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  .كتاب السرقة
صفات والنظر في هذا الكتاب في حد السرقة، وفي شروط المسروق الذي يجب به الحد، وفي ( :يقول ابن رشد

  .)السارق الذي يجب عليه الحد، وفي العقوبة، وفيما تثبت به هذه الجناية
  .من غير أن يؤتمن عليه مستتراً  هير غهي أخذ مال  :السرقة تعريف

  :شروط السارق
  :السرقة وأما السارق الذي يجب عليه حدّ 

  .أو ذمياً  مسلماً  أو أنثى، ، ذكراً أو عبداً  اً ، وسواء كان حرّ أن يكون مكلفاً ّنه ال بّد اتفقوا على أ العلماء فإنّ 
  :شروط المسروق
  ):، وعدم وجود شبهة ملكالّنصاب، والحرز( فيها له شرائط مختلفوأما المسروق ف

  :فمن أشهرها اشتراط النصاب: الشرط األول
 صابالّنصاب؛ فال قطع عندهم إال إذا بلغ المسروق النِّ  اشتراطب قالوا :لجمهورا.  
  القطع في قليل المسروق وكثيره: وطائفة من المتكلمين الخوارجو الحسن البصري.  

  :البصري دليل الحسن
 .}والسارقة فاقطعوا أيدمهاوالسارق { :عموم قوله  .١

  :ُيعترض عليه
وتركت بأّن هذه اآلية عاّمة، وغاية ما تدّل عليه هو وجوب القطع على السارق، فلم تبّين ما يجب فيه القطع 

  .بيان ذلك للسّنة النبوية كما هو واضح في كثير من األحكام الشرعية
 ."لعن اهللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" :قال النبي  أنّ ما ُروي  .٢

  :ُيعترض عليه
التي ) كالخوذة(بأّن المقصود بالبيضة هي بيضة الحديد  تأّوله بعض أهل العلمأّن هذا الحديث قد 

  .لكّن هذا التأويل بعيدتوضع على الرأس، والمقصود بالحبل الحبل الغليظ الذي ُتجّر به السُّفن؛ 
وعليه فاعتبروا أّن البيضة هي بيضة الدجاجة، والحبل هو الحبل التافه الذي ال قيمة له؛  وأّما سائر أهل العلم

  :للحديث على أمرينفتأويلهم 
حتى وٕان  التافه من أجل هذا المسروق وضّحى بها على السارق الذي استهان بيده أّنه دعاٌء منه  :األّول

  .قطعساوى النصاب فإنه ال يساوي يده التي ستُ 
قيمة منها، أّنه باعتبار ما يؤول إليه األمر، فالذي يبدأ بالبيضة وينجح يتجّرأ بعد ذلك على ما هو أكبر  :الثاني

 .وهكذا إلى أن يصل إلى ما تبلغ قيمته الّنصاب وأكثر
  :دليل الجمهور

  ".تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " :قال النبي  من أنّ لبخاري ومسلم ما أخرجه ا .١
 ."قيمته ثالثة دراهم نّ جَ قطع في مِ  أن النبي " ابن عمر ما رواه  .٢
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  :مقدار النصاب
  :كثيراً  في قدره اختالفاً  باشتراط النصاب في وجوب القطع القائلوناختلف الجمهور 

  :هو قوالنستند إلى أدلة ثابتة، االختالف المشهور من ذلك الذي ي إال أنّ 
  .من الفضة، وربع دينار من الذهب القطع في ثالثة دراهم جبي وأحمد فقهاء الحجاز مالك والشافعيل :أحدهما
  .أقل منه ال يجب فيو عشرة دراهم  في يجب القطع :فقهاء العراقل :والثاني

  ِبَم يقّوم الشيء المسروق؟
  .ا عدا الذهب والفضةالمسروقة ممّ  م به سائر األشياءفيما تقوَّ  ء الحجازافقه واختلف
 إذا اختلفت الثالثة دراهم مع  بمعنى أّنهتقوم بالدراهم ال بالربع دينار، : وأحمد فقال مالك في المشهور

 .لربع دينار في وقت درهمين ونصفاالربع دينار الختالف الصرف، مثل أن يكون ا
  ينظر في التقويم إلى العرف الغالب؛ فإن كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم، وٕان  :مالك في روايةوقال

 .كان الغالب الدنانير قوِّمت بالدينار
 في تقويم األشياء هو الثالثة دراهم، وأّنها األصل أيضا في الربع  أّن األصل :قول ثالث في مذهب مالك

  .دينار، فال يقطع في الربع دينار إال إذا ساوى ثالثة دراهم
 األصل في تقويم األشياء هو الربع دينار، وهو األصل أيضا  :أبو ثور واألوزاعي وداودو  وقال الشافعي

 .دراهم إال أن تساوي ربع دينارة للدراهم فال يقطع عنده في الثالث
  .تقطع اليد في أقل من خمسة دراهمال  :بن أبي ليلى وابن شبرمةال: والثالث
  .مفي أربعة دراه قيل: والرابع

  .في درهمين: يعثمان البتّ ل: والخامس
  :فعمدة فقهاء الحجاز

  ."دراهمثالثة قطع في مجن قيمته  أن النبي "  ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر .١
  ."اليد في ربع دينار فصاعدا تقطع" :أنه قال وحديث عائشة أوقفه مالك وأسنده البخاري ومسلم إلى النبي  .٢

  :عمدة فقهاء العراقو 
  .وروي ذلك في أحاديث قيمة المجن هو عشرة دراهمولكن : المذكور، قالوا  فحديث ابن عمر .١

  .القطع في المجن كابن عباس وغيرهفي قيمة المجن من الصحابة كثير ممن رأى   وقد خالف ابن عمر
 .عشرة دراهم كان ثمن المجن على عهد رسول اهللا : وقد روى عن ابن عباس قال .٢
  .، وهو العشرة دراهم؛ ألن كال الفريقين يعمل بهوجب أن ال تقطع اليد إال بيقين وٕاذا وجد الخالف في ثمن المجن :قالوا

سألة ال حديث عائشة، وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه الم الذي قالوه هو كالم حسن لو بأنّ  :يعترض عليهم
  .وجعل األصل هو الربع دينار

  ."أنه قطع في أترجة قومت بثالثة دراهم" :عنده حديث ابن عمر بحديث عثمان الذي رواه قِويف وأما مالك
   .اثنا عشرة درهماالدينار يقابل في ذلك الوقت  أن الصرف كان باعتبار إّنما هوعثمان  حديث أنّ  رىي والشافعي
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  :الترجيح
القطع في ثالثة دراهم أحفظ لألموال، والقطع في عشرة دراهم أدخل في باب التجاوز القول بأّن إّن    

على والصفح عن يسير المال وشرف العضو، والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل عثمان ممكن 
وغير ممكن على مذهب غيره، فإن كان الجمع  ـباعتبار أّن الربع دينار تساوي الثالثة دراهم ـ ــ مذهب الشافعي
صاب هو ربع دينار من الذهب وما القائل بأّن النِّ  الشافعيفمذهب  ؛ ألّن فيه إعماٌل لألدّلةيحأولى من الترج

  .، واهللا تعالى أعلمأولى المذاهب يعادله من الدراهم
  :إذا سرقت جماعة ما يجب فيه القطع: مسألة
  :ا من هذا الباب في فرع مشهور وهوواختلفو 

  :إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع
، ، وذلك أن يخرجوا النصاب من الحرز معاً منهم نصاباً  كل واحدٍ  دون أن يكون حظُّ  نصاباً  إذا سرقت جماعة

  :ون عدال أو صندوقا يساوي النصابمثل أن يك
 يقطعون جميعاً : والشافعي وأحمد وأبو ثور فقال مالك.  
 كون ما أخذه كل واحد منهم نصاباً ال قطع عليهم حتى ي :وقال أبو حنيفة.  

أي أن هذا القدر من المال : إنما تتعلق بقدر مال المسروق قطع الجميع رأى العقوبةالذين قالوا ي الجمهورف
  .هو الذي يوجب القطع لحفظ المال المسروق

ال تقطع أيد كثيرة فيما : ال بما دونه لمكان حرمة اليد قال رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر الذي أبو حنيفةو 
  .أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة

  :ر المسروقواختلفوا متى يقدّ 
 يوم الحكم عليه بالقطع :قال أبو حنيفةف. 
  يوم السرقة :قال مالكو.  

  :فهو الحرز الحدّ وأما الشرط الثاني في وجوب هذا 
متفقون على  )والثوري وأصحابهموأحمد مالك والشافعي أبو حنيفة و  ومنهم ( وذلك أن جميع فقهاء األمصار
  .وٕان كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز، اشتراط الحرز في وجوب القطع

  .من غير حرزسرق النصاب وٕان سرقه القطع على من : وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث
  :رفعمدة الجمهو 

ال قطع في ثمر معلق وال في حريسة " :أنه قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي  .١
 ."جرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجنجبل، فإذا أواه المراح أو ال

  .الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب لموضع االختالف أّن أهل الظاهر رّدوا هذا الحديث :يعترض عليه
  .أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقاتإّن : قال أبو عمر بن عبد البربما  :ويجاب عنه

  .المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب ومرسل مالك أيضا عن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي حسين .٢
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  :وعمدة أهل الظاهر
  .}السارقة فاقطعوا أيديهماوالسارق و{ :عموم قوله  .١

أن تحمل اآلية على عمومها، إال ما خصصته السنة الثابتة من ذلك، وقد خصصت السنة  يجب: قالوا
  .، ولم تتعّرض للحرزي يقطع فيه من الذي ال يقطع فيهالثابتة المقدار الذ

إنه ما شأنه أن تحفظ به األموال كي يعسر أخذها مثل اإلغالق والحظائر وما  واألشبه أن يقال في حد الحرز
  .راج من الحرزأشبه ذلك، وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف باإلخ

  :نه على أشياء واختلفوا في أشياءفإنهم اتفقوا م وأما الحرز عند الذين أوجبوه
  .واختالفهم في األوعيةغلقه حرز، مثل اتفاقهم على أن باب البيت و 

  .رمن سرق من دار غير مشتركة السكنى أنه ال يقطع حتى يخرج من الدا ومثل اتفاقهم على أنّ 
  :اختالفهم في الدار المشتركة** 
 تقطع يده إذا أخرج من البيت: فقال مالك وكثير ممن اشترط الحرز.  
 ال قطع عليه إال إذا أخرج من الدار :وقال أبو يوسف ومحمد.  
  اش، أو ليس بحرز؟القطع على النبّ  هل هو حرز حتى يجب ومنها اختالفهم في القبر** 
 قطع، وبه قال عمر بن عبد العزيزهو حرز، وعلى النباش ال: فقال مالك والشافعي وأحمد وجماعة.  
 ال قطع عليه :والثوري وقال أبو حنيفة.  

  .الشيء المسروق فيهادة بحفظ ذلك هو كل شيء جرت الع والحرز عند مالك بالجملة
  .عنده ، فاإلنسان حرز لكل ما عليه أوعنده أحراز، وكذلك األوعية، وما على اإلنسان من اللباس فمرابط الدواب

  .وما أخذه من المنتبه فهو اختالس، لى ما جاء في حديث صفوان بن أميةشيئا فهو حرز له ع وٕاذا توسد النائم
  .يره إال أن يكون معه حافظ يحفظهلي أو غسارق ما كان على الصبي من الحُ  وال يقطع عند مالك

  .لم يقطع عنده، وكذلك من المساجدشيئا  ومن سرق من الكعبة
  .قطع ن سرق منها ليالً إإنه  :في المذهب وقد قيل

  .كان داخل الحرز أو خارجهسواء  جا للشيء من حرزه وجب عليه القطع،ي مخرِ مِّ من سُ  كلّ  واتفق القائلون بالحرز على أنّ 
  :سمية وقع الخالفوٕاذا ترددت الت

إلى أحدهما داخل البيت، واآلخر خارجه، فقرب أحدهما المتاع المسروق : مثل اختالف المذهب إذا كان سارقان
  .ثقب في البيت فتناوله اآلخر

 ألّنه هو الُمْخِرج؛ هالقطع على الخارج المتناول ل :فقيل.  
 ؛ إذ ال ُيسّمى أّي منهما ُمخِرجًا للمتاعال قطع على واحد منهما :وقيل.  
 ألّنه هو الُمخِرج له حقيقةقطع على المقرب للمتاع من الثقبال :وقيل ،.  

  .انطالقهعدم ج من الحرز عليه أو خرِ مُ والخالف في هذا كله آيل إلى انطالق اسم ال
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  :جنس المسروق
ما عدا  فإنه يجب في سرقته القطعكل متملك غير ناطق يجوز بيعه وأخذ العوض منه،  على أنّ  لفقهاءا اتفق

  :لكفإنهم اختلفوا في ذاألشياء الرطبة المأكولة، واألشياء التي أصلها مباحة 
 موَّل يجوز بيعه وأخذ العوض فيهمت إلى أن القطع في كلّ  :فذهب الجمهور.  
 كالصيد والحطب والحشيش ؛ال قطع في الطعام وال فيما أصله مباح :وقال أبو حنيفة.  

  :فعمدة الجمهور
 .}والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ :وم قوله مع .١
  ."تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" : بيّ النّ قول عموم  .٢

  .ما أصله مباح أو مملوكبين بين رطب ويابس، وال هذه الّنصوص حيث لم تُفّرق 
  :في منعه القطع أبي حنيفةوعمدة 
  .هكذا مطلقا من غير زيادة وذلك أن هذا الحديث روي" ال قطع في ثمر وال ُكْثر": قوله  :في الطعام الرطب .١
على أن من شرط المسروق الذي يجب  هم اتفقواوذلك أنّ  ؛مالك الشبهة التي فيه لكلّ  فيما أصله مباحو  .٢

  .ملكأن ال يكون للسارق فيه شبهة فيه القطع 
  :أّال يكون فيه شبهة ملك فهو الشرط الثالثوأما 
  .مما ليس بشبهة و شبهة تدرأ الحدّ فيما ه لفقهاءا اختلف

  :المسروقهذا النظر في جنس  فيواختلفوا 
  :في المصحف** 
 يقطع سارقه: فقال مالك والشافعي.  
 لكل أحد فيه حقا إذ ليس بمال أنّ على أنه ال يجوز بيعه، أو هذا مبنٌي  ولعلّ  ؛ال يقطع :وقال أبو حنيفة. 
  :في الحّر الصغيرواختلفوا أيضًا ** 
 ُيقطع سارقه :فقال مالك.  
 ال ُيقطع :وقال أبو حنيفة وابن الماجشون.  
  .أحد الزوجين يسرق من مال اآلخر :ألجل الشبهة ما اختلفوا فيهوم** 
 إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق  :ورواية المزني عن الشافعي فقال مالك

  .صاحبه من مال
 االختالط وشبهة المال لشبهة ؛االحتياط أن ال قطع على أحد الزوجين :في رواية وقال الشافعي.  
  :ومنها القرابات** 
 ال يقطع ذو الرحم المحرمة :قال أبو حنيفةف. 
  لقوله  ؛ال يقطع األب فيما سرق من مال االبن فقط :مالك قالو: "ويقطع كل ما" أنت ومالك ألبيك 

  .سواهم من القرابات
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 ألجداد واألبناء وأبناء األبناءيعني األب وا: ال يقطع عمود النسب األعلى واألسفل :وقال الشافعي.  
 صه اإلجماعمن سرق إال ما خصّ  كلّ  تقطع يد :وقال أبو ثور.  
  :اختالفهم فيمن سرق من الغنم أو من بيت المالومنها ** 
 يقطع :فقال مالك.  
 ال يقطع: وقال عبد الملك من أصحابه.  

  :)القطع والغرم إذا لم يجب القطع( القول في الواجب
الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات الموجودة في السارق وفي الشيء  اتّفق الفقهاء على أنّ 
  .، والغرم إذا لم يجب القطعالقطع من حيث هي جناية :هوالمسروق وفي صفة السرقة، 

  ؟واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع
 عليه الغرم مع القطع: فقال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة.  
  متاعه بعينهليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه : والثوري وابن أبي ليلى وجماعة أبو حنيفةوقال.  
 إن كان موسرا أتبع السارق بقيمة المسروق، وٕان كان معسرا لم يتبع به إذا : وفرق مالك وأصحابه فقال

  .اسمأثرى، واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن الق
  :ةــاألدل
  :)الشافعي ومن معه( عمدة من جمع بين األمرين: أوالً 

  .موجبه حق هللا، وحق لآلدمي، فاقتضى كل حقّ : أنه اجتمع في السرقة حقان .١
يوجد بعينه إذا لم  أن يكون في ضمانه لزم؛ فيإذا وجد بعينه السارق من المسروق أجمعوا على أخذنهم أ .٢

  .قياسا على سائر األموال الواجبة ؛عنده
  :)أبي حنيفة ومن معه( عمدة الكوفيين: ثانياً 

  ."ال يغرم السارق إذا أقيم عليه الحدّ " :قال حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول اهللا  .١
  .كما قال ابن عبد البرّ  ه عندهم مقطوعألنّ ؛ هذا الحديث مضعف عند أهل الحديثأّن  :ويعترض عليه

  .وصله بعضهم وخرجه النسائيقد : ه أبو عمر من أّنهقالبما  :يجاب عنهو 
 .لألصول واحد مخالفٌ  حقين في حقّ  اجتماعَ  نّ أ .٢
  .أنه ال يقطع فيه ثم سرقه ثانياً  ه إذا سرق شيئا ما فقطع فيهيرون أنّ  فإّنهمالقطع هو بدل من الغرم،  أنّ  .٣
   :عمدة مالك: ثالثاً 
  .على غير قياس ًا لكّنهاستحسانيعّد بين الموسر وغيره، رقة مالك تف

  .)شّالء مقطوعة من قبل أو نت يد السارقاك بأن( وفيمن سرق وقد عدم المحل ،هي محلّ ف وأما القطع فالنظر
  :أما محل القطع

 هو اليد اليمنى باتفاق من الكوعف: فعند جمهور الفقهاء.  
 صابع فقطألا :وقال قوم.  
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  :دليل الجمهور
  .}والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ :قوله 
ذلك أّن اليد تطلق في اللغة على الكف إلى الرسغ،  ــ قد أمرت اآلية بقطع يد السارق دون أن تُقّيد القطع :قالوا

لية بتقيد ذلك حينما أوجبت عوقد جاءت السّنة الف ــ وعلى الكف مع الساعد إلى المرفق، وعلى اليد إلى المنكب
  ).الرسغ(القطع من الكوع 
  .فليس لهم مستند واهللا تعالى أعلم أّما المخالفين

  :وأّما َمْن سرق وقد عدم محّل القطع
  :فإنهم اختلفوا في ذلك؛ ده اليمنى في السرقةقد قطعت ي نْ إذا سرق مَ  :أوالً 

  .طع رجله اليسرى بعد اليد اليمنىتق: قال أهل الحجاز والعراق: القول األول
  .د اليمنى، وال يقطع منه غير ذلكتقطع اليد اليسرى بع: التابعينقال بعض أهل الظاهر وبعض : القول الثاني

  :بعد اليد اليمنى بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى مالك والشافعيأبو حنيفة و واختلف 
  ل يقف القطع إن سرق ثالثة أم ال؟هف

  فقطٕانما عليه في الثالثة الغرم يقف القطع في الرجل، و : الثوري سفيانأبو حنيفة و فقال.  
 إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم :وقال مالك والشافعي. 

  .بكر مروي عن عمر وأبي أبي حنيفة ومالك وكال قولي
  :األدلـــة

  :)بعض أهل الظاهر( عمدة من لم ير إال قطع اليد: أوالً 
  .األرجل إال في المحاربين فقطكر ولم يذ} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ :قوله 
  :)أهل الحجاز وأهل العراق( عمدة من قطع الرجل بعد اليد: ثانياً 

أتى بعبد سرق فقطع يده اليمنى، ثم الثانية فقطع رجله، ثم أتى به في الثالثة  أن النبي "ما روي  .١
  ."ثم أتى به في الرابعة فقطع رجلهفقطع يده اليسرى، 

 ."ثم أخذه الخامسة فقتله" :وفيه وروي هذا من حديث جابر  .٢
  .ولم يذكر قتال" احش وفيهن عقوبةفو  هنّ " :أنه منكر عند أهل الحديث، ويرده قوله : يعترض عليه

 ."قطع الرجل بعد اليد أن النبي "  وحديث ابن عباس .٣
  .وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة

  :شالءكانت اليد من غير سرقة بأن إذا ذهب محل القطع  :ثانياً 
 لى اليد اليسرىينتقل القطع إ :فقيل في المذهب.  
 إلى الرجلينتقل  :وقيل. 
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  :واختلف في موضع القطع من القدم
 طع من المفصل الذي في أصل الساقيق :فقيل.  
 طعيدخل الكعبان في الق :وقيل.  
 ال يدخالن :وقيل.  
 طع من المفصل الذي في وسط القدمإنها تق :وقيل.  
  ارق؟العفو عن السّ هل يجوز : مسـألة

  :إذا لم يرفع األمر إلى اإلمام: أوالً 
  :وذلك لما يلي؛ لسارق ما لم يرفع ذلك إلى اإلمامأن يعفو عن ا لصاحب السرقة ه يجوزعلى أنّ  لفقهاءا فقاتّ 

  ."فقد وجب بينكم فما بلغني من حدّ  تعافوا الحدود" :قال رسول اهللا  ما روي أنّ  .١
  ."بنت محمد ألقمت عليها الحداطمة لو كانت ف": قوله  .٢
  ".؟هال كان ذلك قبل أن تأتيني به" :لصفوان  قوله .٣
  :إذا ُرفع األمر لإلمام: ثانياً 

و فيرفع إلى اإلمام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه، أ في السارق يسرق ما يجب فيه القطع لفقهاءا اختلف
  .يهبه له بعد الرفع وقبل القطع

 امألنه قد رفع إلى اإلم ؛عليه الحدّ : وأحمد فقال مالك والشافعي.  
 ؛ باعتبار أّن المسروق منه قد عفا عنه، ووهبه المسروقعليه ال حدّ : ل أبو حنيفة وطائفةوقا.  

  :فعمدة الجمهور
  :هللا بن صفوان بن أمية أنه قيل لهحديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد ا

وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية إلى المدينة، فنام في المسجد "
: ، فقال صفوانأن تقطع يده ، فأمر به رسول اهللا رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول اهللا 

  ".؟فهال قبل أن تأتيني به : ، فقال رسول اهللاهو عليه صدقة لم أرد هذا يا رسول اهللا 
  :تثبت به السرقةالقول فيما 

  .ين، وعلى أنها تثبت بإقرار الحرواتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدل
  :)١(حكم رجوع السارق عن إقراره

  .شبهة قبل رجوعه إن رجع عن اإلقرار إلى
  .ر شبهة فعن مالك في ذلك روايتانوٕان رجع إلى غي

  يقبل رجوعه): المشهورةوهي (األولى.  
 ال يقبل رجوعه :والثانية.  

 
                                                 

  .راجع موضوع الرجوع عن اإلقرار بشكل عام، في موضوع البّينات) (١


