
 

371 

 ""ُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتيُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتي""  كتاب اإلقرار من كتابكتاب اإلقرار من كتاب

االسالمية مجلة جامعة االنبار للعلوم  م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
  رار من كتابرار من كتابققكتاب اإلكتاب اإل

  ""ُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْسَتْفِتيُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْسَتْفِتي""
  تأليفُ تأليفُ 

اإلماِم شمِس الدِّيِن محمِد بِن عبِد اهلِل بن أحمَد اإلماِم شمِس الدِّيِن محمِد بِن عبِد اهلِل بن أحمَد 
  بن محمٍد الخطيب التمرتاشّي الَغزِّّي الحنفيّ بن محمٍد الخطيب التمرتاشّي الَغزِّّي الحنفيّ 

  ((هـهـ40014001))المتوفى سنة المتوفى سنة 
  ((دراسة وتحقيقدراسة وتحقيق))

 
  ::إعدادإعداد

  ..م.م. أحمد عبد اهلل حسن المحمديم.م. أحمد عبد اهلل حسن المحمدي
  جامعة األنبارجامعة األنبار  (/(/الفلوجةالفلوجة))  كلية العلوم اإلسالميةكلية العلوم اإلسالمية

  
  غويغويالخبير اللّ الخبير اللّ 

  ..محمدمحمد  عمر عليّ عمر عليّ   ..دد  أ.م.أ.م.
  ISSN: 2071-6028



 

371 

 ""ُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتيُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتي""  كتاب اإلقرار من كتابكتاب اإلقرار من كتاب

االسالمية مجلة جامعة االنبار للعلوم  م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  

 

 ملخص البحث
ان كتاب معين المفتي على جواب المستفتي الذي ألفه االمام شمس الدين محمد بن 
عبداهلل بن الخطيب التمرتاشي الغزي  الحنفي يعد واحدا من بين الكتب المهمة في 

فقهاء  فقه االمام ابي حنيفة رحمه اهلل تعالى  لما لمصنفه من مكانه مرموقة بين
المذهب المتاخرين ولما اودعه رحمه اهلل فيه من نفائس المسائل التي جمعها من 
امهات الكتب المعتمدة في المذهب مستعرضا فيها اقوال اصحاب المذهب ورجاله 
ممن يؤخذ باقوالهم ويعتمد عليها مشيرا الى ما وقع منها فعال في عصره او في 

ان مصنفه رحمه اهلل قد اعتمد في ترتيبه على  العصور السابقة له ومما يميز الكتاب
ابواب الفقه المتعارف عليها عند فقهاء المذهب وتعتبر وسائل االثبات من المسائل 
المهمة والحيوية في مجال دراسة القضاء االسالمي فان االسلوب الذي يتبعه 

فساد القاضي في االثبات يتوقف عليه احقاق الحق ورجحان ميزان العداله به وان 
االسلوب في االثبات يحول دون وصول الناس الى حقوقهم من اجل ذلك فان لوسائل 
االثبات مكانه عالية عند الفقهاء وقد اخذت منهم االهتمام الكامل حتى الفوا فيها كتبا 
افردوها في هذا الباب وهذا البحث يجمع بين هاتين القيمتين العاليتين تحقيق جانب 

خالد والبحث في احد جوانب وسائل االثبات الذي هو االقرار من الفقه االسالمي ال
 .ذي يقع في خمس لوحات لم يحقق بعدالسيما ان كتاب االقرار من معين المفتي وال
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Abstract: 
      The book of mu’een Al-Mufti on Jawab Al-Mustafti, written 
by Imam Shams Al-Din Muhammed Bin Abdulah Bin Ahmed 
Bin Muhammed Al-Khateeb Al- Tamrtashi Al-Ghazzi Al-
Hanafi, is considered one of the important books in the 
jurisprudence of Imam Abu Hanifa, may God have mercy on 
him . The writer of this book has a prominent place among late 
jurists of Abu-Hanifa doctrine as he collected precious issues 
from the mothers of the books adopted in the doctrine 
reviewing the sayings of the reliable doctrine scholars and 
pointing out to what really happened of those sayings in his era 
or the last. The writer depended upon the fields of 
jurisprudence in the organization of his book. The means of 
proof are considered important and vital in the study of Islamic 
judiciary since the style adopted by the judge is depended on to 
prove people’s rights, while the corruption of style prevents 
people’s access to their rights. Thus, jurists paid much more 
consideration to means of proof as they wrote books on this 
part. On  this basic, the study investigates one of the sides of 
proof means which is Iqrar as the book of Iqrar comprises five 
sections which have not yet been investigated.            
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 المقدمة
الحمــد هلل علــى مــا أوالنــا مــن جزيــل نعمائــهم والصــالة والســالم علــى خــاتم رســله 

 وأنبيائه م وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
 أما بعد:

ل دراســة القضــاء فتعــدو وســائل اإلثبــات مــن المســائل المهمــة والحيويــة فــي مجــا
اإلسـالميم فــإن األســلوب الــذي يتبعــه القاضــي فــي اإلثبــات يتوقــف عليــه إحقــاق الحــق 
ن فسـاد األسـلوب فـي اإلثبـات يحـول دون وصـول النـاس  ورجحان ميزان العدالـة بـهم وا 
إلى حقوقهمم من أجل ذلك فإن لوسائل اإلثبات مكانـة عاليـة عنـد الفقهـاءم وقـد أخـذت 

ل حتــــى ألفــــوا فيهـــا كتبــــا أفردوهـــا فــــي هــــذا البـــاب منهــــا: الطــــرق مـــنهم االهتمــــام الكامـــ
الحكمية البـن قـيم الجوزيـةم وتبصـرة الحكـام البـن فرحـونم ومعـين الحكـام لعـالء الـدين 

 .4الطرابلسيم وكتب أدب القضاء لغير واحد من العلماء
وأمــــام هــــذا االهتمــــام الكبيــــر مــــن لــــدن فقهائنــــا األجــــالء لهــــذا الجانــــب مــــن فقهنــــا 

يلم فقد ارتأيت أن أبذل ما وسـعني مـن جهـد لتنـاول جزئيـة يسـيرة ومهمـة فـي آن األص
واحد من جزئيات وسائل اإلثبات في القضـاء اإلسـالميم فاسـتعنت بـاهلل تعـالى ألكتـب 

 في اإلقرار بوصفه وسيلة مهمة من وسائل اإلثبات في الفقه اإلسالمي.
قهـــي المخطـــوطم فقـــد ولكـــي أحـــوز فضـــيلة أخـــرن فـــي خدمـــة جانـــب مـــن تراثنـــا الف

ارتأيــــت أن أعمــــد إلــــى تنــــاول كتــــاب اإلقــــرار مــــن كتــــاب معــــين المفتــــي علــــى جــــواب 
هــ( م وهـو كتـاب مهـم جــدا 4001المسـتفتي للعالمـة التمرتاشـي الحنفـي )المتـوفى سـنة 

في موضوعهم ويعمد على تحقيقه أكثر من طالب علم على حـد علمـي م ولمـا وجـدت 
م فقـد اســتخرت اهلل تعـالى فـي أن أتناولــه بحثـا ودراســة كتـاب اإلقـرار منــه لـم يحقـق بعــدُ 

وتحقيقـــــاج ألخرجـــــه إلـــــى النـــــور م وألضـــــع بـــــين يـــــدي القـــــار  للفقـــــه اإلســـــالمي دراســـــة 
متواضـعة فــي واحـدة مــن أهـم وســائل اإلثبـات فــي الفقـه اإلســالمي عسـى أن يفيــد منهــا 

 الدارسون.

                                                           

ينظر: وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالميةم تـأليف الـدكتور محمـد مصـطفى الزحيلـيم مكتبـة  4
 .40 – 4/2م: 4281-هـ4101دار البيانم دمشقم سوريام الطبعة األولىم 
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ن كتـــاب معـــين المفتـــي علـــى جـــواب المســـتفتي الـــذي ألفـــه اإلمـــ الـــدِّيِن  شـــمُس ام وا 
م يعـد واحـدا مـن بـين الكتـب عبـِد اهلِل بـن الخطيـب التمرتاشـّي الَغـزِّّي الحنفـيّ  ابـنُ  محمدُ 

م لما لمصنفه من مكانـة مرموقـة  -َرِحَمُه اهلُل َتَعاَلى-المهمة في فقه اإلمام أبي حنيفة 
المسـائل التـي  فيـه مـن نفـائس -َرِحَمـُه اهللُ -بين فقهاء المذهب المتأخرينم ولما أودعه 

جمعهـــا مـــن أمهـــات الكتـــب المعتمـــدة فــــي المـــذهبم مستعرضـــا فيهـــا أقـــوال أصــــحاب 
المذهب ورجاله ممن يؤخـذ بـأقوالهم ويعتمـد عليهـا م مشـيرا  إلـى مـا وقـع منهـا فعـال  فـي 

 عصره أو في العصور السابقة له.
بواب الفقـه قد اعتمد في ترتيبه على أ -َرِحَمُه اهللُ -ومما يميز الكتاب أن مصنفه 
 المتعارف عليها عند فقهاء المذهب.

 وقد عمد المصنف إلى تقسيم الكتاب إلى ثالثة فنون:
الفن األول: جعله في علم الكالم م فأتى فيه بخالصة مباحـث علـم الكـالمم وأهـم 

 المفردات التي يبغيها طلبة العلم في هذا الفن.
أهـــم مباحـــث هـــذا الفـــن  الفـــن الثـــاني: جعلـــه فـــي علـــم أصـــول الفقـــهم فتنـــاول فيـــه

 معتمدا  فيه على أمهات المراجعم مكثرا  فيه من النقل م وبعبارة جزلة عذبة.
الفن الثالث: جعله للفقهم ورتبه على األبواب الفقهية المعروفة م وهو أهم وأطـول 

 الفنون الثالثةم فهو يمثل أكثر من ثالثة أرباع الكتاب تقريبا م وهو جوهر الكتاب.
رار منــه يقــع فــي خمــس لوحــاتم عمــدت إلــى نســخه ومقابلتــه بعــد أن وكتــاب اإلقــ

ـــا  ـــن  تحقيق ـــى خدمـــة ال ـــابم ثـــم عمـــدت إل ـــى نســـختين خطيتـــين مـــن الكت حصـــلت عل
علميـــام ثـــم كللـــت العمـــل بوضـــع دراســـة متواضـــعة ضـــمنتها ترجمـــة لمؤلـــف الكتـــاب م 

قـــه ولمصـــطلحاته فيـــهم ودراســـة لمفهـــوم اإلقـــرار وحجيتـــه وأركانـــهم ثـــم عملـــي فـــي تحقي
 ووصف النسخ الخطية المعتمدة.

ا يجــدر بــي ذكــره هنــام أن موضــوع هــذا البحــث لــم يســبق أن ُدِرَس أو تناولــه ومّمــ
أحٌد من الباحثين بالدراسة العلميةم مع أن هنـاك دراسـات مماثلـة سـابقة لكتـاب اإلقـرار 
ن من كتب مهمة في الفقه اإلسالمي أبرزها دراستانم األولـى: تحقيـق كتـاب اإلقـرار مـ

كتــــاب الحــــاوي للمــــاوردي التــــي قــــام بهــــا فضــــيلة الشــــيخ طــــاهر إســــماعيل البرزنجــــيم 



 

371 

 ""ُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتيُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتي""  كتاب اإلقرار من كتابكتاب اإلقرار من كتاب

االسالمية مجلة جامعة االنبار للعلوم  م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  

والثانية: تحقيق كتاب اإلقرار من كتاب المحـيط البرهـاني البـن مـازة الحنفـي والتـي قـام 
م وهــذه الدراســة المتواضــعة -رحمــه اهلل تعــالى–بهــا األســتاذ الــدكتور فــرا توفيــق الوليــد 

خطـى السـابقين ممـن نهلـوا مـن كتـب السـلف وتمعنـوا فـي  التي أقدمها اليـوم تـأتي علـى
مخطوطــاتهم التــي وصــلت إلينــام عســى أن يكتــب اهلل تعــالى لــي التوفيــق والســداد فــي 

 تقديمها على الوجه المرضي والمقبول.
 وقد اقتضت خطة البحث أن تكون مقسمة على قسمين:

 القسم الدراسيم وتضمن مباحث:
ــــف الكتــــاب العالمــــة التمرتاشــــي المبحــــث األول: فــــي التعريــــف بمؤ  رحمــــه اهلل –ل

 .-تعالى
 المبحث الثاني: منهج التمرتاشي والمصطلحات التي استعملها في كتابه.

 المبحث الثالث: دراسة فقهية مقارنة لمفهوم اإلقرار وحجيته وأركانه.
 المبحث الرابع: عملي في التحقيق ووصف النسخ الخطية.

الكامل لكتاب اإلقرار من كتاب معـين المفتـي  القسم التحقيقيم وقد تضمن الن 
 هـ(.4001على جواب المستفتي للعالمة التمرتاشي الحنفي )المتوفى سنة 

ني قد بذلت ما في وسعي من أجل إخراا هذه الدراسة المتواضـعة بأفضـل  هذا وا 
ن تكـــن  ـــةم فـــإن أكـــن قـــد وفقـــت فـــي ذلـــك فهـــو فضـــل اهلل تعـــالى وحســـن توفيقـــهم وا  حل

ٍٍ لعملي هذا الكمالم وأني إنمـا سـعيت صـادقا  ومخلصـا  األخرن م فحس بي أني لم أدَِّع
ألكــون ممــن نــالوا شــرف خدمــة شــريعتنا الســمحاءم وفقهنــا العظــيمم وعلــى مــن يجــد فيــه 

 هفوة أو زلة أو خطأ م أن يغفر لي ذلك م ويلتمس لي عذرا .
 اللهــــم لــــك الحمــــد كمــــا ينبغــــي لجــــالل وجهــــك م ولعظــــيم ســــلطانكم ســــبحانكم ال

 أحصي ثناء  عليك م أنت كما أثنيت على نفسك.
وصـــلى اهلل وســـلم وشـــرف وكـــرَّم علـــى رســـوله النبـــي المصـــطفى الهـــادي األمـــينم 
وعلـى آلـه الطيبـين الطـاهرين م وصـحابته الغـر الميـامين م والتـابعين لهـم بإحسـان إلـى 

 يوم الدين.
 الباحث
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 المبحث األول
 - تعال رحمه اهلل–مؤلف الكتاب العالمة التمرتاشي 

ســأتناول فــي هــذا المبحــث ترجمــة للعالمــة التمرتاشــي مؤلــف كتــاب معــين المفتــي 
علــى جــواب المســتفتيم فنقــف عنــد اســمه ووالدتــه وشــيوخه وتالميــذه ومؤلفاتــه ووفاتــهم 
وبما ال يمثل إسهابا في تناولهم وذلك خشة االبتعاد عن صلب مادة هـذا البحـث الـذي 

 ئل اإلثباتم فجعلت هذا المبحث على مطلبين:يتعلق باإلقرار كوسيلة من وسا
 المطلب األول

 اسمه ووالدته ونشأته
عبِد اهلِل بن أحمَد بـن محمـٍد الخطيـب بـن إبـراهيم  بنُ  الدِّيِن محمدُ  شمُس  هو اإلمامُ 

 بن محمد الخطيب التمرتاشّي العمري الَغزِّّي الحنفّي.
 والدته ونشأته ووفاته:

هـــم فــي مدينــة لــزة بفلســطينم ولــذلك يقــال فــي 232ســنة  -ىَرِحَمــُه اهلُل َتَعــالَ -ولــد 
نسبته الغزيم وقد تتلمذ على الشمس محمـد بـن المشـرقي الغـزي المفتـيم ثـم رحـل إلـى 

هــــ(م وأمـــين الـــدين ابـــن عبـــد العـــال 270القـــاهرةم وأخـــذ فيهـــا عـــن ابـــن نجـــيم )المتـــوفى 
قاضــيا للقضـــاة  هـــ(م الــذي كــان272هـــ(م وعلــي بــن الحنــائي )المتــوفى 274)المتــوفى
 بمصر.

ثم رجع إلى بلده وصار فيها رأسا للعلوم ومرجعا في الفقه على مذهب اإلمام أبـي 
 م وكان رأس الحنفية في عصره. -َرِحَمُه اهلُل َتَعاَلى–حنيفة 

هــم  4001أما وفاته : فإن جميـع المراجـع التـي ترجمـت لـه ذكـرت أنـه تـوفي سـنة 
م إال أنـي وصـل 4هر رجب الفـرد مـن تلـك السـنةوبعضها حدد بأنها كانت في أواخر ش

                                                           

 : -َرِحَمُه اهلُل َتَعاَلى-ينظر في ترجمة اإلمام التمرتاشي  4

م 4/104م كشـــف الظنـــون: 4/614م معجـــم المطبوعـــاتم لســـركيس: 6/132األعـــالم للزركلـــي: 
م معجــــــم 4/36م إيضــــــان المكنــــــون: 1/161م هديــــــة العــــــارفين: 10-1/48خالصــــــة األثــــــر: 

 .427-40/426المؤلفين: 
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 -رحمـــه اهلل تعـــالى–إلـــى علمـــي أن بعـــع طلبـــة العلـــم يحقـــق فـــي تصـــحي  أن وفاتـــه 
هــ ج إذ ُذِكـَر أن ثمـَة نسـخة مخطوطـة مـن إحـدن مؤلفاتـه كتبهـا 4007كانت بعـد سـنة 

هـــم ولــم أتحقــق أنــا مــن دقــة هــذا األمــرم فــإن صــ َّ ذلــك 4007ســنة  قــد أرخهــابخطــه و 
 هـم واهلل أعلم.4007نبغي أن يقال بأنه كان حيا سنة في

 .4وقد كانت وفاته في مدينة لزة التي ولد فيها
 المطلب الثاني
 مكانته العلمية

 شيوخـه:
 العلم عن جملة من علماء عصرهم أبرزهم: -رحمه اهلل-أخذ العالمة التمرتاشي 

 ترجمة. الشمس محمد بن المشرقي الغزي المفتيم ولم أقف له على - 4
وأخــذ فــي القــاهرة عــن ابــن نجــيمم وهــو العالمــة زيــن العابــدين بــن إبــراهيم الشــهير  – 1

بابن نجيم الحنفي المصريم من مصنفاته : شرن المنار والرسائل الزينيـة التـي جمعهـا 
 .1هـ270ولده أحمدم ولير ذلك الكثيرم وقد توفي سنة 

الفتـــاون التـــي جمعهـــا تلميـــذه  أمـــين الـــدين ابـــن عبـــد العـــال الحنفـــي المصـــريم لـــه - 3
برهــان الــدين إبــراهيم بــن ســليمان وقــد ســماها : العقــد النفــيس فيمــا يحتــاا إليــه للفتــون 

 .3هـ274والتدريسم وقد توفي سنة 
علي بن امـر اهلل المعـروف بـابن الحنـائيم الـذي كـان قاضـيا للقضـاة بمصـرم لـه  - 1

سيفية والقلميةم وحاشية على حاشـية من المؤلفات: طبقات الحنفية الشهيرةم والرسالة ال
الســيد الشــريف الجرجــاني علــى المطــول للتفتــازانيم وديوانــهم وليرهــام وقــد تــوفي ســنة 

 .1هـ في مدينة أدرنة بتركيا272
 

                                                           

 .110-6/132األعالم : 4
 .4811/ 1م 717م 371م 316/ 4ينظر: كشف الظنون:  1
 .4114م 1/4413ينظر: كشف الظنون:  3
 .801م 4/317ينظر: كشف الظنون:  1
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 تالميذه:
مــن أبــرز تالميــذه: ولــداه صــال  ومحفــوظم والشــيخ اإلمــام أحمــد بــن عمــار وشــقيقه 

 .4العجميم وليرهممحمدم والبرهان الفتيانيم وعبد الغّفار 
 مؤلفاته:

أما أبرز مؤلفاته وأشـهرها: فكتابـه )تنـوير األبصـار( فـي الفقـهم وقـد اعتنـى بشـرحه 
رحمـه اهلل –علماء عصرهم وهو من كتبه المطبوعة ذائعة الصـيتم ولممـام التمرتاشـي 

 عليه شرن أيضا  سّمـاه بـ)من  الغّفار( .  -تعالى
فــي فــروع الحنفيــةم وهــو هــذا الكتــاب الــذي ومعــين المفتــي علــى جــواب المســتفتيم 

 .نحن بصدد تحقيق كتاب اإلقرار منه
ولــه أيضــا : شــرن الكنــزم وحاشــية علــى الــدرر والغــررم ومواهــب المنــان فــي الفقــهم 
والفتاونم ومسعفة الحكام على األحكامم ورسـالة فـي عصـمة األنبيـاءم وشـرن مختصـر 

ـــى ـــاب الوصـــول إل ـــه كت ـــار فـــي ُأصـــول الفقـــهم ول قواعـــد األصـــولم ومنظومـــة فـــي  المن
عانـة الحقيـر فـي شـرن زاد الفقيـر البـن همـامم وشـرن  التوحيدم ورسـالة فـي التصـّوفم وا 
العوامـــل فـــي النحـــو للجرجـــانيم ولـــه عقـــد الجـــواهر النيـــرات م وهـــو كتـــاب فـــي فضـــائل 

 .1الصحابة العشرةم ورسالة في وقف النقودم ولير ذلك
 المبحث الثاني

 طلحات التي استعملها في كتابهمنهج التمرتاشي والمص
يعــدو كتـــاب معـــين المفتـــي علـــى جــواب المســـتفتي لممـــام التمرتاشـــي واحـــدا مـــن 
الكتب المتأخرة المهمة عند فقهاء السادة األحنـافج لمـا لمؤلفـه مـن مكانـة مرموقـة بـين 
متــأخري فقهــاء المــذهبم وألنــه جعلــه متميــزا عــن بــاقي الكتــب المؤلفــة فــي مجالــه مــن 

دة العلمية التي حواهام فإنه قـد جمـع فيـه أهـم مـا يحتاجـه المفتـي مـن مسـائل حيث الما
تمــس الحاجــة إليهــام ولــم يجعلــه كبــاقي كتــب الفقــه األخــرن التــي تناولــت الموضــوعات 

                                                           

م 427-40/426م معجـم المـؤلفين: 4/36م إيضـان المكنـون: 1/161ينظر: هدية العـارفين:  4
 .6/110اعالم: 

 .6/110م األعالم: 4/104ينظر: كشف الظنون:  1
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ــــالمعروفــــةم فقــــال فــــي ســــبب تأليفــــه : )) ا رأيــــُت الهَمــــَم رالبــــة  عــــن مطالَعــــِة الكتُــــِب لمَّ
َرِة المضـبوَطِةم أردُت أن أكتُـَب المبُسوَطِةم والنفوَس مائلة  إلى ح فِظ المختصراِت المحرَّ

َرِة م والقواعــِد األصــوليَِّة المشــتهرةِ   جفــي هــذا الــدفتِر مــا وقفــُت عليــه مــن المســائِل المحــرَّ
 .4ليكون عونا  لمن ابتلَي بمنصِب الفتونم وزادا  في سلوِك سبيِل التقون...((

لمسـائل المتفرقـةم بـل جعلـه مرتبــا كمـا تميـز أيضـا بأنـه لـم يجعلـه علــى طريقـة ا
علــى األبــواب الفقهيــة المعروفــةم فيســتطيع الباحــث عــن مســألة مــا أن يجــدها فــي بابهــا 

 المعني بها من لير عناء.
جعله مقسما علـى ثالثـة أقسـام  -رحمه اهلل تعالى–ومما ميََّز الكتاب أيضا أنه 

الثــاني تكلــم فيــه عــن علــم ســمى كــل قســم منهــا فنــا م األول تكلــم فيــه عــن علــم الكــالمم و 
أصول الفقهم وهو أوسع من األول م والثالث جعله لمادة الكتاب الفقهية التـي ألفـه مـن 

 أجلهام وهو القسم األوسع إذ يشكل أكثر من ثالثة أرباع الكتاب تقريبا.
وجعلتُـُه مشـتمال  علـى شـذرٍة مـن علـِم الكـالِمم ونبـذٍة : ))-رحمـه اهلل تعـالى–قال 

 .1حكاِمم وطائفٍة من مسائِل معرفِة الحالِل والحراِم...((من أصوِل األ
وقـــد درا المصـــنف فيـــه علـــى مـــا درا عليـــه أســـالفه وأقرانـــه مـــن فقهـــاء الســـادة 
األحنافم فلم يكثر مـن االستشـهاد باايـات القرآنيـةم أو الحـديث الشـريفم ففـي مجمـل 

ثام مــع أن المــادة الكتــاب لــم يتجــاوز عــدد األحاديــث التــي أوردهــا بضــعة وخمســين حــدي
 العلمية للكتاب قيمة وكبيرة جدا.

قــد أكثــر مــن النقــل عــن ســابقيهم وهــو فــي الغالــب يشــير  -رحمــه اهلل–كمــا أنــه 
إلـى المصــدر الــذي ينقـل منــهم وقــد يكــون بإمكاننـا أن نصــفه بأنــه مكثـر مــن النقــل إلــى 

لــى أربعــة حــد بعيــدم فقلمــا توجــد صــفحة مــن الكتــاب إال وفيهــا علــى األقــل مــن ثالثــة إ
نقـــول تقريبـــام أو نقـــل واحـــد مـــثال لكنـــه يســـتغرق الصـــفحة كلهـــا   م كمـــا فعـــل فـــي أول 
كتاب اإلقرار الذي نعمل على تحقيقه في هذا البحثم وهـذا أمـر مـألوٌف عنـد متـأخري 

 فقهاء السادة األحناف.

                                                           

 .1معين المفتي على جواب المستفتي: الورقة  4
 المصدر نفسه. 1
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والبد من القول بأن المصنف قد اعتمد على عدد كبير مـن كتـب الفقـه الحنفـي 
مــادة العلميــة لكتابــهم وبمــا يبعــث فــي الــنفس ثقــة وطمأنينــة إلــى ضــبط هــذا فــي جمــع ال

السفر العظيمم وبما يعكس سعة علمـه واطالعـه علـى إرث سـابقيه مـن فقهـاء المـذهب 
لمامه بكل ما دونه فيه من مسائلم كمـا البـد مـن اإلشـارة إلـى أنـه ال يكتفـي بالنقـل  م وا 

لتـي تتطلـب ذلـكم فإنـه كثيـرا مـا يعتـرع المحع المجرد عـن إبـداء رأيـه فـي المسـألة ا
 في أثناء الكالم بالقول: قلت األص  كذا م أو قلت كذا وكذا.

كمـــا أنـــه عمـــد أيضـــا إلـــى اســـتعمال كثيـــر مـــن المصـــطلحات الخاصـــة بفقهـــاء 
 المذهب الحنفيم وفيما يأتي طائفة منها:

رحمـــة اإلمـــام أو إمـــام المـــذهبم يعنـــي بـــه اإلمـــام أبـــا حنيفـــة عليـــه مـــن اهلل ال -
 والرضوان.
 .-رحمهما اهلل تعالى-الصاحبانم هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن  -
 .-رحمهما اهلل تعالى–الشيخان م المراد بهما أبو حنيفة وأبو يوسف  -
 .-رحمهم اهلل تعالى –األئمة الثالثةم المراد بهم أبو حنيفة والصاحبان  -
 .-ه اهلل تعالىرحم–عنده أو مذهبهم أي عند اإلمام أبي حنيفة  -
المتقدمون والمتأخرونم يراد باألول كـل مـن أدرك األئمـة الثالثـة أو أحـدهمم  -

 ويراد بالثاني من لم يدرك أحدا منهم.
 قالوا: يستعمل فيما فيه اختالف المشايخ. -
قيــــلم صــــيغة تمــــريع تســــتعمل فيمـــــا ال يجــــزم بصــــحته إال حســــب ســـــياق  -

 صاحب الكتاب أو بالقرينة.
 شايخم يراد به أكثر مشايخ الحنفية.عامة الم -
 يجوزم تستعمل بمعنى يص  م وأحيانا بمعنى يحل. -
ال بــأسم أكثــر اســتعمالها فــي المبــان ومــا كــان تركــه أولــىم وأحيانــا تســتعمل  -

 في المندوب.
المتـــونم يــــراد بهـــا المتــــون المعتبـــرة م كبدايــــة المبتـــدي ومختصــــر القــــدوريم  -

 والمختار والنقاية والكنز.
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ظاهر الرواية أو مسائل األصـولم وهـي المسـائل التـي رويـت عـن أصـحاب  -
المذهب الثالثةم ويلحق بهـم زفـر بـن الهـذيل والحسـن بـن زيـاد وليرهمـا ممـن أخـذ عـن 
اإلمام أبي حنيفةم وهم المتقدمون من فقهاء المذهبم وهذه المسائل هي الموجـودة فـي 

الســـير الصـــغير والســـير الكبيـــر كتـــب محمـــد بـــن الحســـن الســـت: المبســـوط والزيـــادات و 
والجــامع الصــغير والجــامع الكبيــرم وســميت بظــاهر الروايــة ج ألنهــا رويــت عــن اإلمــام 

 محمد بن الحسن برواية الثقات وتواترت عنه.
مســــــائل النــــــوادر م وهــــــي المســــــائل التــــــي رويــــــت عــــــن أصــــــحاب المــــــذهب  -

لــى محمــد بــن المــذكورين لكــن لــيس فــي الكتــب المشــهورة بــل فــي كتــب ليرهــا تنســب إ
 الحسن كالكيسانيات والهارونيات والرقيات والجرجانيات.

ولعلــه اســتعمل ليــر ذلــك مــن رمــوز ومصــطلحات لكــن المقــام ال يتســع لــذكرها 
 جميعا م وهذا أهم ما البد من ذكره.

 المبحث الثالث
 دراسة فقهية مقارنة لمفهوم اإلقرار وحجيته وأركانه

هذا المبحث دراسـة لمفهـوم اإلقـرار عنـد وجدت أن من الضروري أن أتناول في 
فـي تعريفـهم ثـم أتنـاول حجيتـهم وبعـع  -رحمهـم اهلل تعـالى–الفقهاءم وما ذكره الفقهاء 

لــم يــذكر ذلــك بشــيء مــن التفصــيلج  -رحمــه اهلل تعــالى–أحكــام أركانــهج ألن المصــنف 
 وألن هذا مكمل لموضوع البحثم فجاء هذا المبحث على ثالثة مطالب:

 
 ولالمطلب األ 

 تعريف اإلقرار
) ( م وليس للفعل )قرَّ  م وله عدة معاٍن:4اإلقرار في اللغة م مصدٌر للفعل )أَقرَّ

                                                           

ثمة نفر قليل من الفقهاء جعل اإلقرار مشتقا من الفعل قرَّ م وهذا وهم أو َتَجووٌز في ذلكم ومـن  4
م تكملة 1/311هؤالء الفقهاء: ابن حجر في تحفة المحتاا )مطبوع بهامش حاشية الشرواني(: 

م زاد المحتــــاا 3/117ن مـــنهج الطــــالب للشــــيخ زكريـــا األنصــــاري: م شــــر 8/347فـــت  القــــدير: 
م ومن المعاصـرين: األسـتاذ د. وهبـة الزحيلـي فـي الفقـه اإلسـالمي 162/ 1للكوهجي الشافعي: 
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رُه  المعنــى األول: االعتــراف: يقــال أقــرَّ فــالٌن بــالحق إذا اعتــرف بــهم ويقــال: قــرَّ
ليره بالحق حتى أقرَّ بـهم وفـي هـذا المعنـى يقـول ابـن فـارس: ))اإلقـرار ضـد الجحـودم 

 .4إذا أقرَّ فقد أقرَّه قراره((وذلك أنه 
المعنــى الثــاني: االســتقرار والثبــوت: يقــال أقــررت الشــيء فــي مقــره ليقــرم ويقــال: 
فالٌن قارٌّ م أي: ساكٌنم ومن ذلك قوله تعـالى: ))َوَلُكـْم ِفـي اأَلْرِع ُمْسـَتَقرٌّ َوَمتَـاٌع ِإلَـى 

 .3لقراُر والثبوتا -كما يقول أهل التفسير–م والمراد بالمستقر هنا 1ِحْيٍن((

                                                                                                                                                                      

م وأســتاذنا الــدكتور فــرا توفيــق الوليــد فــي أطروحتــه للــدكتوراه التــي حقــق فيهــا 8/6082وأدلتــه: 
م واألستاذ فتحي عبد العزيز شحاته في كتابه : القضاء 10كتاب اإلقرار من المحيط البرهاني: 
 .108ووسائله في الشريعة اإلسالمية:  

نما قلنا إنه وهم وتجووٌز منهمج لما سيأتي بعد قليل من بيان معنى اإلقـرارم وأمـا القـرار الـذي هـو  وا 
 مصدر الفعل قَرم فمن معانيه في اللغة: 

بهــا الضــأن م نقــل ابــن منظــور عــن األصــمعي قولــه: الغــنم بشــكل عــام م ومــنهم مــن خــ َّ  – 4
م وهــو ضـرب مــن الغــنم قصــار األرجــل قبــان الوجــوه((م  -بفــت  القــاف  –))القـراُر والقــرارُة النقــد 

 (.1/3181لسان العرب : مادة قرر )
االســتقرارم فــالقراُر فــي المكــان يعنــي االســتقرار فيــه م وهــو المســتقرو مــن األرِعم ومــن ذلــك  – 1

عالى: ))َوَقْرَن ِفْي ُبُيْوِتُكنَّ َوال َتَبرَّْجَن َتَبروَا اْلَجاِهِليَِّة اأُلْوَلى((م ]سـورة األحـزابم مـن اايـة: قوله ت
 [م وهو في هذا المعنى يتفق مع اإلقرار في أحد معانيه التي سنوردها بعد قليل ويرادفه.33

(م معجـــم 1/3180قـــرر ) ( م لســـان العـــرب: مـــادة118ينظـــر: مختـــار الصـــحان: مـــادة قـــرَّ ) 
 .1/8مقاييس اللغة: 

مــن تنبــه إلــى ذلــكم كالشــيخ ســليمان الجمــل )المتــوفى ســنة  -رحمهــم اهلل-–علــى أن مــن الفقهــاء 
هـــم وكالهمــا مــن الشــافعيةم ينظــر: حاشــية 4177هـــ( واإلمــام البــاجوري )المتــوفى ســنة 4101
 .1/1م حاشية الباجوري على شرن ابن قاسم: 3/117الجمل: 

 . 8/ 1جم مقاييس اللغة: مع 4
 .36سورة البقرةم من ااية:  1
م لبــــاب التأويـــل فـــي معــــاني التنزيـــل لممــــام 4/314ينظـــر: الجـــامع ألحكــــام القـــرآن للقرطبـــي:  3

issn .4/14م تفسير البغوي المسمى معالم التزيل )بهامش تفسير الخازن(: 4/14الخازن: 
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ــْمُس َتْجــِرْي ِلُمْســَتَقر  َلَهــا(( م أي: لمكــان ال 4ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــالى: ))َوالشَّ
 .1تجاوزه وقتا ومحال  م فهي ثابتة فيه

المعنــى الثالــث: البيــانم فيقــال: أقــررت الكــالم لفــالن إقــرارا م أي: بينتــه لــه حتــى 
 .3عرفه

 اإلقرار في اصطالن الفقهاء:
ـــم يكـــد ت ـــو مـــن ل عريـــف مـــن تعريفـــات الفقهـــاء التـــي اطلعـــت عليهـــا لمقـــرار يخل

اعتــراعم وللوصــول إلــى التعريــف الجــامع المــانعم البــد مــن أن نتعــرع لــذكر طائفــة 
 من هذه التعريفات م ومعرفة وجه االعتراع على كل منها.

علـى جعـل معنـى اإلقـرار هـو االعتـراف م  -رحمـه اهلل– 1فقد اقتصر ابن قدامـة
أحـــــد معانيـــــه فـــــي اللغـــــة والتـــــي تقـــــدمت قبـــــل قليـــــلم فقـــــال: ))اإلقـــــرار هـــــو كمـــــا أنـــــه 
 .1االعتراف((

م وأنــه: ))إخبــاٌر عــن 6ومــن الفقهــاء مــن عرفــه بأنــه: ))إخبــاٌر عــن حــق ســابق((
 .7ثبوت الحق((

                                                           

 .38سورة يس م من ااية:  4
 (.1/3172مادة قرر ) ينظر: لسان العرب:  1
ينظــر: المصــدر نفســهم والبــد مــن أن نشــير إلــى أن هــذه هــي معــاني اإلقــرارم والــذي هــو مشــتق  3

 من الفعل أقر.
هـو موفــق الــدين عبــد اهلل بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي الدمشــقي الحنبلــيم حجــة فــي  1

لفقـهم وليرهـام تـوفي سـنة المذهب الحنبليم لـه: المغنـي فـي الفقـهم وروضـة النـاظر فـي أصـول ا
 هـ.610

 .11-1/13م الفت  المبين: 412-3/418ينظر: فوات الوفيات: 
 .1/412المغني:  1
 .1/312كما عرفه بذلك النووي في روضة الطالبين:  6
م 3/480وهـو تعريــف العالمــة المرلينــاني مــن الحنفيــةم كمــا فــي: الهدايــة شــرن بدايــة المبتــدي:  7

مــن فقهــاء الســادة األحنــافم كالبــابرتي فــي شــرحه للهدايــة المســمى وتبعــه فــي ذلــك ليــر واحــد 
 .8/314العناية: 
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ويأتي على هذه التعريفات وما شابهها أن الشـهادة هـي أيضـا إخبـاٌر عـن ثبـوت 
 عن ثبوت الحق ال يكون إقرارا.حق سابقم بمعنى أن مجرد اإلخبار 

لــذلك نجــد أن مــن الفقهــاء مــن آثــر القــول بــأن اإلقــرار هــو: ))إخبــاٌر بحــقِّ آخــَر 
م ولــيس 1م وبنحــوه عرفــه ابــن عابــدين فقــال: ))إخبــاٌر بحــق عليــه للغيــر((4علــى نفســه((

إذ عرف اإلقرار بأنـه :  -من الشافعية–بعيدا عن ذلك تعريف الشيخ زكريا األنصاري 
 -رحمــه اهلل تعــالى-م ومــن هــؤالء العالمــة التمرتاشــي 3بــار الشــخ  بحــق عليــه(())إخ

 .1هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه((فقد عرفه بأنه: ))
ن كانــــت مختلفــــة فــــي بعــــع ألفاظهــــام إال أن  وهــــذه التعريفــــات ومــــا أشــــبهها وا 

كلـف بثبـوت الشيء الذي اعتمده أصحابها هو أنهم جعلوا اإلقرار عبارة عن إخبـار الم
ن كان في ظاهره يبـدو سـديدام لكنـه محـل نظـر أيضـا م إذ َيـِرُد  حق عليه للغيرم وهو وا 
على هذه التعريفات وأمثالها أنها ال تشمل ما لو أبرأ المكلف ذمة ليره من حـق  مـا لـه 
عليهم فإنه عندئٍذ لن يكون اعترافـا بحـق لغيـره عليـهم بـل إسـقاطا لحقـه عـن ليـرهم وقـد 

 .1االعتراع ابن عابدين نفسه أور د هذا
وللتخل  من كل هذه االعتراضات نجد أن تعريف بعع المالكيـة لمقـرار هـو 
األسلم من االعتراضات التي يمكن أن ترد عليهم فقد عرفـوه بأنـه: ))خبـٌر يوجـُب حكـُم 

 .6صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه((
قــرار خبــٌرم فيجــب بصــدقه حكــٌم فــإنهم فــي هــذا التعريــف قــد اعتمــدوا علــى أن اإل

على قائلهم من لير أن يتعدن هذا الحكم لغيرهج ألن اإلقرار حجة قاصـرة علـى المقـر 
                                                           

 .182-1/188مجمع األنهر:  4
 .1/188حاشية ابن عابدين:  1
م وينظــــر: الشـــرن الصــــغير 3/117شـــرن مــــنهج الطـــالب لشــــيخ اإلســـالم زكريــــا األنصـــاري: :  3

فـــة المحتـــاا البـــن حجـــر م تح16م شـــرن ابـــن قاســـم الغـــزي:  1/420بهـــامش بلغـــة الســـالك: 
 .1/311الهيتمي: 

 .460-412معين المفتي على جواب المستفتي: الورقة  1
 .1/188ينظر: حاشية ابن عابدين:  1
 .1/146مواهب الجليل:  6
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وحــده وال يتعــداه إلــى ليــرهم ويكــون هــذا اإلقــرار بلفــٍظ مــن المقــر أو نائبــهم وهــو بــذلك 
يســلم مــن جميـــع االعتراضــات التــي أوردناهـــا علــى ليــره مـــن التعــاريف الســابقةم فهـــو 

 تعريف الراج  واهلل أعلم.ال
 المطلب الثاني
 حجية اإلقرار

حـول مشـروعية اإلقـرار بوصـفه  -رحمهـم اهلل تعـالى–لم يقع خالف بين الفقهاء 
واحــدا مــن أهــم وســائل اإلثبــات فــي النظــام القضــائي اإلســالميم وقــد قــام الــدليل علــى 

المطهـرة واإلجمـاع  مشروعية عدِِّه وسـيلة مـن وسـائل اإلثبـات مـن القـرآن الكـريم والسـنة
 والقياس والمعقول.

فمــن القــرآن الكــريم وردت عــدَُّة آيــاٍت كريمــةم تثبــت بشــكل قــاطع حجيــة اإلقــرار 
 كوسيلة من وسائل اإلثباتم نورد منها على سبيل المثال ال الحصر:

اء هلِل َوَلـــْو قولـــه تعـــالى: ))َيـــا َأيوَهـــا الـــِذْيَن آَمُنـــوا ُكْوُنـــوا َقـــوَّاِمْيَن ِباْلِقْســـِط ُشـــَهدَ  – 4
 .4َعَلى َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبْيَن((

فهذه ااية صريحٌة في داللتها على وجوب الشهادة على الـنفسج إلحقـاق الحـق 
قامــة العــدلم ولــوال أن اإلقــرار علــى الــنفس حجــة علــى المقــر لمــا تــأتى لنــا أن نقــول  وا 

ال فإنـه ال  يكـون عندئـذ ل مـر الـوارد فـي اايـة الكريمـة بوجوب الشهادة على الـنفسم وا 
 .1فائدة

 -رحمــه اهلل–ولــذلك فقــد عــدَّ العالمــة شــيخ اإلســالم زكريــا األنصــاري الشــافعي 
 .3هذه ااية أصال في مشروعية اإلقرار

قولــه تعــالى: ))َوآَخــُرْوَن اْعَتَرُفــوا ِبــُذُنْوبهْم َخَلُطــوا َعَمــال َصــاِلحا  َوآَخــَر َســيِّئا   – 1
 .1َسى اهلُل َأْن َيُتْوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اهلَل َلُفْوٌر َرِحْيٌم((عَ 

                                                           

 .431سورة النساءم من ااية:  4
 .1/467م رون المعاني لآللوسي: 44/71ينظر: التفسير الكبير للرازي:  1
 .1/437تنقي  اللباب لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري: تحفة الطالب بشرن  3
 .401سورة التوبةم من ااية:  1
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حكـــى عـــن طائفـــة مـــن المنـــافقين الـــذين تخلفـــوا عـــن  -تبـــارك وتعـــالى-فـــإن اهلل 
قـــد جعـــل  -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم–لـــزوة تبـــوك أنهـــم قـــد اعترفـــوا بـــذنوبهمم وأن النبـــي 

اايــة نفســها: ))َعَســى اهلُل َأْن  اعتــرافهم حجــةم إذ ترتــب علــى اعتــرافهم قولــه تعــالى فــي
صـلى اهلل عليـه –َيُتْوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اهلَل َلُفْوٌر َرِحْيٌم((م كمـا ترتـب عليـه أيضـا أن النبـي  

م األمــر الــذي 4قــد عـاملهم معاملــة خاصــةم علـى نحــو مـا ورد فــي ســبب نزولهـا -وسـلم
 .1يعني أن اعترافهم كان حجة م وقد ترتبت عليه تبعات

 .3وله تعالى: ))َبِل اإِلْنَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصْيَرٌة م َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذْيَرُه((ق – 3
ففـــي هـــذه اايـــة دليـــل علـــى قبـــول إقـــرار المـــرء علـــى نفســـهج ألنهـــا بشـــهادة منـــه 
عليهام قال القرطبي: ))وال خالف فيه ج ألنه إخبار على وجه تنتفي التهمـة عنـهج ألن 

 .1فسه((العاقل ال يكذب على ن
 وأما األدلة من السنة الشريفة فكثيرة أيضام نورد منها:

مــا أخرجــه اإلمــام مســلم فــي صــحيحهم عــن ســماك بــن حــربم أن علقمــة   - 4
إذ  -صــلى اهلل عليــه وســلم-بــن وائــل حدثــهم أن أبــاه حدثــه قــال: إنــي لقاعــد مــع النبــي 

-قــال رســول اهلل م فقــال: يــا رســول اهللم هـذا قتــل أخــي  ف1جـاء رجــل يقــود آخــر بنسـعة
أقتلته ؟ فقال: إنـه لـو لـم يعتـرف أقمـت عليـه البينـة م قـال: نعـم  -صلى اهلل عليه وسلم

قتلتــه م قـــال كيـــف قتلتـــه ؟ قــال: كنـــت أنـــا وهـــو نختــبط مـــن شـــجرةم فســـبني فألضـــبني 

                                                           

نزلــت هــذه اايــة فــي أبــي لبابــة ونفــر مــن أصــحابهم عنــدما تخلفــوا عــن لــزوة تبــوك م فلمــا رجــع  4
مـــن لزوتـــهم ربطـــوا أنفســـهم بســـواري المســـجدم وحلفـــوا ال  -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم– رســـول اهلل 

م فلما أنـزل اهلل تعـالى قولـه : ))َوآَخـُرْوَن اْعَتَرفُـوا  -صلى اهلل عليه وسلم –اهلل  يحلهم إال رسول
صـلى اهلل عليـه وســلم وعفـا عـنهمم ينظـر: تفسـير القـرآن العظــيم –بِـُذُنْوبهْم((م أطلقهـم رسـول اهلل 

 .1/381البن كثير: 
مــن الحــاوي للمــاوردي م تحقيــق كتــاب اإلقــرار 8/114ينظــر: الجــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي:  1

 .478للشيخ طاهر إسماعيل البرزنجي  
 .41و  41سورة القيامةم اايتان:  3
 .42/401الجامع ألحكام القرآن للقرطبي:  1
 وهو نوع من الحبال المظفورة. 1
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: هل لـك مـن -صلى اهلل عليه وسلم-فضربته بالفأس على قرنه فقتلتهم فقال له النبي 
ـــه عـــن نفســـ ك ؟ قـــال: مـــا لـــي مـــاٌل إال كســـائي وفأســـي  قـــال فتـــرن قومـــك شـــيء تؤدي

يشــــترونك؟ قــــال: أنــــا أهــــون علــــى قــــومي مــــن ذاك  فرمــــى إليــــه بنســــعته وقــــال: دونــــك 
: إن -صــلى اهلل عليــه وســلم-صــاحبكم فــانطلق بــه الرجــلم فلمــا ولــى قــال رســول اهلل 

فهـــو مثلـــهم قتلـــه فهـــو مثلـــهم فرجـــع فقـــال يـــا رســـول اهللم إنـــه بلغنـــي أنـــك قلـــت إن قتلـــه 
ثـم -صلى اهلل عليه وسلم-وأخذته بأمرك؟ فقال رسول اهلل  : أمـا تريـد أن يبـوء بإثمـك وا 

صـاحبك ؟ قــال يــا نبــي اهلل لعلــه قــال بلـى م قــال فــإن ذاك كــذاكم قــال: فرمــى بنســعتهم 
 .4وخلى سبيله((

صــلى اهلل عليــه –ووجــه الداللــة واضــ  فــي الحــديث الشــريف مــن اســتفهام النبــي 
لقاتل بقوله: أقتلته ؟فأجاب: نعم قتلته م ثـم ذكـر قصـته مـع قتيلـهم فـاكتفى من ا -وسلم
 بإقراره هذا في إثبات ارتكابه لهذه الجريمة. -عليه الصالة والسالم–النبي 

قـال: ُأتـي رسـول اهلل  -رضـي اهلل عنـه–ما روي عن أبـي أميـة المخزومـي  – 1
وجد معه متـاعم فقـال لـه رسـول بل   قد اعترف اعترافا ولم ي -صلى اهلل عليه وسلم–

: ))مــا أخالــك ســرقت((م قــال : بلــىم فأعــاد عليــه مــرتين  -صــلى اهلل عليــه وســلم–اهلل 
 .1أو ثالثام فمر به فقطع

صــلى اهلل –ولــو لــم يكــن اإلقــرار حجــة فــي إثبــات األحكــام لمــا أقــام رســول اهلل 
 الحد. -عليه وسلم
صـلى اهلل عليـه –النبـي عـن  -رضـي اهلل عنـه–ما روي عن زيـد بـن أسـلم  – 3

أنه قـال: ))مـن أتـى مـن هـذه القـاذورات شـيئا  فليسـتتر بسـتر اهلل م فإنـه مـن يبـِد  -وسلم
 .3لنا صفحَتُه ُنِقْم حدَّ اهلِل عليه((

                                                           

 .4680رقم الحديث:  3/4307صحي  مسلم:  4
 .1/384م المستدرك على الصحيحين: 431-1/431سنن أبي داود:  1
 .1/41م سبل السالم: 3/13وير الحوالك شرن موطأ اإلمام مالك: تن 3
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فمــن فعــل فعــال قبيحــا ممــا يوجــب عقوبــة أو حــدا م فالحــديث يرشــده إلــى الســترم 
أنـه فعـل كـذا وكـذام فـإن أقـر  وعدم فض  نفسهم وفضحها إنما يكون بإقراره على نفسـه

 وفض  ما ستره اهلل عليه فإنه يجب في تلك الحال على اإلمام أن يقيم الحد عليه.
-ما أخرجه البخاري فـي صـحيحه عـن أبـي هريـرة وزيـد بـن خالـد الجهنـي  – 1

صـلى اهلل عليـه -أنهما قاال: إن رجال مـن األعـراب أتـى رسـول اهلل  -رضي اهلل عنهما
رسول اهلل أنشدك اهلل إال قضيت لي بكتاب اهلل م فقال الخصـم ااخـر  فقال: يا -وسلم

صلى اهلل عليـه -وهو أفقه منه: نعم فاقع بيننا بكتاب اهلل وائذن ليم فقال رسول اهلل 
نــي أخبــرت أن -وســلم : قــلم قــال: إنــي ابنــي كــان عســيفا علــى هــذام فزنــى بامرأتــهم وا 

ليــدةم فســألت أهــل العلــم فــأخبروني أنمــا علــى ابنــي الــرجمم فافتــديت منــه بمائــة شــاة وو 
صـلى -على ابني جلد مائة وتغريب عامم وأن على امـرأة هـذا الـرجمم فقـال رسـول اهلل 

: والــذي نفســي بيــده ألقضــين بينكمــا بكتــاب اهلل م الوليــدة والغــنم ردٌّ م -اهلل عليــه وســلم
عترفـت فارجمهـا وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام م الد يا أنيس إلى امرأة هـذا فـإن ا

 -صــــــلى اهلل عليــــــه وســــــلم-م قــــــال: فغــــــدا عليهــــــا فاعترفــــــتم فــــــأمر بهــــــا رســــــول اهلل 
 .4فرجمت((

 -الــذي هــو حــد الزانــي المحصــن-فالحــديث صــري  وواضــٌ  فــي تعليــق الــرجم 
الحـد  -صـلى اهلل عليـه وسـلم–على اإلقرارم ولوال أن اإلقرار حجة لمـا أقـام رسـول اهلل 

 عليها.
ــــة ــــي هــــذا كفاي ــــرة م كحــــديث مــــاعزم ولعــــل ف ــــاب كثي ــــي هــــذا الب ــــث ف م فاألحادي

والغامدية اللذين اعترف كل منهما بالزنـا وطلـب إقامـة الحـدم ولـم يكـن علـى أي منهمـا 
 بينة إال اإلقرار.

وأمـــا اإلجمـــاع م فـــإن األمـــة أجمعـــت علـــى صـــحة اإلقـــرار وقبولـــه كوســـيلة مـــن 
: ))إن األئمـة أجمعـت -رحمـه اهلل–وسـائل إثبـات األحكـامم وفـي ذلـك يقـول ابـن قدامـة 

                                                           

 .1171رقم الحديث:  1/274صحي  البخاري:  4
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: ))إن األمـة أجمعـت علـى  -رحمـه اهلل تعـالى–م وقـال الزيلعـي 4على صحة اإلقرار((
 .1أن اإلقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود والقصا  بإقراره((

وأما المعقولم فقد اسـتدل العلمـاء علـى مشـروعية اإلقـرار والعمـل بـه كحجـة فـي 
حيل في العـادة أن يـؤذي اإلنسـان نفسـه فيقـر عليهـا بالكـذب فيمـا اإلثباتج ألن العقل ي

لو كان عـاقال بالغـا رشـيدا يـدرك معنـى مـا يقـول وخطورتـهم وبـذلك فـإن اإلنسـان يكـون 
أبعــد مــا يكــون عــن التهمــة بالكــذب فــي هــذه الحالــةم وال يخفــى أن هــذا مــا جــرن عليــه 

 .3عرف الناس وتعاملهم
: ))وأمـا المعقـول فـ ن العاقـل ال يقـر  - تعـالىرحمـه اهلل–قال العالمة الزيلعـي 

علــى نفســه كاذبــا بمــا فيــه ضــرر علــى نفســه أو مالــه فترجحــت جهــة الصــدق فــي حــق 
نفســه ج لعــدم التهمــة م وكمــال الواليــة م بخــالف إقــراره فــي حــق ليــره م حتــى لــو أقــر 

 .1مجهول النسب بالرق جاز ذلك على نفسه وماله((
يضا بالقياسم فقد قاس الفقهـاء اإلقـرار علـى الشـهادةم واسُتِدلَّ على مشروعيته أ

فإن الحق إذا كان يثبت على المشهود عليه بشهادة العدلم فإنـه يثبـت بقـرار الشـخ  
 .1على نفسه من باب أولى

 
 
 
 
 

                                                           

م الفقــــه اإلســــالمي وأدلتــــه: 1/138م وينظــــر: مغنــــي المحتــــاا: 1/412المغنــــي البــــن قدامــــة:  4
 .6/18م الموسوعة الفقهية: 8/6020
 .1/144تبيين الحقائق:  1
 .481الحاوي للماوردي:   ينظر: كتاب اإلقرار من 3
 .144/  1تبيين الحقائق:  1
 .8/6020ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته:  1
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 المطلب الثالث
 أركان اإلقرار

م والُمَقـــــرو لـــــهم والُمَقـــــرو بـــــهم  ذكـــــر الفقهـــــاء أربعـــــة أركـــــان لمقـــــرارم هـــــي: الُمِقـــــرو
 م وسنتناول بعع أحكام هذه األركان في هذا المطلب:4لصيغةوا

:  أوال: الُمِقرُّ
يقصـد بـالمقر مـن صـدر منـه اإلقــرار م والبـد لصـحة اإلقـرار مـن تـوافر الشــروط 

 ااتية في المقر:
العقــل: فــال يصــ  إقــرار المجنــون وال المعتــوه م وال يترتــب عليــه أثــرم وهــذا  – 4

: ))رفع القلم عن ثالثـة : عـن -صلى اهلل عليه وسلم–ه م لقول1محل اتفاق بين الفقهاء
 .3الصبي حتى يبلغم وعن النائم حتى يستيقظم وعن المجنون حتى يفيق((

البلـــوف: فقـــد ذهـــب الشـــافعية والحنابلـــة والمالكيـــةم إلـــى اشـــتراط بلـــوف المقـــر  – 1
 لصــحة اإلقــرارم وهــم يعللــون ذلــك بــأن اإلقــرار قــول ممــن ال يصــ  تصــرفهم فلــم يصــ 

 .1ذلك القول كما لم يص  فعله
ـــى قبـــول إقـــرار الصـــبي العاقـــل المـــأذون بالتجـــارةم  ـــاف فـــذهبوا إل وخـــالفهم األحن

 .1معللين ذلك بأنه من ضرورات التجارة
أن يكـــون الُمقـــرو معلومـــا: فمـــن ُجهـــَل حالـــه ال يصـــ  منـــه اإلقـــرارم ويمثـــل  – 3

لفــالن مائــة دينــارم أو إذا  لهــذه المســألة بمــا إذا أقــر رجــالن أو أكثــر بــأن علــى أحــدهم

                                                           

زاد بعـــع فقهـــاء الشـــافعية ركنـــا خامســـا هـــو: المقـــر عنـــدهم أي: مـــن حـــاكم أو شـــاهد أو نحـــوهم  4
م وينظـــر: حاشـــية 108-106و  487ومــنهم اإلمـــام المـــاوردي فـــي كتابـــه الحـــاوي: الصـــفحات 

 .6/12م الموسوعة الفقهية: 1/18على نهاية المحتاا: الشبراملسي 
م 1/12م نهايـة المحتـاا: 1/174مالمغنـي: 7/111م بدائع الصـنائع: 1/110ينظر: المحلى:  1

 .6/10م الموسوعة الفقهية: 3/162شرن منتهى اإلرادات: 
 .4113رقم الحديث:  1/31م سنن الترمذي:  1/111سنن أبي داود:  3
 .3/162ل اإلمام منصور البهوتي في شرن منتهى اإلرادات: ذكر هذا التعلي 1
 .7/111بدائع الصنائع:  1
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أقر جماعة بأن أحدهم قد سرق أو قذف أو زنى أو لير ذلكم فال يص  هذا اإلقـرارج 
 .4ألن المقر له ال يتمكن من المطالبة بحقه مع هذه الجهالة

االختيار: ذهب جمهور الفقهاء إلـى أن اإلقـرار مـع اإلكـراه ال يصـ م فـإن  – 1
وأمــا مــا أكــره عليــه فــال يقبــل منــهم والحجــة علــى ذلــك أقــر بمــا لــم يكــره عليــه قبــل منــهم 

 .1قوله تعالى: ))ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإِلْيَماِن((
فإنه تعالى جعـل اإلكـراه مسـقطا  لحكـم الكفـرم فمـن بـاب أولـى أن يكـون مسـقطا 

م عــن لحكــم مــا ســواه م إذ لــيس ثمــة مــا هــو أعظــم مــن الكفــرم فــإذا ســقط مــا هــو أعظــ
 الناس م سقط ما سواه مما هو أصغر منه.

ــــه  ــــه وســــلم-واســــتدلوا أيضــــا بقول ــــي الخطــــأ  -صــــلى اهلل علي ــــع عــــن أمت : ))رف
 .3والنسيان وما استكرهوا عليه((

إال أن الفقهــــاء اســــتثنوا مــــن ذلــــك مــــا إذا كــــان المقــــر متهمــــا بالفســــاد أو الفســــق 
جن أو التعـذيبم مسـتدلين بمـا والجورم فيص  اإلقرار فـي هـذه الحالـة مـع اإلكـراه بالسـ

صـــلى اهلل –أن النبـــي  -رضـــي اهلل عنهمـــا–روي أن عبـــد اهلل بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب 
لمــا صــال  أهــل خيبــر علــى الصــفراء والبيضــاءم ســأل زيــد بــن ســعيد عــم  -عليــه وســلم

حيي بن أخطب فقال: ))أين كنز حيي؟ فقال: يـا محمـد أذهبتـه النفقـاتم فقـال للزبيـر: 
الزبير بشيء مـن العـذابم فـدلهم عليـه بخربـةم وكـان ُحِلّيـا  فـي مسـك  دونك هذام فمسه

 .1ثور((
 ثانيا: الُمَقرُّ له:

وهـو مــن يثبـت لــه الحـق المقــر بـه م ويكــون لـه المطالبــة بـه أو العفــو عنـهم وقــد 
 قد ذكروا له شرطان: -رحمهم اهلل تعالى–وجدت الفقهاء 

                                                           

 .8/6082ينظر: الفقه اإلسالمي ودألته:  4
 .406سورة النحلم من ااية:  1
 .1011و  1013رقم الحديث:  4/621سنن ابن ماجه:  3
لطـــرق الحكميـــة: ومـــا بعـــدهام ا 424ينظـــر: تحقيـــق كتـــاب اإلقـــرار مـــن الحـــاوي للمـــاوردي:   1

 .6/111م كشاف القناع: 1/13م نهاية المحتاا: 447-448
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ــــه معلومــــا ال مجهــــوالم إ ذ ال يتــــأتى إمكــــان المطالبــــة األول: أن يكــــون المقــــر ل
بالشـــيء المقــــر بــــه بـــدون هــــذا الشــــرطم لكـــن ثمــــة تفصــــيل عنـــد الفقهــــاء بــــين الجهالــــة 

 .4الفاحشة والجهالة اليسيرة
فأمــا اإلقــرار مــع الجهالــة الفاحشــة فلــم أجــد خالفــا بــين الفقهــاء فــي عــدم قبولــهج 

ن الُمِقرَّ ال ُيْجَبُر علـى  البيـاِنم وفـي هـذه الحالـة ألن المجهول ال يصل  لالستحقاقم وا 
 فإن اإلقرار ال يفيد شيئا.

 .1وصورته أن يقول: ألحدهم عليَّ دينم أو : لرجل ال أعرفه عليَّ ألف درهم
أمــا اإلقــرار لمجهــول جهالــة ليــر فاحشــة م كــأن يقــول : ألحــد هــذين علــيَّ ألــف 

د ذهـــب درهـــمم أو ألحـــد هـــؤالء الثالثـــةم أو ألحـــد أبنـــاء ذلـــك الرجـــلم أو نحـــو ذلـــكم فقـــ
الشــافعية وبعــع فقهــاء الحنفيــة إلــى أنــه إقــرار صــحي م إذ يمكــن الوصــول إلــى تحديــد 

أو بتحليفـه أو نحـو ذلـك  -إن كـان سـبب عـدم التحديـد النسـيان–عين المقـر لـه بتـذكره 
 .3من الوسائل التي تعين على تحديد المقر له

ن كانــت  إال أن جمهــور الحنفيــة ذهبــوا إلــى عــدم االعتــداد بهــذا اإلقــرار حتــى وا 
الجهالة يسيرة لير فاحشة تمسكا مـنهم بـأن الجهالـة عـارٌع يمنـع مـن صـحة اإلقـرارم 

 .1وال يجبر المقر على البيان ال بالتحليف وال بغيره
الثــاني: أن تكــون للمقــر لــه أهليــة الســتحقاق المقــر بــه حســا وشــرعام بمعنــى أن 

مائـة دينـار موجـودة فـي  يصدق الحس والواقـع ذلـك اإلقـرارم فمـن أقـر بـأن لفـالن علـيَّ 
هذا الكيسم والحال أن الكيس فارف ليس فيه شيءم فهذا ما لم يصدقه الحس والواقـعم 
إذ ال يتصــور التملــك مــن شــيء ليــر موجــودم ومثلــه أن يقــول فــالٌن ابنــيم والواقــع أن 
فالنـا هــذا مولــود قبلــهم فكــذلك ال يكــون هـذا اإلقــرار صــحيحا بــل بــاطالج لعــدم مطابقتــه 

 .للواقع

                                                           

 .1/360م تحفة المحتاا: 1/176ينظر: المغني:  4
 . 143/  1ينظر: تبيين الحقائق:  1
 .16-6/11م الموسوعة الفقهية: 1/110ينظر: حاشية ابن عابدين:  3
 .8/6400ينظر: المصدران السابقانم الفقه اإلسالمي وأدلته:  1
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وأمـــا أهليـــة االســـتحقاق شــــرعا فكـــأن يقـــول لهـــذه الدابــــة علـــيَّ كـــذا درهــــمم إذ ال 
يتصور تملك الدابة لذلكم وفصل الفقهاء فيمـا لـو كـان اإلقـرار بسـبب الدابـةم بـأن يقـر 
للدار أو للدابة بسبب لصبها أو الجناية عليها أو نحو ذلكم فقـد أجـاز الجمهـور ذلـك 

ار أو لصــاحب الدابــة ولــيس لهــام فيجــوزم وخــالف اإلقــرار إذ هــو عنــدهم لصــاحب الــد
الحنابلة فذهبوا إلى أنه إقرار لدابة أو للدار وهمزا ليستا من أهل االستحقاق فال يصـ  

 .4هذا اإلقرار
 ثالثا: المقر به:

هـو الحـق الـذي تضـمنه اإلقــرارم وقـد بينـه الفقهـاء بأنــه كـل شـيء جـاز االنتفــاع 
الفقهـــاء الحـــق المقـــر بـــه علـــى نـــوعينم حـــق اهلل  م وقـــد قســـم1بـــهم وجـــازت المطالبـــة بـــه

 تعالىم وحق العباد.
فحق اهلل تعالى يعنون بـه الحـق العـام الـذي ال يخـ  أحـدا م وذلـك كحـدود الزنـا 
والســرقة وشــرب الخمــر ونحــوه مــن المســكراتم فمــن أقــر بشــيء مــن ذلــك صــ  إقــرارهم 

الشــبهاتم ورجوعــه عــن ولــه أن يرجــع عنــهم ولكــن قبــل إقامــة الحــدج ألن الحــدود تــدرأ ب
 .3إقرارهم يورث الشبهة في صدقه فيه

وأمـــا حـــق العبـــد فيعنـــي الفقهـــاء بـــه الحـــق الـــذي تتعلـــق عائديتـــه وأحقيتـــه للعبـــدم 
ـــام وحقـــوق الطـــالق والعتـــاق  ـــدا أو عين كاســـتيفاء القصـــا  والديـــة م وحـــق األمـــوال نق

 .1والشفعة والنسب ونحو ذلك
 

                                                           

م نهايـة 176-1/171م المغنـي: 101-100ينظر: كتاب اإلقرار مـن الحـاوي للمـاوردي:    4
م الموســـوعة الفقهيـــة: 1/11م حاشـــية الشبراملســـي: 112/ 6م كشـــاف القنـــاع: 1/11المحتـــاا: 

6/17. 
 .103ينظر: كتاب اإلقرار من الحاوي للماوردي:    1
 48/41م الموسـوعة الفقهيـة: 8/6028وأدلته: م الفقه اإلسالمي 7/64ينظر: بدائع الصنائع:  3

 وما بعدها.
ومــا بعــدهام بــدائع  103لمزيــد مــن التفصــيل ينظــر: كتــاب اإلقــرار مــن الحــاوي لمــاوردي:    1

 .6/12م الموسوعة الفقهية: 8/6400م الفقه اإلسالمي وأدلته: 113/ 7الصنائع: 
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 رابعا: الصيغة:
م أو مـا يقـوم مقـام اللفـظ مـن وسـائل التعبيــر  وهـي اللفـظ الـذي يظهـر إرادة الُمِقـرِّ
م وصيغة اإلقرار ال تخلو من أن تكون بلفظ صـري م أو 4عن إرادتهم كالكتابة واإلشارة

 بلفظ ضمنيم وهو ما يسمى باإلقرار داللة.
: لفــالن علـــيَّ ألــف دينـــارم فــإن كلمـــة  فأمــا اإلقــرار الصـــري م فكــأن يقـــول الُمِقــرو

 ) م ومـــن اإلقـــرار الصـــري  أيضـــا أن يقـــول 1تعـــدو كلمـــة إيجـــاٍب فـــي اللغـــة والشـــرع)علـــيَّ
األول: لـــــي عليـــــك مائـــــة دينـــــارم فيجيبـــــه الثـــــاني: نعـــــمج ألن كلمـــــة نعـــــم وكلمـــــة أجـــــل 

 .3تستعمالن للتصديق م وهما بمثابة إعادة لكالمه
أمــا اإلقــرار الضــمنيم فصــورته أن يقــول األول: لــي عليــك مائــة دينــارم فيجيبــه 

اني: قـــد قضـــيتهام أو أجلنـــي بهـــا إلـــى موعـــد كـــذام أو إذا ادعـــى اإلبـــراءم بقولـــه قـــد الثـــ
أبرأتني منهام ونحو ذلـكم فـإن الثـاني بكالمـه هـذا يكـون قـد سـلم بـالحق الواجـب عليـهم 
فيثبت في ذمتهم وأما قضاؤها أو تأجيلهـا إلـى موعـد آخـر أو إبراءهـام فهـذا يتطلـب أن 

 .1يثبت بالبينة
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .6/63ة الفقهية: م الموسوع3/401م أعالم الموقعين: 1/318ينظر: المغني:  4
كقولــه تعــالى: ))َوهلِل َعَلــى النَّــاِس ِحــجو اْلَبْيــِت َمــِن اْســَتَطاَع ِإَلْيــِه َســِبْيال((م ســورة آل عمــرانم مــن  1

 .27ااية: 
ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ))َفَهــْل َوَجــْدُتْم َمــا َوَعــَد َربوُكــْم َحّقــا  َقــاُلوا َنَعــْم ...((م ســورة األعــرافم مــن  3

 .11ااية: 
م الموســـــوعة الفقهيـــــة: 8/6023م الفقـــــه اإلســـــالمي وأدلتـــــه: 7/108ينظـــــر: بـــــدائع الصـــــنائع:  1
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 المبحث الرابع
 عملي في التحقيق ونسبة الكتاب إل  مؤلفه ووصف النسخ الخطية

 المطلب األول
 عملي في التحقيق

 م سأقف بعد يسر اهلل تعالى لي أن أحصل على نسختين خطيتين من هذا الكتاب
 أنها األقدم واألقل سقطاج من أجلم وقد تميزت النسخة العراقية ب قليل على وصفهما 

 لنسخة األمم فاعتمدتها أصال في عملي.ذلك فقد اخترتها لتكون ا
 ثم نسخت النسخة األم م ثم قابلت النسخة المصرية عليها.

 وثقت األقوال والنصو  التي نقلها العالمة التمرتاشي من مصادرها.
أوضــحت الغريــب مــن األلفــاظ والمصــطلحات التــي وردت فــي الــن  المحقــق 

 من الكتاب.
المحقـــق مـــن الكتـــابم كمـــا ترجمـــت ترجمـــت ل عـــالم الـــذين ذكـــرهم فـــي الـــن  

 للكتب التي أورد ذكرها فيه.
علقـــت علـــى المســـائل التـــي أوردهـــا فـــي الـــن  المحقـــقم وشـــرحتها بشـــيء مـــن 

 التفصيلم وقد أذكر أحيانا آراء باقي المذاهب من لير الحنفية في المسألة.
كتبت الن  المحقق حسب الواقع المقروء بـه اانم كقـولهم )المسـايل( جعلتهـا 

 المسائل(م كما استعملت إشارات وفواصل الكتابة حسب نظام الترقيم الحديث.)
استعملت القوسين المعقوفين ] [ لحصر العبارة الساقطة من إحـدن النسـختينم 
واستعملت القوسان الهالليان المزدوجان )) ... (( لحصـر الـن  المنقـولم واسـتعملت 

النســخة المخطوطــة والحــرف داخلــه  لبيــان نهايــة اللوحــة فــي / 110/ك: الخــط المائــل 
 يشير إلى رمز النسخة الذي بينته في المطلب ااتي.

قـدمت التحقيــق بدراسـة أهــم مسـائل اإلقــرار دراسـة مقارنــة ممـا يكــون متممـا لمــا 
ذكــره العالمـــة التمرتاشــي فـــي كتابـــهم فتناولــت مفهومـــه وتأصـــيله الشــرعي وأهـــم أحكـــام 

 ون متمما لعملي في التحقيق.أركانهم وذلك في القسم الدراسيج ليك
هذام ولم يرد في كتـاب اإلقـرار مـن معـين المفتـي للتمرتاشـي شـيء مـن اايـات 
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 الكريمة واألحاديث الشريفة.
 المطلب الثاني

 نسبة الكتاب إل  مؤلفه ووصف النسخ الخطية
رحمـــه اهلل –لـــم أجـــد مـــن شـــكك فـــي نســـبة هـــذا الكتـــاب إلـــى العالمـــة التمرتاشـــي 

هو المثبت على ورقة العنوان من النسختين الخطيتـين اللتـين اعتمـدتهما م فهذا -تعالى
م 1م وهـو مـا وثقـه مفهـرس المكتبـة القادريـة4في التحقيقم وهو ما ذكره الذين ترجمـوا لـه

كما أنه المشهور عند متأخري السـادة األحنـاف م فـإنهم تـداولوا هـذا الكتـاب وتدارسـوهم 
ن عابدين في حاشيته الشهيرة التي وضـعها علـى ونقل من جاء بعده عنهم كالعالمة اب

كتاب الدر المختـار شـرن تنـوير األبصـار للعالمـة التمرتاشـيم فقـال رحمـه اهلل: ))قولـه 
 م3: في معينهم وهو معين المفتي للمصنف((

وقد ذكر صاحب كشف الظنون عنوانا قريبا منه هو: )معين المفتـي فـي الجـواب 
ين المفتـي فـي الجـواب علـى المسـتفتيم لمـولى محمـد على المستفتي( م قال فيه: ))معـ

هـ ثالثـين والـفم وهـو 4030م المعروف بـ)كور مفتي(م المتوفي سنة 1المفتي بأسكوب
 .1مجموعة لطيفةم جمع فيها مسائل كثيرة بعبارة من الكتب المعتبرة((

وهذا الكتاب توجد منه نسخة فـي مكتبـة جامعـة الملـك سـعود فـي المملكـة العربيـة 
ورقة م وهو كتـاب بـاللغتين العربيـة والتركيـة  112وهي تقع في  6614سعودية برقم ال

 –رحمـه اهلل –م جمع مسائل متنـاثرة فـي الفقـه علـى مـذهب اإلمـام األعظـم أبـي حنيفـة 
والـــذي يعنينـــا أن )معـــين المفتـــي علـــى  وهـــو ليـــر الكتـــاب الـــذي نحـــن بصـــدد تحقيقـــه.

                                                           

م حيـث ذكـر أنـه فـرف مـن 1/4716م وصاحب كشف الظنـون: 6/110كالزركلي في األعالم:  4
 هـ.281تأليفه سنة 

 .1/467ف: ينظر: ااثار الخطية في المكتبة القادرية ببغداد للدكتور عماد عبد السالم رؤو  1
 .8/463م و:6/644م وتكرر ذلك في: 1/644حاشية ابن عابدين:  3
 وهي اليوم مدينة بتركيا. 1
 .1/4716كشف الظنون:  1
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رتاشـي الحنفـيم وهـو الـذي وصـلت عـدة نسـخ جواب المستفتي( هو لممام العالمة التم
 منه إلينا م ونسبته لمؤلفه صحيحة سليمة ال يعتريها شك.
 النسخ الخطية المعتمدة:

 اعتمدت في إخراا الكتاب على نسختين خطيتين:
فقــه حنفـيم وتقــع فــي  370األولـى: نســخة المكتبـة القادريــة ببغـدادم العــراقم بـرقم 

م وقـــد 4الحـــادي عشـــر م وقـــد كتبـــت بخـــط اإلجـــازةورقـــةم وهـــي ترقـــى إلـــى القـــرن  116
 رمزت لها بالرمز: ق .

ا م وتقــع  4427الثانيــة: نســخة المكتبــة البلديــة فــي اإلســكندريةم بمصــرم بــرقم 
هـــم بخـــط النســـخ الجيــدم وقـــد رمـــزت لهـــا 4167ورقـــةم وقـــد تــم نســـخها ســـنة  301فــي 

 بالرمز : ك م إال أن فيها سقطا وخلال ليس بالقليل.
سخة المكتبة القادرية ببغداد أقدم وأفضل مـن النسـخة المصـرية إال أنهـا ومع أن ن

ـــا أو أصـــال  م فأثبتهـــا  ـــك فقـــد أعتمـــدتها لتكـــون أّم ـــو أيضـــا مـــن ســـقط م ومـــع ذل ال تخل
وقابلت النسخة المصـرية عليهـا وأثبـت الفروقـات بينهمـا فـي الهـامشم وأحيانـا أثبـت مـا 

 ي الهامش.في المصرية وأشير إلى الفرق عن القادرية ف
 

 وفيما يأتي بعع نماذا من صور المخطوطتين:
 
 

                                                           

 .1/467ينظر: ااثار الخطية في المكتبة القادرية ببغداد:  4
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 الورقة األولى من نسخة المكتبة القادرية )ق(

 
 الورقة الثانية من نسخة المكتبة القادرية )ق(



 

111 

 ""ُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتيُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتي""  كتاب اإلقرار من كتابكتاب اإلقرار من كتاب

االسالمية مجلة جامعة االنبار للعلوم  م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  

 
 الورقة األخيرة من نسخة المكتبة القادرية )ق(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الورقة األولى من نسخة المكتبة اإلسكندرية بمصر )ك(
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 الورقة األخيرة من نسخة المكتبة اإلسكندرية بمصر )ك(
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 كتاب اإلقرار
 .4اإلثبات يقال قر الشيء إذا ثبت واقره ليره إذا أثبته :هو في اللغة
 .3فسهن /412/ق: على 1هو إخبار عن ثبوت حق الغير :وفي الشرع

 .1وحكمه ظهور المقر به ال إنشاؤه
اق مكرهام ومن ثم ال تسمع تم ال بطالق وع1فص  اإلقرار بالخمر للمسلم

 .6الدعون بناء على اإلقرار كما حقق في محله
: ))هو 7لما ص م وفي البحر الرائق ويص  اإلقرار بمجهولم ولو كان إنشاء  

يص  إقراره بمملوك الغير ويلزمه إخبار بحق عليه من وجه إنشاء من وجهم فل ول 
 تسليمه إذا ملكهم ولو اقر بالطالق والعتاق مكرها  ال يص .

                                                           

 (.1/3172ينظر: لسان العرب: مادة قرر )  4
 في ق : )للغير(. 1
 سي بحث تعريف اإلقرار في اللغة واصطالن الفقهاءم فلينظر هناك.تقدم معنا في القسم الدرا 3
التعبير بقوله : )ال إنشاؤه( أدق من قول بعضهم وحكمه ظهور ما أقر به ولزومه ال إثباته  1

 . 118/  2ابتداء م ينظر: البناية للعيني م ط العلمية: 
ك الخمـرم ونقـل صـاحب مجمـع لو كان اإلقـرار إنشـاء  لمـا صـ ج ألن المسـلم ال يصـل  لـه تمليـ 1

األنهر عن المحيط قوله: لو أقر بخمر للمسلم يص م ويؤمر بتسليمها إذا طلب استردادهام ولو 
أقــر بخمــر مســتهلك لمســلم ال يصــ ج ألنــه ال يجــب للمســلم بــدل الخمــرم ينظــر: مجمــع األنهــر: 

1/182. 
ر مــا أقــر بــه ولزومــه م ال إثباتــه : ))وحكمــه ظهــو  -َرِحَمــُه اهللُ -قــال العالمــة بــدر الــدين العينــي  6

ابتداء  م أال ترن أنه ال يص  اإلقرار بالطالق والعتاق مع اإلكراه واإلنشـاء يصـ  مـع اإلكـراه 
عندنا م ولهذا قالوا : لو أقر بمال لغيره كاذبا والمقول له يعلم أنه كاذب ال يحل له أخذه عن 

مليــك المبتــدأ((م البنايــة للعينـــي م ط كــره منــه ديانــة م إال أن يســلمه بطيــب نفـــس فيكــون كالت
 . 118/  2العلمية: 

البحــر الرائــق: كتــاب فــي الفقــه الحنفــي للعالمــة زيــن بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن محمــد بــن بكــر  7
 هـم شرن فيه متن كنز الدقائق.270الحنفي م المتوفى سنة 
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م 3م وال يتوقف على إجازة الوارث1بجميع ماله ألجنبي يص  4ولو أقر المريع
م والمسلم بخمرم وص  اإلقرار بنصف داره مشاعا  1وص  إقرار المأذون بعين في يده

قرار المرأة بالزوجية من لير شهودم فال تسمع دعواه عليه بأنه اقر له بشيء معين  وا 
 .1من لير أن يقول وهو ملكي

م 6ولو علم المقر له أنه كاذب في إقراره ال يجوز له أخذه منه جبرا  ديانة
 .7كإقراره المرأته بجميع ما في منزلهم وليس لها عليه شيء

                                                           

وت فــي يعنــي بــه المــريع مــرع المــوتم ومــرع المــوت: هــو المــرع الــذي يخــاف فيــه المــ 4
األكثــرم الــذي يعجــز المــريع فيــه عــن رؤيــة مصــالحه الخارجــة عــن داره إن كــان مــن الــذكورم 
وتعجز عن رؤية مصالحه الداخلة في داره إن كانت من اإلناثم ويموت علـى ذلـك الحـال قبـل 

 .4/341مرور سنةم ينظر: شرن مجلة األحكام العدلية: 
ره أصــال م كمــا فــي حــق الــوارث م أو بمــا زاد علــى خــالف القيــاسم إذ القيــاس أن ال يصــ  إقــرا 1

 .1/118على الثلث من تبرعاتهم ينظر: تبيين الحقائق: 
 .7/110ينظر البحر الرائق:  3
 .1/141ينظر: تبيين الحقائق:  1
 .7/110م البحر الرائق:  112/  2ينظر: البناية للعيني م ط العلمية:  1
فـي إقـراره فقـد ذهـب الفقهـاء إلـى إلغـاء اإلقـرار وعـدم  إذا كان المقر له بالغا رشـيدا وكـذب المقـر 6

ســبب اشــتراط الفقهــاء عــدم تكــذيب المقــر لــه  -رحمــه اهلل-االعتــداد بــهم ويعلــل اإلمــام الكاســاني 
للمقر في إقراره بأن إقرار المقر يدل على لزوم الحق المقر به للمقر لهم وتكذيب المقـر لـه يـدل 

حـــق لـــم يكـــن قـــد عـــرف إال عـــن طريـــق المقـــرم لكونـــه هـــو علـــى عـــدم اللـــزوم م وبمـــا أن لـــزوم ال
مصــدر معرفــة الحــق فــي اإلقــرارم لــذلك فــإن الحــق المقــر بــه ال يثبــت مــع وجــود هــذه المعارضــة 

 أوجدت شكا في ثبوت الحق. -كما ال يخفى–الصادرة من المقر له بتكذيب المقرج ألنها 
ليــل لــزوم المقــر بــه م وتكــذيب المقــر لــه : ))ألن إقــرار المقــر د -رحمــه اهلل-قــال اإلمــام الكاســاني 

 .1/313دليل عدم اللزومم واللزوم لم يعرف ثبوتهم فال يثبت مع الشك((م بدائع الصنائع: 
لكن البـد مـن اإلشـارة إلـى أن المقـر هنـا إنمـا أراد اإلخبـارم أمـا إذا كـان إقـراره هـذا إنشـاء  فيحـل  7

ثـم أردف ذلـك بـالقول: ))ومـا  -رحمـه اهلل-ن للمقر لـه أخـذه ديانـة م ذكـر هـذا الشـيخ ابـن عابـدي
ــه فــي القنيــة عــن بعــع المشــايخ مــن أن اإلقــرار كاذبــا يكــون نــاقال للملــك فخــالف المعتمــد  نقل
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ذا اقر بالمدع  هم بل على المال.به ثم أنكر إقراره ال يحلف على إقرار  ىوا 
وللثاني لو رد إقراره ثم قبل ال يص م إال إذا أضافه إلى ليره متصال  بالرد 

 .4كان له
وكذا الملك الثابت باإلقرار ال يظهر في حق الزوائد المستهلكة فال يملكها 

 المقر له.
إقرار  1ص م فللحال ال مطلقا   3تنفيذ: التكليف والطوع مطلقا  والحرية لل1وشرطه

إلى ما بعد  1بد للحال فيما ال تهمة فيه كالحدود والقصا  ويؤخر ما فيه تهمةالع
 .6العتق

                                                                                                                                                                      

م وينظــــر: البنايــــة 8/404الصــــحي  مــــن المــــذهب الــــذي إليــــه ُيــــذهُب((م حاشــــية ابــــن عابــــدين: 
 . 118/  2للعينيم ط العلمية: 

بــرد المقــر لــهم فــإن المقــر إذا عــاد إلــى اإلقــرار مــرة أخــرن  فــي كــل موضــع يبطــل فيــه اإلقــرار 4
وصدقه المقر له م فإن القياس أن ال يأخـذه المقـر لـهم واالستحسـان أن لـه ذلـكم ويبـين العالمـة 

وجــه القيــاس ووجــه االستحســان بقولــه: ))ووجــه القيــاس: أن اإلقــرار  -رحمــه اهلل-ابــن عابــدين 
األولم تكـذيب فـي الثـانيم ووجـه االستحسـان: أنـه يحتمـل الثاني عين المقر به م فالتكـذيب فـي 

انـــه كذبـــه بغيـــر حـــق لغـــرع مـــن األلـــراع الفاســـدة م فـــانقطع عنـــه ذلـــك الغـــرعم فرجـــع إلـــى 
 .8/401تصديقه م فقد جاء الحق وزهق الباطل((م حاشية ابن عابدين: 

أركـان اإلقـرار م تقدم معنـا فـي القسـم الدراسـي دراسـة جانـب مـن شـروط المقـر والمقـر لـه وبـاقي  1
 فلتنظر هناك.

 في ك : )للعبد(. 3
 في ك : )وص (. 1
 في ق : )تعمدا(م وهو تصحيف. 1
الحرية شرط لمقرار ج ليص  مطلقام ألن العبد المحجور عليه يتـأخر إفـراره بالمـال إلـى مـا بعـد  6

ر بــوطء امــرأة العتــق م وكــذا المــأذون لــه يتــأخر إقــراره بمــا لــيس مــن بــاب التجــارة م كــإقراره بــالمه
تزوجهــا بغيــر إذن مــوالهم وكــذا إذا أقــر بجنايــة موجبــة للمــال ال يلزمــهج ألن اإلذن ال يتنــاول إال 
التجــارةم فلــم يكــن مســلطا عليــه بخــالف مــا إذا أقــر بالحــدود والقصــا  ج ألن العبــد ُمْبَقــى علــى 

 .1/141أصل الحرية في حقهمام ينظر: تبيين الحقائق: 



 

117 

 ""ُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتيُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتي""  كتاب اإلقرار من كتابكتاب اإلقرار من كتاب

االسالمية مجلة جامعة االنبار للعلوم  م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  

والمأذون بما كان من التجارة للحالم ويؤخر ما ليس منها إلى العتقم كإقراره 
م والصبي المأذون كالعبد فيما كان من التجارةم ال 4ة بال إذنوءبجناية ومهر موط

 فيما ليس منها كالكفالة.
قرا ر السكران بطريق محظور صحي م إال في حد الزنا وشرب الخمر مما وا 
 .3م انتهى((1ن بطريق مبان الا  و  ميقبل الرجوع

والنسب ووالء  1ةيم إال في اإلقرار بالحر 1المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره
 .4العتاقة كما في شرن الكنز معلال  بأنه ال يحتمل النقع

                                                           

 ذن موالهم كما تقدم قبل قليل.أي تزوجها من لير إ 4
السكر ال يخلو من أن يكون بواحد من طـريقينم سـكٌر مبـانم كـأن يكـون مكرهـا أو مضـطرا أو  1

جــاهال بكونــه مســكرام وســكر ليــر مبــانم وهــو الســكر بشــرب الخمــر تعــديا م وهــو أمــر محظــور 
 شرعا.

فـإن الفقهـاء لـم يقبلـوا إقـراره فأما إقرار السكران لير المتعدي بسكرهم أي الذي سكر بطريـق مبـانم 
لــى ذلــك ذهــب الســادة الحنفيــة المالكيــة والحنابلــة وهــو مــا نــ  عليــه الشــافعي  رحمــه -مطلقــام وا 

م والحجــة فــي ذلــك أن الســكران لــيس بكامــل العقــلم فــال يمكــن تصــور أنــه قصــد إلــى ذلــك  -اهلل
 ة.اإلقرار يقينام فهو محتملم وما دام محتمال فنه ال يصل  ألن يكون حج

إلــى القــول باألخــذ  -رحمهــم اهلل-وأمــا إقــرار الســكران المتعــدي بســكرهم فقــد ذهــب الســادة األحنــاف 
نمـا عـرع فـوات فهـم الخطـاب والكــالم  بـإقرارهم معللـين مـا ذهبـوا إليـه بـأن العقـل موجـود قـائمم وا 

 بسبب معصيته بشرب المسكرم فيبقى حق اإلثم ووجوب القضاء.
نمــا اســتثنى الحنفيــة إقــرار الســكران بالحــدود الخالصــة هلل تعــالى كالزنــا والشــرب والســرقةج ألنهــا  وا 

حقوق يقبل الرجوع عن اإلقرار فيهام آخذين بشبهة عدم القصد بسبب السكر الـذي لطـى علـى 
 عقلهم والحدود تدرأ بالشبهاتم فلم يؤخذ باإلقرار في هذه الحقوق.

م بلغة 1/30م البحر الرائق: 1/173ير: م الشرن الكب1/171ينظر: المغني البن قدامة الحنبلي: 
 .411م حجية اإلقرار في األحكام القضائية:  1/611م الدر المختار: 1/420السالك: 

م ويالحـــظ هنـــا أن العالمـــة التمرتاشـــي قـــد أســـهب فـــي النقـــل مـــن 110-7/112البحـــر الرائـــق:  3
 البحر الرائق.

 م 8/422ينظر: حاشية ابن عابدين:  1
 (.في ك : )بالحرمة 1
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والطالق م ا رده ثم صدقه ص م كما في اإلسعافويزاد الوقف فإن المقر له إذ
 .1والنسب والرقم كما في البزازية

اإلقرار ال بجامع البينة ألنها ال تقام إال على منكر إال في أربع في الوكالة 
/ وفي إثبات دين على الميت وفي استحقاق العين من المشتريم 147والوصاية /ك:

 .1م1الزينية كما في الفوائد م3كذا في وكالة الخانية
كما  ميثبت نسبه منعم :أي مصبي في يد رجل قيل له هذا ابنك فأومأ برأسه

 .6علمأوفي األمان كافية واهلل  مقلت وكذا اإلشارة من المفتي مفي السراجية
 عنالغريم   ن المورث قبع من هذا الغريم نصف دينه بر أحد الوارثين أقر أ

 .4كما في السراجية م7نصيب المقر

                                                                                                                                                                      

: ))المقــر لــه إذا كــذب المقــر بطــل إقــرارهم لمــا تقــرر أنــه  -رحمــه اهلل-قــال العالمــة الحصــكفي  4
ــــة والنســــب ووالء العتاقــــة  ــــى مــــا هنــــا تبعــــا ل شــــباه اإلقــــرار بالحري ــــالرد إال فــــي ســــت عل يرتــــد ب

 .1/611والوقف((م الدر المختار: 
 .116-1/111ينظر: الفتاون البزازية:  1
و الفتـــاون الخانيـــة: مشـــهورة مقبولـــة معمـــوٌل بهـــا متداولـــة بـــين أيـــدي العلمـــاء فتـــاون قاضـــيخان أ 3

والفقهـــاءم وهـــي لممـــام فخـــر الـــدين حســـن بـــن منصـــور األوزجنـــديم مطبوعـــة بهـــامش الفتـــاون 
 .1/4117الهنديةم طبعة حجريةم ينظر: كشف الظنون: 

ــدين بــن إبــراهيم الفوائــد الزينيــة: هــو كتــاب األشــباه والظــائر فــي فــروع الحنفيــةم للعال 1 مــة زيــن ال
هـ م قـال عنـه تـاا الـدين السـبكي مـن 270المعروف بابن نجيم الحنفي المصريم المتوفى سنة 

 .22-4/28الشافعية: ))لم ُيَر للحنفية مثله((م ينظر: كشف الظنون: 
 . 3/40ينظر: فتاون قاضيخان:  1
وكـذا لـو حلـف ال يقـر لفـالن بمـال : ))  -رحمـه اهلل-جاء في بدائع الصنائع للعالمة الكاساني  6

فقيل له ألفالن عليك ألف درهم فأشار برأسه أي نعم ال يكـون ذلـك منـه إقـرارا وكـذا إذا قـرأ علـى 
إنســان كتــاب اإلخبــار فقيــل لــه أهــو كمــا قــرأت عليــك فأومــأ برأســه أي نعــم ال يصــير مقــرا وكــل 

هـو كمـا قـرأت عليـك فأومـأ برأسـه إقرار إخبار وكـذا إذا قـرأ علـى إنسـان كتـاب األخبـار فقيـل لـه أ
أي نعــــم لــــيس لــــه أن يــــرون عنــــه بحــــدثنا وال بأخبرنــــا فــــدل أن اإليمــــاء لــــيس بأخبــــار((م بــــدائع 

 .3/11الصنائع: 
 .1/161ينظر: تبيين الحقائق:  7
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نه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله أمرع موته  في اقر
ته أقر المر أكمن  ثمألن الميت ال ير  جغير الوارثليص  إقراره  :قال مابن منكر ذلك

وكذا  مكذا هنا جائزٌ في مرع موته بدين ثم ماتت قبله وترك منها وارثا  فإن اإلقرار 
كذا في الفوائد  مقرارهإالدين ال يص   يعي بدوقال القاض مجاب القاضي جالل الدينأ

 .التاجية
ه فيصير عبدا  ر قراإنه عبد لفالن فادعي فالن ص  أ درك اللقيط فأقرأذا إ
أما بعد قضاء القاضي  ءمقر بذلك قبل أن تتأكد حريته بالقضاأوهذا إذا  له للمقر

ذا ص  ا  و  ملكعليه بحد كامل أو بالقصا  في األطراف ال يص  إقراره بالرق بعد ذ
وتمامه  محكام العبيدأحكامه بعد ذلك في الجنايات والحدود فأقراره بالرق قبل ذلك إ

 .في الخانية وشرن الوهباِنيَّةِ 
رضي هذه وذكر حدودها لفالن أو قال األرع التي أوفي الخانية: ))إذا قال 

 1منتقىحدودها كذا لولدي فالن وهو صغير كان جائزا  ويكون تمليكا م وذكر في ال

                                                                                                                                                                      

ذكــر هــذه المســألة ابــن كمــال باشــا فــي إيضــان اإلصــالن فقــال: ))ولــو أقــر أحــد ابنــي الميــت لــه  4
تم بقبع أبيه نصفه فـال شـيء لـه والنصـف لآلخـرج ألن إقـرار المقـر على آخر دينم صفة مي

م يعنــي أن األب مــات وتــرك ابنــين م ولــه 1/174ينصــرف إلــى نصــيبه((م إيضــان اإلصــالن: 
علــى رجــل مائــة مــثال م فــأقر احــد االبنــين أن أبــاه قــبع منــه نصــفهم وكذبــه ااخــرم فــال شــيء 

الميــت وكذبــه أخــوه فينفــذ فــي حقــه خاصــة م  للمقــر م وللمكــذب نصــفه ج ألنــه أقــر بالــدين علــى
فوجب على الميت خمسون على زعمهم والـدين مقـدم علـى الميـراث فاسـتغرق نصـيبهم ولـيس لـه 

 .1/306أن يشارك أخاه في الخمسينم ينظر: مجمع األنهر: 
المنتقــى: كتــاب للحــاكم الشــهيد م جمــع فيــه نـــوادر المــذهب م ولــم أجــد مــن عثــر عليــهم وذكـــر  1

( فقـه 3711يفة معلومات عنهم وتوجد منـه نسـخة فـي المكتبـة األزهريـة تحمـل الـرقم )حاجي خل
حنفيم وصاحب هذا الكتاب هـو اإلمـام أبـو محمـد حسـام الـدين عمـر بـن عبـد العزيـز بـن عمـر 
بــن مــازه الملقــب بالصــدر الشــهيدم كــان مــن كبــار األئمــة وأعيــان الفقهــاءم أقــرَّ بفضــله الموافــق 

إلــى المنتقــى الواقعــاتم وقــد شــَرَن الجــامَع ثالثــَة شــروٍن مطــول ومتوســط  والمخــالُفم لــه إضــافة
 هـ.136ومتأخرم توفي سنة 
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قراره إالبستان أو قال نصف للة هذا العبد جاز  هذارجل قال لفالنة نصف للة 
 .بالغلة

ولو قال نصف داري هذه أو نصف عبدي هذا أو نصف بستاني هذا ال 
ألنه يكون تمليكا  للمشاع فيما يحتمل القسمة  ج4ء((وال يلزمه بهذا اإلقرار شي ميجوز

 .الكلفي األول والثالث ولعدم القبع في 
المال إلى نفسه بأن قال عبدي هذا لفالن يكون هبة على كل  فضاأإذا  :قالوا

 .1ن لم يضف إلى نفسه بأن قال هذا المال لفالن يكون إقراراا  و  محال
))وذكر في المنتقى: رجل قال داري هذه لولدي األصالر يكون باطالج ألنها 

 .هبة فإذا لم يبين األوالد كان باطال
 جهمأصغر من  قراٌر وهي لثالثةٍ إلدار ل صالر من ولدي فهو ن قال هذه اا  و 

 .ألنه لم يضف الدار إلى نفسه
ولو قال ثلث هذه الدراهم لفالن  مهمي هذه لفالن كانت هبةاوكذا لو قال در 

 .انتهى 3((ايكون إقرار 
ينافي قضية اإلضافة إلى  إلخمقول قاضيخان األرع التي حدودها كذا  :قولأ
 .1تمليكا  مع عدم اإلضافة واهلل اعلم بكونه ألنه حكم جنفسه

                                                                                                                                                                      

م كشـــف 412م الفوائـــُد البهيَّـــُة فـــي تـــراُجِم الحنفيَّـــِة:  376-371ينظـــر: طبقـــات الحنفيـــة :   
 1/4814الظنون: 

 . 3/412فتاون قاضيخان:  4
 . 3/412فتاون قاضيخان:  1
 . 412/  3 فتاون قاضيخان: 3
لعــل الــذي أراده قاضــيخان هــو تحديــد األرع وعــدم تركهــا مجهولــة الحــدود ج وهــذا التحديــد قــد  1

يكون بإضافتها إلى نفسه للعلم المسبق بحدود أرضه م أو قد يكون بذكر حـدودها بكـذا وكـذا 
قولـه كمـا م فال منافـاة فـي  -َرِحَمُه اهللُ -فيكون ذلك جائزا م ويكون تمليكا كما قال قاضيخان 

 .412/  3واهلل أعلم م ينظر بتأمل: فتاون قاضيخان :  -َرِحَمُه اهللُ -ذكر المصنف 
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قال وفي النوازل رجل قال جميع ما في يدي أو جميع  :4الفتاونوفي خالصة 
ولو قال  ملفالن فهذا إقرار فهو إليَّ أو جميع ما ينسب  /460/ق: 1يلما يعرف 

 .3هذا ال يجوز إال بالتسليم انتهى نملكه فهو لفالأجميع مالي وجميع ما 
قر لها بمهر بعد أزيد منه أو زاد في مهرها و بأر فأقر في مرع موته لها مه

 /.148/ك: ال يلزمه شيء منها كذا في القنية اءاإلبر 
لو اقر في المرع الذي مات فيه انه باع هذا  ى:وفي الخالصة: وفي المنتق

العبد من فالن في صحته وقبع الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع 
 .1ق في قبع الثمن إال بقدر الثلثوال يصد

ولو اقر في المرع ان هذا العبد لفالن كان مصدقا  وال يشبه اإلقرار بالبيعج 
ألن المشتري قد اقر ان العبد كان في ملك المريع واإلقرار بالعبد كاإلقرار بالدين 

 .1أو الوديعة في المرع
 .4ولو اقر بقبع كان له في المرع صدق من الثلث انتهى

                                                           

هــ( م وهـو مـن 111خالصة الفتاون: كتاب لممام ظاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخـاري )ت 4
 .4/701الكتب المعتبرة عند الحنفية م ينظر: كشف الظنون: 

 في ك : ) بي(. 1
كــام: ))رجــل قــال اخــر هــب لــي هــذا الشــيء علــى وجــه المــزان فقــال وهبــت جــاء فــي لســان الح 3

فقبلــه وســلمه جــاز      وفــي الولــوالجي رجــل   قــال جميــع مــا  أملكــه لفــالن فهــذا هبــة حتــى ال 
يجوز بدون القبع فرق بين هذا وبين مـا إذا   قـال جميـع مـا  يعـرف بـي أو ينسـب إلـي لفـالن 

ســألة األولــى لمــا   قــال جميــع مــا  أملكــه فهــذا حقيقــة لــه ال حيــث يكــون إقــرارا والفــرق أن فــي الم
يصير لغيره اال بالتمليك فيكون هبة وفي المسـألة الثانيـة   قـال جميـع مـا  يعـرف بـي أو ينسـب 
إلــــــي ومــــــا يعــــــرف بــــــه أو بنســــــب اليــــــه يجــــــوز أن يكــــــون ملــــــك ليــــــره فيكــــــون إقــــــرارا((م لســــــان 

 .4/370الحكام:
 . 117/  1ردري في الفتاون البزازية: هذه المسألة ذكرها العالمة الك 1
أن هذا العبد لفالن صدق  –يعني في مرع الموت  –: ))أقر فيه  -َرِحَمُه اهللُ -قال الكردري  1

وليس كاإلقرار بالبيع ج ألن المشتري قد أقر بالملك لبائعه واإلقرار بالعبد فيه كإقراره فيه 
 . 117/  1بالدين والوديعة ((م الفتاون البزازية : 
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ول ما أشار إليه صاحب الخالصة من الفرق وهو ان المشتري لما صدقه أق
 في إضافة العبد إلى نفسه كان مصدقا  على ملكيته حال اإلقرار فيكون إنشاء تمليكٍ 

 .1فيعتبر من الثلثج ألنه تبرع محع
وهو ما إذا باع المريع شيئا من  3يزول ما أشكل عليه من فرع المحيط

 لثمن وهو مريع يعتبر من جميع المال واهلل اعلم.أجنبي واقر باستيفاء ا
ذا باع في مرضه شيئا  بأكثر من قيمته ثم اقر باستيفاء  :قلت وفي العمادية وا 

الثمن مرة أخرن أو انقع البيع  في قول أبي  1الثمن لم يصدق وقيل للمشتري أدِّ 
 البيع.يؤدي مقدار القيمة أو ينقع  6م وفي قول محمد-رحمة اهلل عليه- 1يوسف

                                                                                                                                                                      

 . 117/  1ينظر: الفتاون البزازية :  4
 وال شك أن تبرع المريع مرع الموت إنما يكون من الثلث . 1
المحيط البرهاني: هو كتاب جليل في فقه السادة األحنافم ألفه اإلمام برهان الـدين محمـود بـن  3

ــدين أحمــد بــن الصــدر الشــهيد برهــان الــدين عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مــازه ال حنفــيم لــه تــاا ال
إضــافة إلـــى المحــيط البرهـــاني: الــذخيرة والتجريـــد وتتمــة الفتـــاون وليرهــام وقـــد اختصــر المحـــيط 

هـــم ينظــر: كشــف 646ســنة -رحمــه اهلل تعــالى-البرهــاني فــي كتــاب آخــر أســماه الــذخيرةم تــوفي 
 .107-101م الفوائُد البهيَُّة في تراُجِم الحنفيَِّة:   1/4642الظنون:

 في ق : )اداء(. 1
وجـدوه  -أبو يوسف: هو يعقـوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب بـن خنـيس بـن سـعد بـن حبتـة األنصـاري 1

ـــة أحـــد الصـــحابة رضـــي اهلل عـــنهم ـــُن حبت ـــد ســـنة -ســـعُد ي ـــَة رحمـــه اهللم ول ـــي َحِنيَف م صـــاحب َأِب
هـــم كــان إمامــا  فقيهــا  حافظــا م ســكن بغــداد وولــي فيهــا القضــاء لثالثــة مــن الخلفــاء: المهــدي 443

هـ في بغداد 481هادي ثم هارون الرشيدم وهو أول من لقب بقاضي القضاةم توفي سنة وابنه ال
. 

 .4/128م شذرات الذهب: 112رقم الترجمة:  84ينظر: تاا التراجم:   
محمـد بـن الحســن: هـو اإلمــام محمـد بــن الحسـن بــن فرقـد الشــيباني مـوالهم الكــوفي المنشـأم ولــد  6

وتفقه على َأِبي َحِنيَفَة ثم أبي يوسفم قـال فيـه الشـافعي: هـم ونشأ في الكوفةم 431بواسط سنة 
))مـــا رأيـــت أحـــدا  أعلـــم بكتـــاب اهلل مـــن محمـــد بـــن الحســـن وال أفصـــ  منـــه((م ولـــي قضـــاء الرقـــة 

 هـ .487هـ وقيل 482للرشيد ثم قضاء الري وبها مات سنة 
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وهذا مباين كل المباينة لما في المحيط واهلل  :4قال شيخ اإلسالم عبد البر
 .اعلم

))قال تاا اإلسالم وبخط صدر اإلسالم وجدته: صال   :قال في صل  البزازية
ال رواية  معاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصل  براء  إ أبرأأحد الورثة و 

ول تجوز دعون حصته منهم وهو األص  ولقائل أن ولقائل أن يق مفي جواز الدعون
 يقول ال.

روا ال تستمع كنأبرأ احد الورثة الباقي ثم ادعى التركة و أ: لو 1وفي المحيط
م وفي الخالصة قال وفي األصل إذا 3مروا بالرد عليه((أدعواهم وان اقروا بالتركة 

وان أقر لوارث  غير وارث فإنه يجوزم وان أحاط ذلك بمالهملاقر لرجل في مرضه 
 .1فهو باطل إال ان يصدقه الورثة انتهى

                                                                                                                                                                      

م شــذرات 412رقــم الترجمــة:  11م تــاا التــراجم:   411ينظــر: طبقــات الفقهــاء للشــيرازي:  
 .4/314الذهب: 

هــو أبـــو البركـــات عبـــد البــر بـــن محمـــد بـــن محمــد بـــن محمـــود بـــن الشــحنة الحلبـــي ثـــم القـــاهري  4
هـ م من تصانيفه: شرن الكنزم واإلشارة والرمز إلى تحقيق الوقايةم توفي 814الحنفيم ولد سنة 

 .1/77هــم ينظر: معجم المؤلفين: 214سنة
 . 14/  6زية : النقل كله من الفتاون البزا 1
 . 173/  2م وينظر: البناية للعيني م ط العلمية :  14/  6الفتاون البزازية :  3
فـي ذلـك كالمــا نفيسـا انتصـر فيـه لمــذهب الحنفيـة فـي عــدم  -َرِحَمــُه اهللُ -ذكـر اإلمـام الكاسـاني  1

يع فــي األصــل  : ))إقــرار المــر  -َرِحَمــُه اهللُ -جــواز اإلقــرار لــوارث إال بإجــازة البــاقين م فقــال 
قراره باستيفاء الدين مـن ليـره م فأمـا إقـراره بالـدين لغيـره فـال يخلـو  نوعان إقراره بالدين لغيره وا 
مــن أحــد وجهــين إمــا أن أقــر بــه ألجنبــي أو لــوارث فــإن أقــر بــه لــوارث فــال يصــ  إال بإجــازة 

لمقــرار  البـاقين عنــدنا وعنـد الشــافعي يصـ  م وجــه قـول الشــافعي رحمـه اهلل أن جهــة الصـحة
هــي رجحــان جانــب الصــدق علــى جانــب الكــذب م وهــذا فــي الــوارث مثــل مــا فــي األجنبــي ثــم 
يقبـل إقــرار األجنبـي كــذا الـوارث م ولنــا مــا روي عـن ســيدنا عمـر وابنــه سـيدنا عبــد اهلل رضــي 
ذا أقــر ألجنبــي جــازم ولــم يــرو عــن  اهلل عنهمــا أنهمــا قــاال إذا أقــر المــريع لوارثــه لــم يجــز وا 

ف ذلـك فيكـون إجماعـا وألنـه مـتهم فـي هـذا اإلقـرار لجـواز أنـه آثـر بعـع الورثـة ليرهما خـال
علــى بعــع بميــل الطبــع أو بقضــاء حــق موجــب للبعــث علــى اإلحســان وهــو ال يملــك ذلــك 
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 وهكذا في عامة الكتب المعتمدة من مختصرات الجامع الكبير وليرها.
لكن في الفصول العمادية: ان اقرار المريع للوارث ال يجوز حكاية وال 

 .ابتداءم واقراره ألجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من ثلث المال انتهى
م فيحتاا إلى التوفيقم وينبغي ان 4وهو مخالف لما أطلقه عامة المشايخ :لتُ ق

يوفق بينهما بأن يقال المراد باالبتداء إنما يكون صورته صورة إقرار وهو في الحقيقة 
ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد 

ن في ذلك منه ظاهرة على المقر له وكما يقع جه في صورة اإلقرار حتى ال يكو اخر إ
ذا خال به وهبه منه ولئال يحسد  ملبعع انه يتصدق على فقير فيقرع بين الناس وا 

واما الحكاية فهي على  ميذاء في الجملة بوجه ماإعلى ذلك من الورثة فيحصل منهم 
 حقيقة اإلقرار انتهى.

 محققين.ولهذا الفرق أجاب بعع العلماء الذين عهدنا من ال
م من 1أقول ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرن به صاحب القنية

قوله اقر الصحي  لعبد في يد أبيه لفالن ثم مات األب واالبن مريع فإنه يعتبر 

                                                                                                                                                                      

بطريق التبرع والوصية به فأراد تنفيذ لرضه بصورة اإلقرار أن يكون للوارث عليه دين فكان 
مرع مرع الموت فقد تعلق حق الورثة بماله ولهذا ال يملـك متهما في إقراره فيرد وألنه لما 

أن يتبــرع عليــه بشــيء مــن الثلــث مــع مــا أنــه خــال  ملكــه ال حــق ألجنبــي فيــه فكــان إقــراره 
للبعع إبطاال لحق البـاقين فـال يصـ  فـي حقهـم وألن الوصـية لـم تجـز لـوارث فـاإلقرار أولـى 

ميــل إلــى اإلقــرار اختيــارا لميثــار بــل هــو ألنــه لــو جــاز اإلقــرار الرتفــع بطــالن الوصــية ألنــه ي
أولى من الوصية ألنه ال يذهب بالوصية إال الثلث وباإلقرار يذهب جميع المال فكان إبطال 

م وينظـــر: تبيــــين  334/  7اإلقـــرار إبطـــال الوصـــية بـــالطريق األولـــى((م بـــدائع الصـــنائع : 
 . 117/  1الحقائق : 

العلمــــاِءم ينظـــر: الفوائــــد البهيــــة فـــي تــــراجم الحنفيــــة:  عامـــة المشــــايخ: مصـــطلٌ  ُيــــراُد بــــه أكثـــر 4
 111. 

صــاحب القنيــة: هــو اإلمــام أبــو الرجــاء نجــم الــدين مختــار بــن محمــود بــن محمــد الزاهــديم إمــام  1
جليـل وعـالم كامــلم لـه بــاع طويـل فــي الكـالم والمنـاظرةم مــن مصـنفاته: المجتبــى فـي األصــولم 
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/ المال ألن إقراره متردد بين ان يموت االبن أو ال 142خروا العبد من ثلث /ك:
 فصار كاإلقرار المبتدأ في المرع.فيبطلم وبين ان يموت األب أو ال فيص م 

فهذا كالتنصي  ان المريع إذا اقر بعين في يده ألجنبي  -رحمه اهلل- 4قال
فإنما يص  إقراره من جميع المال إذا لم يكن تملكه إياها حال مرضه معلوما  حتى 

ظهارا م فإذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به ال يص  إال من  أمكن جعله إقرارا  
 .1المال ثلث

 .: وانه حسن من حيث المعنى انتهى-رحمه اهلل-قال 
قلت: وانما قيد حسنه بكونه من حيث المعنىج ألنه من حيث الرواية يخالف 
ما أطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان إقرار المريع لوارثه صحيحا  مطلقا  

 .3وان أحاط بماله واهلل اعلم
وصى له بوصية ثم برأ ص  اإلقرار وبطلت ولو اقر المريع لوارثه بدين أو أ

 الوصيةم كذا في الفصول.
مكان أمر فيه لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث فاذا مات يرد إل

الصحة بالتحاق الصحةم وكما ال يص  منه إقراره للوارث بالدين ال يص  إقراره 
 باستيفائه منهج ألن الديون تقضى بأمثالها.

 في التركة دين لير محيط ص م لكن المقر له هذاو اقر لوارث بدين 
 .1ال يزاحم أرباب الديون بل يزاحم المقرم بزازية /464/ق:

                                                                                                                                                                      

ــــوفي ســــنة  ــــدوريم ت ــــِة:  هـــــ م618وشــــرن مختصــــر الق ــــُة فــــي تــــراُجِم الحنفيَّ ــــُد البهيَّ ينظــــر: الفوائ
 141-143. 

 يعني صاحب القنية . 4
 وما بعدها . 416/  3ينظر: فتاون قاضيخان :  1
 . 171/  2ينظر: البناية للعينيم ط العلمية :  3
ج ولهـذا : ))ألنه تعلق حق الورثة بماله في مرضـه  -َرِحَمُه اهللُ -قال العالمة بدر الدين العيني  1

م أي : ألجل تعلق حق الورثـة بمالـه فـي مرضـه يمنـع مـن التبـرع علـى الـوارث أصـال م مثـل 
الوصية والهبة م ففي تخصي  البعع به م أي : التبرع م إبطال حـق البـاقين ج وألن حالـة 
المــرع حالــة االســتغناء م أي: عــن المــال لظهــور آثــار المــوت فيــه والقرابــة ســبب التعلــق م 



 

131 

 ""ُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتيُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتي""  كتاب اإلقرار من كتابكتاب اإلقرار من كتاب

االسالمية مجلة جامعة االنبار للعلوم  م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  

صك الصراف كاإلقرار بحكم الصرفم وبه أفتى مشايخ سمرقند فنحن نفتي به 
 .4ايضا م كذا في الفوائد التاجية

مقر له على ))إذا ادعى الهزل في اإلقرار وعدم القبع فالمختار ان يحلف ال
م لكنهم اختلفوا في 1ان المقر ما كان كاذبا  في إقرارهم وعليه استقر فتاون أئمة خوارزم

فصل وهو ما إذا مات المقر ثم ادعى ورثته الهزل وعدم القبع هل يحلف بعضهم 
 .3على ان يحلف وبعضهم على انه ال يحلف المقر له((م كذا في البزازية

 .1شرن الوقاية لصدر الشريعة كما في مقلت: واألص  التحليف

                                                                                                                                                                      

ــ ق حقهــم بمالــه م إال أن هــذا التعلــق لــم يظهــر فــي حــق األجنبــي لحاجتــه إلــى أي: ســبب تعل
المعاملة في الصحة م أي: فـي حالـة الصـحة ج ألنـه لـو انحجـر عـن اإلقـرار بـالمرع يمتنـع 
الناس عن المعاملـة معـه م أي: مـع المـريع م وقلمـا تقـع المعاملـة مـع الـوارث م هـذا جـواب 

لـوارث أيضـا ج ألن النـاس كمـا يتعـاملون مـع األجنبـي عما يقـال : الحاجـة موجـودة فـي حـق ا
يعـاملون مــع الــوارث م فأجــاب عنـه بقولــه: قلمــا يقــع المعاملــة مـع الــوارث((م البنايــة فــي شــرن 

 . 173/  2الهداية م ط العلمية: 
 . 1/111ينظر: الفتاون البزازية :  4
فيها اثنا عشر ألف سكةم وفي خوارزم: من مدن اإلسالم العظيمة في بالد ما وراء النهرم كان  1

 .1/321كل سكة مسجدم وكانت تسمى المقصورةم ينظر: معجم البلدان: 
 . 117-116/  1الفتاون البزازية :  3
صــدر الشــريعة: هــو عبيــد اهلل بــن مســعود بــن محمــود بــن عبيــد اهلل بــن محمــود صــدر الشــريعة  1

م منها: شرن الوقايةم والوشان في المحبوبيم عالم محقق وحبر مدققم له تصانيف كثيرة ومفيدة
المعانيم وتعديل العلوم في أقسـام العلـوم العقليـة كلهـام والتنقـي  وشـرحه المسـمى بالتوضـي  فـي 

 هـ. 711أصول الفقهم واختصر الوقايةم توفي سنة 
أما كتابه شرن الوقايةم فهو من أشهر الكتب في فروع الحنفيةم وهو أشهر شرن على الوقايةم فإن 

لفـــظ شـــرن الوقايـــة عنـــو بـــه هـــذام وقـــد تناولـــه العلمـــاء بالعنايـــة ووضـــعوا عليـــه الحواشـــي  أطلـــق
فـي أطروحتـه للـدكتوراه -وفقـه اهلل–والتعليقاتم وقـد قـام مـؤخرا بتحقيقـه السـيد صـالن أبـو الحـاا 

 من جامعة بغداد.
م كشــــف الظنــــون:  3/414م أبجــــد العلــــوم:  448رقــــم الترجمــــة:  10ينظــــر: تــــاا التــــراجم:   

1/4274. 
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قال من كتاب اإلقرار من المسائل الكثيرة الوقوع انه اقر ثم ادعي على انه 
ال يلتفت إلى قولهم  -رحمهما اهلل تعالى-ومحمد  4كاذب في اإلقرارم فعند ابي حنيفة

 .1على قول أبي يوسف ان المقر له يحلف ان المقر لم يكن كاذبا   ىلكن يفت
وارث المقر فعند البعع ال يلتفت إلى قولهج ألن حق الورثة لم  ىوكذا لو ادع

يكن ثابتا  في زمن اإلقرار واألص  التحليفج ألن الورثة ادعوا امرا  خفيا  لو اقر به 
 المقر يلزمه واذا انكر يستحلف.

وان كان الدعون على ورثة المقر له فاليمين عليهم بالعلم النا ال نعلم انه كان 
 أعلم   كاذبا واهلل

االستئجار إقرار بعدم الملك له على احد القولينم إال إذا استأجر المولى عبده 
 من نفسه لم يكن اقرارا  بحريتهم كما في القنية.
إال إذا اقر بالطالق  م3كذا في الخانية ماذا اقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل

]جامع يقعم كما في بناء على ما افتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوعم فانه ال 
 الفوائد الزينية. 1الفصولين والقنية م كذا في[

                                                           

أبو حنيفة: هو اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن المزربان بـن زوطـى مـاه التيمـي الكـوفيم  4
هـم ورأن بعع الصحابة لكنه لم تثبت روايته عنهمم  80مولى بني تيم اهلل بن ثعلبةم ولد سنة 

لشافعي: ))النـاس كان من أذكياء بني آدمم جمع الفقه والعبادة والورع والسخاءم قال فيه اإلمام ا
 هـم وقد أفردت كتب عديدة في ترجمته. 410عيال في الفقه على أبي حنيفة(( توفي سنة 

ينظــر: طبقــات الفقهــاءم لممــام أبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازيم تحقيــق: خليــل 
ي م ســير أعــالم النــبالءم لممــام أبــ88-87لبنــانم بــدون تــأريخ:  -المــيسم دار القلــمم بيــروت

عبد اهلل محمد بن أحمد بـن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبيم تحقيـق: شـعيب األرنـاؤوط ومحمـد نعـيم 
م طبقات الحنفيـةم تـأليف 6/320هـ: 4143م 2لبنانم ط-العرقسوسيم مؤسسة الرسالةم بيروت

اإلمام عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشيم منشورات مير محمد كتب خانهم 
 .112-4/117وما بعدهام شذرات الذهب:  4/17بدون تأريخ:  كراتشيم

 .117-116/  1ينظر : الفتاون البزازية :  1
 لم أقف على هذا الموضع من الفتاون الخانية. 3
 ما بين المعكوفين ساقط من : ك . 1
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أقول: ظاهر إطالقه انه ال يقع ديانة وقضاء  وليس كذلك بل يقع قضاء ال 
ديانةم وعبارة القنية ظن انه وقع الثالث على امرأته فأفتاه من لم يكن اهال  للفتون 

للفتون فأفتى بأنه ال  هلأهو وكلفه الحاكم كتبها في الصك فكتب ثم استفتى ممن 
/ فله ان يعود إليها فيما بينه 110تقع والطلقات الثالث مكتوبة في الصك بالظن /ك:
 .4وبين اهلل تعالىم ولكن ال يصدق في الحكم انتهى

رش يده التي قطعها خمسمائة أواإلقرار بشيء محال باطل كما لو اقر له ب
ي الفوائد الزينية نقال عن التتارخانية من كما ف مدرهم ويداه صحيحتان ال يلزمه شيء

 يل.حكتاب ال
فتيت ببطالن إقرار إنسان بقدر من أقال موالنا صاحب الفوائد: وعلى هذا 

 السهام لوارث وهو ازيد من الفريضة الشرعية لكونه محال شرعا.
مثال  لو مات عن ابن وبنت فاقر االبن ان التركة بينهما نصفين بالسوية 

 .لما ذكرنا جطلفاإلقرار با
ال فقد ذكر في التتارخانية من  ولكن البد من كونه محاال  من كل وجهم وا 

يه أو من ثمن نقرضأكتاب الحيل: انه لو أقر ان لهذا الصغير علي ألف درهم قرع 
مبيع باعنيه ص  اإلقرار مع ان الصبي ليس من اهل البيع والقرع وال يتصور ان 
يكون منه لكن انما يص  باعتبار ان هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه 

 بالحمل انتهى.
فانظر إلى قولهم: إن اإلقرار للحمل صحي  إذا بين سببا صحيحا كالميراث 

ن بين ما  .1ال يصل  كالبيع والقرع بطلج لكونه محاال م انتهى والوصيةم وا 
أقر أن له عليه حنطة من سلم عقداهم ثم قال بعده: سألت الفقهاء عنهم فقالوا: 
هو فاسد فال يجب علي شيء وهو معروف بالجهل ال يسقط عنه الحق بدعون 

 الجهل كذا في القنية.

                                                           

ج  فإنه عندئذ يعود إليها ديانة م ألنه حصـل علـى الفتـون بالرجعـة إليهـام لكنـه ال يصـدق قضـاء   4
 ألن الصك الذي كتب في مجلس القضاء يثبت أنه قد طلقها ثالثام ولكن ذلك بالظن.

 .1/166م اإليضان في شرن اإلصالن: 47/443ينظر: المبسوط للسرخسي:  1
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ثم مات فلبعع  وفيها مريع قال في حال مرضه: ليس لي شيء في الدنيا
الورثة ان يحلفوا زوجة المتوفى وابنته على أنهما ال يعلمان شيئا من تركة المتوفى 

 بطريقه واهلل اعلم.
لو قال: هذا الكيس لفالن فهو له بما فيه من الدراهمم فإن قال عنيت به 

 .1خللفالن وفيه تمر أو هذا الّدّن لفالن وفيه  4رقة لم يصدقم وكذا هذه الَقْوَصَرةخال
لفالن وفيه  1لفالن وفيه متاع أو دقيق وهذا الجوالق 3ولو قال: هذا الجراب

 اب والجوالق صدق وهذا بالعرف.ر حنطة وقال: عنيت به نفس الج
 .1ولو نظر إلى زق سمن فقال: هذا الزق لفالن فهو على الظرف نفسه

الن فله ولو قال: هذه الحنطة لفالن فالتبن لهم ولو قال حنطة هذه السنبلة لف
 .6فاعلمه الحنطة والسنبلةم فالسنبلة تبع للحنطة كالبناء للدار انتهى

ولو قال: ظهارة هذا القباء لفالن فالقباء كله لفالن بخالف البطانة ثم عن 
ليس  ءمحمد هذه الراوية لفالنم وفيها ما كان للمقر له ولم تكن له الراويةج ألن الما

 ه.من الراوية قلت: وهذا مشكل بتعليل
ولو قال: هذه الحنطة زرع فالن هذا التمر من نخل فالن هذا الطعام من 

 .7ارع فالن فإقرار
وقوله: هذا الدقيق من طحين فالن ليس بإقرارم وعن أبي يوسف هذا الصوف 

 أو الجبن الذي في بيتي فإقرار. /461/ق: من لنم فالن أو هذا اللبن أو هذا السمن

                                                           

نما يسمى قوصرة ما دام التمـر فيـه م فـإن لـم يكـن فيـه تمـر فهـو  4 القوصرة: وعاء من قصب م وا 
 .101/ 1يومي: زنبيلم ينظر: المصبان المنير للف

 . 111/  1ينظر: تبيين الحقائق :  1
 .4/164الجراب: وعاء من إهاب الشاء ال يوعى إال يابسا م ينظر: لسان العرب: مادة جرب  3
وعـاٌء م ينظـر: لسـان العـرب : مـادة جلـق  –بكسر الجيم والالم وفت  الالم وكسرها  -الجوالق:  1

4/301. 
 . 111/  1ينظر: تبيين الحقائق :  1
 . 111/ 1)فاعلمه( ساقطة من : ق م ينظر: تبيين الحقائق :  6
 . 438/  3ينظر: فتاون قاضيخان :  7
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 الرقيق استحسانا م وعن محمد في التمر من وكذا أوالد الحيوان كله ما خال
 .4نخل فالن واللبن من لنمه كذلك

ولو قال هذا الجبن من شاة فالن هذا الثوب من قطن فالن فليس بإقرارم كذا 
 ./ 114/ك:1في المجتبى
بل مسكوت عنه عند عدم القصد كمسألة م ال حكم فيما بعد إال  3:فائدة

 ثالثة يفهم أن الفرع اإلثبات فقطم فنفي الثالثة اإلقرار في قوله له علي عشرة إال
ثبات السبعة عكسه وعند القصد يثبت لما بعدها نقيع ما قبلها  إشارة ال عبارة وا 

ثبات قصدا .  فكلمة التوحيد نفي وا 
فاالستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي 

ثبات باعتبار األجزاء.  وا 
فيه االتصال إال لنفس أو سعال أو أخذ فم والنداء بينهما ال يعسر  ويشترط

 كقوله: لك علي ألف درهم لفالن إال عشرة بخالف لك ألف فاشهدوا إال كذا أو نحوه.
والمستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كالوصية ان كان بلفظ الصدر أو 

ما أو لانما  أو راشدا  وهم مساوية وان بغيرهما كعبيدي أحرار إال هؤالء أو إال سال
وال فرق بين استثناء األقل  ةوفالن ةوفالن ةالكلم وكذا نسائي طوالق إال ثالثة فالن

 واألكثر وال بين ما يقسم وما ال يقسم كهذا العبد إال ثالثة.

                                                           

 .432-438/ 3ينظر: فتاون قاضيخان :  4
كتاب في فروع الحنفية شرن لمختصر القدوري صنفه اإلمـام نجـم الـدين مختـار بـن محمـود بـن  1

هــم توجـد منـه 183قيـه الحنفـيم المتـوفى سـنة محمد القزويني الخوارزمي المعروف بالزاهدي الف
م وقـــد تــــولى دراســــته وتحقيقـــه ثمانيــــة مــــن طلبــــة 110نســـخة فــــي المكتبــــة القادريـــة ببغــــداد بــــرقم

ــم يطبــع بعــدم ينظــر: ااثــار الخطيــة فــي المكتبــة القادريــة ببغــداد:  الدراســات العليــام وهــو ممــا ل
1/11. 
نقلهــا بتمامهــا مــن كتــاب البحــر الرائــقم وهــي  -رحمــه اهلل-هــذه الفائــدة التــي ذكرهــا المصــنف  3

هنــاك بعنــوان: بــاب االســتثناء ومــا فــي معنــاهم وهــو هنــا لــم يشــر إلــى المصــدر الــذي نقــل منــهم 
 .7/111ينظر: البحر الرائق: 
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واذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان االقل مخرجا  نحو: له علي الف 
 مه تسعمائة وخمسون على االص .درهم اال مائة أو خمسين لز 

وص  استثناء الكيلي والوزني والعددي الذي ال يتفاوت آحاده إذا عدل 
كالفلوس والجوز من الدراهم والدنانير ويكون المستثنى القيمة وان استغرقت جميع ما 

م بخالف دين إال مائة درهم فإن االستثناء باطلج ألنه مستغرق بالمساوي 4اقر به
مستثنى مجهوال  ثبت األكثر نحو له مائة درهم إال شيئا  أو قليال  أو بعضا  واذا كان ال

 لزمه احد وخمسون.
ن شاءم ا  م وكذا بمشيئة فالن و 1بطل إقراره (ن شاء اهللـ)إولو وصل إقراره ب

م ولم يتضمن دعون األجل كأن حلفت فلك ما 3وكذا كل إقرار علق بشرط على خطر
 م كعلي ألف درهم ان متم لزمه قبل الموت.1جزادعيتم وان كان بشرط كائن تن

ن تضمن دعون األجلم كإذا جاء رأس الشهر فلك كذام لزمه للحالم  وا 
 .1ويستحلف المقر له على األجل

                                                           

 .1/167ينظر: اإليضان في شرن اإلصالن:  4
ن كــان ألن االســتثناء بمشــيئة اهلل إمــا إبطــال أو تعليــق م فــإن كــان إبطــاال فقــد ب 1 طــل اإلقــرارم وا 

تعليقـــا فكـــذلك م إمـــا ألن اإلقـــرار ال يحتمـــل التعليـــق بالشـــرط م أو ألنـــه شـــرط ال يوقـــف عليـــه م 
بخــالف مــا إذا قــال: لفــالن علــيَّ مائــة درهــم إذا مــت أو جــاء رأس الشــهر أو إذا أفطــر النــاسج 

فــي األجــل يكــون  ألنــه فــي معنــى بيــان المــدةم فيكــون تــأجيال ال تعليقــام حتــى لــو كذبــه المقــر لــه
-8/412م حاشـية ابـن عابـدين: 7/111م البحـر الرائـق: 3/480المال حـاالم ينظـر: الهدايـة: 

410. 
يعني بالخطر: تعليقه على ما يحمل إلغاءه من الشروطم كقولـه: إن شـاء فـالنم فلعلـه ال يشـاء  3

 ذلكم فيكون التعليق عندئذ على خطر.
 ب ما أثبتناه.في النسختين : )تتحيز(م والسياق يتطل 1
: ))وذكـر شـيخ  -َرِحَمُه اهللُ -م وقال العالمة الكردري 1/414ينظر: االختيار لتعليل المختار:  1

اإلســالم تعليــق اإلقــرار بالشــرط باطــل وقولــه إذا جــاء رأس الشــهر أو إذا جــاء األضــحى أو إذا 
للتأجيــل فــإن  أفطـر النــاس أو إذا مــت لــيس بتعليــق بــل هــو تأجيــل إلــى هــذه األوقــات ج لصــلوحه
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ن يبدو لي لير ذلك أو أرن ليره أو فيما أومن التعليق المبطل له ألف إال 
كذا في شرن الهداية  ماعلمم وكذا شهدوا انه له علي كذا فيما اعلم ال يلزمه شيء

 .4والكنز واهلل اعلم
فإن قلت ما ذكرت من أن المقر لو وصل إقراره بأن شاء اهلل بطل إقراره هل 
هو كالطالق يقبل قوله في دعون االستثناء مع يمينه كما هو ظاهر الرواية ام ال 

 ؟يكون حكمه كذلك
ناء في قلت: لم أر من صرن بذلك في اإلقرارم وأما مسألة دعون االستث

 الطالق فمشهورةم وينبغي أن يكون الحكم في االستثناء في اإلقرار كذلك.
ولو قال الزوا طلقتك امس وقلت ان شاء اهلل في ظاهر الرواية  1وفي الخانية

القول قول الزوا فال يقع الطالقم وعلى قول محمد ال يقبل ويقع الطالق قال وعليه 
 .3ا في زمان للب على الناس الفساد انتهىاالعتماد والفتون احتياطا  ألمر الفرو 

أقول: فليكن المعتمد والمعول عليه في دعون االستثناء في اإلقرار بهذا عمال  
 / من ذلك واهلل اعلم.111اهلل /ك: اباالحتياط وحسما  لمادة الحيل والتلبيس حمان

رقم في القنية لعالء الدين شيخ اإلسالم القاضي  :فرع مهم كثير الوقوع
قال يقع عندنا كثيرا أن الرجل يقر على نفسه بمال في صك ويشهد عليه  1مروزيال

                                                                                                                                                                      

الدين بالموت يحل وال يصدق في دعون التأجيل بخالف قوله إذا قدم فـالن إال إذا ادعـى كفالـة 
 . 112/  1معلقة بقدوم فالن((م الفتاون البزازية : 

 .1/606م حاشية ابن عابدين: 113-7/111ينظر: البحر الرائق:  4
 الخانية. لم أقف على هذه المسألة في كتاب اإلقرار من الفتاون 1
 .1/167ينظر: اإليضان في شرن اإلصالن:  3
هو عالء الدين شيخ اإلسالم القاضي المروزي نقل عنه الزاهـدي فـي القنيـة العبـارة نفسـها التـي  1

نقلهــا التمرتاشــي هنــام قــال يقــع عنــدنا كثيــرا أن الرجــل يقــر علــى نفســه بمــال فــى صــك ...م قــال 
))يروي عنه ظهير الـدين الكبيـر المرلينـاني علـى عبـد  عنه ابن أبي الوفاء في طبقات الحنفية:

 .214م رقم الترجمة: 372العزيز بن عبد الرزاق((م ولم يذكر سنة وفاتهم طبقات الحنفية:  
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ثم يدعي أن بعع هذا المال قرع وبعضه ربا عليهم ونحن نفتي إن أقام على ذلك 
 .4بينة تقبل وان كان متناقضا  ألنا نعلم أنه مضطر إلى هذا اإلقرار انتهى

كذا في  ممهر ونصف إذا أقر بعد الدخول أنه طلقها قبل الدخول لزمه
 .1السراجية

لو أقر المشروط له الربع أنه يستحقه فالن دونه ص  ولو جعله لغيره لم يص  
 كما في الفوائد الزينية. موكذا المشروط له النظر على هذا

وفيها نقال  عن الجامع أقر االبن فيه انه ليس له على والدي شيء من تركه 
هم وكذا لو اقر بقبع ماله منه فهذا صري  ه أو وهبأم بخالف ما لو أبر 3أمه ص 
 فيما قلت.

ال مهر لي عليه أو  1: ))قولها فيه1وال ينافيه ما في البزازية معزيا  إلى الذخيرة
قيل: ال يص م وقيل: يص  والصحي   مال شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر

لبا  وكالمنا انتهىج ألن هذا في خصو  المهر لظهور انه عليه لا 6انه ال يص ((

                                                           

 .1/611ينظر: الدر المختار للحصكفي:  4
: ))ولو أقـر بعـد الـدخول أنـه كـان طلقهـا قبـل أن يـدخل بهـا  -رحمه اهلل-قال اإلمام السرخسي  1

قد سمى لها مهرا فالطالق وعشرون عليها ألنه أضاف الطالق إلى وقـت ال ينـافي الوقـوع فيـه و 
فيجعــل موقعــا للطــالق ولهــا عليــه مهــر ونصــف ألنــه أقــر أن نصــف المهــر عليــه بــالطالق قبــل 
الـدخول وأنــه وطئهــا بالشــبهة بعــد ذلــك فيلزمــه مهـر بــالوطء ونصــف مهــر بــالطالق قبــل الــدخول 

 .48/411ب((م المبسوط للسرخسي: واهلل أعلم بالصوا
 .471م  467م 8/466م حاشية ابن عابدين:  173ينظر: لسان الحكام :   3
الـــذخيرة : هـــي كتـــاب ذخيـــرة الفتـــاونم ويســـمى بالـــذخيرة البرهانيـــةم لصـــاحب المحـــيط البرهـــانيم  1

لكـالم إختصرها من كتابه المحـيط م وقـد تقـدمت ترجمتـهم والواقـع أن صـاحب الـذخيرة نقـل هـذا ا
 .466/ 8عن الخصاف في )الحيل( كما أشار إلى ذلك ابن عابدين في حاشيته: 

 فيه : يعني في مرع موتها . 1
 .118/  1الفتاون البزازية :  6
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في لير المهر وتمام تحرير هذا المقام بما ال يزيد عليه من الكالم ينظر ثمة 
 .4والسالم

ذا أقر  1أن في ذمته لها كسوة ماضية ففي فتاون قاري الهداية /463/ق: وا 
انها يلزمه ولكن ينبغي للقاضي أن يستفسرها إذا ادعت فإن ادعتها بال قضاء وال 

ال سمعها وال يستفسر المقر انتهى واهلل اعلم. رضا لم يسمعها للسقوط  وا 
القص  التي ترفع إلى القاضي فانه ال يأخذ رافع القصة بما كان فيه من 
إقرار متناقعج ألن رافع القصة يطيل الشكاية ويكثر الحكاية فال يأخذه القاضي به 

 واهلل تعالى اعلم. 3عليه اتفق الفقهاء كلهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

م حاشــية ابــن عابــدين:  173لمزيــد مــن التفصــيل تنظــر هــذه المســألة فــي : لســان الحكــام :   4
 .471م  467م 8/466
ــدين عمــر 1 بــن علــي الشــهير بقــار  الهدايــةم مــن مصــنفاته : تعليقاتــه علــى  هــو اإلمــام ســراا ال

 .127هـم ينظر: التعليقات السنية:  811الهدايةم توفي سنة: 
 لم أقف فيما بين يدي من المراجع على من ذكر اتفاق الفقهاء على ذلك. 3
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 والمراجعادر مصــال
 اب اهلل تعال :بعد كت

ـــأليف صـــديق بـــن حســـن  .4 ـــوم: ت ـــان أحـــوال العل ـــوم الوشـــي المرقـــوم فـــي بي أبجـــد العل
زكــارم بيــروتم لبنــانم دار الكتــب العلميــةم  -القنــوجي م تحقيــق: عبــد الجبــار

 م. 4278
ـــد الســـالم  .1 ـــدكتور عمـــاد عب ـــة القادريـــة ببغـــدادم تـــأليف ال ـــة فـــي المكتب ـــار الخطي ااث

 م.4277بغدادم  رؤوفم دار الرسالة للطباعة م
اإلختيــار لتعليــل المختــارم تــأليف اإلمــام عبــد اهلل بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي  .3

الحنفـــــيم تحقيـــــق: عبـــــد اللطيـــــف محمـــــد عبـــــد الـــــرحمنم دار الكتـــــب العلميـــــةم 
 م.4228-هـ4142لبنانم الطبعة األولىم -بيروت

 شر.األعالمم لخير الدين الزركليم الطبعة الثالثةم بدون تأريخ أو جهة ن .1
اإليضان في شرن اإلصالن في الفقه الحنفيم تأليف اإلمام أحمـد بـن سـليمان بـن  .1

كمــال باشـــا الحنفـــيم تحقيـــق: د. عبـــد اهلل داود ود. محمـــود شـــمس الـــدينم دار 
 م.1007-هـ4118لبنانم الطبعة األولىم -الكتب العلميةم بيروت

هـــ(م 270)ت البحــر الرائــقم للشــيخ زيــن بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن محمــد بــن بكــر .6
 منشورات دار المعرفةم بيروتم لبنانم بدون تأريخ.

بــــدائع الصــــنائع فــــي ترتيــــب الشــــرائع لممــــام عــــالء الــــدين الكاســــانيم دار الفكــــرم  .7
 هـ.4147م 4بيروتم لبنانم ط

هــ(م دار 811البناية شرن الهداية لممام بـدر الـدين أبـي محمـد محمـود العينـي )ت .8
مم وطبعـــة دار الكتـــب العلميـــة 4280-هــــ4100م 4الفكـــرم بيـــروتم لبنـــانم ط

 م.1000 -هـ 4110بتحقيق أيمن صال  شعبان م الطبعة األولى م 
هــ(م 872تاا التراجم في طبقات الحنفية: للشـيخ زيـن الـدين قاسـم بـن قطلوبغـا )ت .2

 م.4261بغدادم مطبعة العانيم 
لعـــي تبيـــين الحقـــائق شـــرن كنـــز الـــدقائقم لممـــام فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي الزي .40

هـ(م تحقيق: أحمد عزو عنايـةم منشـورات دار الكتـب العلميـةم 713الحنفي )ت
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 م.بلغة السالك: 1000-هـ4110م 4بيروتم لبنانم ط
تحفـــة الطـــالب بشـــرن تنقـــي  اللبـــابم لشـــيخ االســـالم أبـــي يحيـــى زكريـــا االنصـــاري  .44

هـــــ(م بهــــامش حاشــــية الشــــرقاويم شــــركة مكتبــــة 211الشــــافعي )المتــــوفي ســــن 
 م.4214-هـ4360ى البابي الحلبي واوالده بمصرم ومطبعة مصطف

تحفة المحتاا بشرن المنهاام للشـيخ االمـام شـهاب الـدين احمـد بـن حجـر الهيتمـي  .41
هـــ(م بهـامش حواشــي الشــرواني دار الفكــرم بــدون 273الشـافعي )المتــوفي ســنة 

 تاريخ.
عيل بـن تفسير القرآن العظيمم المعروف بتفسير ابن كثيرم لممام أبـي الفـداء إسـما .43

 هـ(م دار المفيدم بيروتم بدون تأريخ.771كثير القرشي )ت
 م. 1004التفسير الكبير للرازيم دار إحياء التراث العربيم الطبعة الرابعةم  .41
الجـــامع الحكـــام القـــرآنم البـــي عبـــداهلل محمـــد بـــن احمـــد االنصـــاري القرطبـــيم دار  .41

 لبنانم بدون تاريخ. –احياء التراث العربيم بيروت 
الجمل علـى شـرن مـنهج الطـالبم للشـيخ سـليمان الجمـلم المكتبـة التجاريـة حاشية  .46

 الكبرن بمصرم بدون تأريخ.
هـ(م مطبوع  مع نهايـة المحتـاام 4087حاشية الشبراملسي القاهري )المتوفي سنة  .47

-هــــــ4317شــــركة مكتبـــــة ومطبعـــــة مصـــــطفى البــــابي الحلبـــــي واوالده بمصـــــرم
 م. 4238

ئية في الشريعة اإلسالميةم بحـث مقـارنم ل سـتاذ حجية اإلقرار في األحكام القضا .48
مجيــد حميــد الســماكيةم رســالة ماجســتير م كليــة اادابم هيئــة الدراســات العليــا 

 م.4270-هـ4320بجامعة بغدادم 
ـــدر المختـــار شـــرن تنـــوير األبصـــارم للعالمـــة الحصـــكفيم دار الفكـــرم بيـــروت .42  -ال

 هـ.4386لبنانم الطبعة الثانيم 
لــدر المختــار علــى مــتن تنــوير االبصــارم للعالمــة محمــد امــين رد المحتــار علــى ا .10

ـــــوفي ســـــنة  ـــــاب عابـــــدينم )المت ـــــة ومطبعـــــة 4111الشـــــهير ب هــــــ(م شـــــركة مكتب
 م.4266-هـ4386مصطفى البابي الحلبي واوالده بمصرم
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رون المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ألبي الفضل محمود أبي  .14
 التراث العربيم بيروتم بدون تأريخ. الثناء االوسيم دار إحياء 

 هـ. 4101م 1روضة الطالبين: بيروتم المكتب االسالميم ط .11
ســنن الترمــذيم البــي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذيم تحقيــق: احمــد  .13

محمــد شــاكرم مكتبــة مصــطفى البــابي الحلبــي واوالده بمصــرم الطبعــة الثالثــةم 
 بدون تاريخ.

داود ســــــليمان بــــــن األشــــــعث األزدي السجســــــتاني  ســــــنن أبــــــي داودم لممــــــام أبــــــي  .11
 هـ(م منشورات دار الفكرم بدون تأريخ.171)ت

سنن ابـن ماجـهم للحـافظ أبـي عبـداهلل محمـد بـن يزيـد القزوينـي ابـن ماجـهم تحقيـق:  .11
 هـ.4371محمد فؤاد عبد الباقيم دار احياء الكتب العربية: سنة 

بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز ســير أعــالم النــبالءم لممــام أبــي عبــد اهلل محمــد  .16
الذهبيم تحقيق: شعيب األرناؤوط ومحمـد نعـيم العرقسوسـيم مؤسسـة الرسـالةم 

 هـ.4143م 2لبنانم ط-بيروت
شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــبم البــن العمــاد الحنبلــي م دار الكتــب العلميــةم  .17

 بدون تأريخ.
البــــابي  الشــــرن الصــــغير بهــــامش بلغــــة الســــالكم شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مصــــطفى .18

 م.4211-هـ4371الحلبي بمصرم الطبعة األخيرةم 
الشـــرن الكبيـــر علـــى مـــتن المقنـــعم للشـــيخ العالمـــة شـــمس الـــدين أبـــي الفـــرا عبــــد  .12

الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن احمد بن قدامـة المقدسـي )المتـوفى سـنة 
هـــــ(م مطبــــوع فــــي ذيــــل المغنــــي البــــن قدامــــةم منشــــورات المكتبــــة الســــفلية 681
 ة المنورة ومكتبة المؤيد بالطائفم بدون تاريخ.بالمدين

شــــرن منتهــــى اإلرادات م أو دقــــائق أولــــي النهــــى لشــــرن المنتهــــىم للشــــيخ العالمــــة  .30
 لبنانم بدون تأريخ. -منصور بن إدريس البهوتيم دار الفكرم بيروت

شــرن مــنهج الطــالب للشــيخ زكريــا األنصــاريم مطبــوع بهــامش حاشــية الجمــل علــى  .34
 م المكتبة التجارية الكبرن بمصرم بدون تأريخ.شرن منهج الطالب
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هــ(م تحقيـق: د. 116صحي  البخاريم محمد بن اسماعيل البخاري )المتوفى سـنة  .31
لبنانم الطبعـة الثالثـةم  -مصطفى ديب البغام دار ابن الكثيرم اليمامةم بيروت

 م.4287 -هـ 4107
هــ(م تحقيـق:  164صحي  مسلمم لالمام مسلم الحجـاا النيسـابوري )المتـوفى سـنة  .33

 محمد فؤاد عبد الباقيم طبعة دار احياء الكتب العربيةم الطبعة االولى.
طبقــات الحنفيــةم تــأليف اإلمــام عبــد القــادر بــن أبــي الوفــاء محمــد بــن أبــي الوفــاء  .31

 القرشيم منشورات مير محمد كتب خانهم كراتشيم بدون تأريخ.
بـن يوسـف الشـيرازيم تحقيـق: طبقات الفقهاءم لممام أبي إسحاق إبراهيم بن علـي  .31

 لبنانم بدون تأريخ.-خليل الميسم دار القلمم بيروت
الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةم البن قـيم الجوزيـةم مطبعـة المـدنيم القـاهرةم  .36

 بدون تأريخ.
العناية شرن الهدايةم لالمام اكمـل الـدين محمـد بـن محمـود البـابرتي )المتـوفى سـنة  .37

ديرم المطبعــــة الكبــــرن االميريــــة بمصــــرم الطبعــــة هـــــ( بهــــامش فــــت  القــــ 786
 هـ.4347االولى سنة 

الفتاون البزازية م لممام محمد بن محمد بن شهاب الكردري المعروف بـابن البـزاز  .38
هـ(م مطبوع بهامش الفتاون الهندية م دار صادر م بيـروت 817)المتوفى سنة 

 هـ.4340م مصورة عن نسخة بوالق المطبوعة سنة 
يخان أو الفتاون الخانيةم لممام فخـر الملـة والـدين الحسـن بـن منصـور فتاون قاض .32

هـــــ(م مطبــــوع بهــــامش الفتــــاون الهنديــــة م دار 121األوزجنــــدي )المتــــوفى ســــنة 
 هـ.4340صادر م بيروت م مصورة عن نسخة بوالق المطبوعة سنة 

الفت  المبين في طبقات االصوليين: ـاليف عبد اهلل مصطفى المراليم بيروتم  .10
 م.4271-هـ4321م 1ط

ــــيم دار الفكــــرم دمشــــق .14 ــــة الزحيل ــــدكتور وهب ــــهم لل ــــه االســــالمي وادلت ســــوريام  -الفق
 م.  4227 -هـ 4148الطبعة الرابعة 

الفوائُد البهيَّـُة فـي تـراُجِم الحنفيَّـِةم للعالمـة أبـي الحسـنات محمـد عبـد الحـي اللكنـوي  .11



 

111 

 ""ُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتيُمِعْيِن اْلُمْفِتي َعَلى َجَواِب اْلُمْستَْفِتي""  كتاب اإلقرار من كتابكتاب اإلقرار من كتاب

االسالمية مجلة جامعة االنبار للعلوم  م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  

 ون تأريخ.لبنان م بد-الهنديم دار المعرفة للطباعة والنشر م بيروت
القضــــاء ووســــائله فــــي الشــــريعة اإلســــالميةم تــــأليف األســــتاذ عبــــد العزيــــز شــــحاتهم  .13

 مصرم بدون تأريخ.
كتــــاب اإلقــــرار مــــن الحــــاوي للمــــاوردي دراســــة وتحقيــــقم للشــــيخ طــــاهر إســــماعيل  .11

 البرزنجي م بغدادم بدون تأريخ.
أطروحــة كتــاب اإلقــرار مــن المحــيط البرهــاني فــي الفقــه النعمــانيم دراســة وتحقيــقم  .11

 دكتوراه ل ستاذ الدكتور فرا توفيق الوليدم كلية العلوم اإلسالميةم بغداد.
كشـــاف القنـــاع عـــن مـــتن االقنـــاعم للشـــيخ العالمـــة منصـــور بـــن ادريـــس البهـــوتيم  .16

 السعودية بدون تاريخ. -منشورات مكتبة النصر الحديثةم الرياع
القســـطنطيني كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون: مصـــطفى بـــن عبـــد اهلل  .17

 م.4221-هـ4143الرومي الحنفي م بيروتم دارالكتب العلمية 
لسان الحكام م للشيخ إبـراهيم بـن أبـي الـيمن محمـد الحنفـيم شـركة مكتبـة ومطبعـة  .18

 م.4273-هـ4323مصطفى البابي الحلبي م القاهرةم الطبعة الثانيةم 
ريم طبعــة لسـان العــربم محمــد بــن مكــرم بــن أبـي الحســين المعــروف بــابن االنصــا .12

 دار المعارفم بدون تاريخ.
المبسوطم لالمام أبي بكر محمد بن احمـد بـن أبـي سـهل السرخسـي )المتـوفى سـنة  .10

 هـ.4311هـ(م مطبعة السعادة بمصرم اول طبعة لهذا الكتاب سنة 120
مجمع األنهر شرن ملتقى األبحرم للشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن  .14

 هـ.4317مطبعة العثمانيةم سليمان المعروف بشيخ زادهم ال
المحلــىم لممــام أبــي محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظــاهري األندلســي  .11

 هـ(م دار اافاق الجديدة م بيروت م لبنان م بدون تأريخ.116)ت
مختار الصحانم لالمـام محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي )المتـوفى سـنة  .13

 م.  4283 -هـ 4103يت هـ(م منشورات دار الرسالةم الكو 666
ـــــداهلل الحـــــاكم النيســـــابوري  .11 ـــــي عب ـــــى الصـــــحيحين لالمـــــام الحـــــافظ أب المســـــتدرك عل

لبنــــانم بــــدون  -هـــــ(م نشــــر دار الكتــــاب العربــــيم بيــــروت101)المتــــوفى ســــنة 
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 تاريخ.
المصبان المنير في لريب الشرن الكبير للرافعـي: تـأليف العالمـة احمـد بـن محمـد  .11

 هـ(م بيروتم المكتبة العلميةم بدون تأريخ.770بن علي المقر  الفيومي )ت
هــ(م بيـروتم دار 616معجم البلدان: ياقوت بـن عبـد اهلل الحمـوي أبـو عبـد اهلل )ت .16

 الفكر.
معجـــم المـــؤلفين : عمـــر رضـــا كحالـــةم بيـــروتم دار احيـــاء التـــراث العربـــيم بـــدون  .17

 تأريخ.
سنة  معجم مقايس اللغةم البي الحسين احمد بن فارس بن زكريا )المتوفى .18

لبنانم  –هـ( تحقيق: عبدالسالم محمد هارونم دار الفكرم بيروت 321
 م.4276-هـ4322

معين المفتي على جواب المستفتيم لممام شمس الدين محمد بن عبد اهلل  .12
الخطيب الغزي التمرتاشي الحنفيم نسخة مخطوطة في المكتبة القادرية 

 فقه حنفي. 370ببغداد برقم 
احمــد بــن حنبــلم لالمــام العالمــة موفــق الــدين أبــي محمــد المغنــي فــي فقــه االمــام  .60

هــــ(م منشــــورات 610عبـــداهلل ابـــن احمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة )المتـــوفي ســـنة 
 المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ومكتبة المؤيد بالطائفم بدون تاريخ.

مغنــي المحتــاا إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاام للعالمــة الشــيخ محمــد الشــربيني  .64
 يبم طبعة دار الفكرم بيروتم بدون تأريخ.الخط

مواهب الجليل لشرن مختصر خليل البي عبـداهلل محمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن  .61
هــــ(م منشـــورات 211الطرابلســـي المغربـــي المعـــروف بالحطـــاب )المتـــوفي ســـنة 

 ليبيام دون تاريخ. –مكتبة النجان طرابلس 
ـــة الكويـــتم الموســـوعة الفقهيـــة الصـــادرة عـــن وزارة االوقـــاف والشـــ .63 ؤون الدينيـــة بدول

 باشراف د. عبدالستار أبو لدةم طبعة ذات السالسل.
نهايــة المحتــاا إلــى شــرن المنهــاام لالمــام شــمس الــدين محمــد بــن العبــاس احمــد  .61

الرملـــــي المصـــــري االنصـــــاري المعـــــروف بالشـــــافعي الصـــــغير )المتـــــوفي ســـــنة 
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االسالمية مجلة جامعة االنبار للعلوم  م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  

-هــــ4317هــــ(م شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة البـــابي الحلبـــي واوالده بمصـــرم 4001
 م.4238

الهداية شرن بداية المبتد : لشيخ االسـالم برهـان الـدين أبـي الحسـن علـي بـن أبـي  .61
هــــ(م المكتبـــة اإلســـالميةم 123بكـــر بـــن عبـــد الجليـــل الراشـــداني المرلينـــاني )ت

 بيروتم بدون تأريخ.
 هـ.4332هدية العارفين : اسماعيل باشا البغداديم بيروتم دار الفكرم  .66
الشــريعة اإلســالميةم تـأليف الــدكتور محمـد مصــطفى الزحيلــيم وسـائل اإلثبــات فـي  .67

 4/2م: 4281-هـــ4101مكتبــة دار البيــانم دمشــقم ســوريام الطبعــة األولــىم 
– 40. 

 


