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ملخص باللغة العربية

،يعد اإلقرار واحدا من أهم وسائل اإلثبات في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
 إخبار الشخص بثبوت حق في ذمته: فاإلقرار هو.وهو أهم طرق إثبات الحقوق
 وهو قائم. وله شروط معينة تناولها الفقهاء بالبحث والدراسة والتفصيل.لشخص آخر
 وان هذه الدراسة. وصيغة اإلقرار، والمقر به، والمقر له، المقر:على أربعة أركان
القصيرة تتناول الركن األخير منه بالبحث األكاديمي وما يمكن أن يكون قد وقع للفقهاء
 وقد تكونت هذه الدراسة من مقدمة وثالثة مطالب وخاتمة وقائمة بمصادر.من كالم فيه
.الدراسة
 إقرار،  صيغة،  مباحث:الكلمات المفتاحية
INVESTIGATIONS OF ISLAMIC SCHOLAR’S MODES OF
ENDORSEMENT OF RIGHTS.
Ass. Prof. Dr. Mahmood Sh. Abdul-Ameer
Endorsement is one of important means in Islamic Jurisprudence and
Secular Law which is the important ways for Vindication of Rights.
Endorsement is an act of notifying a certain individual of being rightfully
liable to another individual. and have specific conditions addressed Islamic
scholars by research, study and details. Endorsement is based on four
underpinnings 1. Endorser 2. Endorsee 3. The endorsed right 4. The
endorsement formula. scholars have dealt with it in their pertinent academic
research. This brief study tackles the fourth underpinning in the area of
endorsement and how Islamic. The study consists of introduction, three
requests, conclusion and list of study resources.
Keywords: Research, Formula, Declaration
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املقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين ،وعلى

آله وصحبه أجمعين ،والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ...أما بعد:
فإن من نعم اهلل تعالى على العبد أن ييسر له فرصا لتقديم ما تجود به نفسه من
علي أني كنت قد جمعت مادة علمية في
خير وعلم ،ومن هذه الفرص التي أنعم اهلل بها ّ
اإلقرار (االعتراف) بوصفه وسيلة مهمة في اإلثبات الجنائي والمدني ،وكان قد لفت
انتباهي وجود دقائق مهمة تحتاج إلى الوقوف عندها ،وافرادها بالدراسة ،ومن بين تلك
الدقائق ،بعض المسائل التي أوردها الفقهاء في معرض تناولهم للركن الرابع من أركان

اإلقرار (الصيغة) ،فشمرت عن ساعد الجد لجمعها وبحثها من خالل إعدادي لهذه
الدراسة المتواضعة ،والتي أسميتها( :مباحث الصيغة في اإلقرار عند الفقهاء).

وقد وجدت أن األفضل أن أقسم خطة البحث إلى مقدمة ،وتمهيد ذكرت فيه ما

البد من توضيحه باختصار من تعريف اإلقرار وبيان اركانه إجماال ،ثم تناولت كالم

الفقهاء في صيغته من خالل ثالثة مطالب:

األول :تناولت فيه نوعي الصيغة من حيث كونها صريحة وغير صريحة.
الثاني :تناولت فيه اإلطالق والتقييد في الصيغة.

الثالث :في االستدراك على اإلقرار.

ثم وقفت في الخاتمة على أهم نتائج البحث.

هذا ..واني قد بذلت ما وسعني من جهد في سبيل الخروج بهذه الدراسة على
أفضل صورة يمكن أن تتاح لي ،فإن أكن قد وفقت في ذلك ،فإنما هو توفيق اهلل تعالى

وحسن رعايته وعنايته ،وان تكن األخرى فإنما هو جهد المقل ،وأستغفر اهلل تعالى من

ذنبي وتقصيري.

والحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين.
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التمهيد

قبل الخوض في دراسة مباحث الصيغة ،سنقف عند تعريف اإلقرار في اللغة

واصطالح الفقهاء ،مع تعريف بأركانه ،وباختصار دون إسهاب.

تعريف اإلقرار في اللغة:
ِّ
ٍ
بالحق إذا اعترف
أقر
اإلقرار في اللغة له عدة
معان ،أهمها :االعتراف ،فيقالَّ :
به ،واإلقرار ُّ
أقرهُ ق ارره(.)1
أقر فقد َّ
ضد الجحود ،وذلك أنه إذا َّ

ومن معانيه أيضا البيان :يقال :أقررت الكالم لفالن إق ار اًر ،أي :بينته له حتى

عرفه (.)2
قار،
ليقر ،وفالن ٌّ
ومنها أيضا االستقرار والثبوت :يقال أقررت الشيء في مقره َّ
أي :ساكن(.)5

تعريف اإلقرار في الشريعة:
عرف الفقهاء اإلقرار بتعريفات عدة ،وممن عرفه اإلمام المرغيناني -من
الحنفية -بأنه( :إخبار عن ثبوت الحق)( ،)4وعرفه اإلمام النووي -من الشافعية -بأنه:
(إخبار عن حق سابق)( ،)3بنحو هذا عرفه اإلمام البابرتي رحمه اهلل تعالى ،فقد ذكر
أنه( :عبارة عن اإلخبار عن ثبوت الحق)(.)3

قر) ص
( )1ينظر :جمهرة اللغة البن دريد ،33 /1 :معجم مقاييس اللغة ،3/3 :مختار الصحاح( :مادة َّ
 ،325لسان العرب( :مادة قرر) .5332/3
( )2لسان العرب (مادة قرر) .5335/3
( )5المصدر نفسه.
( )4الهداية.131/5 :
( )3روضة الطالبين.545/4 :
( )3العناية على الهداية للبابرتي (بهامش فتح القدير).521/3 :
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وعرفه الشيخ أحمد الدردير -من المالكية -رحمه اهلل تعالى ،بأنه( :االعتراف
بما يوجب حقا على قائله بشرطه)( ،)1وعرفه الشيخ محمد بن قاسم الغزي –من
الشافعية -بأنه( :إخبار بحق على المقر)(.)2
ومن تعاريف اإلقرار ما ذكره ابن حجر الهيتمي رحمه اهلل تعالى ،إذ عرف
اإلقرار بأنه( :إخبار خاص عن حق سابق على المخبر)(.)5

ولإلقرار أربعة أركان :هي ِ
المقَُّر به ،والصِّيغةُ ،وهذا الذي
المقَُّر له ،و ُ
المق ُّر ،و ُ
ُ

ألن
عليه جمهور الفقهاء ،واقتصر
ّ
الحنفية على اعتبار الصيغة وحدها ركنا لإلقرار؛ ّ
يصد ُر منه اإلقرُار ،ومقٌَّر له
العقل يقتضي عند اعتبار الصيغة أن يكون هناكُ :م ِقٌّر
ُ
ِ
َّ
يدور اإلقرُار حوَلهُ ،وهو كله كما هو واضح خالف
يتوجهُ إليه ُّ
المقر بإقرِاره ،ومقٌَّر به ُ
لفظي بحت.

اعتد بهذا
ومن العلماء من أورد ركنا خامسا لإلقرار ،أال وهو ُّ
عنده ،فمن ّ
المقر َ
الركن ال يصح عنده اإلقرار إذا وقع خاليا ،دون أن يراه أو يسمعه أحد ،ثم تبين بعد
ذلك أنه أقر بكذا لوحده ،وال يمكن للمقر له المطالبة بمقتضاه ،إال أن الجمهور لم يقولوا
يعتدوا به(.)4
بهذا الركن ،ولم ّ

( )1الشرح الصغير بهامش بلغة السالك.151/2 :
( )2شرح ابن قاسم الغزي :ص .43
( )5تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي (مطبوع بهامش حاشية الشرواني).534/3 :
المقر
( )4قال به اإلمام
ّ
المقر و ّ
الماوردي رحمه اهلل تعالى في كتابه الحاوي ،حيث جعل أركان اإلقرار أربعةّ :
المقر عنده ،وقد عقد فصال كامال في الحاوي لبحث أحكام هذا الشرط وما يترتب على
المقر به و ّ
له و ّ
اإلقرار عند عدم توفره ،ينظر :كتاب اإلقرار من الحاوي للماوردي :ص .213-213 ،133
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وقد عرف الفقهاء الصيغة بألفاظ ،منها أنها( :لفظ أو كتابة ولو من ناطق ،أو

إشارة أخرس ،تُ ِ
شع ُر بااللتزام ٍّ
بحق)( ،)1ومنها أنها( :ما دل على ثبوت دعوى المقر له
من لفظ المدعى عليه أو كتبه أو إشارته بدين أو وديعة أو غير ذلك)(.)2

ولعل ما يجمع ألفاظ التعريف المناسب للصيغة أنها :اللفظ الذي ُيظ ِه ُر اإلرادةَ
كتابة أو إشا ٍرة ،وال بد من إظهار اإلر ِ
ٍ
الم ِقِّر ،وما يقوم مقام اللفظ من ِ
ادة؛ إذ
نحو
من ُ
بدونها ال يكون اإلقرار حيث ال عبرة باإلر ِ
يكون في القلب هو ّنية
الباطن ِة ،إذ أن ما
ادة
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
وحدها ال تكفي(.)5
النية َ
محضة ،و ّ

القيم رحمه اهلل تعالى( :إن اهلل تعالى وضع األلفاظَ بين ِ
عباده تعريفاً
ابن ّ
ّ
َ
قال ُ
َ
عرفَه بمرِاد ِه وما في ِ
نفس ِه
وداللَةً على ما في نفوسهم ،فإذا أراد ُ
أحدهم من اآلخر شيئاً َّ ُ ُ
ِ
المقاصد أحكامها بو ِ
ِ
بلفظه ،ورتَّب على تلك اإلر ِ
ك
اسطة
ادات و
األلفاظ ولم يرتّب تل َ
َ
َ

ٍ
فعل أو ٍ
وس من غير داللَ ِة ٍ
النفُ ِ
مجرِد ما في ُّ
ألفاظ،
مجرِد
قول ،وال على َّ
األحكام على ّ
مع العلم َّ
بأن المتكلِّ َم بها لم ُي ِرد معانيها)(.)4

( )1تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،533/3 :وينظر :نهاية المحتاج للرملي ،33/3 :اإلقناع في حل ألفاظ
أبي شجاع.523/2 :
( )2منح الجليل شرح مختصر خليل.453 /3 :
( )5ينظر :المصادر السابقة  ،الموسوعة الفقهية.35/3 :
( )4أعالم الموقعين.113 /5 :
521
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املطلب األول:
الصيغة من حيث كونها صرحية وغري صرحية

يح أو ٍ
أنواع الصيغة :ال يخلو اإلقرار إما أن يكون ٍ
ضمني ،وهو
بلفظ
بلفظ صر ٍ
َ
ُ
ّ
يسمى باإلقرِار داللَة.
ما ّ
ألف در ٍ
ٍ
هم ،فهذا إقرار صريح
اإلقرار الصريح :كأن يقو َل إنسان :
لفالن َّ
علي ُ

إيجاب في ِ
ٍ
واضح؛ َّ
شرِع؛ كقوله تعالى :ﲝ ﲞ
(علي) هي كلمةُ
ألن كلمةَ
َّ
اللغة وفي ال ّ
اب االستفهام؛
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤﲥ[ آل عمران :اآلية  ،]53ومثل ذلك جو ُ

ألف در ٍ
ٍ
فيجيبه :نعم ،وذلك َّ
ألن كلمة "نعم" أو كلمة
هم؟
كأن يقو َل
لرجل :هل لي عليك ُ
ُ
ِ
لكالمه؛ كقوله تعالى :ﱍ
إعاد ٍة
"أجل" ونحوهما تستعمالن للتصديق ،وهي بمثابة
َ
ﱎﱏﱐﱑﱒ[ األعراف :اآلية ،]44فهذا كلُّه من ِ
يح.
الصر ِ
قبيل اإلقرِار ّ

ٍ
ألف درهم ،فهو صريح أيضاً؛ َّ
ألن ما في ال ّذ ّم ِة
ك لو قال:
وكذل َ
لفالن في ِذ ّمتي ُ
بالدين(.)1
الدين،
كالمه ذل َ
ك إق ار اًر منه ّ
هو ّ
ُ
فيكون ُ
ِ
ويعتبر من ِ
بكتابة
فاألمر
بكتاب ِة اإلقرِار،
يأم َر كاتباً
َ
قبيل اإلقرِار ّ
ُ
ُ
الصري ِح أن ُ
ِ
ِ
بالبنان ،وصورتُه:
يكون
فإنه
يكون
ألن اإلقرَار كما
باللسان ّ
عتب ُر إق ار اًر ُحكما؛ ّ
اإلقرِار ُي َ
ُ
ُ
ٍ
بين أن
فإنه
أن يقو َل للكاتب :أكتب إق ار اًر
لفالن َّ
يعتبر إق ار اًر ،وال َ
علي ألف دينارّ ،
فرق َ
ُ

ابن عابدين (رحمه اهلل تعالى):
يكون
كتب ذل َ
الكاتب قد َ
ُ
ك أو لم يكتب ،وفي ذلك يقول ُ
َ
ٍ
كالنط ِ
بطلب من
تكون الكتابةُ
ومةَ
(إن الكتابةَ
ق باإلقرِار ،وال َ
المعنونةَ ّ
َ
ّ
بين أن َ
فرق َ
ُ
المرس َ
ِ
الدائن أو بال طلبِه)(.)2

( )1ينظر :بدائع الصنائع ،213-213/3 :المغني ،543/3 :شرائع اإلسالم ،145/5 :الفقه اإلسالمي
وأدلته ،3152/3 :الموسوعة الفقهية ،35/3 :القضاء ووسائله :ص.54
( )2رد المحتار( 311/3 :بتصرف يسير).
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اإلقرار الضمني أو اإلقرار داللة:

قد يكون اإلقرار ٍ
المقر به ضمناً وداللةً ،وليس
بلفظ يد ّل على التزِام الشيء
ِّ
ُ
ِ
ألف در ٍ
فيجيبه  :قد قضيتُها؛
هم،
وصورتُهُ أن يقو َل له رجل :لي علي َ
ك ُ
ُ
بصريح اللفظُ ،
ألن قولَه هذا يعني ّأنه قد سلَّم الواجب الذي يلتزم في َّ ِ ِ
َّ
التزم
َ
ُ
ذمته ،فثبت من قوله انَّه قد َ

ت إال بالبي ِ
الوفاء َّ
الكاساني رحمه اهلل
ِّنة ،قال اإلمام
أما
ك الدينَّ ،
في َّ
ُّ
ذمتِه ذل َ
يثب ُ
فإنه ال ُ
ُ
أما ِّ
ك ألف ،فيقول :قد قضيتُها؛ َّ
ألن
تعالى( :و َّ
الداللة فهي أن يقو َل له رجل :لي علي َ
القضاء اسم لتسليم مثل الواجب في ِّ
ِ
ان اإلقرُار
الذ َّم ِة ،فيقتضي سابقية
الوجوب ،فك َ
َ
يص ُّح إال بالبي ِ
بالقضاء ،فال ِ
ِ
ِ
بالقضاء إق ار اًر بالو ِ
ثم َّ
ِّنة)(.)1
الخرو َج عنه
جوبَّ ،
يدعي ُ
ُ
المخاطب :أجِّلني
آلخر :لي عليك الف درهم ،فيقول
ُ
ومث ُل ذلك ما لو قال رجل َ

حق و ٍ
يكون إال في ٍّ
بها؛ َّ
ألنه
اجب ،ولو لم يذ ُك ِر
ون إق ار اًر؛ ّ
الضمير ال ي ُك ُ
ألن التأجي َل ال ُ
َ
ٍ
ِ
الكالم المذ ُك ِ
ور.
ينصرف إلى
عندئذ ال
ُ

اء؛ كأن يقول أبرأتني منها ،أو أن يقو َل :قد قضيتها ،وذلك
وكذلك لو ّ
ادعى اإلبر َ
يكون في ٍ
المخاطب ّأنها صدقة
ادعى
مال
اء إنما
وجب عليه ،ومث ُل ذل َ
ك إذا ّ
ّ
ُ
َ
ُ
ألن اإلبر َ
يعتبر إق ار اًر منه بها،
علي أو وهبتَها لي ،فهذا
يجيبه قائال:
ّ
أو هبة ،كأن َ
ُ
تصدقت بها ّ
ِ
إلثبات ّأنه أخ َذها صدقَةً أو هبةً(.)2
البينةُ
وعليه ّ

( )1بدائع الصنائع ،213/3 :وينظر :المحلى البن حزم :ص  ،1141المغني البن قدامة،331-331/3 :
مغني المحتاج ،33-34/5 :السراج الوهاج للغمراوي :ص ،232الفقه اإلسالمي وأدلته،3155/3 :
القضاء ووسائله :ص ،53-53الموسوعة الفقهية.34/3 :

( )2ينظر :الشرح الصغير للشيخ الدردير على أقرب المسالك لِمذ َه ِب ِ
اإل َم ِام َمالِ ٍك ،325/5 :الفقه اإلسالمي
َ
وأدلّته.3154/3 :
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املطلب الثاني:

اإلطالق والتقييدُ يف الصّيغةِ

تكون
تقدم من األمثلة ،أو أن
إما أن
تكون مطلقةً كما ّ
َ
َ
ال تخلُو صيغةُ اإلقرِار ّ
ٍ
ِ
اإلمام
مبنية على اإلطالق –كما يقو ُل
تكون ّ
ّ
مقيدةً عن طريق اقترانها بقر َينة ،والقرينةُ أن َ
ُ

يكون
بعض ما يحتملُه اللفظُ ،بأن
تعي ُن
الكاساني رحمه اهلل تعالى -وهي القرينةُ التي ّ
َ
َ
ّ
السواء ،من ِ
آخر ،ففي هذه الحالة
جيح
غير تر ٍ
اللفظُ محتمال لمعنيين على ّ
لمعنى على َ
ً

ِ
بيانه متصالً باإلقرار أو منفصالً،
بغض
وتفسيره إلقرِارِه
بيانه
ّ
ّ
عما إذا كان ُ
يصح ُ
النظر ّ
ُ
ٍ
أما إذا كان ِ
يسبق إلى ِ
حاجة إلى قر َين ٍة،
الفهم من غير
بحيث
ألحد االحتمالين ُرجحان،
ُ
ُ
َ
ّ
ٍ
ُّ
أما
بحيث ال
عندئذ إال متصالً،
فإنه ال
ُ
ّ
يصح ُ
يتضم ُن معنى ُ
بيانهُ
الرجوِع عن اإلقرارّ ،
ّ
يتبع اإلقرَار بما
منفصالً فال يقبل منه ،ويعني الفقهاء بعدم
ُّ
تضمنه معنى ّ
الرجوِع :أن ال َ
ٍ
تضم َن معنى
بيانهُ ،حتّى وان
فإنه
صدقَه
يرفَ ُعه ،إال إذا
ُّ
ّ
المقر لهّ ،
عندئذ يقب ُل ُ
ّ

الر ُجوِع(.)1
ّ

عم ِ
وم
عامةّ ،
وبصورة ّ
فإن القرينةَ إذا كانت منفصلةً عن اإلقرار ال تقب ُل عند ُ
ِ
(فأما إذا كان منفصالً عنها بأن قال:
اإلمام
العلماء ،قال
الكاساني رحمه اهلل تعالىّ :
ُ
ّ
ُّ
عامة العلماء
يصح
ثم قا َل إال درهماً ،ال
لفالن َّ
االستثناء َ
ُ
عند ّ
اهم وسكتّ ،
علي عشرةُ در َ
عب ٍ
اس رضي اهلل
وي عن عبد اهلل بن ّ
وعامة الصحابة رضي اهلل تعالى عنهم ،إال ما ُر َ

ِ
ُّ
الناس)(.)2
بعض
يصح ،وبه أخ َذ
عنهما ّأنه
ُ

ِ
ظاهر الكالم ُم ّبينةً حقيقةً ،وهذه القرينة
وا ّما أن تكون القرينة صغيرة من حيث
يتغير بها االسم ،ولكن يتبين بها المراد ،فكان تغيي ار في الصورة ،وتبيينا في المعنى،

عدة ،منها ما يلي:
وله أمثلة ونماذج ّ
( )1ينظر :المحلى البن حزم :ص  ،1141بدائع الصنائع.214/3 :
( )2بدائع الصنائع ،412/3 :وينظر :الموسوعة الفقهية.34/3 :
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أ – تعليق اإلقرار على المشيئة:
وتعليق اإلقرار على
فهذه القرينةُ قد دخلت على أصل اإلقرار واتّصلت به،
ُ
ِ
َّ
ألن
صحةَ اإلقرار عند
ّ
الحنفية؛ ّ
مشيئة اهلل تعالى ،أو مشيئة فالن من الناس ،تمنعُ
التعليق يجع ُل األمر محتمال ،واإلقرُار ّإنما هو إخبار عن كائن ،والكائن ال يحتمل

التعليق ،وهذا ما ذهب إليه نفر من الفقهاء المالكية أيضا ،إذ ّأنه على قولهم إن علّق
َ
ِ
ِ
يوجب ال ّش َّ
كالمه ،وهذا ما
ك في
ألنه أدخ َل ما
اإلقرَار على
المشيئة لم يلزمهُ شيء؛ ّ
ُ
()1
عدم لُزوم اإلقرِار المعلّق على مشيئة اهلل
ّ
نحوهُ
الشافعية أيضاً  ،وهم يعلّلون َ
نحى َ
يلزمهُ شيء ،لو قال
تعالى ّأنه ال سبيل إلى معرفة مشيئته سبحانه وتعالى ،وعليه فال ُ
ألف دينار إن شاء اهلل.
لرجل :لك ع َّ
لي ُ
يلزمهُ ،وهو ما
وذهب الحنابلةُ والمالكيةُ في المشهور َ
عندهم إلى ّ
أن اإلقرَار ُ
أحمد رحمه اهلل تعالى( ،)2قال ابن قدامة -رحمه اهلل تعالى -وهو يعلّل
اإلمام
نص عليه
َّ
ُ
ُ

فعهُ كلّه وال يصرفُه إلى ِ
أقر به
ذلكّ :
(إنه وصل إقرَارهُ بما ير ُ
فلزمهُ ما ّ
غير اإلقرِارَ ،
يفيد
وصلَه به ،كما لو قال :له َّ
ب اإلقرار بما ال ُ
علي ألف إال ألفاً ،و ّ
ألنه عقَّ َ
وبط َل ما َ
ِ
علي ألف في مشيئة اهلل تعالى،
فع
الحكم ،أشبه ما لو قال :له َّ
حكماً آخر ،وال يقتضي ر َ
علي ألف إال أن يشاء اهللُ َّ
فع اإلقرِار على
وان قال :له َّ
صح اإلقرُارّ ،
ألنه ّ
أقر ّ
ثم علّق ر َ
ٍ
أمر ال ُيعلَ ُم ،فلم يرتفع)(.)5

( )1ينظر :بدائع الصنائع ،215/3 :الحاوي القدسي ،253/2 :روضة الطالبين ،553/4 :التاج واإلكليل:
 ،224/3الموسوعة الفقهية.33/3 :
( )2ينظر :المغني.545 /3 :
( )5المصدر نفسه.
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ب – تعليق اإلقرار على شرط:

ِ
ِ
ٍ
فإن
بشرط أن
بشيء
أقر
فقهاء
نص
ّ
خيار ال ّشرطّ ،
َ
ّ
ُ
الحنفية على ّأنه لو ّ
يكون له ُ
ٍ
ِ
يكون صحيحاً ويبطُ ُل شرطُه هذا؛ َّ
الرجوِع
ط
عندئذ
اإلقرَار
ألن شر َ
ُ
الخيار هو بمعنى ّ
ِ
أن اإلقرَار بحقُو ِ
ألن اإلقرار
ع ،وذل َ
عن اإلقرار ،وقد ّ
مما ال يحتم ُل الرجو َ
ك ّ
تقد َم ّ
ق العباد ّ
يصح منه ذلك الشرطُ ،وهو مذهب المالكية
الخيار ،لذلك لم
اإلخبار ال يقب ُل
إخبار ،و
ّ
َ
ُ
والشافعية والحنابلة(.)1

ج – تغيير وصف المقر به:

ٍ
يكون مقبوال ،كأن
عندئذ
إن كانت القرينةُ متصلةً باإلقرار ،فإن وصف المقر به
ُ

المقر به
يقو َل :لفالن َّ
علي ُ
أما إذا كان وصف ّ
ألف دينار وديعةً ،فهو إقرار بالوديعةّ ،
ويكون إق ار ار
يصح منه
يسكت ،ثم قال بعد ذلك :هي وديعة ،فهذا ال
منفصال كأن
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
بالدينَّ ،
يصح إال
الحالة ال
ألن البيان في هذه
بشرط الوصل ،أي :بشرط كونِ ِه متصالً
ّ
ِ
بلفظ اإلقرار(.)2

د – تعقيب اإلقرار باالستثناء:
ِّ
األقل،
كان استثناء
إذا كان
االستثناء من جنس المستثنى منه ومتصالً به ،فإذا َ
ُ
ِ
ٍ
ِ
فال
اهم إال أربعةً
َ
علي عشرةُ در َ
خالف بين الفقهاء في جوازه ،ومثالُه أن يقو َل :لفالن ّ
علي عشرة دراهم إال عشرة
أما إذا استثنى الك ّل من الك ّل ،كأن يقول :لفالن َّ
فيلزمه ستةّ ،
ُ
ٍ
باستثناء بل هو رجوع عن
دراهم ،فهذا استثناء باطل ويلزمه عشرة كاملة؛ ألنّه ليس
اإلقرار ،وهو مرفوض في حقوق اآلدميين(.)5

( )1ينظر :بدائع الصنائع ،215/3 :الحاوي القدسي ،255/2 :التاج واإلكليل ،233/3 :كشاف القناع/3 :
 ،433الموسوعة الفقهية.33/3 :

( )2ينظر :بدائع الصنائع ،215 /3 :اإلنصاف للمرداوي ،133 /12 :كشاف القناع ،433 /3 :الموسوعة
الفقهية.33/3 :
( )5ينظر :بدائع الصنائع ،211/3 :الحاوي القدسي ،253/2 :شرائع اإلسالم ،131/5 :الموسوعة الفقهية:
.33/3
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علي ألف
وذهب الحنابلة ووافقهم أبو يوسف رحمه اهلل تعالى إلى ّأنه لو قالّ :
األكثر ،ولم يرد في لغة العرب هكذا استثناء(.)1
ألنه استثنى
إال ستمائة لزمه
ُ
األلف؛ ّ
َ

هـ  -االستثناء من خالف الجنس:
يصح
ال
ّ

االستثناء من خالف
للشافعية-
الحنفية والحنابلة(- )2خالفا
عند
ّ
ّ
ُ
ٍ
ٍ
ويلزمه
استثناءهُ هذا باطل،
فإن
لفالن عليه ألف
بأن
دينار إال ثوباًّ ،
ّ
َ
ُ

أقر
الجنس ،فإذا ّ
دينار ٍ
ألف ٍ
كامل ،وهو ما وافقهم عليه الحنابلة أيضا.

حجة وروِد ِه في
أما
جوزوا االستثناء من خالف الجنس ب ّ
ّ
ّ
الشافعية ،فقد ّ
الكتاب الكريم ،قال تعالى :ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ[ مريم :اآلية ،]32وقال تعالى:
بأن لفالن ألف
أقر ّ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ[ النساء :اآلية ،]133وعليه ،فإذا ّ
ألف در ٍ
بعد أن يطرَح منه قيمةَ ذلك
افعية،
فإنه
هم َ
ويلزمه ُ
يصح َ
درهم إال ثوباّ ،
عند ال ّش ّ
ّ
ُ
الثّ ِ
وب.
ت في
توسع
ّ
يثب ُ
مما ُ
بين أن َ
الحنفية رحمهم اهلل تعالى ،ففرقُوا َ
وقد ّ
يكون المستثنى ّ
ت
ال ّذ ّمة وبين غيره ،فقال
يثب ُ
مما ُ
الكاساني رحمه اهلل تعالى( :وان كان المستثنى ّ
ّ
علي
العددي المتقارب ،بأن قال :لفالن
ديناً في ال ّذ ّمة مطلقا من المكيل والموزون
ّ
ّ
عشرة إال درهما ،أو إال قفيز حنطة ،أو مائة دينار إال عشرة د ارهم ،أو دينار إال

يصح
مائة جوزة،
ّ
أقر به قدر ِ
قيمة
ّ
ُ
أصالً)(.)5

مما
االستثناء عند أبي حنيفةَ وأبي
َ
يوسف رضي اهلل عنهماُ ،
ُ
طرُح ّ
وي َ
يصح االستثناء
محمد وزفر رحمهما اهلل تعالى ال
ّ
المستثنى ،وعند ّ

( )1ينظر :بدائع الصنائع ،211-215/3 :كشاف القناع.431-433/3 :
( )2ينظر :الحاوي القدسي ،253/2 :المغني البن قدامة.342/3 :
( )5بدائع الصنائع ،211/3 :وينظر :الحاوي القدسي ،253/2 :الموسوعة الفقهية.33/3 :
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ي( :إذا قال له ألف
ق الحلّ ُّ
أن لإلمامّية قوالن في ذلك ،حيث يقو ُل المحقّ ُ
ويبدو ّ

االستثناء من غير الجنس فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين
إال درهما ،فإن منعنا
َ
يصح وضع ِ
ٍ
ِ ِ ِ
قيمة الدرهم
بشيء
فس َرها
درهما ،وان أجزناه كان
ّ
تفسير األلف إليه ،فإن ّ
ُ
ُ

صح .)1()...
منه ّ

و – تعقيب اإلقرار بما يرفعه:

يغي ُره أو يسقطُه ،كأن يقول علي ألف من ثمن ٍ
خمر
المقر إقرَاره بما ّ
إذا وصل ّ
ّ
ألنه
يلزمه
ُ
األلف ،وذلك ّ
أو خنزير أو استوفاه الدائن أو ثمن بيع فاسد لم أقبضهّ ،
فإنه ُ

ِ
مقب ٍ
كاستثناء
ول تماماً
غير ُ
ذكر ك ّل ذلك بعد اإلقرار باأللف دينار ،فيعتبر رفعاً له ،وهو ُ
ِّ
الكل(.)2

( )1شرائع اإلسالم.131/5 :
( )2ينظر :كشاف القناع ،431-433/3 :اإلنصاف للمرداوي ،151-151/12 :التاج واإلكليل،223/3 :
مواهب الجليل ،223 /3 :الموسوعة الفقهية.33/3 :
523
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املطلب الثالث:

االستدراك يف اإلقرار

االستدراك في اللغة :استفعال ،من الدرك ،بمعنى اللحاق ،ومنه أيضاً :أدرك
يدرك إدراكا أي :لحق ،واستدرك الشيء بالشيء :حاول إدراكه به ،أو هو في اللغة
طلب تدارك السامع(.)1

ِ
مخص ٍ
وفي عرف النحويين :عدو ُل المتكلِّم بطري ٍ
كالمه أو
وص عن بعض
ق
ُ
ِ
كلّه ،وهذا أص ُل مدلُ ِ
نحن فيه ،أو هو تعقيب الكالم
ول االستدراك في عرف ال ّشرع فيما ُ
برفع ما يوهم ثبوته ،وهو معنى قولهم رفع توهم نشأ من كالم سابق(.)2
وفي االصطالح رفع ٍُّ
تولَّ َد من كالم سابق(.)5
توهم َ

واالستدراك في اإلقرار نوعان:
المقر به.
األول :استدراك في ِّ
المقر له.
الثاني :استدراك في ّ

ولذلك سنتناول هذه المسألة في فرعين:

الفرع األول :في االستدراك في المقر به:
هذا االستدراك ال يخلو من حالتين:

الصفة.
ّ

جنس و ٍ
ٍ
إما بالقدر أو
ك فيه
يكون الماالن من
األولى :أن
احد ،واالستد ار ُ
ُ
َ
يكون ّ
الثانية :أن يكونان من جنسين.

( )1التعريفات للجرجاني :ص.21
( )2ينظر :التوقيف على مهمات التعاريف :ص.43
( )5ينظر :التعريفات للجرجاني :ص.21
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الحالة األولى:
إذا كان الماالن من جنس واحد وجب أفضلُهما قد اًر ،أو صفةً ،أو استحساناً،
سواء كان األفض ُل ما قبل حرف االستدر ِ
علي ألف
اك أو ما َ
بعده ،وذلك كما لو قال :له ّ
علي ألفا درهم ،ال بل ألف ،كان عليه ألفان في كال
درهم ،ال بل ألفان ،أو قال :له ّ
الحالين(.)1

علي ألف درهم سود ال بيض ،أو قال
وكذا الحكم في ّ
الصفة ،كما لو قال :له ّ
يجب عليه الماالن
القياس في جميع ذلك أن
العكس ،ونحو ذلك،
ُ
َ
فيلزمهُ
أجودهما .و ُ
ُ
مر.
بالقدرين أو الوصفين على ما ّ
وجه القياس :أن العبارة األولى للمستدرك إقرار ،وقولُه (ال) رجوع عنها ،وقولُه

الرجوعُ عن اإلقرِار في حقُو ِ
غير
(بل) استدراك ومحلّها ما جاء َ
ق ّ
بعدها ،و ّ
الناس ُ
فيلزمه الماالن(.)2
الرجوعُ،
ٍ
ويصح االستد ار ُ
صحيح ،واالستد ار ُ
ّ
ك صحيح فيبطُ ُل ّ
ك ُ

ِ
يس القو ُل بوجوب المالين على االستدراك في خالف الجنس كما سيأتي ،إذ
ق َ
يس أيضاً على الطّال ِ
ق فيما لو قال المرأته :أنت طالق واحدةً ،ال
ُ
يجب فيه الجنسان .وِق َ
ٍ
تطليقات.
بل ثنتين ،فتقع ثالث

أن
أما وجه االستحسان فهو ّ
ّ
قدره أو صفتِ ِه عادةً ،فتقع الحاجةُ

مما يجري الغلط في
اإلقرار إخبار ،والمخبر عنه ّ
ِ
ِ
فيقب ُل إذا لم يتهم فيه،
إلى استدراك الغلَط فيهُ ،

ك
أقر بقدر أو صفة ثم استدر َ
المقر به ،فيما لو ّ
والمستدرك غير متهم في الزيادة على ّ
بقدر أكثر أو وصف أفضل(.)5

( )1ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ،212/3 :الدر المختار ،223/2 :تكملة رد المحتار ،143/2 :حجية
اإلقرار باألحكام القضائية :ص.533
( )2ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ،212 /3 :الدر المختار ،223/2 :حجية اإلقرار باألحكام القضائية:
ص.533
( )5ينظر :بدائع الصنائع للكاساني.212/3 :
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ِ
ِ
االستحسان في الظاهر من
الصورة المذ ُكورة ،فوجهُ
أما في حالة اإلقرار بعكس ّ
ّ
ِ
المقر به أو وصفه يلزمه أفضل
الحنفية ّأنه للتّهمة في النقصان على القدر
كالم
ّ
ّ
المالين.

غير صحيح ،كما أفاده صاحب
ورَّد
بأن االستد ار َ
القياس ّ
ُ
ك في خالف الجنس ُ
ُ
ألن الغلط في خالف الجنس ال يقع عادة ،فال تقع الحاجة إلى استدراكه.
البدائع؛ ّ

ألن قوله (أنت طالق) إنشاء للطالق لغةً
وهذا أيضا بخالف مسألة الطّالقّ ،
كنت طلقتُ ِك ِ
أمس
وشرعاً ،و
اإلنشاء ال يحتمل الغل َ
ط حتّى لو كان إخبا اًر بأن قال لهاُ :
ُ
واحدةً ،ال بل ثنتين ،ال يقع عليها إال طالقان(.)1

الحالة الثانية:

علي الف درهم ،ال بل الف
فيما لو استدرك في خالف الجنس ،كما لو قال :له ّ
كر شعير ،لزمه الكيل لما
كر حنطة ال بل ّ
علي ّ
دينار ،أو مائة ونحو ذلك ،أو قال :له ّ
صرحوا به.
تقدم من ّ
أن مثل هذا الغلط ال يقع إال نادرا ،والنادر ملحق بالعدم كما ّ

ِ
َّ
األول يثبت باإلقرار،
البعض ّ
صحةَ ثبوت الك ّل في ذلك ونحوهّ :
ُ
ووجهَ
بأن المال ّ
والثاني باالستدر ِ
اك.
تقدم في االستدراك في الجنس(.)2
عين وجه القياس ،وما ّ
وهذا ُ

الفرع الثاني :في االستدراك في المقر له:

المعي ُن
أما
ّ
معيناً ،أو غير ّ
المقر به ّ
والحكم في ذلك مختلف فيما لو كان ّ
معي ٍنّ ،
فهو ال يخلُو من حالتين:

األولى :أن يذكر سببا للضمان.
الثانية :أن ال يذكر سببا للضمان.
( )1ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ،212 /3 :حجية اإلقرار باألحكام القضائية :ص.533
( )2ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ،212 /3 :حجية اإلقرار باألحكام القضائية :ص.535
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الحالة األولى:
المقر به لألول ،ووجب عليه
معيناً وذكر سبباً ّ
إذا كان المقر به ّ
للضمان كان ّ
مثلُه أو قيمتُه للثاني ،وذلك نحو أن يقو َل :هذه األلف وديعةُ فالن ،ال بل وديعةُ ٍ
فالن،
أقر به ،فال
فيأخذها األول؛ ّ
أقر له بها ،وقوله :ال بل وديعة فالنُ ،
عما ّ
ألنه ّ
رجوع ّ
فيجب عليه مثلُها
لألو ِل،
أقر بهما للثانيّ ،
ُ
يقب ُل ،وبما ّأنه ّ
ولكنه أتلفها عليه بإق ارره بها ّ
قيميةً.
مثليةً ،وقيمتُها إن كانت ّ
له إن كانت ّ

الحالة الثانية:

الدابة
إذا كان
للضمان ،نحو أن يقو َل :هذه ّ
معيناً ولم يذكر سبباً ّ
المقر به ّ
ّ
ٍ
ٍ
لفالن ،ال بل
لفالن ،لم يجب للثاني شيء؛ ّ
لألول صارت له ،فإقرُارهُ
لما ّ
ألنه ّ
أقر بها ّ

بها للثّاني إقرار ِ
يوجب
بمال الغير ،فال يؤاخ ُذ به وال يسري على غيره ،ولم يذكر سبباً
ُ
ألنه
مان فال
لألو ِل بقضاء القاضي؛ ّ
ّ
ُ
الض َ
يجب عليه شيء ،ولكن مح ّل هذا إذا دفعها ّ
الدفع إليه.
مجبر على ّ

ألن
أما إذا دفعها بغير قضاء القاضيّ ،
فإنه يضمن للثاني قيمتَها أو مثلَهاّ ،
ّ
فع
إق ارره بها له في حقّه صحيح إن لم
الد ِ
اجب ّ
يصح في ّ
األول ،واذا ّ
ّ
صح صار و َ
حق ّ

ِ
فيضمن(.)1
لألول فقد أتلفها عليه
ُ
إليه ،فإذا دفعها ّ
علي ألف در ٍ
هم ،ال بل ل ٍ
ٍ
فالن
معي ٍن ،بأن قال:
وان كان
لفالن َّ
المقر به غير ّ
ّ
للضمان ،بأن قال:
ألف درهم ،وجب لكل منهما ألف درهم ،سواء ذكر سبباً موجباً ّ

أقر بها لك ّل منهما ،واإلقرُار
غصبتُها منه ،أو لم يذكر سبباً
مان ،وذلك ّ
يوجب ّ
ُ
الض َ
ألنه ّ
ألنها ديون
تجب في ال ّذ ّم ِة ،وال ّذ ّمةُ تقب ُل حقوقاً
لألو ِل ال يمنعُ اإلقرَار بها للثاني؛ ّ
ُ
بها ّ

الحقُو ِ
صر ُحوا.
شتّى ،فلم
يحصل تعارض في ُ
ُ
ق أصالً ،هكذا ّ

( )1ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ،215 /3 :حجية اإلقرار باألحكام القضائية :ص.531
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المقر ،واال لما كان
ولنا في ذل َ
ك ّ
أن الما َل ُ
يجب للثاني فقط ،آخذا بما استدرك ّ
لألول كما للثاني على ما قضوا به؛ َّ
ألن
الستدراكه معنى إزاء القول بوجوب المال ّ

المقر إما أن يكون صادقا في إق ارره واستدراكه معاً ،فيسعه حينئذ أن يقر ٍّ
لكل منهما
ّ
ّ ّ
كان صادقا في استدراكه لزم
استقالالً ،وا ّما أن
دون اآلخر ،فإن َ
يكون كاذباً في أحدهما َ
َ

لحق المستدرك له.
فيلزم
الحكم ّ
أن َ
ُ
يكون كاذباً في إق اررهُ ،
وان كان كاذباً في استدر ِ
ِ
بالمال
الحكم
فيلزُم
اكه ِلزَم أن
يكون صادقاً في إقرِارهَ ،
َ
َ
ُ
قيام االستدر ِ
يجب إعما ُل ِ
لحق المقر له األول ،لكن هذا ممتنع بمقتضى ِ
كالم
اك؛ إذ
ّ
ُ
ّ
ّ

ِ
الصد ِ
ق في الظّ ِ
المقر له
البالغ ما
العاقل
ِ
اهر إال إذا َ
َ
أمكن ،واستد ار ُكهُ ُيحم ُل على ّ
أثبت ّ
ٍ
األول استحقاقَهُ في ِ
ب اإلقرُار للثاني.
قضى له عندئذ بالمال ،ويك ّذ ُ
في َ
المالُ ،
ّ
ك ر ُجوعاً عن اإلقرار ٍ
ُّ
يصح من
ألنه بيان للتغيير وهذا
وال
بحال؛ ّ
يعتبر االستد ار ُ ُ
ُ
المقر مع الوصل على ما علم كاالستثناء(.)1
ّ

( )1ينظر :الدر المختار ،223/2 :حجية اإلقرار باألحكام القضائية :ص.532-531
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اخلامتة

فيما يأتي أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة المتواضعة من نتائج:

 .1إن لإلقرار أربعة أركان :هي ِ
المقَُّر به ،والصِّيغةُ ،ومنهم
المقَُّر له ،و ُ
المق ُّر ،و ُ
ُ
عنده ،إال أن الجمهور لم يقولوا بهذا الركن،
من أورد ركنا خامسا وهو ُّ
المقر َ
يعتدوا به.
ولم ّ

علي كذا ،وقوله :في
 .2من األلفاظ الصريحة في اإلقرار قول المقر :لفالن ّ
ذمتي لفالن كذا ،ومنه أيضا ما لو أمر كاتبا بكتابة إقرار بكذا لفالن.
ّ
ألف در ٍ
فيجيبه  :قد
هم،
 .5ومن اإلقرار الضمني أن يقو َل له رجل :لي علي َ
ك ُ
ُ

آلخر :لي عليك الف درهم ،فيقول
قضيتُها ،ومث ُل ذلك ما لو قال رجل
َ
اء؛ كأن يقول أبرأتني منها ،أو
المخاطب :أجِّلني بها ،وكذلك لو ّ
ُ
ادعى اإلبر َ
أن يقو َل :قد قضيتها.

إن القرينة إذا كانت منفصلةً عن اإلقرار ال تقبل عند عموم العلماء
ّ .4
والصحابة رضي اهلل عنهم.

 .3تعليق اإلقرار على مشيئة اهلل تعالى أو مشيئة فالن من الناس تمنعُ َّ
صحةَ
فية وبعض المالكية ،وذهب الحنابلة والمالكية في المشهور
اإلقرار عند الحن ّ
عندهم إلى أن اإلقرار يلزمه.

ألن اإلقرار
ع عنه ،وذل َ
 .3إن اإلقرار بحقوق العباد مما ال يحتم ُل الرجو َ
ك ّ
الخيار.
اإلخبار ال يقب ُل
إخبار ،و
َ
ُ
بأن
 .3ال
ّ
أقر ّ
يصح عند الحنفية والحنابلة االستثناء من خالف الجنس ،فإذا ّ
ويلزمه ألف ٍ
لفالن عليه ألف ٍ
ٍ
دينار
استثناءهُ هذا باطل،
فإن
دينار إال ثوباًّ ،
َ
ُ
ٍ
بأن
أما
ّ
أقر ّ
جوزوا االستثناء من خالف الجنس فإذا ّ
كاملّ ،
الشافعية ،فقد ّ
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افعية ،ويلزمه ألف در ٍ
بعد
هم َ
فإنه يص ّح َ
لفالن ألف درهم إال ثوباّ ،
عند ال ّش ّ
ُ
أن يطرَح منه قيمة ذلك الثوب.

علي ألف من ثمن
 .3إذا وصل
ّ
المقر إق ارره بما يغيره أو يسقطه ،كأن يقول ّ
ٍ
فإنه يلزمه األلف.
خمر أو خنزيرّ ،

 .5إذا استدرك المقر بعد إق ارره وكان الماالن من جنس واحد وجب أفضلهما
قدرا ،أو صفة ،أو استحسانا ،أما إذا استدرك في خالف الجنس ،كما لو
ألن هذا الغلط ال يقع إال
علي الف درهم ،ال بل الف دينار لزمه؛ ّ
قال :له ّ
نادرا ،والنادر ملحق بالعدم.
هذا آخر ما أردنا تحريره وجمعه في هذه الدراسة اليسيرة ،نسأل اهلل أن يجعلها
خالصة لوجهه الكريم ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد هلل رب العالمين.
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املصادر واملراجع

 .1أعالم الموقعين عن رب العالمين ،محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ،تحقيق:
طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،مصر1533 ،م.
 .2اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،للعالمة شمس الدين محمد بن أحمد
الخطيب الشربيني الخطيب (ت533هـ) ،مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر،
بيروت ،لبنان ،بدون تأريخ.
 .5اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
رحمه اهلل تعالى ،لإلمام العالمة عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان
المرداوي (ت 333هـ) ،تحقيق :محمد حامد الفقي ،مطبعة السنة المحمدية،
القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى1534 ،هـ1533 -م.
 .4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،لإلمام عالء الدين أبي بكر بن مسعود
الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء (المتوفى سنة 333هـ) ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية1413 ،هـ1533-م.
 .3التاج واإلكليل لمختصر سيدي خليل ،ألبي عبد اهلل محمد بن يوسف العبدري
المعروف بالمواق (ت 353هـ) ،منشورات مكتبة النجاح ،طرابلس ،ليبيا ،د.ت.
 .3تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،للعالمة أحمد بن محمد بن علي بن حجر
الهيتمي ،المكتبة التجارية الكبرى بمصر1533 ،هـ.
 .3التعريفات ،لعلي بن محمد المعروف بالشريف الجرجاني (ت313هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1415 ،هـ1535-م.
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 .3التوقيف على مهمات التعاريف ،لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي
(ت1151هـ) ،عالم الكتب ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى1411 ،هـ-
1551م.
 .5الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي ،للقاضي جمال الدين الغزنوي القابسي
(ت355هـ) ،تحقيق :د .صالح العلي ،دار النوادر ،سوريا ،الكويت ،لبنان،
الطبعة األولى1452 ،هـ2111-م.
 .11حجية اإلقرار باألحكام القضائية في الشريعة اإلسالمية بحث مقارن ،تأليف
األستاذ مجيد حميد السماكية رحمه اهلل تعالى ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية
اآلداب وهيئة الدراسات العليا في جامعة بغداد1551 ،هـ1531 -م.
 .11الدر المختار تكملة رد المحتار ،مطبوع بهامش حاشية ابن عابدين اآلتي.
 .12رد المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين ،للشيخ محمد أمين الشهير بابن
عابدين ،دار الطباعة العامرة1533 ،هـ.
 .15روضة الطالبين ،لإلمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت333هـ) ،المكتب
اإلسالمي للطباعة والنشر ،د.ت.
 .14شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام ،ألبي القاسم نجم الدين جعفر بن
الحسن المعروف بالمحقق الحلي (ت 333هـ) ،تحقيق :عبد الحسين محمد
علي ،مطبعة اآلداب ،النجف ،العراق ،الطبعة األولى1535 ،هـ1535-م.
 .13الشرح الصغير ألقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك ،ألبي العباس أحمد بن
محمد الخلوتي المعروف بالصاوي المالكي (ت1241هـ) ،دار المعارف ،د.ت.
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 .13العناية شرح الهداية ،لإلمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (ت333هـ)،
بهامش شرح فتح القدير ،المطبعة الكبرى األميرية ،بمصر ،الطبعة األولى،
1513هـ.
 .13الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق -سوريا ،ط،4
1413هـ1553 -م.
 .13القضاء ووسائله في الشريعة اإلسالمية ،تأليف األستاذ عبد العزيز شحاته،
مصر ،د.ت.
 .15كتاب اإلقرار من الحاوي لإلمام الماوردي دراسة وتحقيق ،تأليف :شيخنا الجليل
وأستاذنا القدير الشيخ طاهر إسماعيل البرزنجي ،رحمه اهلل تعالى ،بغداد،
د.ت.
 .21كشاف القناع عن متن اإلقناع ،للشيخ العالمة منصور بن إدريس البهوتي،
منشورات مكتبة النصر الحديثة ،الرياض ،السعودية ،د.ت.
 .21المحلى في شرح المجلى بالحجج واآلثار ،لإلمام العالمة أبي محمد علي بن
أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري (ت433هـ) ،طبعة بيت األفكار
الدولية2115 ،م.
 .22المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،لإلمام أبي محمد عبد اهلل بن
احمد بن محمد بن قدامة الحنبلي (ت 321هـ) ،على مختصر الخرقي ،نشر
مكتبة الجمهورية العربية بمصر ،ومكتبة الرياض الحديثة في السعودية ،د.ت،
وطبعة دار وطبعة دار الحديث ،القاهرة1423 ،هـ1553-م.
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 .25منح الجليل شرح مختصر خليل ،للشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن عليش
المالكي (ت1255هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان1415 ،هـ1535-م.
 .24مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،ألبي عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد
الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب (ت 534هـ) ،منشورات مكتبة
النجاح ،طرابلس ،ليبيا ،د.ت.
 .23الموسوعة الفقهية الكويتية ،الصادرة عن و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بدولة الكويت ،بإشراف د .عبد الستار أبو غدة ،مطبعة ذات السالسل،
1551م.
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