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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف املر�سلني، �سيدنا حممد وعلى 

اآله و�سحبه ومن تبعه باإح�سان اإلى يوم الدين. وبعد،،
 فاإنه مما ل يدع جماًل لل�سك اأن من اأهم املو�سوعات التي ينبغي اأن يلم بها القانونيون 
للعمل  الطريق  بداية  الإثبات هو  قواعد  فهم  فاإن  الإثبات وقواعده، ولذا  م�سائل  هي 
القانوين اجليد والفعال، وهو املو�سل اإلى حفظ احلقوق من ال�سياع، ورد املظامل اإلى 

اأ�سحابها. فبغري دليل واإثبات ي�سبح احلق بال قوة حتميه.
 ول يخفى على ب�سري طبيعة النف�س الب�رشية التي متيل اإلى ال�سهوات، وحب املال 
والطمع فيما عند النا�س، مما ينتج عنه الكثري من اخلالفات واملنازعات التي حتتاج اإلى 
الإثبات  خالل  من  الدليل  دور  يربز  وهنا  حقه،  حق  �ساحب  كل  لياأخذ  فيها  الف�سل 
ب�سالح  ذلك  يف  مت�سلحا  حقه  وجود  على  الدليل  اإقامة  حق  �ساحب  كل  لي�ستطيع 
اأدلة وبراهني،  التقوى، لأن القا�سي يف النهاية ب�رش، ول يحكم اإل مبا يتوفر لديه من 
ولذا يحذرنا الر�سول الكرمي -�سلى اهلل عليه و�سلم- من اأكل اأموال النا�س بالباطل من 
�سلمة: عن  اأم  القول، ففي حديث  اأو ف�ساحة يف  باأدلة واهية،  العدالة  ت�سليل  خالل 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )اإمنا اأنا ب�رش واإنكم تخت�سمون اإيل ولعل بع�سكم اأن 
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يكون اأحلن بحجته من بع�س واأق�سي له على نحو مما اأ�سمع فمن ق�سيت له من حق اأخيه 
�سيئا فال ياأخذ فاإمنا اأقطع له قطعة من النار())).

الدليل  اأمام  القا�سي  الإثبات وحجيته فال ميلك  ن�ستو�سح قوة   ومن هذا احلديث 
القانون  بها  يعرتف  حجة  الدليل  هذا  اأن  طاملا  اإليه  ت�سري  مبا  يحكم  اأن  اإل  والإثباتات 
ف�ساحب احلق الذي ل ميلك دليال على حقه ي�سبح حقه هذا هو والعدم �سواء، فكم 
واإقامة  حقوقهم  اإثبات  عن  عجزوا  اأ�سحابها  لأن  �سلبت  واأموال  �ساعت  حقوق  من 

الدليل عليها.
الأ�س�س  من  جملة  توافر  من  لبد  كان  احلق،  واإحقاق  العدالة  اإق��رار  اأجل  ومن   
لرتبية  وذلك  والأخ��الق،  العقيدة  على  الق�ساء  اعتماد  منها:  الإ�سالم،  يف  للق�ساء 
على  املهيمن  واخللقي  الديني  الوازع  واإعداد  النف�س،  وتهذيب  والوجدان،  ال�سمري 
�سري الدعوى. وكذا كان لبد من وجود الق�ساء و�رشورته يف كل دولة، باعتباره من 
التخا�سم  يف  الدولة  من  قوته  وي�ستمد  بل  امللك،  اأ�سا�س  العدل  اإذ  دولة،  كل  لوازم 
اأخرياً من ا�ستقالل الق�ساء عن غريه  واإ�سدار الأحكام وا�ستيفاء احلقوق، وكان لبد 
اأمر  اختلط  ما  اإذا  موؤثرات ميكن وجودها  اأية  عن  بعيداً  العدل  ليتحقق  ال�سلطات  من 

الق�ساء بغريه من ال�سلطات))). 
 وبالتايل فاإن م�ساألة الإثبات من اأهم امل�سائل التي ل ميكن ل�ساحب دعوى اأن يرتكها 
فقبل اأن تطالب بحقك اأوجد الدليل عليه، واأقم احلجة على وجوده، واإل فلي�س لك فيه 

من طلب، ولي�س لك اإليه من غايه.
)�سحيح  �ملخت�سر  �ل�سحيح  �جلامع  �جلعفي،  �لبخاري  عبد�هلل  �أب��و  �إ�سماعيل  بن  حممد  �لبخاري:   (((
�لبخاري)، طبعة د�ر �بن كثري، �ليمامة – بريوت، �لطبعة �لثالثة، 407) – 7)9)م، حتقيق: د. م�سطفى 

ديب �لبغا، 6/)))).
�لزحيلي: وهبة، �لفقه �لإ�سالمي و�أدلته، طبعة د�ر �لفكر، 6/)74 وما بعدها.  (((
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 وهذا ما يجعل من نظرية الإثبات اأهم النظريات لدى الق�ساء، لأنها اأكرث النظريات 
تطبيقاً يف املحاكم، وياأتي على راأ�س اأدلة الإثبات الإقرار، والذي يعترب �سيد الأدلة.

اأ�سباب اختيار املو�سوع واأهميته:
 ياأتي على راأ�س اأ�سباب اختيار هذا البحث الذي يبني حجية الإقرار يف الإثبات يف 
النظام ال�سعودي الرغبة يف تقدمي الفائدة لكل مهتم بهذا ال�ساأن قا�سياً، اأو مدافعاً عن 
املظلومني، اأو باحثاً يف العلوم القانونية، اأو طالباً للعلم ب�سفة عامة، وبياناً لدليل من 

اأدلة الإثبات الهامة والقاطعة يف ح�سم النزاع وانق�ساء اخل�سومة.
وتكمن اأهمية مو�سوع حجية الإقرار يف الإثبات يف النظام ال�سعودي يف الآتي:

اأوًل: اأن الإقرار هو �سيد الأدلة ومن ثم ينبغي الوقوف على كافة الأحكام املتعلقة به 
وبيانها ب�سكل وا�سح يف ظل نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي.

تف�سيل  واأفا�ست يف  بينت  التي  الإ�سالمي  الفقه  اأحكام، وقواعد  بيان ف�سل  ثانياً: 
م�سائل الإقرار.

ثالثاً: املقارنة بني ن�سو�س النظام ال�سعودي، وبع�س الأنظمة العربية اإذا دعت احلاجة 
لتحقيق نوٍع من املقارنة التي تعطي القارئ فائدة نافعة.

 خطة �لبحث

 لقد ا�ستملت خطة البحث على مقدمة ومبحث متهيدي وثالثة مباحث اأ�سلية وخامتة 
 املقدمة: �سملت اأهمية املو�سوع و�سبب اختياره وخطة البحث.

 املبحث التمهيدي: تعريف االإثبات واأهميته.
 وفيه مطلبان:

 املطلب الأول: تعريف الإثبات.
 املطلب الثاين: اأهمية الإثبات.
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 املبحث االأول: تعريف االإقرار وخ�صائ�صه.
 وفيه مطلبان:

 املطلب الأول: تعريف الإقرار.
 املطلب الثاين: خ�سائ�س الإقرار

 املبحث الثاين: �صروط �صحة الإقرار واأنواعه.
 وفيه مطلبان:

 املطلب االأول: �رشوط �ضحة االإقرار.
 املطلب الثاين: اأنواع الإقرار.

 املبحث الثالث: حجية الإقرار يف الإثبات.
 وفيه مطلبان:

 املطلب الأول: حجية الإقرار الق�سائي يف الإثبات.
 املطلب الثاين: حجية الإقرار غري الق�سائي يف الإثبات.

 اخلامتة: وتتناول اأهم نتائج البحث.
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املبحث التمهيدي
تعريف الإثبات واأهميته

اإلى مطلبني:  املبحث  تق�سيم هذا  فينبغي  الإثبات واأهميته،  للوقوف على مفهوم   
النحو  على  وذلك  الإثبات،  لأهمية  الثاين  ويخ�س�س  الإثبات،  تعريف  الأول  ي�سمل 

التايل:

�ملطلب �لأول: تعريف �لإثبات

 للوقوف على حقيقة ومفهوم الإثبات، فاإن الأمر ي�ستدعي التعر�س ملفهوم الإثبات 
يف اللغة، ثم يف ال�سطالح القانوين:

تعريف �لإثبات لغة: 

وثبوتاً،  ثباتاً  يثبت  ال�سيء  ثبت  يقال  ثبت.  مادة  من  م�ستق  اللغة:  يف  الإثبات   
ته اأقامها  ة والبيّنة وثابته واأثبته: عرفه حق املعرفة، واأثبت حجَّ والثبت )بالتحريك( احلجَّ

واأو�سحها)3)، ويقال ل اأحكم اإل بثبت اأي بحجة)4).
تعريف �لإثبات فقها وقانونًا: 

الفقه  يف  ومعناه  اللغوي،  املعنى  بني  الإثبات  معنى  يف  كبري  فرق  هناك  لي�س   
الإ�سالمي �سحيح اأن الفقهاء القدامى مل يعّرفوا الإثبات كم�سطلح، ولكنهم تكلموا يف 
كتبهم عن الق�ضاء واأحكامه والبينات واأنواعها، وبالتايل فهناك ارتباط وثيق بني املعنى 

�بن منظور: �أبو �لف�سل جمال �لدين بن مكرم بن منظور �لأفريقي �مل�سري، ل�سان �لعرب، »مادة ثبت«،   (3(
باب �لتاء، ف�سل �لثاء، )/0)، طبعة د�ر �سادر بريوت.

�ململكة   � �لثالث  �لكتاب   � �لت�سريع �جلنائي  كتب  �سل�سة  من�سور يف  � بحث  �إبر�هيم  بن  �بن جبري: حممد   (4(
�لعربية �ل�سعودية وز�رة �لد�خلية مركز �أبحاث مكافحة �جلرية �لريا�ص 4)9) �ص0)).
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الدليل،  اإقامة  حول  فيها  الإثبات  معنى  يدور  اإذ  املعنى،  هذا  يف  وال�رشعي  اللغوي، 
واحلجة والربهان على �سحة ما يدعيه املدعي اأمام الق�ساء بالطرق امل�رشوعة، وفيما يلي 

نورد بع�س الجتهادات الفقهية والقانونية يف تعريف الإثبات: 
تعريف الإثبات من الناحية الفقهية:

حددتها  التي  بالطرق  الق�ساء  اأمام  احلجة  »اإقامة  باأنه:  الزحيلي  حممد  د.  عرفه   
ال�رشيعة على حق، اأو واقعة ترتتب عليها اآثار �رشعية))).

الدليل  اإقامة  الإثبات:  اأن  الفقهاء  الفقهية: »ويوؤخذ من كالم  املو�سوعة   وجاء يف 
ال�رشعي اأمام القا�سي يف جمل�س ق�سائه على حق اأو واقعة من الوقائع«)6).

تعريف �لإثبات قانونًا:

عرفه الدكتور ال�سنهوري باأنه: »هو اإقامة الدليل اأمام الق�ساء بالطرق التي حددها 
القانون على وجود واقعة قانونية ترتب اآثارها)7).

 وهذا التعريف يخت�س فقط بالإثبات الق�سائي ذلك اأن الإثبات قد يكون ق�سائيا، 
وقد يكون غري ق�سائي، فالإثبات الق�سائي هو: الذي يتم عن طريق تقدمي الدليل اأمام 
العام،  باملعني  الإثبات  يختلف عن  املوفقني - وهو يف هذا  اأو  املحكمني  اأو  الق�ساء 
)الإثبات غري الق�سائي( اأي ذلك الإثبات املجرد من كل قيد، ول يكون اأمام الق�ساء 
النوعني الأخريين من الإثبات  التاريخي فكل من هذين  العلمي، والإثبات  كالإثبات 

يتم باأي و�سيله كانت بحثا عن احلقيقة املجردة.
 والإثبات الق�سائي مبعناه القانوين، يتعني اأن ين�سب على وجود واقعة قانونية اأو 
�لزحيلي: حممد م�سطفى، و�سائل �لإثبات يف �ل�سريعة �لإ�سالمية، )/))، طبعة دار البيان، دم�شق، ط)   (((

4)4)ه�، 994)م.
�ملو�سوعة �لفقهية، �إ�سد�ر وز�رة �لأوقاف و�ل�سئون �لإ�سالمية، �لكويت، )/)3)، ط)، 404)ه�- 3)9)م.  (6(

�ل�سنهوري: عبد�لر�زق �أحمد، �لو�سيط يف �سرح �لقانون �ملدين �جلديد، )/3)، نظرية �للتز�م بوجه عام   (7(
–�لإثبات- �آثار �للتز�م، د�ر �لن�سر للجامعات �مل�سرية 6)9)م.
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اأن حمل الإثبات لي�س هو احلق املتنازع عليه، بل حمله الواقعة القانونية  نفيها، ذلك 
املن�سئة لهذا احلق �سواء اأكانت هذه الواقعة عمال قانونيا، اأي ت�رشفا قانونيا كالبيع اأو 

الوكالة، اأم كانت واقعة مادية كالعمل غري امل�رشوع.
على  مبا يجب  الأمر  تعلق  �سواء  الق�سائي  الإثبات  هو  املقام  هذا  يهمنا يف  والذي   
اأو بتقدمي الو�سيلة املنا�سبة لإقناع القا�سي، وعلى حد تعبري الفقيه  اأن يقوم به،  اخل�سم 
يتم  التي  بالنتيجة  اأخرياً  الأمر  اأو تعلق   « العقل  اإقناع  اإلى  الفرن�سي دوما »كل ما يوؤدي 
احل�سول عليها، والتي بها ميكن القول باأن الإثبات قد مت، واأن �سحة الإدعاء قد تاأكدت))). 
 وكما هو وا�سح من خالل التعريف ال�سابق اأن الإثبات الق�سائي مقيد يف طرقه عك�س 
ملزم  ا�ستقام  ما  متى  الق�سائي  الإثبات  اأن  كما  القيود،  من  الطليق  الق�سائي  غري  الإثبات 
وحمل  القانونية.  النتائج  من  الإثبات  هذا  اإليه  يوؤدي  مبا  يق�سي  اأن  عليه  فيتعني  للقا�سي، 
الإثبات هو: امل�سدر القانوين الذي ين�سئ احلق املدعى به، ولي�س هو احلق املدعى به بعينه)9).

فالإثبات وفقا لهذا التعريف يتميز بعدة خ�سائ�س ميكن اإجمالها فيما يلي:
اأو  النزاع  الواقعة حمل  لتاأكيد وجود  القانون  بها  يعتد  التي  الوحيدة  الو�سيلة  اأنه    -1
عدم وجودها، ومن ثم اإم�ساء الآثار القانونية املو�سوعية املرتتبة على تلك الواقعة. 
وبالتايل فاإن تاأكيد وجود الواقعة حمل النزاع اأو نفيها ل ُيقبل من غري اإثبات، كاأن 

يعتمد القا�سي يف حكمه على ف�ساحة اخل�سم وقوة عبارته، ونحو ذلك.
يتعني اأن يتم الإثبات بالطرق التي حددها القانون؛ ذلك اأن املنظم يحدد طرق    -2
ملزم  هو  كما  للخ�سوم  ملزم  حتديد  وهو  تقدميها،  وطريقة  املختلفة  الإثبات 
ر�جع يف هذ� �ملعاين: �أبو �لوفا، �أحمد، �لتعليق على ن�سو�ص قانون �لإثبات، حتقيق: د. طلعت دويد�ر، طبعة   (((
994)م من�ساأة �ملعرف �لإ�سكندرية، �ص))، تناغو: �سمري، �أحكام �للتز�م و�لإثبات، طبعة ))/9)9)م، 

فقرة )43، �ص))).
�ل�سنهوري: عبد�لرز�ق �ل�سنهوري: �لو�سيط يف �سرح �لقانون �ملدين، نظرية �للتز�م بوجه عام، �لإثبات،   (9(

�آثار �لإثبات، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي بريوت لبنان )/4).
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للقا�سي، بحيث ل يحق للخ�سوم ال�ستناد يف دعواهم اإلى غري طرق الإثبات 
املقبولة نظاما، اأو اأن يخالفوا �سوابط النظام يف عملية الإثبات اأمام الق�ساء، 

فاإن فعلوا مل يجز للقا�سي اأن يقبل ما قدموه من اأدلة.
 ويف هذا اجلانب يبدو وا�سحا اخلالف اجلوهري بني )الإثبات العلمي والإثبات 
والتاريخية،  العلمية  احلقائق  اإثبات  يف  قيد  كل  من  بالتحرر  يتميز  والذي  التاريخي( 

و)الإثبات الق�سائي( الذي يعد الإقرار اأحد و�سائله وهو حمور درا�ستنا. 

�ملطلب �لثاين: �أهمية �لإثبات

 ل يخفى على اأحد اأهمية الإثبات يف الدعوى حيث ل ميكن الف�سل يف اأي دعوى 
ما مل يتوفر فيها اأدلة مقبولة، وم�رشوعة ت�سلح للف�سل يف الدعوى. 

يوؤكد جدية  ما  الأدلة  فيها من  الدعوي ما مل يو�سح  تقبل  النظم ل   بل جند بع�س 
الدعوى باإرفاق كافة امل�ستندات، وتبيان الأدلة الأخرى التي يعتمد عليها لإثبات دعواه، 

مثل ذكر ال�سهود، وملخ�س ملا �سي�سهدون به بعري�سة الدعوى. 
املدين  ال�سعيدين  على  بالغ  باهتمام  الإثبات  نظرية  حظيت  فقد  الإثبات  ولأهمية   
واجلنائي يف كل من الفقه الإ�سالمي والنظام الو�سعي. بل جند الفقهاء امل�سلمني قد ربطوا 
البينة بالدعوى، ففي الغالب يف مناق�ستهم تقرتن الدعوى بالبينة)0))، ولأهميتها يقال اإن 
احلق املجرد من دليله ي�سبح عند املنازعة فيه هو والعدم �سواء))))، اأي ي�ستوي احلق عند 
عدم وجود دليله مع حق معدوم فاحلق يظل غري ذي قيمة اإذا مل يقم مدعيه الدليل عليه. 

�ملحاكم  يف  �ملعا�سر  وتطبيقها  �لإ�سالمي  �لفقه  يف  �ملر�فعات  �أحكام  عبد�هلل،  بن  حميد�ن  �حلميد�ن:   ((0(
�ل�سرعية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية � �لريا�ص 0)4)ه� �ص93).

�لالتينية  �لنظم  بني  مقارنة  در��سة  �جلنائية  �مل��و�د  يف  لالإثبات  �لعامة  �لنظرية  �أحمد،  عبد�هلل  هاليل  �أحمد:   ((((
و�جلرمانية و�ل�سرت�كية و�لجنلو�سك�سونية و�ل�سريعة �لإ�سالمية � مطبعة �لن�سر �لذهبي �لطبعة �لأولى 7)9) � �ص0).
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 وتكمن اأهمية الإثبات الق�سائي يف كون الإثبات من اأهم واأدق امل�سائل التي تواجه 
قواعد  اإن  اإذ  ؛  العدالة  وحتقيق  اخل�سومات،  يف  الف�سل  وظيفة  يوؤدي  وهو  القا�سي 
اإلى ك�سف احلقيقة التي تتج�سد يف مظهرها النهائي يف احلكم  الإثبات تهدف عموماً 
الذي ي�سدره القا�سي يف الدعوى املعرو�سة عليه، اأو ما يعرب عنه )باحلقيقة الق�سائية(. 
الق�سائية،  التقريب بني احلقيقة ال�رشعية، واحلقيقة  لذا تعمل ال�رشيعة الإ�سالمية على 
من  ذلك  ويت�سح  الغيوب،  لعالم  البواطن  تاركة  الأمور،  بظواهر  ذلك  يف  م�ستعينة 
ال�رشيعة  اأحكام  مع  متفقاً  يكون  واأن  لبد  الإ�سالمي  الفقه  الدعوى يف  مو�سع  جعل 
ال�رشعي ل  للحكم  الدعوى مظهراً  القا�سي يف  واعتبار حكم  ولو ظاهراً  الإ�سالمية، 
من�سئاً له))))، لذلك قيل باأن احلكم هو عنوان احلقيقة ومظهرها، اإل اأن احلكم اأو احلقيقة 
الق�سائية ل ياأتي دائما مطابقاً حلقيقة الواقع )احلقيقة الواقعية(، فقد يح�سل التعار�س 

بينهما الأمر الذي ي�سكل خطراً على ا�ستقرار املعامالت واإهدارا للعدالة يف املجتمع.
لتحقيق  الأوحد  ال�سبيل  هي  تعترب  والتي  الإثبات  مب�ساألة  العناية  لزمت  هنا  ومن   
الذي  الأمر  والق�سائية،  الواقعية  احلقيقتني  بني   - التقارب  الأقل  على  – اأو  التطابق 

ي�سب يف النهاية يف �سالح حماية احلق ذاته من ال�سياع ومن تغول الآخرين.
 فاحلق اأيا كان، يرتبط من الناحية الواقعية بالقدرة على اإثباته؛ اإذ ل ميكن التمتع بحق ما 
دون اإقامة الدليل عليه عند النزاع. فالدليل وحده هو الذي يظهره ويجعل �ساحبه ي�ستفيد منه، 

كما اأن القا�سي ل يق�سي باحلق املدعى به اإل اإذا ثبت اأمامه بالدليل الذي رتبه القانون له)3)). 
 ولكن بالرغم من هذا التالزم واالرتباط الوثيق بني احلق والدليل عليه، فاإن الدليل 
يف احلقيقة هو �سيء خمتلف عن احلق ذاته؛ فهو ل يعدو اأن يكون جمرد و�سيلة لإثبات 

و��سل: ن�سر فريد، نظرية �لدعوى و�لإثبات يف �لفقه �لإ�سالمي، د�ر �لنه�سة �لعربية، 979)م، �ص9.  ((((
قانونية تطبيقية مقارنة،  �لإثبات، در��سة فقهية  �لإثبات، در��سة  لقانون  �ملدخل  �أحمد،  دفع �هلل: حيدر   ((3(

�لطبعة �لأولى 999)، �ص9).
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وجود احلق ب�رشوطه واأو�سافه، فلو كان الدليل باطال مثال فاإن ذلك ل يحول دون اإثبات 
احلق بدليل اآخر.

 ولتو�سيح ذلك، فاإن الإثبات اإمنا يرد على م�سدر احلق، ل علي احلق ذاته، وم�سدر 
احلق كما هو معلوم قد يكون ت�رشفا قانونيا اأو واقعة قانونية، اأما احلق ذاته فال يكون 

حمال لالإثبات بل هو الهدف الذي يرمي اإليه �ساحب احلق من الإثبات.
املنتجة يف  القانونية  الواقعة  الدليل على  اإقامة  به  يق�سد  اإمنا  الإثبات  اإن  والقاعدة   
اأي�سا ؛ لن هذا  القانوين  الت�رشف  ال�سامل للواقعة، والذي يت�سمن  باملعنى  الدعوى 
الت�رشف القانوين يف حقيقته ل يعدو اأن يكون واقعه اإرادية ترتب اآثاراً قانونية، وينبني 
القا�سي واجباً  القانونية؛ لأن على  القاعدة  اأن الإثبات ل يرد على  القاعدة  على هذه 
له تطبيقها. ويرتتب على ذلك  باأحكامه حتى يت�سنى  القانون والإحاطة  اأ�سا�سياً مبعرفة 
اأن العجز عن اإثبات م�سدر احلق من �سانه اأن يوؤدي اإلى عدم وجود احلق اأمام الق�ساء 

كحقيقة ق�سائية ولو كان له وجود يف احلقيقة والواقع.
 ويف الواقع فاإن كثرياً من الق�سايا يخ�رشها اأ�سحابها، في�سيع احلق على اأحدهم ل 
لأنه مدٍع كاذب؛ بل لأن حقه الذي يطالب به بال دليل هو ج�سد ل روح فيه ول نفع منه، 
ولهذا فقد ا�ستقر عند الفقهاء اأن الإثبات يعترب مبثابة �رشيان احلياة للحق، واأن احلق الذي 
يعجز �ساحبه عن الإثبات هو والعدم �سواء، وتواترت اأقوالهم على: »اأن الدليل هو 
قوة احلق«. واأن »ما ل دليل عليه هو والعدم �سواء«. واأنه »ي�ستوي حق معدوم وحق 

ل دليل عليه«)4)).

�سائر  تقنينات  مقارنا  �مل�سري  �لقانون  يف  �ملدنية  �ملو�د  يف  و�إجر�ء�ته  �لإثبات  �أ�سول  �سليمان،  مرق�ص:   ((4(
�ملرجع  �سمري،  تناغو:   ،((( فقرة  6)9)م،  والتوزيع  والن�شر  للطباعة  الكتب  عامل  ط  العربية،  البالد 
مطبعة  �لقاهرة،  �ملدنية،  �ملو�د  يف  �لإثبات  فرج،  �ملنعم  عبد  �ل�سدة:  �ص)))،   ،(437( فقرة  �ل�سابق، 

م�سطفى �حللبي، عام ))9)م، فقرة ))).
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اأمام  الدليل علي م�سدره  يقم  ما مل  قيمة،  يتجرد من كل  اأن احلق   وخال�سة ذلك كله 
الق�ساء وفقا ملا قرره املنظم من قواعد الإثبات، �سواء اأكان م�سدر ذلك احلق قانونيا اأم مادياً.
احلقوق  اإلى  متتد  ولكنها  وحدها،  املالية  احلقوق  على  الإثبات  اأهمية  تقت�رش  ول   
غري املالية، كاحلقوق النا�سئة عن الزواج والن�سب اأي ما يعرف بالأحوال ال�سخ�سية، 
وكذا احلق يف اجلن�سية يف جمال القانون الدويل اخلا�س، كما ل تقت�رش اأهمية الإثبات 
على القانون املدين وحده، واإمنا متتد كذلك اإلى �سائر فروع القانون كالقانون الإداري 

والتجاري واجلنائي)))). 
واأهمية الإثبات يف امل�سائل اجلنائية اأكرث و�سوحا من امل�سائل املدنية. ذلك اأن القا�سي 
اجلنائي ل يف�سل يف الدعوى اإل بدليل اإثبات قاطع يربر به الإدانة اأو الرباءة، والقا�سي 
اأخرى  ناحية  ناحية، ومن  اأداوؤه هذا من  به  يناط  فاإمنا يقوم بواجب  عندما يفعل ذلك 
اإر�ساء للجانب الإن�ساين يف الطبيعة الب�رشية باأن ير�سي �سمريه عندما يوازن بني الأدلة 
التي مع اأو �سد املتهم قبل اأن يحكم يف الق�سية حمل البحث)6)). وعموما فاإن لالإثبات 

عدة طرق يحددها النظام. 
اأن  ال�سعودي اجلديد لعام 1435ه�)7))، جند  ال�رشعية  املرافعات   وبالنظر يف نظام 
يف  وال�سكلية  املو�سوعية  ناحيتها  يف  الإثبات  قواعد  بني  جمع  قد  ال�سعودي  النظام 
هذا النظام، �ساأنه �ساأن كثري من الدول التي جمعته يف قانون املرافعات، وحر�ساً على 
1435ه�،  لعام  ال�رشعية  املرافعات  نظام  يف  ال�سعودي  امل�رشع  رتب  الإثبات،  اأهمية 
�لنظرية  �إ�سماعيل،  غامن:  �سابق، �ص4)،  مرجع  �لإثبات،  قانون  ن�سو�ص  على  �لتعليق  �أحمد،  �لوفا:  �أبو   ((((
�لعامة لاللتز�م، �أحكام �للتز�م و�لإثبات، مكتبة عبد�هلل وهبه، طبعة 967)م، �جلزء �لثاين، فقرة 93)، 
قارن يف ذلك: د. �سمري تناغو، �ملرجع �ل�سابق، فقرة 3، حيث يرى �سيادته �أن نطاق تطبيق قو�عد �لإثبات 

�ملن�سو�ص عليها يف قانون �لإثبات �إمنا يقت�سر على �حلقوق �ملالية وحدها.
�أحمد: هاليل �أحمد، �ملرجع �ل�سابق �ص)).  ((6(

بتاريخ   (((( رق��م  �ل����وزر�ء  جمل�ص  ب��ق��ر�ر  �ل�����س��ادر  �جل��دي��د،  �ل�سعودي  �ل�سرعية  �مل��ر�ف��ع��ات  نظام   ((7(
)/)/)43)ه�، و�مل�سادق عليه باملر�سوم �مللكي �لكرمي رقم )م/)) بتاريخ ))/)/)43)ه��.
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ثمانية ف�سول، �سملت بجانب قواعد الإثبات  التا�سع على  الباب  قواعد الإثبات يف 
الإجراءات ال�سكلية التي يجب اإتباعها يف الإثبات. وعموما فاإن الرتتيب الذي اأخذ به 
امل�رشع ال�سعودي مل يكن جزافاً، اإمنا كان ترتيبا منطقياً كافيا وافياً، ابتداأه بالإقرار الذي 
هو مناط البحث، ثم اليمني، ثم املعاينة، وال�ضهادة )�ضهادة ال�ضهود(، ثم بينة اخلبري، ثم 

الكتابة )املحررات الر�سمية والعرفية (، واختتمها بالقرائن.

املبحث الأول
تعريف الإقرار وخ�شائ�شه

 يت�سمن هذا املبحث الوقوف على حقيقة الإقرار، وبيان خ�سائ�سه التي يتميز بها 
يتعر�س  اإلى مطلبني الأول:  تق�سيمه  ي�ستدعي  الإثبات الأخرى، مما  اأدلة  عن غريه من 

لتعريف الإقرار، والثاين: يت�سمن خ�سائ�س الإقرار، وذلك على النحو التايل:

�ملطلب �لأول: تعريف �لإقر�ر

به، فهو مقر،  اإذا اعرتف  اإقراًرا:  يقر  بال�سيء  اأقر  يقال:  الإقرار لغة: هو العرتاف 
مَفمَ ِبِه)))) وهو اإخباٌر بحقٍّ لآخر عليه والإخبار عما �سبق)9)).  اأمَقمَرَّ ِباحْلمَقِّ اْعرتمَ ومَ

ينظر: �لر�زي: زين �لدين �أبو عبد �هلل حممد بن �أبي بكر �لر�زي، خمتار �ل�سحاح: حتقيق: يو�سف �ل�سيخ   ((((
 / �لطبعة: �خلام�سة، 0)4)ه�  – �سيد�،  �لنموذجية، بريوت  �لد�ر   - �لع�سرية  �ملكتبة  �لنا�سر:  حممد، 
999)م، �ص0))، �لبعلي: حممد بن �أبي �لفتح بن �أبي �لف�سل �لبعلي، �أبو عبد �هلل، �سم�ص �لدين، �ملطلع 
على األفاظ املقنع، حتقيق: حممود الأرناوؤوط ويا�شني حممود اخلطيب، النا�شر: مكتبة ال�شوادي للتوزيع، 

�لطبعة: �لطبعة �لأولى 3)4)ه� - 003) م، �ص)0).
�لكتب  د�ر  �لنا�سر:  �لتعريفات،  كتاب  �جلرجاين،  �ل�سريف  �لزين  علي  بن  حممد  بن  علي  �جلرجاين:   ((9(

�لعلمية بريوت –لبنان، �لطبعة: �لأولى 403)ه� -3)9)م، �ص33.
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 )تعريف الإقرار يف ا�سطالح الفقهاء( اختلفت تعاريف الفقهاء لالإقرار ا�سطالحاً 
بح�سب اختالف مذاهبهم على النحو التايل:

اإخبار  �صرعًا:   « احلنفي)0)):  احل�صكفي  بن علي  احلنفية: عرفه حممد  تعريف  اأواًل: 
بحق عليه للغري «)))).

كما ُعّرف باأنه: اإخبار عن ثبوت احلق للغري على نف�سه)))).
ثانيًا: تعريف املالكية: عرفه اخلر�صي)3)) باأنه: »خرب يوجب حكم �صدقه على قائله 

بلفظه، اأو لفظ نائبه«)4)).
وعرفه ابن فرحون)))) باأنه: الإخبار عن اأمر يتعلق به اأمر الغري)6)).

كما ُعّرف باأنه: االعرتاف مبا يوجب حقا على قائله ب�رشوط)7)).

�أ�سويل، حمدث،  فقيه،  �سنة ))0)هجرية،  بدم�سق  ولد  بن علي بن حممد �حل�سكفي �حلنفي،  حممد   ((0(
مف�سر، نحوي، تويف �سنة ))0)هجرية بدم�سق، وله موؤلفات، �نظر ترجمته يف: معجم �ملوؤلفني: عمر ر�سا 

كحالة: مكتبة �ملثنى - بريوت، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي بريوت، )/))).
�حل�سكفي: حممد بن علي بن حممد، �لدر �ملختار �سرح تنوير �لأب�سار، طبعة د�ر �لفكر �لثانية 6)3)ه�: )/0)).  ((((

�ملرغيناين: علي بن �أبي بكر بن عبد�جلليل �أبو �حل�سن، �لهد�ية �سرح �لبد�ية، طبعة �ملكتبة �لإ�سالمية،   ((((
بريوت، 0/3))، �أفندي، �سم�ص �لدين �أحمد بن قودر �ملعروف بقا�سي ز�ده �أفندي، نتائج �لأفكار تكملة 

فتح �لقدير، مكتبة ومطبعة م�سطفى �لبابي �حللبي و�أولده مب�سر، )/))3.
حممد بن عبد �هلل بن علي �خلر�سي �ملالكي، ولد ببلدة �أبو خر��ص من قرى م�سر �سنة 0)0) هجرية، وتويف �سنة   ((3(

)0))هجرية، تولى م�سيخة �لأزهر، وله موؤلفات، �نظر ترجمته يف معجم �ملوؤلفني: عمر ر�سا كحالة: 3/)43.
�خلر�سي: �أبو عبد�هلل حممد �خلر�سي �ملالكي، �سرح �خلر�سي على خمت�سر �سيدي خليل: طبعة د�ر �سادر   ((4(

بريوت: 6/6)، 7).
�إبر�هيم بن علي بن حممد، �بن فرحون، برهان �لدين �ليعمري: عامل بحاث، ولد ون�ساأ ومات يف �ملدينة.   ((((
وهو مغربي �لأ�سل، ن�سبته �إلى يعمر بن مالك، من عدنان. رحل �إلى م�سر و�لقد�ص و�ل�سام �سنة )79 ه�. 
وتولى �لق�ساء باملدينة �سنة 793 ثم �أ�سيب بالفالج يف �سقه �لأي�سر، فمات بعلته عن نحو 70 عاما. وهو 
من �سيوخ �ملالكية، وله عدة موؤلفات ر�جع: �لأعالم: خري �لدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ص، 

�لزركلي �لدم�سقي، �لنا�سر: د�ر �لعلم للماليني، �لطبعة: �خلام�سة ع�سر )00)م، )/)).
�بن فرحون، �إبر�هيم بن علي بن حممد، �بن فرحون، برهان �لدين �ليعمري، تب�سرة �حلكام يف �أ�سول   ((6(

�لأق�سية ومناهج �لأحكام، طبعة د�ر �ملعرفة - بريوت، )/39.
الك�شناوي، اأ�شهل املدارك �شرح اإر�شاد ال�شالك يف فقه اإمام الأئمة مالك، ط)، يحي �حللبي و�سركاه، 3/)).  ((7(
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ثالثًا: تعريف ال�صافعية: عرفه الباجوري ال�صافعي)))) باأنه: »اإخبار بحٍق على املقر«.
وعرفه اخلطيب ال�رشبيني)9)) باأنه: »اإخبار بحق ثابت على املخرب«)30).

اإظهار  باأنه: »  البهوتي احلنبلي))3)  اإدري�س  رابعاً: تعريف احلنابلة: عرفه من�سور بن 
اأو  اأو موليه،  اأو على موكله،  اأخر�س،  اإ�سارة  اأو  اأو كتابة  لفظاً،  ما عليه  مكلف خمتار 

مورثه ما ميكن �سدقه«))3).
وعرفه املرداوي)33) باأنه: » �سيغة �سادرة من مكلف خمتار ر�سيد ملن هو اأهل لال�ستحقاق 

ما اأقر به غري مكذب للمقر، وما اأقر حتت حكمه غري مملوك له وقت الإقرار به«)34).
اأو  اأو كتابة  اأن الإقرار هو: »العرتاف وهو اإظهار احلق لفظاً  اأي�سا  ومن تعريفاتهم 

اإ�سارة«))3).
 التعريف الراجح:

 التعريف الذي اأراه راجحاً هو ما ذهب اإليه احلنفية من اأن الإقرار: »اإخبار ال�سخ�س 
على  مقدم  وهو  الإق��رار  حقيقة  على  دل  مانع  جامع  تعريف  لأنه  نف�سه«،  على  بحق 
�إبر�هيم بن حممد بن �أحمد �لباجوري �ل�سافعي، �سيخ �جلامع �لأزهر، ولد يف �لباجور �إحدى �لقرى �مل�سرية �سنة   ((((
)9))هجرية، وتويف �سنة 77))هجرية، وله موؤلفات، �نظر ترجمته يف معجم �ملوؤلفني: عمر ر�سا كحالة، )/7).
حممد بن �أحمد �ل�سربيني، �سم�ص �لدين: فقيه �سافعّي، مف�سر. من �أهل �لقاهرة، ر�جع: �لأعالم للزركلي، 6/6.  ((9(
ال�شربيني: حممد اخلطيب ال�شربيني، مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج، طبعة دار الفكر، )/)3).  (30(
من�سور بن �إدري�ص بن يون�ص بن �سالح �لدين �لبهوتي ن�سبة �إلى بهوت قرية مب�سر، فقيه حنبلي، وله م�سنفات، ولد   (3((

�سنة 000) هجرية، وتويف مب�سر �سنة ))0)هجرية، �نظر ترجمته يف معجم �ملوؤلفني: لعمر ر�سا كحالة: 0/3)9.
�لبهوتي: من�سور بن يون�ص بن �إدري�ص �لبهوتي، �لرو�ص �ملربع �سرح ز�د �مل�ستنقع، طبعة مكتبة �لريا�ص   (3((

�حلديثة- �لريا�ص، 390)ه�، 439/3.
عالء �لدين �أبو �حل�سن علي بن �سليمان بن �أحمد �ملرد�وي ثم �لدم�سقّي: فقيه حنبلي، من �لعلماء. ولد يف   (33(

مرد� )قرب نابل�ص) و�نتقل يف كربه �إلى دم�سق فتويف فيها، ينظر: �لأعالم للزركلي، 4/)9).
�ملرد�وي: عالء �لدين �أبو �حل�سن �ملرد�وي، �لإن�ساف يف معرفة �لر�جح من �خلالف على مذهب �لإمام   (34(

اأحمد بن حنبل، طبعة دار الرتاث العربي بريوت ط) ))9)م، ))/))).
�بن قد�مة: �أبو حممد عبد�هلل بن �أحمد بن حممد بن قد�مة، �ملغني، طبعة د�ر �لفكر، بريوت )40)ه�،   (3((
)/7)، �لبهوتي: من�سور بن يون�ص بن �إدري�ص �لبهوتي، ك�ساف �لقناع على منت �لإقناع، طبعة عامل �لكتب 

بريوت، 403)ه�، 6/))4.
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التعريف بالالزم كما عرفه املالكية، وبخ�سو�س تعريف كل من ال�سافعية واحلنابلة ففيه 
عموم، ففي تعريف ال�سافعية عموم لعدم ذكره للغري، وعموم احلنابلة يف دخول غريه 

فيه مع اقت�ساره على املعنى اللغوي.

تعريف �لإقر�ر يف �ل�صطالح �لنظامي: 

مل يتعر�س نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي لتعريف الإقرار ب�سفة عامة كما فعلت 
بع�س الأنظمة القانونية الأخرى)36) واإمنا اكتفى بتعريف الإقرار الق�سائي فن�س يف املادة 
108 من قانون املرافعات ال�رشعية ال�سعودي على اأن: )اإقرار اخل�سم عند ال�ستجواب 
اأو دون ا�ستجوابه حجة قا�رشة عليه، ويجب اأن يكون الإقرار حا�ساًل اأمام الق�ساء اأثناء 

ال�سري يف الدعوى املتعلقة بالواقعة املقر بها(.
بواقعة  الق�ساء  اأمام  اخل�سم  اعرتاف  هو:  الإق��رار  فاإن  ال�سابقة  املادة  لن�س  ووفقا   

قانونية مدعى بها عليه، وذلك اأثناء ال�سري يف الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة)37). 
 ورغبة من النظام ال�سعودي يف بيان اأن املق�سود بالإقرار املعول عليه هنا هو الإقرار 
ال�رشعية  املرافعات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  ق�سمت  الق�ساء،  جمل�س  يف  يقع  الذي 

ال�سعودي الإقرار اإلى: اإقرار ق�سائي، واإقرار غري ق�سائي على النحو التايل:
اأمام  الق�سائي. وهو ما يح�سل  بالإقرار هنا هو الإقرار  املادة 108/ 1 )املق�سود   

ناظر الدعوى، اأثناء ال�سري فيها، متعلقاً بالواقعة املقر بها(.

حيث عرفت �ملادة ))))) من قانون �لإثبات يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية �لفل�سطيني رقم 4 ل�سنة )00)م،   (36(
�لإقر�ر باأنه: »�عرت�ف �خل�سم بو�قعة �أو عمل قانوين مدعى باأي منهما عليه«، كما عرفت �ملادة )44) 
من قانون �لإثبات �لأردين رقم 30 ل�سنة ))9)م �لإقر�ر باأنه: »�إخبار �لإن�سان بحق عليه لأخر«، كما عرفت 
�ملادة )93) من قانون �لإثبات �ل�سوري رقم 9)3 ل�سنة 947)م، �لإقر�ر باأنه: »�إخبار �خل�سم �أمام �ملحكمة 

بحق عليه لآخر«.
نف�ص �ملعنى �ملادة 03) �إثبات م�سري.  (37(



69
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

 املادة 2/108 )الإقرار غري الق�سائي هو: الذي اأختل فيه قيد من القيود املذكورة 
يف هذه املادة(. 

 املادة 3/108 الإقرار غري الق�سائي تري عليه اأحكام الإثبات ال�رشعية. 
 اأما �رشاح النظام فقد اجتهدوا يف تعريف الإقرار وتعددت تعريفاتهم على النحو 

التايل:
 عرفه الدكتور عبدالرزاق ال�سنهوري باأنه: اعرتاف �سخ�س بحق عليه لآخر �سواء 

ق�سد ترتيب هذا احلق يف ذمته اأم مل يق�سد))3).
 وعرفه الدكتور �سليمان مرق�س باأنه: اعرتاف �سخ�س بحق عليه لآخر بق�سد اعتبار 

هذا احلق ثابتا يف ذمته واإعفاء الآخر من اإثباته)39).
 وعرفه الدكتور حممد من�سور باأنه: اعرتاف مق�سود من ال�سخ�س بواقعة يرتتب 
عليها اأثر قانوين معني يف مواجهته، ويتمثل ذلك غالبا يف الت�سليم مبا يدعيه اخل�سم)40).

 
�ملطلب �لثاين: خ�صائ�ص �لإقر�ر

والنظامي،  الفقهي  وال�سطالح  اللغة،  يف  لالإقرار  ال�سابقة  التعريفات  خالل  من 
ن�ستطيع اأن ن�ستخل�س اأن الإقرار يتميز بعدة خ�سائ�س وهي:

واقعة  ب�سحة  اإخباره  اأو  ال�سخ�س  اعرتاف  هو  الإقرار  اأن  مبا  قانوين:  ت�رشف  الإقرار    -1
مدعاه، فاإنه ل يتحقق اإل اإذا اتهت الإرادة اإلى اإحداث اأثر قانوين معني وهو ثبوت احلق 
املقر به يف ذمة املقر، وبالتايل يعفى املقر له من اإثبات هذا احلق. وي�ضرتط يف االإقرار ما 

�ل�سنهوري: عبد�لرز�ق �أحمد، �لو�سيط يف �سرح �لقانون �ملدين، )/)47.  (3((
�مل�سرية،  للجامعات  �لن�سر  د�ر  طبعة  �ملدنية،  �ملو�د  يف  �لإثبات  �أ�سول  موجز  مرق�ص،  �سليمان  مرق�ص:   (39(

�لقاهرة 7)9)م، 3)).
من�سور: حممد ح�سني، قانون �لإثبات، طبعة من�ساأة �ملعارف، �لإ�سكندرية، )99)م، )0).  (40(
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ي�ضرتط يف االأعمال القانونية من وجود اإرادة حرة، وحمل تنعقد عليه))4)، ويرتتب على 
اعتبار الإقرار عمال قانونيا اأنه ملزم بذاته، ولي�س بحاجة اإلى ق�ساء القا�سي))4).

ي�سبق هذا  اأن  بد  فال  ق�سائي  اإقرار  ب�سدد  نكون  لكي  للنزاع:  يكون لحقا  الإقرار    -2
ح�سولها،  اأحدهما  فيدعي  معينة،  واقعة  على  �سخ�سني  بني  نزاع  وقوع  الإق��رار 
وينكرها الآخر، ثم يعود املنكر ويعرتف ب�سحة الواقعة، وعندئذ يكون اعرتافه هذا 
فال  الق�ساء،  على  وعر�سه  النزاع  وقوع  قبل  العرتاف  ح�سل  اإذا  اأما  منه،  اإقرارا 
يكون اإقرارا، ولذا فاإن الإقرار اإخبار بحدوث واقعة معينة يف وقت م�سى، اأو ثبوت 
حق معني قبل تاريخه، والأن اإن�ضاء احلق غري االعرتاف به، فقد ي�ضرتط القانون �ضكاًل 
معيناً لت�رشف قانوين ما كالكتابة مثاًل، فهذه تكون دليل اإثبات ل اإقرار، اإما ما يكتبه 
اإن�سائه، ولأن  اإخبار بوجوده بعد  اأو ما ي�رشح به على نف�سه باحلق ذاته فهو  املدين 

الإقرار عمل قانوين اإخباري فهو مقرر لوجود احلق املقر به ولي�س من�ساأ له)43).
الإقرار يرد على واقعة قانونية: يكون حمل الإقرار والعرتاف الواقع من اخل�سم    -3
يف جمل�س الق�ساء هو الواقعة القانونية �سواء اأكانت ت�رشفاً قانونياً كعقد البيع 
مثال، اأو واقعة مادية كخطاأ ارتكبه املقر، وبالتايل فاإن الإقرار ل يرد على اأحكام 
الق�ساء، ول قواعد القانون فلو اأقر ال�سخ�س اأن قانونا معينا هو الذي يحكم 
النزاع، فاإن ذلك ل يعد اإقراراً، ول يكون له حجية، ويف جميع الأحوال يجب 

اأن تكون الواقعة املقر بها من الوقائع التي يجوز اإثباتها قانوناً)44).

نق�ص مدين م�سري يف 969/3/7)م، جمموعة �لنق�ص �ملدنية 0)- 404- )6.  (4((
للن�سر  هومة  د�ر  �لأول��ى،  �لطبعة  �مل��دين،  �لقانون  �سرح  يف  �لو��سح  �ل�سعدي،  �سربي  حممد  �ل�سعدي:   (4((

و�لتوزيع، �جلز�ئر )00)م، �ص6)).
بكو�ص: يحي بكو�ص، �أدلة �لإثبات يف �لقانون �ملدين �جلز�ئري و�لفقه �لإ�سالمي، �ل�سركة �لوطنية للن�سر   (43(

و�لتوزيع، �جلز�ئر ))9)م، �ص63)-64).
نق�ص مدين م�سري يف ))/0)/3)9)م، جمموعة �لنق�ص �ملدنية )- )- )6.  (44(
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الإقرار عمل قانوين من جانب واحد: يقع الإقرار باإرادة واحدة، وهي اإرادة املقر.    -4
وينتج اأثره من حيث الإثبات مبجرد �سدوره منه دون حاجة لقبول الطرف الآخر 
له، وي�ستوي يف  املقر  يقبله  لو مل  فيه حتى  الرجوع  املقر  ي�ستطيع  له، ول  املقرمَ 
ذلك اأن يكون الإقرار قد �سدر من املقر اأثناء ا�ستجوابه، اأو من تلقاء نف�سه. كما 
ي�ستوي اأن يكون الإقرار �سفوياً، اأو مكتوباً، ويح�سن يف حالة الإقرار ال�سفوي اأن 
يطلب املقر له تدوين هذا الإقرار اإذا اأراد اأن يتم�سك به حتى ل يكون حمل نزاع 
يف امل�ستقبل، ول يعني ذلك اأن الإقرار يلزم املقر له ب�سيء بل يكون للمقر له اأن 
ي�ستفيد من هذا الإقرار اإن �ساء اأو اأن يتجاهله وي�سعى اإلى اإثبات دعواه بطرق 
اإثبات اأخرى))4) فمتى ما ورد يف الإقرار ما ي�رش مب�سلحة املقر له فاإنه ي�ستطيع اأن 
على  الدليل  اإقامة  ي�ستطيع  اآخر،كما  طريق  من  دعواه  ويثبت  الإقرار،  يتجاهل 

عدم �سحة اجلزء الذي جاء يف الإقرار �سارا به)46).
5- الإقرار حجة قا�رشة على املقر وحده: وفقا ل�سدر املادة 108 من نظام املرافعات 
ال�رشعية التي تن�س على: )اإقرار اخل�سم -عند ال�ستجواب اأو دون ا�ستجوابه- 
هذا  اأن  واحلقيقة  فقط  املقر  على  حجة  يكون  الإق��رار  فاإن  عليه(  قا�رشة  حجة 
الأمر ل ي�ستقيم اإل يف امل�سائل اجلنائية اأما يف الأموال فاإن الأمر يختلف حيث 
يحدث  مماته، وهذا  بعد  اإلى غريه كورثته  املقر  يتعدى  الغالب  الإقرار يف  اإن 
كثريا يف احلياة الواقعية، اأي اأن حجية الإقرار يف املعامالت ت�رشي يف حق من 
يخلف املقر يف ما اأقر به، وي�سكل الإقرار بينة قاطعة على �سحة املقر به، اإل اإذا 

ق�سد به املقر الإ�رشار بخلفه فيما قر به، اأو اختلف الطرفان يف �سببه.

مرق�ص: �سليمان، مرجع �سابق، �ص63)، بند رقم 07).  (4((
�ل�سعدي: حممد �سربي �ل�سعدي، �لو��سح يف �سرح �لقانون �ملدين، مرجع �سابق، �ص))).  (46(
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املبحث الثاين
�صروط �صحة الإقرار واأنواعه

مما  االإق��رار،  اأن��واع  تف�ضيل  مع  االإق��رار  �ضحة  �رشوط  بيان  املبحث  هذا  يت�ضمن   
والثاين  االإق��رار،  �ضحة  �رشوط  لبيان  يخ�ض�س  االأول  مطلبني:  اإلى  تق�ضيمه  ي�ضتدعي 

يت�سمن اأنواع الإقرار.

املطلب الأول: �صروط �صحة الإقرار

اأن   تن�س املادة 109 من نظام املرافعات ال�رشعية على: )ي�ضرتط يف �ضحة االإقرار 
يكون املقر عاقاًل بالغاً خمتاراً غري حمجور عليه، ويقبل اإقرار املحجور عليه لل�سفه يف 
كل ما ال يعد حمجوراً عليه فيه �رشعاً( وبالنظر يف هذا املادة جند اأنها ا�ضرتط يف �ضحة 
الإقرار اأن يكون �سادرا من �سخ�س عاقل، بالغ، خمتار، غري حمجور عليه، وقد اكتفى 
الن�س ببيان �رشوط املقر دون اأن يتعر�س ل�رشوط املقر له، اأو �رشوط املقر به، ومت�ضيا مع 
هذا الن�س �ضوف نقت�رش يف بيان �رشوط �ضحة االإقرار على ما اأورده املنظم ال�ضعودي 
يف املادة ال�سابقة من كون املقر: عاقاًل، بالغاً، خمتاراً، غري حمجور عليه، وهو ما ا�سطلح 
على ت�ضميته بكامل االأهلية، وبالتايل ي�ضرتط ل�ضحة االإقرار اأن تتوافر يف املقر االأهلية، 

واأن ل تكون اإرادته م�سوبة بعيب من عيوب الإرادة، وهو ما نو�سحه فيما يلي:
1- تو�فر �لأهلية يف �ملقر:

 ي�ضرتط ل�ضحة االإقرار واعتباره دلياًل من اأدلة االإثبات اأن ي�ضدر من �ضخ�س اأهال للت�رشف، 
ومتمتعاً بالأهلية الالزمة. لأن الإقرار يف حقيقة الأمر هو عمل من اأعمال الت�رشف، فاإذا اأقر 
ال�سخ�س بعقد بيع وجب اأن يكون اأهاًل للبيع، وكذا يف جميع الت�رشفات. ولذا فالبد يف 
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واملجنون  ال�سغري،  اإقرار  ي�سح  فال  عليه،  حمجور  غري  خمتاراً  بالغاً  عاقاًل  يكون  اأن  املقر 
املطبق، واملعتوه، وذو الغفلة، وال�سفيه بعد احلجر عليهم، حيث يعترب الإقرار ال�سادر من اأي 
منهم �سحيحاً قبل احلجر، اأما بعد احلجر عليهم في�رشي على اإقرارهم ما ي�رشي على اإقرار 

ال�سغري املميز، حيث يكون لإقراره حكم اإقرار البالغ يف الأمور املاأذون بها)47).
وفيما يلي نعر�س لهذه ال�رشوط ب�ضئ من التف�ضيل املنا�ضب:

اأوال: اأن يكون املقر عاقال:
 فالعقل مناط جميع الت�رشفات ولذا فال ي�ضح، وال يقبل اإقرار املجنون، الأنه م�ضلوب 

الإرادة ملغي العبارة وهذا مو�سع اتفاق بني العلماء))4).
 فاإذا كان املجنون غري مطبق باأن كان يجن اأحياناً ويفيق اأحياناً اأخرى، فيعترب اإقراره 
ل  التي  الق�سايا  املعتوه)0)) يف  باملجنون  اإفاقته دون حالة جنونه)49). ويلحق  يف حالة 
تدخل حتت الإذن، كاجلناية فال يعترب اإقراره فيها، بخالف املال الذي يلتحق فيه بالبالغ 

العاقل في�سح اإقراره فيه)))).
 ويلحق باملجنون النائم واملغمى عليه، فال يقبل اإقرارهما لأنهما حال النوم والإغماء 

لي�س من اأهل املعرفة والتمييز)))).

�ل�سنهوري �لو�سيط: )/))4، و�ملوؤمن: ح�سني، نظرية �لإثبات، د�ر �لكتاب �لعربي مب�سر، )94)م، �ص)9.  (47(
�لكا�ساين: عالء �لدين �أبو بكر بن م�سعود �لكا�ساين �حلنفي، بد�ئع �ل�سنائع يف ترتيب �ل�سر�ئع، طبعة   (4((
د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، �لطبعة �لثانية 406)ه�، 7/)))، �خلر�سي، على خمت�سر خليل، )/0))، 
�ملرد�وي، �لإن�ساف، ))/)))، �بن قد�مة، �ملغني، )/7)، �ل�سربيني، مغني �ملحتاج، )/ )3)، �بن حزم، 

�أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم، �ملحلى، طبعة د�ر �لأفاق �جلديدة بريوت، )/0)).
�لبهوتي: ك�ساف �لقناع، 4/6)4.  (49(

�ملعتوه هو: من كان قليل �لفهم، خمتلط �لكالم، فا�سد �لتدبري، وقيل هو ناق�ص �لعقل، ينظر: �جلرجاين   ((0(
�لتعريفات، �ص)))، و�لر�زي: خمتار �ل�سحاح، �ص467.

�أفندي: نتائج �لأفكار، )/4)3، �حلك�سفي: �لدر �ملختار، )/3)3، حيدر، �سرح �ملجلة، 4/))، �ملو�سوعة   ((((
�لفقهية �لكويتية، 0/7).

�أفندي: نتائج �لأفكار، )/4)3، �ل�سربيني، مغني �ملحتاج، )/ )3)، �بن قد�مة، �ملغني، )/7)، �لبهوتي:   ((((
ك�ساف �لقناع، 4/6)4.
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وبخ�سو�س ال�سكران فقد اختلف الفقهاء حول حكم اإقراره على عدة اأراء:
اإقرار  اعتبار  ويرون  واحلنابلة)3))،  وال�سافعية  احلنفية  مذهب  وهو  الأول:  ال��راأي 
ال�سكران يف كافة احلقوق ما عدا احلدود اإذا �سكر بحرام لأنه هو من اأدخل ال�سكر على 
نف�سه فيجب اأن يتحمل نتيجة عمله، اأما من �سكر بغري حرام كمن اأُكره على ال�سكر اأو 

كمن �رشب ما مل يعلم اأنه م�سكر ف�سكر، فاإنه ل يلزمه �سيء اأي اأنه ل اعتبار لإقراره.
الراأي الثاين: وهو مذهب املالكية)4))، ويرون اأن ال�سكران باإطالقه ل يقبل اإقراره، 
لأنه واإن كان مكلفاً اإل اأنه حمجور عليه باملال، وكما ل يلزمه اإقراره فال تلزمه العقود 

بخالف جناياته فاإنها تلزمه.
الراأي الثالث: وهو مذهب الظاهرية، ويرون اأن اإقرار ال�سكران ل يقبل مطلقا �سواء 

كان متعديا اأو غري متعد، ا�ستنادا اإلى قوله تعالى: ڍڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
اأن  الآية  هذه  - يف  املولى -عزَّ وجلَّ بني  فقد  ہ ھ ھ ھ ھ ےڍ«))))، 
ال�سكران هو الذي ل يعلم ما يقول، والذي يعلم ما يقول فهو لي�س ب�سكران، والذي 
ل يعلم ما يقول ل يحل اأن يلزم ب�سيئا من الأحكام، لأنه غري خماطب اإذ اإنه لي�س من 

ذوي الألباب)6)).
ثانيًا: اأن يكون املقر بالغًا:

 كما ي�ضرتط يف املقر اأن يكون بالغاً فاإذا كان املقر غري بالغ فاإما اأن يكون مميزاً اأو غري 
مميز، واملميز اإما اأن يكون ماأذوناً له يف التجارة اأو غري ماأذون له.

�أفندي: نتائج �لأفكار، )/4)3، �حلك�سفي: �لدر �ملختار، )/90)، �بن جنيم، زين �لعابدين بن �إبر�هيم   ((3(
�ملجموع،  �لنووي:  – بريوت-، 0/7))،  �ملعرفة  د�ر  �لدقائق، طبعة  كنز  �سرح  �لر�ئق  �لبحر  بن جنيم، 

0)/90)، �بن قد�مة، �ملغني، )/7).
�لد�سوقي: حا�سية �لد�سوقي، 397/3.  ((4(

�سورة �لن�ساء، من �لآية: )43).  ((((
�بن حزم: �ملحلى، 0)/)0).  ((6(
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 فاأما ال�سبي غري املميز وغري املاأذون له: فال ت�سح منه الت�رشفات باتفاق الفقهاء)7))، 
فال ي�سح بيعه ول طالقه وبالتايل ل يقبل منه الإقرار لأن كل ما ل يجوز الت�رشف فيه ل 

يجوز الإقرار به.
اأما ال�سبي املميز واملاأذون له بالت�رشف فقد اختلف الفقهاء يف �سحة اإقراره على قولني:
كان  اإذا  املميز  ال�سبي  ت�رشف  اأن  وهو  واحلنابلة:  احلنفية  اإليه  الأول: ذهب  القول 
له هو عاقل  وامل��اأذون  املميز  ال�سبي  فيه، وذلك لن  املاأذون  القدر  له ي�سح يف  ماأذونا 

وخمتار في�سح ت�رشفه واإقراره كالبالغ.
الق�سد  كامل  لي�س  لأنه  باطاًل  ويعترب  يقبل  فال  والق�سا�س  احلدود  يف  اإق��راره  اأما   

ل�سغره، وقد ُجعل عدم كمال الق�سد �سبهة تدراأ عنه احلّد والق�سا�س)))).
القول الثاين: ذهب اإليه ال�سافعية)9)) حيث يرون اأن اإقرار ال�سبي املميز واملاأذون له 
ل ي�سح، وا�ستدلوا بقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »رفع القلم عن ثالث، عن 

ال�سبي حتى يبلغ، وعن املجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ي�ستيقظ«)60).
 وتعر�س الن�س لكون املقر �سفيها ولكنه ر�سيد يف جهة دون اأخرى فينفذ اإقراره يف 

اجلهة التي هو ر�سيد فيها دون اجلهة التي لي�س ر�سيداً فيها.

�لكا�ساين: بد�ئع �ل�سنائع، 7/)))، �بن ر�سد: بد�ية �ملجتهد، )/)))، �ل�سربيني، مغني �ملحتاج، )/)3)،   ((7(
�لبهوتي: ك�ساف �لقناع، 3/6)4.

�لكا�ساين: بد�ئع �ل�سنائع، 7/)))، �لبهوتي: ك�ساف �لقناع، 3/6)4.  ((((
�ل�سربيني، مغني �ملحتاج، )/)3).  ((9(

وقال  �لرتمذي حديث ح�سن،  وقال  و�بن حبان و�حلاكم،  و�بن ماجه  و�لن�سائي  د�ود  و�أبو  �لرتمذي  رو�ه   (60(
احلاكم: �شحيح على �شرط ال�شيخني، و�شححه ابن حبان، ينظر: الرتمذي: حممد بن عي�شى بن �َشْورة بن 
مو�شى بن ال�شحاك، الرتمذي، اأبو عي�شى �شنن الرتمذي، 4/)3، كتاب �حلدود، باب ما جاء فيمن ل يجب 
عليه حد حديث رقم ))343) حتقيق �أحمد حممد �ساكر، د�ر �أحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت، و�أبو د�ود: 
�سليمان بن �لأ�سعث بن �إ�سحاق بن ب�سري بن �سد�د بن عمرو �لأزدي، �سنن �أبي د�ود، 4/)4)، طبعة، د�ر 
�لفكر، و�لن�سائي، �أبو عبد �لرحمن �أحمد بن �سعيب بن علي �خلر��ساين، �لن�سائي، �سنن �لن�سائي، 6/6))، 

مكتبة �ملطبوعات �لإ�سالمية – حلب �لطبعة �لثانية )96)م.
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ثالثا: اأن يكون املقر خمتارًا:
 لبد لكي يكون الإقرار �سحيحا ومنتجا لآثاره اأن يكون املقر خمتارا يف اإقراره غري 
مكره عليه، وقد جاء يف جملة الأحكام العدلية يف املادة )1575(: » ُي�ْضرَتَُط يِف ااْلإِْقَراِر 

اِه«))6). اْلإِْكرمَ رْبِ ومَ اِقُع ِباجْلمَ اُر اْلومَ حُّ اْلإِْقرمَ ِلكمَ لمَ يمَ�سِ اُء امْلُِقرِّ فمَِلذمَ ِر�سمَ
 وقد ذهب اجلمهور من احلنفية))6) واملالكية)63) وال�سافعية)64) واحلنابلة))6) والظاهرية)66) 

اإلى اأن من اأكره على الإقرار بحق اأو جناية فاإقراره باطل، ول يجب به �سيء.
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  تعال:  بقوله  ذلك  على  وا�ستدلوا   
فغري  بالإميان  ي�سقط  الكفر  اأثر  اأن  الكرمية  الآية  بينت  فقد  ڎ ڎ ڈڍ)67). 

الكفر ي�سقط بالإكراه من باب اأولى.
 كما اأن الر�سول الكرمي -�سلى اهلل عليه و�سلم- قد اخرب يف احلديث ال�رشيف: »اإِنَّ 

لمَْيِه«))6). ا ا�ْسُتْكِرُهوا عمَ ممَ ، ومَ النِّ�ْسيمَانمَ اأمَ، ومَ ِتي اخْلمَطمَ ْن اأُمَّ زمَ عمَ مَاومَ اهللمَ قمَْد تمَ

�حل�سيني،  فهمي  تعريب:  �لأحكام،  جملة  �سرح  يف  �حلكام  درر  �أفندي،  �أمني  خو�جة  حيدر  علي  حيدر:   (6((
�لنا�سر: د�ر �جليل، �لطبعة: �لأولى، ))4)ه� - )99)م، 4/)9.

�لكا�ساين: بد�ئع �ل�سنائع، 7/))).  (6((
�خلر�سي: على خمت�سر خليل، )/7)، �ل�ساوي: بلغة �ل�سالك، )/76)، �لد�سوقي: حا�سية �لد�سوقي، 397/3.  (63(

�ل�سربيني: مغني �ملحتاج، )/)3).  (64(
�بن قد�مة: �ملغني، )/7)، �لبهوتي: ك�ساف �لقناع، 4/6)4.  (6((

�بن حزم: �ملحلى، 0/6)).  (66(
�سورة �لنحل من �لآية: )06)).  (67(

�بن ماجه: �أبو عبد �هلل حممد بن يزيد �لقزويني، وماجة ��سم �أبيه يزيد، �سنن �بن ماجه، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد   (6((
�لباقي، �لنا�سر: د�ر �إحياء �لكتب �لعربية - في�سل عي�سى �لبابي �حللبي، )/9)6، كتاب �لطالق، باب طالق �ملكره 
و�لنا�سي، حديث رقم )043)) قال �لبو�سريي: �إ�سناده �سعيف لتفاقهم على �سعف �أبي بكر �لذيل، ينظر: �لبو�سريي: 
�أبو �لعبا�ص �سهاب �لدين �أحمد بن �أبي بكر بن �إ�سماعيل بن �سليم بن قاياز بن عثمان �لبو�سريي �لكناين �ل�سافعي، 
�لطبعة:  – بريوت،  �لعربية  د�ر  �لك�سناوي،�لنا�سر:  �ملنتقى  حممد  حتقيق:  ماجة،  �بن  زو�ئد  يف  �لزجاجة  م�سباح 
حتقيق:  ال�شحيحني،  على  امل�شتدرك  الني�شابوري،  احلاكم  عبداهلل  اأبو  الني�شابورري:   ،(((/( ه،   (403 �لثانية، 
م�سطفى عبد �لقادر عطا، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، �لطبعة: �لأولى، ))4)ه� – 990)م، )/6))، كتاب 
الطالق، عن ابن عبا�س، وقال: هذا حديث �شحيح على �شرط ال�شيخني ومل يخرجاه، ووافقه الذهبي، �شم�س الدين 

اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد الذهبي ينظر: تلخي�س امل�شتدرك، طبعة دار الفكر بريوت )39)ه�، )/)9).
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مع  الإق��رار  ي�سح  باأنه  املالكية،  وبع�س  احلنفية  من  املتاأخرين  لبع�س  قول  وهناك   
الإكراه بال�رشب وال�سجن للمتهم املعروف بالف�ساد والفجور)69).

2- �صالمة �إر�دة �ملقر من �لعيوب:

من  خالية  املقر  اإرادة  تكون  اأن  فالبد  لآثاره،  ومنتجاً  الإقرار �سحيحاً  يكون  لكي   
عيوب الإرادة، وهي الغلط، والإكراه، والتدلي�س، فاإذا �سدر الإقرار بناًء على غلط، 
ببطالن  التم�ضك  يكون  اأن  ب�رشط  باطال،  يكون  فاإنه  اإكراه،  عن  اأو  تدلي�س،  نتيجة  اأو 

الإقرار للغلط وارد على الوقائع التي يت�سمنها الإقرار.
 مثال ذلك: اعتقاد �سخ�س باأن دابته قد اأتلفت زرع اجلار فيقر بحقه يف التعوي�س، 

ثم يتبني له اأن دابته مل تقم بالإتالف فعندئذ للمقر اأن يبطل اإقراره للغلط.
 اأما اإذا كان الغلط قد ورد على النتائج القانونية املرتتبة على الإقرار فهو ل يوؤثر يف �سحة الإقرار.
يوؤثر على واجب  اأن ذلك ل  منه  يدعيه خ�سمه ظنا  مبا  اإقرار �سخ�س  ذلك:  مثال   
ينفي �سحة  الغلط ل  مثل هذا  الوقوع يف  لأن  اإثبات دعواه،  امل�سي يف  اخل�سم يف 

الواقعة املعرتف بها.

�ملطلب �لثاين: �أنو�ع �لإقر�ر

ينق�سم الإقرار ال�سادر من ال�سخ�س اإلى نوعني: اإقرار ق�سائي، واإقرار غري ق�سائي، 
وفيما يلي نلقي ال�سوء على كل منهما:

�أول: �لإقر�ر �لق�صائي:

 بينت املادة 108/ 1 من نظام املرافعات ال�رشعية اأن: )املق�سود بالإقرار هنا هو الإقرار 
الق�سائي. وهو ما يح�سل اأمام ناظر الدعوى، اأثناء ال�سري فيها، متعلقا بالواقعة املقر بها(.
ال�شرخ�شي: �شم�س الدين اأبوبكر حممد بن اأحمد ال�شرخ�شي، املب�شوط، طبعة دار املعرفة –بريوت- �لثانية   (69(

966)م، 9/)))، �بن فرحون، �لطرق �حلكمية، 7)).
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 وبالنظر يف هذه املادة يت�سح اأن الإقرار الق�سائي هو: اعرتاف اخل�سم اأمام الق�ساء 
بواقعة قانونية مدعى بها اأثناء �سري الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة)70).

ومن خالل هذا الن�س يت�ضح لنا اأنه ي�ضرتط العتبار االإقرار ق�ضائيا �رشطان:
ال�صرط الأول: اأن ي�صدر الإقرار اأمام الق�صاء:

مبجل�س  الدعوى  ناظر  اأمام  املقر  من  ي�سدر  اأن  ق�سائيا  الإقرار  يعترب  لكي  لبد   
الق�ساء، فاإذا مل ي�سدر الإقرار اأمام القا�سي فاإنه ل يعترب اإقراراً ق�سائياً.

اأحد  اأمام  اأو  هيئتها،  بكامل  املحكمة  اأمام  الإقرار  ي�سدر  اأن  وي�ستوي يف ذلك   
اإذا  اأو ا�ستجواب اخل�سوم، كما يعترب الإقرار ق�سائيا  ق�ساتها املكلف باإجراء حتقيق 
�سدر اأمام هيئة حمكمني على الراجح، اأما الإقرار ال�سادر اأمام هيئة اإدارية، اأو اأمام 
اأو كاتب املحكمة،  اأمام خبري،  اأو  اأمام �سلطة التحقيق كاملدعي العام،  اأو  ال�رشطة، 

فال يعترب اإقراراً ق�سائياً.
 ولبد اأن ي�سدر الإقرار الق�سائي اأمام املحكمة املخت�سة ولئياً، فاإذا �سدر الإقرار 
اإقرارا  يعترب  فال  البتدائية  املحكمة  اخت�سا�س  من  دعوى  اجلزئي يف  القا�سي  اأمام 
فالإقرار  ذلك  وعلى  الإق��رار  يف  يوؤثر  ل  املكاين  الخت�سا�س  اأن  حني  يف  ق�سائيا، 
الخت�سا�س  كان  ولو  ق�سائياً  اإقراراً  يعترب  البتدائية  الأح�ساء  اأمام حمكمة  ال�سادر 
ل  املكاين  الخت�سا�س  قواعد  لن  وذلك  البتدائية،  الدمام  ملحكمة  الدعوى  بنظر 

تتعلق بالنظام العام.
بالواقعة  متعلقا  يكون  واأن  الدعوى  �صري  اأثناء  الإقرار  يكون  اأن  الثاين:  ال�صرط 

املقر بها.

�ملدنية  �لق�سايا  يف  �لإثبات  م�سائل  يحي،  حممد  مطر:  وينظر:  م�سري،  �إثبات   (03 �ملادة  �ملعنى  نف�ص   (70(
الإثبات، ط.  قانون  ومن�شور: حممد ح�شني،  )99)م، )))،،  الدار اجلامعية- بريوت-  والتجارية، ط. 

من�ساة �ملعارف- �لإ�سكندرية، )99)م، )0).
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 لكي يكون الإقرار ق�سائيا فاإن �سدوره يجب اأن يكون اأثناء نظر دعوى متعلقة 
بالواقعة التي ح�سل العرتاف بها، اأما اإذا كان الإقرار اأمام املحكمة يف دعوى اأخرى 

فاإنه ل يعترب اإقراراً ق�سائياً.
القا�ضي  اأمام  �ضفهياً  يكون  فقد  خا�س  �ضكل  الق�ضائي  االإق��رار  يف  ي�ضرتط  وال   
وي�سجل يف حم�رش اجلل�سة، وقد يكون مكتوباً يف ورقة ي�سلمها اخل�سم اإلى املحكمة، 
كما ال ي�ضرتط فيه �ضيغة معينة فاأي عبارات تفيد االعرتاف بالواقعة املدعاه ت�ضلح 

اإقراراً.
ثانيا: �لإقر�ر غري �لق�صائي:

 بينت املادة 2/108 اأن: )الإقرار غري الق�سائي هو: الذي اختل فيه قيد من القيود 
املذكورة يف هذه املادة –يق�سد املادة 108(.

 ومن خالل هذه املادة ن�ستخل�س اأن الإقرار غري الق�سائي هو: الإقرار الذي مل 
تتوافر فيه �رشوط االإقرار الق�ضائي، كاأن ي�ضدر من املقر خارج جمل�س الق�ضاء، 
التي ح�سل  بالواقعة  متعلقة  الق�ساء ولكن يف دعوى غري  اأو ي�سدر يف جمل�س 

الإقرار بها.
اأو  الق�ساء،  املقر يف غري جمل�س  من  ي�سدر  الذي  هو  باأنه:  البع�س  فه  عرَّ وقد   

ي�سدر اأمام الق�ساء ولكن يف خ�سومة اأخرى ل تتعلق مبو�سوع الإقرار))7).
 ولذا فاإنه اإذا اأقر �سخ�س بواقعة ل تتعلق بالدعوى املنظورة اأمام املحكمة فال يعترب 

اإقراره اإقرارا ق�سائياً))7). 

علي: عادل ح�سن: �لإثبات يف �ملو�د �ملدنية، مكتبة زهر�ء �ل�سرق 996)م، 0))، ومن�سور، قانون �لإثبات،   (7((
.((9

مطر: م�سائل �لإثبات، مرجع �سابق، ))).  (7((
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املبحث الثالث
حجية الإقرار يف الإثبات

 يعترب الإقرار من اأهم و�سائل الإثبات واأقواها حجية مما يجعله يف مركز ال�سدارة بني 
و�سائل الإثبات الأخرى فهو يتقدم على الكتابة الر�سمية رغم ت�ساويه معها يف احلجية، لأن 
�سدوره اأمام الق�ساء يجعله بال �سك اأكرث فاعلية من ورقة ر�سمية اأعدت يف وقت �سابق على 

وقوع النزاع، ولذا فيعترب الإقرار وبحق كما قرر الفقه النظامي والق�ساء �سيد الأدلة)73).
 وقد �سبق اأن بينت اأن الإقرار نوعني: اإقرار ق�سائي، واإقرار غري ق�سائي، وتختلف 
حجية الإقرار تبعا لختالف نوعه، ولذا ينبغي تق�سيم هذا املبحث اإلى مطلبني حيث 
نعر�س يف املطلب الأول حلجية الإقرار الق�سائي، بينما نخ�س�س املطلب الثاين حلجية 

الإقرار غري الق�سائي.

�ملطلب �لأول: حجية �لإقر�ر �لق�صائي يف �لإثبات

 ن�ست املادة 108 من قانون املرافعات ال�رشعية ال�سعودي على اأن: )اإقرار اخل�سم 
عند ال�ستجواب اأو دون ا�ستجوابه حجة قا�رشة عليه، ويجب اأن يكون الإقرار حا�ساًل 

اأمام الق�ساء اأثناء ال�سري يف الدعوى املتعلقة بالواقعة املقر بها(.
ووفقا لن�س املادة ال�سابقة فاإن حجية الإقرار الق�سائي لها ثالثة اآثار وهي:

1- اأن لالإقرار الق�سائي حجية كاملة على املقر.
2- عدم جواز العدول عن الإقرار الق�سائي.

3- عدم جواز تزئة الإقرار الق�سائي.

ر�جع يف ذلك: �ل�سنهوري: �لو�سيط، مرجع �سابق، )/ )47، و�ملوؤمن: نظرية �لإثبات، مرجع �سابق، )/)0).  (73(
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�أول: �حلجية �لكاملة لالإقر�ر �لق�صائي على �ملقر.

 اإذا �سدر الإقرار الق�سائي �سحيحاً م�ستوفياً ل�رشوطه وهي: الأهلية، و�سالمة الإرادة 
من العيوب، وكان يف جمل�س الق�ساء، فاإنه يكون حجة كاملة على املقر، ويعترب دلياًل 
على �سحة الواقعة املقر بها ويكون كافيا للمدعي لإثبات حقه دون حاجة اإلى اللجوء 

لأي دليل اأخر لأن الإقرار هو �سيد الأدلة.
 كما يكون الإقرار قيداً على القا�سي فال يكون له �سلطة تقديرية يف قبوله اأو رف�سه، 
بل يتعني عليه قبوله، ول يجوز له اإغفاله بحجة عدم اقتناعه به بل يتعني عليه اأن ياأخذ به 
دون اأن يكون له اأي �سلطة يف تقديره)74)، كما ل يقبل من املقر بعد �سدور الإقرار منه 

�سحيحا اأن يثبت عدم �سحته.
 وتثبت حجية الإقرار الق�سائي على املقر نف�سه، ول ت�رشي على الغري، كما اأن اأثره 
عليه،  اإل  اإق��راره  ي�رِش  مل  بدين  الورثة  اأحد  اأقر  فاإذا  وعليه  فيه،  املتنازع  باحلق  خا�س 

بخالف ما لو ثبت الدين بالبينة فحينئذ يعم ثبوته �سائر الورثة))7).
 وكما يعترب الإقرار حجة على املقر نف�سه فيعترب حجة -اأي�ساً- يف مواجهة ورثته 
اإذا اثبتوا اأن هذا الإقرار قد �سدر  اإثبات عك�س الإقرار، اإل  بحيث ل ي�ستطيع الورثة 
بالتواطوؤ بني املقر واملقر له اإ�رشارا مب�سالح الورثة، فيكون من حقهم الطعن على الإقرار 
ال�سادر من املقر وهو يف مر�س املوت مثال، ول ينفذ الإقرار يف مواجهتهم طاملا كانت 

قيمة احلق املقر به تزيد على القدر الذي يجوز الإي�ساء به وهو ثلث الرتكة.
ثانيا: عدم جو�ز �لعدول عن �لإقر�ر �لق�صائي.

 القاعدة اأن الإقرار اإذا �سدر م�ستوفياً �رشوطه القانونية، فال يجوز للمقر الرجوع اأو 
العدول عن اإقراره، وهذا ما اتهت اإليه غالبية الأنظمة الو�سعية حيث ترى اأنه اإذا �سدر 

علي: �لإثبات يف �ملو�د �ملدنية، مرجع �سابق، 0)).  (74(
�ملوؤمن: نظرية �لإثبات، مرجع �سابق، )/00).  (7((
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الإقرار �سحيحا على الوجه ال�سالف بيانه، فال يجوز للمقر اأن يعدل عنه، كما ل يجوز 
له اأن يتخل�س منه باإثبات عدم �سحته)76).

 ولكن الأمر يف اململكة يختلف نظراً لأن اململكة العربية ال�سعودية دولة تقوم على 
الحتكام اإلى القراآن وال�سنة، واأحكام الفقه الإ�سالمي تذهب اإلى جواز العدول عن 
الإقرار اإذا ح�سل فور �سدوره ب�سبب غلط وقع فيه املقر وتبينه يف احلال، كما يجوز 
اإذا كان احلق املقر به من حقوق اهلل تعالى كجواز عدول املقر  العدول ولو بعد ذلك 

بالزنا عن اإقراره ولو بعد م�سي مدة بالرغم من تكرار اإقراره به.
 ومع اأن الأنظمة الو�سعية ل تيز عدول املقر عن اإقراره ولكن ذلك ل مينع من حق 
املقر يف اإبطال اإقراره اإذا كان هناك مربر لهذا البطالن، كما لو كان الإقرار �سورياً، اأو 
كان املقر وقت اإقراره يف جمل�س الق�ساء �سكرانا اأو مكرها اأو واقعا يف غلط، فيجوز 
اإثبات  املقر عندئذ عبء  املادي)77)، ويكون على  الإقرار يف حالة اخلطاأ  الرجوع عن 

�سبب البطالن الذي يجيز له التخل�س من اإقراره.
دليل م�رشوعية رجوع املقر عن اإقراره:

ميكن ال�ستدلل على جواز رجوع املقر عن اإقراره بالكتاب وال�سنة والإجماع:
اأواًل: من الكتاب: دل دليل الكتاب على م�صروعية رجوع املقر عن اإقراره اإذا تبني اأنه 

اأخطاأ فيه، اأو اأنه زور وذلك فيما يلي: 
ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڍ  تعالى:  قوله   )1
ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئڍ))7).

�ل�سنهوري، مرجع �سابق �ص499 بند رقم )))، نق�ص مدين يف 6)/))/)96) – جمموعة �لنق�ص �ملدين   (76(
.(0( -((7( -(6

بكو�ص: مرجع �سابق، 79).  (77(
�سورة �حلج، �آية: 30.  (7((
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 وجه الدللة: اأن اهلل تعالى حّرم يف هذه الآية على امل�سلم قول الزور وقرنه باأعظم 
- ليبني لعباده عظم قول الزور  الأ�سياء، واأ�سدها مع�سية، وهو ال�رشك باهلل -عزَّ وجلَّ
�سواء كان �سهادة، اأو اإقراراً كاذباً فجميع ذلك من قول الزور، فدل هذا على م�رشوعية 
الرجوع عن الإقرار اإذا كان مزورا، ويف تقرير دللة هذه الآية الكرمية على م�رشوعية 
هذا الرجوع يقول �سم�س الأئمة حممد بن اأحمد ال�رشخ�سي)79): »فيحق على كل م�سلم 
الجتناب عنها بجهده، والتوبة عنها متى وقع فيها خطاأً اأو عمداً، وذلك باأن يرجع عن 
ال�سهادة، وليكن رجوعه يف جمل�س الق�ساء، لأنه ف�سخ لل�سهادة التي اأداها، وقد اأخذت 
ال�سهادة مبجل�س الق�ساء، فالرجوع عنها كذلك، وهذا لأن التوبة بح�سب اجلرمية، قال 
ِنيمَِة()0)) ، فاإذا كان ترميه يف  المَ ِنيمَُة ِباْلعمَ المَ اْلعمَ ، ومَ ِّ ُّ ِبال�رشِّ - �سلى اهلل عليه و�سلم-: )ال�رشِّ
جمل�س الق�ساء جهراً، فلتكن توبته بالرجوع كذلك، ول مينعه ال�ستحياء من النا�س، 
وخوف الالئمة من اإظهار الرجوع يف جمل�س الق�ساء، فالأن يراقب اهلل -تعالى- خري 

له من اأن يراقب النا�س«)))).
 ويتبني من هذا القول اأن الواجب على ال�ساهد، ومثله املقّر اأن يجتنب قول الزور 
يف �سهادته اأو اإقراره �سواء وقع فيه عن طريق اخلطاأ، اأوقع فيه عن طريق العمد، وهذا 
الإقرار لأن كاًل منهما يف هذا  ي�سمل  فاإنه مبعناه  بال�سهادة:  واإن كان خمت�ساً  الف�سل، 

املعنى �سواء، وما يرتتب على اخلطاأ، والتزوير فيهما واحد.
احب  �سَ ة  �ْلأَِئمَّ �سم�ص  �ْلَكِبري  �لإَِم��ام  �ْلِهَد�َية  ذكره يف  تَكرر  رخ�ِسّي  �ل�سَّ بكر  �أَُبو  �سهل  �أبي  بن  �أَْحمد  بن  د  مَّ حُمَ  (79(
ة متكلما َفِقيها اأ�شوليا مناظرا،  َحاب اْلُفُنون َكاَن اإَِماًما َعالَمة حجَّ ة اْلِكَبار اأَ�شْ امْلَْب�ُشوط َوَغريه اأحد الفحول اْلأَِئمَّ
�نظر  490 هجرية،  �شنة  تويف  املب�شوط يف خم�شة ع�شر جملدًا،  موؤلفاته  امل�شائل، من  املجتهدين يف  من طبقة 
ترجمته يف: �جلو�هر �مل�سية يف طبقات �حلنفية، لعبد �لقادر بن حممد بن ن�سر �هلل �لقر�سي، �أبو حممد، حميي 

�لدين �حلنفي، �لنا�سر: مري حممد كتب خانه – كر�ت�سي، )/))، ومعجم �ملوؤلفني: عمر ر�سا كحالة: 3/)).
�لطرب�ين: �أبو�لقا�سم �سليمان بن �أحمد �لطرب�ين، �ملعجم �لكبري، حتقيق: حمدي بن عبد �ملجيد �ل�سلفي،   ((0(

�لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، �لطبعة: �لثانية، 3)9)م، 0)/9)).
ال�شرخ�شي: املب�شوط: 6)/77)، )7).  ((((
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2( قوله تعالى: ڍڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃڍ)))).
 وجه الدللة: اأن اهلل تعالى فر�س على املوؤمن اأن يكون �سادقاً يف قوله، ومن ال�سدق 
اأن يخرب باحلقيقة، ول يغري، اأو يبدل فيها، فاإذا كانت �سهادته خاطئة اأو مزورة، اأو كان 
اإقراره كذلك، فاإن الواجب عليه اأن ي�سدق، ويخرب القا�سي بحقيقة تلك البينة امتثاًل 

لأمره تعالى بذلك يف هذه الآية الكرمية.
االإقرار  عن  املقر  رجوع  م�صروعية  على  ال�صنة  دليل  دل  النبوية:  ال�صنة  من  ثانيا: 

اخلاطئ، واملزور ويظهر ذلك من خالل االأحاديث التالية: 
حديث عبد اهلل بن م�سعود -ر�سي اهلل عنه- اأن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم-    )1
نَِّة،  اإِنَّ اْلرِبَّ يمَْهِدي اإِلمَى اجْلمَ ْدقمَ يمَْهِدي اإِلمَى اْلرِبِّ، ومَ ْدِق، فمَاإِنَّ ال�سِّ لمَْيُكْم ِبال�سِّ قال: )عمَ
اإِيَّاُكْم  يًقا، ومَ دِّ تَّى ُيْكتمَبمَ ِعْندمَ اهلِل �سِ ْدقمَ حمَ ى ال�سِّ رَّ يمَتمَحمَ ُدُق ومَ ُجُل يمَ�سْ اُل الرَّ ا يمَزمَ ممَ ومَ
ا  ممَ ومَ النَّاِر،  اإِلمَى  يمَْهِدي  اْلُفُجورمَ  نَّ  اإِ ومَ اْلُفُجوِر،  اإِلمَى  يمَْهِدي  ِذبمَ  اْلكمَ فمَاإِنَّ  ِذبمَ  اْلكمَ ومَ

ابًا()3)). ذَّ تَّى ُيْكتمَبمَ ِعْندمَ اهلِل كمَ ِذبمَ حمَ ى اْلكمَ رَّ يمَتمَحمَ ُجُل يمَْكِذُب ومَ اُل الرَّ يمَزمَ
ُدُه  قمَ�سْ ُهومَ  ومَ ْدِق  ال�سِّ ي  مَرِّ حتمَ لمَى  عمَ ثٌّ  حمَ ِفيِه  احلديث  ا  ذمَ همَ اُء  اْلُعلمَممَ قمَالمَ  الدللة:  وجه     
ِمْنُه  رُثمَ  كمَ ِفيِه  لمَ  اهمَ تمَ�سمَ ا  اإِذمَ اإِنَُّه  فمَ ِفيِه  اُهِل  التَّ�سمَ ومَ ِذِب  اْلكمَ ِمنمَ  التَّْحِذيِر  لمَى  عمَ ومَ ِبِه  اِلْعِتنمَاِء  ومَ
فمَُعِرفمَ ِبِه)4))، ومن املعلوم اأن الإقرار اإذا كان خطاأً اأو مزوراً، فاإنه كذب لأنه ل يطابق 
ما يف  له حقيقة  القا�سي، ويبني  ي�سدق مع  اأن  املقر  فيجب على  والواقع،  احلقيقة 
الإقرار من اخلطاأ والتزوير، لأن ذلك يعترب امتثاًل لأمره عليه -�سلى اهلل عليه و�سلم- 
بال�سدق، ويتحقق ذلك برجوعه عن الإقرار الذي تبني خطاأه فيه، اأو كان مزوراً له.

�سورة �لتوبة: �آية 9)).  ((((
م�سلم: م�سلم بن �حلجاج �أبو �حل�سن �لق�سريي �لني�سابوري، �مل�سند �ل�سحيح �ملخت�سر بنقل �لعدل عن �لعدل �إلى ر�سول   ((3(

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، �لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت 3/4)0).
�لنووي: �أبو زكريا حميي �لدين يحيى بن �سرف �لنووي، �ملنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن �حلجاج، �لنا�سر:   ((4(

د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت، �لطبعة: �لثانية، )39)ه�، 6)/60).
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�ُسوِل اهلِل -�سلى اهلل  : ُكنَّا ِعْندمَ رمَ ْن اأمَِبيِه، قمَالمَ ةمَ، عمَ ِن ْبن اأمَِبي بمَْكرمَ ْحممَ ْبدالرَّ حديث عمَ   )2
ُعُقوُق  ومَ ِباهلِل،  اُك  »اْلإِ�رْشمَ ًثا  ثمَالمَ بمَاِئِر؟«  اْلكمَ  ِ ِباأمَْكربمَ اأُنمَبُِّئُكْم  )اأمَلمَ   : المَ فمَقمَ و�سلم-  عليه 
�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه  انمَ رمَ كمَ وِر -( ومَ اأمَْو قمَْوُل الزُّ وِر -  ُة الزُّ ادمَ همَ �سمَ ْيِن، ومَ اِلدمَ اْلومَ

.(((( تمَ كمَ تَّى ُقْلنمَا: لمَْيتمَُه �سمَ ا حمَ ُرهمَ رِّ المَ ُيكمَ ا زمَ لمَ�سمَ فمَممَ و�سلم ُمتَِّكًئا، فمَجمَ
اأن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- ن�س على حترمي �سهادة الزور  وجه الدللة:     
يجتنبها،  اأن  امل�سلم  على  فالواجب  كانت كذلك  واإذا  الكبائر،  اأكرب  من  واأنها 
ويتوب عنها اإذا وقع فيها بالرجوع عنها، و�سهادة الزور ل تخت�س بال�سهادة على 
الغري، بل هي هنا عامة فت�سمل �سهادة الإن�سان على نف�سه كذبا بالإقرار الكاذب، 
ملا يرتتب عليه من �سياع احلقوق، وحمل القا�سي على احلكم بالكذب اإذا كان 

الإقرار مزوراً لأنه �سهادة بالباطل حتمل القا�سي على اخلطاأ يف حكمه وق�سائه.
اإلى ر�سول اهلل  الأ�سلمي  اأبي هريرة -ر�سي اهلل عنه- قال: جاء ماعز  حديث    )3
�سلى اهلل عليه و�سلم فقال: اإنه قد زنا فاأعر�س عنه ثم جاء من �سقه الآخر فقال: 
يا ر�سول اهلل اإنه قد زنا فاأعر�س عنه ثم جاء من �سقه الآخر فقال يا ر�سول اهلل: 
اإنه قد زنا فاأمر به يف الرابعة فاأخرج اإلى احلرة فرجم باحلجارة، فلما وجد م�س 
احلجارة فر ي�ستد حتى مر برجل معه حلي جمل ف�رشبه به و�رشبه النا�س حتى 
م�س  وجد  حني  فر  اأنه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  لر�سول  ذلك  فذكروا  مات، 

احلجارة وم�س املوت فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم هال تركتموه)6)). 
اهلل  -ر�سي  ماعز  ف��رار  اعترب  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  اأن  الدللة:  وجه   

�جلامع  �جلعفي،  �لبخاري  عبد�هلل  �أب��و  �إ�سماعيل  بن  حممد  �لبخاري:   ،9(/( م�سلم،  �سحيح  م�سلم:   ((((
�ل�سحيح �ملخت�سر، �لنا�سر: د�ر �بن كثري، �ليمامة – بريوت، �لطبعة �لثالثة، 407) – 7)9)م حتقيق: د. 

م�سطفى ديب �لبغا �أ�ستاذ �حلديث وعلومه يف كلية �ل�سريعة - جامعة دم�سق، )/9))).
�لرتمذي: �جلامع �ل�سحيح �سنن �لرتمذي، قال �بو عي�سى: »هذ� حديث ح�سن وقد روي من غري وجه عن �بي هريرة   ((6(
» 36/4، �أبو د�ود: �سليمان بن �لأ�سعث �ل�سج�ستاين، �سنن �أبي د�ود،، �لنا�سر: د�ر �لكتاب �لعربي � بريوت، 4/))).
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عنه- مبثابة الرجوع عن الإقرار، ولذلك عاتب ال�سحابة -ر�سي اهلل عنهم- حينما مل 
اِفِعيُّ  يرتكوه لعله يرجع عن اإقراره فيتوب، فيتوب اهلل عليه، قال النووي: )اْحتمَجَّ ال�سَّ
ْكُتُموُه  اُودمَ اأمَنَّ النَِّبيَّ -�سلى اهلل عليه و�سلم- قمَالمَ اأمَلمَ تمَرمَ ايمَِة اأمَِبي دمَ اءمَ يِف ِرومَ اِفُقوُه مِبمَا جمَ ُمومَ ومَ
لمَْيِه()7)) ، فِفي  عمَ فمَيمَُتوُب اهللُ  يمَُتوُب  ُه  لَّ فمَلمَعمَ ْكُتُموُه  تمَرمَ الَّ  ايمٍَة همَ يِف ِرومَ اأِْنِه ومَ اأمَْنُظرمَ يِف �سمَ تَّى  حمَ
اإِلَّ  اكمَ ومَ ُجوِع فمَذمَ ِبالرُّ َّحمَ  فمَاإِْن �رشمَ ُيرْتمَُك  ا فمَرَّ  اإِذمَ امْلُِقرَّ  اأمَنَّ  لمَى  ِليٌل عمَ اإِلمَْخ دمَ ْكُتُموُه  تمَرمَ الَّ  قمَْوِلِه همَ

)))). فدل هذا على م�رشوعية الرجوع عن الإقرار والعمل بهذا الرجوع. ُرِجممَ ِبعمَ ومَ اتُّ
اخلاطئ  الإقرار  عن  الرجوع  م�صروعية  على  العقل  دليل  دل  العقلي:  الدليل  ثالثا: 
واملزور، وقد ن�س العلماء يف كتبهم على عدد من الأدلة العقلية التي دلت على م�رشوعية 
التي  الأحكام  تنفيذ  به، وعدم  والعمل  اعتباره،  عليه  القا�سي يجب  واأن  الرجوع،  هذا 
حكم بها بناء على هذه البينة التي تبني عدم �سالحيتها، ويظهر ذلك خالل الوجوه التالية: 
الوجه الأول: اأن احلكم بال�سهادة، واعتبارها يف الق�ساء اأمر متوقف على �سالحية 
ال�سهادة لذلك، وبالرجوع عنها تبني عدم �سالحيتها، فوجب العمل بذلك الرجوع، 
ال�سهادة  معنى  فيه  والإق��رار  عليها)9))  بناء  �سدر  الذي  احلكم  تنفيذ  وتوقيف  وردها، 

فيقا�س عليها.
الوجه الثاين: اأن ال�سهادة لو حدث ما مينع من قبولها قبل احلكم بها لوجب علينا اأن 
نردها، ول نحكم بها، فكذلك اإذا رجع ال�ساهد عنها قبل احلكم بها، فاإن الواجب علينا 

ردها وعدم احلكم بها)90) ونف�س الأمر بالن�سبة لالإقرار.
�لنووي: �ملنهاج �سرح �سحيح م�سلم، ))/94).  ((7(

�ل�سديقي،  �سرف �حلق،  �لرحمن،  عبد  �أبو  بن حيدر،  علي  بن  �أمري  بن  �أ�سرف  �آب��ادي: حممد  �لعظيم   ((((
عون �ملعبود �سرح �سنن �أبي د�ود، ومعه حا�سية �بن �لقيم: تهذيب �سنن �أبي د�ود و�إي�ساح علله وم�سكالته، 

�لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، �لطبعة: �لثانية، ))4)ه�، ))/67.
ال�شرخ�شي: املب�شوط: 6)/)7)، �لرملي: �سم�ص �لدين حممد بن �أبي �لعبا�ص �أحمد بن �سهاب �لدين �لرملي،   ((9(

نهاية �ملحتاج �إلى �سرح �ملنهاج، طبعة د�ر �لفكر – بريوت 404)ه�، )/0)3، �بن قد�مة: �ملغني: 9/)4).
�بن قد�مة: �ملغني: 9/)4)، 46). �لكا�ساين: بد�ئع �ل�سنائع: 6/))).  (90(
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اإذا كانت م�ستملة على حٍد من  اأو الإقرار  الوجه الثالث: اأن الرجوع عن ال�سهادة 
احلدود يعترب �سبهة))9)، واحلدود تدراأ بال�سبهات بالإجماع))9).

الوجه الرابع: اأن رجوع املقر عن اإقراره كرجوع ال�ساهد عن �سهادته، فكما ي�رشع 
الرجوع عن ال�سهادة كذلك ُي�رشع الرجوع عن الإقرار، والعلة اجلامعة بينهما اأن كاًل 

منهما بينة توجب احلد)93).
اأحوال رجوع املقر عن اإقراره اخلاطئ اأو املزور:

اأو الفعل  اإقراره من كون هذا الرجوع بالقول ال�رشيح   ل يخلو رجوع املقر عن 
الدال على الرجوع، فيتحقق رجوع املقر عن اإقراره باإخباره بالألفاظ الدالة على خطئه 
يف اإقراره، ووهمه، اأو كذبه، اأو يكون بالفعل الدال على رجوعه عن الإقرار كما يف 

حال هربه اأثناء تنفيذ العقوبة عليه. 
 ففي الألفاظ يقول: رجعت عن اإقراري، اأو كذبت فيه، اأو ما زنيت، اأو ما �رشقت، 

ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على نفي ما اأثبته يف اإقراره الأول)94). 
 واأما بالفعل كهروبه عند تنفيذ احلد و�سواء كان رجوع املقر بالقول اأو الفعل فاإنه ل 

يخلو اأي�سا من حالتني:
به، ويف هذه  القا�سي  قبل حكم  اإقراره  املقر عن  يكون رجوع  اأن  الأولى:  احلالة 
احلالة يقع رجوعه عن الإقرار بعد �سدوره منه، وقبل اأن يتو�سل القا�سي اإلى احلكم 

بذلك الإقرار، واعتباره.
 وقد جرت العادة اأن القا�سي اإذا اأقر عنده �سخ�س اأن ي�ساأل عن اأهليته، و�سالحيته 

النووي: يحيى بن �شرف النووي: رو�شة الطالبني وعمدة املفتني، ط. املكتب الإ�شالمي –دم�سق، ))/69).   (9((
�ملبدع: �إبر�هيم بن حممد بن مفلح: 0)/73).

الني�شابوري: اأبوبكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر الني�شابوري، الإجماع: ط. دار الكتب- لبنان: 69.  (9((
�بن قد�مة: �ملغي: )/97). �لكا�ساين: بد�ئع �ل�سنائع: 333/7،)33.  (93(

الزرقاين: حممد عبد الباقي الزرقاين، �شرح الزرقاين على خمت�شر خليل:ط. مطبعة حممد اأفندي، م�شر: )/07).  (94(
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لالإقرار، والعرتاف، وهذه هي ال�سنة كما يف حديث بريدة بن احل�سيب -ر�سي اهلل 
عنه- قال: »جاء ماعز بن مالك -ر�سي اهلل عنه- اإلى النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- 
فقال: يا ر�سول اهلل طّهرين، فقال: ويحك ارجع فا�ستغفر اهلل، وتُْب اإليه، قال: فرجع غري 
بعيد، ثم جاء فقال: يا ر�سول اهلل طّهرين، فقال ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: مثل 
ذلك، حتى اإذا كانت الرابعة، قال له ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأبه جنوٌن؟، 
فا�ستنكهه))9)، فلم يجد منه  اأ�رشبت خمراً، فقام رجل  لي�س مبجنون، فقال:  اأنه  فاأخرب 
ريح خمٍر، فقال ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: اأزنيت؟ قال: نعم، فاأمر به فرجم« 

رواه م�سلم)96).
 فدل احلديث على اأن ال�سنة للقا�سي اأن يتاأكد من اأهلية املقر بالإقرار، لأن النبي-

�سلى اهلل عليه و�سلم- �ساأل عن اأهلية ماعز -ر�سي اهلل عنه- العقلية هل هو جمنون 
فاأُخرب اأنه لي�س مبجنون، ثم �ساأل هل �رشب اخلمر، فقام رجل و�سم رائحته فلم يجد منه 
ريح اخلمر، كل هذا يدلنا على اأنه ينبغي على القا�سي اأن يتاأكد من عدم وجود ما مينع 

من قبول الإقرار، واعتباره.
 فاإذا ثبتت عند القا�سي اأهلية املقر فاإن الرجوع يف هذه احلالة يقع قبل حكمه ونطقه، 
ثم ي�ستوي يف هذه احلالة اأن يكون الرجوع بعد �سدور الإقرار مبا�رشة، وقبل اأن ي�ساأل 
القا�سي ويتاأكد من اأهلية املقر، اأو يقع بعد �سوؤال القا�سي وتاأكده من اأهلية املقر، وقبل 

نطقه باحلكم.
احلالة الثانية: اأن يكون رجوع املقر بعد حكم القا�سي، ويف هذه احلالة يقع رجوع 
اإقراره، وقد يكون احلكم بحق من حقوق اهلل  املقر بعد �سدور حكم القا�سي باعتبار 

تعالى كاحلدود، اأو يكون بحق من حقوق الآدميني كالأموال ونحوها.
��ستنكهه �أي �سم ر�ئحة فمه هل فيها ر�ئحة �خلمر، �أول. �نظر: �لنووي، �سرح �سحيح م�سلم: ))/00).  (9((

م�سلم: �سحيح م�سلم: 09/3)، 0)).  (96(
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اإقراره،  ب�سحة  القا�سي  ويحكم  زنا،  اأو  اخلمر،  �رشب  باأنه  يقر  اأن  الأول:  فمثال 
ووجوب جلده وهو بكر. 

ومثال الثاين: اأن يقر باأن لزيد عليه األفاً.
وهذه احلالة ل يخلو رجوعه من �رشبني:

ال�رشب الأول: اأن يقع الرجوع بعد �سدور احلكم، وقبل تنفيذه.
ال�رشب الثاين: اأن يقع الرجوع بعد �سدور احلكم، وتنفيذه.

 وقد تكلم الفقهاء على رجوع املقر عن اإقراره يف اأ�سهر م�سائله وهي م�ساألة الرجوع 
- كحد الزنا لورود احلديث يف ذلك يف  عن الإقرار باحلقوق اخلال�سة هلل -عزَّ وجلَّ

ق�سة ماعز بن مالك -ر�سي اهلل عنه- وقد اختلف العلماء يف هذه امل�ساألة.
 هل يعترب الرجوع موؤثراً يف احلكم بحق اهلل من وجوب حد الزنا، و�رشب اخلمر، 

ونحوها من حقوق اهلل تعالى اأو ل يعترب موؤثراً وذلك على قولني:
القول الأول: يعترب رجوع املقر عن اإقراره بحق اهلل -تعالى- موؤثراً في�سقط احلد 
وهم  اجلمهور،  مذهب  هو  وهذا  بعده،  اأو  بالإقرار،  احلكم  قبل  الرجوع  وقع  �سواء 

احلنفية)97)، واملالكية))9) وال�سافعية)99)، واحلنابلة)00)). 
فاإذا ق�سى  اإقراره بحق اهلل -تعالى- موؤثراً  الثاين: ل يعترب رجوع املقر عن  القول 
به القا�سي وجب تنفيذ احلد، ول يوؤثر رجوع املقر فيه �سواء وقع الرجوع، بعد احلكم 
وقبل التنفيذ، اأو اأثناء تنفيذ احلد، وهذا مذهب الظاهرية))0))، وبه قال بع�س الفقهاء))0)).

�لكا�ساين: بد�ئع �ل�سنائع: 7/)33.  (97(
�لد�سوقي: حا�سية �لد�سوقي: 406/4.  (9((

�ل�سري�زي: �ملهذب: )/)4).  (99(

)00))�بن قد�مة: �ملغني: )/97).
))0))�بن حزم: �ملحلى: )/))).

))0))حيث قال به: �حل�سن �لب�سري و�سعيد بن جبري، و�بن �أبي ليلى، و�أبو ثور، �نظر قوله وبقية �لتابعني يف 
�ملغني: لبن قد�مة: 3/9)).
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االأدلة: 
دليل القول الأول: )يوؤثر الرجوع ويوجب عدم تنفيذ احلكم واإيقافه(.

 ا�ستدلوا مع مذهبهم بدليل ال�سنة، والعقل اأما دليلهم من ال�سنة فحديث اأبي هريرة 
-ر�سي اهلل عنه - اأن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: حني اأخرب ال�سحابة - ر�سي 

اهلل عنهم بفرار ماعز بن مالك - ر�سي اهلل عنه: »هال تركتموه«)03)). 
 وجه الدللة: اأن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- اعترب رجوع ماعز بن مالك -ر�سي 
اأنه لو  اهلل عنه- موؤثراً يف احلكم برجوعه، حيث قال: هاّل تركتموه، وهذا يدل على 

رجع عن اإقراره لوجب تركه، وعدم تنفيذ العقوبة به)04)).
 فدل على اأن رجوع املقر عن اإقراره يوجب اإيقاف تنفيذ احلكم حتى ولو كان اأثناء 

تنفيذ احلكم، فمن باب اأولى اإذا كان قبله.
واأما دليلهم من العقل فقد ا�ستدلوا بالعقل من وجهني: 

الوجه الأول: اأن رجوع املقر عن اإقراره �سبهة، واحلدود تُدراأ بال�سبهات.
الوجه الثاين: اأن الرجوع على الإقرار مقبول كالرجوع عن ال�سهادة بجامع اأن كال 

منهما بينة يثبت بها احلد))0)).
دليل القول الثاين: ل يوؤثر الرجوع عن الإقرار.

وحد  كالق�سا�س  عنه  بالرجوع  ي�سقط  فال  املقر  باإقرار  ثبت  احلق  ب��اأن  ا�ستدلوا 
القذف)06)). 

 القول الراجح: هو القول باعتبار الرجوع عن الإقرار موؤثراً وذلك لأن الأدلة التي 

)03))تقدم تخريجه.
)04))ال�شنعاين: حممد بن اإ�شماعيل ال�شنعاين، �شبل ال�شالم �شرح بلوغ املرام:ط. دار الكتب العلمية: 7/4.

))0))�لكا�ساين: بد�ئع �ل�سنائع: 7/)33. �بن قد�مة: �ملغني: )/97).
)06))�ل�سري�زي: �أبو �إ�سحاق �إبر�هيم بن علي بن يو�سف �ل�سري�زي، �ملهذب يف فقه �لإمام �ل�سافعي، طبعة د�ر 

�لكتب �لعلمية- بريوت، 473/3.
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اأ�سحاب  ذكره  الذي  العقل  دليل  من  واأرجح  قوية،  القول  هذا  اأ�سحاب  بها  ا�ستدل 
القول الثاين لأنه قيا�س مع الفارق لأن الق�سا�س والقذف احلق فيهما للمخلوق، وحق 
اهلل مبني على امل�ساحمة فيقبل فيه الرجوع عن الإقرار، وي�سقط كما دلت عليه ال�سنة، 

وحقوق املخلوقني مبنية على امل�ساحة فال يقبل فيها الرجوع.
 وبهذا يكون الرجوع عن الإقرار موؤثرا اإذا كان بحد من حدود اهلل -تعالى- دون 
حقوق املخلوقني، ويرتك للقا�سي تقدير العقوبة التعزيرية التي يوقعها على من رجع 
لختالف  حده  على  حالة  لكل  وفقاً  تقدر  بحيث  مقت�سى،  لها  كان  متى  اإق��راره  عن 

ظروف ومالب�سات الوقائع.
ثالثا: عدم جواز جتزئة الإقرار على �صاحبه.

يتجزاأ  )ل  اأنه:  على  ال�سعودي  ال�رشعية  املرافعات  نظام  من   )110 )املادة  تن�س   
الإقرار على �ساحبه، فال يوؤخذ منه ال�سار به ويرتك ال�سالح له، بل يوؤخذ جملة واحدة، 
وجود  حتماً  ي�ستلزم  ل  منها  واقعة  وجود  وكان  متعددة،  وقائع  على  ان�سب  اإذا  اإل 
فاإما  فاإن الإقرار الق�سائي غري قابل للتجزئة،  الوقائع الأخرى( ووفقا لن�س هذه املادة 
الن�س ذكرتها  ا�ستثناءات على هذا  اأن يرتك كله، ولكن هناك  واإما  به كله،  اأن يوؤخذ 
واأن  الإق��رار  من  تفيده  التي  الأج��زاء  اإلى  ي�ستند  اأن  له  للمقر  تيز  التنفيذية  الالئحة 

ي�ستبعد الأجزاء التي ت�رشه.
 وللوقوف على نطاق تطبيق قاعدة عدم تزئة الإقرار الق�سائي فاإن الأمر يختلف 
تبعا لنوع الإقرار ال�سادر من املقر من حيث كونه اإقراراً ب�سيطاً، اأو اإقراراً مو�سوفاً، اأو 

اإقراراً مركباً)07)).
اأي  دون  املدعاه  بالواقعة  العرتاف  على  يقت�رش  الذي  وهو  الب�سيط:  الإقرار   -1
 – )07))�ل�سعدي: حممد �سربي، �لو��سح يف �سرح �لقانون �ملدين، �لطبعة �لأولى، د�ر هومه للن�سر و�لتوزيع 

اجلزائر- ط. )00)م، �ص7)) وما بعدها.
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تعديل يف مداها اأو اأو�سافها ودون اأن يتطرق اإلى اإدعاء واقعة اأخرى يوؤثر ثبوتها يف 
الواقعة املدعاه))0)).

مثاله: ادعاء �سخ�س باأنه اأقر�س �سخ�ساً اأخر مبلغ مائة ريال ترد يف وقت حمدد فيقر 
املدعى عليه بالقر�س وقيمته ووقته.

التم�سك  اإلى  يلجاأ  فلن  املدعي  م�سلحة  يف  كله  الإقرار  لأن  م�سكلة  تثور  ل  وهنا 
ببع�سه دون البع�س.

والإقرار الب�سيط يف الفقه الإ�سالمي عرب عنه القرايف)09)) بقوله: » فمَاْلبمَ�ِسيُط ُهومَ الَِّذي 
رْيِ  غمَ يِف  ْيٌن  دمَ ْيٍد  زمَ لمَى  عمَ نمَْحومَ  ُه  ْحدمَ ومَ رْيِ  اْلغمَ لمَى  عمَ اأمَْو  ْيٍد  ِلزمَ ْيٌن  دمَ لمَيَّ  عمَ نمَْحومَ  ُه  ْحدمَ ومَ امْلُِقرِّ  لمَى  عمَ
ا«)0))). ِطِهممَ ْ ةمَ �رشمَ ادمَ همَ اًقا اإِلَّ اأمَْن تمَُكونمَ �سمَ دُّ الثَّايِن اتِّفمَ ُيرمَ اًقا ومَ ُل اتِّفمَ وَّ ِة فمَيُْقبمَُل اْلأمَ ادمَ همَ �ٍس ِمنمَ ال�سَّ ْعرمَ ممَ
2- الإقرار املو�سوف: وهو العرتاف بالواقعة املدعاة مع اإ�سافة و�سف لها يعدل 

من اأو�سافها))))).
مثاله: اأدعاء �سخ�س باأنه دائن ل�سخ�س اأخر مبائة دولر، فيقر املدعى عليه بالدين، 

ولكنه يعدل من و�سفه فيقر مبائة ريال.
وهذا الإقرار ل يتجزاأ وتكون الوقائع املقر بها وحدة واحدة، فال يكون للمقر له اأن 
يتم�سك بالواقعة الأ�سلية وهي مبلغ املائة ويرتك الواقعة الإ�سافية، ففي املثال ال�سابق 
اإقرار املقر يفيد ثبوت الدين، ولكنه يفيد كونه بالريال ولي�س بالدولر يف نف�س الوقت، 

كلية  طبعة  �لإثبات،  �للتز�م-  �أحكام  لاللتز�مات،  �لعامة  �لنظرية  يف  �لوجيز  عبد�ملعز،  فريد  ))0))ف��رج: 
�ل�سريعة و�لقانون بدمنهور، بدون تاريخ، �ص)7.

�ملالكية  �لقر�يف، من علماء  �ل�سنهاجي  �لدين  �سهاب  �لعبا�ص،  �أبو  �لرحمن،  بن عبد  �إدري�ص  بن  )09))�أحمد 
�ل�سافعّي)  �لإمام  لقرب  �ملجاورة  )�ملحلة  �لقر�فة  و�إلى  �ملغرب)  بر�برة  )من  �سنهاجة  قبيلة  �إلى  ن�سبته 

بالقاهرة. وهو م�سري �ملولد و�ملن�ساأ و�لوفاة، له عدة موؤلفات ر�جع: �لأعالم للزركلي، )/)9.
)0)))�لقر�يف: �أبو �لعبا�ص �سهاب �لدين �أحمد بن �إدري�ص بن عبد �لرحمن �ملالكي �ل�سهري بالقر�يف، �لذخرية، 

لنا�سر: د�ر �لغرب �لإ�سالمي- بريوت، �لطبعة: �لأولى، 994)م، 3/9)).
)))))فرج: فريد عبد�ملعز، �لوجيز يف �لنظرية �لعامة لاللتز�مات، مرجع �سابق، �ص79.
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وبالتايل لي�س للمقر له اأن يتم�سك بثبوت الدين واأن ي�ستبعد نوعيته، بل عليه اأن يتم�سك 
بالإقرار كله اأو يثبت عك�س الإقرار وي�ستحق ما ادعى به.

بالواقعة الأ�سلية املدعاه، وبواقعة  3- الإقرار املركب: وهو الذي يت�سمن اعرتافاً 
اأخرى جديدة يرتتب علي ثبوتها منع ن�سوء احلق املتنازع عليه اأو انق�سائه.

ويف الإقرار املركب ل يخلو الأمر من حالتني:
الواقعة  وجود  من  يلزم  بحيث  ارتباط  بينهما  الواقعتان  تكون  اأن  االأول��ى:  احلالة 
الثانية وجود الواقعة الأولى الأ�سلية ويف هذه احلالة فاإن الإقرار املركب ل يتجزاأ بل 

يوؤخذ كله اأو يطرح كله.
مثال: ادعاء �سخ�س اأنه اأقر�س �سخ�ساً اآخر مبلغاً من النقود فيقر املقرت�س بهذا الدين 
ويدعي كذلك باأنه قد وفَّاه، فهنا يكون الإقرار مركبا من واقعتني مرتبطتني واقعة وجود 
الدين وواقعة الوفاء به، فال يجوز للمدعي اأن يتم�سك من هذا الإقرار باجلزاء اخلا�س 
بثبوت الدين وي�ستبعد ما يتعلق بالوفاء، بل عليه اأن يتم�سك بالإقرار كله اأو يثبت عك�س 

الإقرار وي�ستحق ما ادعى به.
احلالة الثانية: اأن يكون الإقرار متعلقاً بواقعتني كل واحدة منهما ح�سلت يف زمن 
بينها ارتباط بحيث  غري الذي ح�ضلت فيه الواقعة االأخرى، وهنا تكون الوقائع لي�س 
يكون وجود واقعة غري م�ستلزم وجود الوقائع الأخرى، ويف هذه احلالة يجوز تزئة 
واأن  الإق��رار  هذا  من  له  املفيدة  بالأجزاء  يتم�سك  اأن  له  املقر  من حق  ويكون  الإق��رار 

ي�ستبعد ما هو �سار مب�ساحله.
 وهذا ما اأكدته املادة 2/106 حيث ن�ست على: »الإقرار املكون من واقعتني كل 
يتجزاأ  الأخرى  الواقعة  فيه  الذي ح�سلت  الزمن  واحدة منهما ح�سلت يف زمٍن غري 

على �ساحبه كا�ستمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار باحلق«.
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 مثاله: ادعاء �سخ�س باأنه اأقر�س �سخ�ساً اآخر مبلغاً من املال فيقر املدعي عليه بهذا الدين 
ولكنه يدعي انق�ساءه عن طريق املقا�سة، ففي هذه احلالة يكون هذا الإقرار مكوناً من واقعتني 
جتزئة  يجوز  ولذا  الواقعتني  بني  ارتباط  هناك  ولي�س  باملقا�ضة  االنق�ضاء  وواقعة  الدين  واقعة 
الإقرار بحيث يتم�سك املقر له بالواقعة املفيدة وهي العرتاف بحقه وي�ستبعد الواقعة غري املفيدة 
وهي مديونيته وبالتايل يكون على املقر اإثبات اأنه دائن ملدينه لإثبات هذه املقا�سة بني الدينني.
ْبِدي  لغريه نمَْحو عمَ ُب اأمَن ينظر ِبنمَف�ِسِه ومَ كَّ امْلُرمَ  والإقرار املركب ذكره القرايف بقوله: »ومَ
ْمٍرو  ْيٍد ِدينمَاٌر ِلعمَ ِعْندمَ زمَ ِعْنِدي ومَ اأمَْم�س ومَ ْيٍد  اأمَُة زمَ اْمرمَ ِتي ومَ اأمَ ِت اْمرمَ ُطلِّقمَ اأمَْم�س ومَ ا  ْيٍد ُعتمَقمَ ْبُد زمَ عمَ ومَ

اِل«))))). اِن اِلْنِف�سمَ رْيِ ِلإِْمكمَ ُق ِباْلغمَ لَّ ا يمَتمَعمَ يمَ�ْسُقُط ممَ لمَْيِه ومَ فمَيُْقبمَُل عمَ
ال�سخ�س  اإقرار  يتمثل يف  –رحمه اهلل-  القرايف  الذي ذكره  املركب  الإقرار  اإن   ورغم 
بواقعتني اإحداهما متعلقة به والأخرى متعلقة بغريه، فاإنه يدخل يف النوع الثاين من اأنواع 
االإقرار والتي يتم االإقرار فيها بواقعتني خمتلفتني يف الزمن، الأن مناط احلكم هنا هو اإمكانية 
اأمكن الف�سل يجوز تزئة الإقرار، ومتى تعذر  ف�سل الواقعتني املقر بهما من عدمه، فمتى 
الف�سل بني الواقعتني فال يجوز تزئة الإقرار، واحلالة التي اأوردها القرايف –رحمه اهلل- ميكن 

فيها تزئة الإقرار لأن الواقعتني خمتلفتان، والختالف قد يكون يف الزمان اأو الأطراف. 

�ملطلب �لثاين: حجية �لإقر�ر غري �لق�صائي يف �لإثبات

 ن�ست املادة 2/108 على اأن: )الإقرار غري الق�سائي هو: الذي اختل فيه قيد من 
القيود املذكورة يف هذه املادة( ومن خالل هذه املادة ن�ستخل�س اأن الإقرار غري الق�سائي 
هو: الإقرار الذي ي�سدر من املقر خارج جمل�س الق�ساء، اأو يف جمل�س الق�ساء ولكن 

يف دعوى غري متعلقة بالواقعة التي ح�سل الإقرار بها.

)))))�لقر�يف: �لذخرية، 3/9)).



95
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

كيفية �إثبات �لإقر�ر غري �لق�صائي وحجيته:

 تق�سي املادة 3/108 من نظام املرافعات ال�رشعية ولئحتها التنفيذية باأن: )الإقرار 
غري الق�سائي تري عليه اأحكام الإثبات ال�رشعية(. وبالتايل فاإن الإقرار غري الق�سائي 
يخ�سع لقواعد الإثبات ال�رشعية من ناحية اإثباته فيقع على من يتم�سك به عبء اإثباته.

 وبخ�سو�س حجية الإثبات غري الق�سائي فاإن البع�س يرى ترك تقدير قيمته للمحكمة 
فلها اأن تعتربه حجة على املقر ودلياًل كاماًل على ح�سول الواقعة املقر بها، كما لها اأن 
تعتربه جمرد قرينة على الواقعة، واإذا كان الإقرار غري الق�سائي مكتوباً فللمحكمة اأن 
تعتربه مبداأ ثبوت بالكتابة اأي دليال ناق�سا يجب تعزيزه باأدلة اأخرى ك�سهادة ال�سهود اأو 

القرائن وهذا ما اأخذت به حمكمة النق�س امل�رشية)3))).
 ويرى البع�س اأن الإثبات غري الق�سائي يحتاج اإلى اإثبات اأمام املحكمة التي تنظر 
اأن  اإلى  ذهبت  التي   3/108 املادة  ظاهر  مع  يتفق  ما  وهذا  بالدعوى  املتعلق  النزاع 
اأمام  اإثباته  من  لبد  اأنه  اأي  ال�رشعية  الإثبات  اأحكام  عليه  تري  الق�سائي  غري  الإقرار 
�ساأن  �ساأنه  قاطعة  حجة  ي�سبح  فاإنه  الق�سائي  غري  الإقرار  ح�سول  ثبت  ومتى  الق�ساء 
ظروف  يف  ويختلفان  الطبيعة  يف  يتحدان  الإقرارين  كال  اإن  حيث  الق�سائي  الإقرار 

�سدور كل منهما فقط)4))).
هذا  اأ�سحاب  ذهب  فقد  الق�سائي  غري  الإق��رار  تزئة  اإمكانية  م�ساألة  وبخ�سو�س   
التاه اإلى ترك الأمر للمحكمة بحيث تقرر جواز تزئة الإقرار غري الق�سائي من عدمه 

ح�سب ظروف احلال))))). 

)3)))نق�ص مدين يف 967/3/9) – جمموعة ))- 94- 99)، ونق�ص مدين يف 7)/0)/967)- جمموعة ))- 
.(((7 -((9

)4)))مرق�ص: مرجع �سابق �ص)))، فقرة 9)).
�ملدنية  �مل��و�د  يف  �لإثبات  قو�عد  ح�سن،  توفيق  ف��رج:   ،(46 فقرة  ���ص)47،  �سابق،  مرجع  )))))�ل�سنهوري، 

و�لتجارية، �ص03).
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اخلامتة:
اأن  اأ�ستطيع  ال�سعودي  النظام  بالإقرار يف  الإثبات  مل�ساألة حجية  العر�س  بعد هذا   

ا�ستخل�س بع�س النتائج يف تركيز �سديد وهي كالتايل:
عليه،  بها  مدعى  قانونية  بواقعة  الق�ساء  اأمام  اخل�سم  اعرتاف  هو  الإق��رار  اأن    -1

وذلك اأثناء ال�سري يف الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة.
اأنه ي�ضرتط ل�ضحة االإقرار واعتباره دليال من اأدلة االإثبات اأن ي�ضدر من �ضخ�س    -2
اأهاًل للت�رشف ومتمتعاً بالأهلية الالزمة لأن الإقرار يف حقيقة الأمر هو عمل من 

اأعمال الت�رشف، ولذا فينبغي اأن يتوافر يف املقر ما يلي:

اأ - اأن يكون عاقال فال ي�سح ول يقبل اإقرار املجنون لأنه م�سلوب الإرادة ملغي العبارة.

الت�رشفات  منه  ت�سح  ل  له  املاأذون  وغري  املميز  غري  فال�سبي  بالغاً  يكون  اأن  ب - 

باتفاق الفقهاء، اأما ال�سبي املميز واملاأذون له بالت�رشف فقد اختلف الفقهاء يف 

�سحة اإقراره.

ت - اأن يكون خمتاراً فال ي�سح الإقرار الواقع باجلرب والإكراه.

ث - اأن تكون اإرادة املقر خالية من عيوب الإرادة وهي الغلط والإكراه والتدلي�س.

3- ينق�سم الإقرار ال�سادر من ال�سخ�س اإلى نوعني: اإقرار ق�سائي، واإقرار غري ق�سائي.

اأمام الق�ساء بواقعة قانونية مدعى بها  اأ - فالإقرار الق�سائي هو: اعرتاف اخل�سم 

اأثناء �سري الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة.

ب - االإقرار غري الق�ضائي هو: االإقرار الذي مل تتوافر فيه �رشوط االإقرار الق�ضائي 

كاأن ي�سدر من املقر خارج جمل�س الق�ساء، اأو ي�سدر يف جمل�س الق�ساء ولكن 

يف دعوى غري متعلقة بالواقعة التي ح�سل الإقرار بها.
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يعترب الإقرار من اأهم و�سائل الإثبات واأقواها حجية مما يجعله يف مركز ال�سدارة    -4
بني و�سائل الإثبات الأخرى فالإقرار �سيد الأدلة.

كون  من  ويلزم  الق�سائي،  غري  الإق��رار  عن  الق�سائي  الإق��رار  حجية  تختلف    -5
الإقرار الق�سائي حجة جمموعة من الآثار التي تتمثل فيما يلي:

اأ - احلجية الكاملة لالإقرار الق�سائي على املقر نف�سه فال ت�رشي على الغري، كما اأن 

اأثره خا�س باحلق املتنازع فيه، كما يكون الإقرار قيدا على القا�سي فال يكون له 

�سلطة تقديرية يف قبوله اأو رف�سه.

ب - اإذا �سدر الإقرار �سحيحا على الوجه ال�سالف بيانه فال يجوز للمقر اأن يعدل 

عنه كما ل يجوز له اأن يتخل�س منه باإثبات عدم �سحته، مع حق املقر يف اإبطال 

اإقراره اإذا كان هناك مربر لهذا البطالن، كما لو كان الإقرار �سوريا اأو كان املقر 

فيجوز  غلط  يف  واقعا  اأو  مكرها  اأو  �سكرانا  الق�ساء  جمل�س  يف  اإق��راره  وقت 

الرجوع عن الإقرار يف حالة اخلطاأ املادي.

ت - اأن اململكة العربية ال�سعودية على خالف الت�رشيعات الو�سعية ُتيز الرجوع 

الفقه  واأحكام  وال�سنة،  القراآن  اإلى  تقوم على الحتكام  الإقرار لأنها دولة  عن 

الإ�سالمي تذهب اإلى جواز العدول عن الإقرار اإذا ح�سل فور �سدوره ب�سبب 

غلط وقع فيه املقر وتبينه يف احلال، كما يجوز العدول ولو بعد ذلك اإذا كان احلق 

اإقراره ولو بعد  املقر به من حقوق اهلل -تعالى- كجواز عدول املقر بالزنا عن 

م�سي مدة بالرغم من تكرار اإقراره به.

ث - عدم جواز تزئة الإقرار على �ساحبه فال يوؤخذ منه ال�سار به ويرتك ال�سالح 
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له بل يوؤخذ جملة واحدة اإل اإذا ان�سب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة 

منها ل ي�ستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
6- اأن حجية الإقرار غري الق�سائي تخ�سع لقواعد الإثبات ال�رشعية من ناحية اإثباته 
فيقع على من يتم�سك به عبء اإثباته، ومتى ثبت ح�سول الإقرار غري الق�سائي 
الإقرارين  كال  اإن  حيث  الق�سائي  الإق��رار  �ساأن  �ساأنه  قاطعة  حجة  ي�سبح  فاإنه 

يتحدان يف الطبيعة ويختلفان يف ظروف �سدور كل منهما فقط. 
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فهر�ص �مل�صادر و�ملر�جع:

� الكتاب  اإبراهيم � بحث من�سور يف �سل�سة كتب الت�رشيع اجلنائي  ابن جبري: حممد بن    -1
الثالث � اململكة العربية ال�سعودية وزارة الداخلية مركز اأبحاث مكافحة اجلرمية الريا�س 

1984م.
ابن حزم، اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم، املحلى، طبعة دار الأفاق اجلديدة    -2

بريوت.
تب�رشة  اليعمري،  الدين  برهان  ابن فرحون،  بن حممد،  بن علي  اإبراهيم  ابن فرحون،    -3

احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام، طبعة دار املعرفة – بريوت.
الفكر،  دار  املغني، طبعة  قدامة،  بن  بن حممد  اأحمد  بن  عبداهلل  اأبو حممد  قدامة:  ابن    -4

بريوت 1405ه. 
ابن ماجه: اأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، وماجة ا�سم اأبيه يزيد، �سنن ابن ماجه،    -5
حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، النا�رش: دار اإحياء الكتب العربية - في�سل عي�سى البابي 

احللبي.
ابن منظور: اأبو الف�سل جمال الدين بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�رشي، ل�سان العرب،    -6

طبعة دار �سادر بريوت.
ابن جنيم: زين العابدين بن اإبراهيم بن جنيم، البحر الرائق �رشح كنز الدقائق، طبعة دار    -7

املعرفة – بريوت-.
اأبو الوفا: اأحمد، التعليق على ن�سو�س قانون الإثبات، حتقيق: د. طلعت دويدار، طبعة    -8

1994م من�ساأة املعرف الإ�سكندرية. 
اأبو داود: �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن عمرو الأزدي، �سنن اأبي    -9

داود، طبعة، دار الفكر، ودار الكتاب العربي � بريوت..
10- اأحمد: هاليل عبداهلل اأحمد، النظرية العامة لالإثبات يف املواد اجلنائية درا�سة مقارنة بني 
مطبعة   � الإ�سالمية  وال�رشيعة  والجنلو�سك�سونية  وال�سرتاكية  واجلرمانية  الالتينية  النظم 

الن�رش الذهبي الطبعة الأولى 1987م �
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اأفندي: �سم�س الدين اأحمد بن قودر املعروف بقا�سي زاده اأفندي، نتائج الأفكار تكملة    -11
فتح القدير، مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده مب�رش.

املخت�رش  ال�سحيح  اجلامع  البخاري اجلعفي،  اأبو عبداهلل  اإ�سماعيل  بن  البخاري: حممد   -12
 –  1407 الثالثة،  الطبعة  – بريوت،  اليمامة  كثري،  ابن  دار  طبعة  البخاري(،  )�سحيح 

1987م، حتقيق: د. م�سطفى ديب البغا،.
13- البعلي: حممد بن اأبي الفتح بن اأبي الف�سل البعلي، اأبو عبد اهلل، �سم�س الدين، املطلع 
مكتبة  النا�رش:  اخلطيب،  ويا�ضني حممود  االأرن��اوؤوط  املقنع، حتقيق: حممود  األفاظ  على 

ال�سوادي للتوزيع، الطبعة: الطبعة الأولى 1423ه� - 2003 م.
14- بكو�س: يحي بكو�س، اأدلة الإثبات يف القانون املدين اجلزائري والفقه الإ�سالمي، ال�رشكة 

الوطنية للن�رش والتوزيع، اجلزائر 1981م.
15- البهوتي: من�سور بن يون�س بن اإدري�س البهوتي، الرو�س املربع �رشح زاد امل�ستنقع، طبعة 

مكتبة الريا�س احلديثة- الريا�س، 1390ه�.
16- البو�سريي: اأبو العبا�س �سهاب الدين اأحمد بن اأبي بكر بن اإ�سماعيل بن �سليم بن قامياز بن 
عثمان البو�سريي الكناين ال�سافعي، م�سباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة، حتقيق: حممد 
املنتقى الك�سناوي، النا�رش: دار العربية – بريوت، الطبعة: الثانية، 1403ه�. ك�ساف القناع 

على منت الإقناع، طبعة عامل الكتب بريوت، 1403ه�.
ْورة بن مو�سى بن ال�سحاك، الرتمذي، اأبو عي�سى، �سنن  17- الرتمذي: حممد بن عي�سى بن �سمَ

الرتمذي، حتقيق اأحمد حممد �ساكر، دار اأحياء الرتاث العربي – بريوت.
18- تناغو: �سمري، اأحكام اللتزام والإثبات، طبعة 1989/88م.

19- اجلرجاين: علي بن حممد بن علي الزين ال�رشيف اجلرجاين، كتاب التعريفات، النا�رش: 
دار الكتب العلمية بريوت –لبنان، الطبعة: الأولى 1403ه� -1983م.

20- احل�سكفي: حممد بن علي بن حممد، الدر املختار �رشح تنوير الأب�سار، طبعة دار الفكر الثانية 1386ه�.
21- احلميدان: حميدان بن عبداهلل، اأحكام املرافعات يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقها املعا�رش يف 

املحاكم ال�رشعية يف اململكة العربية ال�سعودية � الريا�س 1420ه�.
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اأفندي، درر احلكام يف �رشح جملة الأحكام، تعريب:  22- حيدر: علي حيدر خواجه اأمني 
فهمي احل�سيني، النا�رش: دار اجليل، الطبعة: الأولى، 1411ه� - 1991م.

23- اخلر�سي: اأبو عبداهلل حممد اخلر�سي املالكي، �رشح اخلر�سي على خمت�رش �سيدي خليل: 
طبعة دار �سادر بريوت.

قانونية  فقهية  درا�سة  الإثبات،  درا�سة  الإثبات،  لقانون  املدخل  اأحمد،  حيدر  اهلل:  دفع   -24
تطبيقية مقارنة، الطبعة الأولى 1999م.

امل�ستدرك،  تلخي�س  ينظر:  الذهبي  اأحمد  بن  عبداهلل حممد  اأبو  الدين  �سم�س  الذهبي،   -25
طبعة دار الفكر بريوت 1398ه�.

26- الرازي: زين الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، خمتار 
النموذجية،  الدار  الع�رشية -  املكتبة  النا�رش:  ال�سيخ حممد،  يو�سف  ال�سحاح: حتقيق: 

بريوت – �سيدا، الطبعة: اخلام�سة، 1420ه� / 1999م. 
27- الرملي: �سم�س الدين حممد بن اأبي العبا�س اأحمد بن �سهاب الدين الرملي، نهاية املحتاج 

اإلى �رشح املنهاج، طبعة دار الفكر – بريوت 1404ه�.
البيان،  دار  طبعة  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  يف  الإثبات  و�سائل  م�سطفى،  حممد  الزحيلي:   -28

دم�ضق، ط2 1414ه�، 1994م.
29- الزحيلي: وهبة، الفقه الإ�سالمي واأدلته، طبعة دار الفكر، 742/6 وما بعدها.

الزرقاين على خمت�رش خليل:ط. مطبعة  الزرقاين، �رشح  الباقي  الزرقاين: حممد عبد   -30
حممد اأفندي، م�رش.

الدم�سقي:  الزركلي  فار�س،  بن  علي  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  الزركلي:   -31
الأعالم، النا�رش: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلام�سة ع�رش 2002م.

32- ال�رشخ�ضي: �ضم�س الدين اأبوبكر حممد بن اأحمد ال�رشخ�ضي، املب�ضوط، طبعة دار املعرفة 
–بريوت- الثانية 1966م

33- ال�سعدي: حممد �سربي ال�سعدي، الوا�سح يف �رشح القانون املدين، الطبعة الأولى، دار 
هومة للن�رش والتوزيع، اجلزائر 2008م.
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34- ال�سنهوري: عبدالرازق اأحمد، الو�سيط يف �رشح القانون املدين اجلديد، نظرية اللتزام 
بوجه عام – الإثبات- اآثار اللتزام، دار الن�رش للجامعات امل�رشية 1956م، وطبعة دار 

اإحياء الرتاث العربي بريوت لبنان الطبعة الأولى 1973م.
35- ال�رشبيني: حممد اخلطيب ال�رشبيني، مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج، طبعة دار 

الفكر.
الإمام  فقه  املهذب يف  ال�سريازي،  يو�سف  بن  بن علي  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبو  ال�سريازي:   -36

ال�سافعي، طبعة دار الكتب العلمية- بريوت.
37- ال�سدة: عبد املنعم فرج، الإثبات يف املواد املدنية، القاهرة، مطبعة م�سطفى احللبي، عام 

1955م.
38- ال�ضنعاين: حممد بن اإ�ضماعيل ال�ضنعاين، �ضبل ال�ضالم �رشح بلوغ املرام: ط. دار الكتب 

العلمية.
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