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 .Iالمقدمة  

ى  الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء وسید المرسلین، وعل
د دین، وبع وم ال ى ی دیھم إل دى بھ دیث  آلھ وأصحابھ، ومن اھت ھ الح رار، وأن ن اإلق ع

ًا یبطل ھذا اإلقرار، وھناك أمور معینة تبطل ھذا اإلقرار كالتكذیب، ورجوع المقر،  أحیان
  .وإذا تضمن مساًسا بحقوق الغیر

 .IIموضوع المقالة  

َّر لھ :األمر األول اد؛ ألن : تكذیب الُمق وق العب رار بحق من حق إذا كان ھذا اإلق
ر  ذیب المق إقرار المقر دلیل على وجوب المقر بھ، ولزومھ علیھ للمقر لھ، وتك

 .لھ دلیل على عدم اللزوم؛ فال یثبت مع الشك فیھ شك

ان  :األمر الثاني ك إذا ك وھو ُرجوع المقر عن إقراره فیما یحتمل الرجوع، ذل
ي  ا ف ً ادق ھ یحتمل أن یكون ص ثًال؛ ألن ا م الرجوع في حق من حقوق هللا، كالّزن
اإلقرار، فیكون كاذبًا في اإلقرار ضرورة یعني لو رجع؛ فیورث ذلك شبھة في 

 .وجوب الحد، والحدود تدرأ بالشبھات

ل من المقر إدعاؤه كذب إقراره؛ لكن للمقر أن یرجع في إقراره، لإلكراه وال یُقب
 .ال للغلط، فیكون إقرار المكره باطًال 

د  :األمر الثالث ة بع ا البین مع فیھ إذا تضمن مساًسا بحق الغیر؛ ھُناك حاالت یُس
ینة، اإلقرار، كما إذا أقّر أَحُد الورثة في الدین على المیت؛ فأراد الدائن إقامة الب

َتَعدى الحكم إلى بقیة الورثة؛ فإن لھ ذلك   .أن ی
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