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ABSRAK 

Disertasi ini merupakan perbandingan antara mazhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafe’i dan 

Hanbali serta Syiah Ja’afari dengan undang-undang sivil Iran, berkaitan pengakuan 

orang yang sakit, muflis, kanak-kanak, orang dungu dan pengakuan nasab. Kajian 

teoritikal ini bertujuan untuk melihat sejauh manakah undang-undang sivil Iran 

dipengaruhi oleh mazhab Syiah Ja’afari serta empat mazhab fiqh yang lain (Hanafi, 

Maliki, Syafe’i dan Hanbali). Ia juga menyentuh persamaan dan perbezaan di antara 

empat mazhab fiqh yang mewakili Ahli-Sunnah dengan mazhab Syiah Ja’afari 

mengenai pensabitan pengakuan dalam kes-kes sivil; iaitu dengan membuat 

perbandingan dalam kes-kes tersebut di antara empat mazhab Ahli-Sunnah dan 

mazhab Syiah Ja’afari kemudian membandingkannya dengan undang-undang sivil 

Iran. Kajian ini merupakan kajian perpustakaan. Ia mengumpulkan bahan ilmiah 

daripada kitab-kitab fiqh, khasnya kitab-kitab yang muktabar dalam mazhab-mazhab 

tersebut di samping mengumpulkan bahan berkenaan dengan tajuk kajian daripada 

Undang-Undang Sivil Iran serta huraian-huraiannya. Seterusnya membuat 

perbandingan dalam kes-kes tersebut di antara empat mazhab Ahli-Sunnah dengan 

mazhab Ja’afari dan seterusnya membuat perbandingan di antara empat mazhab Ahli-

Sunnah dan mazhab Ja’afari dengan Undang-undang Sivil Iran. Dapatan kajian ini 

ialah: pengakuan merupakan salah satu cara pensabitan dalam syariat Islam dan juga 

undang-undang sivil Iran,  dan pengakuan boleh didefinisikan sebagai: “memberitakan 

kesabitan hak orang lain ke atas diri sendiri”. Hakikatnya pengakuan (Iqrar) tergolong 

dalam kategori Ikhbar (pemberitahuan) bukan Insya’ (arahan atau permintaan), dan 

legitemasinya sabit melalui al-Quran dan Sunnah. Pengakuan merupakan antara bukti-

bukti yang kuat dalam mensabitkan suatu hak, ia adalah hujah yang sempurna yang 

tidak memerlukan bukti sokongan bagi mensabitkan suatu hak. Walaubagaimanapun 

hujah tersebut terhad ke atas diri orang yang membuat pengakuan sahaja dan tidak 

melibatkan pihak ketiga. Didapati juga artikel-artikel Undang-undang Sivil Iran 

diambil daripada fiqh mazhab Ja’fari secara khusus kerana kebanyakannya bertepatan 

dengan fiqh mazhab tersebut, kecuali dalam tiga perkara, iaitu: (1)- Definisi 

pengakuan. (2)- Pengakuan orang muflis. (3)- Syarat agar orang yang membuat 

pengakuan dalam kesabitan nasab untuknya mestilah merupakan orang yang tidak 

diketahui nasabnya. Undang-undang sivil Iran juga mempunyai kesamaan dengan 

mazhab-mazhab fiqh Ahli-Sunnah yang tersebut dari sudut sumber pengambilannya, 

iaitu: Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 
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ABSTRACT 

The dissertation is a comparison study between madhahib fiqhiyyah (Hanafi, Maliki, 

Shafe'i, Hanbali, Ja’fari) and the Iranian Civil Code with regards to confession of 

patient, bankrupt, infant, fool, and the confession of kinship. The study is theoretical, 

aiming at evaluating the influence of the Ja’fari’s and another four schools of 

jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali) on the Iranian Civil Code. In 

addition, the study attempts to identify the similarities and differences between the 

four schools of Sunni and Shiah Ja’fari in confession in civil cases.  It has been done 

by comparing civil issues between the four schools of Ahl al-Sunnah and al-Jaafari 

school, and then comparing with the Iranian Civil Code. Data related to the study has 

been collected from its original sources in the books of Islamic jurisprudence, 

especially those books which have been adopted by those schools of Islamic 

jurisprudence. The law materials of Iran on the subject of the confession were 

collected from the Iranian Civil Code Book and its explanation to be able to compare 

the views of the four schools of Ahlu-Sunnah together with the view of al-Ja’fari 

school and Iranian civil code. The study found that the confession is considered as a 

mean of proof in Islamic law and Iranian Civil Code, and can be defined as: 

“Recognition of rights of others on one self”. The study also revealed that the 

confession is not a construction but information. The study proved that the legitimacy 

of confession is proven by Qur'an and Sunnah, and is considered the strongest 

evidence to establish the rights of others and therefore called the master of evidence. It 

is a complete evidence which does not need to get proved and supported by other 

evidences to be a proof of a right; however, that argument is limited to the person 

alone. The study also found that the laws of confession in the Iranian Civil Code were 

mostly taken from al-Ja’fari jurisprudence except in three issues 1 - the definition of 

confession 2 – confession of the bankrupt 3 – the condition that the confession of 

others in parentage recognition is valid if the second party is unknown descent. The 

Iranian Civil Code has the similarity with one of the four schools of Ahl al-Sunnah, 

due to the similarity in the sources of provisions; i.e. Qoran and the Sunnah.  
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 ملخص البحث

والشافعية واحلنابلة احلنفية واملالكية (يتناول هذا البحث مقارنة اإلقرار بني املذاهب الفقهية 
والقانون املدين اإليراين يف األمور اليت تتعلق بالقضايا املدنية كإقرار ) والشيعة اجلعفرية

وتكون الدراسة هلذه القضايا دراسة . املريض واملفلس والصيب والسفيه واإلقرار بالنسب
اهب األربعة نظرية، ويهدف هذا البحث إىل بيان مدى تأثري مذهب الشيعة اجلعفرية واملذ

على القانون املدين اإليراين، وكذلك بيان مدى ) احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة(
ذهب اجلعفري يف اإلثبات باإلقرار املالتشابه والتباين بني املذاهب األربعة من أهل السنة و

السنة  يف تلك القضايا املدنية وذلك مبقارنة هذه القضايا بني املذاهب األربعة من أهل
ومذهب الشيعية اجلعفرية مث مقارنتها بالقانون املدين اإليراين، وتكون هذه املقارنة جبمع 
املادة العلمية من مظاا يف كتب الفقه اإلسالمي خاصة الكتب املعتمدة لدى هذه املذاهب 

يراين الفقهية وكذلك جبمع املواد القانونية ما تتعلق مبوضوع اإلقرار من القانون املدين اإل
وقد توصل الباحث من خالل هذا البحث إىل أن اإلقرار وسيلة من وسائل . وشروحاا

إخبار بثبوت : ( اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية والقانون املدين اإليراين وميكن تعريفه بأنه
وماهية اإلقرار أنه إخبار وليس إنشاء ويعترب أقوى األدلة إلثبات ) حق للغري على نفسه

ولذا يطلق عليه سيد األدلة وهو حجة كاملة الحيتاج إىل ما يثبته ويدعمه يف إظهار احلقوق 
وأن هذه املواد القانونية اليت . احلق ولكن مع ذلك أنه حجة قاصرة على املقر دون سواه

تتعلق باإلقرار يف القانون املدين اإليراين مأخوذة من الفقه اجلعفري خاصة ألن معظم هذه 
إقرار املفلس  -٢تعريف اإلقرار - ١(للمذهب اجلعفري إال يف ثالث مسائل املواد موافقة 

وكذلك أن هذه .) أن يكون املقرله جمهول النسب يف شروط صحة اإلقرار بالنسب - ٣
املواد القانونية موافقة لواحد من املذاهب األربعة من أهل السنة يف املسائل اليت ناقشناها 

  .       ام من القرآن والسنة النبوية بني املذاهب اإلسالميةوذلك لوحدة مصادر استنباط األحك
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 اإلهداء

  .إىل أيب وأمي اللذين غمراين باحلب واحلنان والعطف واإلحسان
. وإىل زوجيت اليت أحاطتين بكيان أسري مستقر، وعالقة إنسانية دائمة وتعاون مستمر

  .وإىل بنيت حبيبة قليب
ملخلصني الذين أراد اهللا م خرياً ففقههم يف دينـه  وإىل مجيع طالب العلوم الشرعية ا

  .����وعلّمهم من أحكام الشريعة ومن أسرار كتابه ليكونوا من ورثة نبيه
  .إىل هؤالء مجيعاً أتشرف بإهداء رساليت سائالً املوىل التوفيق والقبول
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 شكر وتقدير

من : " اعترافاً بالفضل ألهله والعمل احلسن لذويه، وانطالقاً من التوجيه النبوي الكرمي     
فإنين بعد شكر اهللا سبحانه وتعاىل على نعمه الكثرية اليت ." اليشكر الناس اليشكر اهللا

أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل مشريف الفاضل األستاذ الدكتور . الحتصى والتعد
على تفضله باإلشراف على هذه رئيس قسم الفقه وأصوله جبامعة مااليا  علي عبدالكرمي

مع لتثري الرسالة بعلمه ومالحظاته وعلى ما أسده يل من توجيه وإرشاد وعون , الرسالة
فقد تابع هذا العمل إىل أن استوى على , كثرة مسئولياته والتزاماته األكادميية واإلدارية

قه إىل كل خري معلّماً عن تلميذه، وأن يوفّ ىن جيزيه خري ما جازهللا خملصاً أوأدعو ا. سوقه
  .يف األوىل واآلخرة، وأن يرزقه حسن العمل دائماً وأبداً

يف أكادميية الدارسات اإلسالمية عامة  كما أتقدم بالشكر إىل مجيع األساتذة األفاضل     
فقد منحوا الباحث الوقت واجلهد يف االستشارات  ولألساتذة يف قسم الفقه وأصوله خاصة

األكادميية ومل يترددوا من تقدمي العون والنصيحة واملشورة للباحث خالل فترة العمل على 
  .إجناز هذه الرسالة

بنه الفاضل سلمان اكما أتوجه بالشكر أليب وأمي وزوجيت وبنيت وإخواين وخايل و     
م ثوب الصحة والعافية فقد ذللوا كل الصعاب وأزالوا كل إبراهيم أطال اهللا بقاءهم وألبسه

العقبات وبذلوا كل ما ميلك من الدعم املادي واملعنوي وحتملوا كل التكاليف وقدموا كل 
غايل ونفيس، وغمروين بالدعاء وبتشجيعي على مواصلة الدراسات العليا وعلى إمتام هذه 

نا ومساعدة يف إعداد هذه الرسالة وكما أتقدم بشكر إىل كل من قدم يل عو. الرسالة
  .فجزاهم اهللا خري اجلزاء

ويف اخلتام أشكر جامعة مااليا بكواالملبور اليت أتاحت يل هذه الفرصة ملواصلة      
ويرضاه هالدراسة وأسأل اهللا عزوجل أن يوفق العاملني فيها مبا حيب.  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة
احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 فال مضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا أعمالنا، من يهده اهللا
وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله، أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره 
على الدين كلِّه، فبلَّغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة، وجاهد يف اهللا حق جهاده، اللَّهم 

. رك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ديه وسلك سبيله إىل يوم الدينصلِّ وسلِّم وبا
  ...أمابعد

جاءت بإقرار احلقوق ألصحاا ن الشريعة اإلسالمية الغراء قدمما الشك فيه أ
وأساليب  ،ستعمال هذه احلقوقال يةورمست الطريقة السو ،وأعطت كل ذي حق حقه

وملا كان من الطبيعي وقوع الظلم والتعدي بني الناس مما . ممارستها مبا حيقق مصلحة العباد
لذلك شرع القضاء إلقامة العدل بني  ،اخلصومات بينهم يف تنازع احلقوق يؤدي إىل وقوع

ومنع الظلم  ،وصيانة األنفس واألعراض واألموال ،وتطبيق أحكام الشريعة ،الناس
  .والفساد

وهو أمام خصمني يدعي كل  ،ملا كان القاضي غري حميط بكل ماجيري بني الناسو
عي لذا أتت الشريعة بتكليف املد ،يويتهم خصمه بالظلم والتعد ،ا احلق لنفسهممنه

له من  وكل حق البد ،ألن كل دعوى البد هلا من دليل على صحتها ،الربهنة على دعواه
شريعة العادلة بتنظيم وسائل اإلثبات املشروعة وبيان لذلك جاءت ال ،برهان حيميه وحيرسه

يتوصل به إىل فصل النزاع ورفع الظلم  ذيلكي يعلم القاضي الطريق ال طرق استعماهلا
  .للوصول إىل حقه يسلكه ذيتقاضي الطريق الوحىت يستبني امل ،وإقامة العدل

فقد  ،من احلقوق الشريعة تهملا أقر وتكميالً ،من الواقع البشري وكذلك انطالقاً
 ،هاتمث شرعت السبل حلماي ،وكيفية التصرف فيها ،طريقة استعماهلا الشريعة أوضحت

حبقوق وأرشدت إىل طرق إثباا عند التنازع والتخاصم فيها حىت اليستأثر القوي 
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واليتجاوز  ،واليطمع باغ يف دماء البشرية ،الظامل بأموال املظلومني واليستبد ،الضعيف
لويعطى الناس ": �اهللارسول قال : قال �عن ابن عباس. اض املسلمنير بأعرفاج

واهلمدماء رجال وأم عى ناسبدعواهم الد، متفق  ".عى عليهولكن اليمني على املد
  .والسياق ملسلم١عليه

بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن وغريه  وجاء يف رواية البيهقي": ٢قال النووي 
  .٣"عي واليمني على من أنكرعلى املدلكن البينة ":ابن عباس مرفوعا

 فهي الطريق الذي ،والختفى أمهية طرق اإلثبات عامة يف إقامة العدل بني الناس
ونشر العدل بينهم وهي طريق  ،رفع الظلم عن الناسيسلكه القضاة يف بناء أحكامهم و

وقد  ،وكل مظلوم يريد دفع الظلم عن نفسه ،كل صاحب حق يريد الوصول إىل حقه
  .من هذه الطرق و هو القضاء باإلقرار اخترت لبحثي واحداّ

طرق اإلثبات الدعوى يف القانون املدين اإليراين  من اإلقرار وقد قمت بدراسة
 )احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة( األربعة من أهل السنة الفقهية باملذاهب مقارناً

نظر الفقهاء ورجال عاجلة هذا املوضوع من حيث وجهة وم ،ةاجلعفريالشيعة مذهب و
اخلمسة الفقهية  قارنة املذاهبمشتماله على اقد امتاز هذا البحث بفلذلك  ،القانون

والقانون املدين اإليراين يف مجلة من  )احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة واجلعفرية(
  .حيويته وفائدتهالفروع العملية من حبث القضاء مما زاد يف 

                                                           

حممد : حتقيق، ٦ج ،صحيح البخاري، )ـه١٤٢٢( البخاري، أبوعبداهللا حممدبن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ١
ومسلم، أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ، ٣٥ص ،١طدار طوق النجاة،  بريوت،زهري بن ناصر الناصر، 

ط، .د بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، ،صحيح مسلم ،)م١٩٩٨. هـ١٤١٩( النيشابوري
  .٧١١ص

، ١٢ج املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،، )هـ١٣٩٢(، النووي، أبوزكريا حيىي بن شرف بن مري ٢
  .٢، ص٢طدارإحياء التراث العريب،  بريوت،

السنن الصغرى مع الشرح والتخريج  ،)م٢٠٠١ .هـ١٤٢٢( البيهقي، أبوبكر أمحد بن احلسني بن على ٣
مكتبة  رياض،ال ،للدكتور حممد ضياء الرمحن األعظمي ،٩جاملسمى، املنة الكربى شرح وختريج السنن الصغرى، 

 .٢٣٤، ص١طالرشد، 
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إن من نتائج الصحوة اإلسالمية اليت شهدا أمتنا اإلسالمية يف إيران يف العصر 
األخري، إزدهار الفكر اإلسالمي على مستوى التأليف والتحقيق والنشر يف خمتلف أبعاد 
هذا الفكر وعلى كافة املستويات، ومن مجلة ااالت اليت ازدهر فيها الفكر اإلسالمي يف 

العصر، جمال القضاء من وجهة النظر الفقهية، إذ توجه العلماء واملفكرون اإلسالميون  هذا
إىل حبث الفقه اإلسالمي يف هذا اال، وخاصة بعد قيام الثورة اإلسالمية يف إيران سنة 

 .ولذلك فقد أردت اإلسهام يف هذا املضمار )م١٩٧٩(

إثبات  طرقاملقنن يف إيران جعل  نرى أن ،املدين اإليراينحينما ننظر إىل القانون 
ما طرق أ ،عوى يف القانون املدين اإليراين ماخيتص بقسم املعامالت واألحوال الشخصيةالد

عن القانون  تانفصل ،احلدود والقصاص والتعزيرعوى يف العقوبات اليت تشمل إثبات الد
هذه  ألن .اإلسالميةبقانون العقوبات املسمى  ،يف قانون آخر توجعل ،املدين اإليراين

مع مراعاة قواعد معينة يف إقامة احلجة  ،متتاز عن غريها بوسائل خاصة يف اإلثبات القوانني
واألصل يف  ،أن تسقط بأدىن شبهة عند اإلثبات فاألصل يف احلدود مثالً ،نة فيهاوالبي

وكذلك  ١.إلشاطة الدماء منعاًباته درءاً هلدر األنفس وحتياط يف إثص مراعاة االالقصا
القانون املدين اإليراين  صرحي ،على سبيل املثال ،يف حصر بعض طرق اإلثبات ااختالفهم

من القانون ) ١٢٥٨( :حتت املادةة يف مخس طرق كما هي مقرر إثبات الدعوىطرق 
 ،الشهادة -٣ ،األسناد املكتوبة - ٢ ،اإلقرار -١: هيإثبات الدعوى طرق (.املدين اإليراين

العقوبات قانون ثبات الدعوى يف إبينما طرق  ٢).اليمني - ٥ ،)القرائن( األمارات  - ٤

                                                           

، دمشق، سورية، ١، جوسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، )م١٩٨٢.ـه١٤٠٢(انظر، الزحيلي، حممد،  ١
 .١١، ص١دارالبيان، ط

، ٢٠طنشر ميزان، طهران، ، قانون مدين درنظم حقوقي كنوين ،)م٢٠٠٨. ش.هـ١٣٨٧(كاتوزيان، ناصر ٢
  .٧٥٣ص
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 ،ادةالشه - ٢ ،اإلقرار -١(: وهي ،أربع طرقيف  حمصورة ١)٢٣١: (يف املادة اإلسالمية
  .٢)القسامة -٤ ،علم القاضي - ٣

 فحسب دون أن أتعرض يف جمال  ةنيولذلك اقتصرت دراسيت يف جمال القضايا املد
كما أشرنا أن احلق يتم إثباته يف القضايا  .اليت تشمل احلدود والقصاص والتعزير العقوبات

اإلقرار والشهادة ( :وهييف القانون املدين اإليراين املدنية أمام القاضي خبمس وسائل 
أحتدث عن أربع طرق  قبل أن أدخل موضوع اإلقرارلذلك  )واليمني والكتابة والقرائن

  .)شهادة واليمني والكتابة والقرائنال(: ضايا املدنية على وجه االختصار وهياإلثبات يف الق

  الشهادة: أوالً
ختلف الفقهاء يف تعريف ئل اإلثبات وأعظمها مكانة، فقد امن وسا وسيلة هي أهم

 عندهم االشهادة تبعاً الختالفهم يف األحكام املتعلقة.  

افقد عربات حق بلفظ الشهادة يف جملس القضاء إخبار صدق إلث ": فها احلنفية بأ
  .وهذا أشهر التعريفات عند الفقهاء وأكثرها تداوالً يف كتب الفقه ٣".ولو بال دعوى

اوعر٤" .اإلخبار عن تعلق أمر مبعني يوجب عليه حكماً": فها املالكية بأ    

  

  

                                                           

 طهران،جمموعه قانون جمازات اسالمي،  ،)م٢٠٠٣.ش.هـ١٣٨٢(اداره كل تدوين وتنقيح قوانني ومقررات ١
  .١٢، ص٤طمعاونت پژوهش، تدوين وتنقيح قوانني ومقررات،

أدله إثبات دعاوي  ،)م٢٠٠٨.ش. هـ١٣٨٧( مبدينة مشهد ةققني يف اجلامعة اإلسالمية الرضويجمموعة من احمل ٢
  .١٨ص ،٦طمؤسسة فرهنگی قدس،  طهران، ،كيفري

، ٦ج فتح القدير،، )ت.د(ابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد بن مسعود السيواسي،  ٣
 .٢ط، ص.بريوت، دار إحياء التراث العريب، د

، ٤، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )ت.د(الدسوقي، مشس الدين أبوعبداهللا حممد بن أمحد بن عرفة،  ٤
 . ١٦٤ط، ص.بريوت، دارالفكر، د
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إخبار عن " :دة فهي عند الشافعيةوقد وافق الشافعية األحناف يف تعريفهم للشها
  ١".شيئ بلفظ خاص

اأما احلنابلة فقد عرحجة تظهر احلق والتوجبه وهي اإلخبار مبا علمه :"فوها بأ
  ٢ ".بلفظ خاص

افها وعرإخبار جازم عن حق الزم لغريه واقع من غري :"فقهاء اجلعفرية بأ
  ٣".حاكم

 :ة من الكتاب والسنةمستمدفهي  ،أما مشروعية الشهادة

&ρß‰Íκô−r#) :له تعاىلفمن الكتاب قو uρ� ô“uρsŒ 5Α ô‰tã óΟä3ΖÏiΒ (#θßϑŠ Ï%r& uρ nοy‰≈ yγ ¤±9 $# ¬! �٤ 

  ٥".شاهداك أو ميينه" �فمن السنة قوله

فقد مسيت الشهادة بالبيا تظهر احلق وتثبته على املدنة ألل الشهادة عى عليه، وحتم
تعينت الشهادة يف بعض ب على هذا احلكم أنه إذا وترت ،ؤها من فروض الكفاياتاوأد

٦.لها وأداؤها واجباً عليهمالناس أصبح حتم   

  

                                                           

وت، ، بري٥، جحاشية البجريمي على اخلطيب، )م١٩٩٦.ـه١٤١٧(البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر،  ١
  .٣٧٥، ص١دارالكتب العلمية، ط

، بريوت، عامل ٤، جكشاف القناع على منت اإلقناع، )ـه١٩٨٣(البهويت، منصور بن يوسف بن إدريس،  ٢
  .٢٤٢ط، ص.الكتاب، د

 مسالك األفهام إىل تنقيح شرائع اإلسالم، ،)ـه١٤١٣(الشهيد الثاين، زين الدين بن علي بن أمحد العاملي،  ٣
  .١٥٤، ص١ن، مؤسسة املعارف اإلسالمية، ط، قم، إيرا١٤ج
 ).٢(اآلية : سورة الطالق ٤
  .١٤٣، ص٣ج ،صحيح البخاريالبخاري،  ٥
 مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج،، )م١٩٩٧.ـه١٤١٨(انظر، الشربيين، مشس الدين حممد بن اخلطيب،  ٦
ت، .وانظر، ابن أيب الدم، القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبداهللا، د. ٦٠٠، ص١، بريوت، داراملعرفة، ط٤ج

  .٣٥٥، ص١عبدالقادر عطاء، بريوت، دارالكتب العلمية، ط: حتقيق أدب القضاء،
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  اليمني: ثانياً
اليمني هي وسيلة من وسائل اإلثبات اليت يستند إليها القاضي يف إصدار حكمه يف 
فصل النزاع وإاء اخلالف بني األطراف املتنازعة، وهي وسيلة داخلية ذاتية تعتمد على 

وقد  ،إىل حقيقة األمور، واليمني وسيلة لإلثبات منذ أقدم العصور الضمري والعقيدة وتصل
تمعات حبسب العقائد واألديان واألفكار اليت تسودها تلونت أشكاهلا وطريقة أدائها يف ا

فق مع ها الشارع اإلسالمي احلنيف مبا يتفأقر ،وكانت سائدة عند العرب قبل اإلسالم
  ١.العقيدة السليمة

  :مشروعيتها بالكتاب والسنةوقد ثبتت 

Ÿω� ãΝ: فمن الكتاب قوله تعاىل ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª!$# Èθ øó ‾=9 $$Î/ þ’ Îû öΝ ä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& Å3≈ s9 uρ 

Ν à2 ä‹Ï{# xσ ãƒ $yϑÎ/ ãΝ ›?‰¤) tã z�≈ yϑ÷ƒ F{$# ٢  
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 �أن رسول اهللا - رضي اهللا عنهما- ماروي عن عبداهللا بن عباس: فمن السنة
"٤."عى عليهقضى باليمني على املد  

ولذا ذهب الفقهاء إىل أن اليمني وسيلة من وسائل اإلثبات أمام القضاء، وأا 
وهي  ،مشروعة لتأكيد جانب الصدق على جانب الكذب يف إثبات احلقوق أو نفيها

  .تلعب دوراً عظيماً يف احملاكم عند العجز عن تقدمي األدلة والرباهني

                                                           

رالبيان، ، دمشق، سورية، دا٢، جوسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، )م١٩٨٢.ـه١٤٠٢(الزحيلي، حممد،  ١
 .٣١٦، ص١ط
 ).٨٩(اآلية : سورة املائدة ٢
 ).٨٩(اآلية : سورة املائدة ٣
  .٧١١، صصحيح مسلممسلم، ٤
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  )السند( الكتابة: ثالثاً
هي اخلط الذي يعتمد عليه يف توثيق : "ميكن تعريف الكتابة باعتبارها دليالً بأا

احلقوق ومايتعلق ا، للرجوع إليه عند اإلثبات، أو هي اخلط الذي يوثق احلقوق بالطريقة 
  ١."املعتادة لريجع إليها عند احلاجة

الكتابة أهم وأقوى طرق اإلثبات، إذ أن هلا قوة مطلقة، فهي تصلح إلثبات  تعد
مجيع الوقائع القانونية سواًء كانت تصرفات قانونية أو أعماالً مادية، وهي دليل  ميكن 

وهي التقبل  ،إعداده مقدماً وقت إبرام التصرف وهي ملزمة للقاضي إذا سلمت من الطعن
   ٢.يروإثبات عكسها إال بكتابة أخرى مثلها أو بالطعن فيها بالتز

وتنقسم احملررات اليت تصلح دليالً كتابياً إىل حمررات رمسية، ة وحمررات عرفي
ة ما متّ واحملررات الرمسية فهي اليت تثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف خبدمة عام

وذلك طبقاً لألوضاع القانونية ويف حدود سلطة  على يديه أو بلقاه من ذوي الشأن
  ٣.واختصاصه

فهي احملررات الصادرة من : أما احملررات العرفية. ومثاهلا عقد الزواج وعقد اهلبة
  ٤.ف خبدمة عامةاإلقرار دون أن يتدخل يف حتريرها موظف رمسي أو شخص مكلّ

  القرائن: رابعاً
٥."مر يشري إىل املطلوبالقرينة يف اإلصطالح أ: "فها اجلرجاينعر  

                                                           

 .٤١٧، ص٢، جوسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالميةالزحيلي، حممد،  ١
ط، .د، بريوت، الداراجلامعية، مسائل اإلثبات يف القضايا املدنية والتجارية، )م١٩٩١(مطر، حممد حيىي،  ٢

، اإلسكندرية، مصر، توزيع منشأة املعارف، قانون اإلثبات، )م١٩٩٨(، انظر، منصور، حممد حسن، ١١٩ص
 .٥٦ط، ص.د
 .٥٧، ص، قانون اإلثباتمنصور ٣
 .١٢١ص، مسائل اإلثبات يف القضايا املدنية والتجارية ، وانظر، مطر،٧٧املصدر السابق، ص ٤
 . ١١٧ت، ص.القاهرة، مكتبة صبيح، د التعريفات،، )ـه١٣٨٢( اجلرجاين، السيد الشريف علي بن حممد، ٥
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القرينة: " فها األستاذ مصطفى الزرقا بقولهوعر :اً كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفي
  ١."فتدل عليه، وهي مأخوذة من املقارنة مبعين املرافقة واملصاحبة

  .قرائن قانونية وقرائن قضائية: والقرائن تنقسم إىل نوعني

ع تيسرياً للمتقاضني يف األحوال اليت املشرهي مايستنبطه : القرائن القانونية  - أ
ع يقوم باستنباط أمر جمهول من أمر فاملشر. يصعب عليهم إثبات وقائعها

معلوم على أساس أن الراجح الغالب الوقوع هو ارتباط األمرين وجوداً 
أن الوفاء بقسط من األجرة يعترب قرينة على الوفاء : وعدماً، ومثال ذلك

ع يستنبط واقعة الوفاء باألقساط السابقة حيث أن املشر باألقساط السابقة،
  ٢.من واقعة الوفاء يقسط الحق من األجرة

فهي ما يستنبطه القاضي من ظروف الدعوى املعروضة : القرائن القضائية  - ب
عليه ومالبستها، فهو خيتار واقعة معلومة ثابتة من بني وقائع الدعوى 

ا على الواقعة املراد إثبا ٣.اويستدل  

 .شأة القانون املدين اإليراين وتطورهن
، ألن القواعد واألصول اليت تذكر قضاءيعترب احملور األصلي يف نظام  القانون املدين

، وألجل كل دولة من دول العاملر على مجيع  القوانني املتداولة يف تؤثّ ،يف القانون املدين
البالغة، ألن املعايري والضوابط  من األمهية اذلك معرفة مجيع جوانب القانون املدين هل
سائر القوانني األخرى جمرى الدم، وهو  يفواألحكام املوجودة يف القانون املدين جتري 

 يؤخذالقانون املدين  يقنندول العامل عند ما  مجيع رى يفنولذلك  ،مبثابة القلب يف اجلسد

                                                           

، ٦، دمشق، مطبعة جامعة دمشق، ط٢، جاملدخل الفقهي العام، )م١٩٥٩.ـه١٣٧٩(الزرقا، مصطفى،  ١
  .٩١٤ص

، عمان، أردن، شرح أحكام القانون املدين، )م١٩٩٨(، والعبودي، عباس، ٢٥٩، صمسائل اإلثباتمطر،  ٢
 .٢٥٧ط، ص.دارالثقافة، د

 .٢٥٩، صمسائل اإلثباتمطر،  ٣
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عتقادات اليت واال ،واألعراف ،والعادات ،القانونيف  رباءاخل منة، ويستفاد جانب الدقّ
   ١.دولةتتعلق بتلك ال

كان فصل الدعاوي واخلصومات بيد العلماء،  ،وقبل تدوين القانون املدين اإليراين
ورؤساء القبائل، ولكن فكرة تدوين القوانني والضوابط اليت تتعلق بالقضاء واحملاكم ترجع 

ن بقيت هذه لك، )م١٩٠٥(سنة  رانيف إي) الثورة الدستورية(أو  إىل قبل ثورة املشروطة
مث ذهب  ،ج من دارالفنون يف طهرانأكرب داور، وهو رجل ختر يالفكرة إىل أن جاء عل
علم القانون والسياسة والتجارة ملدة إحدى عشر  بدراسةواشتغل  ،إىل سويسرا وأقام هناك

يف عهد  مث رجع إىل إيران. اإلجهاضوأخذ الدكتوراه من جامعة جنيف يف مسألة  ،سنة
لوزارة العدلية يف عهد رئيس وزيراً  عينمث بعد فترة  ،رضا شاه ودخل البارملان اإليراين

   ٢.)م١٩٢٦( :املوافق )ش.هـ١٣٠٥(الوزارء مريزا حسن مستويف يف السنة 

وزارة صالح اختيارات إل يراين أعطى لعلي أكرب داورمث بعد ذلك البارملان اإل
 .)م١٩٢٦: (املوافق) ش.هـ١٣٠٥(عدلية السابقة يف السنة الوزارة  ىالعدلية، ولذلك ألغ

وزارة العدلية اجلديدة يف طهران يف السنة  تفتح ،بعد هذه اإلصالحات مث
فكرة تدوين القانون املدين اإليراين يف هذه األيام إن  .)م١٩٢٧:(املوافق) ش.هـ١٣٠٦(

على تلك األيام عزمت  ة اإليرانية يفألن احلكوم ،صارت من ضروريات وزارة العدلية
مبوجب هذا القانون أن املواطنني ، ألن ٣)capitulation(إلغاء قانون احلصانة القضائية، 

                                                           

جملة جامعة اإلمام  ،تدوين قانون مدين چهتارخي ،)م٢٠٠٤.ش.ـه١٣٨٣( ،رامي أمحدي، محيد ،انظر ١
 .٣٣، ص٢٤: رقم اإلصدار ، إيران،قم. ����الصادق

  .٢٣، ص١انتشارات علمي، ط، ،، طهرانداور وعدلية، )م١٩٩٠.ش.هـ١٣٦٩(انظر، عاقلي، باقر،  ٢
من اإلجنليزية، وهو مبعىن املعاهدة، وكلمة ) capitulare(فرانسية مأخوذة من أصل كلمة ) capitulation(كلمة  ٣
)capitulation ( تسمى يف الفارسية بـ)يقول شارل روسو يف ). احلصانة القضائية(ويف العربية بـ ) كابيتوالسيون

اخلية الذي حيمله القانون الدويل، والذي يضع نوعاً ما تقييد صالحية احملاكم احمللية الد": تعريف احلصانة القضائية
والعالقة بني احلصانة القضائية وعدم الصالحية والسلطة القضائية والدفع بعدم . الدول األجنبية خارج هذه الصالحية

اكم مرتبطة بإمكانية مثول األجانب أمام احمل": ويقول فايز احلاج شاهني عن احلصانة القضائية. "قبول الدعوى
 =الوطنية وتعين أنه حيق للدولة األجنبة املستفيدة من احلصانة أالمتثل أمام احملاكم الوطنية وأن ترفض واليتها
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يف إيران، وإللغاء  اليلزم مالحقتهم قضائياً بعض الدول الغربية واألوربية إذا ارتكبوا جرماً
. نون املدينالقوانني ،القا إىل القوانني املدونة، ومن هذهاإليرانية هذا القانون حتتاج احلكومة 

 )م١٩٢٧(: املوافق )ش.هـ١٣٠٦(وزارة العدلية يف طهران سنة ولذلك بعد أن فتحت 
ون احلصانة القضائية من خالل ب مقدمات إلغاء قانأمر رضا شاه ملستويف املمالك أن يرت

 اوإيطالي ،املانيألوزير العدلية اإليرانية ذلك القرار  ،وأعلن علي أكرب داور واحدة، سنة
ألن احلصانة القضائية يف ذاك الوقت تتعلق بأتباع  .اإسبانيا وسويسرا و بلجيكيا، ووهونلد

بأن هذا القرار ينفّذ بعد سنة من التاريخ الذي أعلنت  علي أكرب داور، دوتأكّ .هذه الدول
: املوافق) ش.هـ١٣٠٧ أرديبهشت، سنة ١٩(احلكومة اإليرانية، يعين يف التاريخ 

نون املدين، ولذلك القا تدونحلكومة اإليرانية أن ا تلزموإىل هذا التاريخ ، )م٩/٥/١٩٢٨(
عاشر من شهر دي سنة (وزارة العدلية اجلديدة يف طهران يف يوم السبت بعد أن أسست 

القانون املدين  قننيتعين علي أكرب داور هيئة لت ،)م١/١/١٩٢٨: (املوافق) ش.هـ١٣٠٦
  ١.من هذا اليوم القانون املدين اإليراين قننياإليراين، وبدأت عملية ت

ودرس القانون وفق القوانني الغربية،  ،داور درس يف الغربعلي أكرب كما قلنا أن 
ألجل ذلك أراد أن يقتبس القانون املدين اإليراين من القوانني املدنية املتداولة يف الدول 

القانون  قننيالقانون لتيف  الغربيني اءعين هيئة من خرببية، وعلى هذا املنطلق أراد أن يالغر
ق الذي كان عضواً للبارملان اإليراين املدين اإليراين، ولكن واجه خمالفة الدكتور حممد مصد

داور عن علي أكرب  رجع ق حول هذه املسألةوقتذاك، وبعد النقاش مع الدكتور مصد
، وكان معظمهم من الفقهاء يرايناإل القانون املدين قننيلت اإليرانني هيئة من اختار و رأيه،

  ٢:وهم ،مثانية أشخاص همعددكان و ،واتهدين

                                                                                                                                                                       

حصانة الدولية بني اإلشكالية . )م٢٤/١٠/٢٠٠٨(. الفقي هيثم انظر،."وسلطتها=
  ).http://www.shaimaaatalla.com.(واملعايري

رقم  ، إيران،قم. ����جملة جامعة اإلمام الصادق. تدوين قانون مدين هچتارخيانظر، رامي أمحدي، محيد،  ١
  .٤٠-٣٦، ص٢٤: اإلصدار

 .٣٦املصدر السابق، ص ٢
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  ١.السيد حممد فاطمي القمي - ١

  ٢.السيد نصراهللا التقوي - ٢

  ٣.الشيخ حممد علي الكاشاين - ٣

  ٤.مريزا حممد اإليرواين - ٤

 ٥.الشيخ علي بابا الفريوزكوهي - ٥

  ٦.حمسن الصدر - ٦

                                                           

، يف مدينة قم يف إيران، وكان )ش.ـه١٢٥٢(هو السيد حممد فاطمي القمي ابن حاج مريزا حسن، ولد سنة  ١
. )ش.ـه١٣٢٤(قم وأصبح جمتهداً، وتويف سنة مدينة أبوه عاملاً، ودرس الفقه وأصوله واملنطق واللغة العربية يف 

  . ٤٠،٤١املصدر السابق، ص ،انظر
يف طهران، درس  )ش.ـه١٢٤١(هو حاج السيد نصراهللا التقوي، ابن السيد رضا أخوي اللواساين، ولد  سنة  ٢

مث النجف،  ء سامرافيها وهو ابن مخس عشرة سنة مث هاجر لطلب العلم إىل لبنان مث برزالعلوم الشرعية يف إيران و
تصحيح زاد املسافرين  -١: ودرس الفقه وأصوله واللغة العربية حىت وصل إىل درجة االجتهاد، ومن أهم مؤلفاته

حماسن الربقي وهو كتاب مجع فيه أحاديث  -٣تصحيح أوصاف األشراف خلواجه نصري الطوسي -٢لناصر خسرو
  .٤١،٤٢ق، صاملصدر الساب ،انظر. األشباه والنظائر -٤الشيعة 

  .ماوجدت ترمجته ٣
، وولد الشيخ حممد )ق.ـه١٢٩٥(هو الشيخ حممد رضا اإليرواين، هاجر أبوه من مدينة تربيز إىل إيروان سنة ٤

م عند أبيه بعض العلوم الشرعية مث رجع إىل يف إيروان، وتعلّ )ش.ـه١٢٥٧(، أو سنة )ش.ـه١٢٥٥( رضا سنة
مث هاجر من تربيز إىل العراق لتحصيل العلوم الشرعية من الفقه وأصوله واللغة  مدينة تربيز وهو ابن اثنيت عشرة سنة،

تويف الشيخ حممد رضا . العربية، وبقي هناك ملدة أربع عشرين سنة ألجل تعليم العلوم الشرعية، مث رجع إىل إيران
  .٤٢،٤٣ص ،املصدر السابق. يف طهران عن أربع وستني سنة )ش.ـه١٣١٩(اإليرواين سنة 

أو سنة ) ش.هـ١٢٥٠(هو الشيخ علي بابا الفريوزكوهي املعروف بعامل، ولد يف فريوزكوه سنة  ٥
، وكان وكان أبوه عاملاً وتعلم العلوم الشرعية عند أبيه، مث هاجر لتحصيل العلوم الشرعية إىل )ش.ـه١٢٥١(

ي، وأخذ إجازة االجتهاد منه مث ه اجهان السيد حممد باقر الدرفهان، وكان من أهم أساتذته يف إصفطهران وإص
يف طهران ودفن يف   )ش.ـه١٣٢٧(تويف الشيخ على بابا سنة . هاجر إىل النجف مث بعد ذلك رجع إىل إيران

  .٤٣صاملصدر السابق، . الكربالء
، وكان مجيع أسرته )ق.ـه١٢٨٩(هو السيد حمسن الصدر املعروف بصدر األشراف ابن مريزا حسني ولد سنة  ٦

تويف السيد حمسن الصدر سنة . درس العلوم الشرعية حىت أخذ درجة االجتهاد من العلماء. لعلممن أهل ا
  . ٤٥املصدر السابق، ص. يف طهران )ش.ـه١٣٤١(
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  ١.عصارالالسيد كاظم  - ٧

  ٢.السيد مصطفى العدل - ٨

زت على املباحث اليت تتعلق ركّيف هذه املرحلة من تدوين القانون املدين اإليراين  
والضمانات اليت تتعلق  ،ك، وتقسيم األموال، والقواعد الكلية يف العقوديسباب التملأب

بتلك العقود وغري ذلك من هذه املباحث، وذه املباحث انتهى تدوين الد األول من 
من شهر أرديبهشت  ١٨(املادة يف تاريخ ) ٩٥٥(ن من راين الذي يتكوالقانون املدين اإلي

 لغاءالذي عين إلتاريخ القبل يوم من يعين ، )م٨/٥/١٩٢٨: (املوافق ،)ش.هـ١٣٠٧سنة 
  ٣.)كابيتوالسيون( صانة القضائيةاحلقانون 

علي عين ول من القانون املدين اإليراين مث بعد ست سنوات من تدوين الد األ
ما بقيت من  لتقنني )م١٩٣٤: (املوافق ،)ش.ـه١٣١٣(داور اهليئة الثانية يف السنة رب أك
  :، وأعضاء هذه اهليئةاإليراين القانون املدينيف باحث امل

السيد حممد فاطمي القمي، والسيد نصراهللا التقوي، والشيخ حممد الربوجردي، والشيخ 
د عامر، والدكتور وحمسن الصدر، وجواأسداهللا املمقاين، والسيد حممد رضا األفجه اي، 

ودونت هذه اهليئة، الد الثاين والثالث من القانون املدين اإليراين ومها . متني الدفتري
ذا . املادة) ٣٨٠(من  اننيتكوالقانون املدين اإليراين يف سنة تدوين كمل أو

بعد سنوات ولكن  .املادة) ١٣٣٥(ن من وهو مكو )م١٩٣٥: (املوافق ،)ش.هـ١٣١٤(

                                                           

يف طهران،  )ش.ـه١٢٦٤(هو السيد كاظم عصار الطهراين، صهر الشيخ علي بابا الفريوزكوهي، ولد سنة  ١
هاين، ومريزا حممد تقي الشريازي، وآقا ضياء فالشريع اإلص: ف، ومنهموأخذ درجة االجتهاد من أساتذته يف النج

  .٤٤املصدر السابق، ص. )ش.ـه١٣٥٣(وتويف بطهران سنة . العراقي، والسيد حممد كاظم اليزدي
هو السيد مصطفى العدل املعروف مبنصور السلطنة، ولد بأجنج قرية من قرى تربيز، وهو ابن مريزا إبراهيم ركن  ٢

درس املرحلة اإلبتدائية يف مدارس تربيز، مث واصل دراسته يف القاهرة، وتعلّم اللغة العربية والفرنسية والروسية  العدلة،
واإليطالية، مث بعد ذلك ذهب إىل باريس وخترج من كلية القانون يف جامعة باريس، مث رجع إىل إيران، وهو عضو 

يف طهران ودفن يف  )ش.ـه١٣٢٩(عامل الشريعة، تويف سنة وحيد من هيئة تدوين القانون املدين اإليراين ليس ب
  .٤٦املصدر السابق، ص. مدينة ري

  .٤٨املصدر السابق، ص ٣



١٣ 

 

اضيفت بعض القوانني األخرى بالقانون املدين اإليراين، ومن هذه القوانني، قانون املسؤولية 
سرة يف السنة اية األمحوقانون  ،)م١٩٦٠: (املوافق ،)ش.هـ١٣٣٩(سنة املدنية يف ال

مث بعد الثورة اإلسالمية يف إيران قويت فكرة  ).م١٩٧٣: (، املوافق)ش.هـ١٣٥٢(
: املوافق ،)ش.هـ١٣٧٠(نني على الشريعة اإلسالمية، ولذلك يف السنة تطبيق القوا

 ،املدين اإليراينيف القانون  يةواد القانوناملاإلصالحات يف بعض  تحصل )م١٩٩١(
يف ذلك الوقت بسبب أن هذه املواد يف وجهة نظر الفقهاء واتهدين بعض املواد حذفت و

  ١.ال توافق الشريعة اإلسالمية

   القانون املدين اإليراينحمتويات 
ةاملادة، وهذه املواد مدون) ١٣٢٥(ن من كما قلنا أن القانون املدين اإليراين يتكو 

يف ثالث جملدات، وكل جملد ينقسم إىل أقسام وهذه األقسام تسمى بالكتاب، وحتت كل 
كتاب أبواب، وحتت كل باب، فصول وحتت كل فصل مباحث، وهكذا يكون الترتيب 

  ٢ .لديف كل جم

الكتاب و .ون املدين اإليراين فيه ثالث كتبالد األول من القان: الد األول
الباب  .ام، ويندرج حتت هذا الكتاب بابنية على وجه العم عن األموال وامللكياألول يتكلّ

  ٣.يف بيان أنواع املال وهي عبارة عن األموال املنقولة وغري املنقولة :األول

يف  :الفصل األولو .ليت تثبت لألشخاص يف األموالاحلقوق ا يف :والباب الثاين
 والسكىن وغري ذلك من وهو العمرى والرقىب عيف حق االنتفا :ية، والفصل الثاينامللك

  ٤.يف حق االرتفاق :الفصل الثالثاحلقوق، و

                                                           

علم ، )م١٩٩٩. ش.هـ١٣٧٨(وجعفري اللنجرودي، حممد جعفر، . ٢٣ص، داور وعدلية، عاقلي، باقر ،انظر ١
  .١٨، ص١گنج دانش، ، ط ،، طهرانحقوق درگذر تاريخ

  .٢٠نشر ميزان، ط، طهران .قانون مدين ،)م٢٠٠٨. ش.ـه١٣٨٧(احملتويات،كاتوزيان، ناصر، انظرهذه  ٢
 .٢٨-١١انظر، املصدر السابق، ص ٣
 .١٣٩-٢٩انظر، املصدر السابق، ص ٤



١٤ 

 

يف إحياء  :والقسم األول من هذا الكتاب .كييف أسباب التمل: الكتاب الثاين
 إحياء األراضي يف :والباب األول من هذا الكتاب .شياء املباحةاألراضي املوات وحيازة األ

والباب  .يف املعادن :والباب الثالث .يف حيازة املباحات :والباب الثاين .املوات واملباحة
  ١.الصيديف  :والباب السادس .يف الدفينة :والباب اخلامس .يف اللقطة وضالة الطريق :الرابع

والباب األول من هذا  .تعلق بالعقود واملعامالتأما القسم الثاين من هذا الكتاب ي
وغري ذلك من املباحث اليت  د واملعامالت وشروط صحة املعاملةيف أقسام العقو :القسم
  ٢.اجلانب يف هذاتتعلق 

 .يف الضمان القهري والغصب واالتالف واالستيفاء والتسبيب :والباب الثاين
يف أحكام البيع واخليارات وبيع الشرط واملعاوضة واإلجارة واملزارعة  :لباب الثالثوا

واملساقات واملضاربة واجلعالة والشركات والوديعة والعارية والقراض وامليسر والوكالة 
  ٣.والضمان واحلوالة والكفالة والصلح والرهن واهلبة

  ٤.يف األخذ بالشفعة :وأما القسم الثالث من هذا الكتاب

  ٥.يف الوصايا واإلرث وما ينتهي الكتاب الثاين من الد األول :والقسم الرابع

  ٦.وهو يف املقررات املختلفة :بالكتاب الثالث وينتهي الد األول

  .عشركتب وفيهيف األحوال الشخصية : أما الد الثاين

  .يف القواعد الكلية: الكتاب األول

  .يف ضوابط التابعية اإليرانية: الكتاب الثاين

  .يف سجل األحوال الشخصية والبطاقة اهلوية: الكتاب الثالث
                                                           

 .١٨٢-٤٠انظر، املصدر السابق، ص ١
 .٣٠٠-١٨٣انظر، املصدر السابق، ص ٢
 .٨٠٧-٣٠١انظر، املصدر السابق، ص ٣
 .٨٢٤-٨٠٨، صاملصدر السابق ،انظر ٤
 .٩٤٩-٨٢٥انظر، املصدر السابق، ص ٥
 .٩٥٥-٩٥٠انظر، املصدر السابق، ص ٦



١٥ 

 

  .يف حمل السكونة: الكتاب الرابع

  .يف املفقود: الكتاب اخلامس

  .يف القرابة: الكتاب السادس

  .يف النكاح والطالق: الكتاب السابع

  .يف األوالد: الكتاب الثامن

  .األسرةيف : الكتاب التاسع

  ١.يف احلجر: الكتاب العاشر

 .ثالث كتب وفيهمن القانون املدين يتعلق بأدلة إثبات الدعوى،  والد الثالث
يف  :الثالث والكتاب .)السند(يف األسناد  :والكتاب الثاين .يف اإلقرار :الكتاب األول

  ٢.يف اليمني :والكتاب اخلامس. )القرائن(يف األمارات  :والكتاب الرابع .الشهادة

  القانون املدين اإليراين صادرم
كما و .ةاجلعفريالشيعة فقه اإليراين هو لقانون املدين تدوين ااألصلي لملصدر ن اإ

هم من الفقهاء كلّكان القانون املدين اإليراين  هيئة تقننيأشرنا يف السابق أن أعضاء 
واتهدين يف بعض األحيان  اجلعفرية ، ولكن هؤوالء الفقهاءمذهب الشيعة يف واهدين 

ن ولك ،- ملعروف بكد نابلئونا -املدين الفرنسي من القانون  يةواد القانوناملاقتبسوا بعض 
هذه ذا كانت أما إن هذه املادة الختالف الشريعة، وأعلى مع مراعاة الشريعة اإلسالمية، 

: روديجلنالقال . اإلسالميةفق الشريعة اجه الذي توعلى وا رولشريعة يغياالف ختاملادة 
كد (ـن مادة من القانون املدين اإليراين مقتبسة من القانون الفرنسي املعروف بامئت"

  ٣".فقه اجلعفريالوما بقيت من املواد مأخوذة من  ،)نابلئون

                                                           

 .١٢٥٦-٩٥٦انظر، املصدر السابق، ص ١
 .١٣٣٥-١٢٥٩انظر، املصدر السابق، ص ٢
  .٢٠، صتاريخ تدوين قواننيجعفري اللنجرودي، ٣
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  وضوع أمهية امل
أول  وهو ،اجلزاءات املصدر األساسي لإلثبات يف املعامالت وأمور هو إن اإلقرار

عتراف من أن يقضي اإلنسان على نفسه باالالشرعية وأقواها، ألنه ليس هناك أبلغ احلجج 
به  يقر إلنسان غري متهم فيمان ايعترب اإلقرار سيد األدلة، أل �لذلكو .بثبوت احلق عليه

ثبات من ناحية الفصل يف من أسرع طرق اإل فهو يعد .على نفسه النتفاء التهمة
  .اخلصومات

  املوضوعسبب اختيار 
فتناول بعض  ،احلاضر إىل دراسة اإلثبات وطرقهيف العصر اجتهت األنظارلقد 

 نظراً وتعرض له رجال القانون بالشرح والتفصيل ،العلماء دراسته من الناحية الفقهية
حبيث ما من صاحب حق إال ويفتقر عند النزاع واخلصام إىل  ،يف احلياة العملية تهمهيأل

  .ه وحيافظ عليهثبت ا حقّياليت  طريقة من طرق اإلثبات

كون الفقه الختيار موضوع من بينها ت النظر يف موضوعات لتملا أجلذلك و
إثبات طرق  ،ا مبصاحل الناس وارتباطاً وجدت أن أكثرها مساساّ ،لرساليت موضوعاً
عتماد على جانبها لكسب حقوقهم ليها لألخذ ا واالوذلك حلاجة الناس إ ،الدعوى

لتجاء إىل طريق من هذه ميكن الفصل يف النزاع بدون اال إذ ال ،املتنازع فيها أمام القضاء
قال . لة يف حمض اإلدعاءداخ ،عتباروإال كانت ساقطة اال ،الطرق يتقرر به مصري الدعوى

ولكن اليمني  ،الدعى ناس دماء رجال و أمواهلم لويعطى الناس بدعواهم" : �رسول اهللا
أن كل  كل طرق إثبات الدعوى وجدتلدرسة الولكن ملا أردت  ١."هعلى املدعى علي

 على دراسة أحد زتكّرأن يطيل البحث ومن خشية  ،لةمفصتاج إىل دراسة حيطريق 
ن اإلقرار كما ذكرنا هواملصدر األساسي أل ،أال وهو اإلقرار ،إثبات الدعوىطرق 
يف  ن اإلقراروأل ،العلماء بسيد األدلة هيسمون كما ،ةعيوهو أقوى حجج الشر ،لإلثبات

االتوولذلك  .من أقرب الطرق وأيسرها يعترب صل إلثبات احلقوق وإيصاهلا إىل أصحا

                                                           

 .٢صسبق خترجيه،  ١



١٧ 

 

وبدأت العزم  ،فقد استخرت اهللا سبحانه وتعاىل ،لرساليت لت على أن أجعلها موضوعاًعو
القانون املدين  ة مقارنة بنيدراسالقضايا املدنية  يف يف إثبات الدعوى اإلقرار(بالكتابة يف 

  .)اخلمسة املذاهباإليراين و

  إشكالية البحث
وإذا نظرنا إىل املادة الثانية عشرة من دستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، نرى أن 

الدين الرمسي إليران هو اإلسالم واملذهب اجلعفري اإلثىن ": هذه املادة قدنصت على
وأما املذاهب اإلسالمية األخرى واليت . وهذه املادة تبقى إىل األبد غري قابلة للتغيري ١عشري

تضم املذهب احلنفي والشافعي واملالكي و احلنبلي والزيدي فإا تتمتع باحترام كامل، 
وأتباع هذه املذاهب أحرار يف أداء مرامسهم اإلسالمية حسب فقههم، وهلذه املذاهب 

 والطالقالزواج، (  مسائل التعليم والتربية اإلسالمية واألحوال الشخصية االعتبار الرمسي يف
ويف كل منطقة يتمتع أتباع أحد هذه . ومايتعلق ا من دعاوي احملاكم) واإلرث والوصية 

يف حدود صالحيات جمالس  –املذاهب باألكثرية، فإن األحكام احمللية لتلك املنطقة 
املذهب، هذا مع احلفاظ على حقوق أتباع املذاهب  تكون وفق ذلك –الشورى احمللية 

  ٢".األخرى

أن على نصت  ،مية اإليرانيةاإلسال دستور اجلمهوريةمن املادة هذه أن  نرىكما 
ومن  ،املذهب اجلعفري اإلثىن عشريمهورية اإلسالمية اإليرانية هوي يف اجلالرمساملذهب 

                                                           

: يعة اإلمامية الذين قالوا بوجود سلسلة من اثىن عشر إماماً ترتيبهم كاآليتاملذهب اجلعفر اإلثىن عشري هم الش ١
علي املرتضى، واحلسن اتىب، واحلسني الشهيد، وعلي زين العابدين السجاد، وحممد الباقر، وجعفرالصادق، 

احلجة، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، وحممد التقي، وعلي النقي، واحلسن العسكري الزكي، وحممد املهدي 
ويقولون بأن حممداً املهدي استتر وسيظهر يف آخر الزمان ليمأل األرض عدالً واإلثنا عشرية هي املذهب الرمسي يف 

".  وأشهد أن علياً ويل اهللا"م حني أمر الشاه إمساعيل الصفوي أن تضاف لصيغة األذان ١٥٠٠إيران منذ سنة 
القاهرة، دارالرشاد،  ق واجلماعات واملذاهب اإلسالمية،موسوعة الفر، )م١٩٩٣.ـه١٤١٣(احلفين، عبداملنعم، 

  .١٩، ص١ط
املركز الثقايف للجمهورية  ،م.، ددستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،)م١٩٨٥. هـ١٤٠٥(أنصاريان، على  ٢

  .٤٣،٤٤ص ،ط.اإلسالمية اإليرانية، د
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 ،املذهب اجلعفري اإلثىن عشري مبين على فقهأن القانون املدين اإليراين هذا املنطلق يظهر
عترف تة اإلسالمية اإليرانية أن احلكومة اجلمهورياملادة هذه  ذكرتمع ذلك لكن و

ية واألحوال ووالترب يةالتعليم ياااألربعة من أهل السنة واجلماعة يف قض الفقهية ذاهببامل
حباجة إىل دراسة هذه الطرق وألجل ذلك حنن  .الشخصية ومايتعلق ا من دعاوي احملاكم

ة من أهل السنة بسبب وجود بعض األربع الفقهية املذاهبب ومقارنتها ،ثباتيف اإل
 ةمبنياليت  ،ةاجلعفريالشيعة ذهب وممن أهل السنة بني املذاهب األربعة  ختالفات الفقهيةاال

 .الشرعية من النصوص استنباط األحكام كيفيةو ،التشريع صادرم م يف بعضعلى اختالفا
ضمن هذه من و ،ائل طرق إثبات الدعوىمسختالف يف بعض اال ،ختالفاتمن هذه االو

املذاهب األربعة  قارنة هذه املسألة وبيان أقوال فقهاءومب .اإلثبات باإلقرارمسألة  املسائل،
ساعد القضاة يف إصدار األحكام يف هذه األحوال على وفق فقه ومناقشتها تالسنة من أهل 

خاصة يف املناطق اليت كانت معظم سكاا من أهل  ،وفصل اخلصام بينهم ،السنةأهل 
أدلة  هيما أهل السنة والشيعة باحثني والدارسني من ومن جانب اآلخر يظهر لل .السنة

ي أعتقد أن وأن .األقوال الترجيح بنيكذلك و وضعفها، اوقما هي نقاط و ،الطرفني
كما أنه اليليب  ،صورة كاملة عن الفقه اإلسالميقتصار على مذهب واحد اليعطي اال

يوجد يف فما يقصر عنه مذهب واحد  ،ختراعاتحاجة العصر وما فيه من تطورات وا
والينكر عامل خملص فائدة الدراسة املقارنة بني املذاهب يف األحكام الفقهية  ،مذهب آخر

ملصاحل  وأكثرها حتقيقاً دليالًواختيار أقواها  ،وبيان مدى التشابه والتباين بينها ،وأدلتها
ة تساعد على باإلضافة إىل تكوين ملكة فقهيو ، الظروف واألزمانريالناس مع مراعاة تغي

ستعانة بقواعد واال ،االستنباط والتخريج يف مواجهة األحداث اجلديدة واحلاجات اليومية
كان لإلقرار هذه ملا كذلك و. مع املصاحل الزمنية كل مذهب وأحكامه مبا يكون متناسباً

 وضبطه حىت يكون صحيحاًودراسته، من العناية به  البدقوة وهذه األمهية يف اإلثبات، ال
  :من خالل األسئلة التالية نعاجل هذه القضيةو .واضح الداللة

 والقانون املدين اإليراين؟ املذاهب اخلمسة فقهماهو مفهوم اإلقرار يف   - أ

 والقانون املدين اإليراين ؟خلمسة املذاهب افقه ماهي شروط اإلقرار يف   -  ب
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والقانون املدين املذاهب اخلمسة فقه احلقوق اليت تثبت باإلقرار يف  ماهي  -  ت
 اإليراين؟

  ؟ةاجلعفريالشيعة ذهب ر القانون املدين اإليراين مبوما مدى تأثّ  -  ث

  أهداف البحث
  :مايلي لكتابة هذا البحث دفعتين يتال هدافاأل من

 .املدين اإليراين للمذهب اجلعفريليل مدى تأثر القانون حت  - أ
احلنفية ( مسةواملذاهب الفقهية اخل املدين اإليراين مقارنة اإلقرار بني القانون  -  ب

 .)واملالكية والشافعية واحلنابلة واجلعفرية
احلنفية (من أهل السنة  بيان مدى التشابه والتباين بني املذاهب الفقهية األربعة  -  ت

يف إثبات الدعوى يف القضايا  و املذهب اجلعفري )واملالكية والشافعية واحلنابلة
  .املدنية

  منهج البحث
  :الرسالة على املنهج التايلهذه وقد سرت يف إعداد 

عتماد واال ،دقيقاً وذلك جبمع املادة العلمية من مظاا مجعاً :املنهج املكتيب  - أ
كتب الة خاص، يف مجيع املسائل اليت تعرضت هلاعلى كتب الفقه اإلسالمي 

 ،الشافعية ،املالكية ،احلنقية( من أهل السنة املذاهب األربعةاملعتمدة لدى 
كحاشية ابن عابدين واملبسوط للسرخسي .، ومذهب الشيعة اجلعفرية)احلنابلة

وفتح القدير البن اهلمام عند احلنفية، والذخرية وبدائع الصنائع للكاساين 
بري للدردير وحاشية للقرايف والشرح اخلرشي ملختصر اخلليل والشرح الك

الدسوقي على الشرح الكبري عند املالكية، والعزيز شرح الوجيز للرافعي 
وروضة الطالبني للنووي واحلاوي الكبري للماوردي واية احملتاج للرملي 

املغين البن قدامة وكشاف القناع ومغين احملتاج للشربيين عند الشافعية، و
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كذلك الكتب املعتمدة لدى و ابلة،للبهويت واإلنصاف للمرداوي عند احلن
كاملبسوط للطوسي واللمعة الدمشقية للشهيد األول  املذهب اجلعفري

وكذلك  .وتذكرة الفقهاء البن مطهر احللي ومسالك األفهام للشهيد الثاين
من كتاب  ،مجعت األحكام املتعلقة مبوضوع اإلقرار يف القانون املدين اإليراين

هذا الكتاب باللغة الفارسية، و ور ناصر كاتوزيان،تأليف الدكت) قانون مدين(
باللغة  ترمجتهاأذكر حتت كل مادة  باللغة الفارسية، مث نص املادة أذكرلذلك 
وكذلك استفدت من شروحات القانون املدين اإليراين كشرح  ،العربية

مد جعفر حعفري القانون املدين لسيد علي حائري شاه باغ وكذلك شرح حم
األحاديث وأما بنسبة ختريج األحاديث، واعتمدت على كتب . اللنجرودي
صحيح مسلم وصحيح ابن حبان وكتب السنن صحيح البخاري واملعتربة ك

من هقي عند املذاهب األربعة كالترمذي وأيب داود والنسائي وابن ماجه والبي
مستدرك الوسائل للمحدث وسائل الشيعة للحر العاملي و، وأهل السنة

، وكذلك استفدت يف عند املذهب اجلعفري ياألنوار للمجلسرالنوري وحبا
حبثى عن بعض املقاالت واالت العلمية املوجودة يف املواقع العلمية على 

وجملة جامعة ) www.tebyan.net(و) www.shaimaaatalla.com(اإلنترنت كموقع 
ة الىت وردت يف أثناء ، وكذلك شرحت بعض الكلمات الغريباإلمام الصادق

    .يف اهلامش البحث

احلنفية ( ملذاهب اخلمسةا فقهاء بني آراء قارنةمب وقد قمت :املنهج املقارن  -  ب
 قول  كلأذكرابتدًء : النحو التايلعلى  )والشافعية واحلنابلة واجلعفرية واملالكية

 

 

 

 

 



٢١ 

 

مث بعد ذلك أذكر مناقشة كل قول ألدلة القول اآلخر  استدل امع أدلة اليت 
 اجلواب عن هذه مث ،مبا ورد من االعتراضات الواردة على كل دليل

ما أراه يستند إىل قوة الدليل و روح الشريعة،  االعتراضات ويف اخلتام  أرجح
احلنفية واملالكية والشافعية ( سةاخلمالفقهية ذاهب آراء امل أقارنمث بعد ذلك 

الف أو ختوافق ن النقاط اليت توأبي بالقانون املدين اإليراين) واحلنابلة واجلعفرية
احلنفية (اخلمسة الفقهية القانون املدين اإليراين لكل مذهب من هذه املذاهب 

  ).واملالكية والشافعية واحلنابلة واجلعفرية

  البحث حدود 
احلنفية (اخلمسة الفقهية مقارنة اإلقرار بني املذاهب يف البحث هذا حدود  - ١

 .والقانون املدين اإليراين) واملالكية والشافعية واحلنابلة واجلعفرية 

يف ريض املإقرار مور اليت تتعلق بالقضايا املدنية، كاأل ويكون هذا البحث يف - ٢
 .وإقرار السفيه ،وإقرار الصيب ،واإلقرار بالنسب ،وإقرار املفلس ،هموتمرض 

 . ةفقهية وليست قضائية وحمكمي تكون دراسيت هلذه القضايا دراسة نظرية  - ٣

اإلقرار يف إثبات الدعوى يف العقوبات اليت يف البحث على  ال أتعرض كذلكو - ٤
  . كاإلقرار بالزنا والسرقة والقتل ،لتعزيرتشمل احلدود والقصاص وا

  الدراسات السابقة
ث وكتب فيه عدد من الفقهاء القدامى حتت عنوان إن موضوع اإلقرار قد حب

ثوا حتدو ،وكذلك عدد من الباحثني اجلدد حينما كتبوا يف وسائل اإلثبات ،كتاب اإلقرار
ومن أهم هذه الدرسات على  ،يف إحدى فصوهلا عن اإلقرار كوسيلة من وسائل اإلثبات

  :النحو التايل
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الدكتورأمحد عبداملنعم  :تأليف. ١من طرق اإلثبات يف الشريعة والقانون  - أ
 ،صر على أهم طرق اإلثبات املختلف فيهاتقااملؤلف يف هذا الكتاب  .البهي

. والقضاء بالقرينة. والقضاء بالنكول. وهي القضاء بالشاهد وميني املدعي
أدلتهم  آراء الفقهاء يف كل منها مستقصياً موضحاً. وقضاء القاضي بعلمه

ما يظهر له أنه  مرجحاً ،بعضها ببعض قارناًم ،ووجهتها يف املنع أو اجلواز
مبسلك علماء  ،ويعقب بعد النهاية من حبث كل طريق ،األوىل بالترجيح

 ،ثالث نواحي منكن هذه الدراسة ختتلف عن درسيت ول. القانون يف العمل به
 ،من أهل السنة بعةحيث اعتمد يف دراسته على املذاهب األر: الناحية األوىل

ومن . يف تلك املوضوعات ةرياجلعفالشيعة ذهب مراء دون أن يتعرض آل
عدم : الناحية الثالثةمن و .اليتعرض يف دراسته ملوضوع اإلقرار: الناحية الثانية

 .ذه الطرق مع القانون املدين اإليراينهل تهاملقارن

يف هذا الكتاب  .أمحد إبراهيم بك ،لفضيلة الشيخ ،٢طرق اإلثبات الشرعية  - ب
طرق اإلثبات الشرعية مع _ رمحه اهللا _ أمحد إبراهيم بك  فضيلة الشيخبين 

 امث قار ،هانوسوق أدلتهم واملوازنة بي ،بيان اختالف املذاهب الفقهية
الفقه احلنفي _ رمحه اهللا _ اختذ فيه املؤلف  ،ولكن إن هذا الكتاب ،بالقانون

بآراء _ واقع يف بعض امل_  مع التفريع وتوضيح النواحي العلمية مقارناً أساساً
وقد . مبا خيتاره مما عرضه من أقوال الفقهاء من فقه املذاهب األخرى  معقباً

مستمدة من  ،يف هذا الكتاب بيان هذه الطرق_ رمحه اهللا _ مجع املؤلف 
ولكن . واللوائح السائدة وقتذاك مقارنة مبا قضت به القوانني ،الفقه اإلسالمي

باملقارنة بني فقه : أوالً ،يف أمورتلف دراسيت عن مباحث هذا الكتاب خت
من حيث : ثانياً. ةاجلعفريذهب الشيعة م فقهو من أهل السنة املذاهب األربعة

    .من أهل السنة اإليراين و فقه املذاهب األربعة بالقانون املدين املقارنة

                                                           

 .١القاهرة، دارالفكر العريب، طمن طرق اإلثبات يف الشريعة والقانون، ، )م١٩٦٥(البهي، أمحد عبداملنعم،  ١
 .ط.، القاهرة، مطبعة العلوم، دطرق اإلثبات الشرعية، )م١٩٣٩(إبراهيم بك، أمحد إبراهيم،  ٢
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 .للدكتور أمحد احلصري ١.أدلة اإلثبات يف الفقه اإلسالمي ،علم القضاء  -  ت
ويبحث املؤلف يف كتابه عن أدلة اإلثبات يف  ،الكتاب من جملدينن هذا يتكو

 وجانب اجلنايات ةمن جانب القضايا املدني ،من كل جانب الفقه اإلسالمي
واخلربة  ،واملستندات اخلطية ،واليمني ،واإلقرار ،من الشهادةوالعقوبات، 

دوين وبدأ بت ،فقد مجع املؤلف آراء فقهاء املذاهب الفقهية الثمانية. واملعاينة
 املذهبو لظاهرياواحلنبلي والشافعي و املالكيو آراء فقهاء املذهب احلنفي

وأدلة قوال األ واملؤلف يف هذا العمل يذكر .اإلباضيوالزيدي و اجلعفري
 ،هذه املذاهب الثمانية ةدلاألال ووال يقارن بني األقو ،املذاهب الفقهية الثمانية

اليأيت  ألجل ذلكو ،وجه قوا وضعفها نناقش أدلة كل قول وال يبيوالي
فقهية يف هذا اال من الوسوعة كاملوهذا الكتاب يعترب . بالترجيح بني األقوال

ويعترب من أهم املصادر  ،ملذاهب الفقهية اإلسالميةاوأدلة قوال األحيث سرد 
تلف عن ختإن دراسيت هلذا املوضوع ). لدعوىطرق إثبات ا( يف هذا املوضوع 

ذهب مو من أهل السنة ب األربعة كتاب من حيث مقارنة بني املذاههذا ال
وكذلك من حيث مناقشة  ،ومقارنته بالقانون املدين اإليراين ةاجلعفريالشيعة 

 .والترجيح بينهم مكل قول وأدلته

لدين هذا الكتاب يف جم .كاتوزيانناصر للدكتور ،٢إثبات ودليل إثبات  -  ث
بالقواعد العامة يف  يف الد األول يتعرض املؤلف إبتداًء ،وباللغة الفارسية

ويف الد  ،من طرق إثبات الدعوى) الوثيقة ( واإلقرار والسند  ،اإلثبات
 واليمني وأصول العملي يف) القرائن ( و اإلمارة  ،الثاين يناقش الشهادة

 يتصحاب و غري ذلك من املباحث الستوأصل اال ةآءكأصل الرب ،اإلثبات
اإليراين  واملؤلف يف هذا الكتاب يقارن بني القانون املدين. تعلق ذا املوضوعت
والقانون  فقه اجلعفريالختالف بني تفاق واالن وجوه االويبي فقه اجلعفريالو

                                                           

، بريوت، دارالكتاب علم القضاء، أدلة اإلثبات يف الفقه اإلسالمي، )م١٩٨٦. ـه١٤٠٦(احلصري، أمحد،  ١
 .١العريب، ط

  .٥، طهران، بنياد حقوقي ميزان، طاثبات ودليل اثبات، )ش.ـه١٣٧٨(كاتوزيان، ناصر،  ٢
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ما  قليالً ولكن املؤلف يف هذا الكتاب ،املدين اإليراين يف طرق إثبات الدعوى
من نصوص القرآن  ةاستدل ا فقهاء اجلعفريالفقه اجلعفري اليت يذكر من أدلة 

ذه الدراسة من إن دراسيت هلذا املوضوع تتفاوت عن ه .الشريفة واألحاديث
والقانون  فقه اجلعفريالومن أهل السنة ربعة املذاهب األ حيث مقارنة بني فقه

 .مناقشتها والترجيح بينهمو تهمدلأ وبيان املدين اإليراين

لسنة ) ١٠(قانون اإلثبات اإلحتادي رقم أحكام اإلثبات يف ضوء    -  ج
الدكتورحممد املرسي : تأليف ،١م يف املعامالت املدنية والتجارية١٩٩٢

عرض طرق يو ،القواعد العامة يف اإلثباتاملؤلف يف كتابه، يناقش  .زهرة
للقوانني اإلمارات املتحدة  ومن ضمن ذلك اإلثبات باإلقرار وفقاً ،اإلثبات
مث  ،ويقوم بشرح املواد املذكورة يف القانون اإلمارات املتحدة العربية ،العربية
  .من أهل السنة ذاهب األربعةباملقارا 

الستار إمام للدكتورة سحر عبد ،٢دراسة مقارنة ،دور القاضي يف اإلثبات  -  ح
واملؤلفة يف هذا البحث درست دور القاضي يف اإلثبات من خالل  .يوسف

من  ،ة لتصل إىل حقيقة نشاط القاضي يف املرحلة اإلثباتأدلة اإلثبات املختلف
وتستند يف  ،ضمن هذه األدلة ناقشت قضية دور القاضي يف اإلثبات باإلقرار

دون مقارنتها بالشريعة  ،دراستها إىل كل من القانون املصري والفرنسي
  .المية واملذاهب الفقهيةاإلس

  

                                                           

م يف ١٩٩٢لسنة ) ١٠(أحكام اإلثبات يف ضوء قانون اإلثبات اإلحتادي رقم، )م٢٠٠٥(زهرة، حممد املرسي،  ١
 .املتحدة العربية، د،ط، اإلمارات املتحدة العربية، العني، جامعة اإلمارات املعامالت املدنية والتجارية

، اإلسكندرية، مصر، دارالفكر اجلامعي، دور القاضي يف اإلثبات، )م٢٠٠٧(إمام يوسف، سحر عبدالستار،  ٢
    .١ط
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  هيكل البحث
نحو التايلالوفصلني وخامتة على  مقدمة : نة منوقدجعلت الرسالة مكو: 

شهادة كالاإلقرار، عن طرق اإلثبات يف القضايا املدنية دون م املقدمة، وفيها أتكلّ
التعريف بالقانون املدين اإليراين  عنباالختصار وفيها أحتدث  واليمني والكتابة والقرائن

ات حمتوي - ب .دين اإليراين وتطورهالقانون امل نشأة - أ: وذلك من خالل العناصر التالية
أمهية عن  فيها وكذلك أحتدث .القانون املدين اإليراين درامص -ج .القانون املدين اإليراين

حدود البحث املوضوع وسبب إختياره، وإشكالية البحث وأهدافه، ومنهج البحث و
حجية عن  تكلّمويف الفصل األول، أ. وهيكل البحث بشكل العام الدرسات السابقةو

) احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة واجلعفرية(اإلقرار يف املذاهب الفقهية اخلمسة 
 والقانون املدين اإليراين، ويتضمن تعريف اإلقرار ومشروعيته وأركانه و شروطه، مقارناً

  .املذاهب الفقهية اخلمسة والقانون املدين اإليراينب

كإقرار  اليت تثبت باإلقرار، ةا املدنيقضايفيه بعض  تذكرويف الفصل الثاين، 
واإلقرار بالنسب  ،وإقرار املفلس ،وإقرار السفيه ،وإقرار الصيب ،املريض يف مرض موته

والقانون ) احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة واجلعفرية(اخلمسة املذاهب الفقهية ب مقارناً
أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل  ضمنتهاومث أيت دراسيت خبامتة، . املدين اإليراين

ويليه قائمة الفهارس وبدأت بفهرس اآليات القرآنية اليت وردت يف البحث مث  .هذا البحث
  . اآلثار مث فهرس املراجع فهرس األحاديث الشريفة مث فهرس
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ية حج:الفصل األول
  اإلقرار
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  ية اإلقرارحج: الفصل األول

  اإلقرار تعريف: ألولاملبحث ا
  تعريف اإلقرار يف املذاهب اخلمسة: املطلب األول

  ١ف اإلقرار لغةيتعر: أوال
 ، يقر، إقراراً، ويأيت اإلقرار على عدةأقر: وهو مصدر من الفعل )قرر(اإلقرار من 

والقر بالضم، القرار : "٢قال ابن منظورقرار، واإلستواء، تاإلقرار مبعىن اإلس: معان، ومنه
منه قررت باملكان واستقر و تقار واقتره فيه وعليه، وقرره وأقره يف ": يف املكان، تقول

 �يف حديث نائل موىل عثمان. "مايستقر: مكانه فاستقر، وفالن مايتقار يف مكانه، أي
نازهلم، أهل احلضر املستقرين يف م: أي "نا غناء أهل القرار،غن ": قلنا لرباح بن املعترف

                                                           

، ٥ج لسان العرب، ،)هـ١٤١٠( يب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اآلفريقي املصري،أابن منظور،  ،انظر ١
، )م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤( آبادي، جمدالدين حممد بن يعقوب،و الفريوز .٩١-٨٢ص ، ،١ط دارصادر،بريوت، 

هـ، ١٤٢٠(يب نصري إمساعيل بن محاد، أواجلوهري،  .٤١٥،٤١٦، ص١طدارالفكر، بريوت، ، القاموس احمليط
إميل بديع يعقوب و الدكتور حممد نبيل طريفي، : حتقيق، ٢ج، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )م ١٩٩٩

كتاب ،) م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤(والفراهيدي، اخلليل بن أمحد،  .٥١٢-٥٠٨ص، ١طمية، دارالكتب العلبريوت، 
والزخمشري،  .٣٧٤،٣٧٣، ص١طدارالكتب العلمية، بريوت، الدكتورعبداحلميد هنداوي، : حتقيق، ٣ج، العني

، ٢طاهليئة املصرية العامة للكتاب، ، القاهرة، ٢ج، أساس البالغة ت،.د يب القاسم حممود بن عمر،أجاراهللا 
تاج العروس من جواهر  ،)م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤(، والزبيدي، السيد حممد مرتضى احلسيين .٢٤٣،٢٤٢ص

يب أارس، فوابن  .٤١١-٣٧٨ص ،١، طوزارة اإلعالمالكويت، الدكتورحسني نصار، : حتقيق، ١٣ج، القاموس
دارالكتب العلمية، ، بريوت، ٢ج، عجم املقاييس اللغةم ،)م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠( احلسني أمحد بن فارس بن زكريا،

املنري يف غريب الشرح الكبري  املصباح ،)هـ١٣٠٥( والفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري، .٣٦٢ص، ١ط
 يب زكريا حيىي بن شرف،أوالنووي،  .٧٨ص، ١طاملطبعة اخلريية املنشأة حبوش عطى جبمالية، ، مصر، ١ج، للرافعي

  .  ٢٦٦ص ، ١طدارالفكر، ، بريوت، ٣ج، ذيب األمساء واللغات ،)م١٩٩٦ هـ،١٤١٦(
 .٨٥-٨٤، ص٥، جلسان العربابن منظور،  ٢
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وهو املكان املستوي،  ٢"له بقاع قرر بطح"وثبوت، ويف حديث الزكاة  قرار: أي 
وقيل  ٣".املطر ومجعها القرار القرارة، املطمئن من األرض ومايستقر فيه ماء": قال أبوحنيفة

أفضل األيام يوم النحر مث يوم " :لليوم األول من أيام التشريق يوم القر، ويف احلديث
أراد بيوم القر الغد من يوم النحر وهو حادي عشر ذي احلجة ": أبوعبيدقال  ٤".القر

ن احلج فإذا يسمى يوم القر ألن أهل املوسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر يف تعب م
  ٥.يسكنون ويقيمون: أي ."كان الغد من يوم النحر قروا مبىن

قد أقرت الناقة تقر إقرارا، إذا ثبت : يقال": ٦قال ابن السكيت: ويأيت مبعىن الثبات
  " .وقد قر يقر قرارا إذا سكن.محلها
 

                                                           

 ).٣٦(اآلية : سورة البقرة ١
وأبونعيم اإلصفهاين، أمحدبن عبداهللا بن أمحدبن إسحاق بن . ٩٨٧ ، رقم احلديث٣٨١، صصحيح مسلممسلم،  ٢

حممد حسن حممد :حتقيق، ٣ج، املستخرج على صحيح اإلمام مسلم املسند، )ت.د(موسى بن مهران اهلراين،
وابن حبان، حممدبن حبان بن أمحد أبوحامت . ٦٧ص ط،.دارالكتب العلمية، د ،حسن إمساعيل الشافعي، بريوت

شعيب األرنؤوط، : حتقيق، ٨ج، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، )م١٩٩٣. هـ١٤١٤(التميمي البسيت، 
والبيهقي، أيب بكرأمحدبن حلسني ابن علي، . ٣٢٥٣، رقم احلديث ٤٤، ص٢لرسالة، طمؤسسة ا ،بريوت

السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي لعالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن ، )هـ١٣٤٤(
 .٨١، ص١جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدرآباد، ط ،حيدرآباد، ٨ج، التركماين

 .٨٥، ص٥، ج، لسان العربابن منظور ٣
داراحلرمني، ، القاهرة، ٣ج، معجم األوسط ،)م١٩٩٥. هـ١٤١٥( الطرباين، أيب القاسم سليمان بن أمحد، ٤

  .٢٣٧، ص٥، جالسنن الكربىوالبيهقي،  .٢٤٢١احلديث ، رقم ٤٤ص، ١ط
 .٧٨، ص١، جاملصباح املنريوالفيومي، . ٨٧، ص٥، جلسان العربانظر، ابن منظور،  ٥
أمحد حممد شاكر، : ، حتقيقإصالح املنطق، )ت.د(ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق األهوازي،  ٦

 .٢٥١ط، ص.داراملعارف، د ،م حممد هارون، القاهرةالوعبدالس
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قر الشئ، يقر وأقررته وقررته، وهو ضد اجلحود، ":واإلقرار، اإلثبات، من قوهلم
  ١".لك أنه إذا أقر حبق فقد أقره قرارهوذ

çµ≈tΡ÷Š* :ومنه قوله تعاىل: ويأيت مبعىن السرور و الفرح والرضى yŠ t� sù #’n<Î)  Ïµ ÏiΒ é& ö’s1 
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šχθßϑn=ôè tƒ&لسر بذلك وفرح، : أي،"رآك لقرت عيناهلو ": ويف حديث اإلستسقاء ٢
  ٣.وحقيقته أبرد اهللا دمعة عينيه، ألن دمعة الفرح والسرور باردة ودمعة احلزن حارة

اعترف وقد قرره عليه، : ويأيت اإلقرار مبعىن اإلذعان للحق، واإلعتراف به، أقرته
ه، وتقريرالشئ وتقرير اإلنسان بالشئ، محله على اإلقرار ب ٤.وقرره باحلق غريه حىت أقر

Ν§*: ومنه قوله تعاىل ٥.جعله يف قراره èO ÷Λän ö‘ t� ø%r& óΟçFΡr& uρ tβρß‰uηô± n@&.٦  

  اإلقرار يف مصطلح الفقهاء: ثانيا
فه الفقهاء تعريف االصطالحي لإلقرار اليبعد عن مفهوم اللغوي، ولكن عرال

  .الختالفهم يف األحكام املتعلقة به عندهمبتعريفات خمتلفة وذلك 
    

    

    

    

    

                                                           

 .٢٦٦، ص٣، جذيب األمساء واللغاتوالنووي، . ٣٦٢، ص٢، جمعجم املقاييس اللغةانظر، ابن فارس ،  ١
 ).١٣(اآلية : القصص سورة ٢
  .٥١١، ص٢ج الصحاح،اجلوهري، . ٨٧، ص٥، جلسان العربانظر، ابن منظور،  ٣
 .٣٩٦-٣٩٥، ص١٣، جتاج العروسالزبيدي،  ٤
 .٥١١، ص٢ج الصحاح،اجلوهري،  ٥
 ).٨٤(اآلية : سورة البقرة ٦
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    :تعريف احلنفية -أ

  .فقهاء احلنفية عرفوا اإلقرار بتعريفني

اإلقرار مشتق من " :بأنكالبابريت ، ف بعض فقهاء احلنفيةعر :التعريف األول
ر عن ثبوت هو إخبا ويف الشريعة،. فكان يف اللغة عبارة عن إثبات ما كان متزلزالًالقرار 

  ٢.."التعريفف اإلقرار ذا عر املرغيناينوكذلك  ١ ".حق

لغة،  صاحب العناية يف بيان معىن اإلقرار أصابلقد: عتراض على هذا التعريفاال
.. .ألن أخذ اإلقرار يف تعريف معىن اإلقرار لغة :أما األول. يعةومل يصب يف بيان معناه شر

إىل املصادرة مما خيتل به املعىن، إذاً ال معىن لكون إثبات ماكان متزلزالً بني  مع كونه مؤدياً
وأيضاً الظاهر أن اإلقرار يف اللغة . الشيئني املخصوصني هو أحد ذينك الشيئني كما الخيفى

يئني املخصوصني، بل هو عام إلثبات كل ماتزلزل شليس مبخصوص بإثبات متزلزل بني ال
ألن  :وأماالثاين. عليه مأخذ اشتقاقه وهو القرار مبعىن الثبوت مطلقا كما يدل بني الشيئني

اإلخبارعن ثبوت احلق يتناول الدعوة والشهادة أيضا، وإمنا ميتاز اإلقرار الشرعي عنهما 
ن الدعوى إخبار عن ثبوت احلق لنفسه على الغري، والشهادة إ، ف )فسهنللغري عن (بقيد، 
للغري على (ذا زيد يف تعريف اإلقرار الشرعي قيد، إالغري، فعن ثبوت احلق للغري عن  إخبار
أما إذا أطلق وقيل هو عبار . كما فعله عامة الفقهاء خيرج عند الدعوى والشهادة) نفسه

عن اإلخبار عن ثبوت احلق كما فعله صاحب العناية فيدخل فيه الدعوى والشهادة، 
    ٣.فيختل التعريف

                                                           

، بريوت، ٨ج، فتح القديرالعناية على شرح اهلداية امش ، )ت.د(البابريت، أكمل الدين حممدبن حممود،  ١
   .٣٣٥،٣٣٤، صط.ددارالفكر، بريوت، 

: ، حتقيق٣ج ، اهلداية شرح بداية املبتدي،) م٢٠٠٠. هـ١٤٢٠(املرغيناين، برهان الدين علي بن أيب بكر،  ٢
 .١١٩١، ص١دارالسالم، ط: حممد حممدتامر، وحافظ عاشورحافظ، القاهرة

نتائج األفكار بتكملة شرح فتح القدير املسمى ، ) م١٩٩٥.هـ١٤١٥( قاضي زاده،مشس الدين أمحد بن قودر، ٣
مود بن العيين، حم، وانظر .٣٣٢،٣٣١ص ، ١طدارالكتب العلمية، ، بريوت، ٨ج، يف كشف الرموز واألسرار

، البناية شرح اهلداية، ) م٢٠٠٠.هـ١٤٢٠(أمحد بن موسى بن أمحد بن احلسني املعروف ببدرالدين احلنفي، 
 .٤٢٨ص ،١، طدارالكتب العلمية بريوت، مين صاحل  شعبان،أ: حتقيق، ٩ج
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ألن ) للغري على نفسه ( ترك القيد املذكور،  بأنه قد :عتراضاجلواب عن هذا اال
   ١.ل، واملقصود هو ثبوت احلق املعني على نفسهاهذا هو تعريف لإلقرار يف األمو

هو إخبار عن ثبوت حق ": عرف عامة فقهاء احلنفية اإلقرار شرعاً :التعريف الثاين
  ٢".للغري على نفسه

ان عن ثبوت حق الغري سواء أكيتناول كل إخبار ): إخبار( فقوله : شرح التعريف
ثبوت حق نفسه على غريه كالدعوى، أو ثبوت حق الغري على  مشهادة، أالعلى الغري ك

خرج به اإلخبار عن ثبوت حق الغري على ): على نفسه( وقوله . نفسه، وخرج اإلنشاء
    .الغري فإنه شهادة

: ٣التعريف، وقالرض قاضي زاده على هذا فقد اعت: عتراض على هذا التعريفاال
كالطالق والعفو عن القصاص وحنومها فيه، ري جامع لعدم دخول قسم االسقاطات أنه غ"

 املكره آلخر بشيء ، وهو غري مانع لدخول إقرارع واإلجارةواقتصاره على اإلثباتات كالبي
  ".من احلقوق وهو غري صحيح شرعا

شيخ علي قراعة، عن ال ينقل الدكتورأمحد احلصر: عتراضاجلواب عن هذا اال
وميكن أن جياب عن اإلعتراض األخري بأن كون إقرار ": ٤اجلواب عن هذا اإلعتراض، وقال

يف الشرع فيجوز أن يكون  مطلقاً ، إمنا يقتضي أن اليكون إقراراًاملكره غري صحيح شرعاً
أوفاسداً، وعن هذا  كان صحيحاً مقصودهم تعريف مايطلق عليه اإلقرار يف الشرع سواًء

ول الصحيح منه نرى التعريفات الشرعية لكثري من العقود كالبيع واإلجارة وحنومها يتنا
                                                           

  .٨، ص٢، جعلم القضاء، أدلة اإلثبات يف الفقه اإلسالمياحلصري، أمحد،  ١
الفتاوى اهلندية املعروف بالفتاوى  ،)م٢٠٠٠. هـ١٤٢١( الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند األعالم، ٢

والكليبويل عبدالرمحن بن حممد بن سليمان،  .١٧٠ص، ١طدارالكتب العلمية، ، بريوت، ٤ج، العاملكريية
، جممع األر يف شرح ملتقى األحبر، )م١٩٩٨. هـ١٤١٩(املدعوبشيخي زاده احلنفي، ومعروف بداماد أفندي، 

تكملة شرح فتح القدير املسمى نتائج األفكار يف وقاضي زاده،  .٣٩٥ص، ١طدارالكتب العلمية، ، بريوت، ٣ج
  . ٤٢٨، ص٩، جالبناية شرح اهلدايةوالعيين،  .٣٣١، ص٨ج، سراركشف الرموز واأل

 .٣٣١، ص٨، جنتائج األفكار تكملة شرح الفتح القديرقاضي زاده،  ٣
 .٩، ص٢، جعلم القضاءاحلصري،  ٤
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حبسب الشرع ليتناول بيع منهم تركوا قيد التراضي يف تعريف البيع  اًريوالفاسد حىت أن كث
 ."سائر البياعات الفاسدة كما صرحوا به يف موضعهاملكره ك

  :تعريف املالكية -ب

 .قد ورد عن فقهاء املالكية عدة تعريفات لإلقرارف

بأنه، خرب يوجب حكم صدقه على قائله فقط " :١ابن عرفة قال :التعريف األول
  ".بلفظه أو لفظ نائبه

أكان يوجب حكم صدقه على  يشمل كل خرب سواًء): خرب(قوله  :شرح التعريف
كان بلفظه أو بلفظ غريه، وخيرج به  قائله أم اليوجب حكم صدقه على قائله، وسواًء

كان خرباً لفظاً مثل بعت معىن ولو ،لدعاء واحلمد، واإلنشاءاإلنشاء لفظاً ومعىن، كألفاظ ا
  . وطلقت وأسلمت، ألن اإلنشاء قسيم اخلرب، ويدخل فيه الشهادة والرواية

خر فيحكم كاإلخبار عن دين يف ذمته آل) قائله ىيوجب حكم صدقه عل: (وقوله
زيد : حكم صدقه على قائله مثل قولهى صاحبه بالوفاء، وخيرج به اخلرب الذي اليوجب عل

زان، فإنه اليوجب حكم صدقه على قائله، ألنه إن كان صادقاً فيحكم على زيد باجللد أو 
الرجم، وإن مل يكن صادقاً فيحكم عليه حبد القذف، وخيرج به الشهادة ألن الشهادة خرب 

لذي يوجب حكم صدقه لقائله كالدعوى، ا ريه، وخرج اخلربب حكم صدقه على غيوج
  . ويدخل فيه مايوجب حكم صدقه على قائله وغريه

                                                           

شرح حدود ابن عرفة املوسوم اهلداية الكافية الشافية لبيان ، )م١٩٩٣(الرصاع، أيب عبداهللا حممد األنصاري،  ١
دارالغرب اإلسالمي، بريوت، بو األجفان، والطاهر املعموري، أحممد : حتقيق، ٢ج، اإلمام ابن عرفة الوافية حقائق

اخلرشي على خمتصرسيدي  شرح، )م١٩٩٧. هـ١٤١٧(واخلرشي، حممدبن عبداهللا بن علي،  .٤٤٣ص، ١ط
وعليش، الشيخ حممدبن أمحد بن حممد،  .٤٢٨ص، ١طدارالكتب العلمية، ، بريوت، ٦ج، خليل

دارالكتب العلمية، ، بريوت، ٦ج، منح اجلليل شرح على خمتصر العالمة خليل شرح، )م٢٠٠٣هـ،١٤٢٤(
مواهب اجلليل لشرح  ،)م١٩٩٥. هـ١٤١٦( واملغريب، أيب عبداهللا حممدبن حممدبن عبدالرمحن،. ٢٧٢ص، ١ط

 .   ٢١٥ص، ١طدارالكتب العلمية،  ، بريوت،٧ج، خمتصر خليل



٣٣ 

 

 ،خرج به اخلرب الذي يوجب حكم صدقه على قائله وغريه كالرواية) فقط: (وقوله
  ١.الصالة واجبة، فهو خرب أوجب حكم صدقه على قائله وغريه :مثل

     ٢.يوجب حقاً على قائله بشرطههواإلعتراف مبا  :التعريف الثاين

  ٣.اإلخبارعن أمر يتعلق به أمر الغري :التعريف الثالث

  :تعريف الشافعية -ج

  .تعريفات كذلك فقهاء الشافعية عرفوا اإلقرار بعدة

  ٤.إخبار حبق لغريه عليه :التعريف األول

     ٥.إخبار عن حق سابق على املخرب :التعريف الثاين
 

                                                           

البهجة يف شرح التحفةعلى األرجوزة  ،)م١٩٩٨. هـ١٤١٨( يب احلسن علي بن عبدالسالم،أالستويل،  ،انظر ١
بلغة ،)م١٩٩٥. هـ١٤١٥( والصاوي، .٥٢٤ص، ١طدارالكتب العلمية، ، بريوت، ٢ج، املسماة بتحفة احلكام

دارالكتب العلمية، ، بريوت، ٣ج، دريرسيدي أمحد ال ،طبقالسالك ألقرب املسالك على الشرح الصغري لل
  .٤٢٨، ص٦، جاخلرشي شرحاخلرشي، و .٥٢٤، ص٢، جشرح حدود ابن عرفةوالرصاع،  .٣٣٤ص، ١ط
ط، .ددارالفكر، ، بريوت، ٣ج، أسهل املدارك شرح إرشاد السالك ،)ت.د( يب بكربن حسن،أالكشناوي،  ٢

 .٨٢ص
ابن فرحون املالكي، برهان الدين أيب الوقاء إبراهيم ابن اإلمام مشس الدين أيب عبداهللا حممدبن فرحون اليعمري  ٣

دارالكتب ، بريوت، ٢ج، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ) م١٩٩٥. هـ١٤١٦( املالكي،
 . ٥٦ص، ١طالعلمية، 

، ٣ج مع حاشية عمرية، حاشية قليويب، ،)م٢٠٠٣. هـ١٤٢٤( ،قليويب، شهاب الدين أمحدبن أمحدبن سالمة ٤
، ) م١٩٩٤. هـ١٤١٤( املاوردي، أيب احلسني علي بن حممدبن حبيب، ،وانظر .٣ص، ٢، طدارالكتببريوت، 

  .٢٦٣ص، ١طدارالفكر، : بريوتالدكتور حممود مطرجي، : حتقيق، ٨ج احلاوي الكبري،
الرملي، مشس الدين حممدبن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين املنويف املصري اإلنصاري، الشهري  ٥

 ط،.ددارالكتب العلمية، ، بريوت، ٥ج، اية احملتاج إىل شرح املنهاج، )م١٩٩٣.هـ١٤١٤(بالشافعي الصغري، 
  .٦٤ص



٣٤ 

 

على (اإلمام النووي وزكريا األنصاري، ولكن بدون ذكر قيد  وكذلك ذكر هذا التعريف
ولكن البد من تقييد هذا احلق بكونه على املخرب ألنه إن كان على غريه  ١).املخرب

  . فدعوى، وإن كان لغريه على غريه فشهادة

إخبار اإلقرار ": ٢وقال) األمر اخلاص(قيد التعريف ب جر اهليتمي هذاابن حد وقي
وإال بأن كان إخباراً عن عام بأن اقتضى أمراً عاماً لكل  .ابق على املخربخاص عن حق س

  ".أحد

. نه غري جامع لكل مايصدق عليه اإلقرارأ :عتراض األول على هذا التعريفاال
ألنه إخبار  ،اليشمل التوكيل يف اإلقرار إذا قيل جبوازه) حق سابق على املخرب: (ألن قوله

  .من الوكيل حبق للغري ليس على املقر

أو  جياب عن ذلك بأنه إخبار منه حقيقةً ميكن أن: عتراضاجلواب عن هذا اال
حكماً، ألن فعل الوكيل كفعل املوكل، وأن هذا من قبيل التعريف باألخص وهو جائز 

  .عند بعضهم

أو نائبه أو ويل  كذلك خيرج عن هذا التعريف إقرار اإلمام :عتراض الثايناال
  .مع أنه ليس بإخبار حبق على املخرب احملجور عليه فهو إقرار شرعاً

وميكن أن جياب عن ذلك بأن اإلمام هو نائب عن : عتراضاجلواب عن هذا اال
املسلمني وويل احملجور عليه هو نائب عن احملجور عليه فكأن اإلقرار منهم صادراً ممن عليه 

  ٣.احلق
                                                           

الشيخ عادل أمحد : حتقيق، ٤ج، الطالبنيروضة  ،)م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١( النووي، أيب زكريا حيىي بن شرف، ١
نصاري، القاضي أيب حيىي واأل .٣ص، ١طدارالكتب العلمية، بريوت، عبداملوجود، والشيخ علي حممدعوض، 

، ١طدارالكتب العلمية، ، بريوت، ٥ج، أسىن املطالب شرح روض الطالبني، ) م٢٠٠١. هـ١٤٢٢( ،زكريا
 .٩٣ص

، حتفة احملتاج بشرح ) م٢٠٠١. هـ١٤٢١(العباس أمحدبن علي بن حجر،  ابن حجر اهليتمي، شهاب الدين أيب ٢
، )ت.د(والبجريمي، الشيخ سليمان بن حممدبن عمر، . ٣٤٥، ص١دارالكتب العلمية، ط ،بريوت، ٢ج، املنهاج

 .٤٦، ص١دارالكتب العلمية، ط ،بريوت، ٣ج، حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب
 .١١ص ،٢ج علم القضاء،احلصري،  ٣



٣٥ 

 

وهذا تعريف املختار عند  ١.إخبار عن حق ثابت على املخرب :التعريف الثالث
  .الشافعية

كان عاماً كالرواية أو  يتناول كل إخبار سواًء): إخبار( قوله :شرح التعريف
  .على املخرب أم على غريه، أو لغريه على غريه خاصاً، وسواًء

واية، خرج به احلق الثابت جلميع الناس وهو الر): حق ثابت على املخرب( قوله
وخرج اإلخبار عن حق لغريه على غريه فإنه شهادة، واإلخبار عن حق لنفسه على غريه 

  .فإنه دعوى

  :تعريف احلنابلة -د

  .اتريفاحلنابلة عرفوا اإلقرار بعدة تع كذلك فقهاء

  ٢.عتراف باحلقالااإلقرار هو :التعريف األول

 ٣.كتابة أو إشارةهوإظهار مكلف خمتار ما عليه لفظاً أو  :التعريف الثاين

  

  

                                                           

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ، )م٢٠٠٦. هـ١٤٢٧(الشربيين، مشس الدين حممدبن حممد اخلطيب،  ١
 .٢٢٦ص، ١طداراحلديث، القاهرة، الدكتور حممد حممد تامر، والشيخ شريف عبداهللا، : حتقيق، ٣ج، املنهاج

، ٦ج، كشاف القناع عن منت اإلقناع، )م١٩٩٧. هـ١٤١٨(البهويت، الشيخ أيب السادات منصوربن يونس، ٢
وابن  .٥٧٣ص، ١طدارالكتب العلمية، بريوت، أبوعبداهللا حممدبن حسن حممدبن حسن إمساعيل الشافعي، : حتقيق

: حتقيق، ٣ج، منارالسبيل يف شرح الدليل، )م٢٠٠٣. هـ١٤٢٤(ضويان الشيخ إبراهيم بن حممدبن سامل، 
 .١٣٥٩ص، ١طوالتوزيع،  دارطيبة للنشرالرياض، يب، اأبوقتيبة نظر حممد الفاري

، ٤ج اإلقناع،، )م١٩٩٩. هـ١٤١٩( ،احلجاوي، شرف الدين موسى بن أمحدبن موسى بن سامل أبوالنجا ٣
. هـ١٤٢١( والبهويت، .٥٣٧ص، ٢طدارالكب، الرياض، الدكتورعبداهللا بن عبداحملسن التركي، : حتقيق

الدكتور عبداهللا بن عبداحملسن : حتقيق، ٦ج، لشرح املنتهى شرح منتهى اإلرادات دقائق أويل النهى ،)م٢٠٠٠
، ٦، جكشاف القناع عن منت اإلقناعوالبهويت، .٧١٧ص، ١طمؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، التركي، 

 .٥٧٣ص



٣٦ 

 

إظهار ": ١، وقال)الرشيد(، قيد آخر هلذا التعريف، وهوابن مفلح احلنبليفقد زاد 
 "...املكلف الرشيد املختار

    ٢.هوإظهار احلق لفظاً :التعريف الثالث

    ٣.اإلظهار ألمر متقدم: التعريف الرابع

تفق مع التعريف ت كل هذه التعريفاتظهر لنا أن نابلة يوإذا نظرنا يف تعريفات احل
  .اللغوي وقد اقتصر احلنابلة عليه

  :اجلعفرية تعريف - ه

   ٤.بعدة تعريفاتفقهاء اجلعفرية لإلقرارعرف  فقد

  ٥.خبار اإلنسان حبق الزم لهإ هو اإلقرار :األول التعريف

    

  

                                                           

، ١٠ج، املبدع يف شرح املقنع ،)ت.د(، ابن مفلح، أيب إسحاق ان الدين إبراهيم بن حممدبن عبداهللا بن حممد ١
 .٢٩٤ط، ص.املكتب اإلسالمي، د ،بريوت

اإلنصاف يف معرفة الراجح  ،)م١٩٩٧. هـ١٤١٨( املرداوي، عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان بن أمحد، ٢
دارالكتب العلمية، بريوت، أيب عبداهللا حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي، : حتقيق، ١٢ج، من اخلالف

 .١٠٨ص ، ١طبريوت، 
شرح الزركشي على ، )م٢٠٠٢. هـ١٤٢٣(دين أيب عبداهللا حممدبن علداهللا بن حممد، الزركشي، مشس ال ٣

 .١٥٣ص ،١طلكتب العلمية، رادا: ، بريوت٢ج، خمتصر اخلرقي
جواهر الكالم يف  ،)ت.د( راجع، صاحب اجلواهر، حممد حسن بن باقر جنفي، عريفاتملزيد اإلطالع على هذه الت٤

 .٢ص، ٧طدارإحياء التراث العريب، بريوت، شيخ عباس قوجاين، ال: حتقيق، ٣٥ج، شرح شرائع اإلسالم
مؤسسة املطبوعات الدينية، ، قم، ٢ج، خمتصر النافع ،)هـ١٤١٨( بن حسن، لي، جنم الدين جعفراحملقق احل ٥

كشف الرموز يف شرح خمتصر ، )هـ١٤١٧( آيب، فاضل حسن بن أيب طالب يوسفي، ،وانظر .٢٤١ص، ٦ط
 .٣١٤ص، ٢طمكتبة النشر اإلسالمي، قم، يزدي، الشتهاردي، وآقاحسني االشيخ علي بناه ال :حتقيق، ٢ج، النافع

سيد : حتقيق، ٣ج، تنقيح الرائع ملختصر الشرائع  ،)هـ١٤٠٤( مقداد، مجال الدين مقداد بن عبداهللا، وفاضل
 .٤٨٥ص، ١طنجفي، الرعشي املمكتبة آية اهللا قم، كوهكمري، العبداللطيف حسين 



٣٧ 

 

   ١.هو إخبار حبق على نفسه: التعريف الثاين

  ٢.نفيه الزم للمقر بأنه إخبار عن حق سابق للغري أو: التعريف الثالث

  ٣.اإلقرار إخبار جازم عن حق الزم سابق على وقت الصيغة :التعريف الرابع

فقهاء اجلعقرية يظهرلنا أن هناك أربع قيود تكرر يف مجيع يف تعريف  ق النظرندقّ لو
وهذه القيود مشترك بني ). على النفس(، و)للغري(، و)احلق(، و)اإلخبار: (التعريفات، وهي

فقهاء اجلعفرية، ولكن فقهاء اجلعفرية لقانون املدين اإليراين وتعريف اإلقرار يف اتعريف 
  : يذكرون قيود أخرى إضافة عن القيود املذكورة يف القانون املدين اإليراين، وهي

زماً، ويف تعريف القانون املدين اإليراين قيد اجر خبااإلبأن يكون  ):اجلازم(
عفرية ذكروا هذا القيد يف تعريف اإلقرار، ألن لفظ غريمذكور، وفقهاء اجل) اجلازم(

  .اإلخبار عام يشمل اإلخبار القطعي والظين

فسه، ألن اإلقرار إما يكون إخباراً عن احلق عن ن بأن املقر خيرب عن نفي): فينال(
  .نفي أو إسقاط حقإثبات حق وإما يكون إخباراً عن 

 -٢ احلق الالزم - ١: نقسم إىل قسمنيق يبأن يكون احلق الزماً، ألن احل): الالزم(
  .احلق غري الالزم

: عتبار األخرى ينقسم إىل قسمنياأن يكون احلق سابقاً، ألن احلق بب): قيد السابق(
، واحلق الذي يثبت يف احلق الذي يثبت يف السابق - ٢احلق الذي ثبت يف املاضي،  - ١

  .السابق يكون وعداً وليس إقراراً

                                                           

قم، شيخ حممد حسون، ال: ، حتقيقالوسيلة إىل نيل الفضيلة ،)هـ١٤٠٨( طوسي،الزه، حممدبن علي ابن مح ١
  .٢٨٣ص، ١طمكتبة آية اهللا املرعشي النجفي، 

، ٢ج، إيضاح الفوائد يف شرح مشكالت القواعد، )هـ١٣٨٧(سدي، األلي، حممدبن حسن بن يوسف احل ٢
مؤسسة : ، قمربوجرديالشيخ عبدالرحيم الشتهاردي، واالشيخ علي بناه الوسوي، واملسيد حسني : حتقيق

  .٤٢٣، ١طإمساعيليان، 
، الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ،)ش.ـه١٣٦٥( عاملي،الالشهيد الثاين، زين الدين بن علي بن أمحد  ٣
 .٢١٤ص، ٢طتبليغات اإلسالمية، المكتبة  ، قم،٢ج



٣٨ 

 

  رارقإللاملختارالتعريف 
 :نفية لإلقرار، وهوحلو التعريف ااملختار من هذه التعاريف عندي واهللا أعلم، ه

ألنه تعريف جامع مانع، وألنه عرفوا  ."على نفسه عن ثبوت حق للغري اإلقرار إخبار"
بالزمه أي مايلزم اإلقرار من وجوب احلكم  اإلقرار حبقيقته، وأما املالكية فعرفوا اإلقرار

ريف باحلقيقة يقدم على التعريف بالالزم، وتعريف الشافعية فيه عموم على املقر، والتع
لعدم ذكر للغري، وتعريف احلنابلة فيه عموم لدخول غريه فيه واقتصاره على املعىن اللغوي، 

  ١.فيه عموم أيضاًوتعريف اجلعفرية 

  قرار يف القانون املدين اإليراينتعريف اإل: املطلب الثاين
است  ىإخبار به حق(: من قانون املدين اإليراين اإلقراربأنه) ١٢٥٩(عرفت املادة 

  .)عن ثبوت حق للغري على نفسه إخبار هو( :ترمجة هذه املادة ٢.)غري بر ضرر خود ىبرا

أكان عن ثبوت حق الغري  يتناول كل إخبار سواًء): إخبار( فقوله : شرح التعريف
دعوى، أو ثبوت حق الغري على ثبوت حق نفسه على غريه كال ذإلشهادة، اعلى الغري ك

خرج به اإلخبار عن ثبوت حق الغري على ): على نفسه( وقوله . نفسه، وخرج اإلنشاء
  .الغري فإنه شهادة

  ينااخلمسة والقانون املدين اإلير مقارنة بني تعريف اإلقرار يف املذاهب: املطلب الثالث
اهب اخلمسة يف حقيقة واملذ يظهر يل مما سبق، املوافقة بني القانون املدين اإليراين

أو إنشاء، ألن اإلقرار جمرد إخبار  عتبار أن اإلقرار إخبار عن ثبوت حق للغري، والااإلقرار ب
قبل ذلك، وسواًء بعد ذلك، أكان  شأ يف ذمة املقركشف عن هذا احلق الذي كان قد ن

املنشئ هلذا األثر أو انصب على احلق ذاته أم على األثر القانوين أو على املصدر  اإلقرار قد
                                                           

وسائل اإلثبات يف الشريعة إلسالمية يف املعامالت  ،)م١٩٨٢.هـ١٤٠٢( الزحيلي، حممد مصطفى، ،انظر ١
  .٢٣٥ص، ١ن، طمكتبة دارالبيا، دمشق، ١ج، املدنية واألحوال الشخصية

لنفس  إثبات ودليل إثبات ،وكذلك انظر. ٧٥٤، صقانون مدين درنظام حقوقي كنوينناصر، كاتوزيان،  ٢
  .١٩٠، ص١، جاملؤلف



٣٩ 

 

كما يتفقان يف قيود اإلقرار واحترازاته لقصره على املقر، وتفريقه عن و .ذلك احلق
ملدين اإليراين موافق ملا عرفه وكذلك أن تعريف اإلقرار يف القانون ا. الدعوى والشهادة

  .فقهاء احلنفية لإلقرار وهو الراجح يف تعريف اإلقرار



٤٠ 

 

  إلقرار وحجيتهمشروعية ا: املبحث الثاين

  إلقرار وحجيته يف املذاهب اخلمسةمشروعية ا: املطلب األول
، وهو الفصيل احلاسم يف إاء النزاع أمام القاضي، إلقرار سيد اإلدلة قدمياً وحديثاًا

ألن املدعى عليه إما أن ينكر، وعندئذ جيب على املدعي القيام بإحضار الدليل ويئة 
فيقطع النزاع ويعفى املدعي من عبء اإلثبات  وإما أن يقر احلجج والبينات إلثبات حقه،

وجب إقراره، ولذلك فقد مب قرمللعدم حاجته، ويصبح احلق املدعى به ظاهراً، ويلتزم ا
اء اإلقرار، وجعلته وسيلة من وسائل اإلثبات، والدليل على ذلك أجازت الشريعة الغر

  ١.الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس

   تابالك: أوالً
  :اإلقرار بقوله تعاىل يف كتابه العزيز لكتاب استدل الفقهاء على مشروعيةمن ا

øŒ*: قوله تعاىل - ١ Î)uρ x‹s{ r& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# !$ yϑs9 Ν à6çG÷� s?# u  ÏiΒ 5=≈ tGÅ2 

7π yϑõ3Ïm uρ ¢Ο èO öΝ à2 u !% ỳ ×Αθ ß™ u‘ ×− Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 öΝ ä3yè tΒ £ ãΨÏΒ ÷σ çGs9  ÏµÎ/ …çµ ‾Ρã�ÝÁΨ tGs9 uρ 4 tΑ$ s% 

                                                           

، القاهرة، ٥ج، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،)هـ١٣١٣(الزيلعي، فخرالدين عثمان بن علي،  ،انظر ١
: حتقيق، ٩ج الذخرية،، ) م١٩٩٤(والقرايف، شهاب الدين أمحدبن إدريس،  .٢ص، ١ط دارالكتب اإلسالمي،

احلاوي  ،)م١٩٩٤. هـ١٤١٤(واملاوردي،  .٢٥٧ص، ١طدارالغرب اإلسالمي، بريوت، الدكتورحممد احلجي، 
، ١طدارالكتب العلمية، بريوت، الشيخ علي حممد معوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود،  :حتقيق، ٧ج، الكبري

: حتقيق، ٧ج، املغين ،)م١٩٩٧. هـ١٤١٧( ،داهللا بن أمحد بن حممدبوابن قدامة، موفق الدين أيب حممد ع. ٤،٣ص
 .٢٦٢ص، ٣طمل الكتب، اعردا :الرياضعبدالفتاح حممد احللو، الدكتور عبداهللا بن عبداحملسن التركي، والدكتور 

 والطوسي، أبوجعفر حممدبن حسن، .١٢١، ص٣، جالدروس الشرعية يف فقه اإلماميةشهيد األول، الو
املكتبة املرتضوية إلحياء  طهران،كشفي، الحتقيق، سيد حممد تقي ، ٣ج، املبسوط يف فقه اإلمامية ،)هـ١٣٨٧(

  . ٢ص، ٣طاآلثار اجلعفرية، 



٤١ 

 

óΟè?ö‘ t� ø%r& u ôΜ è?õ‹ s{ r&uρ 4’n? tã öΝ ä3Ï9≡ sŒ “Ì� ô¹Î) ( (# þθ ä9$ s% $ tΡö‘ t� ø%r& 4 tΑ$ s% (#ρß‰pκô−$$ sù O$ tΡr&uρ Ν ä3yè tΒ z ÏiΒ 

tÏ‰Îγ≈ ¤±9 $#&١  

النص طلب من النبيني اإلقرار فلو كان غري مشروع  ملا طلبه منهم،  :وجه الداللة
النبيون فلو كان اإلقرار غري مشروع ملا  اإلتيان مبعصية، وقد أقر ف أحداًألن الشارع اليكلّ

ن أن اإلقرار حجة وأن اهللا تعاىل بي. وشرع من قبلنا شرع لنا مامل يرد ناسخ. فعله النبيون
٢.على املقر وإال ملا طلبه منهم وأن اإلقرار حجة على املقر. 

$*:قوله تعاىل - ٢ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ çΡθ ä. tÏΒ≡ §θs% ÅÝó¡ É) ø9 $$Î/ u !# y‰pκà− ¬! öθ s9 uρ #’ n?tã 

öΝ ä3Å¡ à�Ρr& Íρr& Èø y‰Ï9≡ uθ ø9 $# t Î/ t� ø%F{$# uρ 4 β Î) ï∅ä3tƒ $ †‹ÏΨ xî ÷ρr& # Z�� É) sù ª!$$ sù 4’ n<÷ρr& $ yϑÍκÍ5 ( Ÿξ sù (#θãè Î7 −F s? 

#“uθ oλ ù; $# β r& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 β Î)uρ (# ÿ…âθ ù=s? ÷ρr& (#θ àÊÌ� ÷è è? ¨β Î* sù ©!$# tβ% x. $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? # Z��Î6 yz&٣   

أن الشهادة على النفس إقرار باحلقوق، وقد أمراهللا تعاىل باإلقرار : وجه الداللة
ده تعاىل أنه شهادة هللا، والشهادة على باحلق، واألمر فيه واضح الداللة على املطلوب، وأكّ

 ٤.الشريعة للذين تسعى إليهمااالنفس أعلى درجات العدل والرمحة 

≅È*: وقوله تعاىل - ٣ t/ ß≈ |¡ΡM}$# 4’n? tã  Ïµ Å¡ø� tΡ ×οu�� ÅÁ t/&٥  

                                                           

 ).٨١(اآلية : سورة آل عمران ١
، جامع البيان يف تفسري آي القرآن، املعروف بتفسري الطربي ،)م١٩٧٨( الطربي، أبوجعفر حممدبن جرير، ٢
 .١٣، ص٢، جعلم القضاءواحلصري، أمحد،  .٢٢٨صط، .ددار الفكر، ، بريوت، ٣ج
 ).١٣٥(اآلية : سورة النساء ٣
، جامع البيان يف تفسري آي القرآن، املعروف بتفسري الطربي ،)ت.د( الطربي، أبوجعفر حممدبن جرير، ،انظر ٤
، )م١٩٦٧. هـ١٣٨٧(والقرطيب، حممدبن أمحد األنصاري، . ٣٢١صط، .دمطبعة عيسى احلليب، ، القاهرة، ٥ج

. ٤١٠ص، ٣طدار الكتاب العريب، ، القاهرة، ٥ج فسري القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن الكرمي املعروف بت
ط، .دمطبعة العامرة، ، القاهرة، ١ج، لباب التأويل يف معاين التنزيل، )هـ١٣٢٨(واخلازن، علي بن حممد، 

مطبعة  ، القاهرة،١ج، أحكام القرآن الكرمي ،)م١٩٥٨.هـ١٣٧٨(العريب، حممدبن عبداهللا،  وابن .٤٠٦ص
 .٥٠٦ص، ١طعيسى احلليب، 

 ).١٤(اآلية : سورة القيامة ٥



٤٢ 

 

أي شاهد،  )بصرية(" ١:-رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس وقتادة :وجه الداللة
نة، كما حجة وبي :أي )بصرية(": ٢وقال الزخمشري "فاإلنسان شاهد على نفسه وحده،

ستدالل واضح يف قبول إقرار املرء على فوجه اال ."للرجل أنت حجة على نفسكتقول 
 .نفسه ألا شهادة منه عليها

È≅Î=ôϑãŠ* :قوله تعاىل - ٤ ø9 uρ “ Ï%©!$# Ïµ ø‹n=tã ‘,ys ø9 $# È, −Gu‹ ø9 uρ ©! $# …çµ −/ u‘ Ÿω uρ ó§ y‚ ö7 tƒ çµ÷ΖÏΒ 

$ \↔ ø‹x©&٣   

، ميلي على الكاتب احلق الذي عليه للدائن أن اهللا أمر املدين أن: وجه الداللة
عتراف بالدين والتزام به، وإظهار له، فلو مل يكن اإلقرار اواإلمالء من املدين هو إقرار و

به  ه عن العبث، ما دام أنه أمربه ملاكان فيه فائدة وملا أمربه، والشرع منز خذاحجة عليه يؤ
فهو حجة عليه، ولذلك اه اهللا تعاىل عن كتمان احلق أو النقص منه، كاألمر بأداء 

 ٤.الشهادة والنهي عن كتماا

                                                           

وابن كثري، إمساعيل بن كثري القرشي  .١٨٤، ص٢٩، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  ،انظر ١
ط، .دمطبعة عيسى احلليب، ، القاهرة، ٤ج، تفسري القرآن العظيم املعروف بتفسري ابن كثري، )ت.د(الدمشقي، 

، ٤، جأحكام القرآن الكرميوابن العريب،  .١٠٠، ص١٩، جام القرآناجلامع ألحكوالقرطيب،  .٤٤٩ص
 .١٨٧٨ص

، ٤، جالكشاف عن حقائق التنزيل ،)م١٩٦٦. هـ١٣٨٥(والزخمشري، جاراهللا أبوالقاسم حممودبن عمر،  ٢
 .١٩١ط، ص.القاهرة، مطبعة مصطفى احلليب، القاهرة، د

 ).٢٨٢(اآلية : سورة البقرة ٣
و   .٣٨٥، ص٣، جاجلامع ألحكام القرآن، والقرطيب، ٣٣٥، ص١، ج القرآن العظيمتفسريابن كثري،  ،انطر ٤

، ١، جالكشاف عن حقائق التنزيلوالزخمشري،  .١٢٠، ص٣، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي، 
الطربي، كياهراسي أبواحلسن علي بن حممد  .٢٤٩، ص١، جأحكام القرآن الكرميوابن العريب،  .٤٠٣ص

دارالكتب العلمية،  بريوت، موسى حممد علي، وعزت عبد عطية،: حتقيق، ١ج أحكام القرآن،، )هـ١٤٠٥(
 .٢٣٩ص، ٢ط



٤٣ 

 

øŒ*: قوله تعاىل - ٥ Î)uρ $ tΡõ‹ s{ r& öΝ ä3s)≈ sW‹ÏΒ Ÿω tβθ ä3Ï� ó¡ n@ öΝ ä. u !$ tΒÏŠ Ÿωρ tβθ ã_ Ì�øƒéB 

Ν ä3|¡ à�Ρr&  ÏiΒ öΝ ä. Ì�≈tƒ ÏŠ §Ν èO ÷Λänö‘ t� ø%r& óΟ çFΡr&uρ tβρß‰uηô± n@&١  

فاإلقرار حجة أن اهللا تعاىل أقام احلجة عليهم بإقرارهم بأخذ امليثاق، : وجه الداللة
 ٢.يف إثبات احلق والتزام صاحبه به

�tβρã*: قوله تعاىل - ٦ yz# u uρ (#θ èùu�tIôã$# öΝ ÍκÍ5θ çΡä‹ Î/ (#θ äÜn=yz Wξ yϑtã $[s Î=≈ |¹ t� yz#u uρ $ �⁄ÍhŠy™ 

 |¤ tã ª!$# β r& z>θ çGtƒ öΝ Íκö� n=tã 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θ à� xî îΛÏm §‘&٣ 

املتخلفني عن غزوة تبوك، أم أن اهللا تعاىل تكلم عن طائفة من : وجه الداللة
وهذا مايفيد جواز  .عتراف بل كان حجة عليهمبذنوم، ومل يذكر عليهم هذا اال اعترفوا

اهللا الذنوب إن صحت وكانت توبة  اإلقرار بالذنب، وأنه الطريق إىل التوبة اليت ا يغفر
   ٤.نصوحاً

$*: قوله تعاىل - ٧ tΒ tβ% x. tÏ. Î�ô³ ßϑù=Ï9 β r& (#ρã� ßϑ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡ tΒ «!$# zƒ Ï‰Îγ≈ x© #’ n?tã 
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 .ون أم كافرون باهللاعلى أنفسهم أم كانوا يقرشهادم : وجه الداللة

  

                                                           

 ).٨٤(اآلية : سورة البقرة ١
والطربي،  .١٠٨صط، .ددارالفكر،  ، بريوت،١ج، فتح القدير ،)ت.د( الشوكاين، حممد علي بن حممد، ،انظر ٢

 .٦٢، ص١ج، لباب التأويل يف معاين التنزيلواخلازن،  .٣٤٩، ص١، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن
والزخمشري،  .١٢١، ص١، جتفسري القرآن العظيمكثري،  وابن. ١٨، ص٢، جحكام القرآناجلامع أل والقرطيب،
 . ٦٢، ص١، على هامش تفسري اخلازن، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلوالنسفي، . ٢٩٣، ص١ج الكشاف،

 .)١٠٢(األية : سورة التوبة ٣
 .١٣، ص٢ج علم القضاء،احلصري،  ،انظر ٤
 ).١٧(اآلية : سورة التوبة ٥



٤٤ 

 

  السنة: ثانياً
وهنا استدل ا الفقهاء على مشروعية اإلقرار، اليت يف السنة أحاديث كثرية  ورد

  .نذكر بعضها

عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن أيب هريرة وزيد بن خالد  - ١
يا " :فقالث  اهللال من األعراب أتى رسو إن رجالً" :أما قاال ،اجلهين رضي اهللا عنهما

 -وهو أفقه منه  - فقال اخلصم اآلخر  .أنشدك اهللا إال قضيت بيننا بكتاب اهللا ،رسول اهللا
 إن ابين كان عسيفاً" :فقال "قل" :ث فقال النيب  ".وأذن يل ،فاقض بيننا بكتاب اهللا ،نعم

 ،فافتديت منه مبائة شاة ووليدة ،وإين أخربت أن على ابين الرجم ،فزىن بامرأته ،على هذا
وأن على امرأة هذا  ،فسألت أهل العلم فأخربوين أمنا على ابين جلد مائة وتغريب عام

الوليدة  ،ن بينكما بكتاب اهللاوالذي نفسي بيده ألقضي":ث فقال رسول اهللا ".الرجم
لرجل من أسلم  -واغد يا أنيس  .عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام والغنم رد- 

 ،فأمر ا رسول اهللا ،فاعترفت ،فغدا عليها ،فت فارمجهافإن اعتر ،على امرأة هذا
  ١".فرمجت

                                                           

، ٩وج ،١٧٦، ١٧٢، ١٧١، ١٦٧، ١٢٩، ص٨ج و، ١٩١-١٨٤، ص٣ج، صحيح البخاريالبخاري،  ١
أيب داود، سليمان بن األشعث  .١٦٩٨و  ١٦٩٧ احلديث رقم، ٧٠٥ص، صحيح مسلمومسلم، . ٨٨، ٧٥ص

 .٤٤٤٥احلديث  رقم ،٤٨٦ص، ١طبيت األفكار الدولية،  الرياض،، سنن أبوداود، )هـ١٤٢٠(السجستاين، 
إبراهيم : حتقييق، ٤ج، سنن الترمذي ،)م١٩٦٢. هـ١٣٨٢( والترمذي، أيب عيسى حممدبن عيسى بن سورة،

 والنسائي، أبوعبدالرمحن .١٤٣٣احلديث  رقم، ٣٩ص، ١طمطبعة مصطفى البايب احلليب،  القاهرة،عطوة عوض، 
، ٥طداراملعرفة،  ، بريوت،٨ج، سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ،)هـ١٤٢٠( أمحدبن شعيب،

، ٢ج، سنن ابن ماجة ،)ت.د( وابن ماجة، أيب عبداهللا حممدبن يزيد القزويين، .٥٤٢٥احلديث  رقم ،٦٣٢ص
 .٢٥٤٩احلديث رقم  ،٨٥٢صط، .دمطبعة دارإحياء الكتب العربية،  بريوت،حممد فؤاد عبدالباقي، : حتقيق

: حتقيق، ٣ج، سنن الدارمي، )م٢٠٠٠. هـ١٤٢١(والدارمي، أبوحممد عبداهللا بن عبدالرمحن بن الفضل بن رام، 
أمحدبن  و .٢٣٦٣احلديث ، رقم ١٤٩٢ص، ١طوالتوزيع،  داراملغين للنشر الرياض،حسني سليم أسد الداراين، 

، ٢٦٨،٢٧٤ص، ١طمؤسسة  بريوت،شعيب األرنؤوط، : يقحتق، ٢٨، جاملسند، )م١٩٩٩. هـ١٤١٩(، حنبل
السنن الكربى ويف زيله اجلوهر النقي لعالء الدين علي بن عثمان والبيهقي،  .١٧٠٤٢و  ١٧٠٣٨احلديث رقم 

مع ، ٧ج السنن الصغرى، ،)م٢٠٠١. هـ١٤٢٢( والبيهقي، .٢١٢، ص٨ج املارديين الشهري بابن التركماين،
 =مكتبة الرشد الرياض،للدكتور حممد ضياء الرمحن األعظمي،  ختريج السنن الصغرىشرحه املنة الكربى شرح و
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ق علّ �احلديث واضح وصريح يف حجية اإلقرار، ألن الرسول: وجه الداللة
 عتراف حجة على صاحبه، ودليل تبىناحلكم برجم املرأة على اعترافها، فدل على أن اإل

وإذا كان اإلقرار حجة ودليالً يف احلدود اليت تدرأ بالشبهات فكونه وسيلة . عليه األحكام
 .لإلثبات يف غريها أوىل

املال  حكم برد �وكما يستدل من احلديث على حجية اإلقرار بأن الرسول
ايب باعتراف األعرايب الضمين، وإال فإن اعتراف األب بدفع الوليدة واملائة شاة اليلزم األعر

الوليدة والغنم برد.  

 �أمر النيبففأقر بالزنا،  �بن مالك األسلمي الذي جاء إىل النيب قصة ماعز" - ٢
  ١".برمجه ألنه حمصن

يا  :مث جاءته امرأة من غامد من األزد فقالت": وعن بريدة بن احلصيب قال - ٣
أراك تريد أن  :فقالت ،وحيك ارجعي فاستغفري اهللا وتويب إليه :رين فقالطه �رسول اهللا

 :فقال ،إا حبلى من الزىن :قالت ،وما ذاك :قال ،ترددين كما رددت ماعز بن مالك
فكفلها رجل من األنصار حىت  :قال ،حىت تضعي ما يف بطنك :فقال هلا ،نعم :قالت ،آنت

ال نرمجها وندع ولدها  إذاً :فقال ،قد وضعت الغامدية :فقالث فأتى النيب :قال ،وضعت

                                                                                                                                                                       

، ٥ج، معجم الكبري ،)م١٩٨٣. هـ١٤٠٤( اين، سليمان بن أمحدبن أيوب أبوالقاسم،ربوالط .٢٢٥ص، ١ط=
وابن حبان، .٥١٩٥احلديث رقم  ،٢٣٦ص، ٢طمكتبة ابن تيمية،  القاهرة،محدي بن عبداحلميد السلفي، : حتقيق

   .٤٤٣٧احلديث  رقم ،٢٨٢، ص١٠، جصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
أبوداود، و .١٦٩٥احلديث ، رقم ٧٠٤ص صحيح مسلم،مسلم، و .١٦٨، ص٨، جصحيح البخاريالبخاري،  ١

رقم ، ٣٦،٣٧، ص٤، جسنن الترمذيالترمذي، و .٤٤٣٠و ٤٤١٩احلديث ، رقم ٤٨٣ص سنن أيب داود،
، سنن الدارميالدارمي، و .٢٥٥٤احلديث ، رقم ٨٥٤، صسنن ابن ماجةابن ماجة، و .١٤٢٩، ١٤٢٨احلديث 

 ٤٤٣٩احلديث ، رقم ٢٨٧، ص١٠، جصحيح ابن حبان ابن حبان،و .٢٣٦٢احلديث ، رقم ١٤٩١، ص٣ج
 .٢١٨، ٨وج، ٨٣، ص٦، جسنن الكربىوالبيهقي،  .٢٢٩٤٢احلديث ، رقم ٢٦، ص٣٨ج ،سنداملأمحد، و

 .  ٢٠١، ص٢٢، ج، معجم الكبرياينربوالط .٢١٧، ص٧ج الصغرى،السنن والبيهقي، 
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 :قال ،إيل رضاعه يا نيب اهللا :فقام رجل من األنصار فقال ،س له من يرضعهلي صغرياً
  ١".فرمجها

الزنا ب �ة اعترفت عند النيبأن امرأة من جهين" :�عن عمران بن حصني - ٤
أحسن إليها فإذا وضعت محلها فأخربين ففعل  :وليها فقال ثإين حبلى فدعا النيب :فقالت

ا فشد ا مث فامربن فقال له عمر ،برمجها فرمجت مث صلى عليها أمرت عليها ثيا
لقد تابت توبة لو قسمت بني  :فقال ،رمجتها مث تصلي عليها �رسول اهللايا �اخلطاب

  ٢".فضل من أن جادت بنفسها هللاأ شيئاًوهل وجدت  ،سبعني من أهل املدينة لوسعتهم

ت ة، وقد دلّمن األحاديث املشهورواجلهنية حديث ماعز والغامدية : وجه الداللة
غري  فلو كان إقرارهم �ا بالزنا أمام النيبوعلى مشروعية اإلقرار، فقد أقر هذه األحاديث

عن فعله،  اهم عنه ولزجرهمأمامه ولنه عن اإلتيان به منهم�مشروع ملا سكت النيب
بإقرارهم  �أحداً على معصية، بل لقد أخذ النيب اليسكت على منكر واليقر �فالرسول
عمل مبوجبه وما �عنه النيب غريمشروع لنهىعمالً  فلوكان اإلقرار ،عمالً مبوجبه ورمجهم

أن  وإذا كان جيب احلد باإلقرار أوىل ،جرمية الزنا منهما بإرتكام ،اتعدة مر دمسعهلق
   .جيب إقرار الشخص على األموال واألنساب وحنومها

حدثنا سعيد  ،أيب ذئبحدثنا ابن  ،حدثنا آدم بن أيب إياس" ٣:قال البخاري - ٥
من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه " :�قال رسول اهللا :قال �عن أيب هريرة ،قربيامل

                                                           

، رقم ١٤٩٧، ص٣، جسنن الدارميالدارمي، و. ٤٤٤٢احلديث ، رقم ٤٨٥ص سنن أيب داود،أبوداود،  ١
، السنن والبيهقي .٤٤٤٢احلديث ، رقم ٢٩٠، ص١٠ج صحيح ابن حبان، وابن حبان،. ٢٣٦٩احلديث 
 .٢٢٤، ص٧، جالصغرى السننالبيهقي، و .٨٣، ص٦ج الكربى،

، رقم ٤٨٥، صسنن أيب داودأبوداود، و .١٦٩٦احلديث ، رقم ٧٠٥ص صحيح مسلم،مسلم،  ٢
، رقم ٢٨٩، ص١٠، جصحيح ابن حبانابن حبان، و .٤٢، ص٤،جسنن الترمذيالترمذي، و .٤٤٤٠احلديث

، السنن الكربىوالبيهقي،  .٢٣٧٠احلديث، رقم ١٤٩٨، ص٣، جسنن الدارميالدارمي، و .٤٤٤١احلديث 
 .٢٢٢، ص٧، جالسنن الصغرىالبيهقي، و .٣٢٧، ص٨ج
، رقم احلديث ٣٦١، ص١٦، جصحيح ابن حبانوابن حبابن، . ١٢٩، ص٣، ج، صحيح البخاريالبخاري ٣

. ٣٦٩، ص٣، جالسنن الكربىوالبيهقي، . ١٠٥٧٣، رقم احلديث ٣٣٧، ص١٦ج املسند،وأمحد، . ٧٣٦١
 =البحر الزخار املعروف مبسند، )م١٩٩٦. هـ١٤١٦(وبن عبداخلالق العتيكي، والبزار، أيب بكر بن أمحدبن عمر
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صاحل أخذ منه إن كان له عمل  ،درهمفليتحلله منه اليوم قبل أن اليكون دينار وال ،شيءأو
  ".تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه بقدر مظلمته وإن مل

ته خيرجها من ذم طلب ممن كانت عنده مظلمة أن �رسول اهللا أن: وجه الداللة
وذلك بأن يقرا ويسلمها صاحبها، فاحلديث حيث املسلم على اخلروج عن عهدة الواجب 

   .كان يف العرض أو املال الذي عليه لغريه سواًء

 اإلمجاع: ثالثاً

لدن رسول  أن األمة قد أمجعت كافتها على جواز اإلقرار، دون نكري من أحد من 
  .إىل يومنا هذا �اهللا

فألن األمة أمجعت على أن اإلقرار حجة  ،وأما اإلمجاع" ١:قال الزيلعي من احلنفية
وإن مل يكن حجة يف حق غريه  ،يف حق نفسه حىت أوجبوا عليه احلدود والقصاص بإقراره

  ".لعدم واليته عليه فاملال أوىل

 ".من الكتاب والسنة وإمجاع األمة وأصلها" ٢:القرايف نقل اإلمجاع، وقال وكذلك

 ٣:قال حيثونقل املاوردي من الشافعية اإلمجاع يف مشروعية اإلقرار وحجيته،
وقطع سارق رداء  ،ورجم الغامدية بإقرارها ،بإقراره ماعزاًث وقد رجم رسول اهللا"

عملون ام يومل يزل احلكّ ،وقد حكم اخللفاء الراشدون باإلقرار يف قضاياهم ،صفوان بإقراره
 ".عليه ويأخذون به

                                                                                                                                                                       

، رقم ١٧٣، ص١مكتبة العلوم واحلكم، ط ،الدكتور حمفوظ الرمحن زين اهللا، املدينة املنورة: حتقيق، ٨ج، البزار=
 ،شرح مشكل األثار، )م١٩٩٤. هـ١٤١٥(والطحاوي، أبوجعفر أمحدبن حممدبن سالمة، . ٣٢٠٢احلديث 

 . ١٧٧، ص١مؤسسة الرسالة، ط ،شعيب األرنؤوط، بريوت: حتقيق، ١ج
 .٢، ص٥، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  ١
 .٢٥٧، ص ٩ج الذخرية،القرايف،  ٢
 .٤-٣، ص٧، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  ٣
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وأما اإلمجاع فإن األئمة أمجعت " ١:ونقل اإلمجاع، فقهاء احلنابلة، قال ابن قدامة
 ".على صحة اإلقرار

شهيد المن هؤالء وفقهاء اجلعفرية ينقلون اإلمجاع يف حجية اإلقرار، الوكذلك 
  .وغريذلك من فقهاء اجلعفرية الطوسيو، األول

فإنه الخالف يف صحة اإلقرار ولزوم احلق به وإمنا فاإلمجاع " ٢:قال الطوسي
  ".اختلفوا يف تفصيله

  القياس: رابعاً
اعتباره وسيلة من وسائل اإلثبات يثبت بالقياس األولوي على والعمل باإلقرار 

  . الشهادة

 ".ا إذا قبلنا الشهادة على اإلقرار فألن نقبل اإلقرار أوىلوالقياس ألن" ٣:قال الشربيين
فالشهادة إخبار الشخص حبق لغريه على غريه، : وصورة هذا القياس على حنو التايل

واإلقرار إخبار الشخص حبق لغريه على نفسه، فيقاس اإلقرار على الشهادة جبامع أن كلّاً 
منهما إخبار حبق آلخر، وملا كانت الشهادة حجة شرعية يف اإلثبات يلزم احلكم ا رغم 

ألن مة الكذب  ،فكذلك يكون اإلقرار حجة شرعية باألوىلاحتمال الكذب فيها، 
مبا فيه ضرر على نفسه  على نفسه كاذباً ألن العاقل ال يقر ،منها يف الشهادة باإلقرار أقلّ

خبالف إقراره  ،فترجحت جهة الصدق يف حق نفسه لعدم التهمة وكمال الوالية ،مالهأو
 .على اإلقرار فإن اإلقرار نفسه أوىل بالقبولقبل الشهادة نوكذلك فإذا كنا . غريهيف حق 

                                                           

 .٢٦٢، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ١
، ٣، جالدروس الشرعية يف الفقه اإلماميةالشهيد األول،  ،،  وانظر٣، ص٣، جاملبسوط يف فقه اإلمامية ٢

 .١٢١ص
 .٣٠٨، ص٢،  جمغين احملتاجالشربيين،  ٣
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 ،فكانت الضرورة داعية إىل األخذ به ،يوصل إليها إال باإلقراروألن أكثر احلقوق ال
  ١.عليهواحلاجة ماسة إىل العمل 

ن بأن اإلقرار حجة كاملة يف إثبات تعاريف الفقهاء لإلقرار يتبيوإذا نظرنا إىل 
مع كون اإلقرار حجة كاملة، فإا  يف إظهار احلق،ويدعمه ده الحيتاج إىل مايؤيوالشيء، 

والتتعداه إىل غريه قاصرة على املقر.  

                                                           

مغين والشربيين،  .٤،٣، ص٧، جاحلاوي الكبريواملاوردي،  .٥، ص٢، جتبيني احلقائقالزيلعي،  ،انطر ١
 .٢٦٢، ص٧ج املغين،وابن قدامة،  .٣٠٨، ص٢،جاحملتاج
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  يف القانون املدين اإليراين وحجيته اإلقرار مشروعية: الثايناملطلب 
اإلقرار حجة مبوجب العقل لصدوره من شخص ضد مصلحته، فيجعل احتمال 

دين أولت القانون املفقد ،اجة ماسة لألخذ بهصدقه أرجح من احتمال كذبه، ملا كانت احل
وقد . اإليراين أمهية خاصة باإلقرار واعتربه سيد األدلة ملا سبق شرحه يف الشريعة اإلسالمية

لد الثالث،كتاب األول يف اإلقرار، فعرذكر القانون املدين اإليراين يف ان حجيته فه وبي
  .من القانون املدين) ١٢٨٣( إىل املادة) ١٢٥٩(من املادة وبعض أحكامه 

داليل اثبات دعوا از (: ون املدين اإليراين بأنمن القان) ١٢٥٨(ةوقد نصت املاد
. ١)قسم - ٥. امارات -٤. شهادت - ٣. اسناد كتيب -٢. اقرار -١: قرار ذيل است

 -٤الشهادة،  -٣األسناد الرمسية،  -٢اإلقرار،  -١: هيإثبات الدعوى ل ئدال: (ترمجتها
   .)اليمني - ٥، )القرائن(رات اإلما

هركس اقرار به حقى براى غري كند ملزم به اقرار : ()١٢٧٥(املادة  تنصكما 
  .)لزم بإقرارهم شخص حبق للغري على نفسه فهو ذا أقرإ : (ترمجتها ٢).خود خواهد شد

اقرار هركس فقط نسبت به خود آن شخص : ()١٢٧٨(وكذلك تشري املادة 
اإلقرار ن إ : (ترمجتها . ٣...)ى نافذ نيستگراست و در حق ديوقائم مقام او نافذ 

  .)، والتتعداه إىل غريه)مثل ورثته(من يقوم مقامهعلى ، وحجة قاصرة على املقر

اقرار شفاهى واقع در خارج از حمكمه را در صورتى : ()١٢٧٩( شري املادة كما ت
ابل اثبات باشد ويا هود قمى توان به شهادت اثبات كرد كه اصل دعوا به شهادت ش

الذي يصدر ن اإلقرار الشفهي إ : (ترمجتها ٤).قرايىن بر وقوع اقرار موجود باشدادله و
كان  الّ إذاإ ،شهادةالب باتهثميكن إال ،)غري جملس القضاءيف ( خارج احملكمةيف  ن املقرع

                                                           

 .٧٥٤ص، نون مدين درنظم حقوقي كنوينقاكاتوزيان، ناصر،  ١
 .٧٦١ص. املصدر السابق ٢
، ٣طنج دانش، گكتاخبانه  :، طهران٢ج، شرح قانون مدين ،)ش.ـه١٣٨٧( ائري،احلشاه باغ، سيد علي  ٣

 .٧٦٢، صقانون مدين در نظام حقوقي كنوينوكاتوزيان،  .١١٥٢ص
 .٧٦٣، صقانون مدين در نظم حقوقي كنوينوكاتوزيان،  .١١٥٣، ص٢ج شرح قانون مدين،شاه باغ،  ٤
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، أو توجد أدلة وقرائن، تدل على وقوع اإلقرار بشهادة الشهود أصل الدعوى ميكن إثباته
(.  

يف  ن اإلقرارأن بإذا نظرنا إىل هذه املواد القانونية من القانون املدين اإليراين تبي
 وسائل اإلثباتسائر  يف مركز الصدارة بنسبةو ،حجة مطلقةالقانون املدين اإليراين 

ا قانونياً يف املرتبة، ألن صدوره أمام وإن تساوى معه ،م الكتابة الرمسية، فهو يتقداألخرى
ت يف وقت سابق، ويعترب اإلقرار القضاء جيعله بالشك أكثر فعالية من ورقة رمسية أعد
قه أرجح من احتمال احتمال صدل حجة مطلقة لصدوره من شخص ضد مصلحته، فجع

  .اإلقرار سيد األدلة ،كذبه، ولذلك يعترب الفقه والقضاء

أن أثره خاص باحلق  حجة قاصرة اليسري على الغري، كما اإلقرار يعتربكذلك و
ين فلو أقر أحد الورثة بدين مل يسر إقراره عليه، خبالف ما لو ثبت الد ،وعليه املتنازع فيه

نبالبيلف فيما إذا كان أمام القضاء، وأن حجية اإلقرار ختت .ثبوته سائر الورثة ة فحينئذ يعم
هذا نقول أن اإلقرار يف القانون املدين اإليراين ينقسم على . كان خارج جملس القضاء أو

 - ٢. ، وداخل احملكمةاخلصم أمام القضاء وهو إقرار: اإلقرار القضائي -١: إىل قسمني
  .يف غري جملس القضاء وخارج احملكمة ن املقرعوهو الذي يصدر : رار غري القضائياإلق

له بعد واليكون املقر ،رعلى املقّ وعلى هذا يعترب اإلقرار القضائي حجة كاملة بذاته
ة و بينما اإلقرار غري القضائي ليس له هذه احلجي .ذلك يف حاجة إىل تقدمي أي دليل آخر

القوة يف اإلثبات ألن طريق ثبوته أمام القاضي يكون بالشهادة، ولذلك فإنه خيضع إىل 
  . بات فيها بالشهادةوز اإلثجتها ويف قوا، ويف األحوال اليت أحكام الشهادة يف حجيت
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  اخلمسة والقانون املدين اإليراينمقارنة بني حجية اإلقرار يف املذاهب : املطلب الثالث
اخلمسة الفقهية نالحظ مماسبق أن اإلقرار مشروع وحجة يف كل من املذاهب 
ا أن اإلقرار يف والقانون املدين اإليراين، وهو من وسائل اإلثبات املعربة شرعاً وقانوناً، إلّ

وجب على القاضي ي، وللمقر ملزمةحجة و ،اخلمسة يعترب حجة كاملةالفقهية املذاهب 
س القضاء أم خارجه، صدر يف ال سواًء دون غريه على املقر قاصرهو احلكم مبوجبه، و

جة يعترب ح اإلقرار القضائي الذي يتم يف جملس القضاء،أن  ،يف القاون املدين اإليراين بينما
أما اإلقرار غري القضائي والذي يتم خارج جملس القضاء فحجته أضعف من و كاملة،

ق على معلّ اإلقرارالنوع من قبول هذا  القانون املدين اإليراينيف ألن اإلقرار القضائي، 
ا اليقبل لى هذا اإلقرار فهو مقبول وإلّالشهادة عليه، وإذا كان هناك شهود يشهدون ع

  . إقرار املقر هذا اإلقرار مبجرد



٥٣ 

 

  أركان اإلقرار: املبحث الثالث

  أركان اإلقرار يف املذاهب اخلمسة :املطلب األول
  :ركن اإلقرار إىل ثالثة أقوالاختلف الفقهاء يف 

وهي  ،الصيغةوهو  فقط ركن واحد قرارإلاحلنفية إىل أن ل ذهب: القول األول
  .ةًرعلى معناه صراحةً أو داللةً أو إشا اللفظ الدالّ

أو  ،هو اللفظ الذي يدل على اإلقرار" :ركنه جاء يف جملة األحكام العدلية بأن
ألنه ذا اللفظ  ،"درهمإنين مدين لفالن بألف " :الشيء الذي يف حكم اللفظ كقوله

  ١".يظهر احلقينكشف و

  .داللةو -٢صريح  - ١: أما ركن اإلقرار فنوعان" ٢:قال الكاساين

١ - فالصريح حنو أن يقول لفالن علي كلمة إجياب لغة  ألف درهم ألن كلمة علي
  .وشرعاً

!¬* :وتعاىل قال اهللا تبارك  uρ ’n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÷kÏm ÏM ø� t7 ø9$# Ç tΒ tí$ sÜtGó™ $# Ïµø‹ s9 Î) 

Wξ‹Î6 y™&٣   

  "على الناس: "قوله تعاىل: حمل الشاهد

أن كلمة  باإلتفاق ومن هنا نعرفاآلية تدل على الوجب احلج : وجه الداللة
  .تدل على الوجوب) على(

                                                           

دارالكتب  بريوت،احملامي فهمي احلسيين، : حتقيق، ٤ج، درر احلكام شرح جملة األحكام، )ت.د(حيدر، علي،  ١
 .٧٣، صط.دالعلمية، 

بدائع الصنائع يف ترتيب ، )م١٩٨٦. هـ١٤٠٦(الكاساين، عالء الدين أيب بكربن مسعود امللقب مبلك العلماء،  ٢
 . ٢٠٧،٢٠٨، ص٢دارالكتب العلمية، ط ،بريوت، ٧ج، لشرائعا
 ).٩٧(اآلية : سورة آل عمرآن ٣
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ألن كلمة نعم  ،لرجل يل عليك ألف درهم فقال الرجل نعم وكذا إذا قال"
   .ألف درهم كأنه قال لك علي ،لكالمه وجواب الكالم إعادة له لغةً خرجت جواباً

ألف فيقول قد قضيتها ألن فهي أن يقول له رجل يل عليك  :وأما الداللة - ٢
ة الوجوب فكان اإلقرار بالقضاء فيقتضي سابقي ،سم لتسليم مثل الواجب يف الذمةإالقضاء 

  ١ ".بالقضاء فال يصح إال بالبينةعي اخلروج عنه رارا بالوجوب مث يدإق

واحلنابلة، وكذلك فقهاء  وذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية :القول الثاين
  ٢.بهاملقر - ٤ لهاملقر -٣ املقر -٢ الصيغة -١: رية إىل أن أركان اإلقرار أربعة وهياجلعف

عنده من  وقد زاد بعضهم ركناً خامساً، هو املقر" ٣:يقول الرملي :القول الثالث
خالياً  ف حتقق اإلقرار على ذلك لزم منه أنه لو أقرتوقّوقدينظر فيه بأنه لو .شاهدحاكم أو

حبيث اليسمعه إال اهللا تعاىل مث بعد مدة تبين أنه أقر ذا اإلقرار ومل  خالياً يوم كذا مل يعتد
له املطالبة مبقتضاه والالدعوى بسببه لفساده وعدم صحته شرعاً لعدم وجود يكن للمقر

  ".الظاهر أن ذلك ممنوع قطعاًركنه املذكور و

احلنفية فهو الصيغة فقط، صراحة كانت أو ركن اإلقرار عند : سبب اخلالف
وأما  .وهو جزء من ماهيته ،وجود الشيء ما يتوقف عليه: عندهم داللة، وذلك ألن الركن

                                                           

 .٢٠٨، ص٧املصدر السابق، ج ١
والرافعي، أيب القاسم عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي القزويين، . ٢٥٨، ص٥ج الذخرية،القرايف، ، انظر ٢
الشيخ علي حممد معوض، : حتقيق، ٥ج الكبري،العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح ، )م١٩٩٧. هـ١٤١٧(

 والغزايل، حممدبن حممدبن حممد، .٢٧٣ص، ١طدارالكتب العلمية،  بريوت،والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، 
، ١طدارالسالم، القاهرة،  القاهرة،أمحد حممود إبراهيم، : حتقيق، ٣ج، الوسيط يف املذهب ،)م١٩٩٧. هـ١٤١٧(

، زكريا، واألنصاري .٣٠٨، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .٣، ص٤، جالبنيالط ةروضوالنووي،  .٣١٥ص
 بريوت،الدكتور حممد حممد تامر، : حتقيق، ٢ج أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، ،)م٢٠٠٠. هـ١٤٢٢(

والشهيد الثاين، زين الدين بن علي بن  ٤، ص٧، جاحلاوي الكبريواملاوردي،  .٢٨٧ص، ١طدارالكتب العلمية، 
مؤسسة املعارف  ، قم،١١ج، مسالك األفهام إىل تنقيح شرائع اإلسالم ،)هـ١٤١٣( عاملي،ال أمحد

 .٢٤١، ص٢، جخمتصر النافعقق احللي، احملو. ٧ص، ١طاإلسالمية،
 . ٦٥، ص٥جاية احملتاج إىل شرح املنهاج، الرملي،  ٣
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وذلك ألن الركن  .ةوصيغ ،بهومقر ،لهومقر ،مقر :أركان اإلقرار عند غري احلنفية أربعة
  ١.له الزماً منه أم أكان جزءاً سواًء ،عندهم هو ما ال يتم الشيء إال به

اصطالحي، كما  االختالف، اختالف ايري الدكتور حممد الزحيلي بأن هذولذلك 
  :ختالف اصطالحي، ولذلك نعدد األركان األربعة له وهيونالحظ أن اال" ٢:قال

  .من صدر منه اإلخبار عن ثبوت حق للغري على نفسه: املقر: الركن األول

  .وحيق له املطالبة به أو العفو عنه ،بهيثبت له احلق املقر من: لهاملقر: الركن الثاين

، سواًء كان إثبات حق أو هو احلق الذي أخرب عنه املقر: بهاملقر: الركن الثالث
  .إسقاط، وسواًء كان حقاً من حقوق اهللا أو حقوق العباد

يف ل على اإلخبار يد وهي اللفظ أو ما يقوم مقامه مما: الصيغة: الركن الرابع
غري صريح، وقد يكون إشارة  واللفظ قد يكون صرحياً أو .ثبوت احلق للغري على النفس

  ".كما من األخرس

 

 

 

  

  

                                                           

، ٦ج موسوعة الفقهية الكويتية، ،)م١٩٨٦. هـ١٤٠٦(، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت ١
 .٤٩ص، ٢ططباعة ذات السالسل،  :الكويت

 .٢٣٨، ص١، جوسائل اإلثباتالزحيلي، حممد،  ٢



٥٦ 

 

  دين اإليراينملقرار يف القانون اأركان اإل: املطلب الثاين
احةً بأن أركان اإلقرار أربعة، ولكن ن صرين ليست مادة تبيايف القانون املدين اإلير

: ومنهاشروط هذه األركان، إىل  هموادبعض يف اإليراين  القانون املدين يشري
جيب  ( :ترمجتها ١)...اقرار كننده بايد بالغ وعاقل وقاصد وخمتار باشد ( :)١٢٦٢(املادة

١٢٦٦(املادةو )...بالغاً وعاقالً وقاصداً وخمتاراً أن يكون املقر(: ) له أهليت شرط درمقر
إقرارمعلق مؤثر  (: )١٢٦٨(املادةو )...له األهليةاملقراليشترط يف (: ترمجتها ٢)...نيست
اقرار به امرى كه عقالً يا (: )١٢٦٩(املادةو) .اليؤثر اإلقرار املعلق(: ترمجتها ٣).نيست

اليؤثر  (: ترمجتها ٤).عادتاً ممكن نباشد ويا برحسب قانون صحيح نيست اثرى ندارد
يف األمور اليت اليصح اإلقرار ا من حيث  أمور تستحيل عقالً أو عادةً أواإلقرار يف 

 ٥)...هول باشد اقرار اثرى نداردبه كلى جم گرمقرله ا(: )١٢٧١(املادةو  ).القانون
ومن هنا يظهر أن أركان  )...له جمهوالً بالكليةاليؤثر اإلقرار إن كان املقر(: ترمجتها

  . الصيغة - ٤ بهاملقر-٣ لهاملقر - ٢ املقر - ١: أربعة وهياإلقرار يف القانون املدين اإليراين 

  اخلمسة والقانون املدين اإليراينمقارنة بني أركان اإلقرار يف املذاهب : املطلب الثالث
مجهور الفقهاء يف أركان اإلقرار نون املدين اإليراين يوافق قول كما نالحظ أن القا

 يف الصيغة فقط يف حتديد أركان اإلقرار ،الف قول احلنفيةأركان، وخي ده بأربعث حيديحب
  .احلنفيةتعريف اإلقرار مع  مع أن القانون املدين اإليراين يوافق يف

                                                           

 .٧٥٥ص ، قانون مدين درنظم حقوقي كنوين،كاتوزيان، ناصر ١
 .٧٥٧املصدر السابق، ص ٢
 .٧٥٨املصدر السابق، ص ٣
 .٧٥٨املصدر السابق، ص ٤
 .٧٥٩ص املصدر السابق، ٥



٥٧ 

 

  شروط اإلقرار: املبحث الرابع

  قرار يف املذاهب اخلمسةشروط اإل: املطلب األول
، تعلق باملقرتا ماكثرية، وهذه الشروط منه اًيشترط الفقهاء يف صحة اإلقرار شروط

تعلق بالصيغة، ونذكر يف هذا تبه، ومنها ماتعلق باملقرتله، ومنها ماباملقرتعلق تنها ماوم
املطلب عن شروط كل ركن من هذه األركان األربعة باختصار، وأما ماتفرع عن هذه 

 ماحينسأتناول بالتفصيل يف الفصل الثاين ، الفقهاء فيها اختلف اليت اتالفروعمن الشروط 
 اليت تثبت باإلقرار، ويف هذا اال أكتفي بذكر الشروط يف كل ركن أتكلم عن القضايا
 .دل عليه من األدلة الشرعية من الكتاب والسنةتمع ما من هذه األركان

  شروط املقر: أوالً
  العقل -١

نون  بأن يكون املقرعاقالً، ألن العقل مناط مجيع التصرفات، لذا اليصح اإلقرار ا
التصرفات القولية والفعلية، ألنه مسلوب اإلرادة ملغى العبارة، وهذا كما التصح منه مجيع 

  ١.موضع اتفاق العلماء مجيعاً

                                                           

، ٤ج، الفتاوى اهلندية ،)م٢٠٠٠, هـ١٤٢١( شيخ نظام،الو .٢٢٢، ص٧، جبدائع الصنائعنظر، الكاساين، ا١
ختيار لتعليل اال ،)ت.د( واملوصلي، عبداهللا بن حممودبن مودود، .١٧٠ص ،١طدارالكتب العلمية،  بريوت،
. هـ١٤٠٥( والسمرقندي، عالء الدين حممد، .١٢٨صط، .ددارالكتب العلمية،  ، بريوت،٢ج، املختار
 .٢٥٨، ص٩ج الذخرية،والقرايف،  .١٩٣ص، ١طدارالكتب العلمية،  ، بريوت،٣ج، حتفة الفقهاء ،)م١٩٨٤

 ،)م١٩٩٢. هـ١٤١٣( بن عاصم النمري القرطيب، وابن عبدالرب، أبوعمر يوسف بن عبداهللا بن حممدبن عبدالرب
، ٧ج ،، احلاوي الكبريواملاوردي .٤٥٧ص ،٢طدارالكتب العلمية،  بريوت،، كيالكايف يف فقه أهل املدينة املال

الدكتور : حتقيق، ٥ج، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،)م١٩٩٢.هـ١٤١٢(والشريازي، أيب إسحاق،  .٤ص
 .٣٠٨، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .٦٧٤ص ،١ط ،الشامية الدربريوت، و ،دارالقلم دمشق،حممد الزحيلي، 

، داراجليل بريوت،سراج الوهاج شرح على منت املنهاج، ، )م١٩٨٧. هـ١٤٠٨(والغمراوي، حممد الزهري، 
 ،)م١٩٩٧. هـ١٤١٨( أيب حممد عبداهللا بن أمحدبن حممد، الدين قدامة،موفق وابن.٢٥٤صط، .دبريوت، 

 =١طللطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،  هجر م،.دالدكتور عبداهللا بن عبداحملسن التركي، : حتقيق، ٦ج الكايف،



٥٨ 

 

رفع القلم عن ثالث، ": قال �رسول اهللاأن  �علي بن أيب طالب عن: الدليل
   ١."عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم، وعن انون حىت يعقل

  البلوغ -٢

القولية  يبتصرفات الصوبالغاً، وعلى هذا اليصح إقرار الصيب،  أن يكون املقر
كقبول اهلدية، أو ضرراً حمضاً كالطالق، أو دائرة بني الضرر التعدو أن تكون نفعاً حمضاً 

والصيب إما مميز أو غري مميز، واملميز إما مأذون له بالتجارة أو غري . والنفع كالبيع واإلجارة
  . مأذون له بذلك

فاليصح بيعه والطالقه،  ٢ غري املميز، فاليصح منه التصرفات القولية باإلتفاق،أما الصيب
أما الصيب املميز، فقد اختلف الفقهاء يف صحة إقراره، وسأتناول . ومن مث اليصح إقراره
  .اليت تبثت باإلقراراملدنية ، يف القضايا ل الثاينهذا اخلالف يف الفص

                                                                                                                                                                       

وابن مفلح، برهان الدين إبراهيم بن حممدبن عبداهللا  .٢٦٢، ص٧ج املغين،يف ابن قدامة  انظر، وكذلك .٢٥٦ص=
 بريوت،حممدحسن حممدحسن الشافعي، : حتقيق، ٨ج، املبدع شرح املقنع ،)م١٩٩٧. هـ١٤١٨(بن حممد، 

احملقق وكذلك  .٢٤١، ص٢ج املختصر النافع يف فقه اإلمامية،قق احللي، واحمل. ٣٦٢ص، ١طدارالكتب العلمية، 
، ٣جاملبسوط يف فقه اإلمامية، والطوسي، . ١١٩، ص٣، جشرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام يفاحللي، 

 .      ٨٩، ص١١ج ،مسالك األفهام إىل تنقيح شرائع اإلسالموالشهيدالثاين،  .٣ص
، ٣، جالسنن الكربىوالبيهقي، يف  .٤٣٩٨احلديث، ، رقم ٤٨١ص سننه،يف ذا اللفظ، أخرجه أبوداود،  ١

، رقم ٢٢٤، ص٤١، جمسندهوأمحد يف . ٣٣٠٥احلديث ، رقم ٢٥٧، ص٧، جالسنن الصغرىويف  ،٨٣ص
 ، بريوت،٧٦ج، حبار األنوار، )هـ١٤٠٤(بن حممد تقي بن مقصود علي،  والسي، حممدباقر .٢٤٦٩٤احلديث 

بن حسن بن علي بن حممدبن حسني،  عاملي،حممدال راحلشيخ الو .٨٧ص ط،.دمؤسسة الوفاء، بريوت، 
شيخ صدوق، الو .٤٥ص ،١طمؤسسة آل البيت إلحياء  التراث،  ، قم،١ج، وسائل الشيعة، )هـ١٤٠٩(

وزة احلدرسني مة يعمجإنتشارات  ، قم،١ج، اخلصال ،)هـ١٤٠٣( ،حممدبن علي بن حسني بن بابوية القمي
وعن انون حىت يفيق،  عن الصيب حىت حيتلم،: أن القلم رفع عن ثالثة": ولكن ذا اللفظ. ٩٤ص، ٢طعلمية ال

  .  "وعن النائم حىت يستيقظ
، ٩ج الذخرية،والقرايف،  .١٩٥، ص٣ج ،حتفة الفقهاء والسمرقندي، .٢٢٢، ص٧ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ٢

 والشافعي، حممدبن إدريس الشافعي، .٤٥٧، صالكايف يف فقه أهل املدينةوابن عبدالرب،  .٢٥٨ص
. ٤٩٤ص، ١طدارالوفاء،  القاهرة،الدكتور رفعت فوزي عبداملطلب، : حتقيق، ٤ج، األم ،)م٢٠٠١.هـ١٤٢٢(

 =فاإلنصا،)هـ١٤١٩(واملرداوي،  .٢٦٢، ص٧ج املغين،وابن قدامة،  .٢٣٨، ص٢ج مغين احملتاج،والشربيين، 



٥٩ 

 

رفع القلم عن ثالث، عن ": الصيب حبديث كذلك يستدل لعدم صحة إقرار :الدليل
 ١."النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم، وعن انون حىت يعقل

  .ختياراال -٣

فقد ذهب اجلمهور  أن يكون خمتاراً يف إقراره غري مكره عليه، يشترط يف املقر
إقرار املكره باملال أو  نالفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واجلعفرية، إىل أ

  ٢.اليصح الطالق أوبغريمها
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إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان ": قال �أن رسول اهللا عن ابن عباسو
  ٤."عليهومااستكرهوا 

                                                                                                                                                                       

تيمية، أبوالربكات عبدالسالم بن عبداهللا ابن ن الديوجمد. ١٤٣ص، ١طدارإحياء التراث العريب،  ، بريوت،١٠ج=
دارالكتاب العريب،  ، بريوت،٢ج، احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحدبن حنبل ،)ت.د( بن اخلضريبن حممد،

الدروس الشرعية يف فقه والشهيد األول،  .١١٩ص، ٣، جشرائع اإلسالمو احملقق احللي،  .٣٦٥صط، .د
  .٨٩، ص١١، جاملسالك األفهام إىل تنقيح شرائع اإلسالموالشهيدالثاين،  .١٢٦، ص٣، جاإلمامية

 .٥٧ص ،سبق خترجيه ١
الفتاوى والشيخ نظام،  ،٣١٩، ص٥ج ،حتفة الفقهاء والسمرقندي، .٢٢٢، ص٧ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ٢

أبوعبداهللا حممدبن  ي، مشس الدين حممدقوالدسو .٢٦٥، ص٩، ج، الذخريةوالقرايف .١٧٠، ص٤ج اهلندية،
واحلطاب، أيب عبداهللا  .٣٩٧صط، .ددارالفكر، بريوت، ، بريوت، ٣ج ،حاشية الدسوقي، )ت.د( أمحدبن عرفة،

 الرياض، ،٧ج، مواهب اجلليل لشرح خمتصراخلليل، )م٢٠٠٣. هـ١٤٢٣(حممدبن حممدبن عبدالرمحن املغريب، 
، ٢ج أسىن املطالب،واألنصاري، . ٢٣٨، ص٢ج مغين احملتاج،والشربيين،  .٢١٦صط، .ددارعامل الكتب، 

 ،واملرداوي .٣٦٣، ص٨، جاملبدع شرح زاداملستقنعوابن مفلح،  .٢٦٤، ص٧ج املغين،وابن قدامة، . ٢٣٠ص
 مسالك األفهام،والشهيد الثاين، . ٩٣ص، ١طدارإحياء التراث العريب،  ، بريوت،١٢، جاإلنصاف) هـ١٤١٩(

  .١١٩، ص٣، جشرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرامواحملقق احللي، . ٨٩، ص١١ج
 ).١٠٦(اآلية : سورة النحل ٣
احلديث رقم  ،٣١٥، ص٦، جسنن الصغرىاليف البيهقي، و .٣٥٦، ص٧، جالسنن الكربىأخرجه البيهقي يف  ٤

 =صحيح ابن حبان ،وابن حبان .٢٠٤٣ احلديث، رقم ٦٥٩، ص١ج، سنن ابن ماجه ،وابن ماجه .٢٦٩٠



٦٠ 

 

وهناك قول بعض املتأخرين من احلنفية وبعض املالكية، بأنه يصح اإلقرار مع 
  ١.اإلكراه بالضرب والسجن للمتهم املعروف بالفساد والفجور

٤- ٢معلوماً أن يكون املقر   

ر معلوماً، فلوكان جمهوالً مل يصح اإلقرار لتعذّ يشترط لصحة اإلقرار أن يكون املقر
اهول، فلو قال واحد من مجاعة لفالن على أحدنا ألف درهم مل يصح هذا القضاء على 

له من املطالبة يتمكن املقرال يكن معلوماً ألنه إذا مل، رار، والجيب املال على واحد منهماإلق
  .فال يصح ،ون يف هذا اإلقرار فائدةفال يك

٥- عليه حمجوراً أن اليكون املقر  

فاذ التصرفات اليت أقرا كالسفيه واملدين نحمجوراً عليه مبا مينع من  املقرأن اليكون 
 ٣.ر عليهما مبال لشخص، فاإلقرار موقوفواحملج

 

 

  

                                                                                                                                                                       

دث النوري، احملو .٣٠٤، ص٥، جحبار األنوار يف وأخرجه السي .٧٢١٩احلديث  ، رقم٢٠٢، ص١٦ج=
عن  ،٢٤ص، ١طمؤسسة آل البيت إلحياء التراث،  ، قم،١٢ج، مستدرك الوسائل، )هـ١٤٠٨(مريزاحسني، 

كذلك عن أيب ،٣٦٩، ص١٥، جيف وسائل الشيعةرالعاملي، احل، والشيخ "...أميتوضع عن "أيب عبداهللا، بلفظ 
  ."...رفع عن أميت"عبداهللا، بلفظ 

 .١٨٥ص، ٢طداراملعرفة،  ، بريوت،٩جاملبسوط، ، )م١٩٦٦( السرخسي، مشس الدين أبوبكر حممدبن أمحد، ١
  . ١٩٢ص، ١طالعلمية، دارالكتب  ، بريوت،٣ج، تبصرة احلكام ،)م١٩٩٥. هـ١٤١٦( ،وابن فرحون

على  رداحملتار ،)م٢٠٠٣.هـ١٤٢٣(، أمني حممد ابن عابدين، .٢٢٣، ص٧ج ،بدائع الصنائعالكاساين،  ٢
عبداملوجود، والشيخ  الشيخ عادل أمحد: حتقيق، ٨ج، دراملختار شرح تنوير األبصار،املعروف حباشية ابن عابدين

  .٣٥٣صط، .ددارعامل الكتب،  الرياض،علي حممد معوض، 
املواهب  واحلطاب، .١٤٥،١٤٦، ص١٨ج املبسوط،والسرخسي،  .٢٢٢، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٣

 .٤٩٢، ص٤ج األم،والشافعي،  .٤٥٧ص الكايف،وابن عبدالرب،  .٢٢٠، ص٧ج اجلليل لشرح خمتصر خليل،
، الدروس الشرعية األولوالشهيد  .٦١٥، ص٦ج املغين، وابن قدامة، ،٥،٦، ص٧ج احلاوي الكبري،واملاوردي، 

 .١٢٨، ص٣ج يف فقه اإلمامية،



٦١ 

 

  متهماً يف إقراره اليكون املقرأن  -٦

برجحان جانب الصدق على جانب الكذب يف إقراره، ألن إقرار  ألن التهمة ختلّ
املريض لوارثه بدين عليه، أو كما إذا أقر لصديقه  اإلنسان على نفسه شهادة، مثاله إقرار

  ١.أو خمالطة
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بالتهمة والخالف بني  والشهادة على النفس إقرار والشهادة ترد: وجه الداللة
  .العلماء على صحة إقرار غري املتهم

  لهشروط املقر: ثانياً
له حىت يكون اإلقرار صحيحاًيشترط يف املقر. 

  .له معلوماًقرأن يكون امل-١

أو أن يكون ضمن مجاعة حمصورة، أو  ،له معيناً حبيث ميكنه املطالبةأن يكون املقر
مسه وهنا يكون إلفالن، ويسميه ب علي: أن اليكون جمهوالً جهالة فاحشة، كأن يقول

 ٣.اإلقرار معترباً

  

                                                           

  .١٥٥، ص٨ج الذخرية،والقرايف،  .٢٢٣، ص٧جبدائع الصنائع، الكاساين،  ١
 ).١٣٥(اآلية : سورة النساء ٢
وامليداين، الشسخ عبدالغين  .٣٥٣، ص٨، جحاشية ابن عابدينو .٢٢٣، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٣

و  .٧٦صط، .داملكتبة العلمية، بريوت،  ، بريوت،٢ج، اللباب يف شرح الكتاب، )ت.د(الغنيمي الدمشقي، 
، ٣ج، حاشية البجريمي على اخلطيب ،)م١٩٩٦. هـ١٤١٧( البجريمي، الشيخ سليمان بن حممدبن عمر،

، ٥، جاية احملتاجوالرملي،  .١٥، ص٤ج روضة الطالبني،والنووي،  .٤٧٥ص، ١طدارالكتب العلمية،  بريوت،
تذكرة  ،)ت.د( والعالمة احللي، حسن بن يوسف بن مطهر أسدي، .٢٦٦، ص٧ج املغين،وابن قدامة، .٧١ص

  .١٤٨، ص٢جط، .داملكتبة الرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية،  ، قم،٢ج الفقهاء،



٦٢ 

 

  .له أهلية اإلستحقاقن تكون للمقرأ - ٢

والخالف بني الفقهاء على صحة اإلقرار ملن كان له أهلية اإلستحقاق والتملك 
ابة والبستان والبيت وحنو حة اإلقرار للجنني وغري اإلنسان، كالدولكنهم اختلفوا يف ص

   ١.ذلك

  له يف إقرارهب املقرأن اليكذّ -٣

به بطل به، فإن كذّيما أقرف له املقرب املقريشترط الفقهاء لصحة اإلقرار أن اليكذّ
ولكن إذا له، اإلقرار صحيح الزم مبجرد صدوره، واليتوقف على تصديق املقرف ٢.اإلقرار

أكذب املقرإقراره أويف له املقر  ه بطل اإلقراررد، له بدونحىت اليدخل شيء يف ملك املقر 
 .رغبته وإرادته
 

 

 

  

                                                           

 الوسيط يف ،والغزايل .٢٨٤، ص٥، جالعزيز شرح الوجيزوالرافعي،  .٢٦٦، ص٩ج الذخرية،القرايف،  ،انظر ١
والنووي،  .٤٧٥، ص٣، ججريميبحاشية الو .٢٥٥، صسراج الوهاجوالغمراوي،  .٣٢٣، ص٣ج املذهب،

واحملقق  .٢٦٦، ص٧، ج، املغينوابن قدامة. ٧٢، ص٥، جاية احملتاجوالرملي،  .١١، ص٤ج ،روضة الطالبني
 والعالمة احللي، حسن بن يوسف بن مطهرأسدي، .٢٤١، ص٢ج املختصر النافع يف فقه اإلمامية،احللي، 

 .٤١٦ص، ١طمكتبة اإلنتشارات اإلسالمية،  ، قم،٢ج قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام،، )هـ١٤١٣(
، ٢، جتذكرة الفقهاءوالعالمة احللي،  .١٢٩، ص٣ج الدروس الشرعية يف فقه اإلمامية،والشهيد الثاين، 

  .١٤٨ص
حاشية البجريمي، و .٣٩٨، ص٣، جحاشية الدسوقيالدسوقي، و .٢٦٨، ص٩ج خرية،الذالقرايف،  ،انظر ٢

، ٥ج شرح الوجيز، العزيزوالرافعي،  .١٤، ص٤، جروضة الطالبنيوالنووي،  .٤٧٥، ص٣، جالبجريمي
 ،واحلجاوي، موسى بن أمحد .٢٥٥، صسراج الوهاجوالغمراوي،  .٣٢٤، ص٣ج الوسيط،والغزايل،  .٢٨٨ص

دارابن  الرياض،الدكتورحممد بن عبداهللا بن صاحل اهليدان، : ، حتقيقزاد املستقنع يف اختصار املقنع ،)هـ١٤٢٤(
والشهيد  .٤١٧، ص٢ج قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام،والعالمة احللي،  .٤١١ص، ٢طاجلوزي، 

  .١٤٨، ص٢ج الفقهاء،تذكرة والعالمة احللي،  .١٣١، ص٣، جالدروس الشرعية يف فقه إلماميةالثاين، 



٦٣ 

 

  بهشروط املقر: ثالثاً
  :به شروط، وهيط يف املقرويشتر

١- أن يكون املقربه مما يقرماًه الشرع، بأن يكون ماالً متقو  

 ،حقاً جمرداًأو ،ماالً عرفاً ما يعد :م، أياإلقرار باملال املتقواتفق الفقهاء على صحة 
  ١.كحقوق اإلرتفاق وغريها مما جتوز به املطالبة

٢- اليكذبه ظاهر احلال به حماالً شرعاً وعقالً وأنأن اليكون املقر  

كان اإلقرار  ،ن كان كذلكإبه احلس والشرع، فأن اليكذّ" ٢:قولهالشربيين ب رعب
بأن شخصاً أقرضه يوم كذا وقد مات قبله فاليصح، أو  باطالً اليؤاخذ به صاحبه، فلو أقر

أقر بقطع يد وهي سليمة لوارث بأكثر من نصيبه الشرعي فهو إقرار باطل، ومثل إذا أقر، 
  ".بنسب معروف النسب، فالشرع يكذبه فيه، أو أقر بنسب من اليولد مثله ملثلهأو

  به ملكاً للمقراليكون املقرأن  -٣

ألن اإلقرار ليس إزالة عن امللك، وإمنا هو إخبار عن كونه ملكاً للمقرمن  له، فالبد
يرد اإلقرار فهو لغو، ألن  ومل ،ثويب لزيد داري أو: تقدمي املخربعنه على اخلرب، فلو قال

    ٣.وعد باهلبةتقتضي امللك له، فينايف إقراره لغريه، وحيمل على ال اإلضافة إيلّ

                                                           

 .١٧٠، ص٤، جالفتاوى اهلنديةوالشيخ نظام، . ١٢٨،١٢٩، ص٢، جختيار لتعليل املختاراالاملوصلي،  ١
 الوسيط،والغزايل،  .٣٢٠، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .٧٦، ص٢، جاللباب يف شرح الكتابوامليداين، 

 .١٥٠، ص٢، جتذكرة الفقهاءوالعالمة احللي،  .٨١، ص٥، جاية احملتاجوالرملي،  .٣٢٥، ص٣ج
 . ١٣٣، ص٣ج الدروس الشرعية يف فقه اإلمامية،والشهيدالثاين، 

. هـ١٣٧٥(والبهويت، . ١٠٨، ص٥ج اية احملتاج،الرملي، انظر، و. ٣٠٨، ص٢، جمغين حملتاجالشربيين،  ٢
جملة من ) ١٥٧٧(واملادة . ٢٩١، ص١مطبعة العامرة الشرفية، ط ، القاهرة،٤ج، ، كشاف القناع)م١٩٣٣

املكتبة املرتضوية،  ،نجف، ال٤ج، حترير الة، )هـ١٣٥٩(وكاشف الغطاء، حممد حسني،  األحكام العدلية،
 .٤٨، ص٤، ج١ط
زيز العوالرافعي،  .١٧٠، ص٤، جالفتاوى اهلنديةوالشيخ نظام، . ٢٢٤، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٣

 .٣١٦، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .١٦، ص٤، ج، روضة الطالبنيوالنووي. ٢٩٠، ص٥ج شرح الوجيز،
 =سراج الوهاجوالغمراوي، . ٤٧٨، ص٣ج حاشية البحريمي،البجريمي، و .٨١، ص٥، جاية احملتاجوالرملي، 



٦٤ 

 

٤- أن يكون العني املقر ا يف يد املقر ً١حساً أو حكما  

ومل يكن يف يده وذلك ألنه عند انتفاء يده عنه يكون مدعياً أو شاهداً، أما إذا أقر، 
. صحة عمل مبقتضى إقراره، ولزمه تسليمه، ألن هذا الشرط ليس شرط ،مث صار يف يده

حمجور فاليصح  كناظر وقف وويلّ ،باعتباره نائباً عن غريهكانت العني يف يده أما لو
  .إقراره

  شروط صيغة اإلقرار: رابعاً
  :ويشترط يف صيغة اإلقرار مايلي

  أن تكون الصيغة دالة على اجلزم واليقني -١

به صاحبه،  اليؤاخذكان اإلقرار باطالً  ،د الظن أو الشكفلو اشتملت على مايقي
   ٢.لفالن عندي كذا فيما أعلم أو على ما أعلم أو فيما أظن أو أحسب :لو قال مثل

  

  

  

  
                                                                                                                                                                       

الدروس والشهيدالثاين، . ٤١٧، ص٢، جقواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلراموالعالمة احللي،  .٢٥٦ص=
 .١٣٣، ص٣، جالشرعية يف فقه اإلمامية

 .١٨، ص٤، جروضة الطالبنيوالنووي،  .٣٢٥، ص٣ج الوسيط،والغزايل،  .٢٦٩، ص٩ج الذخرية،القرايف،  ١
، اية احملتاجوالرملي،  .٣١٧، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .٢٩٣، ص٥ج العزيز شرح الوجيز،والرافعي، 

، ٢، جتذكرة الفقهاءيف  كذلك العالمة احلليو .٤١٨، ص٢، ج، قواعد األحكاموالعالمة احللي .٨٢ص، ٥ج
 .١٣٤، ص٣ج الدروس الشرعية يف فقه اإلمامية،والشهيد الثاين،  .١٥٠ص

 .٢١، ص٤ج ، روضة الطالبني،والنووي. ٣٢٩، ص٣ج الوسيط،والغزايل،  .٢٧٠، ص٩ج الذخرية،القرايف،  ٢
، ٣، جحاشية البجريميالبجريمي، و .٧٦، ص٥ج اية احملتاج،والرملي،  .٣١٦، ص٢ج ين احملتاج،مغوالشربيين، 

، ١طمطبعة العامرة الشرفية، ، القاهرة، ٤ج، كشاف القناع ،)م١٩٣٣. هـ١٣٥٣( والبهويت، .٤٧٦،٤٧٧ص
  .٤١٠، ص٢ج ،قواعد األحكامالعالمة احللي،  .٣٠٦، ص٤ج



٦٥ 

 

  قة على شرطأن تكون العبارة منجزة المعلّ-٢

فاليصح تعليقه على ، ن ظهور احلق وكشفهألن اإلقرار إخبار، واإلقرار يبي
 ،الفسخحيتمل ألن اخليار مشروع للفسخ، واإلقرار ال ،املستقبل، واليصح معه شرط اخليار

   ١.بهحكم اإلقرار وجوب املقر ألن

ن تعليق اإلقرار على املشيئة أل ،الفقهاء وهذا الشرط فيه تفصيل واختالف بني
  : الخيلو من حالتني

التعليق على املشيئة قد يكون مما الميكن الوقوف عليه، كالتعليق : احلالة األوىل
  .ألف دينار إن شاء اهللا لك علي: ، كقولهمبشيئة اهللا تعاىل

  :هاء يف صحة هذا اإلقرار على ثالثة أقوالفقد اختلف الفق

ق على وذهب احلنفية والشافعية إىل عدم صحة اإلقرار الذي علّ :القول األول
  ٢.مشيئة اهللا سبحانه تعاىل

ألف  بأن قال لفالن علي ،باللفظ التعليق مبشيئة اهللا تعاىل متصالً" ٣:قال الكاساين
  ".وهذا مينع صحة اإلقرار أصالً ،عاىلهم إن شاء اهللا تدر

                                                           

مطبعة البايب  القاهرة،، لسان احلكام ،)م١٩٧٣. هـ١٣٩٣( أيب اليمن، إبراهيم بن أيب اليمن حممد احلنفي، ١
، )ت.د(والدردير، سيدي امحد الدردير أبوالربكات،  .٢٧١، ص٩ج الذخرية،والقرايف،  .٢٦٩صط، .داحلليب، 

، ٤، جروضة الطالبنيوالنووي،  .٤٠٩ص ط،.ددارالفكر،  ، بريوت،٣جحممد عليش، : ، حتقيقالشرح الكبري
احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد تيمية، ابن ن يوجمدالد .٧٢، ص٧، جاحلاوي الكبريواملاوردي،  .٢٤ص

 .٣٠٨صط، .دمطبعة العامرة الشرفية، ، القاهرة، ٤ج ،كشاف القناع، والبهويت .٤٢٣، ص٢، جبن حنبل
، ٩ج، جامع املقاصد يف شرح القواع ،)هـ١٤١٤( قق الثاين،عاملي املعروف باحملالكركي، علي بن حسني الو

  .٤١٠، ص٢، جقواعد األحكاموالعالمة احللي،  .١٨٨ص، ٢طمؤسسة آل البيت،  قم،
والشيخ  .٢٧٥، ص٨، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، و .٢٠٩، ص٧جبدائع الصنائع، الكاساين،  ،انظر ٢

شرح  العزيزوالرافعي،  .٤٨، ص٤، جروضة الطالبنيوالنووي،  .١٧٥،١٧٦، ص٤ج الفتاوى اهلندية،نظام، 
والشربيين، . ٧٢، ص٧، جاحلاوي الكبريواملاوردي،  .٣٤٨، ص٣ج الوسيط،والغزايل،  .٣٣٥ص، ٥ج الوجيز،

 .٣٢٩، ص٢، جمغين احملتاج
 .٢٠٩، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٣



٦٦ 

 

  ".ن شاء اهللا فالصحيح أنه ال يلزمه شئإ )لفأ( يإذا قال عل" ١:قال الرافعي

  ".إن شاء اهللا مل يلزمه شىء على املذهب) ألف (  قال له علي" ٢:وقال النووي

  :أدلة القول األول

وتعاىل بكون األلف يف الذمة أمر  ألن تعليق مشيئة اهللا تبارك :الدليل األول
وألن اإلقرار  ،فال يصح اإلقرار مع االحتمال ،فإن شاء كان وإن مل يشأ مل يكن ،يعرفال

فإن الفاعل إذا قال أنا فاعل إن  ،إخبار عن كائن والكائن ال حيتمل تعليق كونه باملشيئة
 ،األميان واهللا تعاىل أعلم بالصوابستثناء يف ىل يستحق وهلذا أبطلنا القول باالشاء اهللا تعا
   ٣.قه مبشيئة فالن ال يصح اإلقرار ملا قلناوكذا إذا علّ

ن إف ا وأيضاًغيب عن يوه قه على املشيئةنه مل يلزم باالقرار وقد علّأل :الدليل الثاين
  ٤.ق بالغريخبار عن واجب سابق والواقع ال يتعلّإقرار اإل

قه كما لو علّ ،ق إقراره على شرط فلم يصحعلّليس بإقرار ألنه  :الدليل الثالث
وهذا قياس  ٥.ق على مشيئة اهللا تعاىل ال سبيل إىل معرفتهوألن ما علّ ،على مشيئة زيد

  .مشيئة اهللا على مشيئة اآلدمي

ق على ذهب املالكية على املشهور واحلنابلة إىل صحة اإلقرار إذا علّ: القول الثاين
ومحلوا التعليق مبشيئة اهللا على معىن التربك، وتفويض إليه سبحانه  مشيئة اهللا سبحانه وتعاىل

  ٦.وتعاىل

                                                           

 .٣٣٥، ص٥ج العزيز شرح الوجيز،الرافعي،  ١
 .٤٨، ص٤ج روضة الطالبني،النووي،  ٢
 .٢٠٩، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٣
 .٣٢٩، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .٣٣٥، ص٥، جالعزيز شرح الوجيزالرافعي،  ٤
 .٣٣٦،٣٣٧، ص٧ج ، املغين،ابن قدامة ٥
اخلرشي على  شرح ،)هـ١٣١٧( واخلرشي، أبوعبداهللا حممد اخلرشي، .٣٠٣، ص٩ج الذخرية، القرايف،، انظر ٦

 ،٢طاملطبعة األمريية،  بوالق، مصر،وامشه حاشية العدوي على خمتصر خليل، ، ٦ج، خمتصر سيدي خليل
 =وابن مفلح .٣٣٦،٣٣٧، ص٧ج ، املغين،وابن قدامة .٤٠٢، ص٣، جحاشية الدسوقيالدسوقي، و .٩١ص



٦٧ 

 

ب إقراره بأحد هذين ف الذي ال حجر عليه إذا عقّأن املكلّ" ١:قال اخلرشي
ألف إن شاء اهللا أو قضى فإن ذلك ال يضر يف اإلقرار على  بأن قال لفالن علي ،اللفظني

  ".املشهور ويلزمه

نص عليه  ،به اًألف إن شاء اهللا تعاىل كان مقر لك علي :إن قال" ٢:قال ابن قدامةو
  ".أمحد

  :أدلة القول الثاين

فلزمه ما  ،وال يصرفه إىل غري اإلقرار ،هأنه وصل إقراره مبا يرفعه كلّ :الدليل األول
كما لو قال ،به وبطل ما وصله بهأقر: يفيد ب اإلقرار مبا ال وألنه عقّ ،ا ألفاًألف إلّ له علي

وإن  ،ألف يف مشيئة اهللا تعاىل له علي :وال يقتضي رفع احلكم أشبه ما لو قال ،آخر حكماً
ق رفع اإلقرار على أمر ال مث علّ ألنه أقر ،ألف إال أن يشاء اهللا صح اإلقرار له علي :قال
  ٣.فلم يرتفع ،يعلم

وألن االستثناء ال  ،اهألنه ملا نطق باإلقرار علمنا أن اهللا قد شاءه وقض: الدليل الثاين
  ٤.يفيد يف غري احللف باهللا

له  :كما لو قال ،قه على شرط ميكن علمه فلم يصحأنه علّ :أوالً :الدليل الثالث
ا فالن علي وذلك ألن اإلقرار إخبار حبق سابق فال يتعلق على شرط  ،ألف إن شهد

 فإن مشيئة اهللا تعاىل تذكر يف الكالم تربكاً ،مستقبل ويفارق التعليق على مشيئة اهللا تعاىل
(ô‰s* :كقول اهللا تعاىل ،وصلة وتفويضا إىل اهللا تعاىل ال لإلشتراط ©9 šX y‰|¹ ª!$# ã& s!θ ß™ u‘ 

                                                                                                                                                                       

كشاف والبهويت،  .٤٢٠،٤٢١ص ،٢، جاحملرربن تيمية، ين اوجمدالد .٣٨١، ص٨ج املبدع شرح املقنع،=
  .٥١٠، ص٢، جمنار السبيلوابن ضويان،  .٤٠٢، ص٥ج القناع،

 .٩١، ص٢املطبعة األمريية، ط ،بوالق، مصر، ٦ج، شرح اخلرشي، )هـ١٣١٧(اخلرشي،  ١
 .٣٣٦،٣٣٧، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٢
 .٣٣٦،٣٣٧، ص٧املصدر السابق، ج ٣
 .٩١، ص٦ج، ٢طاملطبعة األمريية،  بوالق، مصر،، ٦ج اخلرشي، شرح، )هـ١٣١٧(اخلرشي، ٤



٦٨ 
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ينا إن ويقول الناس صلّ ،وقد علم اهللا أم سيدخلون بغري شك: وجه االستشهاد
  .خبالف مشيئة اآلدمي ،نهم صالمشاء اهللا تعاىل مع تيقّ

فال ميكن وقف األمر على  ،إن مشيئة اهللا تعاىل ال تعلم إال بوقوع األمر :ثانياً 
 ،فيمكن جعلها شرطا بتوقف األمر على وجودها ،ومشيئة اآلدمي ميكن العلم ا ،وجودها

٢.ال إقراراً فيكون وعداً ،ههنا على املستقبلن محل األمر واملاضي ال ميكن وقفه فيتعي  

ق على فال يعلّ ،ال يصح إلن اإلقرار إخبار حبق سابق" ٣:تيميةابن  ينالدقال جمد
 ،إليه وتربكاً فعلى هذا الفرق أن مشيئة اهللا تعاىل تذكر يف الكالم تفويضاً ،شرط مستقبل

فال ميكن وقوف األمر  ،بوقوع األمرا وألن مشيئة اهللا ال تعلم إلّ .خبالف مشيئة اآلدمي
فيوقف األمر على  ومشيئة اآلدمي ميكن العلم ا فيمكن جعلها شرطاً ،على وجودها

  ".واملاضي ال ميكن وقفه يف تعيني األمر هنا على املستقبل فيكون وعداً ،وجودها

إذا  وقالوا أن املقر ،التفصيل يف املسألة وذهب فقهاء اجلعفرية إىل: القول الثالث
وأما إن مل يقصد من هذا التعليق  قصد يف التعليق على مشيئة اهللا التربك، فهو صحيح،

  ٤.التربك فإقراره باطل إن اتصل الشرط

  

                                                           

  ).٢٧(اآلية : سورة الفتح ١
 .٣٣٦،٣٣٧، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٢
 .٤٢٠،٤٢١، ص٢ج احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،جمدالدين ابن تيمية،  ٣
، قم، ٦جسيد حممد كالنتر، : ، حتقيقضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقيةرو ،)هـ١٤١٠( الشهيد الثاين، ٤

  .٣٨٠،٣٨١ص، ١، طكتابفروشي داوري



٦٩ 

 

ا ق اإلقرار على مشيئة اهللا الجيوز واليصح على األقوى إلّتعلّ" ١:قال الشهيد األول
  ".أن يقصد بذلك التربك

إخبار عن حق الزم سابق على وقت الصيغة، ن اإلقرار أل: قول الثالثالدليل 
  ٢.قفالتعليق ينافيه، النتقاء اجلزم يف املعلّ

  :الترجيح

الراجح القول يبدو يل أن  ،النقلية والعقلية وأدلتهم األقوال يفنا بعد أن نظرنا وتأملّ
 ض،محل التعليق مبشيئة اهللا على التربك والتفويلقوة أدلتهم على  الثاين، وهو صحة اإلقرار

، واهللا أعلم خبالف مشيئة اآلدمي إليه وتربكاً ألن مشيئة اهللا تعاىل تذكر يف الكالم تفويضاً
  .بالصواب

قد يكون مما ميكن الوقوف عليه عند وجوده ولكنه على خطر : احلالة الثانية
   .الوجود والعدم كالتعليق على مشيئة فالن

  :كذلك اختلف الفقهاء يف ذلك على القولني

اجلعفرية وفقد ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية، : األولالقول 
  ٣.إىل أن هذا اإلقرار باطل واليصح

 ".قه مبشيئة فالن ال يصح اإلقرار ملا قلناوكذا إذا علّ" ٤:الكاساينقال 

                                                           

 .١٢٢، ص٣، جالدروس الشرعية يف فقه اإلماميةالشهيد األول، ١
 .٣٨٠،٣٨١، ص٦، جروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةالشهيد الثاين،  ٢
والشيخ  .٢٧٥، ص٨، جينحاشية ابن عابدابن عابدين، و .٢٠٩، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين، ، انظر ٣

، اخلرشي شرحاخلرشي، و .٤٠٢، ص٣، جحاشية الدسوقيالدسوقي، و .١٧٦، ص٤جالفتاوى اهلندية، نظام، 
العزيز والرافعي،  .٧٢، ص٧، جاحلاوي الكبريواملاوردي،  .٣٤٩، ص٣ج الوسيط،والغزايل، . ٩١، ص٦ج

 .٣٢٩، ص٢ج مغين احملتاج،والشربيين،  .٤٨، ص٤، جروضة الطالبنيو النووي، . ٣٣٥، ص٥ج شرح الوجيز،
، املبسوط يف فقه اإلماميةوالطوسي،  .١٠، ص١١، جمسالك األفهام إىل تنقيح شرائع اإلسالموالشهيد الثاين، 

 . ٩، ص٣٥، ججواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالموالنجفي املعروف بصاحب اجلواهر،  .٢٢، ص٣ج
 .٢٠٩، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٤



٧٠ 

 

  ".له عندي مائة إن شاء فالن فاليلزمه شيء: فإذا قال" ١:وقال الدسوقي

ألف إن شئت أو إن شاء فالن فال شىء عليه على  ولو قال علي" ٢:قال النووي
  ".املذهب

بطل ... إن شئت، أن إن شاء زيد: قه باملشيئة تقولهولوعلّ" ٣:الشهيد الثاينقال و
  ".اإلقرار إن اتصل الشرط

ألنه تعليق حمض، وهوتعليق على خطر الوجود، واإلقرار  :دليل القول األول
٤.باخلطر، وألن اإلقرار إخبار عن حق سابق فال جيوز فيه التعليقل التعليق اليتحم   

ادة ملقصود اإلقرار، فة اإلأن الصيغة قبل التعليق تامب ٥:عتراض على هذا الدليلاال
  .فينبغي أن يلغوا املنايف ال أن يبطل اإلقرار ،فيكون التعليق بعدها كتعقيبه مبا ينافيه

بأن الكالم  ،اجلواب عن هذا اإلعتراضميكن : ضعترااجلواب عن هذا اال
وارد يف تعقيبه باملنايف مع حكمهم بصيغة ا بآخرهإلّ كاجلملة الواحدة اليتم، ق بني ويفر

 ،وقع بعد متام الصيغة جامعة لشرائط الصحة املقامني بأن املراد باملنايف الذي اليسمع ما
  .الصيغة ق بالتعليق فتلغومتحقّجيز وهو غري التن ،الشرائطألن من مجلة  ،وهنا ليس كذلك

له أو مشيئة ليق على مشيئة املقرذهب احلنابلة إىل جواز اإلقرار بالتع: القول الثاين
  ٦.شخص ثالث

                                                           

 .٤٠٢، ص٣ج حاشية الدسوقي،الدسوقي،  ١
 .٤٨، ص٤، جروضة الطالبنيالنووي،  ٢
 .٣٨٠،٣٨١، ص٦، جروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةالشهيد الثاين،  ٣
مغين والشربيين،  .٤٠٢، ص٣، جحاشية الدسوقيالدسوقي، و .٢٧٥، ص٨، جحاشية ابن عابدين، بديناابن ع٤

 .٣٢٩، ص٢، جاحملتاج
 .٣٨٠،٣٨١، ص٦، جروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقيةالشهيد الثاين،  ٥
بن لدين اوجمدا .٣٣٦،٣٣٧، ص٧ج املغين،وابن قدامة،  .٣٨١، ٨ج املبدع شرح املقنع،ابن مفلح،  ،انظر ٦

 .٥١٠، ص٢، جمنار السبيلوابن ضويان،  .٤٢٠،٤٢١، ص٢، جاحملررتيمية، 
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اء اإلقرار دون ما يرفعه كاستثن فصح ،به مبا يرفعهيصح ألنه عقّ :دليل القول الثاين
  ١.الكل وكما لو قال إن شاء اهللا

  :الترجيح

القول األول، ألن كما  ن يل رجحانمن أقوال الفقهاء وأدلتهم تبيبعد هذا العرض 
أن تعليق اإلقرار على مشيئة فالن، تعليق حمض، وهوتعليق على خطر الوجود، أشرنا 

مل التعليق باخلطر، وألن اإلقرار إخبار عن حق سابق فال جيوز فيه التعليقواإلقرار اليتح.  

  انون املدين اإليراينقرار يف القشروط اإل: املطلب الثاين
  شروط املقر: أوالً

  .أربع شروط للمقر) ١٢٦٢(فقد صرح القانون املدين اإليراين يف املادة 

ار اقرار كننده بايد بالغ وعاقل وقاصد وخمت ( :القانون املدين اإليراين نص
 .)قالً، وقاصداً، وخمتاراًابالغاً، وع جيب أن يكون املقر: (ترمجتها .٢)...باشد

، وكذلك مقبول غري انون إقرار القانون املدين اإليراينيف ولذلك  :العقل - ١
 :ترمجتها. ٣)اقرار سفيه در امور ماىل مؤثر نيست : ()١٢٦٣(يشري يف املادة 

اقرار مفلس و  : ()١٢٦٤(ويف املادة  .)موالاأليف إقرار السفيه اليؤثر (
ترمجتها .٤)نيستان نافذ ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر دي :

  .)الينفذ إقرار املفلس يف أمواله إذا كان الغرماء يتضررون بإقراره(

يف حالة اليؤثر وكذلك يشري القانون املدين اإليراين بأن إقرار انون : البلوغ - ٢
 .جنونه

                                                           

 .٣٣٦،٣٣٧، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ١
 .٧٥٥، ص، قانون مدين در نظم حقوقي كنوينكاتوزيان ٢
 .٧٥٦املصدر السابق، ص ٣
 .٧٥٧املصدر السابق، ص ٤
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وقت اإلقرار يقصد إخباراً عن ثبوت حق للغري على  بأن يكون املقر: القصد - ٣
على سبيل اهلزل أو  أن إقرار الذي صدر عن املقر وعلى هذا الشرط، ،نفسه

يف حالة  غريصحيح، وكذلك إقرار السكران أو الغلط أو السهواإلستهزاء 
على ) ١٢٧٧(القانون املدين اإليراين يف املادة  أشار فقد ١.واملغمى عليه سكره

 ٢.عدم صحة إقرار الساهي أو اإلقرار الذي صدر عن الغلط

بأن يكون املقر خمتاراً، وعلى هذا إقرار املكره باطل يف القانون : اإلختيار - ٤
   . املدين اإليراين

  لهاملقرشروط : ثانياً
ي املادة ، وهبالصراحةله ادتني إىل شروط املقراملفقد أشار القانون املدين اإليراين يف 

منها ط ستنبي أنميكن  من القانون املدين) ١٢٧٠(ادة ، ويف امل)١٢٧١(، واملادة )١٢٦٦(
   .لهط املقروشرمن آخر  اًشرط

  :القانون املدين اإليرايننص 

در مقرله اهليت شرط نيست، ليكن برحسب قانون بايد بتواند  (: )١٢٦٦(املادة 
له اليشترط يف املقر: (ترمجتها. ٣)كه به نفع او اقرار شده است، بشودچه داراى آن

  .)من حيث القانون لهما أقرمتلّك  صالحية لهللمقرأن يكون جيب  ، ولكناألهلية

 .٤...)به كلى جمهول باشد، اقرار اثرى نداردگر مقرله، ا ( ):١٢٧١(املادة 
   ).ةله جمهوالً بالكليإن كان املقر اإلقرار اليؤثر: (ترمجتها

  

                                                           

 .١١٣٩، ص٢، جشرح قانون مدينوشاه باغ،  .٢٠١، ص١، جإثبات ودليل إثباتكاتوزيان،  ،انظر ١
 .٧٦٢، صقانون مدين در نظم حقوقي كنوينكاتوزيان،  ٢
 .٧٥٧ص املصدر السابق، ٣
 .٧٥٩املصدر السابق، ص ٤
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. ١)اقرار براى محل در صورتى مؤثر است كه زنده متولد شود (): ١٢٧٠(املادة 
  .)حياًاحلمل  يولداليؤثر اإلقرار للحمل إال أن : (ترمجتها

على  يف القانون املدين اإليراين لهشروط املقرإىل هذه املواد ميكن حتديد  نانظرإذا 
  :نحو التايلال

    .كالتملّ له أهليةكون للمقريأن -١

له هنا هي لية املقرواملقصود من أهإىل هذا الشرط، ) ١٢٦٦(فقد أشارت املادة 
ك، له صالحية التملّيكفي للمقر :، أيك وليس أهلية التصرفقاق والتملّستحأهلية اال

وإن كان اليستطيع أن يتصر٢.لهف يف احلق الذي أقر  

اإلنسان، كالدابة، وقال هذا البيت هلذه الدابة مثالً،  لغري ركأن يق :مثال ذلك
  ٣.كلّاليصح هذا اإلقرار ألن الدابة ليست فيها أهلية اإلستحقاق والتم

٢-له معلوماًأن يكون املقر.  

عندي مال لواحد : شخص وقال وإذا أقر أشارت إىل هذا الشرط،) ١٢٧١(املادة 
ألحد : له جمهوالً جهالة يسرية، كأن يقول، ولكن إذا كان املقرمن الناس، اليصح إقراره

٤.املادةهذه صت كذا وكذا، يكون إقراره صحيحاً، كما ن هذين الرجلني علي   

٣-له موجوداًأن يكون املقر.  

يف القانون املدين اإليراين، حيث ) ١٢٧٠(ميكن استنباط هذا الشرط من املادة 
وهذا يدل على أن  ".حياً احلمل بأن اإلقرار اليؤثر للحمل إال أن يولد" :نصت املادة

 )احلمل(له املقرله، ولذلك جيب أن يكون أقراليثبت له احلق الذي احلمل إذا يولد ميتاً 
  .موجوداً

                                                           

 .٧٥٨املصدر السابق، ص ١
 .٢١٢، ص١، جإثبات ودليل إثباتكاتوزيان،  ٢
 .١١٤٣، ص٢، ج، شرح قانون مدينانظر، شاه باغ ٣
 .٧٥٨، صقانون مدين درنظم حقوقي كنوينوكاتوزيان،  .١١٤٦،١١٤٧ص ،٢انظر، املصدرالسابق، ج ٤
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  .له يف إقرارهب املقرأن اليكذّ-٤

درصحت اقرار تصديق : (على يف القانون املدين اإليراين )١٢٧٢(نصت املادة 
مفاد اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق او اثرى  گرمقرله شرط نيست، ليكن ا

ولكن إذا أنكر ما  ،هلاليشترط يف صحة اإلقرار تصديق املقر: (ترمجتها .١)خنواهد داشت
ولذلك يشترط القانون املدين اإليراين لصحة اإلقرار أن . )له الينفذ هذا اإلقرار يف حقهأقر

  .به بطل إقرارهبه، فإن كذّله فيما أقرب املقراليكذّ

  بهشروط املقر: ثالثاً
  .بهمن القانون املدين اإليراين إىل شروط املقر) ١٢٦٩(وقد نصت املادة 

اقرار به امرى كه عقالً يا عادتاً ممكن نباشد و يا برحسب قانون : (املادةنص 
 عقالً أو عادةً، أو ستحيلتأمور اليؤثر اإلقرار يف ( :ترمجتها .٢)صحيح نيست اثرى ندارد

  .)من حيث القانون االتصح  اإلقرار  أموريف 

يشترط يف  القانون املدين اإليراينن من هذه املادة، أن ويتبيبه شرطنياملقر.  

  .مستحيالً عقالً أو عادةًبه املقرأن اليكون  -١

يشترط يف املقرشخص ببنوة آخر أكرب  به أن يكون ممكناً عقالً وعادةً، مثالً لو أقر
 لو أقرأو . يتولد شخص قبل أبيهمنه سناً اليصح إقراره، ألن من حيث العقل يستحيل أن 

شخص بأنه انتقل مائة تن احلنطة من إيران إىل ماليزيا من خالل ساعتني، اليصح هذا 
اآلن، وإن كان  ةتوفراملالوسائل واإلقرار، ألن هذا اإلقرار يستحيل من حيث العادة 

    ٣.ستحيل من حيث العقليال

   

                                                           

 .٧٥٩، صقانون مدين در نظم حقوقي كنوينكاتوزيان،  ١
 .٧٥٨ص املصدر السابق، ٢
 .١١٤٥، ٢، جشرح قانون مدينوشاه باغ،  .٢١٤، ص١ج إثبات ودليل إثبات،كاتوزيان،  ٣
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٢- جيوز التعامل فيه من حيث القانونبه مما أن يكون املقر.  

 أقر مثالً لوالف القانون أو النظام العام غري صحيح، وعلى هذا فاإلقرار بشيء خي
له الميكن له أن ينتفع باألمور اليت تثبت بالزوجية أحد حمارمه، هذا اإلقرار باطل، واملقر
مع وغري ذلك من األمور، ألن الزواج بالزوجية من قبيل النفقة والسكىن، والكسوة، 

  ١.والشرع احملارم ممنوع من حيث القانون

  الصيغةشروط : رابعاً
، يف صيغة اإلقرار توفرأن تب اليت جت شروطلل تعرض القانون املدين اإليراينيمل 
 مفهوم املخالفة،من أن نستخرج شرط صيغة اإلقرار يف القانون املدين اإليراين  ولكن ميكن

ومفهوم  )املعلّقيؤثر اإلقرار ال: (ترمجتها .٢)اقرار معلق مؤثر نيست: ()١٢٦٨(املادة يف 
 صيغةشرط يف صحة اإلجناز  نأوعلى هذا . "يؤثر اإلقرار املنجز" :املخالفة هذه املادة

  .ق اليؤثرعلى أن اإلقرار املعلّ نصت هذه املادةأن يف القانون املدين اإليراين، كما  اإلقرار

ألف  لفالن علي: ولذلك لو قالوعلى هذا البد أن يكون صيغة اإلقرار منجزاً، 
ألن  ،اليصح اإلقرار ،ألف إن شئت أو إن شاء فالن علي: أوقال. درهم إن شاء اهللا تعاىل

   ٣.ار اليصح تعليقه على شرط أو وصفاإلقرار إخبار، واإلخب

                                                           

 .١١٤٥، ص٢، جشرح قانون مدينشاه باغ،  ١
 .٧٥٨، صقانون مدين در نظم حقوقي كنوينكاتوزيان،  ٢
 .٢٠٥، ص١، جإثباتإثبات ودليل وكاتوزيان،  .١١٤٤، ص٢ج شرح قانون مدين،شاه باغ،  ٣
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  مسة والقانون املدين اإليراينخلمقارنة بني شروط اإلقرار يف املذاهب ا: املطلب الثالث
، يف املذاهب صيغةالبه وواملقرله واملقر ملقرمن خالل استعراضنا لشروط كل من ا

  :التالية ن لنا النقاطيراين، يتبيقانون املدين اإلالما نصت عليها املواد القانونية يف اخلمسة و

  شروط املقر: أوالً
صح منه مجيع التصرفات القولية والفعلية، كما الت ،اليصح اإلقرار من انون - ١

العبارة، وهذا موضع اتفاق بني القانون املدين ألنه مسلوب اإلرادة، ملغى 
وكذلك النائم واملغمى عليه يف حكم انون،  اإليراين واملذاهب اخلمسة،

ألما حال النوم واإلغماء ليسا من أهل املعرفة والتمييز، وقوهلما الغ لغياب 
يف املادة  املدين اإليراين ولذلك يشترط يف الفقه والقانون العقل عنهما،

 .أن يكون املقر عاقالًب) ١٢٦٢(

 .اليصح إقرار كل من السفيه واحملجور عليه  - ٢

عدم صحة إقرار الصغري بإطالقه، ولكن  ذهب القانون املدين اإليراين إىل  - ٣
واتفق الفقهاء . قون بني الصغري غري املميز والصغري املميزاملذاهب اخلمسة يفر

ا يف إقرار الصغري املميز على عدم صحة إقرار الصغري غري املميز واختلفو
 .ثاينوسأتناوله هذا اخلالف يف الفصل ال

واتفق القانون املدين اإليراين مع املذاهب اخلمسة يف عدم تنفيذ إقرار املكره   - ٤
 .وارب

  .بني القانون املدين اإليراين واملذاهب اخلمسة ةفقمتاملذكورة هذه الشروط 

  :وهي د يف القانون املدين اإليراينتوجالومذكورة يف الفقه  شروطهناك وأما 

١ -معلوماً أن يكون املقر  .  

٢ - غري متهم يف إقراره أن يكون املقر. 
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الفقهاء  غري مذكور عند ،القانون املدين اإليراينيف  وكذلك ذكر شرط للمقر
   .القصد :وهو

 ،بأن يكون املقر وقت اإلقرار يقصد إخباراً عن ثبوت حق للغري على نفسه
وعلى هذا الشرط، أن إقرار الذي صدر عن املقر على سبيل اهلزل أو اإلستهزاء أو 

  .السهو، أو الغلط، غريصحيح

  لهاملقرشروط : ثانياً
 :وهياتفق القانون املدين اإليراين يف مجيع الشروط اليت  اشترط املذاهب اخلمسة 

١ - كون ليأن  - ٢. له معلوماًأن يكون املقرأن اليكذب  -٣. ستحقاقله أهلية االلمقر
إال أن القانون املدين اإليراين زاد شرطاً آخر وهو. له يف إقرارهاملقر :له أن يكون املقر

 .موجوداً

  بهشروط املقر: ثالثاً
١: به ومهااشترط القانون املدين اإليراين شرطني للمقر- به أن اليكون املقر

  .به مما جيوز التعامل فيه من حيث القانونأن يكون املقر -٢. مستحيالً عقالً أو عادةً

وهيبه أربع شروطولكن اشترط املذاهب اخلمسة للمقر ،:  

 ١- به مماأن يكون املقر أن اليكون  -٢. ه الشرع، بأن يكون ماالً متقوماًيقر
٣. به ظاهر احلالبه حماالً شرعاً أو عقالً، وأن اليكذّاملقر - أن اليكون املقربه ملكاً للمقر .

٤ - أن تكون العني املقرا يف يد املقر حكماًحساً أو.  

  شروط الصيغة: رابعاً
أن القانون املدين اإليراين واملذاهب اخلمسة اتفقا على أن تكون صيغة اإلقرار 

ن احلق ويظهره يبيقة على شرط، وذلك ألن اإلقرار إخبار حبق سابق، وهو منجزة، المعلّ
بل، ولكن يذكر القانون املدين اإليراين هذا األمر على اطالقه، فال يصح تعليقه على املستق
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ق على علّاملمشيئة اهللا أو ق على علّاملقون بينما كان اإلقرار وأما يف املذاهب اخلمسة يفر
    . عن شروط الصيغة الكالم يف هذا املوضوع  وقد ذكرتدمي، مشيئة اآل
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: الفصل الثاين
القضايا اليت تثبت 

  باإلقرار
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  القضايا اليت تثبت باإلقرار :ينالفصل الثا

   ملدين اإليراينإقرار املريض يف املذاهب اخلمسة والقانون ا :املبحث األول
  ألربعةإقرار املريض يف املذاهب ا :طلب األولامل

د من إقرار ن املقصواملريض يناسب أن أبيقبل أن أذكر أقوال الفقهاء يف إقرار 
  .وتاملاملريض، ومرض 

عتراف يف مرض املوت حبق اليعرف له هو اال: إقرار املريضمن املقصود    - أ
  .سبب و الطريق لثبوته إال اإلقرار

وقد جاء تعريف مرض املوت يف الفتاوى : رض املوتمن ماملقصود    - ب
كذا  ،وهو األصح ،مرض املوت من ال خيرج إىل حوائج نفسه بأن": اهلندية

أنه إذا كان  :واملختار للفتوى ،يف خزانة املفتني حد مرض املوت تكلموا فيه
كان صاحب فراش أم مل  الغالب منه املوت كان مرض املوت سواًء

  ١".يكن

 :من جملة األحكام العدلية) ١٥٩٥(ادة وكذلك جاء تعريف مرض املوت يف امل
مرض املوت هو املرض الذي خياف فيه املوت يف األكثر الذي يعجز املريض عن رؤية بأن "

ويعجزه عن رؤية املصاحل الداخلة يف داره  ،مصاحله اخلارجة عن داره إن كان من الذكور
وميوت على ذلك احلال قبل مرور سنة صاحب فراش كان أو مل  ،إن كان من اإلناث

 ،يكون يف حكم الصحيح ،على حال ومضى عليه سنة مرضه دائماً وإن امتد ،يكن
وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما مل يشتد ر حالهمرضه ويتغي، مرضه  ولكن لو اشتد

ر حاله وماتوتغي، حاله اعتباراً يعد ٢".ر إىل الوفاة مرض موتمن وقت التغي  

                                                           

 .٢٢٤، ص٣، جبدائع الصنائعالكاساين،  ،وانظر .١٩١، ص٤، جالفتاوى اهلنديةالشيخ نظام،  ١
نور حممد، : ، كراتشيجملة األحكام العدلية، )ت.د(جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية،  ٢

 .٣١٤ط، ص.كارخانه جتارت كتب، د



٨١ 

 

الذي مات فيه قبل سنة أو بعدها  املرض": فقهاء اجلعفرية ملرض املوت وأما تعريف
  ١".جز عن مصاحل بيته أو مل يعجز، مات قبل سنة أو بعدهاع

املرض  " ٢:ولكن أحسن من هذه التعريفات ما عرفه ابن عابدين، والدسوقي، وهو
الذي يعجز صاحبه عن القيام مبصاحله العادية، ويغلب فيه اهلالك، ويالزمه حىت املوت، 

ته عن سنةوالتزيد مد."  

فإذا كان الشخص صحيحاً وهو ماخيرج عن التعريف السابق، وإن كان مريضاً 
لفترة أو باستمرار، وأقر إلقرار صحيح الزم، سواًءاف حبق آلخر ين مستغرقاً أم غري كان الد

  ٣.مستغرق

وكذلك يشمل مرض املوت املريض مرضاً خطرياً اعتاد الناس أن املصاب به ميوت 
وعن طريق التعميم بالعلة، احملكوم عليه باإلعدام عند أخذه بسرعة، ويشمل كذلك 

  ٤.للتنفيذ، واألسري عند قوم عرفوا بقتل أسراهم، واملوجود يف سفينة تتالطمها األمواج

ض وهو إقراره نتناول من موضوع إقرار املريض يف جانب واحد من أحكام املريو
ن أو عني أو استيفاء دين أو إبراء، باحلقوق أثناء مرضه، وإقرار املريض إما أن يكون بدي

جنيب وهو غري الوارثألال بني اإلقرار لوارث واإلقرار ونفرق يف هذا ا.  

 

 

 

                                                           

 .٦٣، ص٢ج ،حترير الة حممد حسني، كاشف الغطاء، ١
 .٣٩٨، ص٣، جحاشية الدسوقيالدسوقي، و. ٣٥٣، ص١٠، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  ،انظر ٢
 .٣٥٣، ص١٠ج، حاشية ابن عابدينو. ٢٢٤، ص٣ج ،بدائع الصنائعالكاساين،  ،انظر ٣
يف الشريعة اإلسالمية مع مقارنات بالقانون النظرية العامة للقضاء واإلثبات ، )ت.د(التجكاين، حممد احلبيب،  ٤

 .٢١٨صط، .ددارالشؤون الثقافية العامة،  بغداد،، الوضعي



٨٢ 

 

  .يف املذاهب األربعة إقرار املريض بدين أو عني لغري وارث: أوالً
  :إقرار املريض لغري وارث على ثالثة أقوالاختلف الفقهاء يف 

، من احلنفية و املالكية والشافعية واحلنابلة الفقهاءمجاهري قد ذهب و: القول األول
  ١.إىل أن إقرار املريض لغري وارث صحيح الزم

 ،فإنه جيوز ،صل إذا أقر الرجل يف مرضه بدين لغري وارثيف األ" ٢:قال ابن عابدين
  ".وإن أحاط ذلك مباله

كان له ولد  ،كان اإلقرار الزماً ،وأما لو أقر ألجنيب غري صديق" ٣:وقال الدسوقي
  ".أم ال

 كان أو ديناً ويصح إقرار املريض مرض املوت ألجنيب مبال عيناً" ٤:قال الشربيين
 ".ويكون من رأس املال باإلمجاع كما قاله الغزايل ،كإقرار الصحيح

واإلقرار بدين يف مرض موته كاإلقرار يف الصحة إذا كان لغري " ٥:قال ابن قدامة
إمجع كل من حنفظ  :قال ابن املنذر ،و قول أكثر أهل العلموه ،هذا ظاهر املذهب ،وارث

 ".عنه من أهل العلم على أن إقرار املريض يف مرضه لغري الوارث جائز

  

                                                           

حاشية ابن عابدين، و .٢٢٤، ص٧ج بدائع الصنائع،والكاساين،  .٢٤، ص١٨ج املبسوط،السرخسي،  ،انظر ١
والتسويل،  .٤٥٧ص الكايف،وابن عبدالرب،  .٢٦٠، ص٩ج الذخرية،والقرايف،  .٣٨٠،٣٨١، ص٨، جابن عابدين

دارالكتب العلمية،  ، بريوت،٢ج البهجة يف شرح التحفة، ،)م١٩٩٨. هـ١٤١٨( أيب احلسن علي بن عبدالسالم،
 .٨٨، ص٦ج شرح اخلرشي،اخلرشي، و .٣٩٩، ص٣، جحاشية الدسوقيالدسوقي، و .٥٢٧،٥٢٨ص، ١ط

، ٥ج املهذب،والشريازي،  .٦٩، ص٥ج ،اية احملتاجوالرملي، . ٣١٠، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين، 
وابن مفلح،  .٣٣١، ص٧ج املغين،وابن قدامة،  .٢٨٠،٢٨١، ص٥ج العزيزشرح الوجيز،والرافعي،  .٦٧٧ص

  .٣٦٤،٣٦٥، ص٨ج املبدع شرح املقنع،
 .٣٨٠، ص٨، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  ٢
 .٣٩٩، ص٣، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  ٣
 .٣١٠، ص٢، جاحملتاجمغين الشربيين،  ٤
 .٣٣١، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٥



٨٣ 

 

  :أدلة القول األول

إذا ": ما روي عن سيدنا عمر وابنه سيدنا عبد اهللا رضي اهللا عنهما أما قاال - ١
١."املريض بدين ألجنيب جاز ذلك من مجيع تركته أقر 

وألنه يف اإلقرار . خمالف فيكون إمجاعاً 	ومل يعرف له فيه من الصحابة
 ٢.لألجنيب غري متهم فيصح

وهلذا يصح إقرار املأذون له يف التجارة بسبب  ،أن اإلقرار من جنس التجارة - ٢
فكان إقراره لألجنيب بدين  ،املرض وال يلحقه احلجر عن التجارة مع األجانب

وهذا ألنه من  ،فيكون من مجيع ماله ،ه يف الصحةأو بعني يف املرض مبنزلت
مة وحاجته مقد ،حوائج امليت فإنه حيتاج إىل إظهار ما عليه بإقراره ليفك رقبته

واعترب اجلهاز والكفن من وهلذا اعترب استيالده من مجيع ماله  ،على حق ورثته
 ٣.ألنه من أصول حوائجه ،لهمجيع ما

فإن األصل أن كل تصرف  ،وصيته له صحة إقراره لألجنيب على قياس صحة - ٣
ن التهمة يف إقراره فيكون تتمكّال رء من حتصيل املقصود به آنساًن امليتمكّ

يف  ومىت مل يقدر على حتصيل مقصوده بطريق اإلنساء كان متهماً ،صحيحاً
 ٤.به فال يصح إقراره يف حق الغرياإلقرار

حيققه أن حالة املرض أقرب  كاإلقرار يف الصحة ،أنه إقرار غري متهم فيه فقبل - ٤
 ٥.حتياط لنفسه وإبراء ذمته وحتري الصدق فكان أوىل بالقبولالإىل ا

                                                           

 ط،.دداراحلديث،  ، القاهرة،٤ج نصب الراية،، )هـ١٣٧٥( الزيلعي، عبداهللا بن يوسف أبوحممد احلنفي، ١
  ".ثر غريباأل" :وقال الزيلعي .٢٥٧ص

، والسرخسي. ٢٢٤، ص٧ج بدائع الصنائع،والكاساين، . ٣٨٠، ص٨ج حاشية ابن عابدين،ابن عابدين،  ٢
 .٦٧٧، ص٥ج املهذب،والشريازي،  .٢٤ص١٨ج املبسوط،

 .٢٤، وص١٨ج املبسوط،السرخسي،  ٣
 .٢٤، ص١٨السابق، ج املصدر ٤
 .٣٣١، ص٧ج ، املغين،ابن قدامة ٥



٨٤ 

 

أن إقرار املريض لغري وارث غري صحيح، فقد ذهب إىل هذا القول : القول الثاين
  ١.وحكى أصحابنا رواية أخرى إنه ال يقبل اإلقرار: قال ابن قدامة .بعض احلنابلة

فكل منهما  ٢ن إقرار املريض لغري وارث يشبه اإلقرار لوارث،أل: القول الثاين دليل
فيه جمال للتهمة، لتعلق حق الورثة باملال حال املرض واإلشراف على املوت، وحنجر على 

  .اءمكاملفلس رعاية حلق الورثة والغر أقواله وتصرفاته

قرار يف اإل وميكن أن جياب عن هذا الدليل، بأنه المة: اجلواب عن هذا الدليل
فت التهمة فال مانع من صحة إقراره، كما هو مقرر يف القواعد العامة لغري الوارث، ومىت ن

  ٣.لإلقرار

  :الترجيح

قول اجلمهور يف صحة إقرار املريض  بعد النظر يف أدلة النقلية والعقلية يظهر يل أنو
ألن أهلية املريض وواليته كاملتان على ماله وجسمه، مع  هو الراجح، لغري الوارث،

إقراره يوقع الناس يف احلرج استبعاد التهمة يف إقراره ألجنيب، وأن القول بعدم صحة 
الحتمال طروء املرض  ،قة يف التصرفات، وخيلق االضطراب والفوضى يف املعامالتواملش

  .وبطالن احلقوق

هل ينفذ من كامل  يف تنفيذ إقرار املريض، فيما بينهم، اجلمهور اختلفوا ولكن 
  :قرار املريض على قولنيبعد أن اتفقوا على صحت إ التركة أو من ثلثها،

إىل تنفيذ من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ب اجلمهور ذه: القول األول
٤.بهاإلقرار من كامل التركة مهما بلغ املقر  

                                                           

 .٣٣١، ص٧ج ،السابق املصدر ١
 .٣٣١، ص٧السابق، ج املصدر ،انظر ٢
 .٢٩٨، ص١ج ،وسائل اإلثباتالزحيلي، حممد،  ٣
، ٥، جاية احملتاجوالرملي،  .٣١٠، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .٣٨١، ص٨، جابن عابدينحاشية  ٤

 =وابن قدامة. ٢٨٠،٢٨١، ص٥، جشرح الوجيز العزيزوالرافعي،  .٦٧٧، ص٥ج املهذب،والشريازي، . ٦٩ص



٨٥ 

 

من ثلث  وإقراره لألجنيب جيوز حكاية من مجيع املال وابتداًء" ١:قال ابن عابدين
ألنه من حيث الرواية خمالف ملا أطلقوه  ،قلت وإمنا قيد حسنه بكونه من حيث املعىن. املال

وإن أحاط مباله  مطلقاً فكان إقرار املريض لغري وارثه صحيحاً ،يف خمتصرات اجلامع الكبري
  ".واهللا سبحانه أعلم

ويصح إقرار املريض مرض املوت ألجنيب مبال عينا كان أو دينا " ٢:قال الشربيين
  ".كإقرار الصحيح ويكون من رأس املال باإلمجاع كما قاله الغزايل

واإلقرار بدين يف مرض موته كاإلقرار يف الصحة إذا كان لغري " ٣:قال ابن قدامة
 ".هذا ظاهر املذهب وهو قول أكثر أهل العلم  ،وارث

  :األولأدلة القول 

ألجنيب فإن مل يكن عليه دين ظاهر معلوم يف حالة الصحة  فإن أقر" ٤:واقال  - ١
 ".يصح إقراره من مجيع التركة استحساناً

 إذا أقر" :أنه قال -رضي اهللا تعاىل عنهما- عمر  عبد اهللا بنماروي عن   - ٢
ومل يعرف له فيه من  ،يع تركتهمجين ألجنيب جاز ذلك من املريض بد

 ٥.خمالف فيكون إمجاعاً 	الصحابة

٣ -  ٦.يف اإلقرار لألجنيب غري متهم فيصح ألن املقر  

                                                                                                                                                                       

، ٢، جالبهجة يف شرح التحفةوالتسويل،  .٢٦٠، ص٩ج الذخرية،والقرايف، . ٣٣١، ص٧ج املغين،=
 .٥٢٧،٥٢٨ص

 .٣٨١، ص٨، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  ١
 .٣١٠، ص٢، جمغين احملتاجالشربيين،  ٢
 .٣٣١، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٣
 .٢٢٤، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٤
 .٢٢٤، ص٧املصدر السابق، ج ٥
 .٦٧٧، ص٥ج املهذب،والشريازي،  .٢٢٤، ص٧املصدر السابق، ج ،انظر ٦



٨٦ 

 

لة بوهو رواية عند احلنا ،وقال بعض الفقهاء ينفذ يف ثلث التركة: القول الثاين
قول ضعيف عند هو وقول عند احلنفية عند القرينة الظاهرة بتملك الشيء خالل مرضه، و

  ١.ولد الولد لد ووالقريب غري الوارث عند عدم الواملالكية يف اإلقرار للصديق املالطف 

فقد استدلوا على تقييده بالثلث، بقياس إقرار املريض لغري : القول الثاين الدليل
وارث على التربع والوصية، فكما أن التربع والوصية خيرج من الثلث فكذلك إقرار 

  .املريض يصح من الثلث

وجه القياس أن حق الورثة مبا  .يف الثلث اوالقياس أن ال يصح إلّ" ٢:قال الكاساين
  ".وهلذا مل ميلك التربع مبا زاد على الثلث ،قزاد على الثلث متعلّ

  :جواب اجلمهور عن هذا الدليل

رضي اهللا -عمر ن ماروي عن اب وهو ،لكنا تركنا القياس باألثر: اجلواب األول
املريض بدين ألجنيب جاز ذلك من مجيع تركته ومل يعرف  إذا أقر" :أنه قال -تعاىل عنهما

  ٣.خمالف فيكون إمجاعاً 	له فيه من الصحابة

، ألن اإلقرار إخبار عن ثبوت قترض عليه بأنه قياس مع الفارعا :اجلواب الثاين
آلخر بسبب يقتضيه من تعامل أو قرض أو تعويض، خبالف الوصية والتربع  احلق عند املقر

واهلبة، فإنمن جانب واحد بدون مقابل، كما أ ا تصرف إنشائي د الوصية الشرع يقي
به فهو من ق حق الورثة به، أما املقرق مباله اخلالص له لتعلّوالتربع يف حدود الثلث فيما يتعلّ

 ٤.ا بعد قضاء الديونسم بني الورثة إلّحقوق اآلخرين والتدخل يف تركته، والتقّ

 

  

                                                           

الدسوقي، و .٢٢٤، ص٧، جبدائغ الصنائعوالكاساين،  .٣٨١، ص٨، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  ،انظر ١
 .٣٣١، ص٧ج الغين،وابن قدامة،  .٣٩٩، ص٣، جحاشية الدسوقي

 .٢٢٤، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٢
 .٢٢٤، ص٧املصدر السابق، ج ٣
 .٢٩٧، ص١، جوسائل اإلثباتالزحلي، حممد،  ٤



٨٧ 

 

  :الترجيح

قول مجهور الفقهاء يف تنفيذ  العرض لألقوال وأدلتهم أميل إىل ترجيحبعد هذا و
م على توزيع اإلرثاإلقرار ألجنيب من مجيع املال، ألن الديون تتقد.  

  و عني لوارث عند املذاهب األربعةإقرار املريض بدين أ :ثانياً
الشخص يف مرض موته لوارث بدين أو عني وهو أن يقر، منه بقبض الدين  أو أقر

  :ثالثة أقوالعلى فقد اختلف الفقهاء يف صحة هذا اإلقرار . أو املقاصة معه أو إبرائه

 و احلنابلة، عندهم ذهب مجهور احلنفية والشافعية يف القول املرجوح :القول األول
  ١.ا أن يصدقه أو ميضيه بقية الورثةإىل عدم صحة إقرار املريض لوارث، إلّ

به إما أن أقر ،إقراره بالدين لغريه فال خيلو من أحد وجهنيا فأم" ٢:قال الكاساين
  ".ا بإجازة الباقني عندنابه لوارث فال يصح إلّفإن أقر ،ألجنيب أو لوارث

وهكذا يف  ،ا أن يصدقه الورثةهو باطل إلّلوارث ف وإن أقر" ٣:وقال ابن عابدين
العمادية إن لكن يف الفصول  ،عامة املعتمدة املعتربة من خمتصرات اجلامع الكبري وغريها

  ."ال جيوز حكاية وال ابتداء إقرار املريض للوارث

 ،فمنهم من قال فيه قوالن ،واختلف أصحابنا ىف إقراره للوارث" ٤:الشريازيقال 
النه إثبات مال للوارث بقوله من غري رضى الورثة فلم يصح من غري  ،أنه ال يقبل :أحدمها

  ".أنه يقبل وهو الصحيح :لثاىنوا .رضى سائر الورثة كالوصية

                                                           

حاشية ابن ابن عابدين، و .٢٢٤، ص٧، جبدائع الصنائعوالكاساين،  .٣١، ص١٨ج املبسوط،السرخسي،  ١
 .٣١٠، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .٦٩، ص٥ج اية احملتاج،الرملي، و .٣٨١، ص٨، جعابدين

 . ٦٧٧، ص٥ج املهذب،والشريازي، 
 .٢٢٤، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٢
 .٣٨١، ص٨، جعابدينحاشية ابن ابن عابدين،  ٣
 .٦٧٧، ص٥، جاملهذبالشريازي،  ٤



٨٨ 

 

وذا قال  ،نةا ببيلوارث مل يلزم باقي الورثة قبوله إلّ إن أقر" ١:وقال ابن قدامة
وروي  ،شريح و أبو هاشم و ابن أذينة و النخعي و حيىي األنصاري و أبو حنيفة وأصحابه

 ".ذلك عن القاسم وسامل

 ،واإلمجاع ،واألثر ،بالسنةاستدل أصحاب القول األول : أدلة القول األول
  .املعقولو

  :السنة: أوالً

مارواه الدارقطين عن نوح بن دراج عن إبان بن ثعلب عن جعفر بن حممد عن أبيه 
  ٢."الوصية لوارث، والإقرار له بالدين": أنه قال �عن رسول اهللا

 .واحلديث واضح الداللة يف عدم صحة اإلقرار لوارث بدين: وجه الداللة

  :ألثرا: ثانياً

: قاال -رضي اهللا عنهما - وابنه عبداهللا  روي عن سيدنا عمربن اخلطاب  - ١
"املريض لوارثه مل جيز إذا أقر، ٣."ألجنيب جاز وإذا أقر  

يف مرض املوت لوارث مل جيز  إذا أقر": ومبا روي عن شريح من أنه قال  - ٢
  ٤."لغري وارث جاز وإذا أقر ،نةا ببيإلّ

                                                           

 .٣٣١، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ١
شعيب  ،حتقيق، ٥ج، سنن الدارقطين ،)م٢٠٤٤. هـ١٤٢٤( الدارقطين، احلافظ الكبري علي بن عمر، ٢

 .٤٢٩٨احلديث رقم  ،٢٨٦كتاب املكاتب، باب الوصايا، ص، ١طمؤسسة الرسالة،  بريوت،األرنؤوط، 
  .٨٥، ص٦، جالسنن الكربىيهقي، والب

نصب الراية ألحاديث اهلداية، مع  ،)م١٩٩٧.هـ١٤١٨( الزيلعي،مجال الدين أيب حممدبن عبداهللا بن يوسف، ٣
بدائع والكاساين، . ١١١، ص٤ج، ١طمؤسسة الريان،  ، بريوت،٧ج حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي،

  .٢٢٤، صالصنائع
املصنف البن أيب  ،)م٢٠٠٦.هـ١٤٢٧(ابن أيب شيبة، أيب بكر عبداهللا بن حممدبن أيب شيبة العبسي الكويف،  ٤

مؤسسة علوم القرآن، وقامت بطباعته دمشق، و شركة دارالقبلة، جدة،حممد عوامة، : حتقيق، ١٠ج، شيبة
  .٢١١٣٨احلديث رقم  ،٦٦٠ص، ١طوإخراجه، دارقرطبة، للطباعة والنشر والتوزيع، 



٨٩ 

 

الداللة يف كال اإلثرين واضح يف عدم جواز اإلقرار لوارث، وجه : الداللةوجه 
بت ثفي ،رات اليت التدرك باالجتهاد والعقلمن املقد) أثرعمر وابنه(وقالوا إن هذا احلديث 

، وإذامل يثبت له حكم املرفوع فهو قول صحايب �وأما مسعاه من النيب ،له حكم املرفوع
١.م على القياس عند احلنفيةيقد   

   :اإلمجاع: ثالثاً

، فإنه قول صحايب، ومل نعلم �على فرض عدم ثبوت حكم الرفع ألثر سيدنا عمر
    ٢.اعاً، كما قال الكاساينمجبة فصار إله خمالفاً من الصحا

  :القياس: رابعاً

قياس إقرار املريض لوارث جبامع التصرف يف ماله واحتمال التهمة بإيثار بعض  وهو
يف احلديث  ق أهل السنة على عدم جواز الوصية لوارث، ملا وردوقد اتف. الورثة على بعض

خطب على ناقته وأنا حتت جراا وهي تقصع  �أن النيب :عن عمرو بن خارجةالصحيح 
إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه وال " :جبرا وأن لعاا يسيل بني كتفي فسمعته يقول

فإذا كانت الوصية الشرعية يف  ."حديث حسن صحيح":وقال الترمذي ٣."وصية لوراث
كانت باطلة أو موقوفة حسب أقوال الفقهاء فيها، فإن  ثلث املال غري جائزة لوارث، سواًء

اإلقرار تصرف بثلث املال أو جبميعه فالجيوز لوارث من جهة أوىل لتعلق حق الورثة باملال، 
  ٤.ومنع تفضيل بعضهم على بعض

                                                           

 ،١طمطبعة بوالق،  ، مصر،٥ج الدقائق، تبيني احلقائق شرح كنز، )هـ١٣١٤( الزيلعي، علي بن عثمان، ١
املكتبة التجارية،  ، مصر،٧ج، نتائج األفكار تكملة فتح القدير ،)هـ١٣٥٦( وقاضي زاده، مشس الدين،. ٢٥ص
  .٩صط، .د
 .٢٢٤، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٢
وابن رجب، زين الدين أيب الفرج  .٢١٢١ و ٢١٢٠احلديث ، رقم ٤٣٣، ص٤، جترمذيسنن الالترمذي،  ٣

طارق : ، حتقيقجامع العلوم واحلكم ،)م١٩٩٩. هـ١٤٢٠( عبدالرمحن ابن شهاب الدين البغدادي مث الدمشقي،
  .٥٢٩ص، ٢طدارابن اجلوزي،  الرياض،بن عوض اهللا بن حممد، 

 .٣٠٠، ص١ج وسائل اإلثبات،الزحيلي، حممد،  ٤



٩٠ 

 

ألنه لو جاز اإلقرار  ،فاإلقرار أوىل ،لوارث ألن الوصية مل جتز" ١:قال الكاساين 
ألنه ال  ،لإليثار بل هو أوىل من الوصية ألنه مييل إىل اإلقرار اختياراً ،الرتفع بطالن الوصية

إبطال الوصية  ،فكان إبطال اإلقرار ،وباإلقرار يذهب مجيع املال ،ا الثلثيذهب بالوصية إلّ
 ".بالطريق األوىل

  :املعقول: خامساً

 ،كالتهمة بدعواه لنفسه بامليل إليها ،يف إقراره للوارث متهوم يف امليل إليهأنه  - ١
  ٢.دعاؤهإأن ال يقبل إقراره كما ال يقبل  فوجب

أن حجر املرض خيتص مبنع الوارث مما ال مينع منه األجنيب ؛ ألن عطيته  - ٢
وإن احتملها الثلث  ،وعطيته للوارث باطلة ،لألجنيب جائزة إذا احتملها الثلث

 ٣.وجب أن مينع من اإلقرار للوارث وإن مل مينع من إقراره لألجنيبف

مالك عدم وجود التهمة، فإذا وجدت التهمة كان ويشترط اإلمام  :القول الثاين
  ٤.اإلقرار باطالً

  ".همهم ويبطل أن أتيصح إذا مل يت" :وقال مالك" ٥:قال ابن قدامة

مل يقبل  وهو أنه إن كان متهماً ،اختار الروياين مذهب مالك" ٦:قال الشربيين
  ".وهو قوي :قال األذرعي .ا قبلإقراره وإلّ

                                                           

 .٢٢٤، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ١
، املغينوابن قدامة،  .٢٢٤، ص٧، جبدائع الصنائعوالكاساين، . ٣٠،٣١، ص٧، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  ٢
 .٣٣٢،٣٣٣، ص٧ج
 املغين،وابن قدامة،  .٢٢٤، ص٧، جبدائع الصنائعوالكاساين،  .٣٠،٣١، ص٧، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  ٣
 .٣٣٢،٣٣٣، ص٧ج
، ٢، جالبهجة يف شرح التحفةوالتسويل،  .٢٥٨، ص٩ج الذخرية،والقرايف،  .٤٥٧ص ، الكايف،ابن عبدالرب ٤

  .٣٩٩، ص٣، جحاشية الدسوقيالدسوقي، و .٥٢٨ص
 .٣٣٢،٣٣٣، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٥
 .٣١١، ص٢، جمغين احملتاجالشربيين،  ٦



٩١ 

 

منها يف األجنيب،كمن له بنت وابن  ألن التهمة يف الوارث أشد: دليل القول الثاين
أف ،عممل يقبل إلبنته قر، وإن أقر ه قبلالبن عم، هم يف أنه يزوي إبنته ويوصل ألنه ال يت

١.وعلة منع اإلقرار التهمة فاختص املنع مبوضعها ،هاملال إىل ابن عم  

مديناً أم  كان املقر سواًء ،أن إقرار املريض لوارثه صحيح والزم: لثالقول الثا
، وهو قول عند وهذا مذهب الشافعيةكان له ورثة أم مل يكن له ورثة،  ليس مبدين، وسواًء

   ٢.عبدالعزيزوقول أيب ثور وعطاء واحلسن البصري وعمر بن  ،احلنابلة

  ".وكذا يقبل إقراره به الوارث على املذهب كاألجنيب" ٣:قال الشربيين

  ٤:القول الثالثأدلة 

 ،كالصحيح طرداً ،من صح إقراره لغري الوارث صح إقراره للوارث أن كلّ" - ١
 .والسفيه عكساً

 .مبهر الزوجية من صح إقراره بالوارث صح إقراره للوارث كاملقر وألن كلّ - ٢

فكان إقراره مبال للوارث أحق  ،وماالً وواليةً إقراره بالوارث يتضمن نسباًألن  - ٣
 .باجلواز من إقراره بوارث

لغري  كاملقر ،صح إقراره يف املرض ،من صح إقراره يف الصحة وألن كلّ - ٤
 .الوارث

٥ - من إقراره للوارث وألن إقرار املريض بوارث أعم. 

                                                           

 .٣١١، ص٢ج مغين احملتاج،الشربيين،  و .٣٣٢،٣٣٣، ص٧ج ، املغين،ابن قدامة ١
، احلاوي الكبريواملاوردي،  .٢٨١، ص٥، جالعزيز شرح الوجيزوالرافعي،  .٦٧٧، ص٥، جاملهذبالشريازي،  ٢
وابن قدامة،  .٦٩، ص٥، جاية احملتاجوالرملي،  .٣١٠، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .٣٠،٣١، ص٧ج

 .٣٣٢،٣٣٣، ص٧ج املغين،
 .٣١١، ص٢، جمغين احملتاج، الشربيين ٣
 .٣١١، ص٢ج املغين احملتاج،والشربيين،  .٣٠،٣١، ص٧، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  ٤



٩٢ 

 

٦ - يصدق فيها الكاذب ويثوب فيها  ألنه انتهى إىل حالة ،ألن الظاهر أنه حمق
  ".الفاجر

  :ول األولألدلة الق أصحاب القول الثالثمناقشة 

ذه  هذا احلديثأن . "الوصية لوارث، وال إقرار له بالدين" يثدأما احل :أوالً
ضعيف الينهض لالحتجاج، ألن يف سنده نوح بن  "وال إقرار له بالدين": الزيادة أي

١:الزيلعياج، وهو ضعيف، قال در "اود أنه قالاج ضعيف، مث نقل عن أيب دنوح بن در :
غري  "لدينوال إقرار له با"هذه الزيادة " ٢:وقال السرخسي ."فيه كان يضع احلديث"

حديث منقطع، راويه ضعيف ال حيتج " ٣:وقال البيهقي، "مشهورة، وهو حديث مرسل
  ".خيرب الناس بذلك ملكرهمبثله، ونوح بن دراج كذاب خبيث قضى سنني أعمى ومل 

كذلك  - رضي اهللا عنهما - املروي من عمر وابنه عبداهللا :األول أما األثر :ثانياً
وكذلك هو معارض ملا روى ابن حزم عن ابن  ".قلت غريب" ٤:ضعيف، قال الزيلعي

ده، له ومل يقيفأطلق الرجل املقر ٥"نه جائزاملريض بدين لرجل فإ أقرإذا ": أنه قال �عمر
   .ومل خيص اً فعمكان وارثاً أم أجنبي سواًءفيصح إقرار املريض آلخر 

ضعيف، ألن يف إسناده جابر اجلعفي وهو  ،حيما روي عن شر :وأما األثر الثاين
   ٦.، كما قال ابن حجرضعيف

وأما دعوى اإلمجاع، واعترض عليه بأن هذا اإلمجاع، إمجاع سكويت،  :ثالثاً
لف يف اإلحتجاج به، واألصل يف اإلمجاع أن نعلم عدم املخالف، واإلمجاع السكويت خمت

                                                           

 .١١١، ص٤، جنصب الراية ألحاديث اهلدايةالزيلعي،  ١
 . ٣١، ص١٨ املبسوط،الطوسي،  ٢
 . ٨٥، ص٦، جالسنن الكربىالبيهقي،  ٣
 .١١١، ص٤، جنصب الرايةالزيلعي،  ٤
  .٢٥٤صط، .دمطبعة املنريية،  ، القاهرة،٨ج احمللى،، )هـ١٣٥٠( ابن حزم، أبوحممد علي بن أمحد األندلسي، ٥
، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )هـ١٣٧٩(ابن حجر، اإلمام احلافظ أمحدبن علي بن حجر العسقالين،  ٦
  .٣٧٥ص، ١طداراملعرفة،  ، بريوت،٥ج



٩٣ 

 

 �وليس أن النعلم له خمالفاً، على أن هذا األمر اليصح إدعاء اإلمجاع فيه، ألن ابن عمر
  ١.خالف فيه

وأما القياس، فهو قياس مع الفارق، ألن الوصية إنشاء تصرف إداري، أما  :رابعاً
  ٢.فهو إخبار بثبوت احلق يف الذمة سابقاً اإلقرار

  :الدليل املعقول :خامساً

 ،فهو أنه لو لزم هلذا املعىن ،اجلواب عن قوهلم أنه متهوم يف إقراره  - ١
املرض يف و ،به يف الصحةساد إقراره كالدعوى استوى ما أقرف

واملرض يف الرد  ،ه لنفسه يف الصحةءدعاإاإلبطال كما استوى حال 
ريض أبعد عن التهمة من الصحيح ؛ ألا حال جيتنب على أن امل

يف  �وخيلص الطاعة ولذلك قال أبو بكر اإلنسان فيها املعاصي
 �وهذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول اهللا" :�عهده إىل عمر

عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده باآلخرة يف احلال اليت يؤمن فيها 
  ٣."الكافر ويتقي فيها الفاجر

أن حجر املريض خيتص بالوارث دون  ،وأما اجلواب عن قوهلم  - ٢
فهو أنه ملا اختص ببطالن اإلقرار الختصاصه ببطالن العطية  ،غريه

كما بطلت  ،القتضى أن يبطل إقراره لألجنيب فيما جاوز الثلث
ويف الفرق بني إقراره لألجنيب وعطيته فيما  ،عطيته فيما جاوز الثلث
 ٤.ى الفرق بينهما يف حق الوارثزاد على الثلث دليل عل

  

  

                                                           

 .٣٠٠، ص٢، جوسائل اإلثباتالزحيلي،  ١
 .٣٠١، ص٢املصدر السابق، ج ٢
 .٣١، ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ٣
 .٣١، ص٧ج املصدر السابق، ٤



٩٤ 

 

  :القول الثاين أصحاب القول الثالث لدليل مناقشة

تبارها عافوجب  ،عتبارها بنفسهاافإن التهمة ال ميكن  ،مالك ال يصحما ذكره 
١.عترب يف الوصية والتربع وغريمهااوكذلك  ،تها وهو اإلرثمبظن   

  :الترجيح

 ،رأي الشافعية حيجرأميل إىل ت ،املسألةيف هذه وأدلتهم بعد عرض آراء الفقهاء 
ل على عدم صدقه يف وهو صحة إقرار املريض مرض املوت للوارث مامل توجد قرائن تد

واألصل كذلك إحسان الظن مامل  ،هذا اإلقرار، وذلك ألن األصل يف املسلم الصدق
أداء يف مثل هذه احلاالت حيرص على ل على عكس ذلك، وألن اإلنسان توجد قرائن تد

احلقوق وردا ليالقي ربمة من الديون، كما أنه الجيوز رفض ذه سليم الها إىل أصحا
ده فهو وما دام الزال مالكاً رش. ذا من تضييع احلقوق على أصحااإقراره ملا يف ه

وينبغي إمضاؤها حلق اآلخرين إال عند ظهور قرينة  ،وسواها مسؤول عن تصرفاته املالية
  .همةتدل على وجود الت

  ةاجلعفري إقرار املريض عند: املطلب الثاين
  .اختلف فقهاء اجلعفرية يف إقرار املريض إذا مات يف مرضه على أربعة أقوال

يصح إقرار املريض يف مرضه للوارث واألجنيب، وأنه ميضي من أصل : القول األول
هو قول و وانتفاء التهمة يف إقراره، ومن ثلث التركة إن كان متهماً، املال مع عدالة املقر

  ٢.وصاحب اجلواهري، والشهيد األول والثاين كركي، و العالمة احللّوال، احملقق احللي

                                                           

 .٣٣٢،٣٣٣، ص٧، جاملغينابن قدامة،  ١
جعفر كوثر : حتقيق، ٣ج، غاية املرام يف شرح شرائع اإلسالم ،)هـ١٤٢٠( صمريي، مفلح بن حسن،الراشد  ٢
الشهيد و .١١٩، ص٣، جشرائع اإلسالمواحملقق احللي،  .٤٤٢-٤٤٠ص ،١طداراهلادي،  بريوت،عاملي، ال

: حتقيق، ٣ج اخلالف، ،)هـ١٤٠٧( والطوسي، أبوجعفر حممدبن حسن، .٩٤، ص١١، جمسالك األفهامالثاين، 
مكتبة  قم،عراقي، الشهرستاين، والشيخ مهدي طه جنف، والشيخ جمتىب الراساين، وسيدجواد اخلالشيخ علي 
 =والعالمة.١٤٧،١٤٨، ٢، جتذكرة الفقهاءوالعالمة احللي، . ٣٦٨ص ،١ط إلسالمية، قم، إيران،اإلنتشارات ا



٩٥ 

 

  :أدلة القول األول

عن رجل  �سألت أبا عبداهللا": بن حازم، قال عن صفوان عن منصور - ١
عطه الذي أإن كان امليت مرضاً ف": لأوصى لبعض ورثته أن له عليه ديناً فقا

 ١."أوصى له

عن  �سألت أبا عبداهللا": لوعن هشام بن سامل عن إمساعيل بن جابر قا - ٢
جيوز عليه إذا أقر به دون ": وهو مريض بدين له عليه قال ،لوارث له رجل أقر

 ٢."الثلث

رجالً سألت أبا عبداهللا عن امرأة استودعت ": وعن العالء بياع السابري قال - ٣
 ،"له إن املال الذي دفعته إليك لفالنة": فلما حضرها املوت قالت ،ماالً

إنه كان لصاحبتنا مال والنراه ": وماتت املرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له
إن كانت ": أفيحلف هلم فقال ،"إال عندك فاحلف لنا ما هلا قبلك شيء

ويصح األمر على ما  ،حيلف همة فالوإن كانت مت ،فليحلف هلم ،مأمونة عنده
  ٣."كان فإمنا هلا من ماهلا ثلثه

: لوارث بدين فقال قلت له الرجل يقر": قال �ليب عن أيب عبداهللاوعن احل - ٤
  ٤."جيوز إذا كان ملياً"

  

                                                                                                                                                                       

جامع اخلالف والوفاق  ،)هـ١٤٢١( قمي،الوالسبزواري، علي مؤمن  .٤١٤، ص٢ج قواعد األحكام،احللي، =
زمينه سازان ظهور إمام  قم،بريجندي، الشيخ حسني حسين ال: ، حتقيقبني اإلمامية وبني أئمة احلجاز والعراق

جواهر والنجفي،  .٢٠٨،٢٠٩، ص٩، ججامع املقاصد يف شرح القواعدكركي، الو .٣٣٢ص، ١طعصر
  .١١٦، ص٣٥، جالكالم

  .٢٩١، ص١٩، جوسائل الشيعةر العاملي، احل ١
 .٢٩٢، ص١٩املصدر السابق، ج ٢
 .٢٩١، ص١٩املصدر السابق، ج ٣
 .٢٩٣، ص١٩املصدر السابق، ج ٤



٩٦ 

 

 سواًء ،من أصل مالهوأنه مضي ار املريض يف مرضه مطلقاً، إقريصح : القول الثاين
  ١.احللي وهو قول ابن إدريس. هماً أو غري متهمكان مت سواًء كان لوارث أو غري وارث،

    :أدلة القول الثاين

$*: قوله تعاىل -١ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θçΡθ ä. tÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡ É) ø9 $$Î/ u !# y‰pκà− ¬! öθs9 uρ #’ n?tã 

öΝ ä3Å¡ à�Ρr& Íρr& È øy‰Ï9≡ uθ ø9 $# tÎ/ t� ø%F{$# uρ&٢ 

النفس هو اإلقرار، وذلك عام يف مجيع األحوال، لكل والشهادة على : وجه الداللة
٣.أحد، والتخصيص حيتاج إىل الداللة

 

: العاملي يف الوسائل، وقالراحلبعموم احلديث الذي أخرجه وكذلك استدلوا   - ٢
إقرار ": أنه قال �ستدالل عن النيبمائنا يف كتب االوروى مجاعة من عل"

 ٤."العقالء على أنفسهم جائز

الوارث، ولكن أنه ميضي من الثلث  للوارث وغريأن إقرار املريض : ثالقول الثال
، )الوارث غري(ا إن كان ألجنيب متهماً أو غري متهم، وأم كان املقر سواًء ،إن كان لوارث
كتابه  ي يفوهو قول احملقق احللّ .ة من أصل التركة، ومعها من الثلثمع عدم التهم

 .املختصر النافع يف فقه اإلمامية

ومل " ٥ :صمريي، صاحب كتاب غاية املرام يف شرح شرائع اإلسالمالقال راشد 
  .وجهه اجلمع بني األقوال والروايات أجد به قائالً غريه، ولعلّ

                                                           

مكتبة  ، قم،٣ج، السرائر لتحرير الفتاوى ،)هـ١٤١٠( بن أمحد، بن منصور يس احللي، حممدابن إدر ١
 .٢١٧ص، ٢، طاإلنتشارات اإلسالمية

  ).١٣٥(اآلية : سورة النساء ٢
  .٣٦٨، ص٣ج اخلالف،الطوسي،  ٣
 .١٨٤، ص٢٣، جوسائل الشيعةر العاملي، احل ٤
 .٤٤٢، ص٣ج ،اإلسالمغاية املرام يف شرح شرائع صمريي، الراشد  ٥



٩٧ 

 

يصح إقرار املريض لغري الوارث، وينفذ من أصل التركة مطلقاً، : القول الرابع
ولكن ينفذ من  ،لوارث يصح متهماً أو غري متهم، وكذلك إقرار املريض كان املقر سواًء

   ١.ا من أصل التركة، وهو قول ابن محزةالثلث إن كان متهماً، وإلّ

  :الترجيح

إقرار املريض يف  ةصح والراجح واملعتمد عند فقهاء اجلعفرية هو القول األول، وهو
وانتفاء التهمة يف إقراره،  مرضه للوارث واألجنيب، وأنه ميضي من أصل املال مع عدالة املقر

  ٢.كان للوارث أو لغري الوارث سواًء ومن ثلث التركة إن كان متهماً

  خلمسةيراين ومقارنته باملذاهب اإقرار املريض يف القانون املدين اإل: طلب الثالثامل
واحلجر عليه فيها، وليست هناك  ضن املدين اإليراين لتصرفات املرييتعرض القانو مل

مادن إقرار املريض يف مرض موته، ولذلك تطبق هذه املسألة يف الرجوع إىل الرأي ة تبي
وهو إقرار املريض يف مرضه للوارث واألجنيب، ميضي  .ةاجلعفريالشيعة ذهب ميف الراجح 

وانتفاء التهمة يف إقراره، ومن ثلث التركة إن كان متهماً  من أصل املال مع عدالة املقر
اجلمهور من أهل السنة وهو رأي وهذا الرأي اتفق مع . غري الوارثكان للوارث أو ل سواًء

تنفيذ لوأما بالنسبة كان للوارث أو لغري الوارث،  يف صحة إقرار املريض سواًء الراجح
أهل  مجهورملا ذهب إليه  خمالف ةالراجح عند اجلعفريف ،من أصل املال أو من الثلث اإلقرار

به، أن اإلقرار ينفذ من أصل املال مطلقاً مهما بلغ املقر أهل السنة مجهور يرى السنة، حيث
وجود هو التفريق بني حالة وجود التهمة و عدم وبينما رأي املختار عند فقهاء اجلعفرية، 

هناك  ، وقالوا عند وجود التهمة من الثلث وعند انتفاء التهمة من أصل املال، ولكنالتهمة
ك وجود القرينة الظاهرة بتملّ ولكن عند الثلث، ذ منينفبعض فقهاء أهل السنة يرون الت

  .الشيء خالل مرضه، وهوقول عند احلنفية و رواية عند احلنابلة

                                                           

آية اهللا  إنتشارات مكتبة قم، الوسيلة إىل نيل الفضيلة، ،)هـ١٤٠٨( بن علي، ابن محزة، أبو جعفر حممد ١
  .٢٨٤ص، ١طنجفي، الرعشي امل
 .٤٤٢، ص٣، جغاية املرام يف شرح شرائع اإلسالمصمريي، الراشد  ٢



٩٨ 

 

  :الترجيح

قول مجهور أهل السنة يف إقرار املريض، بأنه ح يرجت بعد هذا العرض أميل إىل
كان متهماً  ًءكان للوارث أو غري الوارث، وسوا صحيح وينفذ من أصل املال مطلقاً، سواًء

من اجلعفرية، وكذلك ذهب  ياحللّ ابن إدريس ذا القولقال كذلك أو غري متهم، و
واستدل هلذا  ،روديجكما قال لن ،ختيار هذا القولإىل ا اح القانون املدين اإليراينشر

ح القانون يصرأن ثبوت احلق يف مال املورث قبل وفاته حيتاج إىل  ألن" :االختيار وقال
حتياط ألجل منفعة الورثة االوال جيوز األخذ جبانب  يوجد ذلك يف القانون،بذلك، وال

 .م على توزيع اإلرثوكذلك ألن الديون تتقد ١".بدون أمر من واضع القانون

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، ٦ط، انتشارات أمري كبري، ، طهران١ج، دانشنامه حقوقي ،)هـ١٣٧٦( جعفر، رودي، حممدجلنالجعفري  ١
  .٥٦٨ص



٩٩ 

 

   اخلمسة والقانون املدين اإليراينإقرار الصيب يف املذاهب : بحث الثاينامل

  تعريف الصيب: املطلب األول
  الصيب لغةًتعريف : أوالً

: ، قال الرازيالصغر واحلداثة: ة منها يطلق الصبا على معان عد :ص ب ا )صبا  (
الصباِء إذا فتحت مددت و ،صيب بني الصبا :ويقال ،صبيانلصبي الغالم واجلمع صبية وا "

قال ابن  .١"واجلمع الصبايا مثل مطية ومطايا ،واجلارية صبِيةٌ ،وإذا كسرت قصرت
واملصدر  والصبية لغةً ،والصبا صبا صبوا وصبوا وصىب وصباء والصبوة مجع الصيب: "منظور
   ٢."يف صغره :أي ،رأيته يف صبائه :وقال غريه ،يف صغره :أي ،رأيته يف صباه :يقال ،الصبا

مال إىل  :أي ،صبواًمنه تصابى وصبا يصبو صبوةً و :يقال ،الصبا أيضا من الشوقو
الصبوة جهلة الفتوة واللهو من الغزل ومنه ) صبا (  :ويف لسان العرب  ٣.اجلهل والفتوة

  ٤.التصايب

  تعريف الصيب اصطالحاً: ثانياً
ف ابن منظور بقولهمعىن االصطالحي الصيب الخيتلف عن معىن اللغوي، وقد عر :

  ٥".وعلى هذا فالصبا أخص من الصغر ،والصيب من لدن يولد إىل أن يفطم"

  

                                                           

، القاهرة، مصر، املطبعة الكلية على نفقة خمتار الصحاح، )ـه١٣٢٩(الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر،  ١
  ..٦٠٩، ص١صاحبها عبداهللا حممد الكتيب، ط

، القاهرة، مصر، داراملعارف، ٢٧، جلسان العرب، )ت.د(ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،  ٢
 .٢٣٩٧ط، ص.د
 .٦١٠، صخمتار الصحاحالرازي،  ٣
 .٢٣٩٧، ص٢٧ج ، لسان العرب،ابن منظور ٤
 .٢٣٩٧، ص٢٧املصدر السابق، ج ٥



١٠٠ 

 

  .مراحل الصغر :ثالثاً
  :ر إىل مرحلتنيتنقسم مراحل الصغ

 .مرحلة عدم التمييز  - أ

  .مرحلة التمييز   -  ب

 ،والتثقيل مبالغة ،فصلته من غريهو ،عزلتهمن باب باع ) ميزا ( مزته : "قال الفيومي
›u”�Ïϑu �ذلك يكون يف املشتبهات حنوو Ï9 ª!$# y]Š Î6 y‚ ø9 $# zÏΒ É=Íh‹ ©Ü9$# � يف املختلطات و ١

≈“ρâ#) �حنو tF øΒ $# uρ tΠ öθu‹ ø9 $# $ pκš‰r& tβθ ãΒÌ� ôf ãΚø9 الفقهاء و ،الشيء انفصل عن غريه) تميز ( و٢  � #$
كأنه مأخوذ و ،نتهى إليها عرف مضاره ومنافعهإذا ا املراد سنو ،)سن التمييزِ (  :يقولون

امن ميزت األشياء إذا فر بعض الناس يقولو .قتها بعد املعرفة:  ) ييزمقوة يف الدماغ ) الت
  :وعلى هذا ٣".يستنبط ا املعاين

  .منذ الوالدة إىل التمييز منتبدأ  )زعدم التمييمرحلة ( :املرحلة األوىل

التمييز بني  منذ قدرة الصغري على منتبدأ  )مرحلة التمييز( :املرحلة الثانيةو
  .ق به بني النفع والضررإدراك يفر أن يكون له مبعىناألشياء، 

أن التمييز ليس له سن معينة يعرف ا ، فقد يصل الطفل إىل مرحلة : ويالحظ 
ولكن  .وتنتهي هذه املرحلة بالبلوغر إىل ما قبل البلوغ ، التمييز يف سن مبكرة ، وقد يتأخ

  .تدل على التمييز أمارات التفتح والنضوج

                                                           

 ).٣٧(اآلية : سورة األنفال ١
 ).٥٩(اآلية : سورة يس ٢
وزارة املعارف : ، القاهرة٢، جالشرح الكبريمصباح املنري يف ) م١٩٢٢(الفيومي، أمحدبن حممدبن علي املقري،  ٣

التوقيف على ، )ـه١٤١٠(وانظر، املناوي، حممد، عبدالرؤوف، . ٨٠٧، ص٥العمومية، املطبعة األمريية، ط
الدكتور، حممد رضوان الداية، بريوت، دارالفكر املعاصر، ودمشق، دارالفكر، د،ط، : حتقيق مهمات التعاريف،

  .٢٠٦ص



١٠١ 

 

  إقرار الصيب عند املذاهب اخلمسة :الثاينطلب امل
ز إما مأذون له بالتجارة أو غري ز، واملميز أو غري مميالصيب إما ممي: حترير حمل النزاع

  . مأذون له بذلك

اتفق العلماء على أن الصيب غري املميز اليصح منه التصرفات : زأما الصيب غري املمي
  .مث اليصح إقراره، فاليصح بيعه والطالقه، ومن ١القولية

زوأما الصيب املمي :ز على قولنيفقد اختلف الفقهاء يف صحة إقرار الصيب املمي:  

أن الصيب املميز إذا كان مأذوناً يصح يف القدر املأذون فيه، وذهب  :القول األول
  ٢.إىل هذا القول احلنفية واحلنابلة

  ".له فيصح إقراره باملال الصيب مأذوناً" ٣:قال ابن عابدين

وإن  ،عليه مل يصح إقراره فإن كان حمجوراً ،زوأما الصيب املمي" ٤:قال ابن قدامة
  ".له صح إقراره يف قدر ما أذن له فيه كان مأذوناً

  :أدلة القول األول

  ألنه لو مل ،له فيصح إقراره باملال لكونه من ضرورات التجارة الصيب مأذوناً  - ١

 ٥.يعامله أحديصح إقراره ال  - ٢

وألن اإلذن يدل على  يصح تصرفه فصح إقراره كالبالغ، ،ألنه عاقل خمتار -٣
حيث ال يصح  ،عقله خبالف ما ليس من باب التجارة كاملهر واجلناية والكفالة

واجلناية  ،ألن التجارة مبادلة املال باملال واملهر مبادلة مال بغري مال ،إقراره ا
                                                           

، مغين احملتاجوالشربيين،  .٢٥٨، ص٩ج الذخرية،والقرايف،  .٢٢٢، ص٧، بدائع الصنائعالكاساين،  ،انظر ١
 .١١٩، ص٣، جشرائع اإلسالمواحملقق احللي،  .٢٦٢، ص٧، جاملغينوابن قدامة،  .٣٠٨، ص٢ج
، املغين وابن قدامة، .٣٥٣، و٨ج حاشية ابن عابدين،ابن عابدين، و .٢٢٢، ص٧ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ٢
 .٢٦٣، ٧ج
 .٣٥٣، ص٨، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،   ٣
 .٢٦٣، ص٧جاملغين، ابن قدامة،   ٤
 .٢٢٢، ص٧ج بدائع الصنائع،والكاساين،  .٣٥٣، ٨ج حاشية ابن عابدين،ابن عابدين،  ٥



١٠٢ 

 

والنائم واملغمى  ،فال تدخل حتت اإلذن والكفالة تربع ابتداًء ،ليست مببادلة
 ١.عليه كاجلنون لعدم التمييز وإقرار

 ٢.صح إقراره كالبالغ ،من صحت وصيته القياس على الوصية، بأنّ -٤

  ٣.يصح بناء على صحة إسالمه وجواز عقده بإذن وليه -٥

كان مأذوناً أوغري مأذون،  سواًء ،ز اليصح مطلقاًأن إقرار الصيب املمي: القول الثاين
  ٤.ذهب إىل هذا القول الشافيعة واملالكية و اجلعفرية

يصح إقرار قال صاحب اإلشراف وهو القاضي عبدالوهاب ال" ٥:قال القرايف
  ".املراهق

واملغمى عليه ومن زال عقله بعذر كشرب وانون  إقرار الصيب" ٦:الشربيين وقال
  ".المتناع تصرفهم ،الغ دواء وإكراه على شرب مخر

  :أدلة القول الثاين

رفع القلم عن ثالث، عن ": قالحيث  �رسول اهللاستدلوا بعموم قول   - ١
 ٧."النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت حيتلم، وعن انون حىت يعقل

 ٨.وألنه ال تقبل شهادته وال روايته فأشبه الطفل ،وألنه غري بالغ فأشبه الطفل - ٢

  

                                                           

 .٣٥٣، ص٨، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، و .٢٦٣، ص٧، جاملغينابن قدامة،  ١
 .٥، ص٧ج بري،احلاوي الكتاملاوردي،  ٢
 .٥، ص٧املصدر السابق، ج ٣
، ٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .٤، ص٧ج احلاوي الكبري،واملاوردي،  .٢٥٨، ص٩ج الذخرية،القرايف،  ٤

 .١١٩، ص٣ج شرائع اإلسالم،واحملقق احللي، . ٣٠٨ص
 .٢٥٨، ص٩ج الذخرية،القرايف،  ٥
 .٣٠٨، ص٢ج مغين احملتاج،الشربيين،  ٦
 .٥٧ص ،سبق خترجيه ٧
 .٢٦٣، ص٧ج املغين، ان قدامة، ٨



١٠٣ 

 

  "...رفع القلم" حديثعن أصحاب القول األول  جواب

  ١.حممول على رفع التكليف واإلمث "...ملرفع الق "قالوا أن احلديث 

  :اين ألدلة القول األولالقول الثأصحاب مناقشة 

عدم  وهذا خطأ ألنّ .وأما استدالل بأن من صحت وصيته صح إقراره كالبالغ"
وألن كل إقرار منع منه اجلنون منع منه الصغر  ،التكليف مينع من صحة اإلقرار كاجلنون

ن يصح إسالمه وجيوز أن مم ،وألن األصل الذي بين عليه جواز إقراره ،كاإلقرار بالبدن
وأما قياسه على الوصية ففي جواز  .جيوز عقدهمه بل اليصح إسالمه والنسلّال ،عقده

   :وصيته قوالن

   .فعلى هذا سقط السؤال :باطلة :أحدمها

به  أن يف لزوم إقراره إضراراً :فعلى هذا الفرق بني إقراره ووصيته .جائزة :ينوالثا
 ٢".به فأمضيت ويف صحة وصيته رفقاً .فسقط

إقرار الصيب املميز غري أن القول الثاين وهو ترجيح إىل لكن بعد هذا العرض أميل و
  .صحيح

  مسةومقارنته باملذاهب اخللصيب يف القانون املدين اإليراين إقرار ا: طلب الثالثامل 
اقرار كننده بايد بالغ : (من القانون املدين اإليراين) ١٢٦٢(فقد وردت يف املادة 
الغاً وعاقالً وقاصداً و ب جيب أن يكون املقر(: ترمجتها. ٣...)وعاقل وقاصد وخمتار باشد

القاصد  غريكذلك و ،ماوعلى هذا اليصح إقرار الصغري وانون يف حالة جنو ).خمتاراً
  .واملكره

                                                           

 .٢٦٣، ص٧السابق، ج املصدر ١
 .٤،٥، ص٧، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  ٢
 .٧٥٥ص، قانون مدين درنظم حقوقي كنوينكاتوزيان،  ٣



١٠٤ 

 

شراح ك بعض متس كما نالحظ أن لفظ الصغري يف هذه املادة مطلق، ولذلك
زاً أو كان الصيب ممي سواًء ،القانون املدين اإليراين على هذا اإلطالق، والجييزون إقرار الصيب

  ١.كان غري مميزاً
خمالف ملا ذهب إليه فقهاء احلنفية  القانون املدين اإليراين أنّ ،سألةيف هذه املو

ز إذا كان مأذوناً يصح يف القدر املأذون فيهواحلنابلة، بأن الصيب املمي.  
هذا الرأي موافق ملا ذهب اليه من فقهاء املالكية والشافعية و اجلعفرية، وهو لكن و

رفع ": حيث قال �عن النيب �اه علي بن إيب طالبمارو لعموم الراجح عندي واهللا أعلم
وعن الصيب حىت حيتلم، وعن انون حىت  ،القلم عن ثالث، عن النائم حىت يستيقظ

   ٢."يعقل
وعن الصيب حىت " -رضي اهللا عنها - من حديث أم املؤمنني عائشة آخر لفظيف و

ز، وختصيصه حيتاج إىل دليل، وليس هناك ز وغري املمييشمل الصيب املمي عاموهذا  ٣".يبلغ
  .ز خيرج من هذا العامالصيب املميدليل يدل على أن 

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           

 .مصطلح اإلقرار ،٥٦٤، ص١، جدانشنامه حقوقيرودي، جلنالجعفري انظر، ١
 .٥٧، صسبق خترجيه ٢
وكذلك  .٣١٧ماجيوز كتابته من املماليك، ص: كتاب املكاتب، باب، ١٠ج، الكربى السننأخرجه البيهقي يف  ٣

، ٢ج ،�عن علي مسندهوأمحد يف  .٤٤٠٢احلديث ، رقم ٤٨١ص ،�عن علي سننهأخرجه أبوداود يف 
 . ٩٤٠احلديث رقم  .٢٥٤ص



١٠٥ 

 

  إقرار السفيه: بحث الثالثامل
  تعريف السفيه: املطلب األول

 تعريف السفيه لغةً: أوالً

) سفيه ( فهو) سفَاهةً ( بالضم) سفُه ( و ،من باب تعب) سفَها ( 
) سفه ( وأصله اخلفة و ،العقلنقص يف ) السفَه ( و) سفَهاُء ( واجلمع  ،)سفيهةٌ(األنثىو

سفه ( ، )سفيه ( أو قلت له إنه  ،)السفَه ( نسبته إىل) تسفيها ) ( ته سفَّه( و ،احلق جهله
 (فَهلْم ،السفَّةُ احلفاهة خوالس فاهلْم ،والسوقيل  ،ة واحلركةوأَصله اخلفّ ،وقيل نقيض احل

سفه حلْمه ورأْيه ونفْسه سفَهاً وسفاهاً وسفاهة وقد ،ضوهو قريب بعضه من بع ،اجلهل
فَه١.محله على الس  

ومنه قيل زمام سفيه كثري  ،ة يف البدنالسفه خفّ" ٢:قال الراغب اإلصفهاين
ة النفس لنقصان العقل وىف األمور واستعمل يف خفّ ،وثوب سفيه ردئ النسج ،االضطراب

بطر  حنو ،فه نفسه وأصله سفه نفسه فصرف عنه الفعلفقيل س ،الدنيوية واألخروية
Ÿω*قال يف السفه الدنيوي  .معيشته uρ (#θ è?÷σ è? u !$ yγ x� �¡9$# ãΝ ä3s9≡ uθ øΒ r&  ÉL©9 $# Ÿ≅ yè y_ ª!$# ö/ ä3s9 $ Vϑ≈ uŠ Ï% 

öΝ èδθè%ã— ö‘ $# uρ $ pκ� Ïù öΝ èδθÝ¡ ø. $# uρ (#θ ä9θè%uρ öΝ çλ m; Zω öθ s% $]ùρâ÷÷ê ¨Β&وقال يف األخروي٣ ، :*…çµ ‾Ρr&uρ 

šχ%x. ãΑθ à) tƒ $ uΖåκ� Ï� y™ ’ n? tã «!$# $ VÜ sÜx©&فهذا من السفه يف الدين وقال ٤ :*# sŒ Î)uρ Ÿ≅Š Ï% 

öΝ ßγ s9 (#θ ãΨ ÏΒ# u !$ yϑx. ztΒ# u â¨$ ¨Ζ9 $# (# þθ ä9$ s% ß ÏΒ÷σ çΡr& !$yϑx. z tΒ#u â!$ yγ x� �¡9 $# 3 Iω r& öΝ ßγ‾ΡÎ) ãΝ èδ â!$ yγ x� �¡9 $# 

                                                           

مومية، مصر، املطبعة وزارة املعارف الع ،القاهرة، ٢ج، مصباح املنري يف الشرح الكبري، )م١٩٢٢(الفيومي، ١
. ٢٠٣٢، ص١دارصادر، ط ،بريوت، ٢٢ج، لسان العرب ،)ت.د(، وابن منظور. ٣٨٠، ص٥األمريية، ط
الس الوطين  ،عبدالكرمي الغرباوي، الكويت: حتقيق، ٣٦ج تاج العروس،، )م٢٠٠١. هـ١٤٢٢(والزبيدي، 

 . ٤٠٤-٣٩٧، ص١للثقافة والفنون و األدب ط
صفوان عدنان داودي، : ، حتقيقاملفردات يف غريب القرآن، )هـ١٤١٢( بن حممد، راغب اإلصفهاين، حسني ٢

  . ٤١٤، ص١الدار الشامية، ط ،دارالعلم، وبريوت ،دمشق
  ).٥(اآلية : سورة النساء ٣
  ).٤(اآلية : سورة اجلن ٤



١٠٦ 

 

Å3≈ s9 uρ āω tβθ ßϑn=ôè tƒ&١ م هم السفهاء يف تسمية املؤمنني سفهاءه فنبوعلى ذلك قوله  ،أ

*ãΑθ à) u‹ y™ â !$ yγ x� �¡9 $# zÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ tΒ öΝ ßγ9 ©9 uρ  tã ãΝ ÍκÉJn=ö6 Ï% ÉL ©9 $# (#θ çΡ% x. $yγ ø‹ n=tæ 4 ≅è% °! ä− Î�ô³ pR ùQ$# 

Ü> Ì� øóyϑø9 $# uρ 4 “Ï‰öκu‰  tΒ â!$ t± o„ 4’ n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ •Β&.٢  

   اصطالحاًتعريف السفيه : ثانياً

بأن السفيه هو الذي ): "٩٤٦(فقد عرفت جملة األحكام العدلية السفيه يف مادة 
والذين  ،ويضيع أمواله ويتلفها باإلسراف ،ويبذر يف مصارفه ،يصرف ماله يف غري موضعه

 ،ومل يعرفوا طريق جتارم ومتتعهم حبسب بالهتهم ،ال يزالون يغفلون يف أخذهم وإعطائهم
  ٣."من السفهاء وخلو قلوم يعدون أيضاً

وهو اتباع اهلوى  ،والسفه هو العمل خبالف موجب الشرع" ٤:قال السرخسي
  ."وترك ما يدل عليه العقل واحلجى

  
  إقرار السفيه يف املذاهب اخلمسة: طلب الثاينامل

  حترير حمل النزاع:أوالً
 ،حاالت، إما أن يكون إقراره يف احلدود والقصاص ار السفيه الخيلو من ثالثإقر 

  .وإما يكون يف غري املال كالطالق و الظهار واخللع ،وإما يكون يف املال

ولكن اتفق الفقهاء على أن إقرار  ،أما إقرار السفيه يف احلدود ليس يف جمال حبثنا
  ٥.تهماً يف حق نفسهالسفيه يف احلدود والقصاص صحيح، ألنه ليس م

                                                           

  ).١٣(اآلية : سورة البقرة ١
  ).١٤٢(اآلية : سورة البقرة ٢
  . ١٨٥، صجملة األحكام العدليةهاء يف اخلالفة العثمانية، جلنة مكونة من عدة علماء وفق ٣
  .١٥٧، ص٢٤ج املبسوط،السرخسي،  ٤
 .١٠٥، ص٣٥ج ،جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم ،والنجفي .٦١٢، ص٦ج املغين، ابن قدامة، ٥



١٠٧ 

 

اختلف الفقهاء يف إقرار السفيه يف غري املال كاالطالق والظهار واخللع على و
هو اإلقرار باألموال  ،يف هذا املبحث هألن ما أحبث ،ال نتعرض هلذا اخلالف، كذلك قولني

  .فحسب

 الف بني الفقهاء على ثالثة أقوال، وهذافهو يف موضع خيف املال إقرار السفيه وأما 
    .هنا أناقشهأن أريد  هو

  اختالف الفقهاء يف إقرار السفيه يف املال: اًنيثا
  :كما أشرنا أن الفقهاء اختلفوا يف إقرار السفيه على املال على ثالثة أقوال

 ،أن إقرار السفيه يف أمواله صحيح، وذهب إىل هذا الرأي أبوحنيفة: القول األول
  ١.ألنه اليقول باحلجر على السفيه أصالً

ليس مبحجور عن  -الرمحة عليه-حنيفة يبأما السفيه فعند أ" ٢:قال الكاساين
  ".وحاله وحال الرشيد يف التصرفات سواء ،التصرفات أصالً

، وإحلاقه وألن يف سلب واليته إهدار آدميته ،ألنه خماطب عاقل: دليل القول األول
  ٣.عليه من التبذير وذلك أشد ،بالبهائم

إىل أن  واجلعفرية بعض املالكية وبعض احلنابلة،الشافعية ووذهب : القول الثاين
  ٤.إقرار السفيه اليصح يف أمواله

                                                           

اجلوهرة  ،)ت.د( احلداد، واليمين، أبوبكر بن علي بن حممد .١٧١، ص٧، جبدائع الصنائع الكاساين، ،انظر ١
، اللباب يف وامليداين، عبدالغين .٢٩٤صط، .دقانية، احلمكتبة  ، باكستان،١ج القدوري، املنريية على  خمتصر

 .٦٨، ص٢ج شرح الكتاب،
 .١٧١، ص٧ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ٢
، ٢، جلكتاباللباب يف شرح اوامليداين،  .٢٩٤، ص١، جاجلوهرة املنريية على خمتصر القدورياليمين،  ٣

 .٦٨ص
البيان والتحصيل والشرح ، )م١٩٩٨. هـ١٤٠٨(ابن رشد، أبو وليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب،  ٤

، ١طدار الغرب اإلسالمي،  بريوت،الدكتور حممد حجي، : حتقيق، ١٠، جوالتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة
 =احلاويواملاوردي، .٧٧، ص٥، جالوجيزالعزيز شرح والرافعي،  .٣١٨، ص٣ج الوسيط،والغزايل،  .٦٣ص



١٠٨ 

 

 .ومل حيلف طالب احلق ،ره يف مرياثهوإن كان سفيهاً مل جيز إقرا" ١:قال ابن رشد
  ".نعم: إن إقراره ال يلزمه ؟ قال  وهذا قول مالك يف السفيه: قلت 

مبال حكم إقرار السفيه باملال مل يلزم إقراره فيه ما كان  وإن أقر" ٢:قال املاوردي
  ".احلجر عليه باقياً

مبال كالدين أو مبا يوجبه كجناية اخلطأ وشبه  أن السفيه إذا أقر" ٣:وقال ابن قدامة
  ".مل يقبل إقراره به ،العمد وإتالف املال وغصبه وسرقته

  :أدلة القول الثاين

  .يصح إقراره باملال كالصيب وانونفلم  ،هألنه حمجور عليه حلظّ" - ١

به ألنه يتصرف يف ماله مث يقر ،لو قلنا إقراره يف ماله لزال معىن احلجر ناوأل - ٢
لهفيأخذه املقر. 

٣ - مبا هو ممنوع من التصرف فيه كإقرار الراهن على الرهن واملفلس  وألنه أقر
  ٤ ".على املال

يل التجارة كالبيع والشراء صرفات املالية فيما هو من قبإن ت: القول الثالث
  ٥.ذن له الويل، وهذا أحد قويل احلنابلةأ إذا ،صحيحة

  

  

  
                                                                                                                                                                       

والشهيد  .١٠٥، ص٣٥، ججواهر الكالمالنجفي،  .٦١٥، ص٦جاملغين، وابن قدامة،  .٥ص ٧ج الكبري،=
 .٩٠، ص١١ج مسالك األفهام يف شرح القواعد،والشهيد الثاين،  .١٢٨، ص٣ج الدروس الشرعية،األول، 

 .٦٣، ص١٠ج ،لتعليل ملسائل املستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه واابن رشد،  ١
 .٥، ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ٢
 .٦١٥، ص٦، جاملغينابن قدامة،  ٣
 .٦١٥، ص٦ج ملصدر السابق،ا ٤
 . ٦١٦، ص٦املصدر السابق، ج ٥



١٠٩ 

 

  :أدلة القول الثالث

ق هذا أن احلجر حيقّ .فصح تصرفه باإلذن فيه كالصيب ،ألنه عاقل حمجور عليه" -١
 .مث يصح تصرفه باإلذن فههنا أوىل ،على الصيب أعلى من احلجر عليه

  ١ ".وألنا لو منعنا تصرفه باإلذن مل يكن لنا طريق إىل معرفة رشده  -٢

  ومقارنته باملذاهب اخلمسة إقرار السفيه يف القانون املدين اإليراين: طلب الثالثامل
اقرار سفيه در امور ماىل مؤثر (: من القانون املدين اإليراين )١٢٦٣(ورد يف املادة 

  ٢).اليؤثر إقرار السفيه يف األموال( :ترمجتها.) نيست

فقد وافق القانون املدين اإليراين قول فقهاء الشافعية و بعض املالكية وبعض 
، وخالف رأي احلنفية بأن إقرار احلنابلة، واجلعفرية بأن إقرار السفيه اليصح يف األموال

ار السفيه إن بأن إقر ،فقهاء احلنابلةواله صحيح، وكذلك خالف رأي بعض السفيه يف أم
ه صحيحكان مأذون من قبل ولي.  

  :الترجيح

ب إليه أصحاب القول الثاين ماذه ترجيح إىل بعد هذا العرض لألقوال وأدلتهم أميل
القانون املدين اإليراين، كذلك هو الشافعية وبعض املالكية وبعض احلنابلة واجلعفرية، وو

  .الميلك اإلقرار لكالتصرف يف املال، فلذميلك الألنه  بأن إقرار السفيه اليصح يف األموال،

 

  

  

                                                           

 .٦١٦،٦١٧، ص٦املصدر السابق، ج ١
 .١١٤٠، ص٢، جمدينشرح قانون وشاه باغ،  .٧٥٦ص قانون مدين درنظم حقوقي كنوين،كاتوزيان،  ٢



١١٠ 

 

  إقرار املفلس: بحث الرابعامل

  تعريف املفلس  : طلب األولامل
  تعريف املفلس لغة: أوالً

مأخوذ من أفلس، أي صار ذا فلوس بعد أن كان  النيلعدم : ، بالتحريكوالفلس
وأفلس الرجل صار ذا  ،وبائعه فالس ،واجلمع يف القلة أفلس وفلوس يف الكثري ،دراهمذا 

 كأمنا صارت درامهه فلوساً صار مفلساً يفلس إفالساً ،فلوس بعد أن كان ذا دراهم
: ، أي، وفلسه القاضي تفليساً"اءثأخبث الرجل إذا صار أصحابه خب" :كما يقال ،وزيوفاً

 ،"أفلس الرجل إذا مل يبق له مال" : كل من عدم املال، يقاليفمث استعمل  .حكم بإفالسه
  ١.يراد به أنه صار إىل حال يقال فيها ليس معه فلس

أقهر إذا " :كما يقال) فُلُوس ( الرجل كأنه صار إىل حال ليس له " ٢:الفيوميقال  
فهو  ،بعد أن كان ذا دراهم) وسٍ ذا فُلُ( وبعضهم يقول صار ،"صار إىل حال يقهر عليه

)سفْل(اجلمع و ،)مفَاليِس( و ،من حالة اليسر إىل حالة العسرحقيقته االنتقال و ،)م هفَلَّس (
  ").مفلْساً ( ني الناس بأنه صار شهره بنادى عليه و ،)تفْليساً(القاضي 

للمفلس حينما سأهلم رسول  	ويدل على هذا املعىن اللغوي تفسري الصحابة
هذا و. ٣"اعاملفلس فينا من ال درهم له وال مت": أتدرون من املفلس؟ فقالوا": بقوله �اهللا

  .هو تعريف املفلس يف اللغة

                                                           

وزارة  الكويت،عبدالستار أمحد فراج، : حتقيق، ١٦ج، تاج العروس ،)م١٩٦٥. هـ١٣٨٥( الزبيدي، ،انظر ١
ط، .ددار صادر،  ، بريوت،٥ج، لسان العرب، )ت.د(وابن منظور،  .٣٤٣،٣٤٤صط، .داإلرشاد واألنباء 

  .٣٤٦٠ص
وزارة املعارف العمومية، مصر، املطبعة  ،القاهرة، ٢ج مصباح املنري يف الشرح الكبري،، )م١٩٢٢(الفيومي،  ٢

 .٦٥٩، ص٥األمريية ط
 :قالوا "أتدرون ما املفلس؟" :قال �أن رسول اهللا :  �هذا بعض حديث، ولكن احلديث بكامله، عن أيب هريرة ٣
 يأيت يوم القيامة بصالتهاملفلس من أميت من " :�قال رسول اهللا "املفلس فينا يا رسول اهللا من ال درهم له وال متاع"

=  وزكاته ويأيت وقدشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا وصيامه



١١١ 

 

   تعريف املفلس اصطالحاً :ثانيا
  .فه الفقهاء بتعريفات متقاربةفقد عر ،وأما تعريف املفلس يف الشرع

دينار له وال درهم واملراد به من الذي ال  ،بالتخفيف املفلس بأن" ١:فه الطحاويعر
  ".ال يقدر على وفاء دينه

أحكم  سواًء ،مجيع ديونه الذي ليس له مال يسداملفلس، " ٢:وقال علي حيدر
  ".أم مل حيكم احلاكم بإفالسه قبالً

هو من قام عليه وأما املفلس باملعىن األعم " ٣:وقال الدسوقي يف تعريف املفلس
  ".الغرماء

بأن املفلس وهو الذي ارتكبته الديون احلالة الالزمة الزائدة على " ٤:الشربيين فهعر
  ".إذا كانت آلدميماله 

يدفع به املفلس هو الذي ال مال له وال ما" ٥:وقال ابن قدامة يف تعريف املفلس
  ".وخرجه أكثر من دخله ،من دينه أكثر من ماله ،يف عرف الفقهاء": مث قال. حاجته

  

                                                                                                                                                                       

حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من اخلطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه  من=
احلديث رقم  ،١٠٤٠يف كتاب الرب والصلة واآلداب، ص يحهصحواحلديث أخرجه مسلم يف  ".مث طرح يف النار

رقم  ،٦١٣باب ماجاء يف شأن احلساب والقصاص، ص: يف كتاب صفة القيامة، ٤ج سننهوالترمذي يف  .٢٥٨١
رقم  ،٢٥٩، ص١٠، جصحيحهوأخرجه ابن حبان يف  "هذا حديث حسن صحيح،": وقال ،٢٤١٨احلديث 
  . ٤٤١١احلديث 

، حاشية الطحاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، )هـ١٣١٨(حممد بن إمساعيل، الطحاوي، أمحد بن  ١
 .٣٢٧، ص١ط، ج.مصر املطبعة الكربى األمريية ببوالق، د، ١ج
 .٢٣٧، ص١، جدرر احلكام شرح جملة األحكامحيدر،  ٢
 .٢٦٣، ص٣، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  ٣
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، املطوع مع حاشية ، )م١٩٩٦. هـ١٤١٧(الشربيين، حممد بن أمحد،  ٤

 .٣٨٥، ص١دارالكتب العلمية، ط ،بريوت، ٣ج، البجريمي على اخلطيب
 .٥٣٦،٥٣٧، ٦ج املغين،ابن قدامة،  ٥



١١٢ 

 

ا" ١:فقهاء اجلعفريةفه الشهيد الثاين من وعر بأنه من عليه ديون والمال له يفي."  

مبجرد عجز ماله عن سم ذا اإليسمى يف عرف الفقهاء  دينن أن امليتبيومن هنا 
بدليل أم مل يشترطوا ذلك .  يصدر عليه حكم قاض بتفليسهملسديد ديونه احلالة، ولو ت

  .يف تعريفام

بعضها وماله يفي ا، فإنه اليسمى مفلساً يف  أما من مل حتل ديونه بعد، أوحلّ
ل منها أكثر من دينه، ألن تطاعته قضاء احلال، ولوكان املؤجالس ،ظاهر كالم الفقهاء

ل مل جيب وفاؤه بعد، خالفاً ملالك وبعض أصحابهاملؤج.  

أن اطالق املفلس يف  ،ويظهر لنا من خالل تعريف اللغوي واالصطالحي للمفلس
ن لى من ركبته الديوألن املفلس يف الشريعة اليطلق إال ع ،منه يف الشريعة اللغة أعم

  .الفقهاء للمفلس ريفان هذا من تعتبيكما  ،وأحاطت مباله

ركبته الديون أم مل تركبه  سواًء ،املال فيطلق على كل من عم: أما يف اللغة 
  .واهللا أعلمديونه مباله كما يطلق أيضاً على من أحاطت . الديون

  املفلسسبب تسمية : ثالثاً
 وهي أدىن أنواع املال ،الفلوس إالألنه ال مال له  :ي هذا مفلساًوإمنا مس .وه ومس

 وقد دلّألن ماله مستحق الصرف يف جهة دينه فكأنه معدوم،  ،وإن كان ذا مال مفلساً
فإنه أخرب أن له حسنات أمثال اجلبال لكنها كانت  ،اآلخرةمفلس  �٢عليه تفسري النيب

ي بذلك ملا وجيوز أن يكون مس ،وبقي ال شيء له ،فقسمت بني الغرماء ،دون ما عليه
ي بذلك ألنه مينع من التصرف وجيوز أن يكون مس ،يؤول إىل من عدم ماله بعد وفاء دينه

  ٣.هاا به كالفلوس وحنويف ماله إال بشيء التافه الذي ال يعيش إلّ

 

                                                           

 .٨٦، ص٤، جمسالك األفهامالشهيد الثاين،  ١
 .١١٠خبرجيه صسبق  ٢
 .٥٣٧، ص٦، جاملغينابن قدامة،  ٣



١١٣ 

 

 فقهاء اجلعفريةإقرار املفلس عند : طلب الثاينامل

   ١حترير حمل النزاع: أوالً
كان قبل احلجر، أو  إقرار املفلس بالدين صحيح سواًءاتفق فقهاء اجلعفرية على أن 

  .بعد احلجر

  .صحيح مطلقاً على أن إقرار املفلس بالعني وكذلك اتفقوا

ولكن اختلفوا يف أن املقراملفلس بالدين أو العنيله  له هل يشارك الغرماء، إذا أقر، 
  :على أقوال وإليك بيان هذه األقوال على التفصيل

  ملفلس بالدين قبل احلجر عليهإقرار ا :ثانياً
  :فقهاء اجلعفرية يف ذلك على قولنياختلف 

غرماءه، ماء عند قسمة أموال املفلس بني له يشارك الغرأن املقر :القول األول
  ٢.يي، و العالمة احللّذهب إىل هذا القول الطوسي، واحملقق احللّو

  :أدلة القول األول

  ٣."إقرار العقالء على أنفسهم جائز "عموم احلديث  - ١

 تدل على العموم سواءًً) العقالء(أن املفلس عاقل وكلمة : وجه الداللة
أو غري مفلس مفلساً كان املقر.  

                                                           

قق احملو .٢٨٧، ص٢٥، ججواهر الكالموالنجفي،  .١٤٦، ص٢ج رة الفقهاء،تذكالعالمة احللي،  ،انظر١
  . ٩٣، ص١١، جالروضة البهيةوالشهيد الثاين،  .٢٣٣، ص٥، ججامع املقاصد شرح القواعدكركي، ال
والعالمة احللي،  .٧٨، ص٢ج شرائع اإلسالم،واحملقق احللي،  .٢٧٠، ص٣ج اخلالف،انظر، الطوسي،  ٢
  ،١ط، �مؤسسة اإلمام صادق م،.د ،٢جألحكام الشرعية على مذهب اإلمامية،حترير ا، )هـ١٤٢٠(

  .٥١٠ص
روى مجاعة من علمائنا يف كتب ": ١٨٤، ص٢٣ج وسائل الشيعة،يف ر العاملي، ، قال احل٩٥سبق خترجيه، ص ٣

  "....إقرار العقالء": أنه قال 
االستدالل عن النيب



١١٤ 

 

عن أبيه  �صادقالعموم احلديث الذي روى غياث بن إبراهيم عن اإلمام  - ٢
مث يأمر به فيقسم  ،كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه �أن علياً ":قال

  ١."مه بينهم يعين مالهفإن أىب باعه فقس ،ماله بينهم باحلصص

لفرق بني اإلقرار واإلنشاء، فإن اإلقرار إخبار عن وكذلك استدلوا بوجود ا - ٣
 ٢.حق سابق، واحلجر إمنا يبطل إحداث امللك

٤ - ألن اإلقرار كالبيون نة إذا قامت على أن الشيء الفالين لزيد تكنة، وأن البي
فكذلك إقرار املفلس  ،نة مع الغرماءموجبة لثبوت مشاركة من كانت له البي

  ٣.له مع الغرماءيه يف حق شخص موجب ملشاركة املقراحملجور عل

ه أكثر منه يف حق النتفاء التهمة على الغرماء، ألن ضرر اإلقرار يف حقّ - ٥
 ٤.الغرماء

  ٥.دمهبدين عليه مع ع يقر ألن الظاهر من حال اإلنسان أنه - ٦

غرماءه، ماء عند قسمة أموال املفلس بني له اليشارك الغرأن املقر: القول الثاين
ي و الشهيد األول، والشهيد الثاين، وحمقق الكركي، وصاحب وذهب إىل هذا العالمة احللّ

  ٦.اجلواهر

                                                           

 ذيب األحكام،، )هـ ش١٣٦٥(بن حسن،  والطوسي، حممد .٤١٦، ص١٨، ج، وسائل الشيعةاحلر العاملي ١
  . ٢٩٩ص، ٤طدارالكتب اإلسالمية،  ، قم،٦ج
  .٣١، ص٤، ج، روضة البهيةالشهيد الثاين ٢
  .٣٢، ص٤املصدر السابق، ج ٣
: حتقيق، ٢٠ج، احلدائق الناضرة يف أحكام العترة الطاهرة ،)هـ١٤٠٥( بن إبراهيم، البحراين، يوسف بن أمحد ٤

  .٣٨٧، ص٢٠مكتبة اإلنتشارات اإلسالمية، ج قم،قرم، امليرواين، وسيد عبدالرزاق اإلشيخ حممد تقي 
  .٣٨٧، ص٢٠املصدر السابق، ج ٥
، ١طاإلنتشارات اإلسالمية،  قم،شيخ فارس احلسون، ال: حتقيق، ١ج، إرشاد األذهان، )هـ١٤١٠(احللي،  ٦

والشهيد  .١١٥ص، ١طمنشورات دارالفكر،  قم،، الدمشقية اللمعة، )هـ١٤١١(والشهيد األول،  .٣٩٨ص
، جواهر الكالموالنجفي، .٢٣٤، ص٥، ججامع املقاصدواحملقق الكركي،  .٣١، ص٤، جروضة البهيةالثاين، 

  .٢٨٧، ص٢٥ج



١١٥ 

 

  :أدلة القول الثاين

نحو الأصحاب القول الثاين يذكرون أدلتهم ضمن مناقشة أدلة القول األول على 
  :التايل

دعى، يشكل مبنع داللة اخلرب على امل .١"...إقرار العقالء"وأما استدالهلم باخلرب - ١
مل يدلّ على أنه و. لزمناه باملال بعد زوال احلجرمن مثَّ أألنا قبلناه على نفسه، و

يهم، لتعلّق حقّهم جبميع له الغرماء لنفذ علولو شارك املقر .جائز على غريه
املشاركة ا عدم نفوذه يف ماله املوجود، وىن ملنعه من التصرف إلّال معو. ماله

  .تستلزم ذلك

قراره يظهر أثره فيمن ال يقبل إو. يف مجيع األحكام ومننع مساواة اإلقرار للبينة - ٢
إذا مل تكن القاعدة كلية مل تصلح كربى للشكل، فال و. إذا أقيمت عليه البينة

  .ينتج املطلوب

حتقّق نه يريد إسقاط حقّهم بإقراره، وحق الغرماء، أل التهمة موجودة يفو - ٣
له وإلمكان املواطاة بينه وبني املقر. الضرر عليهم  مينع من إجيابه الضرر عليه ال

على كل حال ال ميكن احلكم بنفي و. فال يتحقّق الضرر إلّا عليهم يف ذلك،
ون، فال يصلح قد ال يك، بل غايته أنه قد يكون متهما والتهمة على اإلطالق

  ٢ .و األقوى عدم املشاركة. للنفوذ مطلقاً جعل عدم التهمة وجهاً

  

  

                                                           

 .٩٥سبق خترجيه، ص ١
  .٩١،٩٢، ص٤، جمسالك األفهامالشهيد الثاين،  ٢



١١٦ 

 

  إقرار املفلس بالدين بعد احلجرعليه :ثالثاً
  :فقهاء اجلعفرية يف إقرار املفلس بالدين بعد احلجر على قولنياختلف 

لكركي، ي، واحملقق افقهاء اجلعفرية كالعالمة احللّذهب بعض : القول األول
قتراض أو املعاملة إذا كان الدين بسبب اال. املسألة يف هذه فريقالثاين إىل الت والشهيد

قتراض واملعاملة يشترط فيهما الرضى، وأما إن كان ألن يف اال ،له مع الغرماءاليشارك املقر
الدين بسبب إتالف املال من قبل املفلس أو بسبب اجلناية اليت صدرت من املفلس، يشارك 

١.ه مع الغرماءلاملقر  

  :القول األول ةدلأ

 قت بأعيان أمواله كانت باطلة أوألن املعاملة الواقعة بعد احلجر مىت تعلّ - ١
وملا كانت صادرة عن االختيار . عليها موقوفة، فال يكون اإلقرار ا زائداً

  .الرضى من اجلانبني، لزم الصرب ا إىل الفكو

جهة القهر بغري رضى من املالك واين  فإما ثبتا عن ،اإلتالفوأما اجلناية و - ٢
  ٢ .اإلتالف، ثبت الضرب مبوجبهما مع الغرماءعليه، وهلذا إذا ثبت اجلناية و

إىل  واملقدس األردبيلي هاء اجلعفرية كصاحب اجلواهرقفذهب بعض : القول الثاين
بب اإلتالف سواء كان الدين بسبب املعاملة أو كان بس ،له اليشارك الغرماء مطلقاًأن املقر

  ٣.أو اجلناية

  

  

                                                           

روضة والشهيدالثاين،  .٢٣٥، ص٥، ج، جامع املقاصدقق الكركيواحمل .٥١٠، ص٢، جحترير األحكاماحللي،  ١
  .٣٤، ص٤جالبهية، 

  .٢٣٤،٢٣٥، ص٥ج جامع املقاصد،قق الكركي، احمل ٢
جممع ، )هـ١٤٠٣(بن حممد،  املقدس األردبيلي، أمحد و .٢٨٨، ص٢٥، ججواهر الكالمالنجفي،  ،انظر ٣

شتهاردي، االشيخ على بناه العراقي، و الآقا جمتىب : حتقيق، ٩ج الفائدة والربهان يف شرح إرشاد األذهان،
 .٢٤٢ص ،١طمكتبة اإلنتشارات اإلسالمية،  قم،وآقاحسيين اليزدي اإلصفهاين، 



١١٧ 

 

  :أدلة القول الثاين

لذين حجر بسبب ان اعنه صار بسبب احلجر للدين املال احملجورأدليله  - ١
فإنه باحلقيقة إقرار يف  ،ن يتعلّق به غريها بسبب إقرار املدينأديوم، فال ميكن 

ذلك ن احتمل إو  -دين عليه قبل احلجر ال بعده نعم لو ثبت بالبينة.حق الغري
به شارك صاحبه الغرماء، وكذا لو عرفه احلاكم أو أقر -كنه بعيدلو أيضاً
البعضإو - انالدي ة - ن أقر١.ميكن املشاركة فيما يتعلّق به خاص 

املشاركة يف األول عدم ": وقال فريقترض صاحب اجلواهر على هذا التواع - ٢
ليل املشاركة أغرب منه تعليله ذلك مبا تسمعه من ددون الثاين، وهو غريب، و

من هنا إلقرار ال من حيث نفس اجلناية، والبحث هنا من حيث او ،يف اجلناية
 املعاملة االختيارية، فال يكون خمالفاًن كون مراده الفرق بني اجلناية وأمك

ره عن ر احلادث تقتضي تأخأطلق، فأصالة تأخبدين و لو أقروفالحظ وتأمل 
  ٢.إن قلنا ا يف غريهوجر املعلوم تارخيه، فال يشارك، احل

  إقرار املفلس بالعني :رابعاً
له املقر نملفلس بالعني، ولكن اختلفوا يف أاتفق فقهاء اجلعفرية على صحة إقرار ا

  :ك الغرماء أم ال؟ على قولنييشارهل 

  ٣.له اليشارك الغرماءإىل أن املقري ذهب الطوسي والعالمة احللّ :القول األول

تاع أحق مبتاعه إذا فصاحب امل":  �اإلمام الصادق لقول: يل القول األولدل
  ٤."مل يفرقوجده بعينه و

                                                           

  .٢٤٣، ص٩، ججممع الفائدة والربهان يف شرح إرشاد األذهاناملقدس األردبيلي،  ١
 .٢٨٨، ص٢٥ج جواهر الكالم،النجفي،  ٢
 .٥٠٩،٥١٠، ص٢، جحترير األحكاموالعالمة احللي،  .٢٧٢ص ،٢، ج، املبسوطالطوسي ٣
يف  �ولكن ماوجدت حديثاً ذا اللفظ عن اإلمام الصادق �ذكر الطوسي هذا احلديث عن اإلمام الصادق ٤

 .٢٧٢، ص٢ج املبسوط،الطوسي، انظر،  .كتب أحاديث الشيعة



١١٨ 

 

وذهب الشهيد الثاين واحملقق الكركي وصاحب اجلواهر وغري ذلك  :القول الثاين
١.له يشارك الغرماءمن الفقهاء إىل أن املقر  

  ٢.غري تربعألنه يصل إىل مجيع مثن املبيع من جهة املشتري من : ل القول الثايندلي

   املذاهب األربعة إقرار املفلس يف : طلب الثالثامل
بسبب كثرة  ،وكثرت أقواهلم حول هذه املسألة ،اختلف الفقهاء يف إقرار املفلس

أن  افرع يف هذه املسألة إلّ وجديهذه املسألة، حيث ال يفالتشعب واحلاالت املوجودة 
  .لكل مذهب أكثر من قولنيفيه  يكون

  املفلس قبل احلجر عليه إقرار :أوالً
قبل دين املفلس بال على أن إذا أقر فقهاء احلنفية واملالكية و الشافعية واحلنابلةاتفق 

فقد أجازوا إقرارات  -رمحهم اهللا-ا أن إمام مالك وأصحابهصحيح، إلّاحلجر عليه لغريه 
لك، عليه دين كذا أن يكون عليه دين قد أحاط مباله، فإذا كان إلّ ،املفلس قبل احلجر عليه

   ٣.هم عليه إال ببينةبائه، ومن يترفإنه اليقبل إقراره يف حق أق

 ،هم عليه كأخيه وزوجتهمن أحاط الدين مباله بدين ملن يت قرأإذا " ٤:قال اخلرشي
 ".خميلعلى ما اختاره ال ،ويرد إقراره ،فإنه مينع من ذلك

هم عليه إقراره قبل احلجر ملن اليت" :قال اللخمي ٥:عن اللخمي وقال القرايف نقالً
هم عليه كاألب والزوج خالف واألحسن املنعجائز، وملن يت."  

                                                           

والنجفي، .٢٣٤،٢٣٥، ص٥، جمع املقاصدجا، واحملقق الكركي، )٣٠، ص٣ج( روضة البهية،الشهيد الثاين،  ١
 .٢٨٩، ص٢٥، ججواهر الكالم

 .٢٧٢، ص٢ج املبسوط،الطوسي،  ٢
احلاوي واملاوردي،  .٢٦٢، ص٣، جحاشية الدسوقيالدسوقي، و. ١٧٠، ص٨ج الذخرية،القرايف،  ،انظر ٣

 .٥٧١، ص٦ج املغين،وابن قدامة، . ١١، ١٠، ص٥ج الغزيز شرح الوجيز،والرافعي،  .٣٢١، ص٦، جالكبري
 .٢٦٤ط، ص.دارصادر، د ،بريوت، ٥ج، شرح اخلرشي ملختصر خليل، )ت.د(اخلرشي، أيب عبداهللا حممد،  ٤
 . ١٧٠، ص٨ج الذخرية،القرايف،  ٥



١١٩ 

 

اإلقرار ومراد اخلرشي برد :إذا مل يكن للمقرنة، فإنله بي نة على الدين كان له بي
وقد سئل مالك عن رجل كان عليه ": يوضح هذا ما جاء يف املدونة قال. جاز اإلقرار

ال جيوز ذلك إلّ": قال مالك: قال. ألخت له بدين عليه دين، فأقرنة على ا أن يكون هلا بي
  ١."الدين

 كون املقر. أما عند اجلمهور فالعربة يف اعتبار اإلقرار وسائر التصرفات األخرى
  .ف حينئذ يف ماله مبا شاء كغريه من الناسغري حمجور عليه، فيتصر خمتاراً مكلفاً

  ."بدين لزمه قبل احلجر ، فإقراره الزم أيضاً يقرأن " ٢:قال املاوردي

ما فعله املفلس قبل احلجر احلاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو " ٣:قال ابن قدامة
ال  ،الشافعيقال أبوحنيفة ومالك و وذا ،قضاء بعض الغرماء أو غري ذلك فهو جائز نافذ

  ".خالفهم نعلم أحداً

  :املفلس قبل احلجر عليه مطلقاً أدلة اجلمهور على جواز إقرار

 .ه فنفذ تصرفه كغريهيألنه رشيد غري حمجور عل" - ١

٢ -  م سببهوألن سبب املنع احلجر فال يتقد. 

بعينه  وإن أكرى مجالً ،ءىمل حيجر عليه فأشبه امللو ،التصرفوألنه من أهل   - ٣
  ٤ ".وكان املكتري أحق به حىت تنقضي مدته، تنفسخ إجارته بالفلسمل أو داراً

  :الترجيح

واهللا أعلم ماذهب إليه  دلتهم يبدو يل أن الراجحبعد هذا العرض لألقوال ومناقشة أ
ألن حنن إذا تأملنا قول . اجلمهور من جواز إقرار املفلس بالدين قبل احلجر عليه مطلقاً

                                                           

من رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن ، ٥ج ، مدونة الكربى،اإلمام مالك، أيب عبداهللا مالك بن أنس األصبحي ١
 .٢١٤ص ط، .دطبعة اجلديدة باألفست، دارصادر، ، بريوت، )ت.د( القاسم العتقي،اإلمام عبدالرمحن بن 

 . ٣٢١، ص٦ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ٢
 .٥٧١، ص٦، جاملغينابن قدامة،  ٣
 .٥٧١، ٦املصدر السابق، ج ٤



١٢٠ 

 

 :اجلهة األوىل: وجدنا له وجاهة من جهتني قبل احلجر، يف جواز اإلقرار مطلقاًاجلمهور 
. فيلزم قبول إقراره كغريه من الناس ،عليه ربالدين مكلف خمتار غري حمجو أن املقرمن جهة 

بل قد يكون منها ما ليس عليه . ناتد ثبوا بالبيأنه ليس كل الديون يقي :اجلهة الثانية
هم يفضي إىل تأخري نة، السيما ديون األقارب واألصدقاء، فالقول بإمهال اإلقرار يف حقّبي

  .ق من غري سبب فعلي يوجب التأخريهذه احلقو

هم عند ما حييط الدين بعدم اعتبار اإلقرار يف حقّ أما قول اإلمام مالك وأصحابه
هم دون غريهمنة، وذلك لقيام التهمة يف حقّمبال الغرمي إال ببي.  

عليه فريد، ومن  بأنه ميكن للغرماء عند وجود الريبة أن يطلبوا اليمني من املقر
بل إن الريبة حينما توجدله، املقر سواًء ،للغرماء طلب اليمني فإنه حيق له أكان من أقر

ا أا يف هم دون غريهم إلّاملدين من أقربائه أو من غريهم، فليست الريبة تطرق يف حقّ
هم كغريهم، ألنه ميكن إزاحة الريبة هم أكثر، لكن مينع ذلك عدم اعتبار اإلقرار يف حقّحقّ

أكان احلق هلم أو لغريهم، فإذا حلف املدين ومن  له، سواًءومن املقر ملقربطلب اليمني من ا
للشك بعد ذلك يف ثبوت هذا  فإين ال أرى جماالّ. له بالدين على صحة هذا اإلقرارأقر

 ١"....من حلف له باهللا فلريض " :�اإلقرار لقول رسول اهللا

باعتباره يف حق غريهم فالقول إذاً . هم كغريهمفيصري اإلقرار بعد هذا يف حقّ
هم دون غريهم، فغري ظاهر ويلزم أما أن يهمل يف حقّ. هميوجب القول باعتباره يف حقّ

له املدين بال ذنب يعاقبون عليه يف تأخري حقوقهم، واهللا أعلم عليه تأخري حقوق من أقر
 .بالصواب
 

  

                                                           

دثنا عن حدثنا أسباط بن ح. ونص بسنده، حدثنا حممد بن إمساعيل بن مسرة  ابن ماجهوهذا بعض حديث رواه  ١
من حلف . ال حتلفوا بآبائكم " :رجال حيلف بأبيه فقال �مسع النيب: قال �حممد بن عجالن عن نافع عن ابن عمر

يف الزوائد رجال إسناده " :وقال "باهللا فليس من اهللا . ومن مل يرض . ومن حلف له باهللا فلريض . باهللا فليصدق 
 .٢١٠١احلديث رقم  ،٦٧٩، ص١، جسنن ابن ماجة ".ثقات



١٢١ 

 

  بعد احلجر عليهإقرار املفلس  :ثانياً
احلجر عليه لغريهلس بالدين بعد املف إذا أقر والبيذا احلق سوى نة ملن أقر له

ويف إقراره تربئة ذمته  له، ألنه ملكف خمتار،فإن إقراره على نفسه مقبول ملن أقر ،اإلقرار
بعني يف يده، فإن إقراره  عليه من حق، فيلزمه أداؤه عند مجيع الفقهاء، وكذا لو أقربوفاء ما

 ١.بهيف ذمته ما أقر ا مقبول عند أكثرهم، حبيث يثبت

  الربعةعند املذاهب  آثار احلجر على إقرارت املفلس :ثالثاً
بالدين للغري بعد احلجر عليه إذا  يف إقرار املفلس وقع اخلالف بني املذاهب األربعة

مل يكن ملن أقريف حق الغرماء حبيث  فقد اختلفوا هل يكون إقراره هذا الزماً. نةله بي
هم، عدم لزومه يف حقّ يف ماله احملجورعليه ألجلهم، أو املدينله يشاركهم من أقر

ذا اإلقرار بعد فك وقد اختلفوا يف ذلك على . عنه احلجر فاليشاركهم بل يتبع املفلس
  :ثالثة أقوال

مبعىن أن إقرار احملجور عليه الزم له  قرار الزم له دون الغرماء،اإلأن  :ألولاالقول 
له بعد احلجر جور عليه ألجلهم، أي أن من أقريف ذمته، وأن أثره اليسري على الغرماء احمل

غري ماله احملجور  ال يشارك هؤالء الغرماء يف ماله، بل تبقى ديوم يف ذمته إىل أن جيد ماالً
لغرماءة بعد قسمه على اعليه فيه، أو يبقى من ماله بقي، لقد  .هلم فيقضي منه ديون من أقر

  ٢.دجر من احلنفية ومالك وأمحذهب إىل هذا القول القائلون باحل

لزمه ذلك اإلقرار  ،احلجر بإقرار ةيف حال فإن أقر" ٣:قال القدوري من علماء احلنفية
  ".بعد قضاء الديون

                                                           

، ٦ج املغين، وابن قدامة، .٣٢١، ص٦ج احلاوي الكبري،واملاوردي،  .١٧٠، ص٨ج الذخرية،القرايف، ، انظر ١
 .٥٧١ص

، واليمين .٧٣، ص٢، جاللباب يف شرح الكتابالغنيمي،  .٧٨، ص٥، جالفتاوى اهلنديةالشيخ نظام،  ،انظر ٢
 .٥٧١، ص٦، جاملغين وابن قدامة، .٢٠٦، ص٥ج ،املدونة الكربىمام مالك، واإل .٢٢٩، ص١ج جواهر النرية،

مع شرحه اللباب ، ٢ج خمتصر القدوري،، )ت.د(القدوري، أبواحلسني أمحد بن حممد البغدادي احلنفي،  ٣
 .٧٣ط، ص.املكتبة العلمية، د ،للغنيمي، بريوت



١٢٢ 

 

أرأيت إن كان لرجل على رجل مال، ": قلت لعبد الرمحن بن القاسم: يف املدونة و
: فإن قال الذي عليه الدين": قلت. "ذلك له عند مالك": فقام عليه فأراد أن يفلسه؟ قال

لقوم غيب؟ قال أمواالً إن علي :"بذلك قبل التفليس، فإن كان  ال يصدق إذا مل يكن أقر
أقر بذلك بعد التفليس مل يصدق إال ببيمبا قال عزل حظ الغيب من نة نة، فإن قامت له البي

له قبل ا قدر احملاصة أو يكون قد أقرماله، ومل يأخذ هذا احلاضر من مال هذا الغرمي، إلّ
  ١".لهتفليس فيلزمه ذلك وحياص به املقرال

احلجر عنه نص عليه أمحد وهو قول  بدين لزمه بعد فك وإن أقر" ٢:وقال ابن قدامة
  ".افعي يف قول، وقال يف اآلخر اليشاركهمبن احلسن والثوري و الش ملك وحممد

  :أدلة القول األول

أنه حمجور عليه فلم يصح إقراره فيما حجر عليه فيه كالسفيه أو كالراهن "  - ١
على الرهن يقر. 

٢ -  فلم يقبل، أو إقراره على الغرماء فلم  وألنه إقرار يبطل ثبوته حق غري املقر
 .يقبل كإقرار الراهن

ومن مل يعلم فقد فرط يف  ،إذ علموا أنه مفلس وعاملوه ،ألنه رضوا بذلك  - ٣
 .احلجر عنه نة الشهرة ويتبع ا بعد فكفإن هذا يف مظّ ،ذلك

٤ -  فهو كاإلقرار على غريه، ،هم يف إقرارهوألنه مت مة يف وفارق البي نة، فإنه ال
 ٣ ".حقها

اإلقرار ن من إبطال حقهم بفال يتمكّ ،ق ذا املال حق األولنيألنه تعلّ - ٥
  ٤.لغريهم

                                                           

 .٢٠٦، ص٥، جاملدونة الكربىاإلمام مالك ،  ١
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١٢٣ 

 

أصحاب هذا القول إقرار املفلس بامل هذا وكما ردله ال يف ذمته، ومل جيعلوا ملن أقر
ا لصاحبها، فلم جيعلوا له بالعني احلاضرة إذا أقر وا إقراره أيضاًفقد رد. مشاركة الغرماء

حق أخذها، ومل يفراإلقرار يف هذه احلالة بني أن يكون املفلس ذا صنعة أو غري  قوا يف رد
ذي صنعة، ومن املعلوم أن املفلس إذا كان صاحب صنعة فالغالب أن الناس يتعاملون معه 

١.ون إقراره على كل حاليف صنعته قبل التفليس، ومع هذا فأصحاب هذا القول يرد   

اينه بأمواله اليت تباع يف د نضم بهويرون بيع ما أقرلتفليس ابه بعد عتبار أن ما أقر
ن لغرمائه كسائر أمواله فال خيرج عنها مبجرد اإلقرار منه، بل يباع مع أمواله على أن تعيقد

  .تكون قيمته واجبة يف ذمته يقضيها إذا قدر عليها

وهو مذهب بعض . دون حالةأن إقراره الزم له دون الغرماء يف حالة : القول الثاين
  ٢.املالكية

مه دون الغرماء زلقد ذهب بعض املالكية إىل أن إقرار املفلس بعد احلجر عليه قد يل
يف حالة، وقد يلزم الغرماء يف حالة أخرى، وذلك ألن إقراره إما أن يكون بدين يف الذمة، 

  .أو بعني حاضرة

أو يف ديون  إن كان اإلقرار بدين يف الذمة، فإن معرفة لزوم اإلقرار يف ذمة املقرف
فإما أن يكون قد ثبت عليه . الغرماء يرجع إىل معرفة سبب ثبوت الدين على احملجور عليه

نة، أو يكون بعضه قد ثبت بإقراره، والبعض بإقرار منه قبل احلجر، أو قد ثبت عليه ببي
نةاآلخر قد ثبت ببي.  

 ،لدين على الغرماءفإنه يقبل منه اإلقرار با ،فإن كان قد ثبت بإقرار منه قبل احلجر
هم عليه كقريبه له ممن يتبشرط أن اليكون من أقر ،إذا صدر منه مبجلس التفليس أو قربه

  ٣.صديقهأو
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١٢٤ 

 

عضها باإلقرار، وبةنوإن كان بعض ديونه قد ثبتت بالبي .التفليس  دله بعفإن من أقر
م بالبيم باإلقرار، دون من ثبتت ديو١.نةيدخل مع من ثبتت ديو  

فإن األمر يف هذه احلالة الخيلو من . نةها بالبيإذا كانت ديونه قد ثبتت كلّأما 
  :حالتني

  .أن تستغرق هذه الديون ما بيد املفلس من مال: احلالة األوىل

  .أن التستغرق هذه الديون ما بيده من مال: احلالة الثانية

فيعطى دينه من  له،ما بيده، فإن إقراره يفيد من أقرفإن كانت غري مستغرقة جلميع 
ةنبقية مال املفلس بعد وفاء ديونه الثابتة بالبي.  

إما أن يكون من : فإنه الخيلو. نة مستغرقة جلميع مالهأما كانت ديونه الثابتة بالبي
ان قد علمت كفإن . له قد علمت له معاملة معه قبل احلجر عليه، أو مل تعلم له معاملةأقر

  ٢.له على الراجح يف املذهبد من أقرفإن إقراره يفي. ملة معهله معا

. م معاملته قبل التفليسقدتنة ملعرفة الديون الثابتة بالبي فيشارك ذا اإلقرار أصحاب
بالنسبة ملاله  فإن إقرار املفلس له اليفيده شيئاً. أما إذا مل تعلم معاملته معه قبل التفليس

ا املال، بل يبقى يف ذمة املفلس إىل أن عليه فيه حيث اليشارك بسببه الغرماء يف هذ احملجور
  .هذا إذا كان إقراره بدين يف الذمة ٣.يتجدد له مال بعد احلجر فيقضيه منه

 إما أن يكون صاحب صنعة فأقر :فال خيلو. عني حاضرةأما إذا كان إقراره ب
إن ف. مبا عنده ألهله كالقراض والوديعة بالصنعة ألهلها، أو اليكون صاحب صنعة، بل أقر

مل يكن صاحب صنعة فأقر بالعني ألهلها أو أقرا ولو مل يعيراره على ن أهلها فإنه يقبل إق
بشرط أن "، وهذه الوديعةهذا القراض مثالً": بأن يقول. به يف مالهالغرماء إذا عني ما أقر ،
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١٢٥ 

 

أو وديعة أن عنده قراضاً": نة بأصل هذا القراض أو الوديعة وذلك بأن تقولتشهد البي" ،
يقبل ": وخالفه أصبغ فقال. أو تشهد على إقراره بذلك قبل التفليس وهذا عند ابن القاسم

١.، واختاره اللخمي"نة بأصلهماتعيينه القراض والوديعة، ولو مل تشهد بي   

فعلى هذا لو أقر ره عند ابن نة بأصله، فإنه يرد إقرابقراض أو وديعة فلم تقم بي
يف  به من قراض أو وديعة ديناًديونه، لكن هل يكون ما أقربه ضمن أقر القاسم، ويكون ما

: أي نة بأصلهفإن مل تقم بي": الكبري لقد قال عن هذا يف الشرحذمته يقضيه بعد احلجر؟ 
فال عربة بإقراره وحتاصصه الغرماء، واليكون يف ذمة ، ا ذكر من القراض والوديعةبأصل م

  ٢."املفلس، ألنه معني

الوديعة قد  واملعىن أن القراض أو .الوديعة القراض أو: أي) نه معنيأل: (فقوله
عينهما املفلس يف ماله، فلم يقبل منه ذلك، وأعطي ما بيده للغرماء فلم يبق يف ذمته شيء 

  ٣."لهوظاهره ولو ادعاه املقر": قال الدسوقي يف حاشيته. بعد هذا

ناس من أمانات أو عاريات أو ما ولكن هذا قول غري ظاهر الوجاهة، ألن حقوق ال
نة على أن يف على أهلها حبجة أا وجدت يف مال املفلس، وأنه البيشابه ذلك التستحل 

ألن هذا اليربر بيعها على صاحبها، ملا علم من أن الناس . ماله أمانة أوعارية أو قراض
السلعة فيستعريها، حيتاج بعضهم إىل بعض، فليس من الغريب أن حيتاج املدين قبل إفالسه 

الناس يف مثل هذا  ألن هذا شيء مشاهد، ومل يعتد. أو تودع عنده األمانة فيضعها يف بيته
أن يشهدوا على العارية أو األمانة، فكيف إذا يرفض إقرار املدين بالعارية أو األمانة أو ما 

ذه احلجة اليت المسشابه ذلك بعد إفالسه، مع أنه قد يعي ،بل ولو مل . تند هلانها لصاحبها
يعني صاحبها، فينبغي تصديقه، فإن أتى صاحبها بعد ذلك وطالب ا حلف عليها 
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١٢٦ 

 

وال تباع للغرماء ما دامت أا  ١.وأخذها، وإال أودعت يف بيت املال حىت يأيت هلا صاحب
  . ليست من مال املفلس

ذا، أن ما ذهب إليه أصبغ من قبول إقرار املفلس باألمانة،فتبي أو القراض، ولو  ن
ملا علم من أن الناس يف الغالب يعريون واليشهدون، . هو الظاهر: نة بأصلهمل تقم بي
شتراط ذلك يفوت على الناس حقوقهم، يف حالة ما إذا حكم على املدين بافالقول 

  .باإلفالس، وعنده قراض أو وديعة

نه على صدق إقراره أن تؤخذ اليمني م: إقرار املفلس مبثل ذلك أنه عند: لكنين أرى
سر ذلك، وكذا تؤخذ إن تيتطرق إىل هذا اإلقرار، ولزيادة  دقله، إلبعاد التهمة اليت ممن أقر

  .االطمئنان على صحته عند الغرماء

بعد تفليسه باملصنوع لصاحبه بأن قال أما إذا كان املفلس صاحب صنعة، فأقر :
له يقبل منه عند ابن القاسم مع ميني املقر، فإنه "، أو هذا الغزل لفالنهذه السبيكة مثالً"

ا بايديهم أمتعة عليه، ألن الصناع منتصبون ملثل هذا، فالشأن أمن هماًتنة بأصله، ولو مبالبي
همون أن يقروا ا من قوهلم، فال يتالناس، وليس العرف اإلشهاد عليه عند الدفع، واليعلم إلّ

  ٢.وهو املختار عند اللخمي -كما تقدم - وهذا هو قول أصبغ. به لغري ربه

أو غري  صانعاً-هذا وقد وردت أقوال يف املذهب بشأن إقرار املفلس بالعني احلاضرة
وقد خلص هذه األقوال ابن عرفة الدسوقي وذكر من ضمنها . غري هذين القولني -صانع

وعني املصنوع، أو كان  واعلم أن املفلس إذا كان صانعاً: ويف هذا يقول. منيالقولني املتقد
  :فاملسألة ذات أقوال أربعة. غري صانع وعني القراض أو الوديعة

  .خشية أن خيص صديقه عدم قبول تعيينه مطلقاً: ملالك يف العتبية وهو: األول

  .وألصبغ، وقد تقدم يقبل تعيينه القراض والوديعة واملصنوع مطلقاً: الثاين
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١٢٧ 

 

نة، ويقبل تعيينه املصنوع إن قامت بأصله بي: ةيقبل تعيينه القراض والوديع: الثالث
  .موهو البن القاسم، وقد تقد مطلقاً

بن املواز، يقبل تعيني املفلس القراض والوديعة واملصنوع إذا كان  حملمد :الرابع
  ١.نةبي - قبل التفليس -على أصل الدفع أو على اإلقرار

  ٢.ول الشافعي وأصحابههو قإقرار املفلس الزم للغرماء، وهذا أن : القول الثالث

إذا أقر به الغرماءله وكذّاملدين بدين لزمه قبل احلجر وصادقه املقر :به من فإن ما أقر
ه يف لكن هل يقبل إقرار .هم على نفسه، ألنه بالغ عاقل غري متواحداً ته قوالًق بذمدين يتعلّ

ب الشافعي وأصحابه لقد ذه. له يف ماله املوقوف لصاحلهمحق الغرماء ليشاركهم من أقر
له املفلس باحلق بعد احلجر عليه يشارك الإىل أن من أقرذا احلق، فهو كما له أقر به غرماء

قبل احلجر، أو ثبت بالبيبه من حق ثابت عليه قبل نة، بشرط أن يذكر املفلس أن ما أقر
  : وحجتهم يف هذا. قيام الغرماء عليه

قبل احلجر عليه، فهو كغريه من احلقوق األخرى أن هذا احلق ثابت على املفلس 
اليت قد أقرا املفلس قبل احلجر،أو ثبتت بالبيا مجيعاً. نةثابتة يف ذمته، فاستوت يف  أل

وجوب أدائها، وألنه لو مل يقبل إقراره، للزم أن جيعل يف ماله ما ليس منه، ولترتب على 
اليقول به أحدعيه، وهذا هذا القول متليك اإلنسان ما اليد .  

الرجل بعد وقف القاضي ماله  وإذا أقر" ٣:- رمحه اهللا -ويف هذا يقول الشافعي
 :قبل وقف ماله، يف ذلك قوالنبدين لرجل أو حق من وجه من الوجوه وزعم أنه لزمه 

هلم قبل  هذه احلال مع غرمائه الذين أقرله يفويدخل من أقر. أن إقراره الزم له :أحدمها
أجعله قياساً على املريض : ومن قال هذا القول، قال: مث قال. نةوقامت هلم البي وقف ماله،

يف مرضهحبق  يقر، فيدخل املقرله مع أهل الدين الذين أقرنةهلم يف الصحة وكانت هلم بي .
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١٢٨ 

 

به مما يف يديه، وغري من وقف ماله، وأجاز عليه ما أقر ومن قال هذا قال يف كل": مث قال
  ".وبه أقول: تلك، كما جييزه يف احلال قبلها، مث قال ذلك يف حالة

بأن إقرار املفلس اليلزم الغرماء بعد وقف ماله، وإمنا ": ذكر القول الثاين القائلمث 
وأحسن ما ": للمفلس فيما حيدث له من مال بعد رفع احلجر عنه، مث قال يكون الزماً

هذه لغرمائه كرهنه ماله هلم ه له هذا يف حالما وقف" :حيتج به من قال هذا أن يقول
له وإن مل يفضل فضل كان ماهلم يف حقوقهم فإن فضل فضل كان ملن أقر ون فيعطونؤفيبد
  .ذمته

  :هذا القول بأمور منها -رمحه اهللا-وقد رد

 االًأو غس عليه بالفقر وكان صائغاً لو كان مشهوداً ويدخله أن رجالً" ١:ويقول 
غرماءه  له حىت يويف ل جعلت الثياب واحلليمثن مال وثياب مثن ما ويف يده حلي مفلساً

عه وليس ينبغي أن ويدخل عليه أن يزعم أن الرجل ميلك ما يف يديه وإن مل يد ...حقوقهم
  ".يقول هذا أحد

له املفلس يشارك وهو أن من أقر: القول األول -منهم املزينو -وقد اختار أصحابه
  .هلم الغرماء يف ماله املوقوف

بدين لزمه قبل احلجر عن  فإن أقر .اإلقرار :الضرب الثاين" ٢:قال النووي يف هذا 
 ،أحدمها ال :قوالن ؟به وهل يقبل يف حق الغرماءريمها لزمه ما أقرمعاملة أو إتالف أو غ

هم باملزامحةلئال يضر، ةنوأظهرمها يقبل كما لو ثبت بالبي."  

فقد قالوا بقبول إقراره  .بدين فيما إذا أقر الغرماءقالوا بقبول إقراره على وكما 
بعني أيضا فيما لو أقر.  
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هذه العني عارية : وان كان يف يد املفلس عني وقال" ١:قال صاحب تكملة اموع
  :على القولني ؟عندي لفالن، أو غصبتها منه أو أودعنيها، فهل يقبل اقراره يف حق الغرماء

ا ببيع تلك العني بيعت، لّإقبل فإن مل يف مال املفلس بدينه ال ي :القول األول 
على املفلس يف ذمته ع مثنها على الغرماء وكان هذا الثمن ديناًووز.  

الغرماء، وتسلم العني إىل  أنه يقبل اقراره فيها على ،وهو الصحيح :القول الثاين
لهاملقر."  

وسبب القبول إلقراراته بعد  ن النووي سبب اإلبطال لتصرفات املفلس،هذا وقد بي
وكذا عند زوال احلجر  ،والفرق بني اإلنشاء حيث أبطلناه يف احلال قطعاً" ٢ :احلجر فقال
أن  ،ويف الغرماء على األظهر ،وبني اإلقرار حيث قبلناه يف املفلس قطعاً ،على األظهر

   ".سلبه العبارةواإلقرار إخبار عن ماض واحلجر ال ي ،مقصود احلجر منعه التصرف فأبطلناه

  :الترجيح

، فعي و أصحابهما ذهب إليه الشا رجحان يلوبعد مناقشة األقوال وأدلتهم تبين 
ألحد من الناس قد  أن يف ذمته ديناً من قبول إقرار املفلس على الغرماء بعد احلجر، فإذا أقر

الذي حجر له يشارك غرماءه يف ماله جر بسبب من األسباب، فإن من أقرلزمه قبل احل
ا عارية أو وديعة أو ما شابه : ألحد فقال أن يف ماله عيناً عليه ألجلهم، وكذا لو أقرأخذ

هلم ذه العني، فيأخذوا من ماله دون فإن إقراره بذلك مقبول يف حق من أقر. ذلك
لس ثبوته فأسباب ثبوت الدين، وقد أضاف امل مشاركة الغرماء هلم، ألن اإلقرار باحلق من

له من الديون، فإذا ثبت شارك من أقربه كغريه قبل احلجر، فوجب أن يثبت ما أقر ىل ماإ
به ديناًالغرماء يف ماله املوقوف هلم إذا كان ما أقرله، إذا كان ذلك عيناً، واختص به املقر ،

  .هذا من جهة

                                                           

 .٤١٧، ص٢مكتبة اإلرشاد، ط ،جدة، ١٢ج، تكملة اموع شرح املهذب، )ت.د(املطيعي، حممد جنيب،  ١
 .٣٦٩، ص٣، جروضة الطالبنيالنووي،  ٢
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ومن جهة أخرى، فإنه ليس كل الديون يقيا بالبينات، حبيث يستطيع د ثبو
هلم ا قبل احلجر، بل إن من الديون ما ليس راا املشاركة يف مال املفلس ولو مل يقأصح

ذا مل تكن هم إقرار يف حقّرب واألصدقاء، فالقول بإمهال اإلنة، السيما ديون األقاعليه بي
حلقوق، أو بعضها، من غري بل احلجر يفضي إىل تأخري هذه اقو إقرار نة أالديون معلومة ببي

  .يوجب التأخري يفعلسبب 

له احلجر عليه، أن تؤخذ ميني من أقرلكن ينبغي يف حالة إقرار املفلس بالدين بعد 
بالدين، أو العني، على أن هذا اإلقرار صحيح، وأن دينه ثابت يف ذمته قبل احلجر عليه وال 

ة وذلك عند حصول الريبة، فإذا حلف الغرمي كذلك، فإنه الشبه. حىت اآلن يزال باقياً
وما قيل من . له الغرماء لثبوت دينه كديومصحة هذا اإلقرار، فيشارك من أقر بعده يف

، مندفع بطلب هذه اليمني عدم قبول إقراره يف حق الغرماء بعد احلجر لتطرق التهمة إليه
ألنه يف الغالب األغلب أن الشخص اليندفع إىل حلف . له، على صحة هذا اإلقرارممن أقر

ن ذا رجحان ما فتبي. ليس له حق ثابت يف ذمة املفلس قبل احلجر عليههذه اليمني و
ذهب إليه الشافعي وأصحابه من قبول اإلقرار بالدين أو العني على مذهب اجلمهور القائل 

  .واهللا أعلم. بعدم قبول ذلك إال يف حق املفلس نفسه

  ومقارنته باملذاهب اخلمسةإقرار املفلس يف القانون املدين اإليراين : طلب الرابعامل
حيث  ه الفقهاء يف الفقه،حبثإقرار املفلس كما  إىلعرض القانون املدين اإليراين تيال 

واملادة ) ١٢٦٤(املادة . تتعلق بإقرار املفلس  من القانون املدين اإليراينادتنين املإ
)١٢٦٥.(  

ضرر  اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر( ):١٢٦٤(نص املادة 
يتضررون  الغرماءاملفلس يف أمواله إذا كان  ذ إقرارالينف: (ترمجتها .١)ديان نافذ نيست

    .)بإقراره

                                                           

 .٧٥٧ص، قانون مدين در نظم حقوقي كنوينزيان، كاتو ١
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ى در امور راجعه به اموال گاقرار مدعى افالس و ورشكست( ):١٢٦٥(نص املادة 
، منشأ اثر منى شود تا افالس و عدم افالس او گرانخود، به مالحظه حفظ حقوق دي

إفالسه أو  ظهرحىت ي ،أمواله يف اإلفالس مدعيإقرار  اليؤثر : (ترمجتها. ١.)رددگمعني 
  .)عدم إفالسه

كان أن  سواًء اله اليصح مطلقاًأن إقرار املفلس يف أمو) ١٢٦٤(ن من املادة ويتبي
ولذلك هذه املادة  .قبل احلجر عليه أو بعد احلجر عليه كان وسواًء ،بالدين أو العني يقر

ذاهب األربعة املفقهاء اجلعفرية وكذلك فقهاء ألن اتفق  حتتاج إىل تفسري أكثر،فيها إام 
كان قبل  وسواًء ،كان بالدين أو العني على أن اإلقرار من املفلس صحيح مطلقاً، سواًء

اخلالف يف أن املقرله هل يشارك الغرماء، إذا وقع ر عليه، ولكن احلجر عليه أو بعد احلج
على أقوال ن أو العني؟له املفلس بالديأقر.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٧٥٧املصدر السابق، ص ١
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  اإلقرار بالنسب: بحث اخلامسامل 

هو إثبات النسبة بني الولد وأبويه وغريمها، أو اإلقرار : ويقصد باإلقرار بالنسب
  .بالوالدة، أو هو اإلقرار بالوارث، أو اإلقرار بالقرابة

كبرية يف حفظ وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية مبوضوع النسب ملا له من مكانة 
  .ق ا من أحكام، كاملرياث والنفقة وحرمة النكاح وغريهااألنساب وما يتعلّ

وقد اعترب الشارع إنكار النسب الصحيح، أو إحلاق النسب الباطل بالشخص كبرية 
ى اهللا تعاىل عنها، وشد د يف النكري على مرتكبهامن الكبائر اليت.  

بن أيب  سعد عن يهمايف صحيحومسلم  يففي احلديث الصحيح الذي رواه البخار
من ادعى إىل غري أبيه ": يقول �قاال مسعنا عن النيب - رضي اهللا عنهما-وقاص وأيب بكرة

  ١."وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام

  اإلقرار بالنسب يف املذاهب اخلمسة: املطلب األول
  ٢اإلقرار بالنسبأنواع : املسألة األوىل

  :بالنسب إىل قسمنيينقسم اإلقرار 

اإلقرار بالنسب "وهو ما يسمى . ملقراإقرار فيه حتميل النسب على  :األول
  ".املباشر

اإلقرار بالنسب غري "وهو مايسمى  .ر فيه حتميل النسب على غري املقرإقرا :الثاين
  ". املباشر

                                                           

 مسلمو .٦٣٨٥احلديث رقم ، ١٥٦من ادعى إىل غري أبيه، ص:يف كتاب الفرائض، باب، ٨جالبخاري أخرجه  ١
 .٦٣احلديث  رقم ،٥٧بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم، ص: يف كتاب اإلميان، باب

وابن قدامة،  .٣٥٢،ص٥ج ،العزيز شرح الوجيزوالرافعي،  .٢٢٨، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ،انظر ٢
  .٢٤٢، ص٢ج املختصر النافع،واحملقق احللي،  .٣١٧، ص٧ج املغين،
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   .شروط اإلقرار بالنسب املباشر: ثانيةة الاملسأل
على ثبوته على غريه، وهو  ثبوت النسب فيه من املقرويقصد به أنه اليتوقف 

كأن يقول الرجل هذا املولود ابين، أو يقول الولد . اإلقرار بالنسب بني األب واألم والولد
  .هذا الرجل أيب أو يقول هذه أمي

باإلضافة إىل الشروط العامة يف اإلقرار اليت  عدة شروط، شترط لصحة هذا اإلقراري
  .وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو خمتلف فيه ل السابقكرناها يف الفصذ

  ١الشروط املتفق عليها: أوالً
   ٢.به جمهول النسبأن يكون املقر :الشرط األول

ألنه يقطع نسبه الثابت، والنسب الثابت النسب مل يصح،  ففإن كان معرو
ألنه إذا الينتقل إىل غريه، فلو كان للولد نسب معروف مل يصح اإلقرار بنسب آخر له، 

 :الشخص اليكون له أبوان، ويقالألن ومن غريه ال حيتمل ثبوته له بعده،  ثبت نسبه
  .اليقبل الفسخكذلك أن النسب ينتفي من األول ويثبت من الثاين ألن النسب مىت يثبت 

                                                           

مطبعة ، مصر، ٥ج، تبني احلقائق، )هـ١٣١٤(والزيلعي،  .٢٢٨، ص٧ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ،انظر ١
املكتبة التجارية،  ، مصر،٧ج، نتائج األفكار تكملة فتح القدير، )هـ١٣٥٦(ضي زاده، وقا .٢٧ص، ١طبوالق، 

د جاد، محأ: حتقيق، ١ج ،خمتصر العالمة خليل ،)م٢٠٠٥.هـ١٤٢٦( خليل، إسحاق اجلندي،و .١٣صط، .د
، ٢ج بلغة السالك ألقرب املسالك،، )هـ١٢٤١(والصاوي، أمحد، . ١٨٥ص، ١ط احلديث دار القاهرة،
، ٣ج الوسيط،والغزايل، . ٣٥٢،ص٥ج العزيز شرح الوجيز،والرافعي،  .١٨٠صط، .دالتجارية،  املكتبةالقاهرة،

، ، املغينوابن قدامة .٣٣٤ص ،٢ج، ، مغين احملتاجوالشربيين .٦١، ص٤ج روضة الطالبني،والنووي، . ٣٥٦ص
، ٢، جالنافع يف فقه اإلمامية املختصر، واحملقق احللي .٢٩٩، ص٤ج كشاف القناع،والبهويت،  .٣١٧، ص٧ج

 .٢٤٢ص
 .١٣، ص٧، جنتائج األفكار تكملة فتح القديروقاضي زاده،  .٢٢٨، ص٧ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ٢
، روضة الطالبنيوالنووي،  .٣٥٢، ٥ج العزيز شرح الوجيز،والرافعي،  .١٨٠، ص٢، جبلغة السالكالصاوي، و
واحملقق احللي،  .٢٩٩، ص٤ج كشاف القناع،والبهويت،  .٣١٧، ص٧ج املغين،وابن قدامة،  .٦١، ص٤ج

 .٢٤٢، ص٢ج املختصر النافع،
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 مل، معروف النسب من غريه فإن كان ،بنسبه أن ال يكون املقر" ١:قال الكاساين
   ".يصح ألنه إذا ثبت نسبه من غريه ال حيتمل ثبوته له بعده

جمهول النسب أما من  إمنا يصح استلحاق األب ولداً" ٢:من املالكية قال احلطاب
 ".، فال يصح استلحاقهكان نسبه معلوماً

املستلحق معروف النسب من  ن يكونأن ال يكذبه الشرع بأ والثاىن" ٣:الرافعي قال
ن النسب الثابت من شخص ال ينتقل إىل غريه وال فرق بني أن يصدقه املستلحق أو غريه أل
  ".يكذبه

به جمهول النسب فإن كان معروف النسب مل يصح أن يكون املقر" ٤:قال ابن قدامة
  ".غريه ألنه يقطع نسبه الثابت من

هول النسب أنه الرجل بنسب صغري أو جمنون جم وإذا أقر" ٥:وقال ابن مفلح احلنبلي
هذا هو املذهب ألن الظاهر أن الشخص ال يلحق به من ليس منه كما  ،ابنه ثبت نسبه منه

مبال لو أقر."  

  

  

                                                           

 .٢٢٨، ص٧ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ١
. ٣٠٦، ص٧ج الذخرية،القرايف، : وانظر. ٢٥٠، ص٧، جمواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليلاحلطاب،  ٢
 .٤١٢، ص٣ج الكبري،الشرح والدردير، . ٤١٢، ص٣ج حاشية الدسوقي،الدسوقي، و
الغزايل،  ،وانظر. ٦١، ص٤، جروضة الطالبنيوالنووي، . ٣٥٢، ص٥، جشرح الوجيز العزيزالرافعي،  ٣

. ٢٦١، ص١ج سراج الوهاج،والغمراوي، . ٣٣٤، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين، . ٣٥٦، ص٣ج الوسيط،
 .٣٢٢، ص٢٣ج تكملة اموع شرح املهذب،واملطيعي، 

 .٣١٧، ص٧ج غين،املابن قدامة،  ٤
احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام جمدالدين ابن تيمية،  ،وانظر. ٣٧٢، ص٨ج املبدع شرح املقنع،ابن مفلح،  ٥

 .١٠٢، ص٢ج أمحدبن حنبل،
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املستلحق أن ال يكذّبه الشرع، بأن يكون " ١ :فقهاء اجلعفريةقال الشهيد الثاين من 
و ال فرق بني . مشهور النسب من غريه، ألن النسب الثابت من شخص ال ينتقل إىل غريه

  ".أن يصدقه املستلحق أو يكذّبه

  .أن ال يكذبه العقل أو احلس: الشرط الثاين

به يف يولد مثله ملثله، فلو كان املقر منه حبيث ،بأن يكون يف سن ميكن أن يكون
يتقدم على زمن  نثيني من زمنمقطوع الذكر واأل كان املقر ه، أويتصور كونه منسن ال

به، مل يصح اإلقرار بثبوت نسبه؛ ألن احلس يكذبهبدء احلمل باملقر.  

النسب شرائط منها أن  أما اإلقرار بوارث فلصحته يف حق ثبات" ٢ :قال الكاساين
خبار عن فإذا استحال كونه فاإل ،ار عن كائنألن اإلقرار إخب ،به حمتمل الثبوتيكون املقر

 ،بغالم أنه ابنه ومثله ال يلد مثله ال يصح إقراره وبيانه أنه من أقر. حمضا كائن يكون كذباً
   ".يف إقراره بيقني له فكان كذباُ ألنه يستحيل أن يكون ابناً

لصغر األب املستلحق مع كون الولد   يكذبه العقل،مل إن" ٣ :قال الدسوقي
  ".فإن ذلك حييله العقل ملا فيه من تقدم املعلول على علته لفتح كبرياًاملستلحق با

فلو  ،بأن يكون يف سن ميكن أن يكون منه. يكذبه احلسأن ال" ٤ :قال الشربيين
كان يف سن ال يتصور كونه منه أو كان قد قطع ذكره وأنثياه من زمن يتقدم على زمن 

  ".ألن احلس يكذبه ،العلوق به مل يثبت نسبه

                                                           

واحملقق  .١٥٤، ص٣٥، ججواهر الكالمالنجفي، ، وانظر .١٢٥، ص١١ج مسالك األفهام،الشهيد الثاين،  ١
 .٢٤٢، ص٢ج املختصر النافع،احللي، 

 .٢٨٨، ص١٠ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ٢
، ٧ج مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل،احلطاب،  ،وانظر .٤١٢، ص٣، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  ٣

 .٢٥٠ص
روضة والنووي،  .٣٥٢، ص٥ج العزيز شرح الوجيز،الرافعي،  ،وانظر .٣٣٤، ص٢ج مغين احملتاج،الشربيين،  ٤

 .٣٥٦، ص٣ج الوسيط،والغزايل،  .٦١، ص٤، جالطالبني
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ت دون به ميكن حلاقه بامليت، فإن كان امليويشترط أن يكون املقر" ١ :قال البهويت
ابن عشر مل يصح اإلقرار بولد له، وكذا لو كان ابن أكثر منها وأقرنهوا مبن بي، ا وبينه دو

  ".أنه ولده مل يلحقه الستحالته

، فلو كان عيه ممكناًيكون ما يدال ، بأناحلسبه يكذأن ال " ٢ :وقال الشهيد الثاين
، أو مثله، أو كان للمستلحق، بأن كان أكرب منه سناً ر أن يكون ولداًويتصال سنيف 

  ".املستلحق أكرب و لكن بقدر ال يولد ملثله، فال اعتبار بإقراره

ولكن اختلف الفقهاء يف حتديد فارق السن، وذلك بناًء على اختالفهم يف سن 
  .البلوغ، للرجل واملرأة

حدد احلنفية فارق السن باثنيت عشرة سنة ونصف السنة بالنسبة لألب، وتسع فقد 
  ٣.سنوات ونصف السنة بالنسبة لألم

بأنه حيدد بعشر سنوات ونصف بالنسبة لألب وتسع " ٤ :وقال الشافعية واحلنابلة
   ".سنوات بالنسبة لألم

اص من األطباء راجع ألهل اخلربة واالختص ولكن الراجح العربة يف هذا التحديد أنه
سن للشخص ميكن أن يبلغ فيه وينجب األوالد مع مراعاة اختالف  الذين حيددون أقلّ

  .األماكن والبيئة الطبيعية

  

  

                                                           

 بريوت،حممد أمني الضناوي، : حتقيق، ٣ج، كشاف القناع عن منت اإلقناع ،)م١٩٩٧. هـ١٤١٧(البهويت،  ١
  .٣١٧، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ،وانظر .٦٥٦، ص٣ج، ١طدارعامل الكتب، 

والنجفي،  .١٢٣، ص٣ج اإلسالم،شرائع واحملقق احللي،  .١٢٥، ص١١ج مسالك األفهام،الشهيد الثاين،  ٢
 .١٥٤، ص٣٥، ججواهر الكالم

 .٢٨٨، ص١٠ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ٣
والبهويت،  .٢٥٩صط، .دمصطفى احلليب،  ، القاهرة،٢ج، مغين احملتاج، )م١٩٦٨. هـ١٣٧٠(الشربيين،  ٤

 .٢٩٩، ص٤، جكشاف القناع



١٣٧ 

 

 ١.زاًيف إقراره إذا كان ممي له بالنسب املقرأن يصادق املقر: الشرط الثالث

شخص بآخر جمهول النسب  وهو شرط لنفاذ اإلقرار وليس شرط الصحة، فإذا أقر
ب له إذا كان من أهل التصديق، ملا يترتموقوفاً حىت يصدقه املقرصح اإلقرار، ولكنه يبقى 

على القاعدة العامة أن  ا مبوافقته، وهذا مبينعلى النسب من حقوق مالية، فال تلزمه إلّ
بالنسبة لإلقرار  وال يتعداه إىل غريه، لكن مع فارق خاص ،اإلقرار حجة قاصرة على املقر

ار بالنسب فال يبطل بالنسب، فاإلقرار العام يبطل بالتكذيب، ويرتد بالرد، أما اإلقر
اإلقرار مث قبله بعد ذلك  بولد بالغ فكذبه أو ردشخص  يرتد بالرد، فإذا أقربالتكذيب وال

صح قبوله وثبت النسب، واليعترب التناقض الذي صدر منه، وذلك لتشوف الشارع 
   ٢.ف إىل ثبوت األنساب واحلفاظ عليهااحلني

ألن إقراره يتضمن بنسبه إذا كان يف يد نفسه،  ومنها تصديق املقر" ٣ :قال الكاساين
  ".ا برضاهإبطال يده فال تبطل إلّ

 ن استلحق بالغاًإف ،له إذا كان ممن يعترب تصديقهأن يصدقه املقر " ٤ :قال الرافعي
إنة ففكذبه مل يثبت النسب إال أن يقيم عليه بين حلف سقط إحلفه ف ،نةن مل تكن بي

  ".دعواه

فلم  فإن استلحق بالغاً ،به إن كان معترب التصديقأن يصدقه املقر " ٥ :وقال النووي
فإن حلف سقطت دعواه  ،نة حلف املدعينة فإن مل تكن بيا ببيإلّ ،يصدقه مل يثبت النسب

                                                           

بلغة والصاوي،  .١٨٥، ص١ج خمتصر اخلليل،اخلليل، و .٢٢٨، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ،انظر ١
، ٤، جروضة الطالبنيوالنووي،  .٣٠٦، ص٧ج الذخرية،والقرايف،  .١٨٠، ص٢ج السالك ألقرب املسالك،

ط، .دداراملعرفة،  ، بريوت،٢ج مغين احملتاج، )ت.د( والشربيين، .٣٥٦، ص٣، جالوسيطوالغزايل،  .٦١ص
 .١٢٣، ص٢، جشرائع اإلسالمواحملقق احللي،  .٣١٧، ص٧ج املغين،وابن قدامة، . ٣٣٤ص

 .٢٧٣، ص١، جوسائل اإلثباتالزحيلي،  ٢
 .٢٨٨، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٣
 .٣٣٤، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .٣٥٣، ص٥، جالعزيز شرح الوجيزالرافعي،  ٤
 .٣٥٦، ص٣ج الوسيط،والغزايل،  .٦١، ص٤، جروضة الطالبنيالنووي،  ٥



١٣٨ 

 

فالقول قول  ،وكذا لو قال رجل لرجل أنت أيب ،لف املدعي وثبت نسبهوإن نكل ح
  ".فيثبت نسبه حىت يرث منه الصغري لو مات أما إذا استلحق صغرياً ،املنكر بيمينه

 ،حىت يصدقه مل يثبت نسبه من املقر عاقالً به كبرياًوإن كان املقر" ١ :قال البهويت
 به ميتاًوإن كان الكبري العاقل املقر ،له مبالكما لو أقر ،فاعترب تصديقه صحيحاً ألن له قوالً

  ".ألنه ال قول له أشبه الصغري ،ثبت إرثه ونسبه

مل يثبت حىت يصدقه، ألن  عاقالً وإن كان كبرياً" ٢ :وكذلك قال ابن مفلح احلنبلي
ولو كان  ،له مبال وحينئذ إذا صدقه ثبت نسبهكما لو أقر ،فاعترب تصديقه صحيحاً له قوالً

ألن بتصديقه حيصل اتفاقهما على التوارث من الطرفني مجيعاً ،بعد موت املقر."  

يف دعواه النسب  به للمقريق املقريشترط التصديق أي تصدو" ٣ :قال الشهيدالثاين
  ". كان أم أنثى فيما عدا الولد الصغري ذكراً

  .زله بالنسب إذا كان صغرياً غري مميتكذيب املقرأما  •

أما إذا كان املقرز فال يشترط تصديقه، ال يف احلال وال بعد البلوغله صغرياً غري ممي ،
  :ولنيأصبح ق بلغ ورفض اإلقرار وكذب نسبهفأما لو 

، ذهب احلنابلة على الصحيح من مذهبهم والشافعية يف األصح: القول األول
  ٤.إىل أن النسب مل يبطل بتكذيبه واجلعفرية

  
 

                                                           

، ١طدارعامل الكتاب،  ، الرياض،٣ج، كشاف القناع عن منت اإلقناع، )م١٩٩٧. هـ١٤١٧(البهويت،  ١
  .٦٥٦ص

 . ٣٧٢، ص٨ج املبدع شرح املقنع،ابن مفلح،  ٢
 .٤٢٣، ص٦، جروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقيةالشهيد الثاين،  ٣
العزيز شرح والرافعي، . ٦١، ص٤، جوضة الطالبنيروالنووي، . ٣٣٥، ص٢، جمغين احملتاجالشربيين،  ٤

والشهيد الثاين، . ٣١٨، ص٧ج املغين،وابن قدامة، . ٣٥٧، ص٣ج الوسيط،والغزايل، . ٣٥٣، ص٥، جالوجيز
 .١٦٣، ص٣٥، ججواهر الكالموالنجفي، . ٤٢٦، ص٦ج روضة البهية،



١٣٩ 

 

  :لأدلة القول األو

به ، وليس للمقرنةكالثابت بالبي ،يندفع بعد ثبوتهحيتاط له، فال ن النسبأل  - أ
 ١.ألنه لو رجع مل يقبل ،حتليفه

وثبت  ،ألن نسبه ثابت وجرى ذلك جمرى من ادعى ملك عبد صغري يف يده  -  ب
  ٢.بذلك ملكه فلما كرب جحد ذلك

النسب يبطل ذهب الشافعية يف القول املرجوح عندهم إىل أن : القول الثاين
  ٣.بتكذيبه

واألحكام  ،لإلنكار وقد صار ألنا حكمنا به حني مل يكن أهالً: قول الثاينالدليل 
 ٤.وعدماً تدور مع عللها وجوداً

  :الترجيح

  .فال يزول باإلنكار الالحق ،قبلهألن النسب ثبت القول األول،  والراجح عندي

  السبب الصحيح للنسب: الشرط الرابع

ن سبباً شرعياً من فراش صحيح أو شبهة وهو الرجل بالوالد أن يبييشترط يف إقرار 
ن سبباً أصالً، وحيمل على أنه يستند إىل سبب النكاح بالشبهة، ويصح إقراره إذا مل يبي

تبعة إقراره ومسؤوليته أمام اهللا تعاىل، أما إذا صرح أنه ابنه من الزنا  صحيح ويتحمل املقر
ويف حديث  يف ثبوت النسب، ألن الزنا اليصلح سبباً للنسب،قراره أو التبين فاليقبل إ

                                                           

 .٣٣٥، ص٢، جمغين احملتاجالشربيين،  ١
 .٣١٨، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٢
العزيز شرح والرافعي،  .٦١، ص٤، ج، روضة الطالبنيوالنووي .٣٣٥، ص٢، جمغين احملتاجالشربيين،  ٣

 .٣٥٧، ص٣ج الوسيط،والغزايل،  .٣٥٣، ص٥، جالوجيز
 .٣٣٥، ص٢، جمغين احملتاجالشربيين،  ٤



١٤٠ 

 

 ١.متفق عليه"الولد للفراش وللعاهر احلجر ": قال �عن النيب �صحيح عن أيب هريرة
وهذا احلديث يدل على أن الولد للفراش، والزنا ليس فراشاً، وقد جعل اهللا تعاىل حظّ 

سقط الشارع النسب عن الزاين الزاين احلجر فقط، فال حظّ للعاهر من النسب، كما أ
عقوبة له ليكون له زجراً عن الزنا إذا علم أن ماءه يضيع به، أو ألن الزانية مرتع ألكثر من 

ما حصل النسب إىل غري أبيه احلقيقي، كما أن النسب من الزنا عار على الولد واحد، فرب
   ٢.نفسه، ألنه يعري فيه طول حياته

نها يثبت ادعت أنه من الزنا، ألن ثبوت النسب م ووأما املرأة فيقبل إقرارها ول
  .جنبته دون اعتبار آخرمبجرد أن تكون هي اليت أ

ويشترط يف إقرار املرأة بالولد إذا كانت متزوة، أن يصدقها الزوج على جة أو معتد
على الزوج لقيام الفراش ة بولد فيه حتميل النسب هذا اإلقرار، ألن إقرار الزوجة أو املعتد

بإثبات الوالدة بالشهادة الشرعية، وإذا هي ا إذا كذا فال يثبت النسب منها إلّف. بينهما
  .أقرت وزوجها أنكر، فإنه يلحقها دون زوجها

قال . وال يصح إقرارها بالولد ألن إقرار املرء على نفسه مقبول" ٣ :قال السرخسي
’È≅t/ ß≈|¡ΡM}$# 4*: ىلاهللا تعا n?tã  ÏµÅ¡ ø� tΡ ×οu�� ÅÁ t/&وعلى الغري مردود للتهمة، فالرجل  ٤

باإلقرار مقر على الغري، وهو صاحب  بالولد على نفسه،ألن الولد ينسب إليه واملرأة تقر
ألنه حيمل نسبه على و ،هلذاالفراش ألن الولد ينسب إليه ال إليها، فلم يصح إقرارها بالولد 

                                                           

رقم  ،١٥٣يف كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، ص، ٨ج، البخاريأخرجه  ١
احلديث رقم  ،٥٨١راش وتوقي الشبهات، صفيف كتاب الرضاع، باب، الولد لل ،مسلموأخرجه  .٦٣٦٨احلديث
١٤٥٨. 

شرح والدردير،  .٢٢٨، ص٤، جالفتاوى اهلنديةالشيخ النظام، و .١٥٤، ص١٧ج املبسوط،السرخسي،  ،انظر ٢
، ١ج ،وسائل اإلثباتزحيلي، وكذلك ال .٣٣٤، ص٢ج مغين احملتاج،والشربيين،  .٤١٢، ص٣ج الكبري،

 .٢٧٦ص
 .١١٨، ص١٧ج املبسوط،السرخسي،  ٣
 ).١٤(اآلية : سورة القيامة ٤



١٤١ 

 

ا بواسطة، ويف تلك الواسطة إقرار على الغري، ال يكون إلّغريه، فإن ثبوت النسب بينهما 
  ".فلم يكن صحيحاً

  ".ت وزوجها أنكر، فإنه يلحقها دون زوجهاوإذا هي أقر" ١ :قال ابن قدامة

  بالنسب املباشر قراراإل يف الشروط املختلف فيها: ثانيا
يف اشتراط اختلف الفقهاء فقد عدم املنازع، هو شرط واحد اختلف الفقهاء فيه، و

  :عدم املنازع، على قولني

اشترط احلنفية واحلنابلة واجلعفرية يف اإلقرار بالولد الصغري عدم : القول األول
  ٢.املنازع يف هذا اإلقرار

فلم  ،نازعه فيه غريه تعارضا ألنه إذا ،ينازعه فيه منازعأن ال " ٣ :قال ابن قدامة
  ".حلاقه بأحدمها أوىل من اآلخريكن إ

لولد ينازعه يف الدعوى من ميكن اللحاق به، فإن اأن ال " ٤ :الشهيد الثاينقال 
  ".ا بالبينة أو القرعةباآلخر إلّحينئذ ال يلحق باملقر و ال

وذهب الشافعية إىل أنه يتبع من صدقه منهما، وأن مل يصدق احداً : القول الثاين
  .عرض على القائف

  

                                                           

 .٣٢٤، ص٧ج املغين،ابن قدامة،   ١
  ،روضة البهيةوالشهيد الثاين،  .٣١٧، ص٧ج املغين،وابن قدامة،  .٨٠، ص١٧ج املبسوط،السرخسي،  ،انظر ٢
، ٣٥ج جواهر الكالم،والنجفي، . ٢٤٣، ص٢، جيف فقه اإلمامية خمتصر النافعواحملقق احللي،  .٤٢٥، ص٦ج

 .١٥٦ص
 .٣١٧، ص٧، جاملغينابن قدامة،  ٣
 .١٢٧، ص١١ج مسالك األفهام،الشهيد الثاين،  ٤



١٤٢ 

 

منهما أو منهم أو ثبت ملن صدقه  ،بالغاً فأكثرولو استلحق اثنان " ١ :قال الشربيين
الجتماع الشرائط فيه دون اآلخر فإن صدقهما أو مل يصدق واحد منهما عرض على 

 ".القائف

  ٢بالنسب املباشر قراراإلآثار : ثالثا
ه آثاروثبوت النسب  يترتب عليه  فإنه واستوىف شروطهذا اإلقرار إذا ثبت النسب 

  : منها الشرعية

يف ذهب الفقهاء إىل أن النسب سبب من أسباب النفقة وذلك : ة النفق  - أ
 .اجلملة

 . أنه ال يقتل والد بولده مطلقاًذهب مجهور الفقهاء إىل:  سقوط القصاص  -  ب

استيفاء القصاص  :ثبوت النسب سبب للوالية يف أمور منها:  ثبوت الوالية   -  ت
 .وذلك يف اجلملة ،والوالية على املال،والنكاح ،

 .أسباب اإلرث يف اجلملةاتفق الفقهاء على أن النسب سبب من : املرياث   -  ث

ملة سبب من أسباب حترمي اتفق الفقهاء على أن النسب يف اجل:  النكاح حترمي  -  ج
  .النكاح

 ويكون حجة على املقر ،ويصبح النسب الثابت باإلقرار كالنسب الثابت بالفراش
ى هذا اإلقرار إىل غري والورثة واألقارب، ويتعدوالحيتمل اإلقرار بالنسب الفسخ والاملقر ، 

  .ل من شخص إىل آخرواليتحو ،النقض

                                                           

 .٣٣٥، ص٢ج مغين احملتاج،الشربيين،  ١
لقصاص ولتفصيل هذه اآلثار راجع إىل كتاب النكاح وا. ٢٥٤،٢٥٥، ص٤٠ج موسوعة الفقهية الكويتية، ٢

 . والفرائض يف كتب فقه املذاهب اإلسالمية



١٤٣ 

 

الثبت بالفراش يصح نفيه  نأسب عن النسب الثابت بالفراش يف وخيتلف اإلقرار بالن
بأنه منه  أما الثابت باإلقرار فال يقبل ألنه أقر. باللعان، الحتمال أن يكون الولد ليس منه

  .وال النفي باتفاق مجهور الفقهاء الرد فال يقبل ،مائهومن 

كتب إليه �أن عمر بن اخلطاب - رمحه اهللا -ذكر عن شريح" ١ :قال السرخسي
أنه مىت ثبت  ،وبقوهلما نأخذ �وهكذا عن علي ،ينفيه الرجل بولده مل يكن له أن إذا أقر

 ،لنسخألن النسب الحيتمل النقض وا ،النسب بإقراره مل يكن له أن ينفيه بعد ذلك
 ،لكون اإلقرار حجة عليه ،وبإقراره ثبت منه ،يتصور حتويله من شخص إىل شخصوال

ألن  :قلنا .أليس أن النسب يثبت من الزوج بفراش النكاح مث ميلك نفيه باللعان :فإن قيل
أما هنا بثبوت النسب  ،ثبوته هناك حبكم الفراش على احتمال أن ال يكون منه فيتصور نفيه

 كاملشتري إذا أقر ،منه بتنصيصه على أنه خملوق من مائه فال يبقى بعده احتمال النفي
 للبائع مث استحق من يده ورجع بالثمن مل يبطل إقراره حىت إذا عاد إىل يده يوماً بامللك

الشراء وإن كان ألن نفس  ،له بامللكخبالف ما إذا اشتراه ومل يقر ،يؤمر بتسليمه إىل البائع
  ".إقرار بامللك فاالحتمال فيه باق خبالف اإلقرار به نصاً

  بالنسب غري املباشر قراراإل: لثةثااملسألة ال
  بالنسب غري املباشر املقصود من اإلقرار: أوالً

شخص آلخر أنه أخوه أو عمه أو  كأن يقر ،هو اإلقرار بنسب يكون فيه واسطة
  .جده أو ابن ابنه أو ابن بنته

٢ :فه الكاساين بقولهعر "على غريه اإلقرار بنسب حيمله املقر."  

واإلقرار بالنسب غري املباشر يسري على قواعد اإلقرار العامة أحياناً، وخيرج عنها 
أحياناً أخرى، فيتعدى أثره من املقر إىل املقرعليه، ويثبت نسب املقرعليه له من املقر

أو باعتراف الورثة ،باعتراف املقر. 

                                                           

 .٩٨،٩٩، ص١٧، جاملبسوطالسرخسي،  ١
 .٢٢٩، ص٧ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ٢



١٤٤ 

 

وهذا النوع من اإلقرار فيه حتميل النسب على غري املقرشخص آلخر أنه  ، فإذا أقر
لهأخوه، فلكي يثبت النسب بينه واملقر، والد (له من والده جيب أن يثبت أوالً نسب املقر

املقر(، لكي ينسحب النسب على املقر، لهباعتباره أخاً ملن أقر .أن وإذا أقر ه شخصاً عم
  .)املقر جد(ه له من جدثبت نسب املقرأن ي لكي ينسحب النسب على املقر ،جيب

يشترط لثبوت اإلقرار  ،باإلضافة إىل شروط اإلقرار بالنسب املباشر اليت ذكرناها
  .بالنسب غري املباشر الذي فيه حتميل النسب على الغري

 غري املباشر النسبب اإلقرارشروط : اًثاني

  شروط اإلقرار بالنسب غري املباشر عند احلنفية -أ
 :وهو اً،واحد  اًيشترط احلنفية يف اإلقرار بالنسب غري املباشر شرط

  .عليه بالنسب إذا كان حياًاملقر أن يصدق •

الذي محل عليه  يف هذه احلالة يثبت النسب بالتصديق واإلقرار املباشر من املقرو
وهو امللحق به  ،عليها إذا كان املقرغري املباشر إلّوال يتحقق اإلقرار بالنسب  النسب،

  .رار األب ال بإقرار األخباألخوة يثبت النسب بإق فلو أقر .النسب ميتاً

 ،ألنه على غريه شهادة أو دعوى ،ألن إقرار اإلنسان حجة على نفسه ال على غريه
وشهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال وهو من باب حقوق  ،والدعوى املفردة ليست حبجة

واإلقرار الذي فيه محل نسب الغري على غريه إقرار على غريه ال على  ،العباد غري مقبولة
  ١.ا حبجةوكل ذلك ال يقبل إلّ ،شهادة فكان دعوى أو ،نفسه

  

                                                           

 .٢٢٨، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ١



١٤٥ 

 

   ةالشافعياإلقرار بالنسب غري املباشر عند ط ورش -ب
 ،مثل أن يقول هذا أخى ابن أىب أو ابن أمي ،يلحق النسب بغريه أن" ١ :قال الرافعي

 ثبوت يف :أحدمها: والكالم يف فصلني ،للنسب باجلد فيكون ملحقاً ،أو بعمومة غريه
   .حلاق بالشرائط املقدمة فيما إذا حلق بنفسه وبشرائط أخرإلويثبت النسب ذا ا ،النسب

ن إحلاق به وليس لغريه اإل فما دام حياً ،ه ميتاًأن يكون امللحق ب :الشرط األول
  .كان جمنوناً

تلحقه وارثه أما إذا نفاه مث اس ،بهأن اليكون امللحق به قد نفى املقر :الشرط الثاين
  :بعد موته ففيه وجهان

  .اللحوق كما لو استلحقه املورث بعد مانفاه بلعان وغريه :أحدمها 

حلاق عار إحلاقه بعد املوت إففى  ،ببطالنهسبق احلكم ه نسب قدنأل ،املنع :والثاىن 
  .بهرث أن يفعل ما فيه حظ املوروث المايضروشرط الوا ،بنسبه

  ".قرار من الورثة احلائزين للتركةصدور اإل :الشرط الثالث

  شروط اإلقرار بالنسب غري املباشر عند احلنابلة -ج
اعترب فيه  ،عليه وعلى غريه كإقرار بأخ فأما إن كان إقراراً" ٢ :قال ابن قدامة

  :وهو ".الشروط األربعة وشرط خامس

  .الورثة احلائزين للتركةصدور اإلقرار من  •

أو زوجة ال وارث  زوجاً فإن كان املقر ،مجيع الورثة هو كون املقر" ٣ :قالمث 
   ".هال يرث املال كلّ ألن املقر ،مل يثبت النسب بإقرارمها ،معهما

                                                           

روضة والنووي، . ٣٦٠، ص٣ج الوسيط،الغزايل، ، وانظر .٣٦٠،٣٦١، ص٥ج العزيز شرح الوجيز،الرافعي،  ١
 .٣٣٦، ص٢، جمغين احملتاجوالشربيين،  .٦٥، ص٤ج، الطالنب

 .٣١٨، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٢
 .٣١٨، ص٧ج صدر السابق،امل ٣



١٤٦ 

 

  ة اجلعفري اإلقرار بالنسب غري املباشر عند شروط -د
كان  ي،خأن يقول أ، مثل  مبن يلحق النسب بغريه قرأذا إ" ١ :يقال العالمة احللّ

 :نه قالفكأ ،باجلد بعمومة غريه كان النسب ملحقاً قرألو و ي،مأو ابن أ يبأنه ابن أمعناه 
ذا و يابن جد خر زايدة عليهاأبشروط و ،السابقةحلاق بالشرايط اإليثبت النسب:  

 .ن كان ولد ولدأنة على دعواه و و تقوم البيأبه ن يصدقه املقرأ: الشرط األول

ن إو ،حلاق بهاإلمل يكن لغريه  اًفما دام حي ،به ميتاّ ن يكون امللحقأ :الشرط الثاين
  .جمنوناًكان 

نفاه مث استلحقه وارثه  ذاإما أ ،بهن اليكون امللحق به قد نفى املقرأ: الشرط الثالث
  .بعد موته

جنىب مل يثبت األ قرأفلو  ،قرار من الورثة احلايزين للتركةاإلصدور : الشرط الرابع
  ".به النسب

  غري املباشر باختالف الفقهاء يف أساس ثبوت النس: ثالثاً
  :على ثالثة أقوال غري املباشريف أساس ثبوت النسب  ءاختلف الفقها

يثبت  النسبذهب أبوحنيفة وحممد بن حسن الشيباين إىل أن : األولالقول 
  ٢.أو رجل وامرأتني من الورثة ،بواسطة إقرار الرجلني

ا بإقرار رجلني أو رجل واملشهور عن أيب حنيفة أنه ال يثبت إلّ" ٣ :قال ابن قدامة
  ".وامرأتني

فاعترب مبثابة شهادة، ألن يف اإلقرار محل النسب على الغري، : القول األول دليل
  .فلزم فيه العدد املذكور

                                                           

 .١٧٢، ص٢ج تذكرة الفقهاء،العالمة احللي،  ١
 .٢٣٠، ص٧ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ٢
 .٣١٦، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٣



١٤٧ 

 

أن اإلقرار باألخوة إقرار على غريه  "  ١ :يذكر ابن قدامة هذا الدليل للحنفية بقوله
نسب غريه على غريه فكان شهادة، وشهادة الفرد غري مقبولة خبالف ما إذا  ملا فيه من محل

كانا اثنني فصاعداً أقر."   

ا بإقرار املالكية واجلعفرية إىل أن النسب غري املباشر اليثبت إلّوذهب : القول الثاين
شهادة، ولذا لا، ألن األساس الذي بىن عليه ثبوت النسب على الغري هو اثنني من الورثة

٢.ون بالنسب نصاب الشهادةيشترط أن يبلغ الورثة املقر  

والبشهادة رجل  ،يثبت بشهادة رجل وامرأتني على األظهروال" ٣ :يقال احملقق احللّ
  ".كانا وارثنيوالبشهادة فاسقني ولو ،وميني

وقاسم ، اثنان عادالن من الورثة صح النسب أقرولو" ٤ :وقال يف مكان آخر
دفعا اليه مما يف أيديهما بنسبة نصيبه من و ،مل يكونا مرضيني مل يثبت النسبلو و. الوارث
  ".التركة

ألنه حيمل النسب على  ،ا بإقرار إثننيلّال يثبت إ": وقال مالك" ٥ :قال ابن قدامة
  ".غريه فاعترب فيه العدد كالشهادة

نفس أدلة القول األول، ألم يرون أن هي  أدلة هذا القول: دليل القول الثاين
ولذلك يشترط أن يبلغ الورثة  ،ثبوت النسب على الغري هو الشهادةاألساس الذي بىن عليه 

املالكية جالن عدالن، أو رجل وامرأتان، واختارر: وهيون بالنسب نصاب الشهادة، املقر
 إقرار الورثة ألن. احلنفية رجل وامرأتنيو ،رلصحة هذا اإلقرا ني عدلنيواجلعفرية رجل

  .شهادة فيعترب فيها العدد والعدالة تكون
                                                           

 .٢٣٠، ص٧املصدر السابق، ج ١
، ٢، جاملختصر النافع يف فقه اإلماميةواحملقق احللي،  .٤١٧، ص٣ج حاشية الدسوقي،الدسوقي،  ،انظر ٢

 .٢٤٣ص
والنجفي،  .١٣٩، ص١١، جمسالك األفهاموالشهيد الثاين،  .١٢٥، ص٣، جشرائع اإلسالماحملقق احللي،  ٣

 .١٧٣، ص٣٥ج جواهر الكالم،
 .٢٤٣، ص٢ج املختصر النافع يف فقه اإلمامية،احملقق احللي،  ٤
 .٣١٦، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٥



١٤٨ 

 

الورثة مجيع  إن أقر :يوسف من احلنفيةوقال الشافعي وأمحد وأبو: القول الثالث
ألم  .ثبت نسبه، وإن كان الوارث واحداً ذكراً أو أنثى هم يف اإلرثبنسب من يشارك

هو اإلقرار، فإذا بلغ الورثة  ،يرون أن أساس ثبوت النسب على الغري بإقرار مجيع الورثة
نصاب الشهادة وأقرالنسب من امللحق  رثهم كاإلقرار باألخ والعم ثبتوا بنسب على مو

  ١.بالشهادةبه باإلقرار ال

 ،ثبت نسبه ،مجيع الورثة بنسب من يشاركهم يف املرياث وإن أقر" ٢ :ابن قدامةقال 
 ".يوسفذا قال الشافعي وأبوو ،أو أنثى ذكراً ،أو مجاعةً كان الورثة واحداًًسواءً 

  :أدلة القول الثالث

وألنه قول ل يعترب فيه  ،أنه حق يثبت باإلقرار فلم يعترب فيه العدد كالدين   - أ
واعتباره بالشهادة  ،يعترب فيه العدد كإقرار املوروث دالة فلماللفظ والالع

 ٣.ويبطل باإلقرار بالدين ،العدالةألنه اليعترب فيه اللفظ وال ،يصحال

يف حق النسب كإقرار  فيكون مقبوالً ،أن إقرار الواحد مقبول يف حق املرياث  -  ب
 ٤.اجلماعة

ناته وبي اليت عليه ألن الوارث يقوم مقام امليت يف مرياثه وديونه والديون  -  ت
  ٥.وكذلك يف النسب ،واإلميان اليت له وعليه ،ودعاويه

واليت فيها حق املشاركة يف  ،له تبعاته وآثاره إلقرار بالنسب وثبوت هذا اإلقرارا
غري قرار بالنسب اإليف  أما بالنسب املباشر، ح بالنسبة لإلقراراإلرث، وهذا احلق واض

  :ففيه احتماالناملباشر، 

                                                           

 كشاف القناع،والبهويت،  .٣١٦، ص٧ج املغين،وابن قدامة، . ٣٣٧، ص٢ج مغين احملتاج،الشربيين، ، انظر ١
 .٦٥٦، ص٣ج
 .٣١٦، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٢
 .٣١٦،٣١٧، ص٧ج املغين،وابن قدامة،  .٦٥٦، ص٣ج كشاف القناع،البهويت،  ٣
 .٢٣٠، ص٧ج الصنائع،بدائع الكاساين،  ٤
 .٣١٦، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٥



١٤٩ 

 

  .مجيع الورثة أن يقر: مال األولاالحت

  .وينكر بعضهم اآلخر ،بعض الورثة أن يقر: االحتمال الثاين

  :كل من االحتمالنيلوهذا تفصيل 

  :إقرار مجيع الورثة: االحتمال األول

فه ،مجيع الورثة بنسب على مورثهم إذا أقرله أم ل يثبت النسب واملرياث منه للمقر
 : فيه حالتان ال؟

  :األوىلاحلالة 

مجيع الورثة وكانوا أكثر من واحد بأن كانا رجلني، أو كانوا رجالً  إذا أقر
ه يف وثبت حقّ ،ثبت النسب بإقرارهم ،وامرأتني فصاعداً، أي أم بلغوا نصاب الشهادة

  ١.بة على ثبوت النسب باتفاق الفقهاءكما تثبت مجيع احلقوق املترت ،املرياث

أكثر من واحد بأن كانا رجلني أو رجال وامرأتني  وإن كان"  ٢ :قال الكاساين
   ".فصاعدا يثبت النسب بإقرارهم باإلمجاع

  :احلالة الثانية

بأن كان الوارث واحداً وحائزاً مجيع املرياث  ،إذا مل يبلغ الورثة نصاب الشهادة
وأقر هذا الولد بأخ آخر ومحل نسبه على أبيه بوارث آخر، كمن تويف عن ولد فأقر.  

  :د اختلف الفقهاء يف ثبوت النسب بإقراره على قولنيفق

  

                                                           

مغين والشربيين،  .٤١٧، ص٣ج حاشية الدسوقي،الدسوقي، و .٢٢٩، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ،انظر ١
 .٣١٦،٣١٧، ص٧ج املغين،وابن قدامة،  .٩٢، ص٧ج احلاوي الكبري،واملاوردي،  .٣٣٨، ص٢، جاحملتاج

والنجفي، . ١٣٩، ص١١، جمسالك األفهاموالشهيد الثاين،  .١٢٥، ص٣ج اإلسالم،شرائع  واحملقق احللي،
 .١٧٣، ص٣٥ج جواهر الكالم،

 .٢٣٠، ص٧ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ٢



١٥٠ 

 

ا القول الشافعية ذهب إىل هذ. ثاره املالية وغريهايثبت النسب وآ :األولقول لا
  ١.يوسف والكرخي من احلنفيةواحلنابلة وأبو

يف حق  :أحدمها :وأما اإلقرار بوارث فالكالم فيه يف موضعني" ٢ :قال الكاساين
إما  :أما األول فاألمر فيه ال خيلو من أحد وجهني ،يف حق املرياث :والثاين .ثبات النسب

 ،بأخ بأن مات رجل وترك ابنا فأقر ،وإما أن كان أكثر من واحد ،أن كان الوارث واحداّ
يثبت النسب بإقرار وارث ال :حنيفة وحممداختلف فيه قال أبو .؟هل يثبت نسبه من امليت

  ".الكرخي رمحه اهللا وبه أخذ ،يثبت :وقال أبو يوسف ،واحد

  :أدلة القول األول

اختصم سعد ": قالت -رضي اهللا عنها-ماروته أم املؤمنني عائشة: "الدليل األول
ابن أخي  �هذا، يا رسول اهللا: م؛ فقال سعديف غال �وعبد بن زمعة �بن أيب وقاص

هذا أخي، يا : معةأنه ابنه، انظر إىل شبهه، وقال عبد بن ز عتبة بن أيب وقاص، عهد إيلّ
 ناًبي إىل شبهه فرأى شبهاً �نظر رسول اهللاف ،ولد على فراش أيب من وليدته �رسول اهللا

سودة بنت ش وللعاهر احلجر، واحتجيب منه ياهو لك يا عبد، الولد للفرا": بعتبة، فقال
  ٣."فلم تره سودة قط ،زمعة

  ٤ ".أبيه وجعله أخاه افباعتر �الولد بعبد بن زمعة �فأحلق النيب: وجه الداللة

  

                                                           

واملاوردي،  .٣٣٨، ص٢ج مغين احملتاج،والشربيين،  .٢٢٩،٢٣٠، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ،انظر ١
 .٦٥٦، ص٣ج كشاف القناع،، والبهويت .٩٢، ص٧ج احلاوي الكبري،

 .٢٢٩،٢٣٠، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ٢
. ٦٣٦٨احلديثرقم  ،١٥٣حرة كانت أوأمة، ص يف كتاب الفرائض، باب الولد للفراش، ٨ج ،البخاريأخرجه  ٣

 .١٤٥٨احلديث رقم  ،٥٨١يف كتاب الرضاع، باب، الولد للقراش وتوقي الشبهات، ص ،مسلموأخرجه 
 .٣٤٨٧احلديث رقم ، ٤٩٣، ص٦ج ، سنن النسائي،والنسائي .١٥٠، ص١٠ج السنن الكربى،والبيهقي، 
 .٤٤٢، ص٤١ج ،مسندهيف  أمحدو .٢٢٧٣احلديث رقم  ،٢٥٨صسنن أيب داود، وأبوداود، 

 .٩٣، ص٧ج ، احلاوي الكبري،املاوردي ،انظر ٤



١٥١ 

 

  :حلديث من وجوهعلى هذا اعترض اال

أخاه ، لعبد ، ومل جيعله  إمنا جعله عبداً �إن النيب": قالوا :االعتراض األول"
  ".هو لك عبد": وروي أنه قال 

  :اجلواب عن هذا االعتراض

  . "هو أخوك يا عبد": قال  �أن النيب ،روى عن سفيان ن مسدداُأ: أحدمها

فلم جيز  ،على فراش أبيه يته ووالدته حراًحبر قد أقر �أن عبد بن زمعة :والثاين
فإمنا أشار إليه  "هو لك عبد": رووه من قوله وما. هيته أن حيكم له برقّبعد اعترافه حبر
#ß*: كقوله تعاىل ،حيذف النداء بالقول اختصاراً ß™θ ãƒ óÚÌ�ôãr& ô tã # x‹≈yδ 4 “Ì� Ï� øó tGó™ $# uρ 

Å7 Î7/Ρx‹ Ï9 ( Å7‾ΡÎ) ÏMΖà2 z ÏΒ tÏ↔ ÏÛ$ sƒø: $# &.١  

الولد ": ن ذلك بقولهوبي ،رإمنا أحلقه بالفراش ال باإلقرا :قالوا :االعتراض الثاين
  ."للفراش

وإقراره بالفراش إقرار  ،أنه قد أثبت الفراش بإقراره" :هذا االعتراض اجلواب عن
فلم يكن فرق بني اإلقرار بالفراش املوجب لثبوت  ،لثبوت النسب بثبوت الفراش ،بالنسب

  ٢ ".على ثبوت الفراش ار بالنسب الدالّالنسب وبني اإلقر

وسودة  ،و أحد الوارثني؛ ألن عبدا هدليل لكم فيهال": قالوا :االعتراض الثالث
وإقرار أحد . دعوى لهربه، وال، وال إقراأخته، ومل تكن منها دعوى له �زوجة النيب

  .  يوجب باإلمجاع ثبوت النسبرثة الالو

  

  

  
                                                           

 ).٢٩(اآلية : سورة يوسف ١
 .٩٣، ص٧املصدر السابق، ج ٢



١٥٢ 

 

  :اجلواب عن هذا االعتراض

؛ ألن سودة كانت قد أسلمت قبل موت أن عبدا هو وارث أبيه وحده: أحدمها 
أال ترى إىل  ،ث ألبيه الكافر دون أخته املسلمةوكان عبد على كفره فكان هو الوار ،أبيها

  . "فحملتها وليتين أسلمت يوم أسلمت أسلمت أخيت سودة": ما روي عنه أنه قال

 ؛ ألن النساء من  رفة به واستنابت أخاها يف الدعوىأن سودة قد كانت معت: والثاين
فلوال أا كانت معترفة به  ،أمرها باالحتجاب منه �، أال ترى أن النيبعادن االستنابة

 ١".األول كانت مقيمة على االحتجاب

منه دليل على أا ليست  لسودة باالحتجاب �هأمر": قالوا: االعتراض الرابع
   ".له أختاً

  :اجلواب عن هذا االعتراض

أن يكون  لقوة الشبه الذي رأى فيه من عتبة أمرها باالحتجاب إما كراهة :أحدمها
  . من فساد أصابه فه باطناً، وإما استظهار ملا تتخويف نفسها نزاع من قضائه

يف املنع دليل  فلم يكن ،الظهور ألخيها وأهلهاأن للزوج منع زوجته من : والثاين
  ٢".على اختالف النسب

يعرف يف هذا احلديث بل هي ال ."ليس بأخ لك" :وقوله" ٣ :قال النووي: والثالث
  ".زيادة باطلة مردودة واهللا أعلم

اعترف بوليدة أخيه مع أنه ليس الوارث  �أن عبد بن زمعة": عتراض اخلامساال
 .الوحيد لزمعة، فكانت معه أخته سودة بنت زمعة

  

                                                           

 .٩٣،٩٤، ص٧ق، جاملصدر الساب ١
 .٩٤، ص٧املصدر السابق، ج ٢
املطبعة املصرية  ، مصر،١٠ج، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، )م١٩٢٩. هـ١٣٤٧(النووي،  ٣

 . ٣٩ص، ١طباألزهر، إدارة حممد حممد عبداللطيف، 



١٥٣ 

 

  :اجلواب عن هذا االعتراض

أن سودة بنت زمعة أخت عبد استلحقته معه ووافقته يف ذلك حىت تكون  :أحدمها
  .كل الورثة مستلحقني

 ،فلم ترثه سودة لكوا مسلمة وورثه عبد بن زمعة أن زمعة مات كافراً :الثاين
ألنه يف ظاهر الشرع  ،واحتياطاً فأمرها به ندباً "واحتجىب منه يا سودة":ثوأما قوله 

أن يكون من  يخش ،ن بعتبة بن أيب وقاصلشبه البيألنه أحلق بأبيها لكن ملا رأى ا ،أخوها
  ١".فأمرها باالحتجاب منه احتياطاً ،منها اًفيكون أجنبي ،همائ

 هعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ما روى سليمان بن موسى" :الدليل الثاين
  ٢".أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه فقد حلق مبن استلحقه": قال �أن النيب: قال

   ٣".وهذا نص عام يف موضع اخلالف: وجه الداللة

نات كاحلجج، والبي مورثهم يف حقوقه إثباتاًن أن الورثة خيلفو " :الدليل الثالث
ويتحرر .فكان للورثة إثباته ميتاً ،اًاته حي، والنسب حق له إثبكالدين، والقصاص ءضاوق

  :منه قياسان

ك الورثة إثباته بعد موته كالدين، أن ما ملك املورث إثباته من حقوقه مل: أحدمها 
  . والقصاص

                                                           

 .٣٩، ص١٠، جاملصدر السابق ١
بن راشد حدثنا احلسن بن على حدثنا يزيد بن حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حممد وأصل احلديث ورد هكذا،  ٢

 :عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال -وهو أشبع  -هارون أخربنا حممد بن راشد 
له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة  ييدع يقضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذ �إن النىب

استلحقه وليس له مما قسم قبله من املرياث شىء وما أدرك من مرياث مل يقسم فله  ميلكها يوم أصاا فقد حلق مبن
له أنكره وإن كان من أمة مل ميلكها أو من حرة عاهر ا فإنه ال يلحق به  ييدع ينصيبه وال يلحق إذا كان أبوه الذ

، الكربى سنناله البيهقي يف أخرج. له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة ييدع يوال يرث وإن كان الذ
يف : يف كتاب القرائض، باب ابن ماجه،و .٢٢٦٥احلديث رقم  ،٢٥٧ص ،سننهيف  وأبو داود .٢٦٠، ص٦ج

 .٦٢٠، ص١١ج مسنده،يف  أمحدو .٢٧٤٦احلديث ، رقم ٩١٧إدعاء الولد، ص
 .٩٤،ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ٣



١٥٤ 

 

  ١".ملك إثبات األنساب كاملوروثقوق أن من ملك إثبات احل: والثاين

فلما استحق . ثبوته وإرثه: ق به حكمانن اإلقرار بالنسب يتعلّأ" :الدليل الرابع 
  : لنسب بإقرارهم ويتحرر منه قياساناإلرث بإقرارهم ثبت ا

  . راره ثبت النسب بإقراره كاملوروثأن من ثبت املرياث بإق :أحدمها

وروث لزم بإقرار الوارث بإقرار املأن ما لزم من حقوق النسب : والثاين
   ٢".كاملرياث

فلما ثبت  ،من الشهادة باحلق أن إقرار الورثة باحلق أقوى ثبوتاً" :الدليل اخلامس
  :لورثة، ويتحرر من اعتالله قياسانالنسب بالشهادة فأوىل أن يثبت بإقرار ا

الورثة كسائر ر فأوىل أن يصح ثبوته بإقرا ،أن ما صح ثبوته بالشهادة: أحدمها 
 .احلقوق

، واهللا صح أن يثبت به األنساب كالشهادة ،أن ما صح أن يثبت باحلقوق :الثاين
  ٣".أعلم

يف حق  أن إقرار الواحد مقبول يف حق املرياث فيكون مقبوالً": الدليل السادس
  ٤".النسب كإقرار اجلماعة

ذهب إىل هذا القول  .اليثبت النسب، ويثبت حق املرياث فقط :القول الثاين
  ٥.بن حسن الشيباين وهو الراجح عند احلنفية املالكية واإلمام أبوحنيفة وحممد

  

                                                           

 .٩٤، ص٧املصدر السابق، ج ١
 .٩٤، ص٧جاملصدر السابق،  ٢
 .٩٤، ص٧املصدر السابق، ج ٣
 .٢٣٠، ص٧ج بدائع الصنائع،الكاساين،  ٤
 .٤١٧، ص٣ج الشرح الكبري،والدردير،  .٢٢٩، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين،  ،انظر ٥



١٥٥ 

 

 ،ومل يثبت نسبه ،شاركه يف اإلرث ،بأخ ومن مات أبوه فأقر" ١ :قال ابن جنيم
فيستحق املقرمطلقاً له نصف نصيب املقر."  

  :أدلة القول الثاين

يد بن مبا روى سع ،حلوق النسب بإقرار الورثةواستدل من منع ": الدليل األول
من ساعى ىف اجلاهلية فقد  ،ال مساعاة ىف اإلسالم": قال �أن النيب �جبري عن ابن عباس

  ٢".من غري رشدة فال يرث وال يورث ومن ادعى ولداً ،حلق بعصبته

ادعاء األنساب  �وقد نفى النيبدعاء األنساب، أن املراد باملساعاة ا :الداللةوجه 
  ٣ ".فدل على عدم اعتباره ".المساعاة يف اإلسالم" :وإحلاقها بالشخص بقوله

 :قال يف النهاية "ال مساعاة يف اإلسالم" ٤ :قال العظيم آبادي يف شرح هذا احلديث
 يسعني ملواليهن كن ألن ،وكان األصمعي جيعلها يف اإلماء دون احلرائر ،املساعاة الزىن

ا وساعاها فالن إذا فجر ،ساعت األمة إذا فجرت ،فيكسنب هلم بضرائب كانت عليهن، 
فأبطله اإلسالم ومل  ،منهما يسعى لصاحبه يف حصول غرضه اًكأن كلّ ،مفاعلة من السعي
زىن  :أي) من ساعي (  ،ا كان منها يف اجلاهلية ممن أحلق اوعفا عم ،يلحق النسب ا

الولد ) فقد حلق ( فحصل به ولد  ،)يف اجلاهلية ( على ج املعروف  أمة الرجل وفجر ا
وهو موىل األمة  ،مبواله وسيده :يشبه أن يكون املعىن أي ،)بعصبته ( املتولد من الزىن 

   ".الفاجرة

                                                           

 .٢٥٥صط، .دداراملعرفة،  ، بريوت،٧ج، البحرالرائق شرح كنزالدقائق، )ت.د(ابن جنيم،  ١
السنن والبيهقي،  .٣٩١، ص٥ج املسند،وأمحد،  .٢٢٦٤احلديث رقم  ،٢٥٧ص، سنن ايب داودأبو داود،  ٢

 ،)م١٩٩٥.هـ١٤١٥( والطرباين، اإلمام احلافظ إيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، .٢٥٩، ص٦ج الكربى،
ين، أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد، وأبوالفضل عبداحملسن بن إبراهيم احلسي: حتقيق، ١ج، املعجم األوسط

  .٤٩، ص١٢، جاملعجم الكبريوالطرباين، يف  .٣٠٠ص، ٢طداراحلرمني،  القاهرة،
الشرح والدردير،  .٢٥٥، ص٧ج البحرالرائق،ابن جنيم،  .٢٣٠، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساين، ، انظر ٣

 . ٩٢،٩٣، ص٧ج احلاوي الكبري،واملاوردي،  .٤١٧، ص٣ج الكبري،
، ٦ج، عون املعبود شرح سنن أيب داود ،)م١٩٦٨. هـ١٣٨٨( ،س احلقالعظيم آبادي، أيب الطيب حممد مش ٤

  .٣٥٢،٣٥٣ص، ٢ط ،املكتبة السلفية املدينة املنورة،عبدالرمحن حممد عثمان، : حتقيق



١٥٦ 

 

إن أهل اجلاهلية كانت هلم إماء يساعني وهن " ١:يف معامل السنن اخلطايب قال 
تعاىل يف قوله عزوجل اهللا البغايا اللوايت ذكرهن: Ÿω uρ� (#θ èδÌ� õ3è? öΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù ’n? tã � Ï !$ tó Î7ø9 $# ٢ 

نإذا كان ساد ن يلمون وال جيتنبوهن، بولد وكان سيدها يطؤها  فإذا جاءت إحداهن
بالولد لسيدهاث فحكم النيب  ،ما ادعاه الزاين وادعاه السيدوقد وطئها غريه بالزىن فرب، 

يقال هذا ولد ) ولدا من غري رشدة ( " ."ألن األمة فراش السيد كاحلرة ونفاه عن الزاين
  ٣".وولد زنية من كان بضده، من كان بنكاح صحيح ،رشدة بالكسر والفتح

سبه على وهو الذي حيمل ن ،أنه كان ال يورث احلميل �وعن عمر" :الدليل الثاين
غري مقربه، وامليت غري مقر ارثهو وإن أقر.  

، وهذا صريح يف أن املراد باحلميل من حيمل نسبه على غري املقر: وجه الداللة
  ٤".الداللة على عدم ثبوت النسب

ا مل ينتف النسب بنفي فلم ،ألن ثبوت النسب يف مقابلة نفيه" :الثالثالدليل 
  : ويتحرر منه قياسان ،صديقه وإقرارهمل ينتف بت ،الوارث ولعانه

  . النسب فلم ميلكه الوارث كالنفيأنه أحد حايل :أحدمها

  ٥".ي النسب مل ميلك إثباته كاألجانبأن من مل ميلك نف :والثاين 

ا مل يكن للورثة إحلاق والء ألن الوالء حلمة كلحمة النسب فلم": الدليل الرابع 
  : ويتحرر منه قياسان. بإقرارهم به نسباًمل يكن هلم أن يلحقوا ،بامليت بعتقهم

  .  فلم يكن للورثة إثباته كالوالءأنه أحد اللحمتني :أحدمها
                                                           

، املطبوع مع خمتصر سنن أيب داود معامل السنن، )م٢٠٠١. ـه١٤٢١(اخلطايب، أيب سليمان محد بن حممد،  ١
، ١، بريوت، لبنان، دارالكتب العلمية، ط٢سنن أيب داود البن القيم اجلوزية، جللحافظ املنذري، وذيب 

  .٢٥٤ص
 ).٣٣(اآلية : سورة النور ٢
  .٣٥٣، ص٦، جعون املعبودالعظيم آبادي،  ٣
 .٩٢، ص٧، ج، احلاوي الكبرياملاوردي ٤
 .٩٢، ص٧املصدر السابق، ج ٥



١٥٧ 

 

  ١".مل يكن له إثبات النسب كاألوصياءأن من مل يكن له إثبات الوالء  :والثاين

أن اإلقرار باألخوة إقرار على غريه ملا فيه من محل نسب غريه ":الدليل اخلامس
ألن  ،إذا كانا اثنني فصاعدا وشهادة الفرد غري مقبولة خبالف ما ،على غريه فكان شهادة

وأما يف حق املرياث فإقرار الوارث  ،شهادة رجلني أو رجل وامرأتني يف النسب مقبولة
وحكمه أنه  ،االبن املعروف بأخ بأن أقر ،الواحد بوارث يصح ويصدق يف حق املرياث

النسب واستحقاق  ،ألن اإلقرار باألخوة إقرار بشيئني ،يشاركه فيما يف يده من املرياث
ألنه دعوى يف احلقيقة أو  ،واإلقرار بالنسب إقرار على غريه وذلك غري مقبول ،املال

ومثل هذا جائز أن يكون  ،واإلقرار باستحقاق املال إقرار على نفسه وأنه مقبول ،شهادة
 أن البائع مث أقر كمن اشترى عبداً ،جبهة غري مقبول جبهة أخرى اإلقرار الواحد مقبوالً
وال يقبل يف حق والية الرجوع بالثمن  ،يقبل إقراره يف حق العتق ،كان أعتقه قبل البيع

وال يقبل يف حق  ،فعلى ذلك ههنا جاز أن يقبل اإلقرار بوارث يف حق املرياث ،على البائع
  ٢".ثبات النسب

    :مناقشة أصحاب القول األول ألدلة أصحاب القول الثاين

 وال:"�فأما اجلواب عن قوله :) اإلسالمالمساعاة يف( واب عن حديث اجل
عليه وهو  فوارد باستلحاق األنساب بالزىن؛ ألن متام اخلرب دالّ "مساعاة يف اإلسالم

من  ومن ادعى ولداً ،مساعاة يف اإلسالم ومن ساعى يف اجلاهلية فقد حلقه بعصبتهال:"قوله
الزنا جائز يف  أي) المساعاة(وعلى هذا فقوله " ٣."يورثغري رشدة فاليرث، وال

من  :غري رشدة أي اإلسالم، ويقال ساعت املرأة إذا فجرت وساعاها فالن إذا فجرا، من
املساعاة يف اإلسالم ومل يلحق النسب  �غري نكاح صحيح، بأن كان زنا، وقد أبطل النيب

                                                           

 .٩٢،٩٣، ص٧املصدر السابق، ج ١
 .٢٣، ص٧، جصنائعبدائع الالكاساين،  ٢
 .٩٤، ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ٣



١٥٨ 

 

ا، وعفا عما كان منها يف اجلاهلية، يترتب ما قبله، كما أبطل التبين وما ألن اإلسالم جيب
    ١".عليه من إرث وغريه

    ".نه كان ال يورث احلميلأ" ����عن عمر اجلواب عما روي

  :فاجلواب عنه من وجهني

  . نسبه على غريه مع إنكار ورثتهأنه وارد فيمن محل " :أحدمها

  ٢".ر بنسب لريتفع إرث الوالء بها أقّإذ ،أنه وارد يف املسيب من دار الشرك :والثاين

ولو أراد نفي  ،حلق فهذا باطل باالبن لو أقر: بنفي النسباجلواب عن استدالهلم 
  . بأخ جاز ولو نفاه مل جيز لو أقر فكذا األخ ،أب مل جيز

؛ ألن النسب مها سواء": الطربي عن ذلك يف إفصاحه أن قال وأجاب أبو علي
ودخول ا باجتماعهم ، فكذلك ال ينتفي إلّبه يف مجلتهمتماعهم ودخول املقرا باجيثبت إلّال

  ٣.هلم فينتفي ، تصديقاًلست بابن أبيكم ،عن أبيهم فيقول إذا نفوه ،املنفي يف مجلتهم

م ولو وا بنسب متقد؛ ألم أقرفهو أما سواء :اجلواب عن استدالهلم بالوالء 
 ٤.زم جاوا بوالء متقدقرولو أ ،استحدثوه مل جيز وبطل إحلاقهم بوالء مستحدث

بأن الوارث احلائز مجيع التركة يرث مجيع احلقوق اليت  :دليل اخلامساجلواب عن 
فإقرار الوارث كإقرار املورث على نفسه، وليس فيه  ،تنتقل من امليت إليه ومنها النسب

ياً إىل الغري، كما نالحظ أن احلنفية تارة يعتربون إقرار الوارث شهادة فال يقبلون تعد
ى إىل من التركة، واليتعد له مع املقراملقر شهادة الواحد، وتارة يعتربونه إقراراً فريث

 ٥.غريه

                                                           

 .٢٨٢، ص١، جوسائل اإلثباتالزحيلي،  ١
 .٩٤،٩٥، ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ٢
 .٩٥، ص٧املصدرالسابق، ج ٣
 .٩٥، ص٧املصدرالسابق، ج ٤
 .٢٨٤، ص١ج وسائل اإلثبات،الزحيلي،  ٥



١٥٩ 

 

  :حالترجي

هم أصحاب القول و ،ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة عندي واهللا أعلم،والراجح 
كانوا متعددين  سواًءله من امليت بإقرار الورثة، ثبوت نسب املقرب ،حيث قالوااألول

من النصاب وحائزين مجيع التركة، وذلك لقوة  أم كانوا أقلّ ،ويبلغون نصاب الشهادة
وعلى هذا مىت ثبت . وضعف اإلعتراضات الواردة على أدلتهم ،وصحة داللتهاأدلتهم 

ب عليه مجيع آثار النسب الشرعية كالنفقة واحلضانة والتوارث واحلرمةالنسب ترت...  

  :إقرار بعض الورثة وإنكار اآلخرين: اإلحتمال الثاين

بعض الورثة بالنسب آلخر وأنكره  اتفق الفقهاء على أنه إذا أقر: نزاعحترير حمل ال
يها إىل املنكر، وألن وعدم تعد عليه، لقصور والية املقرريق ثان فال يثبت النسب من املقرف

ضالنسب اليتبع.  

بوارث ثالث مشارك هلما  ومجلة ذلك أن أحد الوارثني إذا أقر" ١ :قال ابن قدامة
دون  ميكن إثباته يف حق املقرض فاليتبعألن النسب ال ،يف املرياث مل يثبت النسب باإلمجاع

  ".ميكن إثباته يف حقهما ألن أحدمها منكر ومل توجد شهادة يثبت ا النسبوال ،املنكر

ففيه من الفريقني دون اآلخر أما بالنسبة لثبوت النسب أو املرياث حبق املقر ،
  :خالف بني الفقهاء على قولني

فقط، ويشارك  يف حق املقره يلعواملقر لهبني املقر ثبوت النسب :القول األول
املقراجلمهور من احلنفية واملالكية  ،ذهب إىل هذا القولو .يف نصيبه من التركة له املقر

  ٢.واحلنابلة واجلعفرية، وأكثر أهل العلم وهو قول عند الشافعية

                                                           

 ).٣١٤، ص٧ج( املغين،ابن قدامة،  ١
فخر الدين  َالزيلعي، .٢٣٠، ص٧ج بدائع الصنائع،والكاساين،  .٢٥٥، ص٧ج البحرالرائق،ابن جنيم،  ،انظر ٢

دار الكتب  ، القاهرة،٥ج ،ني احلقائق شرح كنز الدقائقتب، )هـ١٣١٣(، عثمان بن علي الزيلعي احلنفي
وابن  .٣١٧، ص٣ج حاشية الدسوقي،الدسوقي، و .٣٠٩، ص٩ج الذخرية،والقرايف،  .٢٨صط، .داإلسالمي، 

 .٨٧، ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  .٣٣٨، ص٢ج مغين احملتاج،والشربيين،  .٣١٥، ص٧ج املغين،قدامة، 
 .١٢٤، ص٣، جشرائع اإلسالمواحملقق احللي، 



١٦٠ 

 

فإن وافق الثاين اقتسموا املال  ،أحدمها بثالث فإن كانا ابنني فأقر" ١ :قال القرايف
على  ،على القسمة ،على اإلنكار ،بيده القسمةما وإن مل يصدقه أعطاه املقر ،بينهم أثالثاً

  ".اإلقرار

  ".ته دون املنكريف حص والثاين يرث بأن يشارك املقر" ٢ :قال الشربيين

بوارث ثالث مشارك هلما  ومجلة ذلك أن أحد الوارثني إذا أقر" ٣ :ةقال ابن قدام
ن النسب الأل يف املرياث مل يثبت النسب باإلمجاعض فاليتبعدون  ميكن إثباته يف حق املقر

 ،ألن أحدمها منكر ومل توجد شهادة يثبت ا النسب ،ميكن إثباته يف حقهماوال ،املنكر
يف املرياث يف قول أكثر أهل العلم ولكنه يشارك املقر."  

ثبت نسب الثالث  ،ا بثالثولد امليت بولد له آخر فأقر إذا أقر" ٤ :يقال احملقق احللّ
لكن يأخذ الثالث نصف  ،يثبت نسب الثاين الثاين مل ،أنكر الثالثولو ، إن كانا عدلني

  ". األول هو تكملة نصيبويأخذ األول ثلث التركة والثاين السدس و ،التركة

  :أدلة القول األول

إقراره بالنسب؛ ألنه  فإذا رد. وإرثاً نسباً: أن اإلقرار تضمن شيئني": الدليل األول
مقرإقراره باملرياث؛ ألن إقرار اإلنسان حجة على نفسه ال على  به على غريه مل يوجب رد
ألنه على غريه شهادة أو دعوى والدعوى املفردة ليست حبجة وشهادة الفرد فيما  ،غريه

واإلقرار الذي فيه محل نسب  ،وهو من باب حقوق العباد غري مقبولة ،يطلع عليه الرجال
ا الغري على غريه إقرار على غريه ال على نفسه فكان دعوى أو شهادة وكل ذلك ال يقبل إلّ

بعتك نفسك بألف وأنكر العبد فما : أال ترى لو قال لعبدهته واألصول تشهد لصح ،حبجة
ه إقراره على نفسه يف وقوع ولزم ،دعاء األلف عليهإمل يقبل قوله على العبد ب ،احلكم
مل يقبل قوله على زوجته  ،، فما احلكم وأنكرتولو قال لزوجته خالعتك على ألف. العتق

                                                           

 .٣٠٩، ص٩، جالذخرية القرايف،١
 .٣٣٨، ص٢ج مغين احملتاج،الشربيين،  ٢
 .٣١٤، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٣
 .١٢٤، ص٣ج ،شرائع اإلسالماحملقق احللي،  ٤



١٦١ 

 

أنت أخيت من : ع الطالق، ولو قال هلاوقو ولزمه إقراره على نفسه يف ،يف استحقاق األلف
ولو ادعى . ولزمه إقراره على نفسه بالتحرمي ،الرضاعة مل يقبل قوله عليها يف سقوط املهر

على ولزمه إقراره  ،دعاء الثمنإرجل أنكره مل يقبل قوله عليه يف بيع شقص من دار على 
على  توجب قياساًقالوا فكانت شواهد األصول . نفسه يف تسليم الشقص بالشفعة

أنه إقرار يفضي إىل  وحترير ذلك قياساً. قه اإلرث مع انتفاء النسبوصفنا من استحقاما
اختص بنفسه اخيتص بغريه أن يلزمه مفجاز إذا انتفى ما ،ثبوت حقني خيتص بأحدمها

  ١".كالشواهد املذكورة

. منها العتق: ثالثة ماًوألن اإلقرار بالنسب قد يوجب أحكا": قالوا: الدليل الثاين
، والتحرمي قد يثبتان مع انتفاء موجبهما من مث كان العتق. ومنها املرياث. ومنها التحرمي

 ومن أقر. أحدمها بأخوة عبد تركه أبوه، عتق إن مل يثبت إقراره بنسبه أقر النسب حىت لو
مبثابتهما يف وإن مل يثبت نسبها وجب أن يكون املرياث  ،بأخوة امرأة أنكرته حرمت عليه

  : من اعتالل هذا االستدالل قياسان ، ويتحررموجبه من النسباستحقاقه مع انتفاء 

  . ب جاز أن يثبت مع انتفائه كالعتق، والتحرميأن ما أوجبه ثبوت النس: أحدمها

  ٢".وحترميه أوجب إرثه كالنسب. لنسبأن ما أوجب عتق ا :والثاين

فلما كان اعتراف  ،يستحق بنسب وسبب وألن اإلرث قد": قالوا :الدليل الثالث
وجب أن يكون اعترافه  ،ه وإن مل تثبت الزوجيةأحدمها بالزوجية يوجب إرثها من حقّ

  :ويتحرر من هذا االعتالل قياسان. ه وإن مل يثبت النسبب إرثه من حقّبالنسب يوج

  . ته كالزوجيةأن ما أوجب اإلرث مع ثبوته جاز أن يوجبه مع عدم ثبو :أحدمها 

ى أن يوجب اإلرث بالنسب أنه إقرار أوجب اإلرث بالزوجية فاقتض :والثاين
  ٣".قرارمهاإك

                                                           

 املغين،وابن قدامة،  .٢٢٨، ص٧ج بدائع الصنائع،والكاساين،  .٨٧، ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ،انظر ١
 .٣١٤، ص٧ج
 .٨٨، ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ٢
 .٨٨، ص٧ج املصدرالسابق، ٣



١٦٢ 

 

، فلما كان إرث ودين ،التركة قد تستحق بسببنيوألن ": قالوا :الدليل الرابع
ره باإلرث يوجب عليه ته وجب أن يكون إقراإقرار أحدمها بالدين يوجب عليه التزام حص

جاز أن يثبت إقرار أحدمها أن كل من استحقت به التركة  ساًوحتريره قيا. تهالتزام حص
   ١".بالدين

دون املنكر  ميكن إثباته يف حق املقرض فالألن النسب ال يتبع" :الدليل اخلامس
ألن أحدمها منكر ومل توجد شهادة يثبت ا النسب ولكنه  ،ميكن إثباته يف حقهماوال

٢".يف املرياث يشارك املقر  

اث، واليشارك واليثبت حق املري له،واملقر ت النسب بني املقريثب ال :الثاينالقول 
لهاملقر، ا القول الشافعية يف ذهب إىل هذو .صيبه من التركة، اليرثه واليرث منهيف ن املقر

وهو قول األكثر من فقهاء  وابن سريين وإبراهيم النخعي من التابعني ،أصح القولني
  ٣.املدينة

به أن املقر: كثر من فقهاء املدينة ومذهب الشافعي وهو قول األ" ٤ :املاورديقال 
شيئاً ال يستحق من مرياث املقر."  

وحكي ذلك عن ابن سريين وقال  ،يشاركهال: وقال الشافعي" ٥ :قال ابن قدامة
 ".وا مجيعاًليس بشيء حىت يقر: إبراهيم

  

  

  

                                                           

 .٨٨، ص٧املصدرالسابق، ج ١
 .٣١٤، ص٧ج املغين،ابن قدامة،  ٢
 الوسيط،والغزايل،  .٦٩، ص٤، جروضة الطالبنيوالنووي،  .٨٧، ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ،انظر ٣
 . ٣١٤، ص٧ج املغين،وابن قدامة،  .٣٣٨، ص٢ج ، مغىن احملتاج،والشربيين٣٦١، ص٣ج
 .٨٧، ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ٤
 .٣١٤، ص٧، جاملغينابن قدامة،   ٥



١٦٣ 

 

  ١:أدلة القول الثاين
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  ٣".مل تثبت البنوة مل يثبت املرياث فأثبت املرياث لالبن فإذا :وجه الداللة

 فريث به ويورث فلما مل ،أن النسب يوجب التوارث بني املتناسبني": الدليل الثاين
  :ستدالل قياسانويتحرر من اعتالل هذا اال. ذا اإلقرار مل جيز أن يورث به يرث

  .نتفي مع انتفاء النسب كإرث املقرأنه إرث مستحق بنسب فوجب أن ي: أحدمها 

م فوجب أن مينع من أن يلتز ،أنه إقرار بنسب مينع من أن يستحق به إرثاً: والثاين 
   ٤".كاإلقرار مبعروف النسب به إرثاً

إذا مل يكمل  قرأن ثبوت النسب باإلقرار قد ميتنع تارة من جهة امل" :ثالدليل الثال
ا كان انتفاء النسب بإنكار فلم ،به إذا أنكر اإلقرار، وتارة من جهة املقرعدد مجيع الورثة

وجب أن يكون انتفاء النسب بعدم اجتماع  ،به مينع من استحقاق اإلرث وإن طلبهاملقر
  : انويتحرر من اعتالل هذا االستدالل قياس. ن استحقاق اإلرث وإن طلبهمينع م الورثة

أن يسقط حكمه كإقرار املدعي فوجب  ،أنه إقرار مفرد يعترب إقراره بغريه: أحدمها
  .وحده

يستحق به إرث كاإلقرار ال فوجب أن ،أنه إقرار مل يثبت فيه نسب :والثاين 
  ٥".مبنكر

                                                           

 الوسيط،والغزايل،  .٦٩، ص٤ج روضة الطالبني،والنووي،  .٩١-٨٨، ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ،انظر ١
 .٣٣٨، ص٢ج مغىن احملتاج،والشربيين،  .٣٦١، ص٣ج
 ).١١(اآلية : سورة النساء ٢
 .٨٨،٨٩، ص٧ج احلاوي الكبري،املاوردي،  ٣
 .٨٩، ص٧املصدر السابق، ج ٤
 .٨٩، ص٧املصدر السابق، ج ٥



١٦٤ 

 

فلما مل  ،يه إىل غريهبإقراره أوىل من تعد رأن اختصاص املق" :الدليل الرابع 
ذا اإلقرار مرياث املقر لو مات ف ،يستحقمن  ويتحرر. أوىل أن ال يستحق مبا ورثه املقر

  : اعتالل هذا االستدالل قياسان

 حكمه يف غري املقرفأوىل أن يسقط  أنه إقرار يسقط حكمه يف املقر: أحدمها
  .كإقرار الصغري

على اإلرث من  أنه إقرار رد يف النسب فوجب أن يرد يف اإلرث قياساً :والثاين 
  ١".املقرتركة 

ثبوت النسب الذي : أقوامها: أن لصحة اإلقرار ولزومه حكمني": الدليل اخلامس 
ألن النسب قدثبت مع عدم . استحقاق املرياث الذي هو فرع :وأضعفهما. هو أصل

املرياث ، فلما انتفى ثبوت النسب عن هذا اإلقرار ينتفي النسب ويكمل املرياث ، وال
  : ويتحرر منه قياسان .ثبوت املرياث فأوىل أن ينتفي عنه

  . بإقرار أحدمها كالنسب يثبتفوجب أن ال ،أنه أحد حكمي إقرارمها: أحدمها

   ٢".، واملدعيإذا استوى فيها امليت أن ما منع النسب منع اإلرث كالسن :والثاين

فلما كانت  ،نة أخرىأن املرياث مستحق باإلقرار تارة وبالبي" :سالدليل الساد
وجب أن يكون إقرار أحد  ،شهادة أحد الشاهدين مينع من استحقاق املرياث بشهادته

وحتريره أن كل شخصني استحق املرياث . مينع من استحقاق املرياث بإقرارهالوارثني 
   ٣".نمل جيز أن يستحق بقول أحدمها كالشاهدي ،بقوهلما

. ه إال بإثبات سببهأنه مال يقتضي ثبوته ثبوت سببه فلم جيز إثبات" :الدليل السابع
٤".د بألف وأنكر مل نقض عليه باأللفأنه اشترى عبد زي أصله أنه إذا أقر  

                                                           

 .٨٩، ص٧املصدر السابق، ج ١
 .٨٩،٩٠، ص٧ج ، احلاوي الكبري،املاوردي ٢
 .٩٠، ص٧املصدر السابق، ج ٣
 .٩٠، ص٧املصدر السابق، ج ٤



١٦٥ 

 

  :مناقشة أصحاب القول الثاين ألدلة أصحاب القول األول

  ١:عن استدالالت القول األول فقال املاورديأجاب 

رد فيما بأنه إقرار تضمن شيئني فلزم فيما عليه و": اجلواب عن استدالهلم األول 
ز يف ز أحدمها عن اآلخر يف جمهول النسب لتميمتي؛ ألنه لوله فبطالنه مبعروف النسب

ته وكان ال يقتضي قسم ،وكان يستحق املرياث وإن كان منكر النسب ،معروف النسب
اتصاله بالنسب وعدم انفصاله  ويف كل هذا دليل على، على املواريث املستحقة بالنسب

( ، أما قوله لعبده بعتك نفسك ولزوجته مث جنيب عن كل أصل جعلوه شاهداً. عنه
والطالق ينفرد عن استحقاق  ؛ ألن العتقزوجتهفإمنا لزمه عتق عبده وطالق ) خالعتك 

أخيت من الرضاعة  ، وأما قوله لزوجته أنتواملرياث ال ينفرد عن ثبوت النسب، العوض
ثبت لثبوته  ؛ ألنه مل يدع لنفسه يف مقابلة ذلك حقاًا وقعت به الفرقة ولزمه التحرميفإمن

ن حيث ؛ ألن الناس يورثون مه بالنسب قد ادعى لنفسه بذلك حقاًفلذلك لزمه ويف إقرار
وأما مدعي البيع يف استحقاق الشفعة عليه فقد اختلف . يرثون فلما مل يرث مل يورث

، فعلى هذا يسقط االستدالل به ال شفعة: ى ما سنذكر شرحه فمنهم من قالصحابنا علأ
ومنهم من أوجب الشفعة وهو ظاهر قول الشافعي ، فعلى هذا الفرق بينهما أن ما ادعاه ،

عاه التسليم حلصول ما ادالبائع من الثمن على املشتري قد حصل له من جهة الشفيع فلزمه 
   ٢".عي حقاًعي فلم يثبت إقراره للمددبالنسب مرياث امل لمقر، ومل حيصل لمن الثمن

 وجبه النسب من العتق والتحرمي قدأن ما أ" :قالوا: اجلواب عن استدالهلم الثاين 
   :سب فكذلك املرياث من وجهنييثبت مع انتفاء الن

أنه ملا جاز أن يقع العتق والتحرمي من غري جهة النسب جاز أن يثبت وإن  :أحدمها
 جيز أن يثبت إذا مل يثبت وملا أن مل جيز أن يستحق املرياث بغري النسب مل. النسبمل يثبت 

  . النسب

                                                           

 .٩٠،٩١، ص٧ج ،احلاوي الكبري، املاوردي، انظر ١
 .٩٠، ص٧املصدر السابق، ج ٢



١٦٦ 

 

فلزمه ويف املرياث  عي لنفسه يف مقابلة ذلك حقاًأنه يف إقراره بالعتق ال يد: والثاين
١".مل حيصل له فلم يلزمه ذلك مرياثاً مقابلة عي لنفسه يفيد   

ية يف اإلقرار بالزوجية فألصحابنا يف الزوج":قالوا: اجلواب عن استدالهلم الثالث
ا بعض الورثة وجهانإذا أقر:  

، فعلى هذا يستوي اإلقرار بالنسب، والزوجية ال يستحق عليه إرثاً :أحدمها 
  . فيسقط االستدالل

، فعلى هذا الفرق بني الزوجية، والنسب من إرثاً تحق به على املقرأا يس: والثاين
  : وجهني

فجاز أن ترث مع عدم ثبوت أن الزوجة ترث بعد ارتفاع الزوجية باملوت  :أحدمها
  . وت فلم جيز أن يرث مع عدم النسب، واملناسب ال يرتفع نسبه باملالزوجية

لنفسه  مرياثاً لنفسه يف مقابلة إقراره مبرياثهاعي يدأنه يف اإلقرار بالزوجية ال: والثاين
  ٢".، واملناسب خبالفهمنها فلزمه إقراره

فسقط منه يف الوجهني  ،قريف الدين يف لزوم امل" :اجلواب عن استدالهلم الرابع
  : املاضيني

  . أنه ينفرد عن النسب :أحدمها

  ٣".يراعي لنفسه يف مقابلته حقاًأنه ال  :الثاين        

ميكن إثباته يف حق ض فالأن النسب اليتبع" :قالوا: اجلواب عن استدالهلم اخلامس
دون املنكر، والميكن إثباته يف حقهما املقر .  

  

                                                           

 .٩١، ص٧املصدر السابق، ج ١
 .٩١، ص٧املصدر السابق، ج ٢
 .٩١، ص٧جاملصدر السابق،  ٣



١٦٧ 

 

تفاق، واملرياث فرع عن النسب فما دام ابأن النسب اليثبت ب" :عن هذا جيابو
 ١".األصل مل يثبت، فال يثبت الفرع

  :الترجيح

لقوة أدلتهم وضعف أدلة  أدلتهما أرجح القول الثاين بعد عرض القولني ومناقشة
بأن  ،اجلانب العقلي عند الشافعية ، ولصحةالقول األول ملا ورد عليها من االعتراضات

هو قول الشافعية يف أصح القولني، وابن سريين وإبراهيم و. املرياث الينفصل عن النسب
النسب واملرياث اليثبت وهو أن  ،ةالنخعي من التابعني وهو قول األكثر من فقهاء املدين

بني املقر له،واملقر لهفال يشارك املقر، واليرثه واليرث منه، وهذا يف نصيبه من التركة،  املقر
صادقاً فعليه أن  أما يف الباطن وحكم الديانة فإن كان املقر ،يف الظاهر وحكم القضاء

    .يشركه فيما يرثه يف األصح

فهو قرينة  ،لعدم ثبوت نسبه ته ظاهراًيف حص شارك املقريوال" ٢ :قال الشربيين
حائزاً ظاهرة على أن صورة املسألة إقرار بعض الورثة إذ لو كان املقر ةمل يكن له حص، 

فيه  ،أن يدفع إليه شيئاً إذا كان صادقاً أما يف الباطن فهل على املقر، بل مجيع اإلرث له
  ".وجهان أصحهما يف أصل الروضة نعم

  القانون املدين اإليراين اإلقرار بالنسب يف: طلب الثاينامل
مه القانون املدين اإليراين، وال تزال قوانني املدين النسب أثر من آثار الزواج نظّ

ولذلك  ،خاصة ةاجلعفريالشيعة ذهب ممن وذة من الفقه اإلسالمي عامة و اإليراين مأخ
   .ةاجلعفريالشيعة  مذهببالنسب متفقة مع  فإن معظم أحكام اإلقرار

من القانون املدين اإليراين شروط صحة اإلقرار ) ١٢٧٣(وقد ورد يف املادة 
اقرار به نسب در صورتى صحيح است كه، اوالً (: بالنسب، وقال املقنن يف هذه املادة

حتقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد، ثانياً كسى كه به نسب او اقرار شده 
                                                           

 .٢٩٠، ص١ج وسائل اإلثبات،الزحيلي،  ١
 .٦٨، ص٤ج روضة الطالبني،النووي، انظر، و .٣٣٨، ص٢ج مغين احملتاج،الشربيين،  ٢



١٦٨ 

 

مورد صغريى كه اقرار بر فرزندى او شده به شرط آن كه منازعى در گرتصديق كند، م
أن ميكن إثبات : أوالً :يصح اإلقرار بالنسب بالشروط التالية( : ترمجتها .١)در بني نباشد

له ا إذا كان املقريف إقراره، إلّ نسب املقرله بأن يصدق املقر: ثانياً. وقانوناًعادةً النسب 
  ).املنازععدم وجود بشرط صغرياً، 

  :املادة شرح

ببنوة  ، فلو أقردةايف الع عيه ممكناًبأن يكون ما يد :)عادةيف الإمكان إثبات النسب (
كذا ، وأو أصغر مبا مل جتر العادة بتولده عنه مل يقبل قطعاً ،أو مساو له من هو أكرب منه سناً

علم عدم لد إليها، أون الوصول يف عمر الوميكوبني أم الولد مسافة ال لو كان بني املقر
٢.ىل بلد قدمته أم الولد، و حنو ذلكإ خروج املقر   

 أن يقر :وهو إقرار بأمر خمالف للقانون، مثالً: )من حيث القانون إثباته إمكان(
 شخص على بنت أخته أا بنته، هذا اإلقرار باطل ألن مستلزم هذا اإلقرار الزواج  باحملارم

  .والقانونمن حيث الشرع باطل وهو 

)قه امليصدأن ب: )لهأما تصديق املقرأن يكون وهو  ،له إن كان من أهل التصديققر
  .يصدقهببنوة بالغ عاقل مل يثبت ما مل  فلو أقر ،عاقالً بالغاً

إن  وهوهذا أستثناء على الشرط الثاين،  ).له صغرياًا أن يكون املقرإلّ(: أما قوله
ثبت أحكام  فعلى هذا مىت استلحق صغرياً تصديقه و تكذيبه، ال يعتربو ،له صغرياًاملقر كان

  .لثبوته ها تبعاًالنسب كلّ

 بأن اليوجد منازع هلذا اإلقرار، مثالً إذا أقر: )وأما شرط عدم وجود املنازع(
يف هذه احلالة و ،ببنوة زيد كذلك يقروهومث جاء شخص ثالث  ،شخص ببنوة زيد

  ٣".نةحىت يثبت بنوة زيد ألحدمها بالبي أثر، هلذا اإلقرار يكونال

                                                           

 .٧٥٩،٧٦٠، صقانون مدين در نظم حقوقي كنوينكاتوزيان،  ١
 .٣٤٦، ص٩، ججامع املقاصدالكركي،  ٢
 .١١٤٩، ص٢ج شرح قانون مدين،شاه باغ،  ٣



١٦٩ 

 

  يف القانون املدين اإليراين واملذاهب اخلمسة مقارنة اإلقرار بالنسب: طلب الثالثامل
اشترط لصحة اإلقرار أن القانون املدين اإليراين ) ١٢٧٣(ن من املادة كما تبي
وافق ملا اشترط من هذه الشروط الثالثة، الشرط األول والثاين مشروط، و بالنسب ثالث

  :فقهاء املذاهب اخلمسة، ومها

    .أن ميكن إثباته عادةً وأن اليكذبه العقل واحلس -١

٢- تصديق املقرله للمقر له صغرياًبشرط أن اليكون املقر.  

فهو موافق ملذهب احلنفي . املنازععدم وجود : أما بالنسبة الشرط الثالث
يف اإلقرار  املنازعوجود عدم  اشتراطإىل  ذهبوا هؤوالء أن، حيث واجلعفري يواحلنبل

ا خر إلّاآلعلى  م مقراليقدلذلك دعوى، وال ن مع وجود املنازع تصبحلد الصغري، ألبالو
بني الفقهاءفيه ذهب الشافعي، وهذا الشرط خمتلف م ،نة، وخالف يف ذلك الشرطبالبي، 
  .مرة أخرى هوال داعي أن أعيد ،مفيما تقد قد أشرت ذا اخلالفول

كذلك إذا نظرنا إىل شروط الفقهاء إلثبات النسب باإلقرار نرى أم يذكرون 
أن يكون الشخص حمل اإلقرار جمهول النسب، فإن كان وهو  ،شرط رابع لإلقرار بالنسب

، وهذا الشرط غري مذكور يف القانون معروف النسب مل يصح، ألنه يقطع نسبه الثابت
  .املدين اإليراين

  

  

  

 



١٧٠ 

 

  املذاهب الفقهية اخلمسةبجدول مقارنة املواد القانونية : املطلب الرابع
وقد وضعت جدول مقارنة املواد القانونية اليت تتعلق بإثبات القضايا املدنية باإلقرار 

ابتداًء جئت : يف القانون املدين اإليراين وبني املذاهب الفقهية اخلمسة على النحو التايل
ة األوىل مث يف اخلانة الثانية نص املادة مث بعد ذلك بينت موافقة أو مبوضوع املادة يف اخلان

إذا كانت املادة توافق رأي مذهب : خمالفة هذه املذاهب هلذه املادة وتلك بوضع عالمتني
وأما إذا كانت املادة خمالفة ملذهب من ) �(من هذه املذاهب وضعت حتته هذه العالمة 

 .)×(المة هذه املذاهب، وضعت حتته هذه الع
نسبة القضايا اليت التوجد موادها يف القانون املدين اإليراين ما ذكرا يف وأما ب

 .اجلدول وإن ناقشتها يف البحث، وذلك ألمهيتها يف مسألة اإلقرار، كإقرار املريض
 

 املذاهب الفقهية اخلمسة
 املواد القانونية

 احلنفية املالكية الشافعية احلنابلة اجلعفرية

× × × × � 
هو إخبار عن "١٢٥٩: املادة

 "ثبوت حق للغري على نفسه
تعريف 
 اإلقرار

� � � � × 

أركان اإلقرار يف القانون املدين 
املقر، (اإليراين أربع أركان 

حيث ) املقرله، املقربه، الصيغة
ذكر هذه األركان مع شروطهم 

) ١٢٦٦(،)١٢٦٢: (يف املواد
)١٢٧١(، )١٢٦٩(،)١٢٦٨( 

أركان 
 اإلقرار

� � � � � 
" ١٢٦٢املادة : شروط املقر -أ

 جيب أن يكون املقر بالغاً

 "وعاقالً وقاصداً وخمتاراً 

 
شروط 
 اإلقرار

 



١٧١ 

 

 املذاهب الفقهية اخلمسة
 املواد القانونية

 احلنفية املالكية الشافعية احلنابلة اجلعفرية

� � � � � 

املـادة  : شروط املقرلـه  -ب
١٢٦٦  "لـه  اليشترط يف املقر

يكـون  أن  جيب األهلية ولكن
" متلك ما أقرله للمقرله صالحية

 ذااليؤثر اإلقرار إ" ١٢٧١املادة 
" كان املقرله جمهوالً بالكليـة  

اليؤثر اإلقـرار  " ١٢٧٠املادة 
 "يولد احلمل حياً أن للحمل إال 

 
 
 
 
 

 
 
شروط 
 اإلقرار

� � � � � 

 ١٢٦٩املـادة  : شروط املقربه
اليؤثر اإلقرار يف أمور تستحيل "

ويف األمور الـيت  أعقالً أو عادةً 
 مـن حيـث    االيصح اإلقرار

 "القانون

� � � � � 
املــادة : شــروط الصــيغة -د

  "املعلق اليؤثر اإلقرار" ١٢٦٨

� × � � × 
 جيب أن يكون" ١٢٦٢املادة 

قرار الصيبإ  ..."املقر بالغاً وعاقالً

� × � � × 
اليـؤثر إقـرار   " ١٢٦٣املادة 

"               السفيه يف األموال هالسفيإقرار   



١٧٢ 

 

 املذاهب الفقهية اخلمسة
 املواد القانونية

 احلنفية املالكية الشافعية احلنابلة اجلعفرية

× × × × × 

الينفـذ إقـرار   " ١٢٦٤املادة 
املفلس يف أمواله إذا كان الغرماء 

"  ١٢٦٥املـادة  " يتضررون به
اليؤثر إقرار مدعي اإلفالس يف 
أمواله حىت يظهر إفالسه أو عدم 

 "إفالسه

إقرار 
 املفلس

أن ميكن إثبات النسب عادةً : أوالً: يصح اإلقرار بالنسب بالشروط التالية" ١٢٧٣املادة 
: ثالثـاً . بنسب املقر يف إقراره إال إذا كان املقرله صغرياُ أن يصدق املقرله: ثانياً. وقانوناً

 ."عدم وجود املنازع

اإلقرار 
 بالنسب

� � � � � 
أن ميكن إثبات النسب عـادةً  

 .وقانوناً
الشرط 
 األول

� � � � � 
رله بنسب املقريف أن يصدق املق

ـ ي أن إال إقراره ن املقرلـه  وك
 .صغرياً

الشرط 
 الثاين

الشرط  .وجود املنازععدم  � × × � �
 الثالث

الشرط   يكون املقرله جمهول النسبأن  × × × × ×
 الرابع

 املوافق ٨ ٩ ٩ ٨ ١٠
 الناتج

 املخالف   ٥ ٤ ٤ ٥ ٣

 املسائل جمموع ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣



١٧٣ 

 

  : فقد تبين من خالل هذا اجلدول النقاط التالية :التحليل

من  ةباإلقرار يف القانون املدين اإليراين متأثرأن هذه املواد القانونية اليت تتعلق   - أ
حيث ملذهب اجلعفري  ةالفقه اجلعفري خاصة ألن معظم هذه املواد موافق

يف ثالث مسائل خالف وافق عشرة من ثالث عشرة مسألة اليت ناقشناها و
شرط أن يكون املقرله جمهول  -٣إقرار املفلس  - ٢تعريف اإلقرار -١: وهي

  .اإلقرار بالنسبالنسب يف صحة 
وكذلك أن هذه املواد القانونية تتأثر باملذاهب اإلسالمية األخرى كاملذاهب    -  ب

األربعة من أهل السنة من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ولذلك نرى أن 
هذه املواد القانونية اليت تتعلق باإلثبات باإلقرار يف القانون املدين اإليراين 

حيث وافق املذهب املذاهب األربعة يف املسائل اليت ناقشناها لواحد من  ةموافق
من ثالث عشرة مسألة  مسائل مثانيف  للقانون املدين اإليراين احلنفي واحلنبلي

هذا ومن ثالث عشرة مسألة مسائل تسع يف واملذهب املالكي والشافعي 
ع وحدة مصادر استنباط األحكام من القرآن والسنة النبوية بني مجي ألجل

على مبين القانون املدين اإليراين بناء وهذا يدل على أن . املذاهب اإلسالمية
 .      فقه اإلسالميال
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  اخلامتة

لقد مت هذا البحث بفضل اهللا تعاىل وعونه، ووصلت إىل اخلامتة، فقد رأيت أن 
العرض فيها ألهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث، فقد خلصت هذه النتائج 

  :ما رأيت راجحاً على النحو التايلو

( ذهب اجلعفري وكذلك املذاهب األربعةدين اإليراين وماملوافقة بني القانون امل - ١
يف حقيقة اإلقرار باعتبار أن اإلقرار إخبار ) احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة

ق ألن اإلقرار جمرد إخبار أو كشف عن هذا احل ،عن ثبوت حق للغري والإنشاء
أكان اإلقرار قد  ،الذي كان قد نشأ يف ذمة املقر قبل ذلك وسواًء بعد ذلك
ر املنشئ هلذا األثر انصب على احلق ذاته أم على األثر القانوين أو على املصد

كذلك أن تعريف اإلقرار يف القانون املدين اإليراين موافق . أو ذلك احلق
أن تعريف اإلقرار يف القانون املدين ن لنا للتعريف احلنفية لإلقرار وعلى هذا يتبي

ذلك، ألن التعاريف اليت  من فقه اجلعفري، وسبباإليراين ليس مأخوذ 
نع، وكذلك التعاريف فقهاء اجلعفرية فيها عموم ولذلك غري جامع وماذكرها 

( فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة، أما تعريف احلنفية لإلقرار وهواليت ذكرها 
تعريف جامع ومانع، ألنه عرفوا ) ر عن ثبوت حق للغري على نفسهاإلقرار إخبا

 .اإلقرار حبقيقته

احلنفية واملالكية ( أن اإلقرار مشروع وحجة يف كل من املذاهب اخلمسة - ٢
والقانون املدين اإليراين، وهو من وسائل  )والشافعية واحلنابلة واجلعفرية

ار يف املذاهب اخلمسة يعترب حجة ا أن اإلقرربة شرعاً وقانوناً، إلّتاإلثبات املع
وجب على القاضي احلكم مبوجبه، وقاصرة ي، وحجة ملزمة للمقر، وكاملة

على املقر دون غريه سواء صدر يف الس القضاء أم خارجه، بينما يف القاون 
ا اإلقرار القضائي الذي يتم يف املدين اإليراين مل يعترب اإلقرار حجة كاملة إلّ

ا اإلقرار غري القضائي والذي يتم خارج جملس القضاء جملس القضاء، أم
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فحجته أضعف من اإلقرار القضائي، ويف القانون املدين اإليراين قبول هذا 
شهدون على هذا تهناك شهود  تق على الشهادة عليه، وإذا كاناإلقرار معلّ

 .ا اليقبل هذا اإلقرار مبجرد إقرار املقراإلقرار فهو مقبول وإلّ

اقرار كننده بايد : (من القانون املدين اإليراين) ١٢٦٢(يف املادة فقد وردت   - ٣
املقر بالغاً  جيب أن يكون: (ترمجتها. ١...)بالغ وعاقل وقاصد وخمتار باشد

إطالق ح القانون املدين اإليراين على وأخذ شرا). خمتاراًوعاقالً وقاصداً و
الجييزون إقرار الصيب سواًء كان الصيب مميزاً أو لذلك و ،الوارد يف لفظ البلوغ

ملا ذهب اليه موافق ويف هذه املسألة أن القانون املدين اإليراين كان غري مميزاً 
عن  �املالكية والشافعية لعموم مارواه علي بن إيب طالباجلعفرية وفقهاء من 
الصيب رفع القلم عن ثالث، عن النائم حىت يستيقظ وعن  ":حيث قال �النيب

ويف لفظ آخر من حديث أم املؤمنني  ٢."حىت حيتلم، وعن انون حىت يعقل
يشمل الصيب  وهذا عام ٣".وعن الصيب حىت يبلغ"-رضي اهللا عنها-عائشة

املميز وغري املميز، وختصيصه حيتاج إىل دليل، وليس هناك دليل يدل على أن 
فقهاء احلنفية واحلنابلة، ه خمالف ملا ذهب إليو .الصيب املميز خيرج من هذا العام

 .بأن الصيب املميز إذا كان مأذوناً يصح يف القدر املأذون فيه

قرار السفيه يف األموال مع قول اتفق القانون املدين اإليراين يف عدم صحة إ - ٤
 ،فقهاء اجلعفرية والشافعية وبعض املالكية وبعض احلنابلة وخالف رأي احلنفية

ألنه الميلك التصرف يف املال فلذا الميلك  ،صحيحبأن إقرار السفيه يف أمواله 
 .اإلقرار

                                                           

  .٧٥٥، صقانون مدين درنظم حقوقي كنوين كاتوزيان، ١
  .٥٧سبق خترجيه، ص ٢
وكذلك . ٣١٧، ص١٠ماجيوز كتابته من املماليك، ج: ، كتاب املكاتب، بابالسنن الكربىأخرجه البيهقي يف  ٣

، ٢، ج�عن علي مسندهوأمحد يف . ٤٤٠٢، رقم احلديث ٤٨١، ص�عن علي سننهأخرجه أبوداود يف 
  . ٩٤٠رقم احلديث. ٢٥٤ص
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أن إقرار املفلس يف من القانون املدين اإليراين ب) ١٢٦٤(املادة  وقد أشارت - ٥
سواء كان أن يقر بالدين أو العني وسواء كان قبل احلجر  أمواله اليصح مطلقاً

هذه شراح القانون املدين اإليراين أن  يرىولذلك . عليه أو بعد احلجر عليه
فقهاء اجلعفرية وكذلك فقهاء تاج إىل تفسري أكثر، ألن اتفق املادة فيها إام حت

على أن اإلقرار من من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ذاهب األربعة امل
ه املفلس صحيح مطلقاً، سواء كان بالدين أو العني وسواء كان قبل احلجر علي

له هل يشارك الغرماء إذا اخلالف يف أن املقروقع أو بعد احلجر عليه، ولكن 
وعلى هذا أن القانون املدين اإليراين يف هذه له املفلس بالدين أو العني؟ أقر

 .املسألة اليتبع فقه اجلعفري

القانون املدين اإليراين اشترط لصحة اإلقرار بالنسب  من) ١٢٧٣(املادة  أن - ٦
ومن هذه الشروط الثالثة، الشرط األول والثاين موافق ملا  ثالث شروط،
 :ومها ألربعةاملذاهب ااجلعفرية وكذلك فقهاء اشترط فقهاء 

  .أن ميكن إثباته عادةً وأن اليكذبه العقل واحلس - ١
٢ - تصديق املقرله صغرياًله للمقر بشرط أن اليكون املقر. 

فهو موافق ملذهب احلنفي . عدم وجود املنازعوهو: أما بالنسبة الشرط الثالث
 املنازعوجود ط عدم اشترا الء إىلوواجلعفري، حيث ذهب هؤ واحلنبلي

لذلك دعوى، والنه مع وجود املنازع تصبح ، أليف اإلقرار بالولد الصغري
يف ذلك القانون املدين اإليراين ا بالبينة، وخالف خر إلّاآلم مقر على اليقد

ظرنا إىل شروط الفقهاء إلثبات كذلك إذا ن، وذهب الشافعيمالشرط، 
أن ( :النسب باإلقرار نرى أم يذكرون شرط رابع لإلقرار بالنسب وهو

فإن كان معروف النسب مل  ،)قرار جمهول النسبيكون الشخص حمل اإل
يصح، ألنه يقطع نسبه الثابت، وهذا الشرط غري مذكور يف القانون 

  .املدين اإليراين
املواد القانونية اليت تتعلق باإلقرار يف معظم تبني لنا من خالل هذا البحث أن  - ٧

 :ملذهب اجلعفري إال يف ثالث مسائل ةالقانون املدين اإليراين موافق
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ين أخذ تعريف اإلقرار من تعريف القانون املدين اإليرا. تعريف اإلقرار - ١
غري على إخبار عن ثبوت حق لل: (فقهاء احلنفية حيث عرف اإلقرار

 .فقهاء اجلعفرية لإلقراروخالف تعريف  .)نفسه
وكذلك خالف القانون املدين اإليراين فقه اجلعفري يف . إقرار املفلس - ٢

يف  إقرار املفلس اليصح) ١٢٦٤(إقرار املفلس حيث وردت يف املادة 
فقهاء اجلعفرية أن إقرار املفلس صحيح مطلقاً أمواله مطلقاً بينما يرى 

دين أو العني، وسواًء كان قبل احلجر عليه أو بعد احلجر سواًء كان بال
 .عليه

أن يكون الشخص ( فقهاء اجلعفرية يف صحة اإلقرار بالنسب يشترط  - ٣
ألن إن كان معروف النسب يقطع نسبه  )حمل اإلقرار جمهول النسب

 . الثابت وهذا الشرط غري مذكور يف القانون املدين اإليراين
البحث موافقة املواد القانونية اليت تتعلق باإلقرار يف ن من خالل هذا كما تبيو - ٨

احلنفية واملالكية والشافعية (القانون املدين اإليراين لواحد من املذاهب األربعة 
من األحكام استنباط مصادر يف املسائل اليت ناقشناها وذلك لوحدة ) لةبواحلنا

   .مة اإلسالميةاأل بني مجيع �القرآن والسنة النبوي
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١٨٠ 

 

 فهرس األحاديث 

  ب"...................................................اهللامن اليشكر الناس اليشكر "

  ٢،١٦....".....................................لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس"

  ٥..............................."..................................شاهداك أو ميينه"

  ٦.............................."....قضى باليمني على املدعى عليه �أن رسول اهللا" 

  ٢٨.......................................................".......بطح له بقاع قرر"

  ٢٨......................................."........أفضل األيام يوم النحر مث يوم القر"

  ٢٩............................................."...............لو رآك لقرت عيناه"

أنشدك باهللا إال قضيت بيننا  �فقال يارسول اهللا �أن رجالً من األعراب أتى رسول اهللا"
  ٤٤........................................................."............بكتاب اهللا

  ٤٥............"........فأقر بالزنا �جاء إىل النيبقصة ماعز بن مالك األسلمي الذي "

  ٤٥.............".....طهرين �مث جاءت امرأة من غامد من األزد فقالت يارسول اهللا"

  ٤٦..........................".........بالزنا �أن امرأة من جهينة اعترفت عند النيب"

  ٤٦............................".......من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو شيء"

  ٥٨،٥٩،١٠٢،١٠٤،١٧٥ ......................"..............رفع القلم عن ثالث"

  ٥٩................................................"..........ميتإن اهللا جتاوز عن أ"

  ٨٨،٩٢........................................................"...لوارث الوصية" 

  ٨٩................................."............... أعطى كل ذي حق حقهإن اهللا" 

  ٩٦،١١٣،١١٥................................."...إقرار العقالء على أنفسهم جائز "

  ١١٠،١١١.............................".......................ن من املفلس؟أتدرو"



١٨١ 

 

  ١٢٠..................................... ."...............من حلف له باهللا فلريض"
  ١٣٢....................................."...................من ادعى إىل غري أبيه"

  ١٤٠،١٥٠......................................"......الولد للفراش وللعاهر احلجر"

  ١٥٣.......................".....قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه �أن النيب "

 ١٥٥،١٥٧............................................".......المساعاة يف اإلسالم"



١٨٢ 

 

  فهرس اآلثار

 ٨٣،٨٥،٨٦..."...أقر املريض بدينإذا : -عبداهللا رضي اهللا عنهماسيدنا عمر وابنه قال "

  ٨٨...........................".........إذا أقر املريض لوارثه: �قال عمربن اخلطاب"

  ٨٨..................... ..........".......إذا أقر يف مرض املوت لوارث: قال شريح"

 "جائزإذا أقر املريض بدين لرجل فإنه  :قال - رضي اهللا عنهما-عمرعن ابن "
...............................................................................٩٢ 

  ٩٥.............."........ت مرضاًإن كان املي: قال �عن أيب عبداهللا جعفر الصادق"

  ٩٥........."...أقر به دون الثلثجيوز عليه إذا : قال �عن أيب عبداهللا جعفر الصادق"

 ٩٥..........."........ودعت رجالًعن امرأة است �سألت أبا عبداهللا: قال عن العالء"

  ٩٥........"........يقر لوارث بدينقلت له الرجل : قال �عن احلليب عن أيب عبداهللا"

 ١١٤.................................".........أن علياً كان يفلس الرجل إذا التوى "

  ١١٧...................."......حب املتاع أحق مبتاعهفصا: قال�عن اإلمام الصادق"

  ١٤٣............................."..................كتب إليه �عن شريح أن عمر"

 ١٥٦،١٥٨...................................".....كان اليورث احلميل �أن عمر"

  

  

  

  

  

 



١٨٣ 

 

  املراجعفهرس 

طـرق اإلثبـات   ، )م١٩٣٩( إبـراهيم بـك،  إبراهيم بك، الشيخ أمحد إبراهيم 
  .ط.دمطبعة العلوم، : القاهرة، الشرعية

ـ   ،بن إيب الـدم اابن أيب الدم، القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبداهللا املعروف ب
دارالكتب العلمية، بريوت، : بريوت، حتقيق حممد عبد القادر عطاء، أدب القضاء ،)ت.د(

  .١ط

 بـن حممـدبن أيب شـيبة العبسـي الكـويف،      ابن أيب شيبة، أيب بكر عبـداهللا 
شـركة   :جـدة حممد عوامـة،  : حتقيق املصنف البن أيب شيبة،، م٢٠٠٦.هـ١٤٢٧(

  .١طمؤسسة علوم القرآن، : دمشقدارالقبلة، 

ـ ١٤١٠(ابن إدريس احللي، حممدبن منصوربن أمحد،  السـرائر لتحريـر   ، )هـ
  .٢طمكتبة اإلنتشارات اإلسالمية،  :قم، إيران، الفتاوى

، إصالح املنطق ،)ت.د( ،ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق األهوازي
  .ط.، دداراملعارف :القاهرةأمحد حممد شاكر، وعبدالسالم حممد هارون، : حتقيق

لسـان  ، )هـ١٢٩٩(بن الشحنة احلليب اابن الشحنة، إبراهيم بن حممد املعروف ب
مطبعة : ، اإلسكندريةاخلالفي العدوي معه التكملة إلبراهيم و، معرفة األحكام احلكام يف

  .ط.، دجريدة الربهان

 أحكام القـرآن الكـرمي،  ، )م١٩٥٨. هـ١٣٧٨( ابن العريب، حممدبن عبداهللا،
  .١طمطبعة عيسى احلليب،  :القاهرة

ـ ١٣٥٨( ،بن قيم اجلوزيةاابن القيم، أمحد بن أيب بكر املعروف ب  ،)م١٩٣٩.ـه
  .ط.، دمطبعة السنة احملمدية: مصر، السياسة الشرعية الطرق احلكمية يف

اعالم املـوقعني  ، )م١٩٦٨(بن قيم اجلوزية اابن القيم، أمحدبن أيب بكر املعروف ب
   .ط.، دمطبعة، مكتبة الكليات األزهرية: مصر، العلمني عن رب



١٨٤ 

 

، )م١٩٩٣.هـ١٤١٤( ابن حبان، حممدبن حبان بن أمحد أبوحامت التميمي البسيت،
مؤسسة الرسالة،  :بريوتشعيب األرنؤوط، : حتقيق بن بلبان،صحيح ابن حبان بترتيب ا

  .٢طبريوت، 

. هـ١٤٢١(، راس أمحدبن علي بن حجابن حجر اهليتمي، شهاب الدين أيب العب
  .١، طدارالكتب العلمية :بريوت حتفة احملتاج بشرح املنهاج،، )م٢٠٠١

فـتح   ،)هـ١٣٧٩( ابن حجر، اإلمام احلافظ أمحدبن علي بن حجر العسقالين، 
  .١طداراملعرفة، بريوت،  :بريوت، الباري بشرح صحيح البخاري

مطبعة  :القاهرة، احمللى، )هـ١٣٥٠(ابن حزم، أبوحممد علي بن أمحد األندلسي، 
  .ط.داملنريية، 

: ، حتقيقالوسيلة إىل نيل الفضيلة، )هـ١٤٠٨(طوسي، الابن محزه، حممدبن علي 
  .١ط مكتبة آية اهللا املرعشي النجفي، :قمشيخ حممد حسون، 

ابن رجب، زين الدين أيب الفرج عبدالرمحن ابن شـهاب الـدين البغـدادي مث    
طارق بن عـوض اهللا  : حتقيق جامع العلوم واحلكم، ،)م١٩٩٩. هـ١٤٢٠( الدمشقي،
  .٢طدارابن اجلوزي،  :الرياضبن حممد، 

ـ ١٤٠٨( ابن رشد، أبو وليد حممد بن أمحد بن رشد القـرطيب،   ،)م١٩٩٨. هـ
الدكتور حممد : ، حتقيقالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة

  .١طدار الغرب اإلسالمي،  :بريوتحجي، 

منارالسبيل  ،)م٢٠٠٣. هـ١٤٢٤( ،ابن ضوياان الشيخ إبراهيم بن حممدبن سامل
  .١طدارطيبة  :الرياضأبوقتيبة نظر حممد الفارييب، : ، حتقيقيف شرح الدليل

داحملتارعلى دراملختار شرح تنوير  ،)م٢٠٠٣. هـ١٤٢٣ر ،ابن عابدين،حممدأمني
الشيخ عادل أمحدعبداملوجود، والشيخ علي : ، حتقيقاألبصار،املعروف حباشية ابن عابدين

  .ط.ددارعامل الكتب، الرياض،  :الرياضحممد معوض، 



١٨٥ 

 

بن عاصـم النمـري    حممدبن عبدالربابن عبدالرب، أبوعمر يوسف بن عبداهللا بن 
دارالكتب  :بريوت الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي،، ) م١٩٩٢. هـ١٤١٣(القرطيب، 

  .٢طالعلمية، بريوت، 

معجم  ،)م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠(يب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، أارس، فابن 
  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوت، املقاييس اللغة

املالكي، برهان الدين أيب الوقاء إبراهيم ابن اإلمام مشـس الـدين أيب   ابن فرحون 
تبصـرة احلكـام يف    ،)م١٩٩٥. هـ١٤١٦( عبداهللا حممدبن فرحون اليعمري املالكي،

  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوت، أصول األقضية ومناهج األحكام

ومناهج يف أصول األقضية  تبصرة احلكام ،)م١٩٩٥. هـ١٤١٦( ابن فرحون،
  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوت األحكام،

 ،)ت.د(، ابن فرحون، برهان الدين على بن أيب القاسم بن فرحون املالكي املـدين 
  .ط.د داراملعرفة،: بريوت، احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكامتبصرة 

ـ ١٤١٧(داهللا بن أمحـد بـن حممـد،    ببن قدامة، موفق الدين أيب حممد عا . هـ
الدكتور عبداهللا بن عبداحملسن التركي، والـدكتور عبـدالفتاح   : حتقيق املغين،، )م١٩٩٧

  .٣طدارالعلم الكتب،  :الرياضحممد احللو، 

ـ ١٤١٨(بـن حممـد،    ابن قدامة، موفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحـد  . هـ
هجرللطباعـة   :م.د الدكتور عبداهللا بن عبداحملسن التركـي، : ، حتقيقالكايف، )م١٩٩٧

  .١طوالنشر والتوزيع واإلعالن، 

تفسري القـرآن العظـيم   ، )ت.د(ابن كثري، إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، 
  .ط.دليب، مطبعة عيسى احل :القاهرة املعروف بتفسري ابن كثري،

: ، حتقيـق سنن ابن ماجة، )ت.د(بن يزيد القزويين،  ابن ماجة، أيب عبداهللا حممد
  .ط.دمطبعة دارإحياء الكتب العربية،  القاهرة،لباقي، حممد فؤاد عبدا



١٨٦ 

 

، )ت.د(بن عبداهللا بن حممد،  هان الدين إبراهيم بن حممدرابن مفلح، أيب إسحاق ب
  .ط.داملكتب اإلسالمي،  :بريوت املبدع يف شرح املقنع،

ـ ١٤١٨(ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم بن حممدبن عبداهللا بـن حممـد،    . هـ
 :بـريوت حممدحسـن حممدحسـن الشـافعي،    : ، حتقيقاملبدع شرح املقنع، )م١٩٩٧

  .١طدارالكتب العلمية، بريوت، 

يب الفضل مجال الدين حممـد بـن مكـرم اآلفريقـي املصـري،      أابن منظور، 
  .١طدارصادر،  :بريوت لسان العرب، ،)هـ١٤١٠(

، لسـان العـرب  ، )ت.د(ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكـرم،  
  .ط.القاهرة، مصر، داراملعارف، د

 :بـريوت ، البحرالرائق شرح كنزالدقائق ،)ت.د( ابن جنيم، زين الدين احلنفي،
  .ط.دداراملعرفة، 

ـ ١٣٩٣(اليمن، إبراهيم بن أيب اليمن حممد احلنفي، وأب لسـان  ، )م١٩٧٣. هـ
  .ط.دمطبعة البايب احلليب،  :القاهرة، احلكام

 :الرياض، سنن أبوداود ،)هـ١٤٢٠( السجستاين،داود، سليمان بن األشعث وأب
  .١طبيت األفكار الدولية، 

بن إسحاق بن موسى بـن مهـران    بن عبداهللا بن أمحد أبونعيم اإلصفهاين، أمحد
حممد حسن حممج :حتقيق املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم، ،)ت.د( اهلراين،

  .ط.ددارالكتب العلمية،  :، بريوتحسن إمساعيل الشافعي

كشف الرموز يف شـرح  ،)هـ١٤١٧( آيب، فاضل حسن بن أيب طالب يوسفي،
مكتبـة النشـر    :قمشيخ علي بناه اشتهاردي، وآقاحسني يزدي، : ، حتقيقخمتصر النافع
  .٢طاإلسالمي، 

شـعيب األرنـؤوط،   : حتقيـق  املسند، ،)م١٩٩٩. هـ١٤١٩(بن حنبل،  أمحد
  .١طمؤسسة الرسالة،  :بريوت



١٨٧ 

 

جمموعـه قـانون    ،)ش.هـ١٣٨٢(وتنقيح قوانني ومقررات، اداره كل تدوين 
   .٤طمعاونت پژوهش، تدوين وتنقيح قوانني ومقررات،  :م.د، جمازات اسالمي

جـواهر  ، )م١٩٥٥.ـه١٣٤٧(األسيوطي، حممد بن أمحد املنهاجي األسيوطي، 
  ..١، طمطبعة السنة احملمدية: القاهرة، واملوقعني والشهود العقود ومعني القضاة

مدونة الكربى، مـن   ،)ت.د( اإلمام مالك، أيب عبداهللا مالك بن أنس األصبحي،
 :بـريوت ، رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمام عبدالرمحن بن القاسم العتقـي 

  .ط.ددارصادر، بريوت، 

أسىن املطالب شرح  ،)م٢٠٠١. هـ١٤٢٢(نصاري، القاضي أيب حيىي زكريا، األ
  .١طلكتب العلمية، دارا :بريوت روض الطالبني،

، دستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،)م١٩٨٥. هـ١٤٠٥( أنصاريان، على،
  .ط.داملركز الثقايف للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، : م.د

 :بريوت، العناية على شرح اهلداية، )ت.د(البابريت، أكمل الدين حممدبن حممود، 
  .ط.ددارالفكر، 

ـ ١٤١٧( بن حممدبن عمر،البجريمي، الشيخ سليمان  حاشـية   ،)م١٩٩٦. هـ
  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوت، البجريمي على شرح منهج الطالب

احلدائق الناضرة يف أحكـام   ،)هـ١٤٠٥(البحراين، يوسف بن أمحدبن إبراهيم، 
مكتبـة   :قـم شيخ حممد تقي إيرواين، وسيد عبدالرزاق مقرم، : ، حتقيقالعترة الطاهرة
  .١، طسالميةاإلنتشارات اإل

صحيح ، )هـ١٤٢٢(البخاري، أبوعبداهللا حممدبن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، 
  . ١طدار طوق النجاة،  :الرياضحممد زهري بن ناصر الناصر، : ، حتقيقالبخاري

، )م١٩٩٦. هـ١٤١٦(بن عبداخلالق العتيكي،  بن عمرو البزار، أيب بكر بن أمحد
املدينـة  الدكتور حمفوظ الرمحن زيـن اهللا،  : حتقيق البزار،البحر الزخار املعروف مبسند 

  .١طمكتبة العلوم واحلكم،  :املنورة



١٨٨ 

 

جملة جامعة دوين قانون مدين، چه ت، تارخي)ش.ـه١٣٨٣(رامي أمحدي، محيد، 
  . ٢٤، قم، إيران، رقم اإلصدار����اإلمام الصادق

ة الشرفية، مطبعة العامر: مصر، كشاف القناع ،)م١٩٣٣. هـ١٣٥٣(البهويت، 
  .١ط

حممـد  : حتقيق كشاف القناع عن منت اإلقناع، ،)م١٩٩٧. هـ١٤١٧(البهويت، 
  .١طدارعامل الكتب،  :بريوتأمني الضناوي، 

شرح منتهى اإلرادات دقائق أويل النهى لشرح  ،)م٢٠٠٠. هـ١٤٢١(، البهويت
مؤسسة الرسالة ناشـرون،   :م.دالدكتور عبداهللا بن عبداحملسن التركي، : ، حتقيقاملنتهى

   .١ط

كشـاف   ،)م١٩٩٧. هـ١٤١٨(البهويت، الشيخ أيب السادات منصوربن يونس، 
بـن حسـن إمساعيـل     أبوعبداهللا حممدبن حسن حممد: ، حتقيقالقناع عن منت اإلقناع

  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوتالشافعي، 

يف الشـريعة   من طـرق اإلثبـات  ، )م١٩٦٥(البهي، الدكتور أمحد عبد املنعم، 
   .١طمطبعة دارالفكر العريب : القاهرة، والقانون

ـ ١٤٢٢( ،البيهقي، أبوبكر أمحد بن احلسني بن علـى   السـنن   ،)م٢٠٠١.هـ
 الصغرى مع الشرح والتخريج املسمى، املنة الكربى شرح وختريج السنن الصـغرى، 

  .١طمكتبة الرشد،  :الرياضللدكتور حممد ضياء الرمحن األعظمي، 

السنن الكربى ويف ذيله ، )هـ١٣٤٤(بن علي، بن حلسني  البيهقي، أيب بكرأمحد
حيدر آباد،  اجلوهر النقي لعالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن التركماين،

  .١ط ،جملس دائرة املعارف النظامية الكائننة :هند

بات يف الشـريعة  النظرية العامة للقضاء واإلث، )ت.د(التجكاين، حممد احلبيب، 
  .ط.ددارالشؤون الثقافية العامة،  :بغداد اإلسالمية مع مقارنات بالقانون الوضعي،
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سـنن   ،)م١٩٦٢. هـ١٣٨٢(بن عيسى بن سورة،  الترمذي، أيب عيسى حممد
  .١طمطبعة مصطفى البايب احلليب،  :مصرإبراهيم عطوة عوض، : ، حتقييقالترمذي

القاهرة،  التعريفات،، )ـه١٣٨٢(حممد، اجلرجاين، السيد الشريف علي بن 
  .ط.مكتبة صبيح، د

 :طهـران  دانشـنامه حقـوقي،  ، )هـ١٣٧٦(جعفر،  رودي، حممدججعفري لن
  .٦طانتشارات أمري كبري، طهران، 

أدله  ،)ش.هـ١٣٧٨(مجع من احملققني اجلامعة إلسالمية الرضوي  مبدينة مشهد، 
    .٦طمؤسسة فرهنگي قدس، : م.د، إثبات دعاوي كيفري

الصـحاح تـاج    ،)م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠(يب نصري إمساعيل بن محاد، أاجلوهري، 
 :بريوتإميل بديع يعقوب و الدكتور حممد نبيل طريفي، : ، حتقيقاللغة وصحاح العربية

  .١طدارالكتب العلمية، بريوت، 

. هـ١٤١٩(بن موسى بن سامل أبوالنجا،  احلجاوي، شرف الدين موسى بن أمحد
عـامل  دار :الريـاض الدكتورعبداهللا بن عبداحملسن التركـي،  : حتقيق اع،اإلقن ).م١٩٩٩

  .٢طب، تاالك

: حتقيق زاد املستقنع يف اختصار املقنع، ،)هـ١٤٢٤(احلجاوي، موسى بن أمحد، 
   .٢طدارابن اجلوزي، الرياض،  :الرياضالدكتورحممد بن عبداهللا بن صاحل اهليدان، 

القضاء، أدلة اإلثبات يف الفقـه   علم، )م١٩٨٦. هـ١٤٠٦(احلصري، أمحد، 
  .١طدارالكتاب العريب،  :بريوت اإلسالمي،

ـ ١٤٢٣(بـن عبـدالرمحن املغـريب،     بن حممد احلطاب، أيب عبداهللا حممد  . هـ
  .ط.ددارعامل الكتب،  :الرياض مواهب اجلليل لشرح خمتصراخلليل،، )م٢٠٠٣

واجلماعات واملذاهب موسوعة الفرق ، )م١٩٩٣.ـه١٤١٣(احلفين، عبداملنعم، 
  . ١، القاهرة، دارالرشاد، طاإلسالمية
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 إرشـاد األذهـان،  ، )هـ١٤١٠(حسن بن يوسف بن مطهر األسدي، احللي، 
  .١طاإلنتشارات اإلسالمية،  :قمشيخ فارس احلسون، : حتقيق

ـ ١٤٢٠(حسن بن يوسف بن مطهر األسدي، احللي،  حتريـر األحكـام   ، )هـ
  .١ط، �مؤسسة اإلمام صادق :م.د، الشرعية على مذهب اإلمامية

املكتبة  :قم تذكرة الفقهاء،، )ت.د(سدي، األاحللي، حسن بن يوسف بن مطهر  
  .ط.دالرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، 

قواعـد األحكـام يف   ، )هـ١٤١٣(سدي، األاحللي، حسن بن يوسف بن مطهر
   .١طمكتبة اإلنتشارات اإلسالمية،  :قم، معرفة احلالل واحلرام

إيضـاح الفوائـد يف   ، )هـ١٣٨٧( سدي،األبن حسن بن يوسف  لي، حممداحل
سيد حسني موسوي، وشيخ علي بنـاه اشـتهاردي،   : ، حتقيقشرح مشكالت القواعد

   .١طمؤسسة إمساعيليان، : قموشيخ عبدالرحيم بروجردي، 

احملـامي فهمـي   : حتقيق درر احلكام شرح جملة األحكام،، )ت.د(حيدر، علي، 
  .ط.ددارالكتب العلمية، بريوت، : بريوتاحلسيين، 

 :مصـر ، لباب التأويل يف معاين التنزيـل ، )هـ١٣٢٨(، اخلازن، علي بن حممد
  .ط.دمطبعة العامرة، 

شرح اخلرشي علـى خمتصـر   ، )هـ١٣١٧(، أبوعبداهللا حممد اخلرشي، اخلرشي
املطبعـة األمرييـة،    :مصـر  ، وامشه حاشية العدوي على خمتصر خليل،سيدي خليل

  .٢طببوالق، 

دار : بـريوت ، شرح اخلرشي ملختصر خليل، )ت.د(اخلرشي، أيب عبداهللا حممد، 
  .ط.صادر، د

شرح اخلرشي على ، )م١٩٩٧. هـ١٤١٧( بن عبداهللا بن علي، شي، حممداخلر
  .١، طدارالكتب العلمية :بريوت، خمتصرسيدي خليل
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، املطبوع معامل السنن، )م٢٠٠١.ـه١٤٢١(اخلطايب، أيب سليمان محد بن حممد، 
مع خمتصر سنن أيب داود للحافظ املنذري، وذيب سنن أيب داود البن القـيم احلوزيـة،   

  .١بريوت، لبنان، دارالكتب العلمية، ط

 :حتقيـق  ،خمتصر العالمة خليل، )م٢٠٠٥.هـ١٤٢٦(خليل، إسحاق اجلندي، 
  .١ط ،دار احلديث :القاهرة، أمجد جاد

، سنن الدارقطين، )م٢٠٤٤. هـ١٤٢٤(الدارقطين، احلافظ الكبري علي بن عمر، 
  .١طمؤسسة الرسالة،  :بريوتشعيب األرنؤوط، : حتقيق

الــدارمي، أبوحممــد عبــداهللا بــن عبــدالرمحن بــن الفضــل بــن ــرام، 
 :السـعودي حسني سليم أسد الداراين، : ، حتقيقسنن الدارمي، )م٢٠٠٠.هـ١٤٢١(

  .١طشروالتوزيع، داراملغين للن

الشرح الكبري، املطبوع على هامش حاشية ، )ت.د(الدردير، أبو الربكات أمحد، 
  .ط.ددارإحياء الكتب العربية، : مصر، الدسوقي

حممد : ، حتقيقالشرح الكبري، )ت.د(محد الدردير أبوالربكات، أالدردير، سيدي 
  .ط.ددارالفكر، بريوت،  :بريوتعليش، 

حاشـية  ، )ت.د(بن عرفة،  بن أمحد أبوعبداهللا حممد حممدالدسويف، مشس الدين 
  .ط.ددارالفكر،  :بريوت ،الدسوقي

، القاهرة، خمتار الصحاح، )ـه١٣٢٩(الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر، 
  .١صاحبها عبداهللا حممد الكتيب، ط مصر، املطبعة الكلية على نفقة

ـ ، )هـ١٤٢٠(راشد صمريي، مفلح بن حسن،  رام يف شـرح شـرائع   غاية امل
   .١طداراهلادي،  :بريوتعاملي، الجعفر كوثر : ، حتقيقاإلسالم

، املفردات يف غريب القـرآن ، )هـ١٤١٢(راغب اإلصفهاين، حسني بن حممد، 
  .١طالدار الشامية، : دمشقدارالعلم، و :بريوتصفوان عدنان داودي، : حتقيق
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ـ ١٤١٧(الرافعي، أيب القاسم عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي القـزويين،   . هـ
الشيخ علـي حممـد   : حتقيق العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري،، )م١٩٩٧

  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوتمعوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، 

د ابن عرفة املوسوم شرح حدو، )م١٩٩٣(الرصاع، أيب عبداهللا حممد األنصاري، 
بو األجفان، أحممد : حتقيق اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية،

  .١طدارالغرب اإلسالمي،  :بريوتوالطاهر املعموري، 

بن شهاب الدين املنـويف  بن أيب العباس أمحد بن محزة ا الرملي، مشس الدين حممد
اية احملتـاج إىل  ، )م١٩٩٣.هـ١٤١٤(نصاري، الشهري بالشافعي الصغري، املصري األ

  .ط.ددارالكتب العلمية،  :بريوت، شرح املنهاج

عبدالستار أمحد فـراج،  : ، حتقيقتاج العروس، )م١٩٦٥. هـ١٣٨٥(الزبيدي، 
  .ط.، دوزارة اإلرشاد واألنباء :الكويت

عبدالكرمي الغربـاوي،  : حتقيق تاج العروس،، )م٢٠٠١. هـ١٤٢٢(، الزبيدي
   .١طالس الوطين للثقافة والفنون و األدب  :الكويت

من تاج العروس  ،)م١٩٧٤.هـ١٣٩٤(الزبيدي، السيد حممد مرتضى احلسيين، 
  .١طوزارة اإلعالم  :الكويتالدكتورحسني نصار، : ، حتقيقجواهر القاموس

 ،الشريعة اإلسـالمية وسائل اإلثبات يف ، )ـه١٤٠٢(الزحيلي، حممد الزحيلي، 
  .١طمكتبة دارالبيان، : م.د

دمشق، مطبعة  املدخل الفقهي العام،، )م١٩٥٩.ـه١٣٧٩(الزرقا، مصطفى، 
  .٦جامعة دمشق، ط

داهللا بــن حممــد، بــبــن ع الزركشــي، مشــس الــدين أيب عبــداهللا حممــد
 ،)م٢٠٠٢.هـ١٤٢٣(

 :املصـر ، البالغةأساس ، )ط.د(، القاسم حممود بن عمر وبأالزخمشري، جاراهللا 
  .٢طاهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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الكشاف ، )م١٩٦٦. هـ١٣٨٥(بن عمر،  الزخمشري، جاراهللا أبوالقاسم حممود 
  .ط.دمطبعة مصطفى احلليب،  :القاهرة، عن حقائق التنزيل

نظـام القضـاء يف الشـريعة    ، )ـه١٤٠٤(دكتور عبدالكرمي زيدان، الزيدان، 
  .١ط ،مطبعة العاين: بغداد، اإلسالمية

نصب الراية ألحاديث ، )هـ١٣٧٥(الزيلعي، عبداهللا بن يوسف أبوحممد احلنفي، 
  .ط.دداراحلديث،  :القاهرة اهلداية، مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي

 :مصـر ، تبيني احلقائق شرح كنزالدقائق، )هـ١٣١٤( الزيلعي، علي بن عثمان،
  .١طمطبعة بوالق، 

ـ ١٤١٨(الزيلعي،مجال الدين أيب حممدبن عبداهللا بن يوسـف،   ، )م١٩٩٧. هـ
 :بـريوت ، نصب الراية ألحاديث اهلداية، مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعـي 

  .١طمؤسسة الريان، 

جامع اخلـالف والوفـاق بـني     ،)هـ١٤٢١(قمي، الالسبزواري، علي مؤمن 
زمينـه   :قمبريجندي، الشيخ حسني حسين : ، حتقيقاإلمامية وبني أئمة احلجاز والعراق

  .١طسازان ظهور إمام عصر، 

ـ ١٤١٨(يب احلسن علي بن عبدالسالم، أالستويل،  البهجـة يف  ، )م١٩٩٨. هـ
   .١طدارالكتب العلمية،  :بريوت، على األرجوزة املسماة بتحفة احلكام شرح التحفة

 :بـريوت  املبسوط،، )م١٩٦٦(بن أمحد،  السرخسي، مشس الدين أبوبكر حممد
  .٢طداراملعرفة، 

 :بـريوت ، حتفة الفقهاء، )م١٩٨٤. هـ١٤٠٥(السمرقندي، عالء الدين حممد، 
  .١طدارالكتب العلمية، 

ـ ١٤٠٤(، السمناين، أبوالقاسم على بن حممد بن أمحد السمناين روضـة  ، )ـه
   .٤طمؤسسة الرسالة، : بريوت، النجاة القضاة وطرق
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لوسيط يف شرح القانون ، ا)م١٩٧٣ ا(السنهوري، عبدالرزاق أمحد السنهوري، 
   .١طدارإحياء التراث العريب، : بريوت، املدين اجلديد

الدكتور : حتقيق األم، ،)م٢٠٠١.هـ١٤٢٢( الشافعي، حممدبن إدريس الشافعي،
  .١طدارالوفاء،  :مصررفعت فوزي عبداملطلب، 

 :طهـران  شرح قانون مـدين، ، )ش.هـ١٣٨٧(شاه باغ، سيد علي حائري، 
  .٣طنج دانش، گكتاخبانه 

ـ ١٣٧٠(، مشس الدين حممدبن حممد اخلطيبالشربيين،  املغـين   ،)م١٩٦٨. هـ
  .ط.دمصطفى احلليب،  :القاهرة، احملتاج

ـ ١٤٢٧(الشربيين، مشس الدين حممدبن حممد اخلطيب،  املغـين  ، )م٢٠٠٦. هـ
الدكتور حممد حممد تامر، والشيخ شريف : حتقيق املنهاج،احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ 

  .١طداراحلديث،  :القاهرةعبداهللا، 

اإلقناع يف حـل ألفـاظ أيب   ، )م١٩٩٦. هـ١٤١٧(بن أمحد،  الشربيين، حممد
  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوت شجاع، املطبوع مع حاشية البجريمي على اخلطيب،

  .١طلكتب العلميةرادا :بريوت شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي،

 :قـم ، اللمعة الدمشـقية ، )هـ١٤١١(حممد بن مكي العاملي، الشهيد األول، 
  .١طمنشورات دارالفكر، 

الروضـة   ،)ش.هـ١٣٦٥(عاملي، الالشهيد الثاين، زين الدين بن علي بن أمحد 
  .٢طتبليغات اإلسالمية، المكتبة  :قم البهية يف شرح اللمعة الدمشقية،

مسالك األفهام  ،)هـ١٤١٣(عاملي، ال الثاين، زين الدين بن علي بن أمحدالشهيد 
  .١طمؤسسة املعارف اإلسالمية،  :قم، إىل تنقيح شرائع اإلسالم

  .ط.ددارالفكر،  :بريوت، فتح القدير، )ت.د(الشوكاين، حممد علي بن حممد، 
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ـ ١٤٠٩(بن حسـني،   بن حسن بن علي بن حممد عاملي،حممدالراحلشيخ ال ، )هـ

  .١طمؤسسة آل البيت إلحياء  التراث،  :قم، وسائل الشيعة

، اخلصال، )هـ١٤٠٣(بن علي بن حسني بن بابوية القمي،  شيخ صدوق، حممدال
  .٢طقم، بعلمية الوزة احل :قم

الفتـاوى   ،)م٢٠٠٠.هـ١٤٢١(الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند األعالم،  
  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوت، اهلندية املعروف بالفتاوى العاملكريية

، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،)م١٩٩٢.هـ١٤١٢(الشريازي، أيب إسحاق، 
  .١ط ،الدرالشامية: بريوتدارالقلم و :دمشقالدكتور حممد الزحيلي، : حتقيق

جواهر الكالم يف شرح ، )ت.د(نجفي، الصاحب اجلواهر، حممد حسن بن باقر 
  .٧طدارإحياء التراث العريب،  :بريوتقوجاين، العباس  شيخ: حتقيق شرائع اإلسالم،

املكتبـة   :القـاهرة ، بلغة السالك ألقرب املسالك، )هـ١٢٤١(الصاوي، أمحد، 
  .ط.دالتجارية، 

بلغة السالك ألقرب املسـالك علـى    ،)م١٩٩٥. هـ١٤١٥( أمحد، الصاوي،
  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوت ،الشرح الصغري

محدي عبدايد السلفي، : ، حتقيقاملعجم الكبري، )م١٩٨٣ .هـ١٤٠٤( الطرباين،
  .٢طمكتبة ابن تيمية،  :القاهرة

ــام احلــ ــن أمحــد الطــرباينأافظ الطــرباين، اإلم ، يب القاســم ســليمان ب
أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد، : ، حتقيقاملعجم األوسط، )م١٩٩٥.هـ١٤١٥(

  .٢طداراحلرمني،  :القاهرةوأبوالفضل عبداحملسن بن إبراهيم احلسيين، 

جامع البيان يف تفسري آي القرآن،  ،)م١٩٧٨(بن جرير،  الطربي، أبوجعفر حممد
  .ط.ددار الفكر،  :بريوت املعروف بتفسري الطربي،



١٩٦ 

 

جامع البيان يف تفسري آي القـرآن،  ، )ت.د(بن جرير،  الطربي، أبوجعفر حممد
  .ط.دمطبعة عيسى احلليب،  :القاهرة املعروف بتفسري الطربي،

، أحكـام القـرآن  ، )هـ١٤٠٥(الطربي، كياهراسي أبواحلسن علي بن حممد، 
  .٢طدارالكتب العلمية،  :بريوتموسى حممد علي، وعزت عبد عطية، : حتقيق

ـ ١٤١٥(بن سالمة،  بن حممد الطحاوي، أبوجعفر أمحد شـرح  ، )م١٩٩٤. هـ
  .١طمؤسسة الرسالة،  :بريوتشعيب األرنؤوط، : حتقيق مشكل األثار،

حاشية الطحـاوي علـى   ، )هـ١٣١٨(بن إمساعيل،  بن حممد الطحاوي، أمحد
  .ط.داملطبعة الكربى األمريية ببوالق،  :مصر مراقي الفالح شرح نور اإليضاح،

 املبسوط يف فقـه اإلماميـة،  ، )هـ١٣٨٧(، بن حسن الطوسي، أبوجعفر حممد
  .٣طاملكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية،  :طهرانكشفي، الحتقيق، سيد حممد تقي 

الشيخ علـي  : ، حتقيقاخلالف، )هـ١٤٠٧(بن حسن،  الطوسي، أبوجعفر حممد
 :قـم عراقي، الشهرستاين، والشيخ مهدي طه جنف، والشيخ جمتىب الخراساين، وسيدجواد 

  .١طمكتبة اإلنتشارات اإلسالمية، 

دارالكتـب   :قـم ، ذيب األحكام، )هـ ش١٣٦٥(بن حسن،  الطوسي، حممد
  .٤طاإلسالمية، 

  .١طانتشارات علمي،  :طهران، داور وعدلية، )ش.هـ١٣٦٩(عاقلي، باقر، 

، عمان، أردن، شرح أحكام القانون املدين، )م١٩٩٨(العبودي، عباس، 
  .ط.دارالثقافة، د

حاشية العدوي على شرح اخلرشـي،  ، )ت.د(العدوي، علي الصعيدي املالكي، 
  .ط.ددار صادر،  :بريوت، امش شرح اخلرشي



١٩٧ 

 

عون املعبود ، )م١٩٦٨. هـ١٣٨٨(أيب الطيب حممد مشس احلق، العظيم آبادي، 
حممـد عبداحملسـن    :املدينة املنورةعبدالرمحن حممد عثمان، : ، حتقيقشرح سنن أيب داود

  .٢ط ،صاحب املكتبة السلفية

شرح منح اجلليل ، )م٢٠٠٣هـ،١٤٢٤(بن أمحد بن حممد،  عليش، الشيخ حممد
  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوت، شرح على خمتصر العالمة خليل

مود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن احلسني املعروف ببدرالدين احلنفي، العيين، حم
 :بـريوت أمين صـاحل  شـعبان،   : حتقيقالبناية شرح اهلداية، ، )م٢٠٠٠.هـ١٤٢٠(

  .١طدارالكتب العلمية، 

، الوسيط يف املـذهب ، )م١٩٩٧. هـ١٤١٧(بن حممد،  بن حممد الغزايل، حممد
  .١طدارالسالم، : القاهرةأمحد حممود إبراهيم، : حتقيق

سراج الوهاج شرح على منت ، )م١٩٨٧. هـ١٤٠٨(الغمراوي، حممد الزهري، 
  .ط.دداراجليل،  :بريوت، املنهاج

تنقيح الرائع ملختصر ، )هـ١٤٠٤(فاضل مقداد، مجال الدين مقداد بن عبداهللا، 
مكتبـة آيـة اهللا مرعشـي     :قمكوهكمري، السيد عبداللطيف حسين : ، حتقيقالشرائع

  .١طنجفي، ال

: حتقيـق  ،كتـاب العـني  ، )م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤( الفراهيدي، اخلليل بن أمحد،
  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوتالدكتورعبداحلميد هنداوي، 

ـ ١٤٢٤( الفريوزآبادي، جمدالدين حممد بن يعقوب، ـ  ،)م٢٠٠٣.هـ اموس الق
  .١طدارالفكر،  :بريوت احمليط،

وزارة املعـارف   :مصـر ، مصباح املنري يف الشرح الكـبري ، )م١٩٢٢(الفيومي، 
   .٥، طالعمومية، باملطبعة األمريية بالقاهرة

صباح املنري يف غريـب  امل، )هـ١٣٠٥(الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري، 
  .١طاملطبعة اخلريية املنشأة حبوش عطى جبمالية،  :مصر، الشرح الكبري للرافعي



١٩٨ 

 

 :مصر، نتائج األفكار تكملة فتح القدير، )هـ١٣٥٦(، قاضي زاده، مشس الدين
  .ط.داملكتبة التجارية، 

تكملة شرح فتح ، )م١٩٩٥.هـ١٤١٥(قاضي زاده،مشس الدين أمحد بن قودر، 
دارالكتب العلميـة،   :بريوت القدير املسمى نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار،

  .١ط

خمتصر القدوري،  ،)ت.د(، بن حممد البغدادي احلنفي القدوري، أبواحلسني أمحد
  .ط.دلعلمية، املكتبة ا: بريوت، مع شرحه اللباب للغنيمي

الدكتورحممد : حتقيق الذخرية،، )م١٩٩٤(بن إدريس،  القرايف، شهاب الدين أمحد
  .١طب اإلسالمي، دارالغر: م.داحلجي، 

اجلـامع ألحكـام   ، )م١٩٦٧. هـ١٣٨٧(بن أمحد األنصاري،  القرطيب، حممد
  .٣طدار الكتاب العريب،  :القاهرة القرآن الكرمي املعروف بتفسري القرطيب،

حاشـية  ، )م٢٠٠٣. هـ١٤٢٤(بن سالمة،  بن أمحد قليويب، شهاب الدين أمحد
  .٢طدارالكتب العلمية، : بريوت قليويب، مع حاشية عمرية، املسمى حباشيتان،

: طهران، قانون مدين درنظم حقوقي كنوين، )ش.هـ١٣٨٧(كاتوزيان، ناصر، 
  .٢٠طنشرميزان، 

بيناد حقـوقي ميـزان،    :طهران إثبات ودليل إثبات،، )ت.د(كاتوزيان، ناصر، 
  .٥ط

ـ ١٤٠٦(بن مسعود امللقب مبلك العلمـاء،   الكاساين، عالء الدين أيب بكر . هـ
  .٢طدارالكتب العلمية،  :بريوت بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،، )م١٩٨٦

املكتبـة   :النجـف ، حترير الـة ، )هـ١٣٥٩(كاشف الغطاء، حممد حسني، 
  .١طاملرتضوية، 



١٩٩ 

 

ـ ١٤١٤(عاملي املعروف باحملقق الثاين، الكركي، علي بن حسني ال جـامع  ، )هـ
  .٢طمؤسسة آل البيت،  :قم، املقاصد يف شرح القواع

، أسهل املدارك شرح إرشاد السـالك ، )ت.د(بن حسن،  يب بكرأالكشناوي، 
  .ط.ددارالفكر، : بريوت

عـروف  املنفي، والكليبويل عبدالرمحن بن حممد بن سليمان، املدعوبشيخي زاده احل
 :بـريوت ، جممع األر يف شرح ملتقى األحبـر ، )م١٩٩٨. هـ١٤١٩(بداماد أفندي، 

  .١طدارالكتب العلمية، 

جملـة األحكـام    ،)ت.د(، جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية
 .ط.دنور حممد، كارخانه جتارت كتب، آرام باغ،  :كراتشي، باكستان، العدلية

، علم حقوق درگذر تـاريخ ، )ش.هـ١٣٧٨(رودي، حممد جعفر جعفري، جلن
  .١طگنج دانش،  :طهران

الشيخ علـي حممـد   : حتقيق احلاوي الكبري،، )م١٩٩٤. هـ١٤١٤(املاوردي، 
  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوتمعوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، 

احلاوي ، )م١٩٩٤ .هـ١٤١٤(بن حبيب،  املاوردي، أيب احلسني علي بن حممد
  .١طدارالفكر،  :بريوتالدكتور حممود مطرجي، : ، حتقيقالكبري

األحكـام  ، )م١٩٦٦ .ـه١٣٨٦(، املاوردي، على بن حممد بن حبيب املاوردي
  .٢ط ،مطبعة مصطفى احلليب: القاهرة، السلطانية

بـن حممـد،    تيمية، أبوالربكات عبدالسالم بن عبداهللا بن اخلضـري بن ين اجمدالد
دارالكتاب العـريب،   :بريوت احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحدبن حنبل،، )ت.د(
  .ط.د

، حبار األنـوار ، )هـ١٤٠٤(بن حممد تقي بن مقصود علي،  السي، حممدباقر
  .ط.دمؤسسة الوفاء،  :بريوت



٢٠٠ 

 

ـ ١٣٨٧(جمموعة من احملققني يف اجلامعة اإلسالمية الرضوي مبدينة مشـهد،   . هـ
  .٦طمؤسسة فرهنگی قدس،  :م.ددعاوي كيفري، أدله إثبات، )ش

مؤسسـة آل   :قم، مستدرك الوسائل، )هـ١٤٠٨(حمدث النوري، مريزاحسني، 
  .١طالبيت إلحياء التراث، 

 :قـم ، خمتصـر النـافع  ، )هـ١٤١٨(، بن حسن لي، جنم الدين جعفراحلاحملقق 
   .٦طمؤسسة املطبوعات الدينية، 

ـ ١٤١٨(علي بن سـليمان بـن أمحـد،    املرداوي، عالء الدين أيب احلسن  . هـ
أيب عبداهللا حممد حسن حممد : ، حتقيقاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )م١٩٩٧

  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوتحسن إمساعيل الشافعي، 

ـ ١٤١٩(، عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان بـن أمحـد  املرداوي،   ،)هـ
  .١طدارإحياء التراث العريب،  :بريوت،  يف معرفة الراجح من اخلالف اإلنصاف

أحكام اإلثبات يف ضـوء قـانون   ،)م٢٠٠٥.هـ١٤٢٥(املرسي زهرة، حممد، 
: العـني  ،م يف املعامالت املدنية والتجاريـة ١٩٩٢لسنة ) ١٠(اإلثبات اإلحتاادي رقم 

  .١طمطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

اهلداية شـرح  ، )م٢٠٠٠. هـ١٤٢٠( كر،املرغيناين، برهان الدين علي بن أيب ب
  .١طدارالسالم،  :القاهرةحممد حممد تامر، وحافظ عاشورحافظ، : حتقيق ،بداية املبتدي

ـ ١٤١٩(، مسلم، أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشـريي النيشـابوري   . هـ
  .ط.، دبيت األفكار الدولية :الرياض صحيح مسلم،، )م١٩٩٨

، اإلثبات يف القضايا املدنية والتجارية مسائل، )م١٩٩١(مطر، حممد حيىي، 
  .ط.بريوت، الداراجلامعية، د

مكتبـة   :جـدة  تكملة اموع شرح املهـذب، ، )ت.د(املطيعي، حممد جنيب، 
  .٢طاإلرشاد، جدة، 



٢٠١ 

 

ـ ١٤١٦(بـن عبـدالرمحن،    بن حممد املغريب، أيب عبداهللا حممد  ، )م١٩٩٥. هـ
  .١طدارالكتب العلمية،  :بريوت، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل

جممع الفائدة والربهان يف شرح ، )هـ١٤٠٣(بن حممد،  املقدس األردبيلي، أمحد
شـتهاردي، وآقاحسـيين   االعراقي، و شيخ على بناه الآقا جمتىب : ، حتقيقإرشاد األذهان

  .١طمكتبة اإلنتشارات اإلسالمية،  :قماليزدي اإلصفهاين، 

 التوقيف على مهمات التعاريف، ،)ـه١٤١٠(املناوي، حممد عبدالرؤوف، 
الدكتور، حممد رضوان الداية، بريوت، دارالفكر املعاصر، ودمشق، دارالفكر، : حتقيق
  .د،ط

، اإلسكندرية، مصر، توزيع قانون اإلثبات، )م١٩٩٨(منصور، حممد حسن، 
  .ط.منشأة املعارف، د

 :بريوت، لتعليل املختاراالختيار ، )ت.د(بن مودود،  ي، عبداهللا بن حمموداملوصل
  .ط.ددارالكتب العلمية، 

، اللباب يف شرح الكتـاب ، )ت.د(امليداين، الشسخ عبدالغين الغنيمي الدمشقي، 
  .ط.داملكتبة العلمية، : بريوت

شـرح  مع سنن النسائي ، )هـ١٤٢٠(بن شعيب،  النسائي، أبوعبدالرمحن أمحد
  .٥طداراملعرفة،  :بريوت، السيوطي وحاشية السندي

ـ ١٣٢٨(بن حممود حافظ الدين أبوالربكـات،   عبداهللا بن أمحدالنسفي،  ، )هـ
 .ط.دمطبعة العامرة،  :مصر مدارك التنزيل وحقائق التأويل، على هامش تفسري اخلازن،

  .٦ط ،مطبعة دار الفكر العريب: القاهرة، رسالة اإلثبات، )م١٩٥٥(نشأت، أمحد، 

، صحيح مسلم بـن احلجـاج  املنهاج شرح ، )م١٩٢٩. هـ١٣٤٧(النووي، 
  .١طاملطبعة املصرية باألزهر، إدارة حممد حممد عبداللطيف،  :مصر



٢٠٢ 

 

املنهاج شرح ، )هـ١٣٩٢(النووي، أبوزكريا حيىي بن شرف بن مري النووي،  
  .٢طدارإحياء التراث العريب،  :بريوت، صحيح مسلم بن احلجاج

ـ ١٤١٦(النووي، ايب زكريا حيىي بن شرف،  ـذيب األمسـاء   ، )م١٩٩٦.هـ
  .١طدارالفكر، : بريوت، واللغات

، روضـة الطـالبني  ، )م٢٠٠٠.هـ١٤٢١(النووي، أيب زكريا حيىي بن شرف، 
دارالكتـب   :بـريوت الشيخ عادل أمحد عبداملوجود، والشيخ علي حممدعوض، : حتقيق

  .١طالعلمية، 

ـ ١٤٢٢(واصل، دكتور نصر فريد واصل،  نظريـة الـدعوى   ، )م٢٠٠٢.ـه
  .١طدارالشروق، : القاهرة، يف الفقه اإلسالميواإلثبات 

املوسوعة ، )م١٩٩٢.ـه١٤١٢(الكويت، _ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
  .١القاهرة، مصر، مطابع دارالصوة، ط ،الفقهية الكويتية

أدلة اإلثبات يف القانون املـدين اجلزائـري والفقـه    ، )م١٩٨٨( ،حيىي، بكوش
  .٢طاملؤسسة الوطنية للكتاب، : اجلزائر، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة ،اإلسالمي
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