع على اإلشكالية 

دى تأصيلها في ضوء الفقه ثم ما م وما مركزها في القانون المغربي؟ ؟وصيغها وألفاظها المتعددة معرفة هذه المرجحات

 ثم ما هي قيود وتنبيهات الفقه المالكي على قواعد الترجيح بين البينات؟ وكيف تعامل معها القضاة والعلماء المالكية؟المالكي؟ 

 بحث:أهداف ال

 تتجلى أهدافه من خالل:

ـ مسايرة المستجدات واالرتباط الوثيق لألرض والملكية في تاريخ المغرب بحياة المواطن المغربي، وهي بالنسبة إليه ميراث 

 مقدس، ولو كانت ال تتعدى مساحتها إال بضعة أمتار، الشيء الذي يستدعي االهتمام بقضايا العقار وشؤون األرض.

قواعد بإعمال ات في الدورة االقتصادية وتشجيع االستثمار فيها، وهذا ال يتم إال بحل النزاعات القائمة بصددها إدماج العقارـ 

 ينات المدلى بها من لدن الخصوم.الترجيح بين الب

جهة  امة والملكية العقارية بصفة خاصة، ومنمكانتها في مجال الملكية بصفة عوموقع قواعد الترجيح بين البينات  إبرازـ 

بالغرب اإلسالمي، وإبراز العالقة بين أحكام الفقه المالكي  -الفقهي والقضائي  -المساهمة بإبراز جانب هام من التراث المالكي 

 ومدونة الحقوق العينية بالنسبة لقواعد الترجيح بين الحجج.

والمنازعات العقارية، وعليه  ماتالخصو فصل على طبيعة قواعد الترجيح بين البينات وأهميتها التي تكمن في ـ الوقوف

العهد  في تطوير القضاء الشرعي إلى الناحية العملية التطبيقية هو بغية الوصول فالسعي إلى مثل هذه الدراسات مرماه من

 المصادر األصلية للقانون المدني المغربي. المذهب المالكي أحد  يعد  الحاضر طالما

 منهج البحث:

اعتماد القول وفقهاء المالكية في المسألة، المع تلمس مواطن االتفاق بين  ،الوصفي التحليليذا البحث المنهج في ه سلكت

كما سأحاول ، في المسائل الخالفية، والتحري في نقل األقوال واآلراء الدقة المطلوبة بإذن هللاالمشهور أو الراجح في المذهب 

طالب ثم المطالب إلى فروع ثم الفروع إلى فقرات بغية أن تكون أن تتم دراسة الموضوع دراسة منسجمة، وذلك بتقسيمه إلى م

 الصورة واضحة وشاملة في ضوء الفقه المالكي. 
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ث:ـحـالب 

وقاعدة الترجيح بوضع  تعود إلى مضمون البينتين ستة: مرجح سبب الملك على عدمه، والملك على الحوز،والقواعد التي 

اليد )الفرع األول(، ثم النقل على االستصحاب، واإلثبات على النفي، واألصالة على خالفها أو ضدها )الفرع الثانـي(. وفيما يلي 

 تفصيل كل قاعدة منها على حدة في ضوء أحكام الفقه المالكي:

تـقـديم ، و)الفقرة الثانية( في تقديم ذكر سبب الملك على عدم بيانه)الفقرة األولى( في  ويندرج ضمن هذا الفرع ثالث فقرات:

 )الفقرة الثالثة( في الترجيح بوضع اليد.بـيـنـة المـلـك عـلى بينة الحوز، ثم 

في مفهومه  والمقصود بالملكأهم الحقوق العينية األصلية على اإلطالق، وعنه تتفرع سائر الحقوق األخرى،  حق الملكية هو

حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة تقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك وبالعوض من حيث » :هوالشرعي 

ر حينئذ إال ما إال إذا أقر الشارع وجوده، وال يترتب عليه من اآلثاوعلى هذا األساس فإن الملك ال يكون له وجود ، 1«هو كذلك

استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعال أو »عرف اإلمام األكبر والفقيه ابن عرفة الملك  بقوله: رتبه الشارع عليه، و

، وقوله )بكل أمر( أخرج به االستحقاق فه أدل على ثبوت الملك من التصر، وقد عبر الشيخ بلفظ االستحقاق ألن«حكما ال بنيابة

ببعض األمور فإنه ليس بملك كمن استحق التصرف في المنافع في الشيء فال ملك له فيه، وقوله )جائز( أخرج به التصرف 

لي بغير األمر الجائز فإنه ال يجوز في الملك كإتالف المال وإضاعته، وقوله )أو حكما( يدخل فيه ملك الصبي ألنه حكمي ال فع

 .2وقوله )ال بنيابة( أخرج تصرف الوكيل والوصي والمقدم ،ألنه يستحق ذلك حكما

حق عيني على شيء معين بالذات تعطي صاحبها دون سواه الحق في استعمال ذلك الشيء، واستغالله، هو حق الملكية ف

 .3والتصرف فيه بدون تعسف، وضمن الحدود التي رسمها القانون والنظام العام

الملك فمفرد أسباب، وأسباب كسب الملكية هي الوقائع القانونية والتصرفات المادية والطرق التي تؤدي إلى  وأما سبب

ومن المقرر عند الفقهاء رحمهم هللا أن أسباب كسب الملكية في الشريعة كية شيء معين وتؤهله ليكون مالكا، اكتساب شخص مل

 وهي: اإلسالمية ال تعدوا في الغالب أن تخرج عن أربعة

 إحراز المباحات كإحياء األراضي الموات. - 8

 العقود، كالبيع والشراء. - 5

 الخلفية، كالميراث. - 4

                                                           
هـ(، دار المعرفة ـ بيروت، ب.ط: 113الفروق لإلمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت/  1

4/513. 

هـ( لإلمام أبي عبد هللا محمد بن قاسم األنصاري المشهور بالرصاع 114شرح حدود اإلمام األكبر أبي عبد هللا بن عرفة)ت/   2

 .112: ص: م(8334هـ/8421هـ(، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة األولى)133التونسي)ت

هـ(، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار 8341للدكتور محمد بن معجوز المزغراني )ت / الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي 3

 .18: ص: م(8333هـ/8383البيضاء، الطبعة الثانية سنة )
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 التولد من الشيء المملوك. - 3 

فيقصد بسبب الملك ذكر السبب الذي بواسطته حصل التملك، فإذا شهدت بينتان بملكية عقار معين وبينت إحداهما سبب الملك 

وذلك كما لو قالت بينة المدعي إن هذه الدار لفالن وهو الذي بناها أو ورثها من أبيه مثال، قدمت ذات السبب، ولم تبينه األخرى، 

أو شهدت بينة ما بأن عددا من شجر وقالت بينة المدعى عليه إنها له ولم تزد على ذلك، فإن البينة األولى تقدم على الثانية، 

تشهد األخرى أن تلك الزيتونة أو ذلك العدد من الشجر ملك لمحمد، فتقدم البينة التي الزيتون المعين ملك ألحمد غرسه لنفسه، و

فإن القاضي يسترشد وتبعا لذلك ذكرت السبب وهو الغرس على التي اكتفت بالشهادة بالملك المطلق والمجرد عن ذكر السبب. 

ته بالملك المطلق المجرد عن ذكر السبب؛ ألن كل للذي تضمنت بينته ذكر سبب الملك على الذي شهدت بين بهذه القاعدة ويقضي

الترجيح بسبب الملك عند فقهائنا المالكية أقوى ما يرجح به و؛ 1لكن إحداهما قد زادت مبينة سببهواحدة منهما قد شهدت بالملك 

مه هللا في باب جاء في المختصر الفقهي للشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحات، فإنه يقدم على سائر المرجحات؛ بين البين

نِت اٍج، إالا بِِمْلٍك »الشهادات:  ن ْسٍج، و  ب ِب ِمْلٍك ك  ح  بِس  إاِلا ُرجِّ ، و  ْمٌع ب ْين  اْلب يِّن ت ْيِن: ُجِمع  ن  ج  إِْن أ ْمك  ق اِسمِ و  ، ومثله ما نص عليه 2«ِمْن اْلم 

 اإلمام الزقاق بقوله:  

اُرضٌ  ْن إْن ت ع  ح  جِّ ْمـُع أ وال   بِأ ْسب اِب اْلِمْلِك ر  ا ِمْن ُشهُوٍد واْنت ف ى الج   *** ب د 

ال   ـق اِسِم ف اْقبـ  ل ى اْلِمْلِك إال ِمْن م  ـْن *** ع  ـح  جِّ ر  ْسٍج لِـن ْفـٍس أ ْو نِـت اٍج و  ـنـ   ك 

به إذا تعارضت البينتان بأن شهدت إحداهما بخالف ما شهدت »أنه: المالكي وفي إيضاح السالك للشيخ داود القلتاوي 

 األخرى فال يخلو إما أن يمكن ترجيح إحداهما على األخرى أم ال، فإن أمكن الترجيح قضي بالراجح منهما.

منها: تعيين سبب الملك، فإذا عينت األولى سبب الملك، فقالت: نشهد أنه ملكه من أبيه، أو اشتراه من والترجيح يكون بوجوه: 

 .3«لكه فقط؛ فإن األولى ترجح بسبب تعيين الملكفالن مثال، وأطلقت الثانية فقالت نشهد أنه م

 ومن األلفاظ والصيغ المناسبة لهذه القاعدة نذكر ما يلي:

ح البيّنة التي ذكرت سبب الملك على التي أطلقت: )أوال  (.تُرجَّ

 (.إليه األخرى عمل بالبينة ذات السبب األقوى إذا نسبت كل بينة السبب للشخص نفسه الذي نسبته: )ثانـيا

إذا نسبت إحدى البينتين الملك إلى سبب ونسبته األخرى إلى سبب آخر للشخص نفسه، فإننا نرجح البينة ذات السبب األقوى ف

ومثال ذلك لو أقام أحدهما البينة على أنه اشترى هذه الدار من فالن ونقده الثمن وقبض عمل بها؛ ألن العمل بالراجح واجب، ون

يقضى لصاحب الشراء؛ ألنه يفيد الحكم بنفسه والهبة ال فإنه أن فالنا بعينه وهبه إياها وقبضها،  الدار، وأقام اآلخر البينة على

 تفيد الحكم إال بالقبض.

                                                           
هـ(، مطبعة األمنية ـ الرباط، الطبعة الثانية 8412هب الخالق على شرح التاودي لالمية الزقاق للعالمة أبي الشتاء الغازي الصنهاجي )تموا/  1

 .8/431: م(8322هـ/8472سنة: )

والنشر والتوزيع ـ  هـ(، دار الحديث للطباعة771مختصر الشيخ ضياء الدين أبي المودة خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي )ت/  2

 .557: ص: م(5112هـ/8351القاهرة، طبعة: )

هـ(، تحقيق الباحث: توفيق العمراني، أطروحة لنيل 315إيضاح السالك على المشهور من مذهب مالك للشيخ داود بن علي القلتاوي )ت/   3

: م(5182/2181هللا ـ فاس سايس، السنة الجامعية: )درجة الدكتوراه نوقشت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد 

 .415ص: 
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 (.تقدم بينة مدعي النتاج على بينة مدعي الملك المطلق: )ثـالـثا 

وأقام كل واحد منهما البينة على إذا تنازع اثنان في شيء وادعى أحدهما النتاج وهو الوالدة في الملك ولم يدعه اآلخر، ف

ويلحق بالنتاج كل سبب من أسباب الملك ال يتكرر كنسج الثياب وغزل القطن وحلب ة دعواه، قدمت بينة مدعي النتاج، صح

ْت بِي ِد أحدهما، أتى أحُدهما بِ »؛ قال في المدونة: ، خالفا لألسباب التي تكرروالبناء اللبن وجز الصوف ةً ل ْيس  ب ب يِّن ٍة أ ناه ا ولو أن أ م 

هُ ال  ي ْعل ُمو ْت ِعْند  ل د  ُر ب يِّن ةً أ ناه ا له و  أ ق ام  اآلخ  ْت عن ِمْلِكه بشيء، و  ج  ر  ْت عن ِمْلِكه بشيء، قُِضي  له ال  ي ْعل ُمون  أ ناه ا خ  ج  ر  ن  أ ناه ا خ 

، أ هُ  أ ْيت  الناْسج  ِة، قُْلُت: أ ر  د  اِحِب اْلِوال  مْ بِه ا لِص  : ن ع  الٍِك؟ ق ال    .1«و  ِمْثل  النِّت اِج ِعْند  م 

 

 :القاعدةهذه قيود الفقه المالكي وتنبيهاته على  ومن أهم

 .ال تكون البينة ذاكرةُ السبب أولى بالتقديم إذا لم تنص على شروط الحـيــازة )الفصول الخمسة(: أوال

وط الحيازة المقررة عند الفقهاء، بقى مقيدة بلزوم توفرها على شرتقديم البينة الذاكرة لسبب الملك على الخالية منه تف

اإلمام الزقاق في الميته والمقصود بالفصول الخمسة الشروط التي يجب أن تنص عليها وثيقة الملكية وهي التي نص عليها 

 بقوله: 

ْصٍم بِه ا الِمـلْ  فِْعٌل باِل  خ  ِة أ ْشهٍُر *** و  ْشر  ع  ل ىي ٌد نِْسب ةٌ طُوٌل ك   ُك يُْجتـ 

 ا سيدي عبد الرحمن الفاسي قائال:كما نص عليه

ـعْ  قـ  ـاِزع  طُــوٌل و  ال  ُمــنـ  ـــٍد و  ـْع *** يـ  النِّْسب ةُ م  الِِك و  ُف الم  رُّ  ت ص 

 .ال تقدم البينة إذا شهدت بسبب غير مشروع أو غير ناقل للملكية: ثانيا

لشيء المحوز بسبب ال يخوله ملكية الرقبة كما هو الحال في الحيازة ومعنى ذلك أن يكون الحائز قد وضع يده على ا

ارعة والمساقاة العرضية التي تمنح صاحبها الحق في االنتفاع بالشيء أو استغالله دون ملك الرقبة، مثل اإلجارة والمز

لحائز اغتصب ذلك الشيء أو ، ونفس األمر إذا ثبت أن الحيازة نشأت بسبب غير مشروع، كما لو ثبت أن اوالعمرى واإلسكان

إذا »كان معروفا بالغصب والتعدي، فإن الحيازة ال تنفع صاحبها ولو طالت، وفي ذلك يقول اإلمام ابن فرحون رحمه هللا: 

عرف أصل دخول الحائز في الملك مثل أن يكون دخوله بكراء، أو عارية، أو غصب، أو إعمار، فهو محمول على ذلك وال 

 .2«يأتي بأمر محقق من شراء، أو صدقة، أو هبة ونحو ذلك ينتفع بحيازته حتى

 .ال ترجح البينة الشاهدة بذكر السبب إذا نصت الشاهدة بالملك أَنَّ المدعى فيه َوقََع فِي َسْهِمِه ِمْن اْلَمقَاِسمِ : ثالثا

لشيء المتنازع فيه ملكه اشتراه أو وقع من قيود الفقه المالكي المذكورة أيضا على هذه القاعدة أنه إن أقام أحدهما البينة بأن ا

، فإنه عندئذ ترجح بينة األول كما جاء ه بسبب نتاٍج أو اصطياٍد أو نسجٍ في سهمه من المقاسم أي المغانم، وأقام آخر بينة بأنه ملك

ق اسِ »في المختصر:  نِت اٍج، إالا بِِمْلٍك ِمْن اْلم  ن ْسٍج، و  ب ِب ِمْلٍك ك  ح  بِس  إاِلا ُرجِّ ؛ ألن أمر المغانم قد استقر أنها خرجت عن ملكه «مِ و 

بحيازة المشركين، بناء على أن دار الحرب تملك. بخالف من اشتراها من أسواق المسلمين؛ ألن هذه تغصب وتسرق وال تحاز 

 على المالك إال بأمر يثبت. 

                                                           
هـ( عن اإلمام عبد الرحمن بن القاسم 531هـ(، رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي )ت874المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس )ت/   1

 .3/37: م(8333هـ/8382هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى )838)ت

 .5/814تبصرة الحكام:  /  2

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                 339  

ISSN: 2706-6495 

أنه اشتراها منها، قدمت على التي أثبتت سبب وهذا ما لم يشترها من الغنيمة، فإن شهد »على الالمية: الفاسي ميارة لشيخ ول 

قال ابن القاسم رحمه هللا: هذا إذا لم تشهد البينة األخرى أنه اشتراها من المقاسم، : »التاج واإلكليل للمواقوجاء في ، 1«لملكا

ْت بِي ِد أ  فإن شهدت بذلك فصاحب المقاسم أحق، و ل ْيس  ِن و  ُجال  اه ا ر  اباٍة اداع  اه ا ِمْن ق ال  فِي د  ا ب يِّن ةً أ ناهُ اْشت ر  ُدهُم  ا ف أ ق ام  أ ح  ِدِهم  ح 

انِمِ  غ  اه ا ِمْن اْلم  ْن اْشت ر  هُ: ِهي  لِم  ْت ِعْند  ُر ب يِّن ةً أ ناه ا ن ت ج  اآْلخ  انِِم و  غ   .2«اْلم 

 .و أقدم تاريخاتقدم البينة التي شهدت بسبب الملك على غيرها ولو كانت معارضتها أعدل منها أ: رابعا

، يقول الشيخ علي العدوي في حاشيته على الخرشي نقال عن شيخ أقوى مرجح عند السادة المالكية سبب الملك أو النتاج ألن

ان ْت أ عْ »الشيوخ علي األجهوري:  ل ْو ك  ْت بِاْلِمْلِك اْلُمْطل ِق، و  ِهد  ْن ش  ل ى م  ُم ع  ب ِب تُق دا ة  السا اِكر  اِصلُهُ أ نا ذ  ا ح  الظااِهُر أ ناه ا إذ  ل  ِمْنه ا، و  د 

ْرق انِيُّ  ا ق ال هُ الزا م  لِك  ك  ذ  م  ت اِريًخا ك  ان ْت أ ْقد  ْت أ ْو ك  خ  ل ى »، وقال في موضع آخر: «أُرِّ ُم ُمْطل قًا إالا ع  ب ِب تُق دا ة  السا اِكر  الظااِهُر أ نا ذ  و 

ق اِسمِ  ِة بِاْلِمْلِك ِمْن اْلم  اِهد   .3«الشا

 .كما ال تكون سببا من أسبابهعقود األشرية المجردة ال توجب الملك : خامسا

من حضر رجال اشترى سلعة من السوق فال يشهد أنها ملكه، ولو أقام رجل بينة : »النوازل الجديدة للمهدي الوزانيفي جاء 

يفهم من هذا أن عقود األشرية  .4«ها من ال يملكهاأنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق، كانت لذي الملك، وقد يبيع

المجردة فائدتها أنها ترفع النزاع بين البائع والمشتري ويكون الشراء المجرد حجة على البائع المنكر للبيع فقط، أما األجنبي فال. 

حائز هو التملك إال إذا كان ال وتبعا لذلك، فإن رسوم األشرية المجردة من سبب التملك ال ينتزع بها من يد الحائز الذي يدعي

وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويال، »: في باب الشهادات البائع أو وارثا للبائع؛ قال الشيخ خليل

أ بِي اْلق ائِمِ  اه ا ِمْن ك  اِع أ ناهُ اْشت ر  م  ِف و  »، وقال في موضع بعده من نفس الباب: «وقدمت بينة الملك إالا بِس  رُّ ةُ اْلِمْلِك بِالتاص  ِصحا

ْوٍز ط ال  كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ال باالشتراء ح  ِم ُمن اِزٍع و  د  ع   .5«و 

ا »على مذهب اإلمام مالك، ونصها: ونختم هذه الفقرة بفتوى للشيخ عليش رحمه هللا في كتابه فتح العلي المالك في الفتوى  م 

نْ  ْت ِعْند   ق ْولُُكْم فِيم  اداع ى أ ناه ا ِبْنُت ن اق تِِه ن ت ج  هُ إل ى ف قِيٍه و  ف ع  ُجٍل ف ر  ه ا ِعْند  ر  د  ج  ْت ل هُ ن اق ةٌ ثُما و  اع  ْت ِمْنهُ ض  اع  ض  ْبِع ِسنِين  و  هُ ُمْنُذ س 

اه   اِضُع اْلي ِد بِأ ناهُ اْشت ر  اب  و  لِك  ب يِّن ةٌ ف أ ج  ل هُ ِبذ  ن ٍة و  ْجلِس  اْلُحْكِم ف ق ال  ال  ُمْنُذ س  النااق ةُ م  ْعلُوٍم ف أُْحِضر  هُو  و  ُجٍل م  ا ُمْنُذ ِتْسِع ِسنِين  ِمْن ر 

لُ  ْينِه ا ف ه ْل ال  يُْعم  أ ق ام  ب يِّن ةً أ ناه ا ِهي  بِع  اِضُع اْلي ِد و  هُ و  ع  اُل؟ بِتِْلك  اْلب يِّن ِة أ  أ ْدِري أ ِهي  ن اق تِي أ ْم ال  ف ن از  ْيف  اْلح  هُ:  ْم ك  ا ن صُّ ْبت بِم  ف أ ج 

                                                           
هـ(، طبعة دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء، الطبعة األولى 8175فتح العليم الخالق في شرح المية الزقاق للشيخ ميارة الفاسي )/   1

 .411: ص: م(5111هـ/8353)

هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، 137هير بالمواق )تالتاج واإلكليل لمختصر خليل ألبي عبد هللا محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الش/  2

 .1/524: م(8333هـ/8381الطبعة األولى لسنة )

: هـ(8411هـ(، المطبعة الخيرية بمصر، الطبعة األولى )8813حاشية الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي على الخرشي )ت/  3

 .7/541و  5/553

هـ(، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ الرباط، 8435الجديد للشريف أبي عيسى المهدي الوزاني )تالنوازل الكبرى أو المعيار /   4

 .7/211: م(8331طبعة )

 .557و 552/  مختصر الشيخ خليل: ص:  5
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اضِ   ُل بِب يِّن ِة و  ْم ال  يُْعم  ِ، ن ع  ُسوِل هللاا ٍد ر  ما يِِّدن ا ُمح  ل ى س  ُم ع  الساال  ةُ و  ال  الصا ِ و  ْمُد هلِلا ُل ِبب يِّن ِة اْلُمداِعي اْلح  يُْعم  ْت ت اِريًخا و  م  إِْن ت ق دا ِع اْلي ِد و 

ٍد لِت ْبيِينِ  ما يِِّدن ا ُمح  ل ى س  ُ ع  لاى هللاا ص  ال ى أ ْعل ُم و  ت ع  ان هُ و  ُ ُسْبح  ا هللا  ، و  م  ا ت ق دا م  ب ب  اْلِمْلِك ك  لام  ه ا س  س  آلِِه و    .1«و 

لتي نص عليها فقهاء المالكية؛ يقول شارح الالمية الشيخ ميارة يعتبر تقديم بينة الملك على بينة الحوز من المرجحات ا

مما يقع به الترجيح: الشهادة بالملك، فتقدم على التي شهدت بالحوز، وفي المدونة: لو أقام رجل بينة أن هذه السلعة »الفاسي: 

 .2«ملكه، وأقام آخر بينة أنه اشتراها من السوق، كانت لذي الملك

 لهذا المرجح فصال كامال من كتابه االرتفاق بمسائل من االستحقاق علي الحسن بن رحال المعدانيوقد خصص القاضي أبو 

 هو الفصل الثالث وعنونه بــ)تقديم بينة الملك على الحوز( قال في محصله ما نصه: 

الذي يدعي صاحبه الملكية،  وقد تحصل من هذا كله أن بينة الملك تقدم على بينة الحوز مطلقا، وأن الشراء  يُقدُم عليه الحوزُ »

ويكفي في تشهيره  تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛ . فالمشهور في المذهب المالكي هو3...«وإن لم يدع ذلك قدم عليه الشراء، 

  اقتصار صاحب المختصر عليه وتابعه على ذلك شراحه.

وضع اليد على الشيء مطلقا سواء كان بطريقة  نا هو:ه 4عند الفقهاءالحوز تقدم لنا الوقوف على حقيقة الملك، فبما أنه و

شرعية أم ال كأن يكون بيد السارق أو المغتصب، ويراد به في األحكام القضائية السيطرةُ الفعليةُ والسلطةُ الواقعيةُ على العقار. 

غير ملك، فالحوز شيء  ومعنى ذلك أن الحوز هو وجود الشيء بيد اإلنسان وضمه له أي سواء كان قبُضه له عن ملك أو عن

واضع اليد هنا لم يبين في حوزه ما ينقل الملك، فحوزه بذلك ال يستند لشيء يعارض فمنه،  أخص الملككما أن أعم من الملك 

الملك أو الحيازة، أو بينه لكن وجه مدخله غير ناقل للملكية إما بغصب أو كراء أو وديعة أو غيره، يقول أبو الشتاء الصنهاجي: 

تعارضت بينة الحوز مع البينة الشاهدة على الملك، فإن هذه األخيرة ترجح على البينة األولى؛ ألن الملك أخص من الحوز إذا »

 .5«وأقوى منه، ولعدم معارضة بينة الحوز بينة الملك، إذ ال يلزم من الحوز الملك، وألن األعم ال يقدم على األخص

أرض أو نحو ذلك كان شريكا أم ال وادعى الملكية وتصرف فيه عشر سنين  وهكذا فإنه إذا حاز األجنبي أصالً كدار أو

ال بغصب ونحوه  كإرث أو شراء تصرف المالك بالهدم أو البناء من غير منازع له في ذلك وكان حوزه له بحق شرعي

لك لمنازعه فيه؛ ألن مجرد فيستحقه، وأما مجرد الحوز بدون استناد إلى سبب معتبر كما تقدم فال ينفع مدعيه إذا ثبت أصل الم

 لتي شهدت بالملك ترجح عليه بداهة؛الحوز ال يفيد الملك عند المالكية وهو وإن كان يدل عليه لكن البينة ا

                                                           
: ن طبعة وبدون تاريخهـ(، دار المعرفة ـ بيروت، بدو8533فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك للشيخ محمد عليش )ت/  1

5/417  . 

 .417و 411/  فتح العليم الخالق في شرح المية الزقاق: ص:  2

هـ(، دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء، الطبعة األولى لسنة 8831البن رحال المعداني )ت / االرتفاق بمسائل من االستحقاق 3

 .818إلى  71: ص: من م(5117هـ/8351)

أن يتخذ الرجل األرض ويبين حدودها فيستحقها فال يكون ألحد فيها حق معه، فذلك الحوز، والحوز: الجمع، وكل من »ة هو: / والحوز في اللغ 4

«. ضم شيئا إلى نفسه من مال أو غير ذلك فقد حازه حوزا وحيازة، وحازه إليه واحتازه إليه، وحازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به

 : مادة حوز(.م(8311هـ(، طبع دار صادر ـ بيروت، طبعة )788ال الدين محمد بن مكرم بن منظور )تلسان العرب ألبي الفضل جم)

 .8/324/  مواهب الخالق:  5
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لِك  »يقول العالمة ابن فرحون:    ِهد  ل هُ ِبذ  ْن ش  ان  فِي ي ِد اْلُمداِعي أ ْمِس، ل ْم ي أُْخْذهُ م  اِن أ ناهُ ك  اِهد  ِهد  ش  ْون هُ فِي ي ِدِه ال  ي ُدلُّ ل ْو ش  ؛ أِل نا ك 

ل ْيهِ  ْضِع ي ِدِه ع  ال  أ ناهُ ُمْست ِحقٌّ ل هُ بِو  ل ى أ ناهُ ِمْلُكهُ و   .1«ع 

كما لو  وشهدت لمن بيده العيُن بينةٌ أنها بحوزته، معنى القاعدة إذن أنه: لو شهدت إحدى البينتين بالملك لشخص معين،ف

ففي هذه الحالة تقدم بينة الملك  أرض فعمل على تحويطها بالحجارة وليس معه بينةٌ إال مجرد  الحوز،وضع يده على هكتار من 

 أقوى، والحوز قد يكون لغير ملك. على الحوز؛ ألن الملك

فيد وإذا كنا في معرض الحديث عن الترجيح ببينة الملك، فإنه من المقرر في الفقه المالكي أن االستظهار برسوم األشرية ال ت

من يد حائز، وال يتم ترجيح وتقديم بينة الملك على بينة الحوز في هذه  ي الفقرة األولى، فال ينتزع بهاالملك كما تقدم معنا ف

 الحالة إال إذا تأسس عقد الشراء على أصل ملكية البائع، ونظم ذلك سيدي عبد الرحمن الفاسي في العمل الفاسي بقوله:

اع  ِعْند  التاْسِوي هْ ***   وُد األ ْشِري ْه ال  تُوِجُب الِمْلك  ُعقُ   ب ْل ت ْرف ُع النِّز 

وسببه أن الشراء يكون من المالك وغيره، فالشهادة به ال توجب الملك للمشتري، ولكنها توجب له الحوز؛ يقول ابن رحال 

 .2«تصرف وأن ال منازعإذا شهدت بينة بالشراء ال ينتفع بذلك حتى يشهدوا بطول اليد والحوز وال»المعداني: 

 ومن األلفاظ ذات الصلة بالقاعدة:

 (.بينة الملك أرجح من بينة الحوز، والحيازة بشروطها مرجحة على بينة الملك: )قـاعـدة 

 والقاعدة المذكورة تتكون من شطرين اثنين:

 ا.الشطر األول: يؤدي نفس معنى قاعدة )تقديم بينة الملك على بينة الحوز( التي تقدم شرحه

الشطر الثاني: أن الحيازة المستوفية لشروطها تقدم على بينة الملك الذي يتقدم بدوره على بينة الحوز الذي يتقدم هو اآلخر على 

 مجرد الدعوى أو عند تكافؤ البينتين، أي وفق الترتيب اآلتي:

ذلك ضمن القيود والتنبيهات على وطها على بينة الملك المجرد عنها؛ وسيأتي اإلشارة لترجيح الحيازة المستوفية لشر  -8

 القاعدة.

 لمجرد من الحيازة على بينة الحوز؛ وهو نفس القاعدة التي نحن بصددها.تقديم بينة الملك ا  -5

 ؛ وهو مضمون الفقرة الثالثة من هذا الفرع.وى أو عند تكافؤ البيناتترجيح بينة الحوز )وضع اليد( على مجرد الدع  -4

 :كي وتنبيهاته على القاعدةقيود الفقه المالل وبالنسبة

 .ال تكون البينة الشاهدة بالملك أولى بالتقديم إذا عورضت بالبينة الشاهدة بالحيازة: أوال

وبين الحيازة بمعنى أخص وهي: وضُع اليد على  وضع اليد فقطيفرق السادة المالكية في هذا الصدد بين الحوز المتقدم وهو 

: "من حاز شيئا ة لقوله يمشروعال، وفيكتسب بذلك القوة يه مدةً معلومةً من دون منازعالشيء واالستيالُء عليه والتصرُف ف

 ، 3عشر سنين فهو له"

                                                           
 .8/533/  تبصرة الحكام:  1

 .71/  االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  2

عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن  /  ورد هذا الحديث في المدونة الكبرى لإلمام مالك حيث جاء فيها: عن ابن وهب 3

أنه قال: "من حاز شيئا عشر سنين فهو له" قال عبد الجبار: وحدثني عبد العزيز بن  سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول هللا 

يد لإلمام أبي داود المغربي عن زيد بن بمثله. كما ورد هذا الحديث في كتاب المراسيل مع األسان المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي 
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فالحيازة في معناها األخص هي وضع الحائز يده على الشيء المحوز والظهور فيه بمظهر المالك أي ادعاؤه للملكية مع  

ة أشهر فيما جهل أصل الملك فيه، وكذا التصرف في الشيء طول المدة كعشر سنين فيما عرف فيه أصل الملك، أو عشر

، كما قال الشيخ 1المحوز كالعقار بنوع من أنواع التصرفات كالهدم، والبناء، والغرس ...، أو تفويته بالبيع واإلجارة وغيرها

 سيدي عبد الرحمن الفاسي:

ةُ أ ْشــهٍُر  ـْشر  ـى  ***  ع  فـ  ا ُجِهل  أ ْصلُهُ ك  ْوُز م  ح  ـىو  فـ  ــاُم و   أ ِو الع 

ــعْ  قـ  اِزٌع طُــوٌل و  ال  ُمـــنـ  ــٍد و  ـْع  ***  يـ  النِّْسب ةُ م  الِِك و  ُف الم   ت ُصرُّ

الحيازة قاطعة لحجة المدعي مرجحة على بينة الملكية المجردة عنها؛ يقول الشيخ وهذا كله أقوى من مجرد الملك؛ ألن 

از  أ ْجن بِيٌّ غ  »خليل:  إِْن ح  ال  ب يِّن تُهُ و  ْع، و  ْشر  ِسِنين  ل ْم تُْسم  انٍِع ع  اِكٌت باِل  م  اِضٌر س  ، ثُما اداع ى ح  ف  را ت ص  ِريٍك و  ، وقال ابن أبي 2«ْيُر ش 

حكم التصرف في العقار بالحيازة: ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تُنسب إليه، وصاحبها حاضر عالم »زيد في الرسالة: 

إذا كانت في يد رجل دار حائز لها، : »ما نصه لقاضي عبد الوهاب البغداديوفي المعونة ل ،3«فال قيام له ال يدعي شيئا،

يتصرف فيها مدة عشر سنين فأكثر بالبناء، والهدم، واإلجارة، والعمارة، ينسبها إلى نفسه، ويضيفها إلى ملكه، وإنسان يراه 

 .4«ندنا أن بينته غير مسموعة، ويكون صاحب اليد أولى بهاويشاهده طول هذه المدة، وال يعارضه فيها ... فع

فإذا حاز شخص عقارا وظل ينسبه إلى لنفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه مع 

غير مانع أو عذر  حضور المحوز عليه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة وبملكيته لذلك العقار، وسكت رغم ذلك ولم ينازع الحائز من

 شرعي حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط وال تسمع دعواه وبينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحاز.

وأما الحيازة وهي حوز الشيء عشر سنين على عين ترجح على البينة الشاهدة بالحوز،  وهكذا فإن البينة الشاهدة بالملك

على مجرد مقدم هو الحوز ف وأما، والحوز من باب أولى الملك في شروطها، فهي مقدمة عليهما أي على ما ذكر القائم إلى آخر

 فالمراتب أربع: الحيازة، والملك، والحوز، ومجرد الدعوى. .الدعوى

ذا المعنى فالحيازة به ، وهي غير الحوز الذي تحدثنا عنه،قطة لدعوى المدعي في ملكية الشيءالحيازة في الفقه المالكي مسف

 .عليها المجرد من الحيازة تتقدم على بينة الملك وال يتقدم الملك

 

                                                                                                                                                                                                   
أسلم برواية "من أحاز عشر سنين فهو له". وقد ذهب مالك رحمه هللا إلى أن المرسل صحيح يحتج به؛ ألن الراوي الثقة ال يسعه حكاية 

في في ذلك ترضي هللا عنهم الحديث عن رسول هللا إذا لم يكن م ن سمعه منه ثقةً، والظاهر من حال التابعي أنه عدل مقبول الحديث، ويك

هـ(، دار الفكر للطباعة 388: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم". )تدريب الراوي لإلمام جالل الدين السيوطي )توقوله 

 (.878؛8/814م(: 8311هـ/8313والنشر والتوزيع ـ بيروت، طبعة: )

هـ(، ومعه حاشية أبي العباس الصاوي 8518ام مالك ألبي البركات الشيخ أحمد الدردير )ت/  الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب اإلم 1

 .2/133المالكي، دار المعارف ـ القاهرة، ب.ط: 

 .527/  مختصر خليل: ص:  2

ابعة لسنة هـ(، دار أبي رقراق للطباعة والنشر ـ الرباط، الطبعة الر411الرسالة للشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني )ت/  3

 . 853: ص: م(5117هـ/8351)

هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ 355المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس للقاضي عبد الوهاب البغدادي )ت/  4

 .4/8215: م(8332هـ/8382بيروت، طبعة )
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 يقول اإلمام ابن عاصم:  

ــقْ  ْق  ***  ع شر  سنين  فالت ملُّك  است ح  نبِيُّ إْن ي ُحْز أصالً ِبح   واأل ج 

ع الحضوِر عن ِخصاٍم فيهِ  ْت ُحّجةُ مداعيـــــــــِه  ***  م   واْنق ط ـع 

 نزل منزلة شاهدألن الحيازة تالحائز يكلف بأن يحلف اليمين على صدق دعواه وعلى ملكيته للشيء المحاز، ن من جهة فإو

 .1الحائز إلى أن يضيف إليه اليمين فيحتاج عرفي

 .ولو كان تاريخ الحوز متقدما لك على بينة الحوزترجح بينة الم: ثانيا

هُ هللاُ:  ان تاريخ الحوز متقدما،والمالكية يرجحون الملك على الحوز مطلقا أي ولو ك ِحم  اٍس ر  ْت ب يِّن ةُ »يقول اْبُن ش  ِهد  ل ْو ش 

ْوِز ُمت ق   ل ْو ك ان  ت اِريُخ اْلح  ْوِز، قُِضي  بِب يِّن ِة اْلِمْلِك و  ِر بِاْلح  ب يِّن ةُ اآْلخ  ا بِاْلِمْلِك و  ِدِهم  ًماأ ح  العالمة ابن  ذكره عنتقدم  ، وهو نفس ما2«دِّ

 في االرتفاق.المعداني  رحال

بناء على ما سبق فإن التعارض بين بينة الملك وبينة الحوز هو تعارض حقيقي يستوجب على القاضي الترجيح بينهما كما 

نصت على ذلك المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية بما يلي: }إذا تعارضت البينات المدلى بها إلثبات ملكية عقار أو حق 

ـ تقديم بينة الملك على بينة د الترجيح بين األدلة ومن بينها: ار، وكان الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواععيني على عق

 الحوز؛{.

ه الفصل بين النزاعات، والمراد باليد لليد أهمية كبيرة في تحديد أطراف الدعوى، وهي مدخل ضروري للقاضي الغرض من

ووجود الشيء بيد اإلنسان وضمه له أي سواء كان قبُضه له كما تقدم في قاعدة )تقديم بينة الملك على بينة الحوز( هو الحوز 

يرهما، وضع اليد عليه، وبعبارة وجود الشيء المتنازع فيه بيد المتداعيين أو أحدهما أو غمجرد ، أي عن ملك أو عن غير ملك

عند مجرد لذي يتم إعماله وصاحب اليد عند الفقهاء يسمى الداخل، ومن يدعي شيئا في يد الداخل يسمى الخارج، والترجيح ا

ْح ب يِّن ةُ ُمق ابِلِهِ »هو الترجيح باليد؛ يقول الشيخ خليل: الدعوى أو تكافؤ البينات  بِي ٍد إْن ل ْم ت ْرج   .3«و 

ن ْعلُهُ »لقرافي رحمه هللا: وفي معنى اليد يقول اإلمام ا ل ْيِه و  اِن الاتِي ع  ْنس  أ ْعظ ُمه ا ثِي اُب اإْلِ اِل، و  ااِلتِّص  ْن اْلقُْرِب و  ةٌ ع  اْلي ُد ِعب ار 

ابا  ي لِيِه الدا اِكبُه ا، و  اباةُ الاتِي هُو  ر  الدا ل ْيِه، و  الٌِس ع  اطُ الاِذي هُو  ج  ي لِيِه اْلبِس  ِمْنط ق تُهُ، و  اُر الاتِي هُو  و  ي لِيِه الدا ائِقُه ا أ ْو ق ائُِده ا، و  ةُ الاتِي هُو  س 

ى الْ  ُم أ ْقو  اِء ف تُق دا ِميِعه ا ق ال  ب ْعُض اْلُعل م  ل ى ج  ئِِه ع  ِم اْستِيال  د  اباِة لِع  اِكنُه ا ف ِهي  ُدون  الدا اِكُب الدا س  ُم ر  يُق دا ا، و  فِِهم  ل ى أ ْضع  ْيِن ع  ع  ي د  اباِة م 

هٌ هُو  ُمتاج  ائِِق، و  ل ى السا  .4«ي ِمينِِه ع 

وظاهر اليد يدل على الملك عند الفقهاء، لكن ال تثبت الملكية بهذا الظاهر؛ ألن اليد أنواع، فقد تكون محقة، وقد تكون مبطلة، 

 .5تى كانت بينته أرجح فإنها تقدموقد تكون يد مالك، وقد تكون يد أمانة، ويبقى الخارج أو المدعي مطالبا بالبينة فم

                                                           
  .3/278/  النوازل الكبرى:  1

 .1/527/  التاج واإلكليل:  2

 .557/  مختصر خليل: ص:  3

 .3/71/  الفروق:  4

 .8/531/  تبصرة الحكام:  5
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المدعي الذي ال بينة له مع أداء اليمين من  إذا كانت العين في يد أحد األشخاص كان أولى بها من أنه:إذن قاعدة المعنى ف 

أن اليد ظاهرها يدل على الملك فقد حصل سبب أقوى من المدعي، ونفس األمر يطبق إذا أدلى ؛ وسبب هذا الترجيح واضع اليد

ومفهوم ذلك ، ، ولآلخر بينة فقطال واحد منهما ببينة تعارض بينة اآلخر أو تكافئها، فترجح بينة صاحب اليد؛ ألن له بينة ويدك

، فالمشهور في المذهب المالكي في هذه الحالة تقديم بينة الملك بينةدهما وال بينة له، وأقام اآلخر أنه إذا كانت العين في يد أح

وهكذا فاليد تعتبر مرجحا من المرجحات األخيرة التي يستند إليها ؛ وهو ما سبق لنا بيانه ز )صاحب اليد(الملك على بينة الحو

 السادة المالكية كما يعد وضع اليد على المدعى فيه قرينة على الملكية في حالتين:

 : عند تكافؤ بينات المتداعيين وتعادلها، والشيء المتنازع فيه بيد أحدهما.األولى 

 : عند مجرد الدعوى حيث إنه ال بينة للمدعي إال مجرد دعواه، والشيء المتنازع فيه بيد المدعى عليه.  انيةالث 

أ تْ صاحب التحفة الحالتين معا بقوله: وقد ذكر  افـ  ك  ى أ و  ا ْن *** تـ  ِد الداْعو  را ع  ُمج  اْلي ُد م  بِنْ  و  اْسـتـ  ت اِن فـ  يِّـنـ   بـ 

ان  »قوله: ي ابن فرحون لقاضوجاء في التبصرة ل إِْن ك  ال ِة الشاْيُء و  د  ي ا فِي اْلع  او  ت س  ا ب يِّن ةً و  اِحٍد ِمْنهُم  أ ق ام  ُكلُّ و  ا و  ِدِهم  فِي ي ِد أ ح 

ع  اْلي ِمينِ  ُم ل هُ بِِه م  ائًِزا، ف يُْحك  ْونِِه ح  لِك  لِك  انُِب الاِذي ِبي ِدِه ذ  ح  ج   .1«ُرجِّ

 لـقاعدة:ومـن ألـفاظ هـذه ا

 (.: )اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينة منازعهاثانيا. )اليد إنما تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق( :أوال

يده إلى شيء ال يخرج من يده  : )األصل كل من سبقترابعا .)اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها( :ثالثا

 . 2: )األصل بقاء األمالك بيد مالكها ال تنقل إال بدليل(امساخ .بيقين( إال

ر  يبقى و ْن أ ْنك  ل ى م  اْلي ِميُن ع  ل ى اْلُمداِعي و  . فقد 3"األصل في الترجيح باليد عند المالكية قوله صلى هللا عليه وسلم: "اْلب يِّن ةُ ع 

وإلى هذا األصل أشار اإلمام عل على المدعى عليه إال اليمين؛ ججعل النبي صلى هللا عليه وسلم جنس البينة على المدعي، ولم ي

ا ي ْحلُِف؛ أِل نا الْ »ابن يونس بقوله:  إِنام  ي ْحلُِف و  ائٍِز، و  ي ْبق ى الشاْيُء بِي ِد ح  ق ط ت ا، و  اف أ ْت اْلب يِّن ت اِن س  ا ت ك  إِذ  ا ل ْم و  أ ناهُم  ق ط ت ا ك  ا س  ب يِّن ت ْيِن ل ما

ُم: "اْلب يِّن ةُ ع  ي ُكون   الساال  ةُ و  ال  ل ْيِه الصا ل ى اْلُمْنِكِر اْلي ِميُن لِق ْولِِه ع  ب  ع  ج  ى، ف و  ب قِي ْت الداْعو  "ا، و  ر  ْن أ ْنك  ل ى م  اْلي ِميُن ع  ، 4«ل ى اْلُمداِعي و 

المدعى في أظهرت له السبق واألولوية، فيده  وأما من جهة المعقول فقد استدل المالكية أيضا بأن بينة الداخل أولى؛ ألن يده على

 .5قرينة دالة على ملكيته له فهو له لفضل قوة سببه، ولم يبق للمدعي على المدعى عليه إال اليمين

 :الفقه المالكي على القاعدةوتنبيهات قيود ومن 

 .تعتبر اليد مرجحا بشرط أداء اليمين: أوال

                                                           
 .531؛8/537/  تبصرة الحكام:  1

 .811و 17. االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص: 3/71/  الفروق:  2

اِت، 3 ه اد  ل ى ا / أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، ِكت اُب الشا اء  فِي الب يِّن ِة ع  ا ج  لُمداِعي. صحيح اإلمام البخاري ألبي عبد هللا محمد بن ب اُب م 

 هـ(.8355هـ(، دار طوق النجاة، الطبعة األولى )521إسماعيل البخاري الجعفي )ت

هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، 8175اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام للشيخ محمد بن أحمد ميارة الفاسي )ت/  4

 .8/71 :ب.ط

 .5/311/  المعونة للقاضي عبد الوهاب:  5
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ْح »بن إسحاق:  يقول سيدي خليلفيه أداُء اليمين لتأييد دعواه؛  نازع  فيشترط الستحقاق واضع اليد الشيء  المت  ِبي ٍد إْن ل ْم ت ْرج  و 

ْشهُور»عبارة ابن الحاجب في الشهادات: ، و«ن ةُ ُمق ابِلِِه ف ي ْحلِفُ ب يِّ  ع  اْلي مين على اْلم  اِوي م  اْلي د مرجحة ِعْند التاس   .1«و 

 .رضها بينة أقوى منهاتعتبر اليد مرجحا ما لم يعا: ثانيا

ْح ب يِّن ةُ ُمق ابِلِهِ »وهو مفهوم قول سيدي خليل في المختصر:  ِبي ٍد إْن ل ْم ت ْرج  أي أن اليد من المرجحات ما لم ترجح بينة مقابل « و 

 .اليد، فإن رجحت بأي مرجح كان فإنه يقضى به لمقابل اليد، ويحلف ويسقط اعتبار اليد

 .حا إذا علم أن أصل مدخلها غير ناقلال تعتبر اليد مرج: ثالثا

عبد يقول  خل أو كان أصل المدخل هذا ناقال؛ومعنى هذا أن وضع اليد على الشيء ال يكون معتبرا إال إذا جهل أصل المد

والترجيح يكون أيضا بيد أي كون الشيء دارا أو عرضا أو نقدا أو نحو ذلك في حوزه »: في شرحه للمختصر الباقي الزرقاني

 .2«تساوي البينتين في الشهادة بالملك لما لم يعرف أصلهمع 

قد أغفلت التنصيص على سلوك الترجيح باليد حقوق العينية في مادتها الثالثة مدونة الإلى أن  وتجدر اإلشارة في هذا المقام

اكتفى فيما لمشرع المغربي ا إال أن حجج ليس من ضمنها الترجيح باليد،حيث اكتفت بذكر عشرة قواعد للترجيح بين البينات وال

باإلحالة على الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي ضمن المادة األولى من نفس القانون، ومن لم يرد فيه نص 

ثم يتعين التمسك في هذا الموضوع بالمشهور في المذهب وتطبيقه باعتبار الترجيح باليد قاعدة من قواعد الترجيح يجب سلوكها. 

  هللا أعلم.و

بينة النقل على بينة االستـصحاب )الفقرة األولى(، تـقديم بـيـنة اإلثـبـات عـلى بـيـنة  تقديموتحت هذا الفرع ثالث مرجحات: 

 لثة(.الـنـفي )الفقرة الثانية(، وتقديم بينة األصالة على خالفها أو ضدها )الفقرة الثا

 

ل ى ُمْست ْصِحب ةٍ »عبر عنه الشيخ خليل بقوله: هذا هو المرجح الذي  ِبن ْقٍل ع  بِالن ْقل»قصده صاحب الالمية بقوله: ، و«و  من  «و 

ٍة  خالل البيت اآلتي: الـ  ــد  ْيـِد ع  ز  ـْوٍز و  ل ى ح  ِمْلـٍك ع  بِا ***و  ـال  و  ا ق ْد أصِّ اإِلْثب اِت أ ْو م    لن ْقل و 

من اْلُمْستقبامن الماضي ف األ صل بقي الزا معناه: أ نا ما ثبت فاب االستصحو بةلُؤه في الزا لك  ،، مأْخوٌذ من اْلُمصاح  وهو ب قاُء ذ 

د ما يغيّره اأْل مر القاعدة المسلمة عند جمهور ، وتضيه الناقلفإذا ثبت ما يغيره انتقل عن حالته األصلية إلى ما يق، ما لم يُوج 

األصوليين والفقهاء هي بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خالفه، فاألصل هو االستصحاب وهو ما يتمسك به أوال بشروطه 

ل عن وأركانه إلى أن يثبت الناقل، فإذا وقع االستدالل بحجج متعارضة وكانت إحدى الحجج تتمسك باألصل واألخرى تثبت النق

ذلك األصل ِصير إليه وُرجحت الناقلة على الحجة المستصحبة لألصل وال مجال حينئذ للعمل باالستصحاب؛ ألن هذا األخير ال 

 يلجأ إليه المجتهد حينما يظفر بدليل جديد مغير للحكم السابق.

                                                           
جامع األمهات للفقيه جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبي عمرو الشهير بابن الحاجب الفقيه المالكي واألصولي النحوي /  1

 .317: ص: م(8331هـ/8383هـ(، دار اليمامة ـ بيروت، الطبعة األولى )131والمقرئ )ت

هـ(، وبهامشه حاشية الشيخ 8133الزرقاني على مختصر خليل للشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني المصري )ت / شرح 2

 .7/412محمد البناني، دار الكتب العلمية ـ بيروت، د.ت: 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                 346  

ISSN: 2706-6495 

بينة المستصحبة لذلك األصل، فالبينة معنى القاعدة: أن البينة الشاهدة بالنقل عن األصل ترجح وتقدم على الفإن وبناء عليه  

فإذا ذا األصل فتسمى البينة الناقلة، التي تثبت األصل المنقول عنه يقال لها البينة المستصحبة وأما البينة التي تنقل الملك عن ه

عقار لمحمد شهدت بينة أن هذا العقار مثال ألحمد ال يعلمون أنه خرج عن ملكه بناقل شرعي، وشهدت بينة أخرى بأن ذلك ال

اشتراه من أحمد أو وهبه له وحاز قبل المانع، فإن هذه األخيرة تقدم؛ ألنها علمت ما لم تعلمه البينة األخرى، وبالتالي يعمل 

ومن مات عن دار مثال وادعى ولده أنها لم تخرج عن ، بالبينة الناقلة فتكون راجحة وتلغى البينة المستصحبة فتكون مرجوحة

وت، وأقام على ذلك بينة، وأقامت الزوجة بينة أنه أعطاها لها في صداقها، فإن بينتها تقدم؛ ألنها ناقلة، وبينة ملك أبيه إلى الم

 .1االبن مستصحبة

 ومن الصيغ واأللفاظ القريبة لمعنى هذه القاعدة:

ح البيّنة النّاقلة عن األصل على المستصحبة له(.أوال : ثالثا لألصل(.عن األصل على المثبتة : )ترجح الشهادة الناقلة ثانيا : )تُرجا

: )األصل التساوي سادسا : )اليقين ال يزول بالشك(.خامسا : )األصل براءة الذمة(.رابعا .)تقدم البيّنة النّاقلة على المستصحبة(

: تاسعا (.: )األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتهثامنا : )األصل بقاء ما كان على ما كان(.سابعا حتى يثبت المرجح(.

: )األصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح عاشرا )األصل إطالق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره(.

 .2صريح على خالف ذلك(

قد تقرر في كتب الفقه المالكي أن البينة الناقلة تقدم على البينة المستصحبة، ومعتمد المالكية في اعتبار شهادة النقل ما جاء و

ِة:الكبرى في المدونة  ل ى اْلِحي از  ِة ع  ه اد  ، ي ُحوُزه ا » فِي الشا ْشِر ِسِنين  ُجٍل ُمْنُذ ع  اٍر أ ناه ا فِي ي ِد ر  ل ى د  ِهُدوا ع  أ ْيت  إْن ش  قُْلُت: أ ر 

ارُ  ار  د  ُر اْلب يِّن ة  أ نا الدا أ ق ام  آخ  ي ْبنِي، و  ي ْهِدُم و  يُْكِريه ا و  ي ْمن ُعه ا و  ْنِزل ِة و  ْيِه، بِم  ِهي  فِي ي د  ِة و  ل ى اْلِحي از  الٌِك الاِذي أ ق ام  اْلب يِّن ة  ع  ُل م  هُ، أ ي ْجع 

الِكٌ  ُل م  ي ْجع  الٍِك، و  ْيِه أ ناه ا ل هُ ف ي ُكوُن أ ْول ى بِه ا فِي ق ْوِل م  ِهي  فِي ي د  ِهدُ  الاِذي يُقِيُم اْلب يِّن ة  و  ا ش  ة  إذ  ْنِزل ِة اْلِمْلِك؟اْلِحي از   وا ل هُ بِه ا بِم 

ائِبًا ُسئِ  ان  غ  إِْن ك  ة  ل هُ، و  يُْكِري ف ال  ُحجا ي ْهِدُم و  اهُ ي ْبِني و  اِضًرا ي ر  ان  ح  ا ك  الٌِك: إذ  : ق ال  م  ْيِه، ف إِْن أ ت ى ِبب يِّن ٍة أ ْو ق ال  اُر فِي ي د  ل  الاِذي الدا

ِمُعوا أ نا أ   اٍع ق ْد س  م  اه ا ل هُ، ُدون  الاِذي أ ق ام  الْ س  م  ف أ ر  ان  أ ْمًرا ق ْد ت ق اد  ا ك  ، إذ  ار  ى ه ِذِه الدا هُ ق ْد اْشت ر  دا الٌِك: أِل نا ن ة  أ ناه ا ل هُ. ب يِّ ب اهُ أ ْو ج  ق ال  م 

ل ْته ا الْ  او  ت د  ْت، و  لُه ا ق ْد بِيع  ْن أ وا اِء، ل ْم ه هُن ا ُدوًرا ق ْد ُعِرف ْت لِم  ر  ل ى أ ْصِل الشِّ اٍن ف ل ْو ُسئِل  أ ْهلُه ا اْلب يِّن ة  ع  م  ْت ُمْنُذ ز  ِحيز  اِريُث و  و  م 

ع  اْلِحي   اِع م  اِن، ف أ ت ى بِالسام  م  ْفُت ل ك  فِي ت ط اُوِل الزا ص  ا و  ا ك ان  ِمْثل  م  . ف إِذ  اع  لِ ي ِجُدوا إالا السام  ذ  اه ا ل هُ. ك  ِة ف أ ر  إِْن ل ْم از  الٌِك: و  ك  ق ال  م 

ائِبًا، ف ق ِدم  ف أ ق ام  اْلب يِّن ة   ار  غ  ان  الاِذي ي ْطلُُب الدا ك  ِة، و  ه اد  ال  بِالشا اِع و  أ ْيت ه ا ل هُ ي أِْت بِالسام   .3«أ ناه ا ل هُ ر 

ُم اْلب يِّن ةُ ال»ابن فرحون هذا المرجح بالقول:  عللكما  تُق دا ار  ف ْرٌع: و  ِمث الُه ا: أ ْن ت ْشه د  ب يِّن ةٌ أ نا ه ِذِه الدا ب ِة، و  ل ى اْلُمْست ْصح  نااقِل ةُ ع 

ى ت ْشه ُد اْلب يِّن ةُ اأْلُْخر  ْن ِمْلِكِه إل ى اآْلِن، و  ْت ع  ج  ر  ال  ي ْعل ُمون ه ا خ  ٍة، و  ْيٍد ب ن اه ا ُمْنُذ ُمدا اه ا ِمْنهُ ب عْ  لِز  ا اْشت ر  ، ف اْلب يِّن ةُ النااقِل ةُ أ نا ه ذ  لِك  د  ذ 

ب ةُ ل ْم ت ْعل مْ  اْلُمْست ْصح  ْت و  لِم  منها: والترجيح يكون بوجوه »الشيخ داود القلتاوي رحمه هللا إذ يقول هو اآلخر: ونحو ذلك ، 4«ع 

                                                           
 .417/  فتح العليم الخالق في شرح المية الزقاق: ص:  1

. 8/837م(: 8377هـ(، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثالثة )8521ي بن عبد السالم التسولي )ت/ البهجة في شرح التحفة ألبي الحسن عل 2

 .8/418تبصرة الحكام: 

 .3/33/  المدونة الكبرى:  3

  .8/418/  تبصرة الحكام:  4
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ال يعلمون أنها خرجت عن ملكه إلى ترجيح البينة الناقلة على البينة المستصحبة، مثل أن تشهد بينة أن هذه الدار لزيد أنشأها،  

 .1«اآلن، وتشهد أخرى أن عمروا اشتراها منه بعد ذلك، فالناقلة مقدمة؛ ألنها علمت ما لم تعلم األخرى

استند المالكية إلى القول بأن األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وبقاء ما كان على ما كان عليه، من جهة المعنى فقد و

ت العارضة، وبراءة الذمة، فال يحكم بخالف األصل إال بالبينة، وعليه تُقدام البينة التي تثبت انتقال الشيء عن وعدم وجود الصفا

ح على التي تثبت بقاءه عليه  .2؛ ألن البينة الناقلة علمت والمستصحبة لم تعلمأصله وتُرجا

 كاآلتي: قيود الفقه المالكي وتنبيهاته على القاعدةومن جهة فإن 

 .ال تقدم بينة النقل إال إذا بينت السبب: أوال

وهذا أصل بين لدى السادة المالكية بحيث إنه ال ينتزع الشيء عقارا كان أم غيره من ذي اليد حتى يبين الخارج )المدعي( 

ه، فإنه يأمر سببا صالحا لالنتقال إليه، ومثال ذلك إذا عاين القاضي كون المال في يد إنسان ويدعيه لنفسه، ثم رآه في يد غير

 بالرد إليه إذا ادعاه ذلك الرجل إلى أن يبين سببا من أسباب االنتقال إليه.

ا الشاْيِء »يقول في هذا القيد العالمة ابن فرحون رحمه هللا:  ا بِه ذ  ذ  ْصِمِه ُمْنُذ ك  نًا أ ق را لِخ  ُجٍل بِأ نا فاُل  ْت ب يِّن ةٌ لِر  ِهد  ا ش  إِذ  ف ْرٌع: و 

ال  ن ْعل ُم اْلُمت ن از   هُوُد و  إِْن ل ْم ي قُل الشُّ ِة، و  ه اد  يُْكت ف ى بِه ِذِه الشا ْشهُوِد ل هُ، و  ى لِلم  ْن ِمْلِكِه إل ى اآْلِن؛ أِل نا ُحْكم  ِع فِيِه ف إِناهُ يُْقض  لِك  ع  ُخُروج  ذ 

ِعيِه ب ْعد   ا ي دا ِة م  ل ْيِه ب ي اُن ِصحا ٌب، ف ع  اِر ُمْست ْصح  ْقر  كِ  اإْلِ ْمال  لِك  ِمْن أ ْسب اِب اإْلِ ْيِر ذ  ْشهُوِد ل هُ أ ْو بِغ  اٍء ِمْن الم  لِك  بِِشر   .3«ذ 

 .تقدم البينة الناقلة ولو كانت سماعا: ثانيا

 رحمه هللا في المدونة الكبرى.وهو نفس ما تقدم ذكره من خالل كالم اإلمام مالك 

 .ن األولى ناقلةتقدم بينة اإلكراه على بينة الطواعية؛ أل :ثالثا

إذا شهدت بينة على أحد »، جاء في البهجة عند التسولي رحمه هللا: ل في الناس الطواعية ال اإلكراهوهذا مبني على أن األص

، «بأنه زنى مكرها، وشهدت األخرى بالطواعية، قدمت بينة اإلكراه؛ ألنها ناقلة عن األصل، إذ األصل في الناس الطواعية

قًا لم »ما نصه:  وقال في موضع آخر اه أعمل؛ أِل ناها أثبتت ح  ْكر  ى بالطواعية، ف ب يِّن ة اإْلِ اِه، وشهدت أُْخر  ْكر  وإذا شِهدت بينة بِاإْلِ

 . 4«يكن

فأجبت: الحمد هلل، بينة »... ونص الغرض منه:  ،مهدي الوزاني في النوازل الصغرىفقيه جواب للنختم هذه الفقرة بو

الملك ألنها ناقلة، وبينة الملك مستصحبة، ومن المعلوم المقرر في دواوين الفقه أن الناقل أولى من  التصيير مقدمة على بينة

المستصحب؛ ألن التي شهدت باستمرار ملك القائد للدار إلى أن مات لم تطلع على التصيير فكانت كالعدم ... وقال الزرقاني 

شهد أنه أنشأها وال يعلمونها خرجت عن ملكه إلى اآلن، وتشهد على قول المختصر: )وبنقل على مستصحبة( ما نصه: كأن ت

  .5...«الناقلة آلخر أنه اشتراها منه فتقدم؛ ألنها علمت ما لم تعلمه المستصحبة 

                                                           
 .414/  إيضاح السالك على المشهور من مذهب مالك: ص:  1

 .8/418/  تبصرة الحكام:  2

 .8/411م: /  تبصرة الحكا 3

 .571؛577؛8/837/  البهجة في شرح التحفة:  4

هـ(، طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ المغرب، سنة 8435النوازل الصغرى للشريف أبي عبد هللا سيدي محمد المهدي الوزاني )ت/  5

 .3/483: م(8335هـ/8385الطبع )

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                 348  

ISSN: 2706-6495 

   

، ويعبر عن ذلك بقاعدة فقهية وأصولية وهي أن نافيةدى البينات مثبتة واألخرى قد يكون سبب الترجيح يرجع إلى كون إح

تعرف البينة المثبتة بأنها تلك التي تثبت أمرا عارضا، أي فعالً، أو وصفاً، أو حكماً، كصحة عقد (، والمثبت مقدم على النافي)

تنفيه فكانت المثبتة أولى ألنها  أو شيء متنازع فيه، فتقدم على النافية له؛ ألن المثبتة أثبتت حكماً زائداً على األصل والثانية

 تشتمل على فائدة لم تشتمل عليها األخرى، والزيادة معها زيادة علم.

ومعنى اإلثبات في الشهادات هو إثبات الشهود للشيء المتنازع فيه، كإثبات الحوز في العطية أو الرهن فالشاهدة به مثبتة، 

ام مثبتة فتقدم؛ لكونها علمت ما لم تعلمه األخرى، وألنها مقتضية لصحة وإثبات أنه أوصى وهو تام العقل، فالتي شهدت بالتم

البينة المنفية فهي التي تنفي األمر العارض وتبقي األمر على األصل، أي يتمسك شهودها بالبراءة أو  الـنافـيأما و، العقود

نازعت بينتان في حوز العطية أو الرهن األصلية ويشهدون بعدم ثبوت كل ما يخالفها بحيث يكتفون باستصحاب األصل، فإذا ت

مثال، فإن البينة الشاهدة بعدمه نافية، والبينة الشاهدة بثبوته وصحته مثبتة، فاألولى مقتضية لبطالن عقد، والثانية مقتضية 

 .1لصحته

تعلقها نسبة ثبوتية أو تكون معنى القاعدة كما جاء على لسان فقهاء المالكية: أن البينة المثبتة هي البينة التي يكون مهكذا فإن و

مقتضية إلثبات حكم أو صحة عقد، والبينة النافية هي التي بخالف ذلك، مثل أن تشهد بينة أنه باع العقار المعين، وتشهد بينة 

ذه أخرى بأنه لم يبع ذلك العقار المعين، ومثل أن تشهد بينة بحوز الهبة أو الرهن وتشهد بينة أخرى بأنه لم يحز سواء عبرت ه

كذلك األمر إذا شهدت إحدى البينتين بأن الصدقة مثال وقعت في حال مرض ، البينة بالنفي أو قالت مثال: استمر بيد الواهب

الموت، وذلك قصد التوصل إلى إبطالها، وشهدت البينة األخرى بأن الصدقة وقعت في حال الصحة، فتقدم البينة التي شهدت 

إنشاء التبرع، ألنه من المعروف فقها أن الصدقة باطلة إذا وقعت في مرض موت بالصحة على التي شهدت بالمرض عند 

 . 2المتبرع ومات من ذلك المرض

 ومــن ألــفاظ هــذه الــقاعــدة:

لى : )من أثبت أورابعا : )المثبت أولى من النافي(.ثالثا : )اإلثبات أولى من النفي(.ثانيا : )ترجح البينة المثبتة على النافية(.أوال

: )األصل تقديم المثبت على سابعا : )ترجيح البينات باإلثبات أصل(.سادسا : )المثبت مقدم على النافي(.خامسا ممن نفى(.

 .3: )األصل أن البينة المظهرة للزيادة أولى(ثامنا النافي(.

                                                           
مكتبة الرياض  هـ(،314بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )تالكافي في فقه أهل المدينة للحافظ أبي عمر يوسف /  1

 .5/388م(: 8311هـ/8311الحديثة ـ الرياض، الطبعة الثانية سنة )

اء، الطبعة هـ(، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيض8541حاذي الرفاق إلى فهم المية الزقاق للشيخ أحمد بن محمد الرهوني التطواني )ت/  2

 بتصرف. 513: ص: م(5113هـ/8353األولى لسنة )

. اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة لصاحبها أبي الحسن علي بن عبد الواحد 443؛5/818و  8/812/ البهجة في شرح التحفة:  3

هـ(، دار ابن حزم ـ بيروت، 8583ي )تهـ(، مع شرحها للعالمة محمد بن أبي القاسم السجلماس8127األنصاري السجلماسي السلوي )

 .135م(: 5182هـ/8341الطبعة األولى سنة )
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ْن »يقول الحافظ ابن عبد البر:  ؛تقدم على الحجة النافية لهاالحجة المثبتة للحقوق واألشياء أن في الفقه المالكي المشهور ف  م 

ا أ ْصٌل ِمنْ  ه ذ  اِهُد اْلُمْثبُِت ال  الناافِي، و  ا الشا إِنام  اِهًدا و  ْيُرهُ ل ْم ي ُعْد ش  أ ْثب ت هُ غ  ْيئًا و  ْت ِمْثل   ن ف ى ش  ض  ار  ا ت ع  اِت إِذ  ه اد  أُُصوِل اْلفِْقِه فِي الشا

ا  لتقديم بينة اإلثبات على بينة النفي بعدد من األدلة النقلية والعقلية: وقد استدل الفقهاء المالكية، 1«ه ذ 

ِهد  »اإلمام البخاري في صحيحه بقوله في كتاب الشهادات: فقد استندوا لعدة أدلة منها ما رواه فأما من جهة النقل،  ا ش  ب اُب إِذ 

لِْمن ا ذ   ا ع  : م  ُرون  ق ال  آخ  ْيٍء، و  اِهٌد أ ْو ُشهُوٌد ِبش  .ش  ِهد  ْن ش  ُم بِق ْوِل م  ، يُْحك  لاى هللاُ  لِك  ا أ ْخب ر  ِبال ٌل: "أ نا النابِيا ص  م  ا ك  : ه ذ  ْيِديُّ ق ال  الُحم 

ِة ِبال لٍ  ه اد  ذ  النااُس بِش  " ف أ خ  لِّ ق ال  الف ْضُل: "ل ْم يُص  ْعب ِة"، و  لاى فِي الك  لام  ص  س  ل ْيِه و   . بت مقدم على النافيالمث، فهذا يدل على أن 2«ع 

 وأما من جهة المعنى والمعقول، فقد ذكروا هنا ما يلي:

 أن البينات شرعت في األصل لإلثبات ال للنفي.ـ 

 وألن مع البينة المثبتة زيادة اطالع وعلم لم تكن مع األخرى.ـ 

 .3أن في اإلثبات علما جديدا زائدا على النفي فيكون تأسيسا وهو خير من التأكيدـ 

أن بينة شهدت بشركة أرض بين أربابها، وأخرى شهدت »العالمة أبو الشتاء الغازي وهو: ن هذا المعنى ما سئل عنه وم

بقسمة البتات بينهم؛ ألن الشاهد بالشركة مثبتة لحكم وهو الشفعة، والشاهدة بالقسمة تنفي ذلك الحكم حيث شهدت بالقسمة، ومن 

النافية، قال في المنهج المنتخب في أصول المذهب: )ومثبت أولى من الذي نفى، ووجهه القواعد المقررة أن المثبتة مقدمة على 

أن في اإلثبات علما جديدا زائدا على النفي فيكون تأسيسا وهو خير من التأكيد(، وقال في المعيار: )من أثبت شيئا أولى ممن 

 .4«نفاه، هذا الذي تقرر عليه مذهب مالك وأصحابه وقال به حذاقهم(

  :التنبيه عليها من خالل ما يليوهذ القاعدة  قد عمل السادة المالكية على تقييدو

 .شهادة النفي مقيدة بنفي النسبة الثبوتية، وليس المراد بها الشهادة التي لفظت بحرف من حروف النفي: أوال

ا تطرقت الثانية لنفي النسبة الثبوتية لألولى، أما فال يتم ترجيح البينة المثبتة وتقديمها على البينة النافية في الفقه المالكي إال إذ

اكتفاء البينة النافية بحرف من حروف النفي من طرف شهودها فهذا ال يعني أن التي أثبتت أولى من التي نفت، وفي تقييد هذا 

اد بالنافية الاتِي لفظت بِحرف الناْفي فِي شه»يقول التسولي رحمه هللا: المرجح  ل ْيس  الُمر  لِك ي ْقت ِضي أ ناه ا إِذا شِهدت و  ادتها؛ أِل ن ذ 

اقِع، وكذا ف لِك  خالف اْلو  ذ  ط، و  ى أ نه لم يكن مختلط اْلعقل، قدمت ب يِّن ة ااِلْختِال  اأْلُْخر  ا باختالط اْلعقل و  اهم  ي الهبة إذا شهدت إِْحد 

ومعنى كالمه رحمه هللا أن  .5«ينة البقاء، وذلك خالف النقلإحداهما أنها بقيت بيده، واألخرى أنها لم تبق بيده بل حازها، تقدم ب

 هذا الفهم الذي يحصل يعارض ما تقرر من أن بينة النقل تقدم على بينة االستصحاب.

                                                           
 .3/455: م(5111هـ/8358االستذكار في شرح مذاهب علماء األمصار البن عبد البر، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى سنة )/  1

ْيُرهُ ن افٍ ف ت ت ر  »/ يقول اإلمام ابن حجر العسقالني في شرحه للحديث:  2 غ  ٍل ِمْن ِجه ِة أ ناهُ ُمْثبٌِت، و  اي ةُ باِل  ُح ِرو  ، وقال في موضع آخر أيضا: «جا

ا ل مْ » ا إِذ  ال  ِسيام  ذا، و  ْن ش  هُو  ِوف اٌق ِمْن أ ْهِل اْلِعلِْم إاِلا م  ل ى الناافِي، و  ٌم ع  ْض إاِلا لِن ْفِي ِعلْ إِنا اْلُمْثبِت  ُمق دا را )فتح الباري شرح صحيح «. ِمهِ  ي ت ع 

 4/311هـ(: 8473(، دار المعرفة ـ بيروت، طبعة )125البخاري للعالمة أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقالني الشافعي )ت

 (.2/528و

 .3/15/  الفروق:  3

 بتصرف يسير. 8/424/  مواهب الخالق:  4

 .8/577/  البهجة في شرح التحفة:  5
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المثبتة هي التي يكون متعلقها نسبة ثبوتية، أو تكون »ويقول أبو الشتاء الغازي رحمه هللا في تحديد البينة المثبتة والنافية:  

 .1«ة إلثبات حكم أو صحة عقد، والنافية هي التي بخالف ذلكمقتضي

 .ال ترجح شهادة اإلثبات على شهادة النفي إال إذا تكافأ شهودهما في الضبط والعدالة: ثانيا

فيشترط في هذه القاعدة أن يتساوى المثبت والنافي في الضبط والعدالة، فإن كان أحدهما أتم ضبطا وعدالة قدم خبره سواء 

ا »نافيا أو مثبتا، وقد أشار الحافظ ابن عبد البر إلى هذين الشرطين بقوله: كان  ِة إِذ  ه اد  ا أ ْصٌل ِمْن أُُصوِل اْلفِْقِه فِي الشا ه ذ  و 

ان  اْلق ْوُل ق ْول  اْلُمْثبِِت ُدون  الناافِي  ُرون  ك  ن ف اهُ آخ  ْيئًا و  ا ف أ ْثب ت  ق ْوٌم ش  ْت فِي ن ْحِو ه ذ  ض  ار  ي ا فِي ت ع  ا اْست و  ا إِذ  اِهٍد، ه ذ  أِل نا الناافِي  ل ْيس  بِش 

ْتق انِ  اإْلِ ال ِة و  د   . 2«اْلع 

 .ال يعمل بشهادة اإلثبات في الفقه المالكي إذا أثبتت حدا من الحدود: ثالثا

بينة اإلثبات على بينة النفي  وهذا من القيود على القاعدة كما أنه من مستثنياتها حيث قرر فقهاء المالكية وغيرهم عدم ترجيح

إذا تعلق األمر بإثبات الحدود لوجود الضرر وألن الحدود تدرأ بالشبهات، فتكون البينة المرجحة في هذه الحالة هي البينة 

: يقول ابن الحاجب في المرجحات العائدة إلى المدلولثم ألن العمل بقواعد الترجيح بين البينات محصور في األموال؛ النافية، 

ل ى اْلُموِجبِ » اِرُئ ع  الدا ل ى الناافِي، و  اْلُمْثب ُت ع  الة والساالم لقوله، 3«و  ب ه اِت"عليه الصا ؤوا اْلُحُدود  بِالشُّ : "اْدر 
ط أ  فِي ن ْفِي  4 أِل نا اْلخ  و 

ل ْيِه  ا ق ال  ع  ل ى م  ط أ فِي ت ْحِقيقِه ا ع  ُم: السا الصال ةُ اْلُعقُوب ِة أ ْول ى ِمن  الخ  ان  ل هُ ال  ا اْست ط ْعتُْم، ف إِْن ك  ِن اْلُمْسلِِمين  م  ُؤوا اْلُحُدود  ع  "اْدر 

ْيٌر ِمْن أ ْن يُْخِطئ  فِي اْلُعقُوب ِة" ْفِو خ  ام  أ ْن يُْخِطْئ فِي اْلع  م  بِيل هُ، ف إِنا اإْلِ لُّوا س  ٌج ف خ  ْخر  م 
دا ِمن  اْلُمبْ 5 ا ي ْعت ِرُض اْلح  أِل نا م  ِت أ ْكث ُر ، و  ِطال 

ا ي ْعـت ِرُض الدارْ  ان  أ ْول ى لِبُْعِدِه ِمما ، ف ك  ل لِ ء  ِن اْلخ  ْقُصوِد،  ع  قُْربِِه إِل ى اْلم   .6والتعزير عندهم كالحدو 

 .قـدم شـهادة النــفي فـي مـسائـلتُ : رابعا

المسألة إال إن صحب النافي دليُل نفيه فيقدم، و فالمثبت مقدم على النافين يستند النافي إلى علم بالعدم؛ أ المسألة األولى:

 ة معينة أو وقت معين أو غير ذلك؛أن يكون النفي محصورا في واقعالثانية: 

                                                           
 .8/425ق: /  مواهب الخال 1

: هـ(8417التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد للحافظ ابن عبد البر، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ المغرب، عام النشر )/  2

82/487. 

روت، الطبعة األولى مختصر منتهى السول واألمل في علمي األصول والجدل البن الحاجب، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ـ بي/  3

 .8531؛5/8533: م(5111هـ/8357سنة )

هـ(، 573/  رواه اإلمام الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء من درء الحدود. )سنن الترمذي الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت 4

 م(.8331دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، سنة النشر )

الموقوف »ل: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وقد أخرجه الترمذي موصوالً ورواه موقوفاً، وقال: / أخرجه الحاكم في مستدركه وقا 5 

)المستدرك على الصحيحين ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني «. أصح

ْحبِيل  ْبِن أ ْوٍس.8331هـ/8388ت، الطبعة األولى )هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيرو312النيسابوري )ت ِديُث ُشر  سنن  م(. ِكت اُب اْلُحُدوِد، ح 

ْرِء الُحُدوِد(. اء  فِي د  ا ج  ، ب اُب م  لام  س  ل ْيِه و  ُ ع  لاى هللاا ِ ص  ُسوِل هللاا ْن ر  اُب اْلُحُدوِد ع   الترمذي، أ ْبو 

هـ(، مكتبة العلوم والحكم ـ 8434بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي المالكي )ت / مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد األمين 6

 .413م(: ص: 5118المدينة المنورة، الطبعة الخامسة سنة )
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شهد اثنان بالقتل في وقت ي كأنومعنى كونه محصورا أن يحصر النافي خبره أو شهادته في وقت معين أو في مكان معين،   

 .1قت ألنه كان معنا ولم يغب عنامعين، وآخران أنه لم يقتل في ذلك الو

 .قاعدة الترجيح باإلثبات على النفي ليست مطردة، كما أنها ليست مطلقة: خامسا

 لقد الحظ الفقيه التسولي على هذه القاعدة أنها أغلبية وليست مطردة، وذلك من خالل المثالين اآلتيين:

ى بالتعديل، فإن بي8 اأْلُْخر   نة التجريح أعمل.ـ إذا شهدت بينة بالتجريح، و 

ى بالطواعية5 اِه، وشهدت أُْخر  ْكر  اه أعملـ وإذا شِهدت بينة بِاإْلِ ْكر   .، ف ب يِّن ة اإْلِ

ور، »الق هذه القاعدة يقول رحمه هللا: وفي عدم إط ِميع الصُّ ْثب ات على الناْفي فِي ج  ق الق ْول بِت ْقِديم اإْلِ بِاْلُجْمل ِة، ف ال  ي ْنب ِغي إِْطال  و 

لِ ب ا مرّ ل يْخت لف فِي ذ  م  ف الجزئيات ك   «.ك باْختال 

ومما يجدر التنبيه عليه بخصوص هذه القاعدة أن بعض المحققين من المالكية استشكل العالقة بين القاعدة التي نحن بصددها 

ا من مسائل الترجيح باإلثبات والقاعدة السابقة، وقد أثار هذه العالقة اإلمام التسولي رحمه هللا، وشغلت باله كثيرا، فأرجع كثير

بِاْلُجْمل ِة، فمرادهم باإلثبات أن : »وقد ل خص كالمه بالقول ،على النفي إلى قاعدة الترجيح بالنقل على االستصحاب لتداخلهما و 

 .2«الشهادة أ ْثب ت ت حقا لم يكن، وذلك راجع إلى النقل واالستصحاب

 دي علي الزقاق في الالمية بقوله:هذا المرجح هو الذي أشار إليه سي

ٍة  الـ  ــد  ْيـِد ع  ز  ـْوٍز و  ل ى ح  ِمْلـٍك ع  ا ق ْد  ***و  اإِلْثب اِت أ ْو م  بِالن ْقل و  ـال  و   أصِّ

اس وكثر في عاداتهم وأحوالهم والذي يظهر من أقوال الفقهاء أن المراد باألصالة عندهم هو الغالب أي ما طبع عليه الن

فيكون أصال يحتج به ويبنى عليه غيره كما أنه يكون سببا من أسباب الترجيح بين البينات التي يستند إليها القاضي في المجال 

العقاري كترجيح البينة الشاهدة بالصحة على البينة الشاهدة بالمرض؛ ألن الغالب على الناس الصحة، وأما المرض فهو 

الِب، »أو طارئ، يقول الفقيه التسولي رحمه هللا: عارض  ادهم بِاأْل ْصِل اْلغ  ةُ إلخ. ُمر  حا ف ق ْولهم: األ ْصل فِي ُعقُود اْلُمسلمين الصِّ

لِك  ظ اهر ذ  وقد تقرر أن الصحيح من مذهب مالك: التمسك بالغالب إال في »ويقول العالمة ابن رحال المعداني رحمه هللا:  ،3«و 

، وقال ابن الناظم في شرح تحفة أبيه: )المذهب أن الغالب هو المعتبر ما لم يؤد لزم منه حرج أو إضاعة مال محترمكل موضع ي

إلى الحرج(، وقال القرافي في فروقه: )اعلم أن األصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة، كما يقدم الغالب 

، 4(«هو كثير في الشريعة ال يحصى كثرةعداء والخصوم ألن الغالب منهم الحيف. و، ويمنع من شهادة األعقود المسلمينفي 

 ونظمه في اليواقيت الثمينة فقال:

ْر *** شأُن الّشريعة وأصٌل معتبرْ    5تقديُم غالٍب على الذي ند 

                                                           
 .417/  مذكرة في أصول الفقه: ص:  1

 .571؛8/577/  البهجة في شرح التحفة:  2

 .5/833/  البهجة في شرح التحفة:  3

 . 817و  811تفاق بمسائل من االستحقاق: ص: /  االر 4

 . 584/  شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة: ص:  5
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األول  تندرج قواعد في ويجدر التنبيه هنا أن مصطلح األصل أو األصالة قد يتداخل معناه أحيانا مع دليل االستصحاب، فقد 

كلما اختلف الخصمان، فادعى أحدهما األصل، وادعى اآلخر خالفه، فالقول  أنه: القاعدة وحاصلهي من قبيل الثاني والعكس، 

هو قول مدعي األصل، كما إذا شهدت بينة أحدهما أنه أوصى وهو صحيح العقل، وشهدت األخرى أنه أوصى وهو مريض، 

وكبينة شهدت بأن شخصا أوصى بعقار معين أو بجزء منه وهو صحيح، وشهدت ا األصل والغالب، ينة الصحة؛ ألنهفتقدم ب

 البينة األخرى أنه أوصى بذلك العقار أو جزء منه وهو مريض، فتقدم بينة الصحة؛ ألنها األصل والغالب. 

هُو  »عليلها بقوله: وذكر الفقيه أبو الحسن التسولي هذه القاعدة حيث جمع ما ينطوي تحتها من نظائر مع ت أما الثاالِث و  و 

ه هُن ا بينتا التسفيه والترشيد ف ب يِّن ة السافه  :التاْرِجيح باإلصالة ف ِمْنه ا ة أعمل؛ أِل ناه ا األ ْصل، و  حا اْلفساد ف ب يِّن ة الصِّ ة و  حا أعمل، بينتا الصِّ

التاْجِريح ف ب يِّن ة ال ِمْنه ا بينتا التاْعِديل و  ِمْنه ا بينتا اْلبلُوغ و  اْلحرياة فالحرية أعمل؛ أِل ناه ا األ ْصل، و  ِمْنه ا بينتا الّرقية و  تجريح أعمل، و 

اْلم ر ض ف ب يِّن ة ة و  حا ِمْنه ا بينتا الصِّ ة العقد الاِذي هُو  األ ْصل، و  ا يوجبان ِصح  ا فِ  والكفاءة فبينتهما أعمل؛ أِل ناهُم  م  ة أعمل ك  حا ي الصِّ

م ل ا بِِه اْلع  د م والمالء ف تقدم ب يِّن ة المالء على م  ِمْنه ا بينتا اْلع  ن اليزناسي؛ أِل ناه ا األ ْصل. و  ِمْنه ا ب يِّن ة اْلمعرف ة أنكحة المعيار ع  ، و 

ِصياة ف تقدم ب   ة اْلعقل واختالطه فِي اْلو  ِمْنه ا بينتا ِصح  ة العقد الاتِي والتعريف ف تقدم ب يِّن ة اْلمعرف ة، و  ة؛ أِل ناه ا أوجبت ِصح  حا يِّن ة الصِّ

اه أعمل ْكر  اه ف ب يِّن ة اإْلِ ْكر  اإْلِ ِمْنه ا بينتا الطوع و   .1«ِهي  األ ْصل، و 

ال ةُ ف  »يقول الشيخ محمد اْلبُن انِيُّ أيضا في حاشيته على الزرقاني: وفي هذه القاعدة  اِت اأْل ص  ح  جِّ ل ى ب ِقي  ِمْن اْلُمر  ُم ع  تُق دا

ى أ ناهُ أ ْوص   اأْلُْخر  ْقِل، و  ِحيُح اْلع  هُو  ص  ى و  ْت إْحد ى اْلب يِّن ت ْيِن أ ناهُ أ ْوص  ِهد  ا ش  ْقِل، ف ق ال  اْبُن اْلق اِسِم فِي اْلف ْرِعياِة، ف إِذ  ُُ اْلع  وا هُو  ُمش  ى و 

ِة؛ أِل نا  حا ُم ب يِّن ةُ الصِّ الرُّ اْلُعْتبِياِة: تُق دا اِد، و  اْلف س  ِة و  حا الصِّ اِه، و  ْكر  اإْلِ ِمْثلُه ا ب يِّن ت ا الطاْوِع و  الُِب فِي اْلف ائِِق، و  اْلغ  ف ِه، ه ا اأْل ْصُل، و  السا ْشِد و 

ِمه ا،  د  ع  ِة و  ف اء  اْلك  ، و  قِّ الرِّ ياِة و  اْلُحرِّ ِة، و  اْلُجْرح  ال ِة و  د  اْلع  اْليُْسِر، و  اْلُعْسِر و  ِمهِ و  د  ع  اْلبُلُوِغ و   .2«و 

 فبينة األصالة تقدم على البينة الفرعية في كل هذه األمثلة؛ وفي ذلك يقول العالمة ابن عاصم في التحفة:

ٍة فـي ُكلِّ فِـْعٍل فِـْعلِ  ٍع لأل ْصــِل *** أ ْو ِصـحا ـوُل قـْوُل ُمــدا قـ   الـ 

 ومــن ألــفــاظ هــذه الــقــاعــدة: 

: )إعمال األغلب في ثالثا : )األصل في الناس الحرية( أو )األصل الحرية حتى يثبت الرق(.ثانيا(. صل براءة الذمة: )األأوال

: )األصل في اإلقرارات أال يقبل الرجوع عنها؛ ألنها على خالف رابعا اللفظ وتقديم المفهوم الجاري في استعماله أولى(.

: )األصل الطوع دون سابعا : )األصل الصحة، والمرض طارئ(.سادسا لعدم(.: )األصل اليسار حتى يثبت اخامسا الطبع(.

: )األصل في الناس التجريح حتى تثبت عاشرا : )األصل في الناس الرشد(.تاسعا : )األصل في العقود الصحة(.ثامنااإلكراه(. 

: رابع عشر : )األصل البلوغ(.عشر ثالث : )األصل الكفاءة(.ثاني عشر : )األصل في العقود اللزوم(.حادي عشر العدالة(.

 : )األصل في الصفات العارضة العدم(.سادس عشر : )القديم يترك على قِدمه(.خامس عشر )األصل بقاء ما كان على ما كان(.

 :تاسع عشر : )العبرة للغالب الشائع ال للنادر( أو )األصل تقديم الغالب(.ثامن عشر : )األصل في الكالم الحقيقة(.سابع عشر

 .3: )األصل بقاء األمالك بيد مالكها ال تنقل إال بدليل(عشرون )األصل كل من سبقت يده إلى شيء ال يخرج من يده إال بيقين(.

 

                                                           
 .573؛8/571/  البهجة في شرح التحفة:  1

 .417؛7/411/ حاشية البناني على شرح الزرقاني للمختصر المسماة الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، مطبوعة بهامش الشرح:  2

 .811ـ  17/  االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  3
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 :قيود الفقه المالكي وتنبيهاته على القاعدة ومن 

 .تقدم بينة الصحة على بينة الفساد ما لم يَْغلِب الفساد وإال قدمت بينتُه: أوال

ادُ »شيخ خليل في تنازع المتبايعين: وهذا كما قال ال ِة إْن ل ْم ي ْغلِْب اْلف س  حا ُمداِعي الصِّ ِعيِه ك  فِي اْلب تِّ ُمدا يقول شارحه ، 1«و 

؛ أِل ناهُ اْلغ  »الدردير:  اْلِخي اِر ف اْلق ْوُل ق ْوُل ُمداِعي اْلب تِّ اِت النااِس وذلك ي ْعِني أ ناه إِن اْخت ل ف  البائع والمشتري فِي اْلب تِّ و  الُِب ِمْن بِي اع 

دِ  ق ْوِل أ ح  اِد، ك  اْلف س  ِة و  حا اِد إْن اْخت ل ف ا فِي الصِّ ِة يُْقب ُل ق ْولُهُ ُدون  ُمداِعي اْلف س  حا ُمداِعي الصِّ ِة، ك  ى ي ْوِم اْلُجُمع  ْقت  ُضح  ق ع  اْلب ْيُع و  ا: و  ِهم 

اِء ال ْقت  النِّد  ُر: و  ق ال  اآْلخ  ِة، ف الْ و  س  ار  اْلُمغ  ل ِم و  السا ْرِف و  الصا اُد ك  ل ب  اْلف س  اُد، ف إِْن غ  محل الترجيح إْن ل ْم ي ْغلِْب اْلف س  ق ْوُل ثاانِي، و 

الُِب فِيه ا ِعيِه؛ أِل ناهُ اْلغ   .2«لُِمدا

 .تقدم بينة التسفيه على بينة الترشيد إذا تعلق األمر بمسائل الحجر فقط: ثانيا

ا بِالنِّْسب ِة »ما أشار إليه التسولي بقوله: وهو  ه ذ  لُمون، و  ه هُن ا بينتا التسفيه والترشيد، ف ب يِّن ة السافه أعمل خالفًا لما فِي اْبن س  و 

ت ف تقدم ب يِّن ة الترشيد؛ ام ال  ن ْحوه من اْلُمع  بِيع و  أما بِالنِّْسب ِة لْلم  ة العقدأِل ناه ا أوجبت  إلطالقه من اْلحجر، و    .3«ِصح 

 .ال تقدم بينة التجريح على بينة التعديل إذا تعارضتا في وقت خاص: ثالثا

ا مر»يقول التسولي:  م  اص ك  قت خ  ا لم يتعارضا فِي و  التاْجِريح ف ب يِّن ة التجريح أعمل م  ِمْنه ا بينتا التاْعِديل و   .4«و 

 .أطلقتا، أو تأخرت األولى على الثانيةال تقدم بينة الصحة على بينة المرض إال إذا : رابعا

شِهدت  لِك فِي علمن ا، و  ذ  لم يزل ك  ان و  م ض  ِحيحا فِي أول ر  ا ل و ق ال ت ب يِّن ة: نعلمهُ ص  م  ة ك  حا أما إِن علم تقدم الصِّ ى بِأ ناهُ و  اأْلُْخر 

ال   اِشر ِمْنهُ ف تقدم ب يِّن ة اْلم ر ض؛ أِل ناه ا ناقلة، و  ا هُو  مرض فِي اْلع  ب ب اْلم ر ض م  ا إِن عينت س   ِسيم 
5. 

وإضافة إلى أسباب الترجيح الراجعة إلى صلب البينة ومضمونها التي تم تحليلها ومناقشتها، فإن هناك أسباب  ترجيٍح شكليةً 

  الموالي:ترجع إلى شهود البينة وبياناتها سيتم التعرف على تفاصيلها في ضوء أحكام الفقه المالكي من خالل المطلب 

 

)الفرع األول(، ثم  الترجيح بزيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد، وتـقديم تعدد الشهادة عـلى شـهادة الـواحد: وهي خمسة

 .الترجيح بالتاريخ، وبسبق التاريخ، والترجيح بالتفصيل )الفرع الثانـي(

 

 وفيه الترجيح بزيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد )الفقرة األولى(، وتـقديم تعدد الشهادة عـلى شـهادة الـواحد )الفقرة الثانية(.

دٍ »خليل بقوله: هذا المرجح نص عليه الشيخ  د  ال ٍة ال  ع  د  ِزيِد ع  بِم  العدالة صفة زائدة على  السادة المالكية أن، ويرى 1«و 

ائِه ا.»يقول ابن فرحون: اإلسالم؛  اُل أ د  ح  ِة و  ه اد  ِل الشا مُّ اُل ت ح  ِن: ح  اال  تِِه ح  ه اد  اِهِد فِي ش  لِلشا  ق ال  اْبُن ُرْشٍد: و 

                                                           
 .818/  مختصر خليل: ص:  1

: م(5188هـ/8344هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، طبعة )8518الشرح الكبير ألبي البركات سيدي أحمد الدردير )ت/  2

 . بتصرف يسير.231؛4/532

 .5/821/  البهجة في شرح التحفة:  3

 .8/571/  البهجة في شرح التحفة:  4

 .573؛8/571/  البهجة في شرح التحفة:  5
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لِه     مُّ اُل ت ح  ا ح  ان  ف أ ما ِغيًرا ك  التاْمِييُز ص  ْبطُ و  ِهي  الضا ٍة و  اِحد  ل ى ِصف ٍة و  ْونُهُ ع  اِهِد فِيه ا إالا ك  ْرِط الشا ان  أ ْو  ا ف ل ْيس  ِمْن ش  ا ك  بِيًرا، ُحّرً أ ْو ك 

ان  أ ْو ف اِسقًا. ْداًل ك  افًِرا، ع  ان  أ ْو ك  ْبًدا، ُمْسلًِما ك  ائِه ا، ف   ع  اُل أ د  ا ح  أ ما ت ى و  اٍف، م  ةُ أ ْوص  ْمس  تِِه أ ْن ي ْجت ِمع  فِيِه خ  ه اد  اِز ش  و  ْرِط ج  ِمْن ش 

ا د  اْلع  ُم و  ْسال  اإْلِ ياةُ و  اْلُحرِّ ْقُل و  اْلع  : اْلبُلُوُغ و  ِهي  تُهُ، و  ه اد  اِحٍد ِمْنه ا ل ْم ت ُجْز ش  ْن و  ِري  ع  اْختُ ع  ةُ، و  اْلُمُروء  اِشٍد: و  اد  اْبُن ر  لِف  فِي ل ةُ، ز 

فُّلِ  ِة ِمْن التاغ  م  الساال  أ ْن ي ُكون  ِمْن أ ْهِل التاي قُِّظ و  اد  اْبُن ُرْشٍد: و  ز  ْشِد، و  ا مستقال، أي أنه ال يكتفى . فذكر العدالة وجعلها شرط2«الرُّ

 اإلسالم عند أداء الشهادة بل البد منهما معا. بظاهر

ن ما يقال في حد العدالة التي تلزم بها التزكية وإجازة الشهادة هو أن يكون وأحس»وعرف اإلمام ابن رشد العدالة فقال: 

الرجل مجتنبا للكبائر، متوقيا من الصغائر، متصاونا عن الرذائل؛ ألن ارتكاب شيء من الكبائر فسوق، فمن أتى بكبيرة من 

وإنـما شـرطنا في صفة الشاهد أن يكـون  ر ال يمكن السالمة منها،الكبائر لم تجز شهادته حتى تعرف توبته منها، والصغائ

وفي مختصر ابن ، 3«مـتصاونا عن الرذائل؛ ألن صيانة الـعرض من الدين فمن لم يصن عرضه لم يصن دينه، وهللا أعلم

ائِ »الحاجب:  غ  قِّي الصا ت و  ب ائِِر، و  اْلك  ِذِب و  ل ى اْجتِن اِب اْلك  ينِياةُ ع  اف ظ ةُ الدِّ ال ةُ اْلُمح  د  ه ا اْلع  ع  ل ِة، ل ْيس  م  ام  ُحْسُن اْلُمع  ان ِة، و  اُء اأْل م  أ د  ِر، و 

ةٌ   وقد اختصر هذا المعنى ابن عاصم في تحفته فقال:، 4«بِْدع 

ـهْ  يـا قُّـظٌ ُحــرِّ ـيـ  ـةٌ تـ  الـ  ــد  ـْرِعـياْه *** ع  تُـهُ الم  شاِهـٌد ِصـفـ   و 

ي ا *** و  بائِر  ْن ي ْجت نُِب الك  ْدُل م  اوالع   تقي في الغالب الصغائِر 

، ل  »والشيخ خليل في مختصره بقوله:  ِريٍّ ق د  ، و  اِرِجيٍّ : ك خ  ل  إِْن ت أ وا ٍة و  ِبْدع  ْجٍر و  ح  اقٌِل، ب الٌِغ، باِل  فِْسٍق و  ، ُمْسلٌِم، ع  ْدُل: ُحرٌّ ْم اْلع 

ةً  ة  ِخسا ِغير  ِذٍب، أ ْو ص  ثِير  ك  ةً، أ ْو ك  بِير  ٍة،  يُب اِشْر ك  ِدب اغ  اِع ِغن اٍء، و  م  س  اٍم، و  ما ِئٍق ِمْن ح  ْيِر ال  ٍة بِت ْرِك غ  ل ِعب  ن ْرٍد، ُذو ُمُروء  ف اه ةً، و  س  و 

فاٍل ... ما فِي فِْعٍل؛ ل ْيس  بُِمغ  إِْن أ ْعم ى فِي ق ْوٍل أ ْو أ ص  ْنٍج و  ِة ش ْطر  ام  إِد  ٍة اْختِي اًرا، و  ِحي اك  و 
مها المتقدم تعتبر ضابطا العدالة بمفهو. ف5« 

  د ونقصت أو انعدمت في شهود آخرين.من ضوابط الترجيح بين البينات كلما زاد االتصاف بها في شهو

: أن البينة أو الشهادة التي يكون شهودها أكثر عدالة من شهود البينة األخرى تكون جديرة هو معنى القاعدةبناء عليه، فإن و

نهم شهرة بالخير والصالح، أو بالضبط، وكونهم ال تنطوي عليهم الحيل، فتقدم هذه الحجة على بالترجيح، كأن يكونوا أكثر م

دٍ »الحجة التي ال عدالة فيها زائدة لقول الشيخ خليل:  د  ال ٍة ال  ع  د  ِزيِد ع  بِم   . 6ما لم يكثروا جدا بحيث تفيد شهادتهم العلموهذا « و 

الِ : »الكبرى من المدونةأصل ذلك و لِك  ِمْن ق ال  م  ْيُر ذ  ن انِيُر أ ْو غ  اِهُم أ ْو د  ر  د  بِيٌد أ ْو ُعُروٌض و  ْيِه ُدوٌر أ ْو ع  ان ْت فِي ي د  ْن ك  ٌك: م 

لِك  بِي ِدِه ب يِّن ةً أ ناهُ ل هُ  أ ق ام  ِمْن ذ  أ ق ام  ب يِّن ةً أ ناه ا ل هُ و  ُجٌل و  لِك  ر  ه ااأْل ْشي اِء، ف اداع ى ذ  ًدا،، قُِضي  بِش  د  ان ْت أ ق لا ع  إِْن ك  ا و  لِِهم  ِة أ ْعد   د 

 

                                                                                                                                                                                                   
 .557/  مختصر خليل: ص:  1

 .8/521/  تبصرة الحكام:  2

هـ(، دار الغرب 251البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت/  3

 .81/18: م(8311هـ/8311بيروت، الطبعة الثانية لسنة )اإلسالمي ـ 

 .313/ جامع األمهات: ص:  4

 .555/ مختصر الشيخ خليل: ص:  5

 .511؛1/517/ مواهب الجليل:  6
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افُؤ  فِي   ًدا أِل نا التاك  د  ا ع  ال  أ ْقِضي بِأ ْكث ِرِهم  دِ  و  د  ال ِة ال  فِي اْلع  د  فال عبرة إذن بالعدد األكبر مع تفوق إحدى البينتين في وصف  .1«اْلع 

 تماد مزيد العدالة مرجحا من المرجحات كما نص على ذلك غير واحد.العدالة، ويبقى القول المشهور في المذهب المالكي هو اع

وهذا ما ذكرته المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية عندما صرحت بأن من أسباب الترجيح }زيادة العدالة{ ثم أعقبته 

ى البينتين أكثر من شهود إحد زيادة عدد الشهود بأن يكون عدد شهود يعني أن؛ مباشرة بذكر عبارة: }والعبرة ليست بالعدد{

ءة وتقوى ليس مرجحا إذا كان في األخرى زيادة العدالة، وبالتالي تقدم البينة التي يكون شهودها أكثر عدالة أي مرواألخرى 

مزيد وال عبرة بالعدد في مقابلة زيادة العدالة على المشهور؛ إذ المقصود من الترجيح هو قطع النزاع وعلى التي ال عدالة فيها، 

العدالة أقوى في قطعه من زيادة العدد؛ ذلك أن الترجيح بالعدد يفضي إلى كثرة النزاع وطول الخصومات، فإذا ترجحت بينة 

أحد الخصوم بمزيد عدد سعى الخصم اآلخر في زيادة عدد بينته، وتطول الخصومة وتعطل األحكام، أما إذا اعتمد ترجيح 

 .2خر أن يجعل بينته  أعدل فال يطول النزاعالعدالة فإنه ليس في قدرة الخصم اآل

فالسبب إذن في ترجيح مزيد العدالة على مزيد العدد، أن مزيد العدالة أقوى في التعذر من زيادة العدد، إذ أن في استطاعة 

في النفس كل من الخصمين أن يزيد في عدد شهوده، بخالف زيادة العدالة، ووجود من هو أكثر عدالة في إحدى البينتين يبعث 

 طمأنينة شهادته أكثر مما تبعثه شهادة البينة األخرى. 

لكن هذا الضابط مقيد بما إذا لم تبلغ الكثرة حد التواتر، أما إذا بلغت هذا الحد، فإنها تقدم حينئذ على الشاهدين ولو كانا أكثر 

 .3عدالة؛ ألن التواتر يفيد العلم، وشهادة العدلين تفيد الظن فقط

 ـاظ هـذه الـقـاعــدة:ومــن ألــف

 (.الترجيح ال يكون بكثرة العدد: )أوال

ِزيا »يقول ابن فرحون:  ال ِة ُدون  م  د  ِزياِة اْلع  ا ي ق ُع التاْرِجيُح بِم  إِنام  ْشهُوِر، و  ل ى اْلم  ِد ع  د  ِة اْلع  ْثر  ُح ِبك  جا ال  يُر  دِ و  د  ومثال ذلك لو . 4«ِة اْلع 

ر وادعى كل واحد منهما أنه له، وأتى األول بثالثة شهود ليثبت دعواه، وأتى الثاني بخمسة شهود، اختلف اثنان حول ملكية عقا

 مشهور عند علمائنا المالكية.فال ترجح إحدى البينتين على األخرى بزيادة العدد، وهذا هو القول ال

 .5(إذا تعارضت شهادة العدول مع شهادة اللفيف قدمت شهادة العدول): ثانيا

وفي الجواب عن هذا التعارض يقول أبو للفيف ال ينظر فيهم إلى العدالة، ألن شهادة العدول أرجح ال محالة؛ ألن اوهذا 

ِة الُعـُدول : الشتاء الغازي رحمه هللا ه اد  ْقـِديِم ش  ُعُدول *** ف اْحـُكم بِتـ  ض  ل فِيٌف و  ار  إِْن ت ع   و 

 فنقول: قيود وتنبيهات الفقه المالكي على القاعدة وأما

 

 

                                                           
 .4/112/ المدونة الكبرى:  1

 بتصرف. 3/12/ الفروق:  2

 .8/421/  مواهب الخالق:  3

 .8/473/  تبصرة الحكام:  4

هـ(، مركز إحياء التراث المغربي ـ الرباط، طبعة دار الثقافة، 8125بي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهري)ت/ شهادة اللفيف أل 5

 .45ب.ط: ص: 
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 .ال ترجيح بمزيد العدالة إال مع اليمين :أوال 

ال  »قال العالمة الخرشي:  د  ا فِي اْلع  اهُم  ْت إْحد  اد  ز  ُر ب يِّن ةً أ ناهُ ِمْلُكهُ و  أ ق ام  اآْلخ  ا أ ق ام  ب يِّن ةً أ ناهُ ِمْلُكهُ و  ُم ف إِذ  ى ف إِناه ا تُق دا ل ى اأْلُْخر  ِة ع 

ْيِره ا و   ل ى غ  اِحدٍ ع  اِهٍد و  ال ِة ك ش  د  ِزيد  اْلع  ل ى أ نا م  اِحبُه ا اْلي ِمين  بِن اًء ع   .1«ي ْحلُِف ص 

فزيادة العدالة في إحدى البينات تكون معتبرة بشرط أن يحلف معها صاحبها على المشهور بناء على أنها بمثابة شاهد واحد، 

 شيء المتنازع فيه إال بعد أدائه اليمين في المال وما يؤول إليه.فال يستحق صاحب البينة التي زاد فيها وصف العدالة ال

 .ال يعمل بزيادة العدالة إال في األموال. أَْو ال يعمل بزيادة العدالة فيما ال يثبت إال بشاهدين: ثانيا

في مواهب الجليل وهذا نتيجة للقيد األول أي أن هذا الترجيح إنما هو محصور ومعمول به في األموال أو ما يؤول إليها ف

اِل(. ق ال هُ فِي ِكت اِب اإْلحْ »للحطاب رحمه هللا:  ِل اْلب يِّن ت ْيِن إالا فِي اأْل ْمو  ى بِأ ْعد  ال  يُْقض  : )و  افِيُّ ى ت ْنِبيهٌ: ق ال  اْلق ر  اِم فِي ت ْمِييِز اْلف ت او  ك 

ن ق ل هُ اْبُن ف ْرُحونٍ  اِم و  ْن اأْل ْحك  لعدالة مقيد فيما يثبت بالشاهد واليمين أي في المال أو ما يؤول إليه ال في غيره فالعمل بزيادة ا. 2«ع 

 كالنكاح مما يثبت بشاهدين؛ ألن زيادة العدالة كشاهد واحد.

 .يرجح بزيادة العدالة ما لم يبلغ شهود الخصم حد التواتر :اثالث

د بما إذا لم يبلغوا من الكثرة حتى يحصل بهم العلم بحيث فمحل عدم الترجيح بزيادة العدد واالعتبار بزيادة العدالة إذن مقي

يقطع بصدقهم، وإال وجب الترجيح بزيادة العدد ولو كن نساء؛ ألن غاية ما تفيده زيادة العدالة غلبة الظن بخالف الكثرة فتفيد 

ال ٍة فِي إْحد ى الْ »ونص على ذلك الشيخ الدردير بقوله: ؛ العلم د  ِزيِد ع  ح  بِم  ُرجِّ اِهٍد و  ت ه ا ك ش  ل ى أ نا ِزي اد  ي ْحلُِف ُمِقيُمه ا بِن اًء ع  ب يِّن ت ْيِن و 

ثُر   ل ْو ك  ٍد فِي إْحد ى اْلب يِّن ت ْيِن و  د  ِزيِد ع  اِجُح ال  بِم  هُو  الرا ا ل ْم يفِد اْلِعْلم  إْذ الظانُّ ال  يُق اِوي اْلِعْلم   ،و  ي ْنب ِغي م  وفي شرحه الصغير ، 3«و 

ا ل ْم تُفِ »على المرجحات:  عطفا ، م  ثُر  ل ْو ك  ٍد و  د  ِزيِد ع  ى ال  بِم  ل ى اأْلُْخر  ُم ع  ا ف تُق دا اهُم  ال ٍة فِي إْحد  د  ِزيِد ع  ب ِب م  ةُ اْلِعْلم  أ ْو ِبس  ْثر   .4«ْد اْلك 

 .الترجيح بزيادة العدالة إنما هو في البينة المثبتة للحق ال في المزكية :رابعا

المقصود بزيادة العدالة التي يستند إليها القاضي أو  فال يقع بهم الترجيح، ألنالبينة المزكية أي المعدلون للشهود، والمقصود ب

  .5المفتي في الترجيح بين البينات هو زيادتها في ذات البينة أي البينة األصلية ال في المزكين للبينة، فإنها غير معتبرة

 .ع شاهد مبرزإذا تعارض شاهدان عدالن م :خامسا

ومما ينبه عليه بخصوص هذه القاعدة أنه إذا تعارض شاهدان عدالن مع شاهد واحد لكنه مبرز أي فاق أقرانه في العدالة، 

 فقد اختلف فقهاء المالكية في هذا الترجيح على قولين، جاء في العاصمية:

ـاِن  اِرض  ـْدٍل يُـع  ْي ع  و  فِـي ذ  ـى ل   ***و  ًزا أ تـ  ـرِّ ــــْوال نِ ُمــبـ   ـــهُـم قـ 

ى  ــض  ْيِن ُمط رٌف قـ  بِالشِهـيد  ى ***و  ل  أ ْصب ُغ اْرت ض  ْلف  واألْعد  الح   و 

                                                           
 .7/541/  شرح مختصر خليل:  1

هـ(، دار 323مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ألبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني )ت/  2

 .1/513: م(5117الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الثانية سنة )

 .3/551/  الشرح الكبير:  3

هـ(، ومعه حاشية أبي العباس الصاوي المالكي، دار 8518ألبي البركات الشيخ أحمد الدردير )ت / شرح أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك 4

 .3/411: المعارف ـ القاهرة، ب.ط

 .518اذي الرفاق للرهوني: ص: /  ح 5
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فمنهم من رجح شهادة العدلين بالنظر إلى وجود الكثرة مع العدالة وهو قول ينسب لمطرف، ومنهم من ذهب إلى القول  

بزيادة العدالة لكن مع اليمين،  ينسب ألصبغ وذلك بالنظر إلى تفوقهابترجيح البينة التي تأسست على شهادة المبرز وهو قول 

ن اتصفتا بالعدالة فيتساويان وينظر إلى مرجح البينتي؛ ألن كال من والظاهر أن القول األول أولى بالترجيح وهو القول المشهور

اِهٍد : »العالمة سيدي أحمد الدردير آخر من المرجحات وال شيء إال التعدد فترجح به؛ يقول ل ى ش  انٍِب ع  ْيِن ِمْن ج  اِهد  ح  بِش  ُرجِّ و 

ا ان  أ ْعد ل  ِمْنهُم  ل ْو ك  ِر و  ي ِميٍن ِمْن اآْلخ   .1«و 

 .إذا كانت إحدى البينتين أعدل واألخرى مؤرخة :سادسا

البينة المؤرخة ـ  قيل يرجح األعدل، وقيل عكسه ـ أي ترجح»وإذا كانت إحدى البينتين أعدل وأرخت األخرى فقال التسولي: 

اريخ مقدم على النظر في ر أن النظر في التظهِ وترجيح البينة المؤرخة على القول الراجح يُ  .2«وهو الراجح، وثالثهما يتساقطان

  األعدلية.

ْينِ »أشار إلى هذا المرجح الشيخ خليل بقوله:  اِهد  ِبش  أ ت ْينِ  و  ي ِميٍن أ ْو اْمر  اِهٍد و  ل ى ش  وهذا النوع من الترجيح هو الذي ، 3«ع 

أن الشهود إذا تساووا في العدالة فيلجأ حينئذ إلى الترجيح باألكثر عددا، فشهادة  :ذلكينعته الفقهاء بالترجيح بقوة الحجة، ومعنى 

على المالكي، فإن شهادة الشاهدين مقدمة على شهادة الواحد، أو الشاهدين فأكثر تقدم على شهادة الواحد، وحسب قواعد الفقه 

ُجٌل استنادا شاهد مع امرأتين، على شاهد مع يمين، أو  ُجل ْيِن ف ر  الُِكْم ف إِْن ل ْم ي ُكون ا ر  ْيِن ِمْن ِرج  ِهيد  اْست ْشِهُدوا ش  لقوله تعالى: }و 

اءِ  ه د  ْون  ِمن  الشُّ ْن ت ْرض  أ ت اِن ِمما اْمر    .4{و 

؛ إذ من العلماء من جانب آخر ولو كان أعدل زمانه ورجح بشاهدين من جانب على شاهد ويمين»: الزرقاني عبد الباقي يقول

ُجل ْينِ على شاهد وامرأتين لقوله تعالى: كذا من ال يرى الحكم بشاهد ويمين، و الُِكْم ف إِْن ل ْم ي ُكون ا ر  ْيِن ِمْن ِرج  ِهيد  اْست ْشِهُدوا ش   }و 

اِء{ ه د  ْون  ِمن  الشُّ ْن ت ْرض  أ ت اِن ِمما اْمر  ُجٌل و  القاضي ابن فرحون في ، ونص 5«، فجعل في اآلية مرتبتهم عند عدم الشاهدينف ر 

اْلي ِمينِ : »بالقولتبصرته  اِهِد و  ل ى الشا اِن ع  اِهد  ُم الشا ِة، ف يُق دا ةُ اْلُحجا التاْرِجيُح ي ْحُصُل بُِوُجوٍه: قُوا ْوا و  ا اْست و  ْرأ ت ْيِن إذ  اْلم  اِهِد و  ل ى الشا ع  ، و 

ال ةِ  د   .6«فِي اْلع 

تعارضت بينتان إحداهما مكونة من شاهدين شهدت بعقار لشخص، والثانية مكونة من شاهد واحد شهدت به  وهكذا فمتى

ن بينة األول لبينتين في العدالة، فإوتساوى كل من شهود اأو من شاهد وامرأتين لشخص آخر وحلف هذا األخير يمينا مع شاهده 

 الها على زيادة العدد، وهذا كله مع التساوي في العدالة.الشتم ترجح على بينة الثاني

 ومـن األلفاظ ذات الصلة بهذه القاعدة: 

 

                                                           
 .3/551/  الشرح الكبير لمختصر خليل:  1

 وما يليها. 17/  حاشية التسولي على التاودي على الزقاق:  2

 .557/  مختصر خليل: ص:  3

 (.515/  سورة البقرة، اآلية: ) 4

 .7/412/  شرح مختصر خليل:  5

 .8/473/  تبصرة الحكام:  6
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 (.ترجح البينة المتواترة على غيرها: )أوال 

ادة تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره، والبينة المتواترة هي التي بلغ شهودها في الكثرة مبلغا أحالت الع

ومثال هذه القاعدة لو تنازع اثنان في ملكية بستان أو أرض زراعية، وأقام كل  .1ووسطه كطرفيه، أي عن مثلهم إلى منتهاه

البينة المتواترة؛ ألن ، فإننا نعمل بمنهما البينة على صحة دعواه، وكانت بينة أحدهما قد وصلت حد التواتر واألخرى لم تصله

 التواتر يفيد اليقين فيترجح على الظن.

 (.يرجح بقوة الحجة: )ثانيا

ومثال هذه القاعدة لو اختلف اثنان في ملكية بستان، فشهد ألحدهما رجالن وشهد لآلخر رجل مع يمينه، فإننا نرجح بينة 

ال ِة، »قرافي عن الجواهر: ويقضي له القاضي بملكية البستان، كما جاء في نقل اإلمام ال األول د  ةُ اْلع  ةٌ: ِزي اد  اِرُك التاْرِجيِح أ ْرب ع  د  م 

ا اْست   ْرأ ت ْيِن إِذ  اْلم  اِهِد و  ل ى الشا ع  اْلي ِميِن و  اِهِد و  ل ى الشا اِن ع  اِهد  ُم الشا ِة ف يُق دا ةُ اْلُحجا قُوا ال ِة و  د   .2...«ُووا فِي اْلع 

  :المالكي وتنبيهاته على القاعدةقيود الفقه ب وفيما يتعلق

 .ال ترجح شهادة الشاهدين على شهادة الرجل والمرأتين إال إذا تساوي الكل في العدالة: أوال

فالترجيح العددي عند المالكية ال يُحتكم إليه إال إذا تساوى شهود البينتين في العدالة، وهذا من القيود التي تنطوي عليها 

كما سلف الذكر، ومفهوم ذلك أنه إذا زيدت عدالة أحد الطرفين فإنه يركن إلى  في الفقه المالكي القاعدة، وهو أمر معروف

 الترجيح بزيادة العدالة حسبما تقدم في الفقرة السابقة.

 .ترجح شهادة الشاهدين على شهادة الرجل والمرأتين إذا لم يكن الرجل أعدل: ثانيا

مرتبتهم عند عدم الشاهدين، لكن إذا كان  دم الشاهدان على الشاهد والمرأتين؛ ألنيقالذي استقر عليه الحال كما سلف أنه كما 

الشاهد الذي معهما أعدل من الشاهدين، فإنه يقدم هو والمرأتان على الشاهدين، وأولى إن كانت المرأتان أعدل كالشاهد معهما، 

الشهير  وألبي عبد هللا العبدري؛ 3ط فال يحصل بها تقدمأي لو كانت المرأتان أعدل فق فإن كانتا أعدل دونه فيقدم الشاهدان

ْذه ِب: تُ »ما لفظه:  بالمواق ْن اْلم  اللاْخِميُّ ع  اِزِريُّ و  ْرأ ت ْيِن ف ق ال  اْلم  اْلم  اِهِد و  ل ى الشا ْيِن ع  اِهد  ا ت ْرِجيُح الشا أ ما ع  و  ِل م  ةُ اأْل ْعد  ه اد  ُم ش  ق دا

ُجل   ل ى ر  أ ت ْيِن ع  ْدل ْينِ اْمر   .4«ْيِن ع 

والحاصل أن قاعدة ترجيح شهادة الشاهدين على شهادة الشاهد مع اليمين وشهادة الشاهد مع المرأتين تعتبر من المرجحات 

 التي نص عليها فقهاؤنا المالكية في إزالة التعارض الحاصل بين البينات. 

 

ويشتمل هذا الفرع على ثالث فقرات: )الفقرة األولى( في تقديم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة، و)الفقرة الثانية( في 

 تقديم البينة السابقة على البينة الالحقة تاريخا، ثم )الفقرة الثالثة( في تـقديم بـينة التفصيل على بينة اإلجـمال.

 

                                                           
هـ(، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى سنة 181محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت/ التعريفات لعلي بن  1

 .71م(: ص: 8314هـ/8314)

 .81/813م(: 8333/ الذخيرة لإلمام القرافي، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، طبعة ) 2

 .7/412. شرح الزرقاني على مختصر خليل: 8/422/  مواهب الخالق:  3

 .1/522/  التاج واإلكليل:  4
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يعتبر تاريخ الوثيقة المعتمدة كحجة في اإلثبات بيانا جوهريا يرجع إليه في حال وجود تعارض بين حجتين من نفس القوة، 

 وهذا المرجح مما يتعلق ببيانات الحجتين، وقد أشار إليه كل من الزقاق في الميته والشيخ خليل في مختصره في معرض

أن البينة التي تذكر تاريخا للملك تقدم على مقابلتها الخالية منه، فإذا تنازع شخصان  :حديثهما عن المرجحات، ومعنى القاعدة

في ملكية عقار معين، فإن البينة التي بينت تاريخ ملك أحد المتنازعين تقدم على معارضتها التي لم تذكر تاريخا، حيث ترجح 

كما لو شهدت بينة المدعي مثال، بأن الدار المعينة فيه لمن شهدت له، وتلغى األخرى التي لم تؤرخ، المؤرخة ويحكم بالمتنازع 

ملك له منذ خمس سنوات، بينما شهدت بينة المدعى عليه بأن الدار ملكه ولم تذكر تاريخا، فإن األولى ترجح على الثانية بسبب 

فصيل وزيادة علم على معارضتها، حيث حددت تاريخ الملك وبينته وهو اشتمالها على التاريخ، فالبينة المؤرخة فيها مزيد ت

 أقوى سببا، بينما البينة المعارضة لها الخالية من التاريخ، أثبتت فقط الملك مطلقا ومجردا عن التاريخ وهو أضعف سببا.

أقام أحدهما بينة أن أباه ومن كتاب ابن سحنون قيل: فإن »قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد المجمع على فضله وعلمه: 

مات وترك أرضا ميراثاً، وأقام آخر بينة أنها له، قال يقضى بها بينهما نصفين، إال أن يكون في شهادة أحدهما توقيت فيقضى له 

بها. ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب: وإن شهد لآلخر بينة بمثل هذا فسألتهما عن التاريخ فمن ورخت قضيت 

إذا ذكر التاريخ في إحدى البينتين، فتقدم على التي لم تذكره، وقال »، وفي مواهب الخالق شرح المية الزقاق: 1«ؤرخةبقول الم

 .2«ابن شاس: إن كانت إحدى البينتين مطلقة، واألخرى مؤرخة قدمت المؤرخة على المطلقة. قال: وهو المعتمد في المذهب

لكن المقصود بتاريخ الوثيقة هنا ليس تاريخ تحرير البينات الحجة غير المؤرخة، لها ترجح على فذكر التاريخ في البينة يجع 

والوثائق؛ أي التاريخ الذي يتلقى فيه الموثوقون والسادة العدول أنواع الشهادات، وإنما المقصود تاريخ الشيء المشهود به وهو 

ح الشهود ويقولوا في شهادتهم مثال: إنه يضع يده مدة الحيازة أو ما يكشف عن طول مدة التصرف في العقار، وذلك بأن يصر

، ومثال ذلك للتوضيح: إذا على العقار، ويتصرف فيه بشروط الملك الخمسة ويذكرون هذه الشروط مفصلة حسبما تقدم ذكرها

يازة هـ، وشهدت أخرى بالح8341هـ، في حين أن هذه الشهادة حررت بتاريخ 8351شهدت بينة بأن حيازة صاحبها ترجع لعام 

هـ، فإن البينة األولى ترجح على الثانية وإن كانت هذه 8351لصاحبها حيازة مطلقة لكن وقت تحريرها وتوثيقها يرجع لعام 

هـ في وقت تحريرها؛ ألن العبرة بمدة التصرف والحيازة ـ وهي مطلقة في الشهادة الثانية ـ ال بتاريخ 8351األخيرة ترجع لعام 

 تحرير البينة.

بالتاريخ موضوع زلل، ألن الكثيرين يظنون أن المراد بتاريخ الوثيقة المستند إليه في الترجيح، هو التاريخ األقدم  فالترجيح

م مع ذكرها للمدة 8312م من دون ذكر أمد الحيازة، والثانية في عام 8311بالنسبة للوثيقتين، فإذا أرخت إحدى البينتين في عام 

وليس  و مدة الحيازة بالنسبة للوثيقتينه ألقدم تاريخا، وهو خطأ شائع؛ ألن المراد بالتاريخنها ااعتبرت األولى هي المرجحة أل

 تاريخ تحريرهما.

 

 

                                                           
هـ(، دار الغرب اإلسالمي ـ 411/ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات للشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني )ت 1

 .47؛3/41م(: 8333بيروت، الطبعة األولى )

 .8/315/  مواهب الخالق:  2
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 ومن جهة فقد اعتمد المالكية هذه القاعدة ألوجه معقولة منها: 

أو بعدها فأصبح ـ أن البينة المؤرخة أثبتت الملك وهو معين فأصبح متيقنا، واألخرى غير المؤرخة يحتمل أن تكون قبلها 8

 الملك فيها مظنونا، والعمل بالمتيقن أولى من العمل بالمظنون.

 ـ وجه آخر وهو أن البينة المؤرخة تقتضي الملك في الحال بخالف المطلقة. 5

ـ وألنه ظهر بالتاريخ أن صاحبة الوقت أسبق وال تاريخ مع األخرى، والشراء أمر حادث وال يعلم تاريخه، فكانت صاحبة 4

 اريخ أولى وأرجح.الت

ـ وألن البينة المؤرخة تضمنت زيادة علم وهو ذكر السبب وتاريخه واألخرى خفي عليها ذلك فترجح بذلك األولى على 3

 .1الثانية

 ومــن ألــفــاظ هــذه الــقــاعــدة:

 (.ترجح البينة المؤرخة على البينة المطلقة: )قاعدة

في ملكية حانوت وأقام أحدهما البينة على أنه اشتراه من فالن بتاريخ ومثال القاعدة المذكورة لو تنازع شخصان 

القاضي في هذه الحالة يعمد إلى  الن المذكور دون ذكر تاريخ، فإن، وأقام اآلخر بينة على أنه اشتراه من ف88/12/5182

 بالحانوت.لصاحبها ويقضي ترجيح البينة الشاهدة بالملك في التاريخ المذكور 

 ن قاعدة الترجيح بالتاريخ تبقى مقيدة كغيرها بقيود منها:وأشير إلى أ

 .يعتبر التاريخ مرجحا ما لم يعارض بحكم القاضي :أوال

وهو فالتقييد بقضاء الحاكم هنا وحكمه بالمتنازع فيه لصاحب البينة المطلقة معتبر ويلغي االستناد إلى تاريخ البينة األخرى؛ 

ِة »هذا المرجح استثناء فقال:  ما ذكره صاحب التوضيح حيث أورد على ه اد  ِة أِل ْشه ب  إالا أ ْن ي ُكون  فِي ش  خ  را اْلق ْوُل بِت ْقِديِم اْلُمؤ 

ْت ل هُ  ِهد  ْن ش  ْبِد لِم  ى بِاْلع  اِكم  ق ض  ْخ أ نا اْلح  رِّ  .2«الاتِي ل ْم تُؤ 

 .بينة المؤرخةنازع فيه من صاحب اليعتبر التاريخ مرجحا ما لم يثبت شراء المت :ثانيا

من صاحب البينة المؤرخة أو أن هذا األخير أعاره منه، ففي هذه  أنه اشترى المتنازع فيه صاحب البينة المطلقةأقام فإذا 

 .3بينة األولى دون الثانيةالصاحب ل يقضى بالملك

التااِريـِخ أ ْو »ق أيضا ببيانات الحجتين، وقد عطفه سيدي أبو الحسن الزقاق على مرجح التاريخ فقال: وهذا المرجح مما يتعل و 

ْبقِـهِ  ِمهِ »، وعبر عنه الشيخ خليل عطفا أيضا على التاريخ بقوله: «س  ُم »، فيما عبر عنه ابن عاصم بقوله: «أ ْو ت اِريٍخ، أ ْو ت ق دُّ قِد  و 

 «.  بِلْ التاِريِخ ت ْرِجيٌح قُ 

                                                           
للدكتور محمد عبد هللا محمد الشنقيطي، دراسة مقارنة بين المذاهب األربعة، الطبعة األولى ـ الرياض،  / تعارض البينات في الفقه اإلسالمي. 1

 .543م(: ص: 8333هـ/8351طبعة )

هـ(، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 771/ التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب. للشيخ خليل بن إسحاق المالكي )ت 2

 .1/85التراث: 

 .3/41النوادر والزيادات:   / 3
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فإذا شهدت كلتا البينتين بالملك، وذكرت كل منهما تاريخا لهذا الملك، فإنه يعتد بالبينة األسبق تاريخا، وتلزم اإلشارة هنا كما  

؛ في الفقرة السابقة أن قدم التاريخ الذي يقع به الترجيح بين البينات يعني قدم تاريخ الشيء المشهود به ال تاريخ تحرير البينات

ما شهدت بينة بأن فالنا يتصرف منذ أربع وأربعين سنة، وأخرى شهدت بأن خصمه تصرف منذ أربعين سنة، فإن األولى فإذا 

يعني أن البينتين عند تعارضهما إذا أرختا وكان تاريخ »يقول سيدي محمد بن محمد سالم المجلسي رحمه هللا: رجحة لقدمها؛ م

بالتي هي أقدم تاريخا. قال ابن مرزوق: أي وترجح إحدى البينتين المتعارضتين إحداهما أقدم من تاريخ األخرى، فإنه يعمل 

على مقابلتها بذكرها تاريخ الملك إذا لم تؤرخه األخرى، أو يكون تاريخ إحداهما متقدما على تاريخ األخرى إذا أرختا جميعا. 

أي التاريخ فتقدم الشاهدة بسبقه على المتأخرة تأريخا وقال عبد الباقي: وتاريخ ذكرته بينة فتقدم على التي لم تؤرخ، أو تقدمه 

 .1«ولو كانت أعدل من المتقدمة

أن الملك ثبت لألقدم واألصل بقاء ما كان على ما كان، وما أثبتته البينة األخرى محتمل لمعارضة هذه البينة له ذلك ووجه 

 .2عن المعارض فتساقطتا فيما تعارضتا فيه ويبقي استصحاب الحال لذات األقدم خاليا

 ومن األلفاظ والصيغ المناسبة لهذه القاعدة:

  .3(إذا انكشفت التواريخ وجب الملك ألقدم التاريخين): قاعدة

يعتبر قدم التاريخ سببا من أسباب الترجيح عند الفقهاء المالكية، فمن شهدت له بينته بالملك من سنة خمسين ولم وبناء عليه 

اآلن، وشهدت بينة أخرى لخصمه بالملك من سنة ستين ولم يعلم شهودها خروج الملك عن يده يعلم خروج الملك عن يده إلى 

ومن كتاب ابن سحنون »جاء في النوادر والزيادات: تاريخها وتلغى الشهادة الثانية؛  لقدم بالشهادة األولىإلى اآلن، فإنه يعمل 

ن، وأقام حائزه بينة أنه له منذ سنة قال: أقضي به لصاحب منذ عامي حائطهبيد رجل أقام آخر بينة أنه  حائطقال أشهب في 

إِْن ل ْم يُْمِكْن »وذكر ابن فرحون في تبصرته وجوه الترجيح فقال: ، 4«العامين ، و  ا ُجِمع  ْمُع ب ْين هُم  ن  اْلج  أ ْمك  ْت اْلب يِّن ت اِن و  ض  ار  إْذ ت ع 

التاْرِجيحُ  ن  و  ِم، ِمْثل  أ ْن ت ْشه د  ب يِّن ةٌ  ي ْحُصُل بُِوُجوٍه: ُرِجع  إل ى التاْرِجيِح إْن أ ْمك  ِة ت اِريِخ اْلُمت ق دِّ ل ى ِزي اد  اُل إْحد ى اْلب يِّن ت ْيِن ع  الثاالِِث: اْشتِم 

ُم السا  ن ت ْيِن، ف تُق دا هُ ُمْنُذ س  ل ك  ِر أ ناهُ م  ى لآِْلخ  ت ْشه ُد اأْلُْخر  ن ٍة و  هُ ُمْنُذ س  ل ك   .5«ابِق ةُ أ ناهُ م 

ُجٍل »... وقد اعتمد المالكية وشراح الشيخ خليل بالخصوص على مسألة المدونة في الموضوع، وفيها:  ْنِزل ِة ر  لِك  بِم  ا ذ  إِنام  و 

ِة أ ْشهٍُر، ُر اْلب يِّن ة  أ ناه ا ل هُ ُمْنُذ ع ش ر  يُِقيُم اآْلخ  ن ٍة، و  اِحِب  يُقِيُم اْلب يِّن ة  أ ناه ا ل هُ ُمْنُذ س  ُل ِمْن ب يِّن ِة ص  ِة اأْل ْشهُِر أ ْعد  ر  ش  اِحِب اْلع  ب يِّن ةُ ص  و 

ِل  ْقِت اأْل وا اِحِب اْلو  ن ِة ُعُدوٌل أ ْيًضا، ف ت ُكوُن لِص  اِحِب السا ن ِة، إالا أ نا ب يِّن ة  ص   .6...«السا

 

                                                           
/ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر للعالمة الشيخ محمد بن محمد سالم بن محمد سعيد المجلسي الشنقيطي العلوي الفاطمي الحسني  1

 .85/338م(: 5182هـ/8341هـ(، دار الرضوان ـ نواكشوط، الطبعة األولى سنة )8415اإلدريسي )ت

جمادى األولى  51هـ(، طبعة حجرية بتاريخ: 8521، بتصرف. حاشية التسولي على التاودي على الزقاق )ت421؛8/422/ مواهب الخالق:  2

 .14هـ(: ص: 8411عام )

 .847و  841/  االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  3

 .17؛3/41/  النوادر والزيادات:  4

 .411؛8/473/  تبصرة الحكام:  5

 .3/37/  المدونة الكبرى:  6
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 بما يلي: القاعدةهذه  ةالمالكي اءد الفقهكما قي 

 .السابقة تاريخا ما لم يكن المتنازع فيه محوزا حيازة قاطعة لحجة المدعي ترجح البينة: أوال

ِريٍك »وهكذا فإن الحيازة االستحقاقية المتوفرة على شروطها المذكورة في قول الشيخ خليل:  ْيُر ش  از  أ ْجن بِيٌّ غ  إِْن ح  و 

ْشر  ِسنِ  انٍِع ع  اِكٌت ِبال  م  اِضٌر س  ف  ثُما اداع ى ح  را ت ص  ال  ب يِّن تُهُ و  ْع و  ، ل ْم تُْسم  تكون راجحة على البينة المؤرخة أو السابقة  1«ين 

تاريخا؛ ألن من ثمرات الحيازة أنها تقطع بينة وحجة المدعي فال تسمع دعواه وإن ذكر الشهود التاريخ أو سبقه كما قال الشيخ 

دِ »ميارة الفاسي رحمه هللا:  ال  ُعْذر  إالا أ ْن ي ُكون  اْلق ائُِم بِح  ِر اْلُمداِعي و  ْحض  الِِك فِي ِمْلِكِه بِم  ف  اْلم  رُّ ُف ت ص  را ائًِزا ي ت ص  يث ِة التااِريِخ ح 

ُف فِ  را هُ بِي ِدِه ي ت ص  ان ْت أ ْحد ث  ت اِريًخا؛ أِل نا ت ْرك  إِْن ك  ُم ب يِّن تُهُ و  ْنهُ، ف تُق دا هُو  ي ْنظُُر ل هُ فِي ُسُكوتِِه ع  تِهِ يِه و   .2«إل ْيِه ق اِطٌع لُِحجا

 .يعتبر قدم التاريخ مرجحا ما لم يعارض بذكر سبب الملك :ثانيا

ا لم تكن ف بسبب الملك، ومثال ذلك في مجال العقار ما لو شهدت البينة شِهدت  حديثة التاريخمحل التاْرِجيح بقدم التااِريخ م 

  .3األحدث تاريخا بالبناء أو الغرس مع عدالة الشهود

 .يرجح بقدم التاريخ ولو كان الشيء المدعى فيه بيد الخصم :ثالثا

ان ْت ِبي ِد »ونقل هنا الشيخ ميارة الفاسي عن اللخمي قوله:  اٌء ك  و  س  ، و  ل  ى أ ْعد  ان ْت اأْلُْخر  إِْن ك  ِم، و  ت ا قُِضي  لأِْل ْقد  خ  إِْن ُورِّ و 

ا أ ْو ت ْحت   ا أ ْو ت ْحت  أ ْيِديِهم  ِدِهم  ل ْيه ا أ ح   .4«انتهى .ي ِد ث الٍِث أ ْو ال  ي د  ع 

 

لتي تبقى مجملة وواردة على قد يكون سبب الترجيح بين البينات يرجع إلى كون إحداهما أكثر تفصيال من األخرى ا

 الزقاق في الميته بقوله:  سيدي علي ليهالعموم، وهذا السبب أو المرجح هو الذي أشار إ سبيل

ـْن  م  ْبقِِه و  التااِريِخ أ ْو س  ْيِن و  بِاْثـنـ  ا ق ْد أُْجمـال . ***و  ل ى م  ْل ف ُمْخت اٌر ع  صِّ  يُفـ 

ترجح البينة المفصلة على المجملة، والنظر في التفصيل واإلجمال مقدم على النظر في : »الفروق ما نصهفي كما جاء 

 .5«، فإن استووا في التفصيل واإلجمال نظر في األعدليةاألعدلية

واإلجمال: إيراد الكالم على وجه مبهم يحتمل ويحتمل، كاإلجمال في عدم تحديد المشهود لهم في الوثيقة، أو عدم بيان محل 

د الكالم على وجه يحتمل اإلجمال: إيرا»الشهادة بيانا كافيا، أو عدم تحديد مدة الحيازة؛ وفي التعريفات للشريف الجرجاني: 

 .6«أمورا متعددة، والتفصيل تعيين بعض تلك المحتمالت أو كلها

فالمجمل أو البينة المجملة هي التي شهد شهودها بشيء لم يتضح المراد منه لخفاء في داللته، فال يعرف الطريق إليه أو ال 

الشك في كالم الشهود، كلما كان مجمال، كقولهم: هذه دار يعرف له وجه يؤتى منه؛ ألنه غير مبين ومفصل، فكلما وقع اإلبهام و

 ،أن يحددوا مدة حوزه لها بالضبط فالن ملك له، وهو يحوزها المدة المعتبرة شرعا، دون

                                                           
 .551/  مختصر الشيخ خليل: ص:  1

 .8/35/  اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام:  2

 .8/575/  البهجة في شرح التحفة:  3

 .8/35/  اإلتقان واإلحكام:  4

 وما يليها. 3/15/  الفروق:  5

 .3/  التعريفات: ص:  6
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فالبينة المفصلة هي التي ازدادت وضوحا وبيانا ال وعليه  الملك هل هو ملك صحيح بفصوله الخمسة أو ال؟ دون تحديدوكذا   

ك، بحيث فصلها الشهود وبينوها بيانا شافيا ينقطع معه احتمال التخصيص والتأويل، فتقدم على البينة المجملة يدع مجاال للش

 األقل بيانا منها.

ومن التفصيل إذا تنازع شخصان حول ملكية عقار، وأدلى المدعي ببينة تشهد بأن المدعى فيه ملك له منذ أكثر من 

وزه للعقار مدة عشرين سنة، فاألولى تعتبر مجملة، والثانية مفصلة، فترجح الثانية عشر سنين، وشهدت بينة المدعى عليه بح

على األولى، ومن التفصيل أيضا البينة التي تذكر التفاصيل في الملك المشهود به مثل حدوده وجيرانه، وإن كان دارا مثال تذكر 

وغير ذلك من راء أو باإلرث ال بغير ملك كالغصب، فقها الصحية، وأن ملكها صحيح بالشمرافقها بتفصيل وعدد غرفها ومرا

إن كانت الدعوى في دار أو عقار من األرض فليبين موضعها من البلد »؛ وقد قال ابن سهل في بيان الدعوى ما نصه: لالتفاصي

كاة، وأنها ملك له من جهة كذا، وأنها بيد المدعى عليه من طريق كذا لاة والسِّ  .1«والمح 

، ونبهوا القاضي إلى وجوب استفسار الشهود فال يكتفي منهم فقط ة على أهمية التفصيل في الشهاداتء المالكيوقد نص الفقها

، يقول وبخاصة من العوام بمطلق األداء، والعلة في هذا كله مراعاة لمصلحة تحقيق الشهادة لكثرة تساهل الناس في الشهادات

من أهل العلم بطريق معرفة ما شهدوا به استُفسرت منهم الشهادة وُسئلوا عن  وإن كان الشهود بها ليسوا: »الفهامة الونشريسي

إذا أدى »عن شيخ الشيوخ بالمغرب أبي الحسن الصغير قوله: رحمه هللا ونقل ، «طريق معرفتهم بهذا التقديم الذي شهدوا به

شهادته، وال يكتفي القاضي من العوام في شهود الرسم عند القاضي وكان الرسم بينا ال إجمال في شيء من فصوله علام  على 

تلقي الشهادة منهم بما يكتفي في تلقيها من نقاد الطلبة إذ قد يكتب الرسم من ال تجوز شهادته كما لمتعلم، وإن كتبه العدل الناقد 

ا مشكوكا فيها، وال أمكن أيضا أن تكون ألفاظ الرسم مطابقة لما في علم الشاهد فيه أو أزيد أو أنقص، فتكون الشهادة على هذ

رحة لعدم معرفته بما يجرح به  يقضى بشهادة مشكوك فيها، وكما ال يقبل من العاّمي مطلق التجريح حتى ينص على سبب الج 

الشاهد بخالف العالم بأوجه التجريح، كذلك ال يقبل من العاّمي مطلق األداء فيها إذا كان أّميا حتى ينص الشهادة نصا ال احتمال 

ومن تصفح أحوال العوام في أداء الشهادة  ها بيانا ال إجمال فيه، وإن قرئ الرسم على العاّمي فقد ال يفهم معاني ألفاظه.فيه وبين

 .2«عرف أنه البد أن يشترط في أدائه ما قدمناه من أنه ال يكتفى في األداء من أحدهم بأن يقول: هذه شهادتي حسبما تقدم

ال ى »ن أنه: وذكر ابن فرحون في تبصرته عن سحنو ِ ت ع  قِّ هللاا ع  ِمْن ح  ال  ي د  ، و  قا تاى ي ْست ْنِطق  اْلح  ي ْنب ِغي لِْلق اِضي أ ْن ي ْشت دا ح 

ْعفٍ  ْيِر ض  ي لِين  فِي غ  ْيئًا، و  أ ل هُْم ع  »، ونقل هنا أيضا عن ابن راشد ما نصه: «ش  هُوِد س  ل ط  الشُّ هام  غ  ت و  ت ى اْرت اب  اْلق اِضي و  ْن م 

اهُ  ِل أ ْمض  ِم اأْل وا ل ى اْلك ال  وا ع  رُّ  .3«التاْفِصيِل، ف إِْن أ ص 

 

 

                                                           
 .21/  االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  1

هـ(، نشر 283لجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب للشيخ أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي )ت/ المعيار المعرب وا 2

. المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى 81/871، و3/331م(: 8318هـ/8318وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة المغربية )

ئق للمؤلف نفسه، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ـ دبي، الطبعة األولى سنة الالئق بآداب الموثق وأحكام الوثا

 .471؛8/472م(: 5112هـ/8351)

 .5/581/  تبصرة الحكام:  3
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 ومـن صـيغ الـقاعدة: 

: )إن اللفظ المحتمل الذي ال يعرفه إال العالم ثانيا : )يعد االستفسار من أسباب الترجيح بين البينات ألنه يقوم مقام التزكــية(.أوال

: )ال يُقضى بشهادة مشكوك فيها كما ال يُقضى للمدعي بغير ثالثا ر العالم ذي النباهة(.ال تصح الشهادة به إال مفسرة من غي

: سادسا : )العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص يمتنع إجماعا(.خامسا : )الشهادة الناقصة ال يقضى بها(.رابعا شهادة(.

: )ال تبنى األحكام على ثامنا البد فيها من مستند وبيان(. : )الشهادة كالدعوىسابعا )تقديم الشاهد المقيد على الشاهد المجمل(.

: )ال يعمل باللفيف إال إذا كان مستفسرا ولو لم يكن به إجمال أو إبهام، و ال طلبه تاسعا النادر، ومجرد االحتمال يسقط الشهادة(.

 .1: )ال يُقضى بالمحتمل(عاشراالخصم، فاألحرى إذا طلبه(. 

لم ينفع التبري من العيوب إذا أجمل المتبري في ذلك : »بقوله سيدي الحسن بن رحال المعداني ومن هذا القبيل ما ذكره

ما  آخر ، وفي موضع«، فال ينفع ذلك صاحبه اتفاقا، وهو من معنى عدم العمل باألمور المجملة في الجملة2والعيب مما يتفاوت

ادة. السيما لفيف زماننا قال المتيطي ما نصه: مسألة: قال األحكام ال تبنى على النادر، ومجرد االحتمال يسقط الشه»نصه: 

محمد بن عبد الحكم: إن شهدوا أن فالنا وارث فالن ال يعلمون له وارثا سواه لم يجز ذلك حتى يبينوا السبب الذي به يرثه من 

 .3«والء أو غيره، إذ من الناس من يورث ذوي األرحام

ه ا »ابن فرحون في تبصرته عن القرافي:  يقولومن جهة تعليل األخذ بهذه القاعدة  دِّ ر  ِة و  ه اد  ار  ق بُوِل الشا د  ْسأ ل ِة أ نا م  ِسرُّ اْلم  و 

ِمهِ  د  ع  ْدِق و  ل ب ِة ظ نِّ الصِّ ل ى غ  ؛ وألن اإلجمال قدح من القوادح التي ترد به الشهادات، فمع اإلجمال يأتي االحتمال، ومن 4«ع 

، وقد نص غير واحد من المالكية في هذا الستداللواحتمل سقط به ا ء مع االحتمال، وأن ما احتملالقواعد المتداولة أنه ال قضا

السياق أن المدعي البد أن يبين الدعوى فيقول القاضي عند قول الخصم: )لي عليه دراهم(: من أين لك عليه هذه الدراهم؟ لئال 

القاضي يسأل عن أمور يعسر ذلك كثيرا حتى أن  ، وبين الفقهاء كان القاضي كخابط عشواءيدعي عليه ما ال يجب قضاؤه وإال

 نقلها.

فالمالكية إذن يحكمون بتقديم بينة التفصيل على بينة اإلجمال لما في الشهادات المجملة من المفاسد بسبب اإلجمال 

حائز ذلك الشيء الذي يدعي  واالحتمال، فقد يشهد الشهود في شيء ليس مملوكا إلنسان أنه ملكه، فيخرج ذلك بشهادتهم من يد

ملكيته، وأما مصالح البيان والتفسير في الشهادة فكثيرة جدا؛ وألن أصل الشهادة عندهم البيان وبه يسمى الشاهد شاهدا ألنه يبين 

لفظ فيه وال يلزم القضاء واألحكام ب»الحكم والحق من الباطل، فيقضى بالشهادة المفصلة على الشهادة المجملة، قال في المعيار: 

 .5«إشكال أو إبهام، وهذا مما ال يختلف فيه أحد من ذوي األفهام

 :قيود الفقه المالكي وتنبيهاته على القاعدةومن 

 

 

                                                           
 .844/ االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  1

ف هُ أ وْ »/  يقول الشيخ خليل:  2 ص  و  هُ ب يان  أ ناهُ بِِه و  لِم  ا ع  إِذ  ل ْم يُْجِمْلهُ  و  اهُ ل هُ و   (.822)مختصر خليل: ص: «. أ ر 

 .813و 37/ االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  3

 .5/81/  تبصرة الحكام:  4

 .81/78/ المعيار المعرب:  5
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 .ترجح البينة المفصلة ما لم تذكر البينة المجملة سبب الملك :أوال 

سبب الملك مقدم على النظر في وهذا راجع إلى تقديم البينة التي ذكرت سبب الملك على الخالية منه؛ إذ أن النظر في 

ان ْت »التفصيل واإلجمال، يقول الشيخ العدوي في حاشيته:  ل ْو ك  ْت بِاْلِمْلِك اْلُمْطل ِق، و  ِهد  ْن ش  ل ى م  ُم ع  ب ِب تُق دا ة  السا اِكر  اِصلُهُ أ نا ذ  ح 

ان ْت أ ْقد   ْت أ ْو ك  خ  ا أُرِّ الظااِهُر أ ناه ا إذ  ل  ِمْنه ا، و  ْرق انِيُّ أ ْعد  ا ق ال هُ الزا م  لِك  ك  ذ  فحاصله أنه إذا شهدت إحداهما بالملك مع  .1«م  ت اِريًخا ك 

تفصيل حدوده وتاريخه وبيان المشهود له، واألخرى بالملك المضاف لسببه، قدمت الشاهدة بالسبب على الشاهدة بالملك المطلق 

 ن الشهادات.ولو مع التفصيل؛ ألن الشهادة بالسبب تقطع ما سواها م

 .قول الشهود )يحوزها المدة المعتبرة شرعا( إجمال في الشهادة :ثانيا

؛ ألن من م: )يحوزها المدة المعتبرة شرعا(من أمثلة اإلجمال في الشهادة التي نبه الفقهاء عليها أن يقول الشهود في شهادته

 .2شرط الشهادة بالملك ذكر مدة الحوز نصا

 .ات إال مفصلةال تقبل بعض الشهاد :ثالثا

شرطها االستفسار  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن بعض الشهادات ال تقبل عند المالكية إال مفصلة، فال محل لإلجمال فيها؛ ألن

 ومما ذكروه في هذا السياق الشهادات المتعلقة باألمور اآلتية: ،واالستفصال

 :خامسا الشهادة بالتوليج، وهو إدخال بيع على بيع. :رابعا. دة بالتسفيهالشها :ثالثاالشهادة بالترشيد.  :ثانياالشهادة بالغبن.  :أوال

الشهادة بالردة، وعلة ذلك كما قال  :ثامنا .3الشهادة بالجرح والتعديل :سابعا الشهادة بإثبات أخ وارث. :سادساالشهادة بالملك. 

الحتمال أن يكفره بما لم أي ، 4«هب في التكفيرال ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل الختالف المذا»ابن شاس: 

ينبغي لإلمام أن يسألهم عن شهادتهم. »الشهادة بالزنى، ففي المدونة قال مالك رحمه هللا في الشهود في الزنا:  :تاسعا .5يكفر به

 :عاشرا ا ال يوجب الحد.يشهدوا بالزنا بم فقد، 6«قال ابن القاسم: كيف رأوه؟ وكيف صنع؟ فإن كان في ذلك ما يدرأ الحد درأه

البد أن يُسألوا عن السرقة كما هي وكيف أخرجت، ويكشفوا إذا شهدوا بذلك هل »الشهادة بالسرقة، يقول أبو عمران الفاسي: 

الشهادة  :شرثالث عالشهادة بالتعنيس.  :ثاني عشر الشهادة باإلعسار والعدم. :حادي عشر .7«علموا أنه باعها أم لم يعلموا

وإذا شهدوا على معتق أنه مولى فالن فيُسألون هل أعتقه هو أو أعتقه أبوه، فإن أبوا أن يبينوا »يقول أبو عمران الفاسي: بالعتق، 

 .8«فشهادتهم باطلة

                                                           
 .7/553/ حاشية العدوي على الخرشي:  1

 .11/ االرتفاق بمسائل من االستحقاق: ص:  2

 .32إلى  41ستحقاق: ص: من / االرتفاق بمسائل من اال 3

هـ(، 181/ الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ألبي محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي)ت 4

 .4/537م(: 5114هـ/8354تحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة األولى سنة )

هـ(: 8411هـ(، المطبعة الخيرية بمصر، الطبعة األولى )8818تصر خليل للشيخ أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي )ت/ شرح مخ 5

1/12. 

 .3/433/  المدونة الكبرى:  6

والتوزيع ـ القاهرة، هـ(، دار الشنقيطي للطباعة والنشر 332/ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لإلمام أحمد بن علي المنجور )ت 7

 .321ب.ط: ص: 

 .321/  شرح المنهج المنتخب: ص:  8
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ل ةً فِي ت ْرِشيٍد، أ ْو ت  »يقول ابن فرحون في تبصرته ما نصه:   ةُ ُمْجم  ه اد  : ال  تُْقب ُل الشا ْرن اِطيِّ ث اِئِق اْلغ  فِي و  ْسفِيٍه، أ ْو ِمْلٍك، أ ْو و 

اث ِة إالا ِمْن أ ْهِل اْلِعْلِم، ث ائِِق الِور  ْو ت ْولِيٍج، أْو ِذْكِر أخٍ فِي و 
ْبٍن، أ ْو ت ْجِريٍح، أ ْو ت ْعِديٍل، أ  ةُ إالا  غ  ه اد  ْيِرِهْم ف ال  تُْقب ُل الشا ا ِمْن غ  أ ما و 

ا فِي اْلُكْفِر اِلْختاِل   ذ  ك  ةً، و  ا، ِف النااِس فِي اأْل ْلف اِظ الاتِي ي ْكفُُر بِه اُمف سار  ذ  ناِس بِك  ٍن اْلبِْكِر اْلُمع  ن ة  ِبْنِت فاُل  ل ى فاُل  هُوُد ن ْشه ُد ع  ا ق ال  الشُّ إِذ  ، و 

دِّ التاْعِنيِس؛ أِل نا  ِلك  ِمْن أ ْهِل اْلِعْلِم بِح  هُوُد بِذ  لِك  هُ ل ْيس  ُكلُّ ف إِناهُ ي ْحت اُج أ ْن ت ُكون  الشُّ اِء ي ْعِرفُون  ذ  ه د  وذكر بعض هذه األمور ، 1«الشُّ

ل قْ  الشيخ العالمة سيدي أبو الحسن علي الزقاق فقال: ـالفـ  دا ك  ـْولًى ف ْلـيُؤ  م  ْق *** ِزنًـى و  ُمـْست ح  ـِرق ٍة و  ٍة س   فِـي ِردا

وهكذا فكلما كانت الوثيقة خالية من بعض  .2ا حتى تبدو كالفلقأي البد أن يكشف الشاهد عن شهادته في هذه المسائل ويبينه

 العتماد الحجة والشهادة المفصلة. الشروط األساسية أو التفاصيل الدقيقة، فإن القاضي يتحول عن هذه الوثيقة المعيبة

 خاتمة وتوصيات:

يح بين البينات، وهي مرجحات هذه هي المرجحات والضوابط التي يكثر استعمالها من طرف المحاكم في موضوع الترج

معتبرة في الفقه المالكي أخذ بها السادة المالكية في مجموعة من النوازل والقضايا كما اهتم بها المشرع المغربي من خالل 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية حيث تم التنصيص عليها في مادته الثالثة وهي بال شك بوصلة يسترشد بها  43.11القانون 

 ي في المجال العقاري إذا ما أحسن استخدامها وضبط حيثياتها.القاض

، هم في باب الترجيح بين البينات كثيرة اكتفينا منها بما يدل على المراد والمقصودعن نقولالوتظل أقوال علمائنا المالكية و

 وأهم التوصيات في هذا الشأن:

ينات مواد ونصوص قانونية تكون مفصلة لما جاء مجمال : أقترح أن تصاغ في سياق موضوع قواعد الترجيح بين البأوال

ضمن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية، وذلك بذكر الحيثيات األخرى لهذه القواعد وقيود الفقه المالكي 

 مقال ال أكثر.وتنبيهاته عليها كما تمت اإلشارة إليه في هذا البحث المتواضع الذي يظل غيضا من فيض وجهدا 

: إضافة إلى ما سبق يمكن االستعاضة عن كثير من االستطرادات الفقهية بنصوص قانونية تعتمد األسلوب الجيد واأللفاظ ثانيا

المختصرة دون إطناب وال إخالل، وسيكون ذلك سببا في تطوير جانب من جوانب الفقه والقضاء على حد سواء، كما أنه سبب 

المنشودة أي الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي وهي الغاية التي تم التنصيص في الوصول إلى الغاية 

؛ فتشعب الفروع وأحكامها الفقهية ضمن مصادر الفقه المالكي تقتضي الحقوق العينية مدونةمن عليها ضمن المادة األولى 

حولها لتوحيد المواقف واعتبار ما هو مرجح وما ليس تهذيب ما يتعلق بهذه القواعد واالطالع على ما ورد من الخالف 

 وتضارب األحكام والقرارات القضائية في هذا الشأن وهللا أعلم. ،بمرجح، فإبقاء األمر على ما هو عليه يفضي إلى األخذ والرد

د موقف الفقه في إطار هذه المدونة لسد النقص وتوحيمفصلة فأملنا أن يتدخل المشرع المغربي من خالل نصوص إضافية 

 والقضاء بخصوص قواعد الترجيح بين الحجج وكذا القواعد الفقهية األخرى التي أغفلت عنها المدونة.

 

 

 

 

                                                           
 .8/417/  تبصرة الحكام:  1

 .331/  شرح المنهج المنتخب: ص:  2

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                 367  

ISSN: 2706-6495 

 أهم نتائج البحث: 

 من أهم نتائجه أن:

الفقهاء المالكية كما سلف عملوا على استنباط مجموعة من القواعد والضوابط التي يكون بها الترجيح بين البينات فوضعوها ـ 

ياطا للقضاء وصونا ألموال الناس وحقوقهم من الضياع مفصلة بجميع قيودها وحيثياتها موضحين كيفية إعمالها، ومؤصلة احت

والحجج، وقد  مقعدة بحيث ال تخرج في الغالب عن منقول أو معقول، كما حاولوا وضع منهج متميز في الترجيح بين البينات

نظر لدى السادة المالكية، على أني لم أتجاوز في كل مسألة من المسائل القول أشرت في كل مسألة إلى ما يقتضيه األثر وال

 المشهور أو الراجح في الفقه المالكي.

مجموعة من الضوابط واألمور األغلبية التي يتوصل بها الفقيه أو القاضي إلى معرفة البينة ـ قواعد الترجيح بين البينات هي 

وهي قواعد دقيقة تشكل البوصلة التي يسترشد بها القاضي عند فصله في  زل العقار،الراجحة من البينة المرجوحة في نوا

الحقوق والمنازعات العقارية، وإن إدالء كل طرف بحجة تنسب الحق إليه وفي غياب العلم بها يخبط القاضي خبط عشواء 

ن الحجتين هي األولى بالتطبيق وأي منها ويتأرجح بين حجة هذا وبينة ذاك ال يعلم ما يقدم وال ما يؤخر ويستعصي عليه أي م

توجب اإلبعاد، وإن دراستنا هذه حاولت مالمسة تلكم القواعد دون اإلحاطة بها جملة وتفصيال لتكون نبراسا لكل باحث 

 ومتمرس.

ن ناظم ية بيـ موضوع الترجيح بين البينات كباقي المواضيع الفقهية األخرى حظي بقسط ال بأس به في المؤلفات الفقهية المالك

المؤلفات تفحص المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية اقتداء التشريع المغربي كثيرا بهذه ، ويالحظ من خالل ومختصر وشارح

ل وأبيات الالمية للعالمة الزقاق، فهي توافق إلى حد كبير ما ذهب إليه المصادر، وبخاصة اعتماده على عبارات الشيخ خليو

مما يتبين مع هذا كله أن مقتضيات المادة المذكورة أعاله مستنبطة من الفقه المالكي وأحكامه المؤصلة تأصيال فقهاء المالكية، 

 شرعيا، إال أنه يستثنى في هذا الباب بعض المؤاخذات والقيود والمالحظات على مضمون النص القانوني.

ها وحيثياتها يجعل القاضي والمتقاضي في حيرة من أمر ـ اكتفاء المشرع المغربي بتسطير هذه القواعد وعدم تعرضه لتفاصيل

، 43.11هذه القواعد عند تنزيلها واالحتكام إليها، ليبقى الرجوع إلى أحكام الفقه المالكي محتما طبقا للمادة األولى من القانون 

رت المشتمالت المتعلقة وتبقى هذه الدراسة محاولة مني للتفحص في بعض مسائل الموضوع وأحكامه، وفصوله وأبوابه، فذك

بكل قاعدة من قواعد الترجيح، وألفاظها وصيغها، وأصلت لها تأصيال، وقيدت ما يجب تقييده، ونبهت على ما فيه حسبما جاء 

في كتب الفقه المالكي وسطره سادتنا المالكية في الموضوع على أن ما أفدته في هذا البحث هو غيض من فيض لغزارة المذهب 

 ب.وعذوبة المشر

أركان وشروط البد من توفرها كوجود التعارض، واتحاد محل النزاع، وتساوي البينتين في القوة له سلوك الترجيح بين البينات ـ 

بعض القواعد يرجح بها ما لم يبلغ شهود الخصم حد التواتر، فإذا بلغوا من الكثرة ما بوتية، وعدم إمكان الجمع، وغيرها، وأن الث

 ؛ ألن غير ذلك من المرجحات يفيد الظن فقط، والحاصل أن البينة المتواترة ترجح على غيرها.يفيد العلم رجح بهم

لذلك هو تشعب الفروع  ـ موضوع قواعد الترجيح بين البينات في حاجة ماسة لنصوص قانونية كفيلة بتنظيمه، وسيكون الدافع

 والجزئيات.

 .لى آله وصحبه وسلمنبينا محمد وع وصلى هللا علىوالحمد هلل رب العالمين 
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 الئحة المصادر والمراجع: 

وفتح العليم  .ـ بيروت، ب.ط هـ(، دار الفكر8175اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام للشيخ محمد بن أحمد ميارة الفاسي )ت 

 .م(5111هـ/8353الخالق في شرح المية الزقاق له، دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء، الطبعة األولى )

هـ(، دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء، الطبعة األولى لسنة 8831االرتفاق بمسائل من االستحقاق البن رحال المعداني )ت 

 .م(5117هـ/8351)

للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي االستذكار في شرح مذاهب علماء األمصار  

والتمهيد له، نشر وزارة األوقاف والشؤون  .م(5111هـ/8358دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى سنة )، هـ(314)ت

والكافي في فقه أهل المدينة له، مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض، الطبعة الثانية سنة  .هـ(8417اإلسالمية ـ المغرب، عام النشر )

 .م(8311هـ/8311)

هـ(، تحقيق الباحث: توفيق العمراني، أطروحة 315مشهور من مذهب مالك للشيخ داود بن علي القلتاوي )تإيضاح السالك على ال 

لنيل درجة الدكتوراه نوقشت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ـ فاس سايس، السنة الجامعية: 

 م(.5182/2181)

 م(.8377هـ(، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثالثة )8521بن عبد السالم التسولي )ت البهجة في شرح التحفة ألبي الحسن علي 

 .هـ(8411جمادى األولى عام ) 51والحاشية على التاودي على الزقاق له، طبعة حجرية بتاريخ: 

هـ(، دار 251قرطبي )تالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ال 

 .(م8311هـ/8311الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة الثانية لسنة )

هـ(، دار الكتب العلمية ـ 137التاج واإلكليل لمختصر خليل ألبي عبد هللا محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق )ت 

 (.م8333هـ/8381بيروت، الطبعة األولى لسنة )

في أصول األقضية ومناهج الحكام لإلمام العالمة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم شمس الدين بن فرحون اليعمري تبصرة الحكام  

 م(.8332هـ/8381هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى )733المالكي )ت

 (.م8311هـ/8313هـ(، دار الفكر ـ بيروت، طبعة: )388تدريب الراوي لإلمام جالل الدين السيوطي )ت 

تعارض البينات في الفقه اإلسالمي للدكتور محمد عبد هللا محمد الشنقيطي، دراسة مقارنة بين المذاهب األربعة، الطبعة األولى ـ  

 .(م8333هـ/8351الرياض، طبعة )

بعة األولى سنة هـ(، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، الط181التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت 

 .(م8314هـ/8314)

جامع األمهات للفقيه جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبي عمرو الشهير بابن الحاجب الفقيه المالكي واألصولي  

 والمختصر األصولي له، دار ابن حزم ـ .(م8331هـ/8383هـ(، دار اليمامة ـ بيروت، الطبعة األولى )131النحوي والمقرئ )ت

 .م(5111هـ/8357بيروت، الطبعة األولى سنة )

الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ألبي محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي  

 .(م5114هـ/8354هـ(، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة األولى سنة )181المالكي)ت
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هـ(، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء، 8541ق للشيخ أحمد بن محمد الرهوني التطواني )تحاذي الرفاق إلى فهم المية الزقا  

 .(م5113هـ/8353الطبعة األولى لسنة )

هـ(، مطبعة النجاح الجديدة ـ 8341الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي للدكتور محمد بن معجوز المزغراني )ت 

 .(م8333هـ/8383بعة الثانية سنة )الدار البيضاء، الط

 (.م5117هـ/8351سنة) الرباط، الطبعة الرابعةبهـ(، دار أبي رقراق 411الرسالة للشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني )ت 

 .م(8333والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات له، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة األولى )

 (.م8331) طبعة هـ(، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت،573)تالترمذي نن الترمذي الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة س 

هـ(، ومعه حاشية أبي العباس الصاوي 8518شرح أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك ألبي البركات الشيخ أحمد الدردير )ت 

 م(.5188هـ/8344رح الكبير له، دار الفكر ـ بيروت، طبعة )والش .المالكي، دار المعارف ـ القاهرة، ب.ط

هـ(، وبهامشه 8133شرح الزرقاني على مختصر خليل للشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني المصري )ت 

 .حاشية الشيخ محمد البناني، دار الكتب العلمية ـ بيروت، د.ت

 .هـ(، دار الشنقيطي ـ القاهرة، ب.ط332ام أحمد بن علي المنجور )تشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لإلم 

هـ( لإلمام أبي عبد هللا محمد بن قاسم األنصاري المشهور بالرصاع 114شرح حدود اإلمام األكبر أبي عبد هللا بن عرفة)ت 

 .(م8334هـ/8421هـ(، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة األولى)133التونسي)ت

هـ(، المطبعة الخيرية بمصر، الطبعة األولى 8818خليل للشيخ أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي )تشرح مختصر  

 هـ(.8813(. وبهامشه حاشية الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي على الخرشي )تهـ8411)

 .، ب.طالرباط، مركز إحياء التراث المغربي ـ هـ(8125)ت شهادة اللفيف ألبي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهري 

 .(هـ8355هـ(، دار طوق النجاة، الطبعة األولى )521صحيح اإلمام البخاري ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري )ت 

 (.هـ8473) (، دار المعرفة ـ بيروت، طبعةهـ125)ت فتح الباري للعالمة أحمد بن حجر أبي الفضل العسقالني 

  ب.ط.هـ(، دار المعرفة ـ بيروت، 8533ي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك للشيخ محمد عليش )تفتح العل 

هـ(، دار المعرفة ـ 113الفروق لإلمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت 

 .م(8333ت، طبعة )، دار الغرب اإلسالمي ـ بيرولهالذخيرة و .بيروت، ب.ط

 (.م8311هـ(، دار صادر ـ بيروت، طبعة )788لسان العرب ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور )ت 

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر للعالمة الشيخ محمد بن محمد سالم بن محمد سعيد المجلسي الشنقيطي العلوي الفاطمي  

 .م(5182هـ/8341رضوان ـ نواكشوط، الطبعة األولى سنة )هـ(، دار ال8415الحسني اإلدريسي)ت

والتوضيح في  .(م5112هـ/8351المالكي، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة، طبعة) مختصر الشيخ خليل بن إسحاق 

 .شرح جامع األمهات له، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

م( بتنفيذ 5188نوفمبر  55هـ )8345من ذي الحجة  52في  871.88.8 الظهير الشريف رقم الصادر بشأنها مدونة الحقوق العينية 

 .43. 11القانون رقم 

 .م(8333هـ/8382) ـ بيروت، الطبعة األولى الكتب العلميةهـ(، دار 874المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس )ت 
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هـ(، مكتبة العلوم 8434عبد القادر الجكني الشنقيطي المالكي )تمذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد األمين بن محمد المختار بن   

 .(م5118والحكم ـ المدينة المنورة، الطبعة الخامسة سنة )

 م(.8331هـ/8388) هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األولى312)تالنيسابوري لحاكم لالمستدرك على الصحيحين  

 هـ(، دار الفكرـ بيروت، طبعة355للقاضي عبد الوهاب البغدادي)تن أنس مالك بالمعونة على مذهب عالم المدينة  

 .(م8332هـ/8382)

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب للشيخ أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي  

، دار البحوث له المنهج الفائقو .(م8318هـ/8318هـ(، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة المغربية )283)ت

 .(م5112هـ/8351للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ـ دبي، الطبعة األولى سنة )

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ألبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني   

 .م(5117الطبعة الثانية سنة ) هـ(، دار الكتب العلمية ـ بيروت،323)ت

هـ(، مطبعة األمنية ـ الرباط، 8412مواهب الخالق على شرح التاودي لالمية الزقاق للعالمة أبي الشتاء الغازي الصنهاجي )ت 

 .(م8322هـ/8472الطبعة الثانية سنة )

ة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ هـ(، طبع وزار8435النوازل الصغرى للشريف أبي عبد هللا سيدي محمد المهدي الوزاني )ت 

 .(م8331، طبعة )هلالنوازل الكبرى أو المعيار الجديد و .3/483م(: 8335هـ/8385المغرب، سنة الطبع )

 م(.5111وثيقة البيع بين النظر والعمل للدكتور عبد الرحمان بلعكيد، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء، الطبعة الثالثة لسنة ) 

هـ(، مع 8127الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة لصاحبها أبي الحسن علي بن عبد الواحد األنصاري السجلماسي السلوي )اليواقيت  

 .(م5182هـ/8341هـ(، دار ابن حزم ـ بيروت، الطبعة األولى سنة )8583شرحها للعالمة محمد بن أبي القاسم السجلماسي )ت
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