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 متون فقه  

  قضاوت ، شهادت ، اقرار   –قسمت اول 
  

  
       10ضاوت                                                                                              کتاب ق –گفتار اول                               قضاوت  –فصل اول 

  11                                                               سخن درباره چگونگی حکم  –گفتار دوم                                                                   
  18 سخن درباره چگونگی قسم خوردن                                                              -گفتارسوم                                                                  

  20 سخن در تعارض ادعاهای مالی                                                                -گفتارچهارم                                                                  
  21                                                                     سخن در تقسیم سهم               -گفتارپنجم                                                                          

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                               

  22کتاب شهادت                                                                                               - گفتار اولشهادت                              – دومفصل 
  25در تفصیل حقوق                                                                                        –گفتار دوم                                                                           

  26ی                                                             در شهادت وارده بر شهادت دیگر–                                                                          گفتارسوم 
  27 در رجوع از شهادت                                                                              –                                                                          گفتار چهارم 

  28  تزویر و شهادت دروغ                                                                             -                                                                   گفتار پنجم        
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                
       29                                                              صیغه و توابع آن                         – اولفتار             گ     اقرار                    –فصل سوم 

        29آوردن چیزی که منافی با اقرار است به دنبال آن                                      –گفتار دوم                                                             
  30 اقرار نسب                                                                                                 –                                                                          گفتار سوم 

                                                                            
                                                                            
                                                                            

                                                                            
                                                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
               31                                                                                                                                                                    ]  قضاوت ، شهادت ، اقرار [ مواد مربوط به  ،     قانون مدنی-فصل جهارم     
  32                                                                             مربوط بهار شد   قضاوت و کارشناسیشامل تمام سواالت آزمونهای گذشته   ،      پرسشنامه– پنجمفصل     

  مون تا آخرین آزموناز اولین آز ]قضاوت ، شهادت ، اقرار                                                         [ 
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  48                                                           تقسیم بندی موضوعات تجارت –گفتار اول                                کلیات متاجر –فصل اول 
  52 عقد بیع و معاطات                                                                              –گفتار دوم                                                                                   

  54کلیات بیع                                                                                          –گفتار سوم                                                                                   
  63 بیع فضولی                                                                                     –                  گفتار چهارم                                                                 

  67                                                                 بیع حیوان                       –                                                                                  گفتار پنجم 
  68    بیع میوه ها                                                                                     –                                                                                  گفتارششم 

  71  بیع صرف                                                                                        -                                                                                  گفتار هفتم 
  74 بیع سلف                                                                                         –                          گفتار هشتم                                                         

                                                                                                                                                                                                                           
  

  78                                                                             مساومه–                                        گفتار اول  اقسام بیع –فصل دوم 
  78                                                                                                                               مرابحه–گفتار دوم                                                                                                      

  79                                                                                                                             مواضعه–     گفتار سوم                                                                                      
  79                                                                                                                              تولیه-گفتار چهارم                                                                                                               
  80                                                             بیع الملوک و غیر الملوک –گفتار پنجم                                                                                                                

  80                                                                بیع ما یملک و ما ال یملک -گفتار ششم                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                           

  
       81                                                                        کلیات ربا –گفتار اول  ربا                                           –فصل سوم 

  83 حیله های ربا                                                                                    –گفتار دوم                                                                   
                                        

   
  84 خیار مجلس                                                                                         – گفتار اول                            خیارات   –فصل چهارم 

  85                                                            خیار حیوان                             –گفتار دوم                                                                  
  85 خیار شرط                                                                                         –                                                                                  گفتار سوم 

  86 خیار تأخیر سه روز                                                                          –                                                                                  گفتار چهارم 
  86 خیار آنچه در همان روز فاسد می شود                                             –                گفتار پنجم                                                                   

  86                                              خیار رؤیت                                           –                                                                                  گفتار ششم 
  87  خیار غبن                                                                                         -                                                                                  گفتار هفتم 

  88 خیار عیب                                                                                        –                                                                      گفتار هشتم             
  90 خیار تدلیس                                                                                        –        گفتار نهم                                                                           

  90                                                          خیار اشتراط                             -                                                                                  گفتار دهم 
  91 خیار شرکت                                                                                 –                                                                                  گفتار یازدهم 

  91 خیار تعذر تسلیم                                                                         –                                                                           گفتار دوازدهم        
  91 خیار تبعض صفقه                                                                         –        گفتار سیزدهم                                                                           

  92                                             خیار تفلیس                                   –                                                                                  گفتار چهاردهم 
  
  

   93  اقاله                                                                                                                                          -فصل پنجم 
  
  

  94 بیع نقد و نسیه                                                                                       –  گفتاراول   احکام بیع                           –فصل ششم 
  95                                                           قبض                                          -                                                                                 گفتاردوم 

  96 چیزهایی که در مبیع داخل می شود                                                  –                                                                                 گفتار سوم 
  97 اختالف خریدار و فروشنده                                                              –                                                             گفتار چهارم                     

       98   احکام زمان اطالق کیل و وزن                                                        –                                                                                 گفتار پنجم 
                                                                                                

                   
  
   99                                                                                                                                       ]متاجر [ مواد  مربوط به      قانون مدنی ،-فصل هفتم   
  102                                                                                مربوط بهضاوت و کارشناسی ارشد واالت آزمونهای گذشته  قشامل تمام س ،      پرسشنامه–هشتم فصل  

  از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  متاجر                                                                    [ 

   متاجر  -دوم قسمت 
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  130 دین                                                       –          گفتار اول یه         دین ، رهن ، حجر ، ضمان ، حواله ، عط –فصل اول 

  134                                رهن                       –                                                                                                                           گفتار دوم 
   141                                            حجر–                                                                                                                           گفتار سوم 

  143 ضمان                                                 –                                                      گفتار چهارم                                                        
  144 حواله                                                   –ر پنجم                                             گفتا                                                               

  145 عطیه                                                     –                                                      گفتار ششم                                                        
       

  
   149                                           غصب –گفتار اول  غصب ، احیا ، موات ، وقف ، سبق و رمایه                  –فصل دوم 

  151                                         احیاء موات    -گفتار دوم                                                                                                    
  154  وقف                                                     - گفتار سوم                                                                                                    

  157 سبق و رمایه                                        –گفتار چهارم                                                                                                    
                                                                                                 

                                                                                                          
  160  کفالت                                                   –    گفتار اول      کفالت ، صلح ، شرکت ، مضاربه ، ودیعه ، جعاله  – سومفصل 

  162  صلح                                                     –                                                                           گفتار دوم                                                  
  164شرکت                                                    –گفتار سوم                                                                                                                            

  165                        مضاربه                          –                                                                                                                           گفتار چهارم 
  166 ودیعه                                                     –                                                                                                                           گفتار پنجم

  170                                                                 جعاله –                                                              گفتار ششم                                                                            
                                                                                                                                                                                                                           
  

  173 عاریه                                                      – گفتار اولعاریه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، وکالت ، شفعه      – چهارمفصل 
  175    مزارعه                                                 –گفتار دوم                                                                                                                            

  177 مساقات                                                    –                                                                                                                           گفتارسوم 
  178 اجاره                                                  –                                                                      گفتار چهارم                                                      

  183  وکالت                                                 -          گفتار پنجم                                                                                                                  
  186                    شفعه                                   –                                                                                                                           گفتار ششم 

                                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  188                                                                                                                                ] ن یعقود مع[  مواد مربوط به  ،ی  قانون مدن-فصل پنجم  
  195                                                                              مربوط بهو کارشناسی ارشد  گذشته  قضاوت  یشامل تمام سواالت آزمونها ،    پرسشنامه–  ششمفصل  

  ن آزمونین آزمون تا آخریاز اول ]عقود معین                                                    [                   

   عقود معین  - قسمت سوم
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      218                                                                                     زنا–گفتار اول   حدود                                –فصل اول 
  222لواط ، مساحقه و قیادت                                                                          –گفتار دوم                                                                              

  223 قذف                                                                                                    –     گفتار سوم                                                                         
  226                                                   ]                        مسکرات [  نوشیدن –                                                                             گفتار چهارم 
  229 سرقت                                                                                                –                                                                             گفتار پنجم 

  234 محاربه                                                                                                  –                                                                      گفتارششم        
  235 مجازات های پراکنده و متفرقه                                                            –          گفتار هفتم                                                                    

                                                                                                                                                                                                                             
  238 قصاص نفس ، چیزهایی که قصاص را ثابت می کند                                –  گفتار اول  قصاص                              –فصل دوم 

  242 قصاص عضو                                                                                          –                   گفتار دوم                                                           
  245                                                                احکام قصاص                        –                                                                             گفتار سوم 

  
  248 مورد دیه                                                                                               – گفتار اول  دیات                                 –فصل سوم 
  254 اندازه دیه                                                                                             –                                                        گفتار دوم                      

  256 دیه اعضا                                                                                               –ر سوم                                                                              گفتا
      262                                                                              توابع –                                                                             گفتار چهارم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      264                                                                                                                                                          ] حدود ، قصاص ، دیات [  مواد مربوط به   قانون مجازات اسالمی ،–فصل چهارم    
  

  297                                                                              مربوط بهو کارشناسی ارشد شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  قضاوت   پرسشنامه ،  –  پنجمفصل  
                                                                                                از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  حدود ، قصاص ، دیات [                                                   

  حدود ، قصاص ، دیات -قسمت چهارم
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  324مقدمات                                                                                                  –گفتار اول                           وصیت        – فصل اول 

  325                                                                                                               متعلق وصیت–گفتار دوم                                                                           
  326احکام وصیت                                                                                          - م                                                                           گفتار سو

  328                                        وصایات                                                       –                                                                          گفتار چهارم 
                                                  

         330موجبات و موانع ارث                                                                                -گفتار اول          میراث                      – دومفصل  
          332سهام ارث و صاحبان آنها                                                                         –گفتار دوم                                                                           

  335اجتماع فروض مختلف                                                                            –گفتار سوم                                                                           
  339 مقادیر ارث                                                                                          -                                                                           گفتار چهارم

                                                                                                                                                                                                                           
  350          عقد نکاح                                                                                       -          گفتار اول            نکاح               –فصل سوم  

       355 نکاح متعه و مهر                                                                                       – دومگفتار                                                                        
  357محرمات                                                                                                  –گفتار سوم                                                              

  361وب تدلیس                                                                                       عی–                                                                          گفتار چهارم 
  362                                 نکاح متعه                                                              –                                                                          گفتار پنجم 
  363  نفقه                                                                                                      -                                                                          گفتار ششم 

  365  حضانت                                                                                               -                                                    گفتار هفتم                        
  365قاعده فراش                                                                                          –                                                                          گفتار هشتم 

   
  368            اقسام طالق                                                                                  –            گفتار اول طالق                    –فصل چهارم 

          372 طالق خلع و مبارات                                                                               – دومگفتار                                                                     
         373 اظهار ، ایالء                                                                                             –سومگفتار                                                            

                                                                                      
                                                                                                                                                    

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          375                                                                                                                  ]  راث ، نکاح ،  طالق یت ، میوص[  مواد مربوط به   ،ی  قانون مدن-فصل پنجم   
  381                                                     مربوط به                           ارشدکارشناسی گذشته  قضاوت  ویشامل تمام سواالت آزمونها«   ، پرسشنامه  – ششم  فصل  

  ن آزمون  ین آزمون تا آخریاز اول[ وصیت ، میراث ، نکاح ، طالق                                                 [ 

   وصیت ، میراث ، نکاح ، طالق  -پنجم قسمت 
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        414                                                                                                    ]الف الی ب [  لغات و اصطالحات حرف –گفتار اول 

       416                                                                                                     ]ت الی ح [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار دوم 

       417                                                                                                     ]خ الی ش [   لغات و اصطالحات حروف -گفتار سوم

       418                                                                                                 ]ص الی ق [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار چهارم 

       419                                                                                                   ]ک الی م  [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار پنجم 

       420                                                                                                         ]ن الی ی [  لغات و اصطالحات حرف -گفتار ششم

  

    ترمینولوژی متون فقه – 1پیوست 
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  424                                                                                                1394متون فقه ، آزمون استخدام قضات ، آبان ماه . 1

  427                                                                        1395متون فقه ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، اردیبهشت ماه . 2

  

  

  

  

   مجموعه سواالت متون فقه  - 2پیوست 



 
   
   

  

8

 
 ]قضاوت ، شهادت ، اقرار  [  متون فقه 

      www. departeman .com66912180   ـ 09123787199           .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

  .متن ذیل با دقت هرچه تمام تر مطالعه شود : متون فقه نحوۀ استفاده از جزوۀ 

  

 الی پنج آمده است ، موضوعات این جـزوه در پـنج قـسمت بـه شـرح ذیـل پـالن بنـدی و تقـسیم و                             همانگونه که از صفحات یک      -بند اول   
  :تفکیک موضوع شده است 

      قضاوت ، شهادت ، اقرار –قسمت اول                                          
    متاجر  –قسمت دوم                                          

     عقود معین  -قسمت سوم                                         
     حدود ، قصاص ، دیات  -قسمت چهارم                                         
     وصیت ، میراث ، نکاح ، طالق -قسمت پنجم                                         

  
  

   .ون عربی با ترجمه ، مفاد قوانین مربوطه ، تست وآزمون مت: هر قسمت از جزوه خود شامل است از، به ترتیب 
  بـه عبـارتی در متـون فقـه ازقواعـد وادبیـات عـرب اسـتفاده        . مطالعه متون فقه عبارت خواهد بود از، یادگیری متون عربی باترجمه هـای آن           

  .شود نمی
  

اگـر دچـار ضـیق وقـت     ، مطالعه نمایید ، یعنـی ،   ]ز نظر وقت و زمان ا[  می شود ، برای مطالعه این جزوه ، با توجه به شرایط موجود خویش   توصیه  
   : نماییددرغیر این صورت به ترتیب ذیل مطالعه ، مطالعه شود  ]به ترتیب از قسمت اول الی پنجم [ نیستید ، حتی االمکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه 

         ]متاجر[   دومقسمت          ]حدود ، قصاص ، دیات [ چهارمقسمت       ] عقود معین[ سوم قسمت  :   مرحلۀ اول 
          ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [  قسمت اول       ]  نکاح ، طالق وصیت ،  میراث ، [    پنجمقسمت   : مرحلۀ دوم

  
  

نیـز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه             ]  مـرور   [  و برای بار دوم      در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید                  
   .دفعات  مطالعه شد ، می توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید 

  

  :  آمده است ، این جزوه عالوه بر پنج  قسمت اصلی ، دارای دو پیوست نیز می باشد 7 و 6همان گونه که در صفحات   -بند دوم 
  . که به هنگام مطالعۀ متن درس ، ممکن است مورد استفاده قرار گیرد   ،ترمینولوژی متون فقه   - 1ت پیوس

  که در این پیوست ، معموالً سؤاالت آخرین آزمون ها ، جهت آشنایی داوطلبان آورده می شود که شاید بتواند در نوعیت  سؤاالت جدید آزمون ها ،  - 2پیوست 
  . آنان مؤثر باشد ، همچنان که پس از اتمام مطالعۀ جزوه ، می تواند جهت خودآزمایی نیز مورد استفاده قرار گیرد               مطالعۀ 
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  فصل اول 

  قضاوت
  

   کتاب القضاء –گفتار اول 
اءُ الفَقِیْهِ الْجَامِعِ لِشَرائِطِ اإلِفْتَاءِ فَمَـنْ عَـدَلَ عَنْـهُ إَلـی قُـضَاۀِ               وَ هُوَ وَظیفَۀُ اإلِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَ فِی الْغَیبَۀِ یُنْفَذُ قَضَ          

ۀِ اإلِفْتَـاءِ           الجَوْرِ کانَ عَاصِیاً، وَ تَثْبُتُ وِالیَۀُ القَاضِی بِالشَّیاعِ وَ بِشَّهادۀِ عَدْلَینِ           مِنَ الْکَمَالِ وَالْعَداَلَۀِ وَاَهْلِیـ وَ لَابُد 
   .ۀِ وَالکِتَابَۀَ و الْبَصَرِ وَالذکُّوُرَ

را چنـین    در فقـه آن   . شـود   معنی ختم و فراغ است و کلمـه قـضاوت بـه غلـط اسـتعمال مـی                 ه  در لغت ب  ) دادرسی(قضاء   -توضیحات
ه که صالحیت افتاء دارد در مورد جزییات قوانین شرعی و بین اشـخاص معـین بـ                 والیت صدور حکم از کسی    : اند  تعریف کرده 
  .  حقوق و استیفاء آنها بنفع ذینفعمنظور اثبات

یعنی بلـوغ و  (یا نائب ایشان است و در زمان غیبت، قضاوت فقیهی که دارای شرائط افتاء             ) ع(قضاوت وظیفه امام معصوم      -ترجمه
. باشد نافذ است و هر کس بجای فقیه عادل به قضات سالطین ظالم مراجعـه کنـد، گناهکـار اسـت                      می) …عقل و مذکر بودن و    

بلـوغ و   (کمـال   : اوصاف قاضی عبارتند از   . شود  و یا بوسیله شهادت دو عادل ثابت می       ) شایع شدن (یت قاضی یا بوسیله شیوع      وال
مذکر بودن، توانایی نوشتن داشته باشد، از بینـایی         ) قدرت اجتهاد و استنباط   (عدالت، شایستگی فتوی دادن     ) عقل و طهارت مولد   

  . برخوردار باشد
  لتحکیم  قاضی ا –بند اول 

مـع  بینَهمـا  هذه الشرائطُ کلُّها معتبَرۀٌ فی القاضی مطلقاً االّ فی قاضی التَّحکیمِ و هو الذی تَراضی به الخصمانِ لـیحکُمَ           
  . وجودِ قاضٍ منصوبٍ و ذلک فی حالِ حضور اإلمام ؛ فإنَّ حُکمَه ماضٍ علیهما ، و إن لم یَستجمِع جمیعَ هذه الشرائط 

التحکیمُ الشرعی هو أن یُحکِّمَ الخصمانِ واحداً جامعاً لشرائطِ الحُکمِ سوی           « : شرحِ ، فأنَّه قال فیه      فخرُ المحققین فی ال   
  .» نص مَن له تولیتهُ شرعاً علیه بوِالیۀِ القضاء 

  .  األزمانِ واألحوالِ ، و هو موضعٌ وفاقٍ وقد تَحرَُّر من ذلک أنَّ االجتهادَ شرطٌ فی القاضی فی جمیعِ
  .ما العدمُ عمالً بإطالقِ النصوصِأجودهاضی الخصمینِ به بعدَه ؟ قوالن ،ل یشترطُ فی نفوذِ حکم قاضی التحکیمِ ترو ه

ه فـی       ویجوزُ ارتزاقُ القاضی من بیتِ المالِ مع الحاجۀ وال یجوزُ الجُعلُ وال االُجرۀُ من الخُصومِ و ال من غیـرِهم ، ألنـَّ
  . معنی الرُّشا 

امی شرایط فوق در قاضی مگر در مورد قاضی تحکیم الزم است و قاضی تحکـیم ، کـسی اسـت کـه بـا وجـود          وجود تم   -ترجمه  
قاضی منصوب برای قضاوت ، دو طرف دعوا به داوری او در میان خود رضایت می دهند که این امر فقط در زمان حضور امـام                          

  .  ، حتی اگر واجد تمامی شرایط یاد شده نباشد جایز است و در این صورت رأی او در حق آنها نافذ است» ع « معصوم 
به عنوان نمونه ، فخـرالمحققین در کتـاب شـرح قواعـد     . فخرالمحققین در شرح قواعد ، همین نظر را به طور قاطع بیان کرده اند             

ارا باشد ، به    تحکیم شرعی آن است که دو طرف دعوا شخصی را به داوری برگزینند که تمام شرایط قضاوت را د                  « : می فرماید   
  . » استثنای تصریح کسی که شرعاً حق دارد او را به این مقام بگمارد 

از آنچه گذشت فهمیده می شود که اجتهاد ، در تمامی زمانها و در همه حال ، شرط صـحت قـضاوت اسـت و ایـن امـر ، مـورد                          
  . اتفاق همه فقها می باشد 
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عدی دو طرف دعوا به حکم صادره است یا خیر ، دو نظر وجود دارد کـه  اما در اینکه شرط نفوذ حکم قاضی تحکیم ، رضایت ب  
  . مناسب ترین آنها به استناد اطالق روایات وارده ، شرط نبودن چنین چیزی است 

قاضی در صورتی که نیاز داشته باشد می تواند از بیت المال حقوق دریافت کند و دریافت حق العمل و مزد از اصـحاب دعـوا و                
  . یشان ممنوع است ؛ زیرا چنین اموری حکم رشوه را دارند نیز غیر ا
  آدابُ القضاءِ –بند دوم 

  .» قضیتُ « ، أو » حکمتُ « : وإذا ادعی المدعی فإن وضح الحکمُ لَزِمه القضاءُ إذا التَمسَه المَقضی له فیقولُ 
   آداب قضاوت–ترجمه 

د ، در صورتی که محکوم له تقاضا کند ، قاضی بایـد رأی صـادر کنـد                  به دنبال طرح ادعا از سوی مدعی ، اگر حکم روشن باش           
  . » قضاوت نمودم « ، یا » حکم کردم « : که در این صورت قاضی چنین می گوید 

:  وَ إِذَا سَـکَتَا فَلْیَقُـلْ      وَإِذَا بَدَرَ أَحَدُالْحَضْمَیْنِ بِالَّدعْوَی سَمِعَ مِنْهُ، وَلَوْ ابْتَدَرَا سَمِعَ مِنَ الَّذِیْ عَـنْ یَمِـیْنِ صـاحِبِهِ                
وَتَحْرُمُ الُّرشْوَۀُ فَتَجِـبُ إِعَادَتُهَـا، وَتَلْقِـیْنُ        . وَیُکْرَهُ تَخْصِیْصُ أَحَدِ هِمَا بِالْخَطابِ    . تَکَلَّمَا: لِیَتَکَلَّمَ الْمُدعی مِنْکُمَا أَوْ   

قَضَاءُ إِذَا الْتَمَسَهُ الْمَقْـضِی لَـهُ وَیُـسْتَحَب تَرْغِیُبُهَمـا فِـی الـصلْحِ،               أَحَدِالْخَصْمَیْنِ حُجتُهُ ، فَإِنْ وَضَحَ الْحُکْمُ لَزِمَ الْ       
وَیُکْرَهُ أَنْ یَشْفَعَ فیِ إِسْقَاطٍ أَوْ إِبْطَالٍ أَوْ یَتَّخِذَ حَاجِباً وَقْتَ الْقَضَاءِ أَوْ یَقْضِیَ مَعَ اِشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِنُعَـاسٍ أَوْ جُـوعٍ                      

  .  أَوْ عَضَبٍأَوْ هُمٍّ
هنگامی که یکی از طرفین تخاصم، در طرح دعوی سبقت گیرد، قاضی باید حرف او را گوش کند و اگر هـر دو بـا هـم                            - ترجمه

اگر هر دو طـرف  . شروع به طرح دعوی کردند، ابتدا باید به سخن کسی گوش کند که در سمت راست دیگری واقع شده است      
و مکـروه  . هر دو سـخن بگوییـد  :  کدام از شما که مدعی هستید سخن آغاز کنید و یا بگوید     ساکت بمانند، قاضی باید بگوید هر     

حرام است و اگر بگیرید بایـد  ) برای قاضی و دیگران(رشوه گرفتن . است که یکی از طرفین را اختصاصاً مورد خطاب قرار دهد  
در صورتی که حکم بر قاضی روشن باشـد  . تلقین کندو همچنین بر قاضی حرام است که دلیل یکی از طرفین را به او             . برگرداند

و یکی از طرفین خواهان حکم باشد بر قاضی الزم است که قضاوت کند و مستحب است که قاضی آن دو را به آشـتی ترغیـب                           
قـضاوت بـرای خـود دربـان قـرار       مکروه است که قاضی در ساقط کردن حقی یا ابطال ادعایی وساطت کند و یا در هنگام     . کند
  . و در همان حال قضاوت کند یا گرسنگی اشتغال قلبی پیدا کند و یا توجه به هم و یا عصبانیت و  زدن هد و یا با چرتد
  

∗∗∗  
   القَوْلُ فیِ کَیْفیۀِ الْحُکْمِ- گفتار دوم

 فَالْـإِقْرارُ   . عَلَیْهِ إِما إِقْرَارٌ أَوْ إِنْکَارٌ أَوْ سُـکُوتٌ      وَ جَوَابُ الْمُدعَی  ) الْمُدعِی هُوَالَّذِی یُتْرَکُ لَوْتَرَکَ، وَالْمُنْکِرُ مُقَابِلُهُ،     (
یُمْضَی مَعَ الْکَمَالِ، وَلَوِالْتَمَسَ کِتَابَۀَ إِقْرَارِهِ کُتِبَ وَ أُشْهِدَ مَعَ مَعْرِفَتِهِ أَوْ شَهَادَۀِ عَدْلَینِ بِمَعْرِفَتِـهِ أَوْ قَنَاعَتِـهِ بِحِلْیَتِـهِ،                     

 الْإِعْسَارَ وَ ثَبَتَ صِدْقُهُ بِبَینَۀٍ مُطَّلِعَۀٍ عَلَی باطِنِ اَمْرِهِ أَوْ بِتَصْدِیْقِ خَصْمِهِ أَوْ کَانَ الدعْوَی بِغَیْرِ مَالٍ وَ حَلَفَ،              فَإِنْ ادعَی 
  . تُرِکَ وَ إِالَّ حُبِسَ حتَّی یُعْلَمَ حَالُهُ

   سخن درباره چگونگی حکم-ترجمه
. شـود  یابد و منکر به طرف مقابل گفته مـی    که اگر از سخن خود دست بردارد، خصومت فیصله می         شود    مدعی به کسی گفته می    

نمایـد و یـا سـکوت     کند یـا انکـار مـی      یا اقرار می  :  در برابر مدعی سه گونه پاسخ دارد        ]کسی که علیه او ادعائی شده       [  مدعی علیه 
ـ و اگر مـدعی درخواسـت کنـد کـه قاضـی اقـرار مُ              . ی نافذ است  اقرار و ) عاقل و بالغ باشد   (اگر کامل باشد    . کند  اختیار می  ر را  قّ
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گواه بگیـرد و یـا اینکـه دو عـادل بایـد بـر       ، را مکتوب نماید و در صورت شناخت مدعی علیه بر آن اقرار      بنویسد، باید قاضی آن   
دعا کند کـه تنگدسـت      اگر مدعی علیه ا   . شناخت مدعی علیه گواهی دهند و یا قاضی بر ضبط مشخصات ظاهری وی اکتفا کند              

است و صدق گفتار او توسط شاهدی که بر حال باطن وی آگاه است ثابت شود یا خود خصم بر این تنگدستی گـواهی دهـد و                     
شـود تـا وضـعیت وی         صـورت زنـدانی مـی      شود و در غیر این      یا نزاع مالی نباشد، در صورتی که مدعی علیه قسم بخورد رها می            

  . مشخص گردد
  

.  ، فال نکاحَ   »مرتَّباً« :  ، فالنکاح ُ باقٍ و قالتْ        »أسلمنا معاً   « : إذا أسلم زوجانِ قبلَ الدخولِ فقال الزوجُ          ما  و قد یختلف ؛ ک    
فهی علی األولینِ مدعیۀُ ، ألنها لو تَرَکتِ الخصومۀَ لَتُرِکت واستمرَّ النکاحُ المعلومُ وقوعُه ؛ والزوجُ ال یُترَک لو سَکت عنها             

انفساخَ النکاح ؛ واألصلُ عدمُ التعاقبِ الستدعائِه تقدمَ أحدِ الحادثَین علی االخرِ و األصـلُ عدمُـه ؛ و علـی الظـاهرِ          لِزَعْمها  
   . فعلی األوّلینِ یَحلف الزوجُ و یستمرُّ النکاحُ و علی الثالثِ تحلفُ المرأۀُ و یبطل. الزوجُ مدعٍ ، لبُعدِ التساوُقِ 

  . اإلنفاقَ مع اجتماعِهما و یَسارِه و أنکرتْهُ ، فمعه الظاهرُ و معهما األصلُ و کذا لو ادعی الزوجُ
البته در مواردی نتیجه این تعریفها تفاوت می کند ؛ مانند اینکه زن و شوهر کـافری پـیش از نزدیکـی اسـالم بیاورنـد و شـوهر                              –ترجمه  

کـه در ایـن    » به نوبت اسالم آوردیم « : ح باقی است ، و زن بگوید        که در این صورت ، نکا     » ما هر دو با هم مسلمان شدیم        « : بگوید  
در این جا بنابر مالک اول و دوم ، زن مدعی است ؛ زیرا اگر زن از ادعای خود دست بردارد ، دعـوا                . صورت ، نکاح از بین می رود        

ین نزاع دست بردارد دعـوا خاتمـه نمـی پـذیرد ؛     از بین می رود و نکاحی که وقوع آن معلوم است ادامه می یابد ؛ ولی اگر شوهر از ا   
زیرا زن معتقد به منفسخ شدن نکاح است و اصل نیز عدم تعاقب اسالم آوردن است ؛ زیرا معنای تعاقب ، تقدم یکی از دو امر حادث                           

، شوهر مدعی می ولی بنابر مالک سوم که دخالت دادن ظاهر حال است . شده بر دیگری است ، در حالی که اصل ، عدم تقدم است 
  . باشد ؛ زیرا اسالم آوردن همزمان آن دو نفر ، بعید و خالف ظاهر است 

بنابراین مطابق مالک اول و دوم ، شوهر قسم می خورد و نکاح ادامه پیدا می کند و بنابر مالک سـوم ، زن قـسم مـی خـورد و نکـاح        
  . باطل می شود 

  

 الَبَینَۀَ لِی، عَرَّفَهُ اَنَّ لَـهُ إِحْالَفَـهُ، فَـإِنْ طَلَبَـهُ      :مَاً قَضَی بِعِلْمِهِ وَ إِالَّطَلَبَ الْبَینَۀَ، فَإِنْ قَالَوَ اما اإلِنْکَارُ فَإِنْ الْحَاکِمُ عَلِ    
 حَلَفَ سَقَطَتِ الدعْوَی عَنْهُ وَحَرُمَـتْ       أَحْلَفَهُ الْحَاکِمُ وَالَیَتَبَرَّعُ بِإِحْلَافِهِ و الَیَسْتَقِلُ بِهِ الْغَرْیِمُ مِنْ دُونِ اِذْنِ الْحَاکِمِ، فَإِنْ            

  . وَ الَیَسْمَعُ الْبَینَۀَ بَعْدَهُ، وَ إِنْ رَدالْیَمینَ حَلَفَ الْمُدعِی، فَإِنِ امْتَنَعَ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، فَإِنْ نَکَلَ رُدتِ الْیَمْیِنُ أَیْضاً. مُقَاصتُهُ
طور مطلق بـه علـم خـود عمـل     ه ا انکار کند، اگر حاکم به آنچه حق است علم دارد باید ب      و در صورتی که منکر چیزی ر       - ترجمه
شاهد بطلبد و اگـر مـدعی       ) از مدعی (و اگر حاکم علم به حق ندارد، باید         )  و چه در حقوق الناس      باشد چه در حقوق الهی   (کند  

در ایـن صـورت اگـر مـدعی از منکـر طلـب       . دهدکند که حق دارد منکر را قسم ب   قاضی او را آگاه می    . گفت من شاهدی ندارم   
طلبکار نیز بدون   . سوگند کرد، قاضی باید از منکر طلب قسم کند، و خود قاضی بدون درخواست مدعی نباید منکر را قسم دهد                   

اگر مدعی علیه سـوگند بخـورد دعـوی نـسبت بـه او سـاقط اسـت و                   . تواند مستقالً طرف خود را سوگند بدهد        اجازه حاکم نمی  
عنـوان حـق خـود      ه  تواند از آن بـ      یعنی اگر مدعی بر اموال مدعی علیه دسترسی پیدا کند، نمی          (ص کردن از وی ممنوع است       تقا

و اگر هنوز منکر سوگند نخـورده، و        . شود  و همچنین پس از سوگند خوردن منکر، شاهد مدعی مقبول واقع نمی           ). چیزی بردارد 
شـود، و اگـر از    خورد و اگر مدعی از سوگند امتناع کند، ادعای او باطـل مـی   یاز مدعی بخواهد که قسم یاد کند، مدعی قسم م         

حـق سـوگند خـوردن بـه طـرف      ) بدون اینکه خودش به طرف دیگر ارجاع دهـد       (ابتدا مدعی علیه از سوگند خوردن سرباز زند         
  . شود مقابل منتقل می
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 وَ الصبْرِ إِنْ أَحْضَرَهَا وَعَرفَ الْحَاکِمُ الْعَدَالَۀَ حَکَمَ، وَ إِنْ عَـرَفَ الْفِـسْقَ              وَإِنْ ذَکَرَ غَیْبَتَهَا خَیرَهُ بَیْنَ إِحْالَفِ الْغَریْمِ      
تَرَکَ، و إِنْ جَهِلَ اسْتَزْکَی، ثُم سَأَلَ الْخَصْمَ عَنِ الْجَرْحِ، فإِنْ اسْتَنْظَرَ أَمْهَلَهُ ثَالَثَۀَ أیامٍ، فإنْ لَمْ یَأْتِ بِالْجَارِحِ حَکَمَ                    

  . لَیْهِ بَعْدَ الْإِلْتِماسِعَ
کند که یا طرف بدهکار را قسم بدهـد و یـا اینکـه فعـالً صـبر                    اگر مدعی بگوید شاهد غائب است، قاضی وی را مخیّر می           -ترجمه

کند و اما اگر مدعی شاهد را حاضر کند و قاضی عدالت شاهد را احراز نماید، باید حکم را صادر کند و اما اگر فـسق شـاهد را                             
داند که شاهد عادل است یا فاسق، باید از مدعی بخواهـد کـه شـاهد را     حراز کند بایستی از حکم کردن اجتناب کند و اگر نمی        ا

 ]مدعی علیـه  [   آنگاه قاضی باید از طرف مقابل)تیعنی دو شاهد عادل دیگر بیاورد که شهادت دهند شاهد مذکور عادل اس    (تزکیه کند   
دهد و اگر پس از   قاضی سه روز به وی مهلت می       ، دارد مطرح کند و اگر مهلت بخواهد      ) جرح (بخواهد که اگر نقض و ایرادی     

  . کند سه روز، شاهدی بر فسق نیاورد، قاضی علیه وی حکم می
  

وَ یَحْرُمُ أَنْ یُتَعْتِـعَ و هُـوَ        .  سَقَطَتْ وَ إِنْ ارْتَابَ الْحَاکِمُ بِالشُّهُودِ فَرَّقَهُمْ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَضِیۀِ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُمْ           
وَالیَقِفُ عَزْمَ الْغَرِیمِ عَـنِ اإلِقْـرَارِ إِالَّ        . أَنْ یُدَاخِلَهُ فِی الشَّهَادَۀِ أَوْ یَتَعَقَّبَهُ أَوْ یُرَغِّبَهُ فِی اإلِقَامَۀِ أَوْ یُزَهدَهُ لَوْ تَوَقَّفَ             

  . فِی حَقَّهِ تَعَالَی
 یکدیگر جدا کند و راجع به خصوصیات ماجرا از آنهـا بپرسـد و                از  در شهادت شاهدان شک کند، باید آنها را        اگر قاضی  -ترجمه

بر قاضی حرام است که شاهد را در شهادت به تردید اندازد    . شود  در صورتی که سخنان آنها مختلف باشد شهادت آنها باطل می          
 سخنان او چیزی اضافه کند، و یا در اقامه شهادت، وی را تـشویق کنـد و                  دنباله  از این طریق که در شهادت او دخالت کند، یا ب          

  . قاضی نباید بدهکار را از اقرار بازدارد، بجز در مورد حقوق الهی. رغبت کند اگر شاهد باز ایستاد وی را در شهادت بی
  

عِنَاداً حُبِسَ حَتَّی یُجیبَ أَوْیُحْکَمَ عَلَیْهِ بِـالنُّکُولِ بَعْـدَ          وَأَما السکُوتُ إِنْ کَانَ لĤِفَۀٍ تَوَصلَ إِلَی الْجَوابِ، وَإِنْ کَانَ           
  . عَرْضِ الْجَوابِ عَلَیهِ

به جـواب  ) از اشاره(خاطر آفت و مرضی باشد، قاضی باید ه اگر یکی از طرفین سکوت کند در صورتی که این سکوت ب         -ترجمه
باید زندانی شود تا وقتی که پاسـخ بگویـد و یـا قاضـی پـس از       دست یابد و اگر سکوت از روی سرپیچی است، شخص مذکور            

  . کند) سرباز زدن از جواب(گویی به وی، علیه او حکم به نکول  پیشنهاد پاسخ
  

    شروطُ الدعوی –بند اول 
 غیـرِ مقبوضـۀٍ أو      ن تخلَّفَ األولُ کدعوی هبۀٍ    فأ. حیثُ عُرِفَ المدعی فَادعی دعوی مُلزِمۀً معلومۀً جازمۀً قُبِلَت اتفاقاً           

  . و إن تخلَّف الثانی کدعوی شیءٍ وثوبٍ و فرسٍ ففی سماعِها قوالن . وقفٍ کذلک أو رهنٍ عند مشترِطه لم تسمَع 
بد من ضبطٍ المثلی بصفاتِه و القیمی بقیمتِه و األثمانِ بجنسها و نوعهـا و قـدرها و                  ما العدمُ لعدمِ فائدتِها ، بل ال      أحدُه

یعُ و شبهُه ینصرف إطالقُه إلی نقد البلد ، ألنّه إیجابٌ فی الحالِ و هو غیرُ مختِلفٍ ، والـدعوی إخبـارٌ عـن                      إن کان الب  
  . الماضی و هو مختلفٌ 
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والثانی السماعُ ، إلطالقِ األدلَّۀ الدالَّۀ علی وجوبِ الحُکم ، و ما ذُکـر ال یـصلَح للتقییـد ألمکـانِ الحکـم بـالمجهول ،             
ینه کاالقرار؛ و ألنَّ المدعی ربما یعلم حقَّّه بوجهٍ مّا خاصۀً بأن یعلمَ أنَّ له عنده ثوباً أو فرساً و ال یعلَـم           فیُحبَس حتی یب  

  . شخصَهما و ال صفتَهما ؛ فلو لم تُسمَع دعواه بطَل حقُّه ، فالمقتضی له موجودٌ ، والمانعُ مفقودٌ 
 الوهمِ ففی سماعها أوجُهُ ، أوجَهُها الـسماعُ فیمـا یعـسُر االطـالعُ علیـه                 الثالثُ و هو الجزمُ صرِّح باظنِّ أو      وإن تخلَّفَ   

کالقتلِ والسرقۀِ دونَ المعامالت ، و إن لم یَتوجه علی المدعی هنا الحلفُ بردٍّ و ال نکولٍ و ال مع شاهدٍ ، بل إن حلـف                          
  . المنکرُ أو أقرَّ أو نکَل قضینا به ، و اال وقفتِ الدعوی 

  شرایط اقامه دعوا  –ترجمه  
در هر موردی که مدعی شناخته شود و او امری الزام آور و معلوم را به صورت جزمی ادعا کرده باشـد ، بـه اتفـاق فقهـا ، دعـوای او                                 

 البته بنا بر نظر کـسانی  –اما اگر شرط اول وجود نداشته باشد ، مثال هبه یا وقف و یا رهن شیء قبض نشده ای را                    . مسموع خواهد بود    
 ادعا کند ، در این صورت به دعوای او رسیدگی نمی شود و اگـر شـرط دوم فـراهم نباشـد ،                        –که قبض را شرط لزوم رهن می دانند         

  : مانند اینکه چیزی یا جامه ای یا اسبی را ادعا کند ، در اینکه آیا چنین دعوایی مسموع است یا خیر ، دو نظر وجود دارد 
ایی است ؛ زیرا فایده ای بر آن مترتب نیست ؛ بلکه باید مال مورد ادعا را اگر مثلی اسـت ، بـا   نظر اول ، مسموع نبودن چنین دعو 

می است بر اساس قیمت آن تعیین نمود و اگر وجه نقد است باید جنس و نوع و میـزان آن معـین گـردد ، اگـر          صفاتش و اگر قیّ   
د ؛ زیرا خود معامله عبارت از انشای عقد در زمان انجام معامله چه اطالق بیع و مانند آن ، منصرف به پول رایج آن منطقه می باش         

  . است و در آن اختالفی نیست ؛ ولی دعوا ، اخبار از زمان گذشته است و زمان گذشته محل اختالف می باشد 
یـن جهـت    نظر دوم که قوی تر است ، مسموع بودن چنین دعوایی است ؛ زیرا دالیلی که بر وجوب قضاوت داللت می کند از ا                       

اطالق دارد و آنچه که ذکر شد ، شایستگی تقیید را ندارد ؛ زیرا نسبت به امر مجهول نیز می توان حکـم کـرد ؛ بنـابراین مـدعی                             
علیه حبس می شود تا مورد دعوا را معلوم سازد؛ مانند اقرار که شخص مقر را تا مشخص کردن مورد اقرار حبس می کنند و نیز                          

مال متوجه حق خود باشد ، مثال می داند جامه یا اسبی که به او تعلق دارد نـزد منکـر اسـت ، ولـی                          ممکن است مدعی به طور اج     
 در ایـن فـرض    از این رو ،. ؛ بنابراین اگر دعوای او شنیده نشود ، حق وی باطل می گردد مشخصات و اوصاف آنها را نمی داند      

  . مقتضی صدور حکم ، موجود و مانع آن مفقود است 
ط سوم ، یعنی جازم بودن وجود نداشته باشد ، به این بیان که مدعی ، ادعای خود را با تصریح به گمان و وهـم مطـرح                        و اگر شر  

نماید ، در امکان سماع چنین دعوایی چند نظر وجود دارد که بهترین آنها مسموع بودن دعوا در مواردی است که امکان اطـالع                        
البته در چنین مواردی .  خالف معامالت که به آسانی می توان از آن اطالع پیدا کرد             بر آن مشکل باشد ، مانند قتل و سرقت ؛ بر          

بنـابراین اگـر   . به واسطه رد یا نکول منکر ، قسم متوجه مدعی نمی شود ، چنان که اگر مدعی شاهد داشـته باشـد ، چنـین اسـت                      
 منکر به مجرد نکول باشد ، مطلـب معلـوم اسـت و در    منکر قسم بخورد یا اقرار کند یا نکول کند و مبنای ما در نکول حکم علیه    

  .غیر این صورت ، دعوی متوقف می شود 
    جواب المدعی علیه–بند دوم 

علیـه إمـا إقـرارُ أو إنکـارٌ أو          وجوابُ المـدعی    . أذا تَقرَّر ذلک فَأذا ادعی دَعوی مسموعۀً طولبَ المدعی علیه بالجواب            
  :سکوتٌ

  لیهپاسخ مدعی ع  –ترجمه 
. بنابر آنچه گذشت ، هرگاه مدعی دعوای مسموعی را مطرح نماید ، از مـدعی علیـه درخواسـت مـی شـود آن را پاسـخ گویـد                             

   :پاسخ مدعی علیه یا اقرار است ، یا انکار و یا سکوت 
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  اإلقرار. 1
  . المدعی حینئذٍ الحکمَ حُکم علیه اإلقرارُ یُمضی علی المُقِرّ مع الکمال بالبلوغ و العقل و رفْعِ الحَجْر ؛ فإن الْتمسَ 

  . ، أو اقتناعِه بحِلْیَته تهولو التمسَ المدعی من الحاکم کتابۀ إقراره کُتِب و اُشهِد مع معرفتِه أو شهادۀ عدلَین بمعرف
   راقرا. 1

 در ایـن حالـت اگـر مـدعی          .ر نافذ است ، به شرط آنکه اهلیت ناشی از بلوغ و عقل و رفع حجـر را داشـته باشـد                       قّاقرار بر ضد مُ   
  . خواهان صدور حکم باشد ، قاضی علیه اقرار کننده حکم می کند 

اگر مدعی ، خواستار نوشتن اقرار مدعی علیه توسط قاضی گردد ، اقرار ، نوشته و بر آن شاهد گرفته می شود ، بـه شـرط آنکـه                              
ا می شناسند  و یا آنکه بـه درج ویژگیهـای ظـاهری او               قاضی خودش مدعی علیه را بشناسد یا دو نفر عادل گواهی دهند که او ر              

  . بسنده می کند 
  
  

  دعوی اإلعسار
ۀ بحالِـه و دابتـه و خادمـه      فإن ادعی اإلعسار و هو عجزُه عن أداء الحقِّ لعدم مِلکه لِمـا زاد عـن دارِه و ثیابِـه الالئقـ                     

لـی بـاطنِ أمـرِه أو بتـصدیقِ          صدْقُه فیه ببینـۀٍ مُطََّلعـۀٍ ع       ، و قوتِ یومٍ و لیلۀٍ له و لعیالِه الواجبی النفقۀِ و ثبَت            کذلک
، أوکان أصلُ الدعوی بغیرِ مالٍ و حلف علی اإلعسارِ تُرِک إلی أن یَقدِرَ ، و ال یُکلِّفُ التکسبَ فـی المـشهورِ ،                        خصمِه

  . وإن وجَب علیه السعیُ علی وفاء الدین 
  دعوای اعسار  –ترجمه 

ست که شخص ، چیزی افزون بر خانه ، جامه ، مرکب و خادمی که در شأن او باشد و نیز افزون بـر قـوت                   اعسار، عبارت از این ا    
اگر مدعی علیه ادعای اعسار کند و صحت ادعای وی مبنی بر اعسار            . یک شبانه روز خود و افراد واجب النفقه اش نداشته باشد            

 تصدیق طرف دیگر دعوا ثابت گردد ، یا آنکه اصل دعوا غیرمالی باشـد و  به وسیله بینه ای که از باطن حال او آگاه هستند ، یا با          
 تا زمانی که قدرت بر انجام خواسته پیدا نماید رها می شود و بنا بر قول مشهور نمی توان                     او نیز بر وجود اعسار سوگند یاد کند ،        

  . ش کند او را وادار به کسب درآمد نمود ، اگر چه بر او واجب است جهت ایفای دین تال
  اإلنکارُ. 2

و إلّا یَعلم الحاکمُ بـالحقِّ      . الحاکم عالماً بالحقِّ قضی بعلمِه مطلقاً علی أصح علی أصح القولین            و أمّا اإلنکارُ فإن کانَ      
 ال بینـۀَ  «: فـإن قـال   . وتُ ِ الـسک   یکن عالماً بأنَّه موضعُ المطالبۀِ بها ، واال جازَ للحاکم          لم طلبَ البینۀَ من المدعی إن    

ِ  عرَّفه أنَّ له إحالفَه ، فإن طلبه حلَّفه الحاکمُ و ال یَتبرَّع الحاکمُ بإحالفه ، ألنَّه حـقٌّ للمـدعی فـال یـستوفی بـدون           » لی
و کذا  . ِ المدعی لغی      فلو تبرَّعَ المنکرُ به أو استحلَفه الحاکمُ من دونِ التماس         . مطالبتِه ، و إن کان إیقاعُه إلی الحاکم ِ          

  .و إن کان حقّاً لغیرِه ، ألنّه وظیفتُه ال یستقِلُّ به الغریمُ من دون إذن الحاکم ِ ، ألنَّ إیقاعَه موقوفٌ علی إذنِه 
فإن حلف المنکرُ علی الوجهِ المعتبَر سَقَطت الدعوی عنه ، و إن بَقی الحقُّ فی ذمتِه و حرُم مقاصتُه به لو ظفَر المـدعی                        

  . و ال تُسمَع البینۀُ من المدعی بعدَ حلفِ المنکر . الًً لحقِّه ، أال أن یکذِّبَ المنکر نفسَه بَعد ذلک بمالٍ و إن کان مما ثِ
  

   انکار –ترجمه 
اگر مدعی علیه انکار کند ، در صورتی که قاضی عالم به حق باشد ، مطابق صحیح ترین نظر از دو نظر موجود ، در تمـام مـوارد                      

د کرد ، در غیر این صورت یعنی اگر قاضی علم به حق نداشـته باشـد و مـدعی نیـز ندانـد کـه در         بر اساس علم خود حکم خواه     
دانـد ، قاضـی مـی توانـد سـکوت           خصوص دعوای خود باید بینه اقامه کند ، قاضی از او مطالبه بینه می کند و در صـورتی کـه ب                     

در صـورتی کـه   . ی کند که می توانـد منکـر را قـسم دهـد            ، قاضی به او یادآوری م     » بینه ندارم   « : حال اگر مدعی بگوید     . نماید
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مدعی خواهان این کار باشد قاضی نیز منکر را قسم خواهد داد ولی قاضی پیش خود ، منکر را قسم نمی دهد ؛ زیـرا ایـن کـار ،                 
. مـی باشـد     حق مدعی است و قاضی نمی تواند بدون درخواست وی آن را استیفا نماید ، اگر چه واقـع سـاختن قـسم بـا قاضـی                            

همچنـین  . بنابراین اگر منکر از پیش خود قسم بخورد ، یا قاضی بدون درخواسـت مـدعی وی را قـسم دهـد ، لغـو خواهـد بـود                              
به ادای سوگند مبادرت نماید ؛  زیرا واقع ساختن قسم اگر چه حق دیگری است امـا متوقـف        مدعی نمی تواند بدون اذن قاضی ،      
  .  اجرای آن ، وظیفه قاضی است بر اذن قاضی می باشد ، چه آنکه

در صورتی که منکر به نحوی که معتبراست قسم بخورد ، دعوا از او ساقط می شود با آنکه ممکن است بـه حـسب واقـع ، حـق                              
مدعی بر ذمه او باقی باشد ؛ و اگر مدعی ، به مالی از اموال منکر دست پیدا کند ، اگر چه مماثل با حق او نیز باشد تقاص کـردن         

پـس از آنکـه   .  از منکر در مقابل آن حق ، حرام است ، مگر اینکه که منکر پس از قـسم خـوردن ، خـودش را تکـذیب کنـد             او
  . منکر سوگند خورد ، از مدعی بینه پذیرفته نمی شود 

  

  النُّکولُ 
إن « : لحـاکمُ للمنکِـر     إن نکل المنکرِ عن الیمین و عن ردها علی المدعی ، رُدت الیمینُ علی المدعی بعد أن یقـولَ ا                   

یقـضی علـی   : وقیل . ، فإن حلف المدعی ثبت حقُّه ، و إن نکل فکما مرّ » حلَفتَ ، وإلّا جعلتُک ناکالً و رددتُ الیمینَ         
  .  ، ألنَّ النکولَ أعم من ثبوتِ الحق ، لجوازِ ترکِه إجالالً  واألولُ أقربُ. المنکرِ بنکولِه 

  نکول  –ترجمه 
:  سوگند و نیز رد آن به مدعی نکول کند ، سوگند به مدعی رد می شود ، البته بعد از آنکه قاضی به منکر می گوید                       اگر منکر از  

پـس از آن ، اگـر       . » اما اگر سوگند نخوری تو را ناکل قـرار داده ، خـودم سـوگند را رد مـی کـنم                      ] که هیچ   [ اگر سوگند بخوری    « 
] . و دعوای او ساقط می گـردد  [ و اگر نکول کند ، به شکلی که گذشت عمل می شود مدعی قسم بخورد ، حق وی ثابت می گردد        

در مقابل ، گفته شده است با نکول منکر ، بر ضد او حکم صادر می شود و نظر اول به صواب نزدیک تر است ؛ زیرا معنـای نکـول ،                                
  . م خدا ، قسم نخورده ، حقش را ترک کرده باشد اعم از پذیرش حق برای طرف مقابل است ؛ زیرا امکان دارد به جهت عظمت نا

  

  البینه
، فـإن  »أحـضرها إن شـئتَ   « : ، عرَّفه الحاکمُ أنَّ له إحضارَها ، ولیقُـل  » لی بینۀُ « : إن قال المدعی مع إنکار غریمه     

ولـیس لـه    . ۀِ ، و إن کانَت حاضرۀً     و کذا یتخیر بین إِحالفِه و إقامۀِ البین       . ذکَر غیبتَها خیره بین إحالفِ الغریمِ و الصبر         
  . ولیس له إلزامُه بکفیلٍ للغریمِ ، وال مالزَمتُه ، ألنّه تعجیلُ عقوبۀٍ لم یثبُت موجِبها . طلبُ إحالفِه ثم إقامۀُ البینۀ 

، ف الفسقَ ترَکَ ؛ وإن عرَ  الحکمالتماسِ المدعی سؤالََها ووإن أحضرها و عرف الحاکمُ العدالۀَ فیها حکَم بشهادتها بعدَ 
، فإن زکاها بـشاهدَین     تَزکی أی طلَب من المدعی تزکیتها     و ال یطلُب التزکیۀَ ، ألنَّ الجارحَ مقدمٌ ؛ و إن جَهلِ حالَها اس             

علی کلِّ من الشاهدین یعرفان العدالۀَ و مُزیلها أثبتها ، ثم سأل الخصمَ عن الجرحِ ، فإن اعتَرف بعدمه حکَم کمـا مـرَّ ،       
من تفصیلٍ و إجمالٍ و غیرِ هما ، فإن نظر أمهلَه ثالثۀَ أیامٍ فإن أحضر الجارحَ نظَر فی أمرِه علی حَسَبِ ما یراهُ  و إن استَ  

  . قَبِله قدمه علی التزکیۀِ لعدمِ المنافاۀ ؛ فإن لم یأتِ بالجارحِ حکَم علیه بعد التماسِ المدعی الحکمَ 
قهم و سألهم عن مشخَّصاتِ القضیۀِ زماناً و مکاناً و غیرَهما من الممیزاتِ ؛ فـإن                و إن ارتابَ الحاکمُ بالشهودِ مطلقاً فرَّ      

  . اختلفت أقوالُهم سقَطت شهادُتهم 
و یحرُم علیه أن یُتعتِع الشاهدَ و هو أن یُداخلَه فی الشهادۀِ فیُدخِلَ معه کلماتٍ توقِعه فی الترددِ أو الغلطِ ، بـأن یقـولَ                         

و نحوِ ذلک ، أو یتعقَّبَه بکـالم  » فی المکان الفالنیّ ؟ « ، أو   » بمائۀٍ ؟   « : فیقولَ الحاکم   »  اشتری کذا    إنَّه« : الشاهدُ  
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لیَجعلَه تمامَ ما یشهَد به بحیثُ لواله لتردد أو أتی بغیِره ، أو یرغَّّبَه فی اإلقامۀِ إذا وجدَه متردداً ، أو یزهدَه لو توقـف ؛                 
زیمِ عن اإلقرار إال فی حقَّه تعالی لقضیۀ ما عِزِ بن مالکٍ عند النبی حینَ أقرَّْ عند النبـی بالزنـا فـی                      وال یقفُ الغریمِ الع   

  . أربعِۀ مواضعَ و النبی یردده و یوقِف عزمَه 
   بینه  –ترجمه 

واند آنهـا را احـضار نمایـد ، و          ، قاضی به وی یادآوری می کند که می ت         » من بینه دارم    « : با وجود انکار منکر بگوید      اگر مدعی   
و در صورتی که مدعی بگوید شهود وی غایب هستند ، قاضی            » اگر می خواهی ، شهود خود را حاضر کن          « : باید چنین بگوید    

همچنین مدعی حتی اگر بینه اش حاضر باشد ، بـین قـسم دادن منکـر و                 . او را میان قسم دادن منکر و صبر کردن مخیر می سازد             
قاضی نمی تواند منکـر را  . ودن شاهد مخیر است ؛ ولی حق ندارد ابتدا خواهان سوگند منکر شود ، سپس اقامه بینه نماید               اقامه نم 

؛  زیـرا ایـن      ] تا بدین وسیله از فرار نکـردن منکـر اطمینـان یابـد              [ به معرفی کفیل برای مدعی یا بودن در کنار مدعی ملزم نماید             
  . وز سبب آن ثابت نشده است عمل ، مجازاتی زودرس است که هن

اما اگر مدعی بینه خود را حاضر کند و قاضی نیز عدالت او را احراز نماید ، قاضی پس از آنکه مدعی درخواست ادای شـهادت              
و صدور حکم را کرد ، بر اساس شهادت شهود انشای رأی می نماید ، و در صورتی که فسق شاهد را احـراز کنـد ، رأی صـادر            

 نباید دلیلی بر عدالت شهود طلب کند ؛ زیرا دلیل بر فسق مقدم است و اگر از حـال شـاهد آگـاهی نداشـته باشـد ،                             نمی کند ، و   
چنانچه مدعی بتواند هر یک از شـهود دعـوا          . خواستار تزکیه او می شود ، یعنی از مدعی می خواهد عدالت شاهد را اثبات کند                 

دالت را می شناسد تزکیه نماید ، عدالت آنها ثابت مـی شـود و بـه دنبـال آن از           را با آوردن دو شاهد که اسباب تحقیق و زوال ع          
منکر می خواهد که بر فسق شهود استدالل کند ؛ در صورتی که وی اعتراف کند دلیلی بر فسق ندارد ، قاضی بـه همـان شـکلی                            

تواند گواه بر فسق شهود را حاضر       که گذشت ، حکم می کند و اگر مهلت خواست ، سه روز به او مهلت می دهد ؛ اگر مدعی ب                     
نماید ، قاضی به هر نحو که صالح بداند ، چه به طور مفصل و چه اجمالی و چه غیر آن ، حال او را مورد بررسی قرار می دهد ؛                               

 ، قاضـی پـس از   چنانچه ایراد او را بپذیرد ، آن را بر تزکیه مقدم می سازد ؛ زیرا منافاتی با هم ندارند ؛ و اگر گواه بر فسق نیاورد 
  . درخواست صدور حکم از سوی مدعی ، رأی خود را صادر می کند 

اگر قاضی نسبت به عدالت شهود شک داشته باشد ، چه شهود اصل دعوا و چه شهود تزکیه کننده یا جرح کننده بینه ، آنها را از           
ن سؤال مـی کنـد و چنانچـه سـخنان آنهـا بـا هـم        هم جدا کرده ، ویژگیهای واقعه را از جهت زمان ، مکان و دیگر موارد از ایشا           

  . اختالف داشته باشد شهادتشان ساقط می شود 
به این معنا که در شهادت او مداخله کند و کلماتی در بین سـخنان او بیـاورد                  . بر قاضی حرام است که شاهد را به تردید وا دارد            

بـه صـد   « : و قاضـی مـی گویـد    »  فالنی به فالن مبلغ خریـده اسـت   « : مثال شاهد می گوید . که وی را به تردید یا اشتباه بیندازد       
بـه  . و مانند آن ؛ یا به دنبال گواهی او سخنی ضمیمه کند تا موضـوع شـهادت را کامـل نمایـد                       » در فالن مکان ؟     « ، یا   » درهم ؟   

  . هادت می داد طوری که اگر آن کالم نمی بود ، شاهد حتماً به تردید می افتاد یا به گونه ای دیگر ش
همچنین حرام است در جایی که شاهد را مردد می بیند او را به ادای شهادت تشویق کند ، یا در صورت توقف ، او را نـسبت بـه       

است ، بـه دلیـل   » حق اهللا « انجام آن بی میل گرداند ؛ و قاضی از تصمیم مدیون به اقرار جلوگیری نمی کند مگر در مواردی که         
زمانی که در چهار نوبت نزد پیامبر اقرار به زنا نمود ، ولـی پیـامبر او را بـه تردیـد                 ) ص  ( مالک با پیامبر اکرم     سرگذشت ماعزبن   

  . می انداخت و او را از تصمیمش باز می داشت 
  السکوت. 3

رجِمیَن عـدلَین ؛ و إن    أمّا السکوتُ فإن کان لĤِفۀٍ ، توصل الحاکمُ إلی معرفۀِ الجواب باالشارۀ المفیدۀِ للیقین ، و لو بمت                 
إن أجبـت ، و     « : کان السکوتُ عِنادا حُبس حتّی یُجیبَ أو یُحکَم علیه بالنکولِ بعد عَرضِ الجواب علیه بأن یقولَ لـه                   
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؛ فإن أصرَّ حُکم بنکوله علی قولِ مَن یَقضی بمجرَّدِ النکول ، و لو اشترطنا معـه إحـالفَ المـدعی                     » إال جعلتُک ناکالً    
  .ه اُحلف بعد

   سکوت  –ترجمه 
اگر سکوت به جهت بیماری باشد ، قاضی تالش می کند به وسیله اشاره ای که یقین آور باشد ، هر چنـد بـا کمـک دو متـرجم                              

 یـا پـس از       زندانی می شود تا آنکه جـواب دهـد ،           عادل ، به درک جواب نایل شود و چنانچه سکوت او از روی لجاجت باشد ،               
 پاسـخ بـده ؛ در غیـر ایـن      « : وی ، حکم به نکول او می شود ، به این صورت کـه قاضـی بـه او مـی گویـد                        ارائه پیشنهاد پاسخ به     

و چنانچه منکر بر سکوت خود اصرار کند ، بر طبق قول کسانی کـه بـه مجـرد نکـول          » صورت، تو را نکول کننده قرار می دهم         
 بر نکول ، قسم دادن مدعی را نیز شرط دانـستیم ، پـس از              حکم صادر می کنند ، به استناد نکول وی حکم می شود و اگر افزون              

  . نکول ، مدعی سوگند داده می شود 
∗∗∗  

   القَوْلُ فِی الشَّاهِدِ وَالْیَمیِنِ-گفتار سوم
ودَ مِنْهُ الْمَالُ کَالَّدْینِ وَالْقَرْضِ     کُلُّ مَایَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَیْنِ یَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَ یَمیِنٍ، وَهُوَ کُلَّ مَاکَانَ مَاالً أَوِ الْمَقْصُ              

وَالْغَصْبِ، وَعُقُودُ الْمُعَاوِضَاتِ کَالْبَیعْ، وَالصلْحَ وَالْجِنَایَۀِ الْمُوجِبَۀِ لِلَّدَیَۀِ کَالْخَطَاءِ وعَمْدِ الْخَطَاء وَ قَتْلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ               
  . فَرِ وَ کَسْرِ الْعظَامِ وَالْجَائَفِۀِ وَالْمَأْمُومَۀِوَ قَتْلِ الحُرِّ الْعَبْدَ وَالْمُسْلِمِ الْکَا

  »  سخن در شاهد و قسم  «-ترجمه
ست از مال و یـا   اگردد و این امر عبارت   هر امری که با یک شاهد مرد و دو زن ثابت شود، با یک شاهد مرد و قسم نیز ثابت می                    

شـود    د معاوضی مثل بیع و صلح، و جنایتی که موجب دیه مـی            چیزی که مقصود از آن مال باشد مثل دین، قرض، غصب، و عقو            
و کشتن فرزند توسط پدر و کشتن عبد توسط حدّ و کـشتن کـافر توسـط مـسلمان و                    ) شبه عمد (مثل  خطای محض و عمد خطا        

 و )شـود  زخمی که به جوف و باطن وارد شود و در آن یک سوم دیه ثابت می            ( و جائفه    - گرچه عمدی باشد   -شکستن استخوان 
  .) رسد و در این مورد یک سوم دیه ثابت است زخمی که به سر وارد شود و به مغز می(مأمومه 

  

  الیمین
ۀ ، مُـسلماً                        ال تنعقدُ الیمینُ الموجِبۀ للحقِّ من المدعی أو المُسقِطۀ للدعوی من المنکرِ إال باهللا تعالی و أسـمائه الخاصـ

و الزمـانِ  » و اهللاِ الذی ال إلهَ إال هُو الرحمنُ الـرحیم الغالـب      « : القولِ ، مثلُ    و ینبغی التغلیظُ ب   . کان الحالفُ أو کافراً     
و استحبابُ التغلیظ ثابـتٌ فـی الحقـوق         . الزوال ، و المکان ِ کالکعبۀِ و المساجد فی المحرابِ           کالجمعۀِ و العید و بعدَ      

: بۀُ إلی التغلیظِ ، و یکفیه قوله      ال یجب علی الحالف االجا    کلِّها اال أن ینقُصَ المالُ عن نصابِ القطع و هو ربعُ دینارٍ ؛ و             
  . » و اهللا ماله عندی حق « 

و یُستحب للحاکمِ وعظُ الحالفِ قبله و ترغیبُه فی ترک الیمین إجالالً هللا تعالی ، أو خوفاً من عقابـه علـی تقـدیر               
خص کما إذا ادعی علیـه قرضـاً ، فأجـابَ           فی إنکاره باال   الکذبِ و یکفی الحلفُ علی نفی االستحقاقِ و إن أجابَ         

والحالفُ یَحلِف أبداً علی القطعِ فی فعـلِ نفـسه و           .بأنّی ما اقترضتُ ، ألنَّ نفیَ االستحقاقِ یشمُل المتنازَع و زیادۀً            
  .ترکه و فعل غیره 

  قسم  –ترجمه 
ن از طرف منکر باعث سقوط دعـوا  قسمی که در صورت صدور آن ازطرف مدعی حق را اثبات می کند یا در صورت صدور آ              

  . می شود ، تنها با نام خداوند تعالی و نامهای مخصوص او منعقد می گردد ؛ خواه قسم خورنده مسلمان باشد خواه کافر 



 
   
   

  

19

 
 ]قضاوت ، شهادت ، اقرار  [  متون فقه 

      www. departeman .com66912180   ـ 09123787199           .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

ه و چـ  » واهللا الذی ال إله إال هو الرحمنُ الرحیمُ الغالـب           « : تغلیظ در سوگند مناسب است ؛ چه از جهت گفتار باشد ؛ مثال بگوید               
ماننـد ادای     از جهت زمان باشد ؛ مانند سوگند خوردن در روز جمعه و عید و پس از زوال خورشید ، و چه از جهت مکان باشد ،                         

سوگند در کعبه و محراب مساجد و نیز تغلیظ در تمامی حقوق مـستحب اسـت ، مگـر در مـواردی کـه خواسـته دعـوا ، از حـد                                
نصاب قطع دست که     

4
بـه  « :   دینار است کمتر باشد و بر قسم خورنده واجب نیست که به تغلیظ گردن نهد و همین که بگوید               1

  . ، کافی است » خدا سوگند که او نزد من حقی ندارد 
مستحب است قاضی ، سوگند خورده را پیش از ادای سوگند اندرز دهد و او را به نخوردن قـسم ، بـه جهـت بزرگداشـت مقـام                             

سوگند منکر به عدم استحقاق مـدعی بـسنده         . یا ترس از عذاب خدا در صورت دروغ بودن سوگند تشویق نماید             حضرت حق ،    
انکار ، پاسخ او را به طور اخص داده باشد ؛ مانند این که مدعی ادعـا مـی کنـد بـه منکـر قـرض داده                            می کند ، اگر چه در مقام        

ولی در مقام قسم ، به طور کلی قسم می خورد که چیزی بر عهده او               [ » من قرضی نگرفته ام     « : است و منکر نیز جواب می دهد        
  . ؛ زیرا نفی استحقاق ، هم شامل موضوع نزاع که قرض است می شود و هم دیگر اسباب استحقاق را در بر می گیرد ] نیست 

  . اد کند سوگند خورنده باید همیشه درباره فعل خود و ترک آن و نیز فعل دیگری ، به طور جزمی قسم ی
  

وَ لَوْ کَانَ الْمُدعُونَ جَمَاعَۀً فَعَلَی کُلِّ واحِدٍ یَمِینٌ، وَیُشْتَرَطُ شَهَادَۀُ الشَّاهِدِ اَوالً وَتَعْدیِلُهُ ثُـم الْحُکْـمُ یَـتِم بِهِمـاالَ                      
زَمَ الْجَمیعَ وَ یُقْضَی عَلَی الْغَائِبِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُکْمِ         وَلَوْ رَجَعَ الْشَّاهِدُ غَرَمَ النَّصْفَ، وَالْمُدعِی لَوْ رَجَعَ عَ        . بِأَحَدِهِمَا

  . وَ یَجِبُ الْیَمِینُ مَعَ الْبَینَۀِ عَلَی بَقَاءِ الْحَقِّ وَ کَذَا یَجِبُ فِی الْشَّهادَۀِ عَلَی الْمَیتِ والطفل وَالْمَجْنُون
و شـرط اسـت کـه    . باید هر یک جداگانه سوگند یاد کننـد ) ورندو همگی شاهد واحدی بیا(اگر یک گروه مدعی باشند       - ترجمه

گیـرد و بـا یکـی از آن دو حکـم      نخست شاهد شهادت دهد و سپس مدعی او را تعدیل کند و پس از آن دو، حکم صورت مـی  
پـس از   (عی  اگر شاهد پس از شهادت دادن، از شهادت خود برگردد باید نصف مال را بعنوان تاوان بپردازد و اگر مـد                    . شود  نمی
) غیـابی (اگر کـسی در مجلـس داوری غائـب باشـد، علیـه او حکـم                 . از ادعای خود برگردد، باید همه مال را تاوان بدهد         ) اثبات

همچنـین در شـهادت علیـه میـت و طفـل و      . شود و در این صورت همراه با شاهد قسم خوردن بر بقاء حق واجب است       صادر می 
   .مجنون، قسم و شاهد هر دو الزم است

   القضاء علی الغائب –بند اول 
و محلُّه حقوقُ الناس ، ال حقوقُ اهللا تعالی ، ألنَّ القضاءَ علی الغائبِ احتیـاطٌ و                  .  یُقضی علی الغائب عن مجلس القضاء     

  . حقوقُ اهللا تعالی مَبنیۀٌ علی التخفیف لِغنائه 
  حکم غیابی   –ترجمه 

حکم غیابی در مـورد حقـوق النـاس جـایز اسـت ، نـه               .  حاضر نیست جایز است      انشای حکم علیه کسانی که در جلسه رسیدگی       
حقوق اهللا ؛ زیرا حکم بر غایب به دلیل احتیاط کردن از تضییع حق است ، در حالی که حقوق اهللا مبنی بـر تخفیـف مـی باشـد ؛                               

  . زیرا پروردگار عالم از احقاق حق بی نیاز است 
  

  ه  ضم الیمین إلی البین–بند دوم 
  . أما علی المیت فَموضعُ وفاقٍ . و کذا تجب الیمینُ مع البینۀ فی الشهادۀِ علی المیتِ و الطفلِ أو المجنون 

    ضمیمه کردن قسم به بینه–ترجمه 
اما اگر از طرف موکل خـود ،        . اگر مدعی برای خود طرح دعوا کند افزون بر آوردن شاهد بر بقای حق ، سوگند نیز الزم است                    

لی علیه خود طرح دعوا کند نیازی به قسم خوردن نیست و خواسته دعوا در این فـرض بـه کفیـل داده مـی شـود تـا مالـک                        یا مو 
  .در فرض فوق ، مدعی زمانی سوگند می خورد که مدعی علیه غایب باشد . حاضر شود یا آنکه مثال کودک بالغ گردد 
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این حکـم در    . انه نیز افزون بر اقامه بینه قسم خوردن واجب است           همچنین در مورد شهادت دادن بر ضد مرده ، کودک و یا دیو            
  . خصوص شهادت علیه مرده مورد اتفاق فقها می باشد 

∗∗∗  
   الْقَولُ فِی التعارض  - گفتار چهارم

لٍّ مِنْهُمَا بِمَا فِی یَـدِ صَـاحِبِهِ، وَلَوْخَرَجَـا    لَوْ تَدَاعَیَا مَا فِی أَیْدِیِهِمَا حَلَفَا وَ اقْتَسَمَاهُ وَکَذا إِنْ أَقَامَابَینَۀً، وَ یُقْضَی لِکُ       
فَهِیَ لِذیِ الْبَینَۀِ، وَ لَوْ اَقَامَاهَا رُجحَ االَعْدَلُ فَاالَکْثَرُ فَالْقُرْعَۀُ، وَلَوْ تَشَبثَ أحَدُهُمَا فَالْیَمینُ عَلَیـهِ وَ الَیَکْفِـیَ بَینُـهُ                     

وَ لَوْ کَانَتْ   . أحَدُهُمَا الْجَمِیعَ وَاالَخَرُ النِّصْفَ وَ الَبَینَۀَ اقْتَسَمَاهَا بَعْدَ یَمینِ مُدعِی النِّصْفِ          و لَوْ تَشَبِثَّا و ادعی      . عَنْهَا
  . اَقْدَمَ قُدمَتْفِی یَدِ ثَالِثٍ وَ صَدقَ أحَدَهُمَا صَارَ صاحِبَ الْیَدِ و لِلĤْخَرِ إحْالَفُهُمَا، و لَوْ کَانَ تَاریِخُ إحْدِیَ البَینَتَیْنِ 

اگر دو نفر تمام آنچه را در دست دارند برای خود ادعا کنند، باید هر دو نفر قسم یاد کننـد و آن مـال را بـین                            : سخن در تعارض  
و نیز اگر هر دو طرف شاهد اقامه کنند، برای هر یک، به تصرف مـالی کـه در دسـت دیگـری     . طور مساوی تقسیم کنند  ه  خود ب 

از تصرف هر دو خارج است، از آن کسی است که بینه اقامه کند و اگر هـر دو شـاهد                     ) مورد ادعا (اگر مال   . دشو  است حکم می  
بیاورند، ترجیح با کسی است که شاهد وی عادلتر است و اگر شهود آنـان در عـدالت برابـر باشـند تـرجیح بـا کـسی اسـت کـه                                

اگر یکی از طرفین در مال تـصرف دارد، الزم  . شود  مشخص می و در صورت تساوی، با قرعه مستحق مال         . شاهدان بیشتری دارد  
  . کند است که سوگند بخورد و شاهد وی کفایت از قسم نمی

صورت مشاع را داشته باشـد      ه  اگر مال در تصرف هر دو نفر باشد و یکی از آن دو ادعای همه مال و دیگری ادعای نصف مال ب                     
اگـر مـال در   . کننـد   قـسمت مـی   هـا دو     مدعی نصف قسم یاد کند، مال را بین آن         د، در صورتی که   نای نداشته باش    یک بینه  و هیچ 

شود و طـرف مقابـل    شناخته می) صاحب تصرف(دست شخص ثالثی باشد و او یکی از طرفین را تصدیق کند، آن طرف ذوالید             
  . اشد، ترجیح با اوستاگر تاریخ یکی از دو شاهد مقدم ب. را قسم دهد) شخص ثالث و ذوالید(حق دارد که این دو نفر 

  

فإن تَساوَوا  . و لو کان ألحدِهما بینۀٌ فی جمیعِ هذه الصورِ فهی لِذی البینۀ مع یمینِه ؛ ولو أقاماها رجح األعدلُ شهوداً                     
اآلخَـرُ  فیهما فالقرعۀُ ، فمَن خرج اسمُه حلَف و اُعطِیَ الجمیعُ ، فإن نکل اُحلِف               فإن تَساوَوا   . فی العدالۀِ فاألکثر شهوداً     

   .بینتُه و أخذ ، فإن امتنعا قسمت نصفَین ؛ و کذا یجب الیمینُ علی من رُجحت 
و ال . ولو تشَبت أحدُهما بأن کان ذا یدٍ علیها فالیمینُ علیه إن لم یکن لآلخرِ بینـۀٌ ، سـواءٌ کـان للمتـشبث بینـۀٌ أم ال           

فلو نکَل عنها حَلف    . نۀٌ  و إن کان له بی    » الیمین علی مَن أنکر     « ومِ   عن الیمینِ ، ألنه منکرٌ ، فیدخُل فی عم         تهیکفی بین 
  . و لو بأقاما المتشبثُ و الخارجُ بینۀً ففی الحکم ألیهما خالفٌ . فإن نکَل اُقرَّت فی ید المتشبث . اآلخَر و أخذ 

ه کسی که شاهد دارد تعلق می یابد و باید قسم نیز یـاد              در تمام این صور ، اگر یکی از دو طرف شاهد داشته باشد ، مال ب                 –ترجمه  
کند و اگر هر دو نفر شاهد اقامه کنند ، شهودی که عادل ترند ترجیح داده می شود و پس از آن اگـر در عـدالت برابـر باشـند ،                                

رعـه مـی رسـد و هـر         طرفی که تعداد شهود او زیادتر است مقدم می گردد و آنگاه اگر در هر دو جهت مساوی باشند نوبت به ق                     
کس که نامش از قرعه خارج شود ، قسم می خورد و تمامی مال به او داده می شود ، و چنانچه نکول نماید ، طرف دیگـر قـسم                              

همچنـین بایـد   . داده می شود و مال را دریافت می کند ، و اگر هر دو از خوردن قسم خودداری کنند ، مال دو قسمت می شـود            
  .  می یابد ، قسم یاد کند طرفی که شهود او ترجیح

حال اگر هر دو یعنی هم کسی که مال در دست اوست و هم کسی که مال در دست او نیست بینه اقامه کنند ، در اینکـه بـه نفـع                           
  .کدام یک حکم می شود ، اختالف است 
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   القول فی القسمۀ -گفتار پنجم
تْ و إنْ نَکَـلَ حَلَـفَ       وَ لَو ادعَ. وَهِیَ تَمییزُ النَّصیبَیْنِ عَنِ الـĤخَرِ     خَرُ فَـإنْ حَلَـفَ تَمـĤنَۀَ حَلَفَ الــاهُ أحَدُهُمَا وَالَبی

  . المُدعِیَ وَ نُقِضَتْ، وَ لَوْ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ بَعْضٍ مُعَینٍ بِالسوِیۀِ فَالَ نَقْضَ ءَ إالَّ نُقِضَتْ، وَکَذَا لَوْ کَانَ مُشَاعاً
  هم  سخن در تقسیم س - ترجمه

معنای تقسیم است و تقـسیم یعنـی تفکیـک حـصه هـر        ه  قسمت ب (ها از دیگری است      معنای جدا کردن یکی از نصیب     ه  قسمت ب 
یا از طریق حکـم دادگـاه در صـورتی کـه بـین              ] م. ق 591موضوع ماده [یک از شرکاء ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء           

) 1.یا برخی از شرکاء غائب مفقوداالثر یـا محجـور باشـند           ] م. ق 591 ماده تقسیم اجباری موضوع  [همه شرکاء تراضی واقع نشود،      
خـورد و در ایـن صـورت     اگر یک طرف ادعای وقوع اشتباه در تقسیم داشته باشد و شاهدی اقامه نکند، طـرف دیگـر قـسم مـی             

اگـر  . بـه بطـالن اسـت     خورد و قسمت محکوم       اما اگر طرف مزبور از قسم خوردن سرباز زند، مدعی قسم می           . قسمت تمام است  
اما اگر سهم . شود طور مساوی در سهم هر یک از شریک ها دارد، تقسیم باطل نمی     ه  روشن شود که شخص سومی سهم معینی ب       

صورت مشاع باشد، تقسیم باطـل  ه همینطور اگر سهم وی ب. ها نباشد، اصل تقسیم باطل است وی به نسبت مساوی در مال شریک 
  » .ایت همه شرکاء نبوده استچون اصل تقسیم با رض«است 

  
∗∗∗  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   174 ص 1387 ش ، محمد جعفر، جعفری لنگرودی  ،ترمینولوژی حقوق.  1
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   فصل دوم

  شهادت
  

   کِتابُ الشَّهَادَاتِ -گفتار اول 
ـ  أل یَتَفَرَّقُـوا ، وَ الْ      تَمِعُـوا عَلَـی مُبَـاحٍ وَ أنْ        یَجْ رِ وَ أنْ  عَـشْ طِ بُلُوغِ الْ  جِرَاحِ بِشَرْ بُلُوغُ إِلَّا فِی الْ   طُهُ الْ وَ شَرْ  لُ ، وَ   عَقْ
ـ مَـانُ ، وَ الْ    نَ ، وَ اإلِیْ   لِمِیْمُسْدَ عَدَمِ الْ   عِنْ ۀِوَصِیهِ کَافِراً عَلَی األصَح إِلَّا فِی الْ      هُودُ عَلَیْ مَشْ کَانَ الْ  ألمُ وَ لَوْ  اإلِسْ  ۀُعَدَالَ

 ۀُبَلُ شَـهَادَ   ، فَأل یُقْ   ۀِمَلِدِ ، وَ عَدَمُ التُّهْ    مَوْ الْ ۀُ ، وَ طَهَارَ   ۀِمُرُوءَکِ الْ  وَ بِتَرْ  ۀِرَصغِیْرَارِ عَلَی الْ   وَ اإلِصْ  ۀِرَکَبِیْوَ تَزُولُ بِالْ  
ـ غُرَمَاءِ لِلْوَصِی فِی مُتَعَلَّقِ وَصِیتِهِ وَ الْ     نَهُمَا و الْ  تَرَکِ بَیْ مُشْکِهِ فِی الْ  ک لِشَرِیْ الشَّرِیْ عَاقِلَـهِ  دِهِ وَ الْمُفَلَّسِ و السیدِ لِعَبْ
   .ۀجِنَایَحِ شُهُودِ الْبِجَرْ

  :شرایط شاهد به این شرح است  –ترجمه 
بالغ باشد ، مگر در شهادت بر زخم ها ، مشروط به اینکه شاهد نابالغ به سن ده سالگی رسیده باشد و باید شاهدان نابالغ بر کار مباحی                             

تا زمـانی کـه شـهادت       [ شهادت  و پس از مشاهدۀ فعل مورد       ] مثل قمار   [ جمع شده باشند نه بر کار حرام        ... ] مثل بازی و ورزش و      [ 
  .، متفرق نشده باشند ] داده اند 

 .شرط دیگر این است که عاقل باشد  

     بـه جـز در  .  شخصی که علیه او شهادت داده می شـود کـافر باشـد   – بنابر قول اصح –شرط دیگر این است که مسلمان باشد ، گرچه      
 ] .در این مورد شهادت کافر مقبول است [ شند وصیت در صورتی که مسلمین وجود نداشته با] شهادت بر [ 

و عدالت است ، و عدالت با ارتکاب گناه کبیره و با اصرار ورزیـدن بـر گنـاه صـغیره و بـا تـرک                          ] شیعه بودن   [ دو شرط دیگر ایمان      
 .زائل می شود ] مثل اینکه در معابر عمومی کارهای سبک انجام دهد [ مروت 

یعنی اینکه با شهادت در مقام جلـب منفعـت شخـصی و یـا دفـع ضـرر       [ و عدم تهمه   ] ل زاده بودن    حال[ شروط دیگر ، طهارت مولد       
شهادت وصی نیز در مورد . لذا شهادت شریک نسبت به شریک خود در مورد مشترک میان آنها پذیرفته نیست            . است  ] فردی نباشد   

بـدهکاری کـه حکـم بـه     [ ادت طلبکـاران در مـورد مفلـس    همینطور شـه . مورد قبول نیست   ] آنچه بدان وصیت شده     [ متعلق وصیت   
عاقله جانی به پدر و مردان بالغ و عاقل و توانمندی گویند     [ و شهادت مولی در مورد عبد خود و شهادت عاقله           ] ورشکستگی او شده    

 .نایت خطا پذیرفته نمی شود در نقض عدالت شاهدان ج] که از خویشاوندان جانی هستند و در قتل خطا ، باید آنان دیه را بپردازند 

  
  . والمعتبَر فی الشروط ِ المعتبرۀِ فی الشهادۀِ وقتُ األداءِ ال وقتُ التحملِ ؛ فلو تحملها ناقصاً ثم کمُل حینَ األداءِ سُمعت 

ن اگر تنها با وجود     الزم است شروط معتبر در شهادت به هنگام ادای شهادت ، نه در زمان تحمل آن ، فراهم باشد ؛ بنابرای                      –ترجمه  
  .  فراهم آید ، شهادت ، مسموع استبخشی از این شروط ، تحمل شهادت کند و سپس به هنگام ادای شهادت تمامی این شروط

  
 الَتَتَـضَمنُ فِـسْقاً وَ      ، وَلَوْ شَهِدَ لِعَدُوهِ قُبِلَ إذَا کَانَتِ الْعَـدَاوَۀُ        )وَ الْمُعْتَبَرُ فی الشُّروطِ وقْتُ االَدَاءِ الَوَقْتُ التَّحَملِ       (

و تَثْبُـتُ   . مُسْتَنَدُ الشَّهَادَۀِ الْعِلْمُ القَطْعِی أَوْرُؤْیَتُهُ فیما یَکْفِـی فِیـهِ أوْسَـمَاعاً فِـی نحْوِالْعُقُـودِ مَـعَ الرُّوْیَـۀِ أیـضَاً                     
  . فُ وَالنِّکَاحُ والْعِتْقُ و وِالَیَۀُ الْقَاضِیالسنَبُ والْمَوتُ وَالْمِلْکُ الْمُطْلَقُ والْوَقْ: بِالـإِسْتِفَاضَۀِ سَبْعَۀٌ

اگـر کـسی بـه نفـع        ) . مشاهده شـهادت    ( شرائط شهادت که گفتیم در وقت شهادت دادن معتبر است نه در هنگام تحمل                 –ترجمه  
 شـاهد ، علـم      مستند شـهادت  . دشمن خود شهادت دهد پذیرفته می شود البته در صورتی که دشمنی او کاشف از فسق او نباشد                   
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شنیدن همراه با   ) در اموری که شنیدنی است      (  است و یا      و مشاهده  قطعی و در اموری که دیدن در آنها کفایت می کند ، رؤیت            
ثابـت  )  به حـد تـواتر نرسـد         اشیاعی که  ( 1ههفت چیز است که با استفاض     .... ) مثل عقد بیع و نکاح و       ( دیدن است در مثل عقود      

   . ، ملک مطلق ، وقف ، نکاح ، عتق و والیت قاضینسب ، مرگ : می شود
  

ـ       وَ   ۀَجْعِرَعُ وَ الطَّالَقُ وَ ال    خُلْبُتُ عُیُوبُ النِّسَاءِ وَ ألالْ    وَ ألتَثْ  ـ   ۀُالْعِتْقُ عَلَی قَوْلٍ ، وِ الْکِتَابَ  وَ  دُبِیْرُ وَ االسْـتِیال   د وَ التَّ
 فَعَلَی کُـلَّ    ۀًمُدعُونَ جَمَاعَ  کَانَ الْ  وَ لَوْ . ألنِ  نِ ، وَ فِی النَّکَاحِ قَوْ     یَمِیْلشَّاهِدِ وَ الْ  هِ بِا  إِلَیْ ۀُوَصِی وَ الْ  ۀُوِکَالَسَبُ وَ الْ  النَّ

  .مُ یَتِم بِهِمَا أل بِأحَدِهِمَا حُکْلُهُ ثُم الْدِیْ الشَّاهِدِ أوالً وَ تَعْۀُتَرَطُ شَهَادَ، وَ یُشْنٌوَاحدٍ یَمِیْ
، آزاد  ] زوج بـه زوجـه      [ ، طالق ، رجوع     ] نوعی از ، طالق     [ عیوب زنان ، خلع     : هد و قسم ثابت نمی شوند       امور زیر با شا    –ترجمه  

به توضیح مصطلحات در کتـاب      [ ، کتابت ، تدبیر ، استیالد       ] قول مشهور این است که این امر مال نیست          [ کردن عبد بنابر قولی     
قول مشهور این است که با یـک شـاهد و قـسم    [ در نکاح دو قول است . ، نسب ، وکالت ، وصیت به شخص      ] عتق رجوع کنید    

  ] .شود  ادعای ازدواج اثبات نمی
  .باید هر یک جداگانه سوگند یاد کنند ] و همگی شاهد واحدی بیاورند [ اگر یک گروه ، مدعی باشند 

و پـس از آن دو،      ]  تـصدیق نمایـد      عـدالت او را   [ و شرط است که نخست شاهد شهادت دهد و سپس مدعی او را تعـدیل کنـد                  
اگر شهادت باشد و تعدیل نباشد و یا تعدیل باشد و شهادت نباشد ؛              [ حکم صورت می گیرد و با یکی از آن دو حکم نمی شود              

  ] .صورت نمی گیرد 
  
  .) سِوَاُ تَعَینَوَیَجِبُ التَّحَملُ عَلَی مَنْ لَهُ أَهْلِیۀُ الشَّهَادَۀِ عَلَی الْکِفَایَۀِ فَلَوْ فَقَدَ (

کـسی  ) بـرای شـاهد شـدن   (برای کسی که اهلیت شهادت دارد واجب کفایی است و اگر غیر از او    ) شاهد شدن (تحمل شهادت   
  . شود نباشد واجب عینی می

    موانعُ القبولَ–بند اول 
و لـو شـهد   . بالمساءۀِ و بالعکسِ أو بالتقاذُف    ضمن فِسقاً ، و تَتحقَّق بأن یُعلَمَ منه السرورُ          العداوۀُ الدنیویۀ وإن لم تَت     .1

  . العدو لعدوه قُبل إذا کانت العداوۀُ ال تَتضمن فسقاً ، النتفاءِ التهمۀ بالشهادۀِ له 
  . کثرۀُ السهو ، بحیث ال یَضبِطُ المشهودَ به و إن کان عدالً ، بل ربما کان ولیّاً  .2
لزکـاۀ و الـصومِ بـأن       االتبرُّعُ مانعٌ إال أن یکونَ فی حق اهللا تعالی کالـصالۀِ و           . الحاکم  التبرُّعُ بإقامتِها قبلَ استنطاق      .3

و لوظهر للحاکمِ سَـبْقُ القـادح فـی الـشهادۀ           . اهللا أمر بإقامتها     یشهدَ بترکها ، و یعَبر عنها ببینۀِ الحسبۀِ فال یمنَع ، ألنَّ           
  . هما ، أو فاسقَین أو غیرَ ذلک نقَض ، لتبین الخطاءِ فیه علی حکْمِه بأن ثبَت کونُهما صبیین ، أو أحدِ

  موانع پذیرش شهادت  –ترجمه 
است که مشخص شود شاهد از غمگین دشمنی در امور دنیایی ، اگر چه فسقی را در بر نداشته باشد ، و تحقق آن به این شکل                   .1

در صورتی کـه    . یا اینکه یکدیگر را دشنام می دهند        شدن کسی که بر ضد او شهادت می دهد خوشحال می گردد و برعکس ،                
  . دشمن به نفع دشمن خود شهادت دهد ، مادام که این دشمنی باعث فسق نباشد شهادتش پذیرفته است 

  .  کثرت اشتباه به گونه ای که شاهد ، مورد شهادت را ضبط نکند ، حتی اگر عادل ، بلکه از اولیای خدا باشد .2

                                                           
 . موقعیت استفاضه بین خبر واحد و خبر متواتر است .  آن را استفاضه گویند و گاه آن را شیاع و تسامع نامند هرگاه گروهی مطالبی را نقل کنند که از قول آنها اطمینان حاصل شود. 1
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دت از پیش خود قبل از درخواست قاضی ؛ از پیش خود شهادت دادن ، مانع پذیرش شهادت است ، مگر نسبت به                    اقامه کردن شها   .3
شـهادت  « چنـین شـهادتی را     . حقوق الهی ؛ مانند این که شهادت دهد فالن کس نماز و زکات و روزه خـود را تـرک کـرده اسـت      

اگر قاضـی  . بول آن نیست ؛ زیرا خداوند متعال به انجام آنها فرمان داده است        می نامند و در آن ، ابتدا کردن به شهادت مانع ق           » حسبه  
بفهمد که قبل از انشای رأی توسط او ، شهادت شاهد ، فاقد شرایط الزم بوده است ، مثال ثابـت شـود هـر دو شـاهد یـا یکـی از آنهـا                    

  .  خطا بودن آن آشکار شده است کودک یا فاسق بوده اند و یا مواردی دیگر ، حکم صادره نقض می شود ؛ زیرا
    مستنَد الشهاده–بند دوم 

 و   مستندُ الشهادۀِ العلمُ القطعی بالمشهودِ به أو رؤیتُه فیکما یکفی فیه الرؤیۀُ ، کاألفعالِ من الغصب و السرِقۀ و القتـلِ                    
   فی الفعلِ ، أو سَماعاً فی األقوال ، نحوَ العقـودِ         و تُقبل فیه شهادۀُ األصم ، النتفاءِ الحاجۀ إلی السمْعِ         . الرِّضاع و الوالدۀ    

  . و اإلیقاعِ و القذفِ مع الرؤیۀِ أیضاً لیحصُلَ العلمُ بالمتلفِّظ ، أال أن یعرِفَ الصوتَ قطعاً ، فیکفی علی األقوی 
. کفی مُعرِّفان عدالن بالنَّسبِ     و ال یشهد أال علی مَن یعرِفه بنَسبِه أو عینِه ؛ فال یکفی انتسابُه له ، لجوازِ التزویر ، و ی                    

و یُثبَتُ باالستفاضۀ و المرادُ بها هنا شیاعُ إلی حدٍّ یُفید السامعَ الظنَّ الغالبَ المقاربَ للعلم ، و ال تنحصِر فی عددٍ ، بـل          
: دل و غیره سبعۀٌ    الع یَختلف باختالف المُخبِرینَ ؛ نعم یُعتبر أن یَزیدوا عن عدد الشهود المُعدلین لیحصُلَ الفرقُ بین خبرِ               

و الموتُ و الملکُ المطلق و الوقفُ و النکاحُ و العتقُ و والیۀ القاضی ، لِعُسْرِ إقامۀِ البینـۀِ فـی هـذه األسـبابِ                 النَّسبُ  
  . و یکفی فی الخبر بهذه األسبابِ مُتاخَمۀُ العلمِ علی قولٍ قویٍّ . مطلقاً 

    مستند شهادت –ترجمه 
طعی به مورد شهادت است یا دیدن آن در اموری که دیدن در آن بسنده می کند ، ماننـد کارهـایی چـون                        مستند شهادت ، علم ق    

در چنین اموری ، شهادت شخص کر نیز پذیرفته مـی شـود ؛ زیـرا در ایـن                   . غصب ، سرقت ، قتل ، رضاع ، والدت ، زنا و لواط              
 و گوها است مانند عقـود و ایقاعـات و قـذف ، البتـه بایـد بـا                    مستند دیگر شهادت ، شنیدن گفت     . افعال ، نیازی به شنیدن نیست       

دیدن نیز همراه باشد تا از هویت گوینده آگاه شود ، مگر آنکه به یقین صاحب صدا را بـشناسد کـه در ایـن صـورت بنـابر قـول                          
  . قوی تر ، مجرد شنیدن کافی است 

بشناسد ؛ بنابراین صـرف اینکـه آن شـخص ، خـودش را     شاهد نباید علیه کسی شهادت دهد مگر آنکه شخص او یا نسب وی را  
  . کافی نمی باشد ؛ زیرا احتمال تزویر وجود دارد و اگر دو شاهد عادل نسب وی را معرفی کنند کافی است معرفی کند 

شنونده گمـان   در این جا ، شایع شدن خبر به اندازه ای است که برای              » استفاضه  « مراد از   . با استفاضه ، هفت چیز ثابت می شود         
قوی و نزدیک به علم به وجود می آورد و به عدد خاصی محدود نیست ، بلکه تعداد آن با توجـه بـه اخـتالف خبـر دهنـدگان ،                 

البته باید تعداد خبردهندگان از عدد شهود تعدیل شده بیشتر باشد تا میان خبر عـادل و غیـر آن تفـاوت حاصـل     . تفاوت می کند  
نسب ، مرگ ، ملکیت مطلق ، وقف ، نکاح ، عتق و والیت قاضی ؛ زیرا اقامه بینه از هر نوع کـه                        : ند از   این امور عبارت ا   . گردد  

  .بنا بر نظریه ای قوی ، در خبردادن از این امور ، ظن نزدیک به علم کفایت می نماید . باشد ، در این امور بسیار مشکل است 

    وُجوبُ التحمل و األداء–بند سوم 
و ال یَأبَ   « : لقوله تعالی   . حملُ للشهادۀِ علی مَن له أهلیۀُ الشهادۀ إذا إلیها خصوصاً أو عموماً علی الکفایۀ               و یجبُ الت  

لیالً علیه و علی اإلقامۀِ ، فیأثَمُ الجمیعُ لـو أخَلّـوا   دبالتحملِ ، و یُمکِنُ جَعلُه  ) ع  ( فَسرَهُ الصادقُ   » الشهداءُ إذا ما دُعوا     
العدد ، تَعین الوجوبُ کغیره من فروضِ        تمامَ    ، فلو فُقِد سِواه فیما یثبت به وحده و لو مع الیمین ، أو کانَ               به مع القدرۀِ  

  . إذا لم یَقُمْ به غیره  الکفایۀ 
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 و ال یکفـی     و یصح تحملُ األخرسِ للشهادۀِ و أدواوُه بعدَ القطعِ بمُراده ولو بمترجِمَینِ عَدلَینِ ، وَ لَیـسا فَـرعَینِ علیـه ،                     
  . اإلشارۀُ فی شهادۀِ الناطقِ 

و . ِ المـؤمنین      وکذا یجبُ األداءُ مع القدرۀِ علی الکفایۀ إجماعاً ، اال مع خوفِ ضررٍ غیرِ مستحقٍّ علی الشاهدِ أو بعض                  
  . ثقۀٌ علی أصح القولَین ال یُقیمُها الشاهدُ أال مع العلم القطعی و ال یکفی الخَطُّ بها و إن حَفِظه بنفسهِ ، ولو شَهِدَ معه 

  وجوب تحمل شهادت و ادای آن   –ترجمه 
کسی که شایستگی شهادت را دارد در صورتی که به طور خاص یا عام به این امر دعوت شود ، واجب کفایی است کـه تحمـل                        

گـامی شـاهدان فراخوانـده مـی شـوند       و ال یأبَ الشهداءُ إذا مادُعوا ؛ هن       «  :شهادت نماید ؛ زیرا خداوند متعال در قرآن می فرماید           
و حضرت صادق علیه السالم این آیه را به تحمل شهادت تفسیر فرموده انـد و مـی تـوان آن را هـم دلیـل بـر               » نباید امتناع نمایند    

بنابراین ، اگر افراد شایسته با داشتن قدرت ، تحمـل شـهادت ننماینـد ، همگـی گنـاه      . تحمل و هم ادای شهادت به حساب آورد  
یا آن یک نفر تکمیل کننده نفرات   ادعا ثابت می شود ،   – هر چند به ضمیمه سوگند       –کرده اند ؛ و در مواردی که با یک شاهد           

شهود است اگر به جز آن شاهد ، شخص دیگری نباشد ، وجوب ، همانند موارد دیگر واجب کفایی که غیر از شـخص واحـد ،                      
  . ینی می شود دیگران مبادرت به انجام آن نکرده اند ، ع

شخص الل می تواند شهادت را تحمل و آن را ادا نماید به شرط آنکه به مقصود وی یقین حاصل گردد ، اگـر چـه از طریـق دو                 
همچنین شـخص نـاطق نمـی       . محسوب نمی شوند    » شاهد فرع   « ، نبست به شخص الل ،       البته این دو مترجم     . مترجم عادل باشد    

  .تواند با اشاره شهادت دهد 
به اجماع فقها ادای شهادت نیز با وجود قدرت بر آن ، واجب کفایی می باشد ، مگر بیم ایراد ضرری ناروا بـه شـاهد یـا مـؤمنین                       

شاهد نباید جز از روی علم قطعی اقدام به ادای شهادت کند و مجرد وجود نوشته برای ادای شهادت کافی نیـست ،               . دیگر برود   
ظ نموده و از جعل در امان باشد و بنابر نظر صحیح تر از دو نظر موجود ، حتـی اگـر شـخص    اگر چه خود شاهد آن نوشته را حف       

  . قابل اعتمادی نیز به آن خط گواهی دهد ، نمی توان به استناد آن شهادت داد 
∗∗∗  

   فی التَفصِیل الْحُقُوقِ -گفتار دوم
وَ یَکْفِی فِی الْمَوْجِبِ لِلرَّجْمِ ثَالَثَۀُ رِجَالٍ وَ امْرَأتَانِ         .  اللِّوَاطُ وَ السحْقُ    وَ الزَّنَیرْبَعَۀِ رِجَالٍ وَ هُوَ     فَمِنْهَا مَا یَثْبُتُ بِاَ   

وَ مِنْهَا بِرَجُلَیْنِ وَ هِیَ الرّدۀُ وَ الْقَذْفُ وَ الشُّرْبُ وَ حَد السرِقَۀِ وَ الزَّکَـاۀُ وَالْخُمْـسُ   . وَ لِلْجَلْدِ رَجُالن وَ أرْبَعُ نِسْوَۀٍ 
الَقُ وَالْخُلْـعُ                        وَ النَّذْرُ وَ الْکَفَّارَۀُ و الـإسْالَمُ وَالْبُلُـوغُ و الْـوَالَءُ وَ التَّعْـدِیلُ والْجَـرْحُ و العَفْـوُعَنِ الْقِـصَاصِ وَالطـَّ

  . وَالْوِکَالَۀُ وَالْوَصیۀُ إلَیْهِ وَالنَّسَبُ وَالْهِالَلُ
    در تفصیل حقوق-ترجمه

زنا، لواط، مساحقه و در زنایی که موجـب سنگـسار کـردن             : شود و آنها عبارتند از      هار مرد ثابت می   برخی از حقوق با شهادت چ     
و برخـی از حقـوق   . کنـد  شود شهادت سه مرد و دو زن و در زنای موجب تازیانه، شـهادت دو مـرد و چهـار زن کفایـت مـی                  می

) قـذف یعنـی نـسبت دادن زنـا و لـواط بـه دیگـری               . (مرتـد شـدن، قـذف     : شوند کـه عبارتنـد از       بوسیله شهادت دو مرد ثابت می     
در لغـت بمعنـی ملـک و قـرب و قرابـت و نـصرت و               (شرابخواری، حد سرقت، زکات، خمس، نذر و کفاره، اسالم، بلوغ، والء            

 والء  – والء ضـمان جریـره       -والء لمامـت  : شـود   رابطه والء از روابط سببی توارث است و به اقصام زیر منقسم مـی             . محبت است 
نوعی از طالق کـه در آن زن        (عفو کردن از قصاص، طالق، خلع       ) خدشه در عدالت شاهد   (جرح  ) عادل شمردن (تعدیل  .) 1عتق

                                                           
  754 ص 6091 ش ، جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق.1
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.) گیـرد   از وی طـالق مـی  ]اعم از مبلـغ مهـر یـا کمتـر و یـا بیـشتر از آن              [به واسطه کراهتی که از شوهر دارد با بخشیدن مالی به وی             
   .وکالت، وصیت به شخص، نسب و هالل

  

 و رجلٍ و امرأتین ، و شاهدٍ و یمینٍ ؛ و هو کلُّ ما کان ماالً ، أو الغرضُ منه المالَ ، مثـلُ الـدیونِ و                             تُ برجلَینِ ،  یَثیُما  
  . األموالِ و الجنایۀِ الموجبۀِ للدیۀ 

 و االستهاللِ و هو والدۀُ   ما یثبت بالرجالِ و النساءِ ولو منفرِداتٍ ؛ و ضابطُه ما یَعسِرُ اطالعُ الرجالِ علیه غالباً کالوالدۀِ                
  .الولَدِ حیّاً لیَرثَ و عیوبِ النساءِ الباطنۀ 

  .  ما ثیبت بالنساءِ منضَمّاتٍ إلی الرجالِ خاصۀً أوإلی الیمینِ ، و هو الدیونُ و األموالُ 
می شود که عبـارت انـد   و یک شاهد مرد و یک سوگند ثابت  اموری که با دو شاهد مرد ، یک شاهد مرد و دو شاهد زن          –ترجمه  

  . از هر چه که مال است یا مقصود از آن ، مال می باشد ، مانند دیون ، اموال و جنایت موجب دیه 
ضابطه این قسم آن است که مـورد ، از امـوری            . اموری که با شهود مرد و شهود زن حتی به طور مستقل از مردان ثابت می شود                  

آن مشکل است ، مانند والدت و استهالل که عبارت از زنده به دنیا آمدن فرزنـد اسـت تـا                     باشد که غالباً آگاهی مردان نسبت به        
  . بتواند ارث ببرد و عیوب پنهانی زنان 

اموری که با شهادت زنان ، تنها پس از انضمام به شهادت مردان ، یا به ضمیمه سوگند به ترتیبی که گذشت ثابت می شود و آن                           
  . عبارت است از دیون و اموال 

∗∗∗  
   فی الشَّهادَۀِ عَلَی الشَّهادَۀِ-گفتار سوم

وَمَحَلُّهَا حُقُوقُ النّاسِ کافَّۀً و التَثْبُتُ فی حَقِّ اهللاِ تَعَالَی مَحْضَاً کَالزِّنَی وَ اللِّوَاطِ وَ السحْقِ، أوْمُشْتَرِکاً کَالـسرِقَۀٍ                   
  . وَالَتَقْبَلُ الشَّهادَۀُ الثَّالِثَۀُ فَصَاعِداً.  عَلَی الـأَمْرَیْنِ ثَبَتَ حَقُّ النَّاسِ خَاصۀًوَ لَوْ اِشْتَمَلَ الْحَقُّ. وَ الْقَذْفِ عَلَی خِالَفٍ

   در شهادت دادن بر شهادت دیگری -ترجمه

شود چه حق مختص خدا باشد  ، شهادت بر شهادت در مورد حق اهللا ثابت نمی)الناس حق(مورد چنین شهادتی، همه حقوق مردم است 
  . باشد مثل سرقت و قذف که البته در اینجا اختالف است) حق اهللا و حق الناس(ثل زنا و لواط و سحق و چه حق مشترک م

  
ولو اشتملَ الحقُّ علی األمرین کالزنا یُثبَت بالشهادۀَ علی الشهادۀَ حقُ الناسِ خاصۀً فیُثبَت بالشهادۀِ علی الشهادۀِ علـی              

و یجب أن یشهدَ علی کـلِّ واحـدٍ         .  ألنَّها مِن حقوقِ اآلدمیّین ال الحد ، ألنَّه عقوبۀٌ هللا تعالی             إقراره بِالزنا نَشرُ الحرمۀِ ،    
هِدا علی الشاهدَین فما زاد کألربعۀِ فی الزنا جازَ ، لحـصولِ الغـرضِ و هـو ثبـوتُ                   ولو شَ . عدالن لتثبُتَ شهادتُه بهما     

  . األصلُ فرعاً آلخَرَ ، فیثبُت بشهادته مع آخَرَ شهادۀِ کلِّ واحدٍ بعدلَین ؛ بل یَجوزُ أن یکونَ 
و یشترط فی قبولِ شهادۀِ الفرعِ تعذُّر حضورِ شاهدِ األصلِ بموتٍ أو مرضٍ أو سفرٍ و شـبهه ، و ضـابطُه المـشقَّۀ فـی                          

  .حضورِه و إن لم یبلُغْ حَد التعذُّر 
ذکـرِ األصـلِ للـسبب ، و إال         دلَ ال یَتسامَح بذلک بشرطِ      و إن لم تکن شهادۀُ األصلِ عندَ حاکمٍ علی األقوی ، ألنَّ الع            

، العتیادِ التَّسامحِ عندَ غیرِ الحاکمِ به ؛ و إنما تجوز شهادۀُ الفرعِ مرَّۀً واحدۀً و ال تُقبَل الشهادۀُ الثالثـۀُ علـی شـاهدِ                         فال
  . الفرع فصاعداً 
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. نند زنا ، با شهادت بـر شـهادت فقـط حـق مـردم ثابـت مـی شـود                      اگر حقی دارای هر دو جنبه خدایی و مردمی باشد ، ما            –ترجمه  
بنابراین با شهادت بر شهادت بر این که شخص اقرار به زنا کرده است ، نشر حرمت ثابـت مـی شـود ؛ زیـرا از زمـره حـق النـاس               

دو شاهد اصل ، دو     همچنین واجب است برای شهادت هر کدام از         . است ؛ ولی حد اثبات نمی گردد ؛ زیرا مجازاتی الهی است             
عادل گواهی دهند تا آنکه شهادت هر کدام به سبب شهادت آن دو عادل ثابت شود و اگر دو شاهد بر شهادت دو نفر یـا بیـشتر                            
شهادت دهند ، مانند زنا که چهار شاهد دارد جایز است ؛ زیرا از این طریق ، غرض که ثبوت شهادت هـر شـاهد بـه شـهادت دو      

به حساب آید که در این      » شاهد فرع   « ردد ؛ بلکه هر یک از شاهدان اصل می تواند نسبت به دیگری              عادل است ، حاصل می گ     
  . صورت با شهادت هر کدام به ضمیمه شخصی دیگر ، شهادت شاهد اصل ثابت می شود 

رممکن باشد شرط پذیرش شهادت شاهد فرع این است که حضور شاهد اصل به سبب مرگ یا بیماری یا مسافرت و مانند آن غی                
  . و ضابطه آن این است که حضور شاهد اصل ، مشقت داشته باشد ، اگر چه به حد تعذر نرسد 

بنابر نظر قوی تر اگر شهادت اصل ، نزد قاضی نبوده باشد ؛ زیرا شاهد اصل که عادل است در شهادت خود مسامحه نمی کنـد ،                           
ه شهادت شهود فرع ، مـسموع نخواهـد بـود ؛ زیـرا عادتـاً در مـورد            به شرط اینکه شاهد اصل سبب را معرفی کرده باشد ؛ و گرن            

همچنین شهادت شاهد فرع برای یـک بـار پذیرفتـه اسـت و              . شهادتی که نزد غیرقاضی ادا شده است ، تسامح صورت می گیرد             
  . شهادت سوم و بیشتر بر شاهد فرع پذیرفته نیست 

 ∗∗∗  
   فی الرُّجُوعِ -گفتار چهارم

قَبْلَ الْحُکْمِ اِمْتَنَعَ الْحُکْمُ و إنْ کَانَ بَعْدَهُ لَمْ یَنْتَقِضْ الْحُکْمُ وَ یَضْمَنُ الشَّاهِدَانِ سَواءٌ کَانَتِ الْعَـیْنُ بَاقیَـۀً                    إِذَا رَجَعَا   
فُوا بِالتَّعَمدِ اقْتُص مِنْهُم أجْمَعَ أوْ      اَوْ تَالَفِۀً، وَلَوْ کَانَتِ الشَّهَادَۀُ عَلَی قَتْلٍ أوْرَجْمٍ أوْ قَطْعٍ أو جَرْحٍ ثُم رَجَعَوا وَاعْتَرَ              

  . أخْطَأْنَا، فَالِّدَیۀُ عَلَیْهِمْ: مِنْ بَعْضِهِمْ وَیُرَدالْبَاقُونَ نَصِیَبُهُمْ ، و إنْ قَالُوا
   در رجوع از شهادت  - ترجمه

دور حکـم، از شـهادت خـود عـدول کننـد،             قبـل از صـ     -عنوان شاهد الزم است   ه   بیشتر ب  یا در مواردی که دو نفر     -اگر دو شاهد  
شـود و در ایـن صـورت دو شـاهد      صدور حکم امکان نخواهد داشت ولی اگر عدول پس از حکم باشـد، آن حکـم نقـض نمـی      

و اگر شهادت در مـورد قتـل   . ضامن هستند، خواه عین مال باقی باشد و خواه تلف شده باشد    ) اند  نسبت به مالی که شهادت داده     (
و یا مجروح کردن باشد و حکم قاضی اجرا شود و آنگـاه شـهود از شـهادت برگردنـد و خـود      ) بریدن(ن یا قطع  یا سنگسار کرد  

شوند باید سهم     اند، باید از همگی یا برخی از آنان قصاص شود و آنها که قصاص نمی                اعتراف کنند که عمداً چنین شهادتی داده      
  . ویند ما در شهادت خود اشتباه کردیم باید دیه بپردازندخود از دیه جنایت مزبور را بپردازند و اگر شهود بگ

  
ـ لِسِ الْ  مَجْ غَائِبِ عَنْ ضِی عَلَی الْ  عَ ، وَ یُقْ    رَجَعَ غَرَمَ الجَمِیْ   فَ ، وَ المُدعِی لَوْ     رَجَعَ الشَّاهِدُ غَرَمَ النَّصْ    وَ لَوْ  مِ ، وَ   حُکْ

  .مَجنُونِ لِ وَ الْمَیتِ وَ الطِّفْ عَلَی الْۀِحَقِّ ، وَ کَذَا یَجِبُ فِی الشَّهَادَلْ عَلَی بَقَاءِ اۀِبَینَنُ مَعَ الْیَمِیْیَجِبُ الْ
پـس از   [ گر شاهد پس از شهادت دادن ، از شهادت خود برگردد باید نصف مال را به عنوان تاوان بپردازد و اگر مـدعی                        ا –ترجمه  

  .بدهد از ادعای خود برگردد ، باید همۀ مال را تاوان ] اثبات 
گرچه دسترسی به وی و امکان حضور وجـود         [ صادر می شود    ] غیابی  [ اگر کسی در مجلس داوری غائب باشد ، علیه او حکم            

همچنـین در شـهادت علیـه میـت و طفـل و      . و در این صورت همراه با شاهد قسم خوردن بر بقاء حق واجب اسـت      ] داشته باشد   
  .مجنون ، قسم و شاهد هر دو الزم است 
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  .رِمُوا عَلَی کُلَّ حَالٍ وَ شُهرُوا  تَعَذَّرَ أُغْمَالُ فَإِنْدَ الْتُعِیْمَ وَ اسْحُکْرُ الشُّهُودِ نَقَضَ الْوِیْ ثَبَتَ تَزْوَ لَوْ
مـال  ] در صورتی که نزاع مـالی بـوده         [ اگر ثابت شود که شهود به دروغ شهادت داده اند ، حکم قاضی نقض می شود و                   –ترجمه  
انده می شود و اگر بازگرداندن مال ناممکن باشد ، باید شهود غرامت آن را بپردازند و درهرحال باید شهود تعزیر شوند و                       برگرد

  ] .تا پس از این کسی آنان را شاهد نگیرد و برای سایرین مایۀ عبرت شوند [در بین مردم آنان را به دروغگوئی و تزویر مشهور کنند 
∗∗∗  

   التزویرُ-گفتار پنجم 
لو ثبت تزویرُ الشهود بقاطعٍ کعلمِ الحاکمِ به ، ال بإقرارِ هما ، ألنَّه رجوعٌ ، و ال بشهادۀِ غیرِ هما النَّه تعـارُضُ ، نُقِـض                           
الحکم لتبین فَسادِه ، و استُعید المالُ إن کان المحکومُ به ماالً ؛ فإن تعذَّر اُغرِموا و کذا یلزَمهم کلُّ ما فات بشهادتِهم ،                        

روا علی کلِّ حال سواءٌ کان ثبوتُه قبلَ الحکم أم بعدَه ، فاتَ شیءٌ أم ال ، و شُهِروا فی بلدِهم و ما حولها لتُجتَنب                         و عزِّ 
، اُخری أو ظهورِ فسقٍ أو تُهَمَۀٍ     شهادتُهم و یَرتدعَ غیرُهم ، و ال کذلک مَن تبینَ غلطُه ، أو رُدتْ شهادتُه لمعارضۀِ بینۀٍ                  

  .ادقاً فی نفسِ األمرِ ، فلم یحصل منه بالشهادۀِ أمرٌ زائدٌ إلمکانِ کونهِ ص
  شهادت به دروغ   –ترجمه 

 که این امـر رجـوع محـسوب    –اگر دروغ بودن شهادت به دلیل قاطعی مانند علم قاضی به آن ثابت شود ، نه به اقرار خود شهود  
 حکم صادره نقـض مـی گـردد ؛     –دتها به شمار می آید       زیرا این امر نیز تعارض شها      – و نه به شهادت شهودی دیگر        –می شود   

، ته باشد زیرا فساد آن آشکار شده است و اگر محکومٌ به ، مال باشد ، آن مال بازگردانده می شود و اگر بازگرداندن امکان نداش                       
 ، برآینـد و در هـر        شهود ضامن هستند ؛ همچنین باید از عهده جبران هر چیزی که به سبب شهادت دروغ آنها از بین رفته اسـت                     

یا بعد از آن ، چیزی از بین رفته باشد یـا نرفتـه باشـد یـا نرفتـه                    صورت ، خواه دروغ بودن شهادت پیش از انشای رأی ثابت شود             
باشد ، شهود تعزیر می شوند و در سطح شهر و حومه آن معرفی می گردند تا از پذیرفتن شهادت آنها خودداری شود و دیگـران    

اما اگر اشتباه شاهد آشکار شود ، یا شهادت او به دلیل تعارض با شهادتی دیگر یا روشن شدن فـسق یـا مـتهم                 . د  نیز عبرت بگیرن  
بودنش رد شود ، حکم فوق جاری نیست ؛ زیرا امکان دارد به حسب واقع راستگو بوده و با شـهادت آنـان چیـز زائـدی حاصـل                           

  . نشده باشد 
  

∗∗∗  
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   فصل سوم

  اقرار
  

   الصیغَۀُ وَ تَوَابِعُهَا–ل گفتار او
. رِهَا  عَرَبِیۀِ وَ غَیْ  وَ یَصِح بِالْ  . ئَۀِ بَطَلَ إِنِ اتَّصَلَ     مَشِیْ عَلَّقَهُ بِالْ  وَ لَوْ .  لَهُ فِی ذِمتِی      هَذَا لَهُ أوْ   دِی کَذَا أوْ  وَ هِیَ لَهُ عِنْ   
  .لِلسفَهِ رِ حَجْمُقّرِ خَالِیَاً مِنَ الْنِ الْ کَوْوَ الَبُد مِنْ

  صیغه و توابع آن  –ترجمه 
بـرای او نـزد مـن فـالن     « : صیغۀ اقرار آن است که بگوید .] اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود     : اقرار در اصطالح عبارت است از       [ 

ار را مـشروط بـه مـشیت و     اگـر اقـر   .  و ماننـد آن     » برای او در ذمۀ من فالن چیز اسـت          « ، یا   » این شیء برای اوست     « ، یا   » چیز است   
در صـیغۀ اقـرار عربیـت    . [ کند ، در صورتی که شرط ، متصل به اقرار باشد ، اقرار باطل اسـت  ] خداوند یا شخص دیگری  [ خواست  

  .باید اقرار کننده کامل باشد و بواسطۀ سفاهت ممنوع از تصرف نباشد . به عربی و غیر عربی صحیح است ] شرط نیست و 
  

مُتَعَـارَفِ فِـی    مَلُ عَلَـی الْ   نِ یُحْ وَزْلِ أوِ الْ  کَیْلَاقُ الْ وَ إِطْ . لِ  أصْمَۀِ وَ إِلَّافَمِنَ الْ   ضِ مِنَ الثُّلثِ مَعَ التُّهْ    مَرِیْ الْ رَارُوَ إِقْ 
  .غَالِبِ مَلُ عَلَی الْ فَیُحْلِبْ یَغْمُقِرُّ مَا لَمْ تَعَددَ عَینَ الْبَلَدِ وَ إِنْالْ

خواهـد   یعنی اگر گمان غالب داشته باشیم به اینکه او دروغ می گوید و با این کـار مـی  [  ، در صورت تهمت اقرار مریض  –ترجمه  
    اگـر . شـود     از ثلث خارج می شود ؛ و در غیر این صورت ، از اصل خـارج مـی                 ] مقداری از مال خود را به مقرٌله اختصاص دهد          

  .معمول است، حمل می شود ] مقرّ [  ، بر پیمانه و وزنی که در شهر پیمانه و وزن به طور مطلق بکار رفته] در اقرار [ 
  

ـ حَرَکَاتِ الثَّلَاثِ أوِ الْ   هَم بِالْ  قَالَ لَهُ عَلَی کَذَا دِرْ     وَ لَوْ  هَمَـاً  هَمـاً ، و کَـذَا وَ کَـذَا دِرْ         فِ فَوَاحِـدٌ ، وَ کَذَاکَـذَا دِرْ       وَقْ
  .وَی أقْ عَلَی الْرَارَاً وَ کَذَا نَعَمْبَلَی ، کَانَ إِقْ:  کَذَا ؟ فَقَالَ کَسَ لِی عَلَیْألَیْ:  قَالَ وَ لَوْ. کَذَلِکَ

      به رفع ، نصب ، جرّ و یـا وقـف بـه سـکون ، یـک درهـم بـر ذمـۀ او ثابـت                           » له علیّ کذا درهم     « : اگر اقرار کننده بگوید       –ترجمه  
     :و اگـر بگویـد   . باز هم بر یک درهم حمـل مـی شـود   » ا و کذا درهماً کذ« یا » له علیّ کذا کذا درهماً « : می شود و اگر بگوید   

  .بنابر اقوی » نعم « : ، اقرار محسوب می شود ، و همچنین اگر بگوید » بلی « : ، و او بگوید » آیا برای من بر تو فالن چیز نیست « 
∗∗∗  

  هِرَارِ بِمَا یُنَافِیْإِقْبَ الْقِیْ فِی تَعْ–گفتار دوم 
ـ     فْبَاتٌ نْ إِثْعَادَۀُ ، فَمِنَ الْ    بِهِ الْ   وَ اتَّصَلَ بِمَا جَرَتْ    عِبْتَوْ یَسْ نَاءُ إِذَا لَمْ  تِثْبُولُ مِنهُ االِسْ  مَقْلْوَ ا  . بـاتٌ   یِ إِثْ یٌ وَ مِـنَ النَّفْ
سَ لَـیْ :  قَالَ وَ لَوْ. رَارٌ بِمِائَهٍ عُونَ ، فَهُوَ إِقْإِلَّا تِسْ:  قَالَ وَ لَوْ. رَارٌ بِعَشَرَهٍ نَ ، فَهُوَ إِقْعِیْلَهُ عَلَی مِائَۀٌ إِلَّا تِسْ:  قَالَ فَلَوْ

  .سَ مُقِرَّاً نَ ، فَلَیْعِیْإِلَّا تِسْ:  قَالَ نَ وَ لَوْعِیْرَارٌ بِتِسْعُونَ ، فَهُوَ إِقْلَهُ عَلَی مِائَهٌ إِلَّا تِسْ
   وردن چیزی که منافی با اقرار است به دنبال آنآ  -ترجمه 

مقبول آن ، استثناء است اگر همۀ مستثنی منـه را فـرا             . ] مقبول و مردود    : امور منافی اقرار ، که به دنبال اقرار ذکرمی شود بر دو قسم است               [  
  . ]، مانعی ندارد و لذا اگر عطسه یا سلفه میان آن دو فاصله اندازد [ نگیرد و استثناء در صورتی صحیح است که اتصال عرفی با مستثنی منه داشته باشد ، 

اقـرار  ] برای او بر من صد است مگر نـود  [ » له علیّ مأئهٌ الّا تسعین « : پس اگر بگوید . استثنای از اثبات ، نفی و استثنای از نفی ، اثبات است   
اقرار بـه نـود   »  له علیّ مِائَۀٌ الّا تسعون لیس« : و اگر بگوید . اقرار به صد خواهد بود » له علیّ مأ الّا تسعون « : به ده خواهد بود ؛ و اگر بگوید         

  .اقرار به چیزی نکرده است » الّا تسعین « : خواهد بود و اگر بگوید 
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ـ   وَ إِلَّا بَطَلَ کَمَـا لَـوْ       هُ فَإِذَا بَقِیَ بَقِیۀٌ لَزِمَتْ    نَی مِنْ تَثْمُسْقِطَ مِنَ الْ  سِ صَح وَ أسْ   جِنْرِ الْ  غَیْ نَی مِنْ تَثْوَلَوِ اسْ  لَـهُ  : الَ   قَ
  . لَهُ عَلَی مِائَۀٌ إلَّا مِائَۀً :  قَالَ رِقُ بَاطِلٌ کَمَا لَوْتَغْمُسْوَ الْ. بَاً عَلَی مِائَۀٌ إِلَّا ثَوْ

از مستثنی منه کسر می شود و اگر چیـزی از           ] قیمت آن   [ اگر استثنا از غیر جنس مستثنی منه باشد استثنا صحیح است ، و                –ترجمه  
استثنایی که همۀ مستثنی منـه را فـرا گیـرد باطـل             . بماند ، الزم می شود ، و در غیر این صورت ، استثنا باطل خواهد بود                 آن باقی   

   .»برای او بر من صد است مگر صد « : است ، مانند آنکه بگوید 
∗∗∗  

   فِی الْاقْرَارِ بِالْنَسَبِ –گفتار سوم 
لَی نَـسَبَاً    هُوَ أعْ   بِبُنُوۀِ مَنْ  رُوفِ بِنَسَبِهِ أوْ  مَعْ أقَرَّ بِبُنُوۀِ الْ   فَلَوْ. مُقَرِّ بِهِ   حَاقِ الْ کَانُ إِلْ وَ إِمْ مُقِرِّ  لِیۀُ الْ تَرَطُ فِیهِ أهْ  وَ یُشْ 
نُـونَ  مَجْرَ وَ الْ  دَا الوَلَدَ الصغِیْ  مَا عَ قُ فِیْ دِیْتَرَطُ التَّصْ وَ یُشْ . هُ بَطَلَ   عَادَۀُ بِتَولُّدِهِ مِنْ  رِ الْ  تَجْ قَصُ بِمَا لَمْ   أنْ  مُسَاوِیَاً أوْ  أوْ
  .بینَۀُ تُبِرَتِ الْ تَنَازَعَا اعْمُنَازعِ فَلَوْمَیتَ وَ عَدَمُ الْوَ الْ

  اقرار به نسب   –ترجمه  
] شـرعاً  [ قـرار ، بـه او   ، و الحاق فرد مورد ا] یعنی بالغ و عاقل باشد      [ در اقرار به نسب شرط است که اقرار کننده شایستگی اقرار داشته باشد              

پس اگر اقرار به فرزندی کسی کند که نسبتش معروف و شناخته شده است، یا اقرار بـه فرزنـدی کـسی کنـد کـه سـنش از او            . ممکن باشد   
فردی که  اگر  . بیشتریا مساوی اوست ، یا به اندازه ای سنش کمتر است که تولدش از او معمول و متعارف نیست ، اقرار او باطل خواهد بود                          

آن اسـت  ] در نافذ بودن اقـرار  [ شرط دیگر . اشدمورد اقرار است بچۀ صغیر یا دیوانه یا مرده نباشد ، صحت اقرار مشروط به تصدیق او می ب   
  .شود با یکدیگر نزاع کنند ، بر اساس بینه حکم می] در نسب فرد مورد اقرار [ پس اگر دو نفر . که منازعی در کار نباشد 

  

  . رَطُ التَّصْدِیْقُ فِیْمَا عَدَا الْوَالَدَ الصغِیْرَ وَ الْمَجْنُونَ وَ الْمَیتَ  وَ عَدَمُ الْمُنَازعِ فَلَوْ تَنَازَعَا اعْتُبِرَتِ الْبینَۀُوَ یُشْتَ
 در نافـذ  [اشـد شـرط دیگـر    ب اگر فردی که مورد اقرار است بچه صغیر یا دیوانه یا مرده نباشد ، صحت اقرار مشروط به تصدیق او می   -ترجمه  

  .شود  با یکدیگر نزاع کنند ، بر اساس بینه حکم می ] در نسبت فرد مورد اقرار [پس اگر دو نفر .  آن است که منازعی در کار نباشد]بودن اقرار 
  

  .دَ بُلُوغِهِ رِ بَعْکَارِ الصغِیْرَهَ بِإِنْوَ الَعِبْ
  .انکار کند ، انکارش اثری ندارد ]  مقر در زمان کودکی او به آن اعتراف کرده نسبی را که[ اگر صغیر پس از بلوغ   –ترجمه 

  

سَبُ وَ     نِ یَثْ نَـیْ وَ مَعَ عَدَالَـهِ اثْ    . هِ الثُّلُثَ وَ عَلَی هَذَا       أقَرَّا بِثَالِثٍ دَفَعَا إِلَیْ    فَ فَإِنْ هِ النِّصْ وَلَدُ بĤِخَرَ دَفَعَ إِلَیْ    أقَرَّ الْ  وَ لَوْ  بُـتُ النـَّ
  . وَ لَوْ اَقَرَّ بِزَوْجٍ لِلْمَیّتَهِ اَعْطَاهُ النِّصْفَ إِنْ کَانَ الْمُقِرُّ غَیْرَ وَلَدِهَا وَ إِالَّ فَالرُّبُعُ. بُ رَاثُ حَسْمِیْرَاثُ وَ إِلَّا فَالْمِیْالْ

[ گر هر دوی آنها به فرزند سومی اقرار نمایند ، را به او می دهد و ا] از سهم خود [ اگر فرزند ، به وجود فرزند دیگری اقرار کند ، نیمی       –ترجمه  
اگر دو نفر از وارثانی که اقرار کرده اند ، عادل باشند ، نسب و میراث . را به او می دهد و به همین ترتیب    ] آنچه ارث برده    [ ثلث  ] هر یک از آنها     

رث به وجود شوهر برای زن متوفی اقرار کند ، در صـورتی             اگر وا . هر دو ثابت می شود ، و در غیر این صورت ، تنها میراث ثابت می شود                  
  .دهد دهد؛ و اگر فرزند میت باشد ، یک چهارم را به او می را به او می} از آنچه دریافت کرده { که اقرار کننده فرزند میت نباشد ، نیمی 

  

  .مَیتِ فَالرُّبُعُ أوِ الثُمُنُ جَۀٍ لِلْ أقَرَّ بِزَوْوَ لَوْ
، یـا یـک     ]در صورتی که اقـرار کننـده فرزنـد میـت نباشـد              [ ر وارث به وجود زنی برای میت اقرار کند ، یک چهارم             اگ  –ترجمه  

  .را به آن زن می دهد ] در صورتی که فرزند باشد [ هشتم 
  

∗∗∗  
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  فصل چهارم 

  قانون مدنی 
  »مواد مربوط به قضاوت ، شهادت ، اقرار« 

  
هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب ایـن قـانون ، ممنـوع یـا                         هر شریک المال می تواند         589ماده  

  . شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند 
 و در صـورت عـدم توافـق بـین           هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید                     591ماده  

  . شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد 
  . امحه نباشد ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مس   593ماده 
  .هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود   601ماده 
هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده ، مال غیر بوده در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفـروزاً بـه تـساوی                            602ماده  

  .  اال باطل است باشد تقسیم صحیح و
  . مؤثر نیست اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره   1262ماده 
 شود تا افالس یا عدم افـالس او        اقرار مدعی افالس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود ، به مالحظه حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی                     1265ماده  

  . معین گردد 
  .در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است   1313ماده 
  . عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود   1تبصره 
اشد و نیز شهادت کسانی کـه تکـدی را شـغل خـود قـرار دهنـد       شهادت کسی که نفع مشخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته ب             2تبصره  

  . پذیرفته نمی شود 
شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطالع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این                   1314ماده  

  .قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد 
  . ت باید از روی قطع و یقین باشد ، نه به طور شک و تردید شهاد  1315ماده 
بنابراین اگر شهود به اختالف شهادت دهند قابل اثر نخواهد نخواهـد بـود مگـر در صـورتی کـه از مفـاد                        . شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد         1317ماده  

  . اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید 
  . از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خالف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود در صورتی که شاهد   1319ماده 
  . شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود   1320ماده 
  . مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند  .....  1326 ماده

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطالن دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یـا قـسم را           ) 14/8/1370اصالحی  (   1328ماده  
رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی کـه تقاضـای             به طرف دیگر    

  . قسم برای آن شده است محکوم می گردد 
ابل توکیـل نیـست و وکیـل نمـی توانـد      تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد ؛ لیکن قسم یاد کردن ق                      1330ماده  

  . بجای موکل قسم یاد کند 
  . قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد   1331ماده 
 مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه        مدعی اعسار باید شهادت کتبی الاقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او                  :   قانون اعسار  23ماده  
 .              کند 

  
*** 
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  پنجمفصل 

  پرسشنامه
  
  72  سراسری. ارشد                                                                                   .  در حیث عُرِف المدّعی فادّعی ملزمۀً معلومۀً جازمۀً قبلت التفاقاً-1

  .  صورتی که مورد ادعاء امری الزامی و معلوم و قطعی باشد ، بر حسب تصادف قابل استماع است در–الف 
  .  آنگاه که مدعی شناسایی شود و دعوائی الزام آور و مشخص و بدون تردید ، مطرح کند مورد قبول ممکن است واقع شود-ب
  . ر و معلوم و قطعی طرح شود ، به اجماع فقها قابل استماع است اینک که مدعی از منکر باز شناخته شود ، و ادعای ویا لزام آو–ج 
  .  در صورتی که مدعی بداند که دعوای خود را ملزم و مشخص و قطعی باید مطرح کند ، به اجماع فقهاء ادعای او قابل پذیرش است–د 
  
  72    سراسری .ارشد                                                                                                                   .  فإذا ادّعی دعوی مسموعۀ طُولب المدّعی علیه بالجواب -2

  . شود که مطالبۀ جواب نماید  اگر در دادگاه ادعای قابل استماعی مطرح گردد از مدعی خواسته می–الف 
  . شود که پاسخ دهد رح نماید از طرف مقابل ، خواسته می حال اگر مدعی ، دعوای قابل استماعی در دادگاه مط–ب 
  .  پس از طرح دعوی ، جواب مدعی قابل استماع خواهد گردید–ج 
  .  ادعائی در دادگاه مسموع است که از سوی مدعی علیه مطالبه جواب گردد-د
  
    72   سراسری.ارشد                                .لقاً و رفع الحجر فیما یمتنع نفوذه به  اإلقرار یمضی علی المقرمع کمال المقر علی وجه یسمع إقراره بالبلوغ و العقل مط-3

                               .        اقرار هنگامی نافذ است که مقر دارای بلوغ و عقل باشد و محجور هم نباشد که مانع نفوذ اقرار او شود-الف 
  . نافذ است که قانوناً اقرارش قابل استماع باشد و عدم بلوغ و عقل مانع نفوذ اقرار محجور نگردد  اقرار در حق مقر در صورتی -ب 
  .  اقرار در صورتی علیه مقر نافذ است که مقر کامل باشد و از جهت بلوغ و عقل و حجر مشکلی در نفوذ اقرار وی نباشد–ج 
گـردد، در وی نباشـد ،     مانع نفـوذ اقـرار او مـی   بلوغ و عقل کامل بوده و حجری هم کهز نظر  در صورتی که مقر دارای شرائط الزم اقرار باشد یعنی ا     –د  

  . اقرارش بر علیه خودش نافذ خواهد بود
  
  72   سراسری  .ارشد                                                              . و إن لم یحلف المدعی علیه ورد الیمین علی المدعی ، حلف إن کانت دعواه قطعیۀ -4

  .  اگر مدعی علیه از قسم امتناع کند ، به مدعی ارجاع شده و او سوگند یاد خواهد کرد مشروط به آنکه دعوی قاطعانه ردّ و انکار شده باشد–الف 
  .  بر اساس یقین ادا شود قسم امتناع کند ، مدعی اقدام به اداء سوگند خواهد کرد و این سوگند باید قاطعانه وعلیه از اگر مدعی –ب 
  .  اگر مدعی علیه از قسم امتناع کند ع و به مدعی ارجاع نماید مدعی این سوگند را خواهد خورد مشروط به آنکه دعوی بر اساس یقین مطرح شده  باشد–ج 
  . وگند مرجوعی را ادا خواهد نمود اگر مدعی علیه از قسم امتناع کرده و به طور قطع و یقین ، سوگند را به مدعی ارجاع کند ، مدعی س–د 
   

  72   سراسری   .ارشد                                                                                                                 . و إن قال المدعی مع إنکار غریمه لی بیّنۀ عرّفه الحاکم أن له احضارها-5
  . تواند آن را به دادگاه حاضر نماید کند که می  برابر انکار طرف ، ا زاو مطالبه بینه کند ، قاضی به او تفهیم می هر گاه مدعی در-الف
  .  هر گاه مدعی در برابر انکار طرف ، اظهار کند که بینه دارد قاضی بینه او را به دادگاه احضار خواهد کرد-ب
  . لبه بینه کند ، قاضی بینه غریم را به دادگاه احضار خواهد کرد هرگاه مدعی در برابر انکار طرف ، از او مطا–ج 
  . تواند آن را به دادگاه حاضر نماید کند که می  هر گاه مدعی در برابر انکار  طرف ، اظهار کند که بینه دارد ، قاضی به او تفهیم می–د 
  
   76  سراسری.ارشد                     کدام مورد صحیح است؟                                                  » دۀ علی المجنون    تجب الیمین مع البیّنه علی بقاء الحق فی الشها        «  با توجه به عبارت      -6

                                                                                                                                                     برای استظهار حق عالوه بر بینه قسم توسط مدعی ضروری است-الف
  .  برای استظهار حق ، بینه قبل از شهادت باید قسم بخورد–ب 
  . تواند برای نفی احتمال ، مدعی را سوگند دهد  در صورت علم قاضی بر بقا حق می–ج 
  . تواند اثبات کند   مدعی با قسم و یک شاهد حق خود را می-د 
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  کدام مورد برای قاضی هنگام قضاوت بین طرفین دعوی حرام است  ؟                                           » و یحرم تلقین أحد الخصمین حجته  « عبارتجه به  با تو- 7
     76  سراسری. ارشد                                                               ارائه دلیل–الف 
  ال دعوای یکی از طرفین  شفاعت برای ابط-ب
   گرفتن حاجب –ج 
   شفاعت قاضی برای اسقاط حق یکی از طرفین –د 
  
    77   سراسری .ارشد                                          ...                                                                                                                                                یقضی علی الغائب و محله – 8

   الحدود و التعزیرات –الف 
   حقوق اهللا تعالی –ب 
   حقوق الناس –ج 
   ما اشتمل علی الحقین –د 
  
  77    سراسری .ارشد                                                                                                                           ...                                                                                     ال تقبل شهادۀ – 9

   الغرماء للمفلس –الف 
   الوصی فی غیر متعلق وصیته –ب 
   المسلم –ج 
   ولد الرشده –د 
  

  79  سراسری. ارشد               .                                                                                                                                             »...  علی  هادۀتجب الیمین مع البینۀ فی الش « - 10
   الغائب –الف 
   المفقوده -ب
   المرأۀ –ج 
   المیت –د 
  

  79  سراسری. ارشد                                                                                                                                                                               .»... موجبۀ للدیۀ تثبت والجنایۀ ال «- 11
  لین خاصۀ  برج–الف 

  سوۀ لین او با ربع ن برج–ب 
  لین او رجل و امرأتین  برج–ج 
   بانساء ولو منفردات –د 
  

  79   سراسری .ارشد                                         .                                                                                                           »... إذا رجع الشاهدان بعدالحکم ، إن کان ماالً  « -12
    امتنع الحکم ألنه تابع للشهادۀ -الف 

   لم ینقض الحکم و غرم الشاهدان–ب 
   ینقض الحکم ألنه تابع للشهادۀ –ج 
   امتنع الحکم و ال ضمان –د 
  

  80  سراسری. ارشد                                    ....                                                                                                                                          کلما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت -13
   کالخلع  باالمارۀ الموجبۀ للظنّ–الف 
   باالمارۀ الموجبۀ للظنّ کالنسب -ب
   بشاهد و یمین کالبیع –ج 
   بشاهد و یمین کالطالق –د 
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  80  سراسری.        ارشد                                                          ...                                                                                                                                        المدّعی هو الذی - 14
    کالمه موافق للظّاهر - الف 

    کالمه موافق لألصل -ب 
   ال یترک لو ترک الخصومۀ –ج 
   یترک لو ترک الخصومۀ –د 
  

  80  سراسری.         ارشد                                                                                                                                .          » ألنها المتقّین ... لو قال الشاهد اسال دمه فتثبت  « - 15
   الدامیۀ –الف 
    الحارصۀ– ب 
   المتالحیمۀ –ج 
   السمحاق –د 
  

  80  سراسری.         ارشد                           کدام گزینه صحیح است؟                » ... الغریم من دون اذن الحاکم فإن حلف و ال یستقّل با حالفه «  با توجه به عبارت -16
   یحکم علیه -الف 

   سقط الدعوی عنه و حرم مقاصته به –ب 
   حبس حتی یجیب –ج 
   توصل الحاکم إلی معرفۀ الجواب –د 
  

  74   آزاد .            ارشد                             :                                                                                                                    امرأتین یثبت بشاهد و یمین  کلّ ما یثبت بشاهد و-17
  قابل اثبات است  تمام موارد ، به شهادت یک مرد و دو زن به ضمیمه قسم -الف 

  توان به شهادت یک مرد و دو زن و یا به شهادت دو زن و یک قسم اثبات نمود  هر ادعائی را می–ب 
  شود با شهادت یک مرد و به ضمیمه قسم قابل اثبات است  مواردی که با شهادت یک مرد و دو زن اثبات می–ج 
  شود و قسم هم قابل اثبات است  ت می که به شهادت مرد یا به شهادت دو زن اثبای تمام موارد–د 
  

  74  آزاد.      ارشد                              ال تقبل شهادۀ غیر الذمّی اجماعاً و الشهادتۀ علی المسلم اجماعاً                                                                                                   - 18
   غیر ذمّی مطلقا قابل قبول نیست و نیز شهادت به نفع او و به ضرر مسلمان اجماعا پذیرفته نیستهادت کافر ش–الف 

   شهادت کافر غیر ذمّی اجماعاً پذیرفته نیست و نیز شهادت کافر ذمّی  علیه مسلمان اجماعا قابل قبول نیست –ب 
  ی علیه مسلمان اجماعا قابل قبول نیستز شهادت کافر غیر ذمّی اجماعا پذیرفته نیست و نیشهادت به نفع کافر غیر ذمّ -ج 
  ی اجماعا پذیرفته نیست و نیز شهادت مسلمان به نفع چنین کافری اجماعا قابل قبول نیست  شهادت کافر غیر ذمّ–د 
  

  74   آزاد .          ارشد                                                                                  یُشترط فی الشاهد عدم التهمۀ و هی أن یجرّالیه بشهادته نفعاً او یدفع بها ضرراً               - 19
  باشد  در شاهد شرط است که طرف دعوی را متهم نکند که در صدد جلب نفعی یا دفع ضرری از خود می–الف 

  باشد  نفعی و یا دفع ضرری از خود می در شاهد شرط است که متهم نباشد که منظور از شهادتش جلب–ب 
    در شاهد شرط است که متهم نباشد که منظورش از شهادت جلب نفعی یا دفع ضرری نسبت به کسی است -ج 
  گیرد  در شاهد شرط است که شهادتش منجر به نفع خود و یا دفاع از ورود ضرر و خسارت به خود نشود که محلّ اتهام قرار می–د 
  

  74   آزاد .          ارشد                                                               الشهادۀ علی حکمه نقض                                                                         حاکم سبق القادح فی لو ظهر لل- 20
  م صادر کرده دارای شرایط شرعی الزم نبوده باید حکم خود را بشکند اگر برای حاکم معلوم شود که شهادتی که بر اساس آن حک–الف 
  اند باید حکم خود را بشکند   اگر برای حاکم کشف شود که قبل از صدور حکم ، شهود دعوی جرح و تفسیق شده- ب
  ا بشکند  اگر برای حاکم ثابت شود که حکمی صادر کرده ، قدح و اشکالی از پیش وجود داشته ، باید حکم خود ر–ج 
  .  اگر بر حاکم معلوم گردد که نسبت به حکمی که صادر کرده و نسبت به شهود دعوی ، از قبل ، اعتراض و قدحی وجود داشته باشد حکم خود را بشکند–د 
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  74  آزاد.                                ارشد                                                      یجوز تُسفر المرأۀ و جهها لیعرفها الشاهد عند التّحمل و األداء إلّا أن یعرف صوتها قطعاً           -21
  تواند چهره خود را برای شاهد به هنگام تحمل شهادت یا ادای آن بگشاید تا بتواند او را شناسائی کند ، مگر آنکه صدای او را قطعاً بشناسد   زن می–الف 

  گام تحمل شهادت و یا ادای آن چهره خود را بگشاید تا قابل شناسائی باشد ، مگر آنکه صدای او کامال مشخص باشد جایز است که زن به هن–ب 
  .  جایز است که شاهد برای شناسائی زن به چهره او نظر کند و در موقع خود ، تحمل و ادای شهادت کند ، مگر آنکه شاهد صدای او را کامال بشناسد–ج 
  ن چهره خود را برای شهادت بگشاید تا او را در تحمل شهادت بشناسد ، اما در ادای شهادت ، شناخت قطعی صدای او کافی است  جایز است که ز–د 
  

  74   آزاد .      ارشد                                                                .                                                                          ال یشترط تعدیل الفرع لألصل و انما ذلک فرض الحاکم -22
   عدالت شهود تعدیل ، شرط نیست ، زیرا اصل ، عدالت ایشان بوده و احراز آن از وظایف قاضی است–الف 

   است  شرط نیست که شهود تعدیل ، معدل شهود اصلی گردند ، زیرا احراز عدالت شهود اصلی از وظایف قاضی–ب 
  زیرا اثبات آن به عهده و موکول به نظر قاضی محکمه است .  شرط نیست که شهود تعدیل ، اصل دعوی را تایید کنند –ج 
  بلکه این کار از وظایف حاکم محکمه است .  تعدیل شهود معدل ، شرط نیست ، زیرا اصل عدم شرطیت آن است –د 
  

  74  آزاد.            ارشد                                                            مۀً جازمۀً قبلت اتفاقاً                                                      و حیث عرف المدعی فادعی دعوی ملزمۀً معلو- 23
   او مورد قبول قرار خواهد گرفت آور و معلوم و قطعی مطرح کند ، اجماعاً ادعای  آنجا که مدعی با معرفت و شناخت ، ادعائی الزام–الف 

   آنجا که مدعی شناخته شده و ادعائی الزام آور و مشخص و قطعی مطرح کند ، ادعای وی اجماعاً قابل رسیدگی قضایی است -ب 
  اع است جماعا قابل استم ا آنجا که مدعی مشخص شود و به الزام آور بودن و معلوم بودن ادعای خود جازم و قاطع باشد ، ادعای وی–ج 
  .  آنجا که مدعی تشخیص دهد که دعوی باید الزام آور و معلوم و قطعی باشد ، چنین ادعائی به اتفاق آراء مورد قبول خواهد بود–د 
  

         74  آزاد .             ارشد                                               م االْجُرۀ علی القضاء بین الناس بوجوبه سواء احتاج الیها أم ال و سواء تعیین علیه القضاء أم ال                 تحر- 24
   اجرت گرفتن در ازای قضاوت ، حرام است ، زیرا قضاوت در بین مردم واجب و مورد نیاز است چه واجب متعیّن باشد یا خیر -الف 

 چه مردم به آن نیاز داشته و یا نداشته باشند و چه وجـوب تعیینـی            اجرت گرفتن در ازای قضاوت ، حرام است ، زیرا قضاوت بین مردم واجب است               –ب  
  داشته باشد یا خیر 

 اجرت گرفتن در ازای قضاوت ، حرام است ، اعم از آنکه قضاوت در بین مردم به دلیل نیاز بر او واحب باشد یا نه و اعم از آنکـه ایـن کـار واحـب                              –ج  
  تعیینی باشد یا تخییری 

زای قضاوت بین مردم ، حرام است ، زیرا تصدی آن واجب است اعم از آنکه قاضی نیازمند یا بی نیاز باشد و چه آنکه قضاوت بر                      اجرت گرفتن در ا    – د
  او متعین باشد یا نه 

  
  75  آزاد.            ارشد                                                                    یجب التحمل للشهادۀ علی من له أهلیۀ الشهادۀ إذا دُعی إلیها علی الکفایه                                     – 25

   برای این کار درخواست شده باشدکه از او  تحمل شهادت بر هر کس که اهلیت شهادت دارد واجب کفائی است ، در صورتی –الف 
  ت ، در صورتی که آن کس درخواست شهادت از شاهد نموده باشد  تحمل شهادت از سوی کسی که اهلیت شهادت دارد واجب کفائی اس–ب 
   تحمل شهادت از سوی کسی که اهلیت شهادت دارد واجب است ، در صورتی که دعوت از شهود به تعداد کافی برای این کار به عمل آمده باشد–ج 
یعنی شهادت بدون (  شهادت از شهود به عمل آمده باشد  تحمل شهادت از سوی کسی که اهلیت شهادت دارد هنگامی واجب است که دعوت برای–د 

  ) . شود  دعوت حاکم ، نه واجب است و نه پذیرفته می
  

  75  آزاد.                 ارشد                                                   یجب اداء الشهادۀ مع القدرۀ علی الکفایۀ سواء استدعا ابتداءً أم إالّمع خوف ضررٍ غیر مستحق               – 26
کند که قبال درخواست شهادت از وی شده یـا             ادای شهادت در صورتی واجب است که شاهد قدرت کافی برای این کار داشته باشد تفاوت نمی                 –الف  

  نشده باشد مگر در صورتی که خوف ورود ضرر ناحقی بر او باشد 
کند که درخواست شهادت قبال از او شده یا نشده باشد مگر در صورتی که  واجب است تفاوت نمی ادای شهادت در صورت قدرت کافی بر شاهد    –ب  

  شهادت موجب بروز خطری بر حقوق طرف مقابل شود که در این حال شهادت واجب نیست
توجه او شود ، داشته باشـد   ادای شهادت در صورتی واجب است که شاهد قدرت کافی برای جلوگیری از ضرر ناحقی که از شهادت ممکن است م           –ج  

  و در غیر این صورت شهادت واجب نیست چه قبال از او درخواست شده یا نشده باشد 
  .مگر آنکه خوف ورود ضرر ناحقی بر او باشد .  ادای شهادت در صورت قدرت بر این کار واجب کفایی است چه قبال از شاهد درخواست شده یا نشده باشد –د 
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شوۀ علی المرتشی تحرم علی المعطی إلعانته علی اإلثم و العدوان االّ أن یتوقف علیها تحصیل حق فتحرم علی المرتشی خاصّۀً                                                                             کما تحرم الر-27
گردد  زیرا عمل ایشان اعانت بر اثم و عدوان محسوب می.  در هر مورد که گرفتن رشوه بر مرتشی حرام است بر راشی نیز پرداخت آن حرام است –الف 

  75    آزاد.ارشد                                           مگر در صورتی که دستیابی به حق متوقف بر دادن رشوه باشد وگرنه حرمت رشوه اختصاص به مرتشی ندارد
شـود مگـر آنکـه وصـول بـه حـق        زیرا این کار کمک به اثم و عدوان محـسوب مـی  .  همانگونه که گرفتن رشوه حرام است دادن آن نیز حرام است           –ب  

  باشد متوقف بر دادن رشوه باشد که در این صورت ، تنها بر مرتشی گرفتن آن حرام می
زیرا این عمل کمـک بـه اثـم  و عـدوان اسـت مگـر       . رتشی حرام است بر کسی که واسطه اعطای رشوه شود نیز حرام است           همانگونه که رشوه بر م     –ج  

  دستیابی به حق متوقف بر دادن رشوه باشد که در این صورت اختصاصا گرفتن رشوه حرام بوده و پرداخت آن نیز حرام است
مگـر آنکـه   . تجاوز کمک و اعانت نماید نیـز حـرام اسـت   و  هر کس که به این اثم و عدوان و به این گناه      همانگونه که رشوه گرفتن بر مرتشی حرام است  بر          -د  

  باشد مرتشی دادن حق را به صاحب حق متوقف بر رشوه کند که در این صورت پرداخت آن بر راشی حرام نیست اما عمل مرتشی به خصوص همیشه حرام می
  

  75    آزاد .     ارشد                                                      المتعارضتین أقدم قدمت لثبوت الملک بها سابقاً                                                  لو کان تاریخ إحدی البیّنتین – 28
 به وسیله آن بیّنه ثابت گردد و بر مالکیت در تاریخ            شود که مالکیت سابق      باشد موجب می   ی   هر گاه تاریخ یکی از دو بینه متعارض مقدم بر دیگر           –الف  

  مؤخر مقدم محسوب شود
 هر گاه تاریخ یکی از دو بیّنه متعارض مقدم بر دیگری باشد در رسیدگی قضائی مقدم خواهد شد ، در صورتی که مفاد بیًنه مقدم بـر سـبق مالکیـت           –ب  

  صاحب آن بیّنه داللت کند 
. تعارض از لحاظ تاریخ ، مقدم بر دیگری باشد ، بر آن دیگری مقدم شده و مجال استناد بـه مـوجر را بـاقی نخواهـد گـذارد           هر گاه یکی از دو بیّنه م       –ج  

  زیرا مالیکیت صاحب بیّنه مقدم قبالً اثبات شده و تکلیف دعوی در تاریخ مقدم روشن گردیده است
شود ، اگر چه بیّنه دیگر مالکیـت        در رسیدگی قضائی تقدم داشته و ابتداء به آن توجه می           هر گاه تاریخ یکی از دو بیّنه متعارض مقدم بر دیگر باشد ،               –د  

  سابق صاحب خود را اثبات نماید
   

  75  آزاد.              ارشد                                                                ان ابی المنکر من الحلف حبس الی أن یحلف او یقضی بنکوله                                                            - 29
   اگر منکر از ادای سوگند امتناع کند ، زندانی خواهد شد تا آنگاه که قسم یاد کند و یا قاضی نکول او را تایید نماید-الف
کند و بنا به قولی به مجرد امتنـاع وی حکـم قـضائی علیـه او صـادر       اگر منکر از ادای سوگند امتناع کند ، زندانی خواهد شد تا آنگاه که سوگند یاد               -ب

  خواهد گشت 
 اگر منکر از ادای سوگند امتناع کند ، زندانی خواهد شد تا آنگاه که قسم یاد کند و یا طرف دعوی با نکول وی از سـوگند تقاضـای صـدور حکـم                                  -ج  

  علیه او بنماید
  تا آنگاه که قسم یاد کند و یا قاضی به وی حق نکول دهد شد ندانی خواهد  اگر منکر از ادای سوگند امتناع کند ، ز–د 
  

  76  آزاد.      ارشد                                                                           لو رأی الحاکم ردع الذمی بیمینهم فعل ، الّا أن یشتمل علی محرّم                                                 -30
  . اهد مگر آنکه محتوای آن امر محرّمی باشد وتواند ا زاو سوگند بخ  کافر ذمّی باشد ، می دادن اگر رای و نظر حاکم بر سوگند–الف 

  است ، او را از این کار باز دارد تواند او را به دلیل آنکه سوگندش مشتمل بر امر محرمی   اگر رای و نظر حاکم بر جلوگیری از سوگند کافر ذمی باشد ، می–ب 
  دهد مگر آنکه محتوای آن ، امر محرمی باشد   اگر قاضی دریابد که کافر ذمی به سوگند دین خود ، پای بند است ، او را سوگند می–ج 
  ر محتوای سوگند امر محرمی باشد کند مگ گردد ، از سوگند استفاده می  اگر قاضی در یابد که کافر ذمی اگر سوگند بخورد از فعل خود ، باز می–د 
  

  76   آزاد .   ارشد                                                                           یجوز للمرأۀ تُسِفر عن وجهها لیعرفها الشاهد عند التحمل و االداء الّا أن یعرف صوتها قطعا          - 31
م تحمل و اداء شهادت ، چهره خود را بگشاید تا شناسایی او ممکن شود مگر در صورتی که بتوان از صدا او را کامالً  جایز است برای زن که هنگا-الف 

  تشخیص داد 
 جایز است برای زن که چهره خود را بر شاهد در هنگام تحمل و اداء شهادت ، بگشاید تا بتواند او را بشناسد مگر آنکـه صـدایش بـرای وی کـامال                  –ب  

  شدمشخص با
   جایز است که شاهد به هنگام تحمل و اداء شهادت به چهره زنی که مورد شهادت قرار گرفته ، نظر کند تا بتواند از او شناختی داشته باشد، –ج 

  مگر آنکه زن را کامال از صدایش تشخیص دهد 
   جهت صدا بتوان او را کامال تشخیص داد ه ازمل آید و یا آنکشهادتش یا از طریق چهره باید به ع شناخت زن به هنگام تحمل و اداء –د 
  

   ب         – 31  د                                                                          –30          د                                                                     –29  ج                                                                                     – 28    ب                                                                     – 27      
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  76  آزاد .    ارشد                                                                    لو ثبت تزویر الشهود بقاطع کعلم الحاکم به نَقَصَ الحکم لتبیّن فساده                                                    -  32
   هر گاه نادرستی اظهارات شهود مسلم گردد مانند آنکه قاضی شخصاً به آن آگاه شود حکم صادر شده را به دلیل کشف فساد نقض خواهد کرد– الف
   هر گاه اظهارات نادرست شهود ، موجب یقین حاکم شده باشد ، پس از کشف فساد آن اظهارات ، حکم صادر شده نقض خواهد گردید-ب
  تی حکم صادر شده به وسیله شهادت شهود به طور قطع مسلم گردد ، آن حکم به دلیل کشف فساد ، نقض خواهد شد هر گاه نادرس–ج 
   هر گاه تزویر شهود عدم صالحیت ایشان نزد حاکم مسلم شود ، حکم صادر شده باید قطعاً نقص گردد ، زیرا فساد آن ثابت شده است–د 
  

  77  آزاد.                ارشد                                                           ما هی شهادۀ المتبّرع ؟                                                    . » ... امتها و ال تقبل شهادۀ المتبّرع باء ق « -  33
  کند  شهادت کسی که به طور مجانی اقامه شهادت می-الف 

   به مدیون بخشیده ، به نفع مدیون  شهادت کسی که  طلب خود را–ب 
  کند   شهادت کسی که بدون تقاضای قاضی رأساً مبادرت به ادای شهادت می–ج 
   شهادت کسی که داین او ، دین او را بخشیده ، به نفع داین خود –د 
  

  77   آزاد  .      ارشد                                                                      :کنیم که  استنباط می» و لو ظهر للحاکم سبق القادح فی الشهادۀ علی حکمه نقص «   از عبارت  -34
  کند   اگر برای قاضی محرز شود که پیش از حکم او نقصی در شهادت وجود داشت ، حکم را نقص می –الف 

  کند  ، حکم را نقض می اگر برای قاضی ثابت شود که پیش از حکم او ایرادی در شهادت وجود داشته –ب 
  کند  را نقض میاند حکم  د علیه دارای خصومت بوده اگر برای قاضی محرز شود که پیش از حکم او شاهد با مشهو–ج 
   3 و 2 موارد –د 
  

  78  آزاد. ارشد                               است ؟با کدام عنوان منطبق » هی تمییز النصیبین عن االخر و لیست بیعا و ان کان فیها رداً «  از نظر قضاء اسالمی ، عبارت – 35
                                                       تعارض شهادات                                                                                                                   –الف 

   اقرار –ب 
    یمین–ج 
   قسمت –د 
  

  79  آزاد.           ارشد                                                                            و محلُّها ؟                                                                                               » الشهادۀ علی الشهادۀ  « - 36
  قوق الناس مطلقا سواءً کانت عقوبۀ او غیر عقوبۀٍ  ح–الف 

   حقوق اهللا مطلقاً–ب 
   حقوق اهللا و حقوق الناس –ج 
   حقوق الناس إن کانت غیر عقوبۀٍ کالطالق –د 
  

  80  آزاد.               ارشد                                                                    :                                                       کنیم که  استنباط می» ال یجوز الجعل من الخصم «  از عبارت - 37
  تواند با هیچ کدام از متداعیین قرارداد ببندد    قاضی نمی–الف 

  تواند منحصراً با یکی از طرفین دعوی قرار داد ببندد   قاضی نمی–ب 
  ضی مزد قرار دهند توانند برای قا  صاحبان دعوی نمی–ج 
   بر قاضی جایز نیست یکی از طرفین را دشمن و خصم طرف دیگر قرار دهد –د 
  

  80   آزاد . ارشد                  های زیر دلیل نقص حکم است ؟ کدام یک از گزینه» و لو ثبت تزویر الشهود بقاطع کعلم الحاکم ، نقض الحکم  «  با توجه به عبارت – 38
  رجوع                                                                                                                                     ألنّه -الف 

   ألنّه تعارض –ب 
   ألنّه قاطع بفساد الدعوی –ج 
   لتبیّن فساده –د 
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.                                                » نافیه یؤخذ باقراره و یلغی ما ینا فیه رّ بشیءِ ، ثم عقبه بما یعتاده و یلوأق« عبارت زیر صحیح است ؟  کدام گزینه در مورد تعیین مرجع ضمیرهای چهارگانه – 39
  77    خرداد.   قضاوت                                                                                                                                               رار اقرار ، اقرار ، اقرار ، مقر ، اق–الف 

   شی ، شی ، شی ، مقر ، شی –ب 
   ،  شی ، مقر ، شی قرار اقرار ، ا–ج 
    شی ، شی ، مقر ، اقرار ، شی–د 
  

  78  آذر.      قضاوت                                                                        کدام گزینه صحیح است ؟                  » یجوز لألعمی و األصم تحمل الشّهادۀ «  در ترجمه عبارت - 40
   جایز است برای نابینا و الل تحمل شهادت –الف 

  بینا و ناشنوا تحمل شهادت  جایز است برای نا–ب 
   جایز است برای نابینا و فلج تحمل شهادت –ج 
   جایز است برای کر و الل تحمل شهادت –د 
  

  78  آذر.    قضاوت                                                        کدام گزینه صحیح است ؟   ) المدعی ... یجوز القضاء فی الدیون بشهادۀ امرأتین مع (  در تصحیح عبارت - 41
   مطالبه –الف 
   بینه -ب
   یمین –ج 
   صدق–د 
  

  79  آذر.        قضاوت                                                       کدام گزینه صحیح است ؟  ... ) الظاهر  اختصاص جواز الحکم علی الغائب بحقوق (   در تصحیح عبارت -  42
                                                                                                                                المالیه    –الف 

   غیر المالیه –ب 
   اهللا –ج 
   الناس –د 
  

  79  اسفند. قضاوت                                                                                 .» الجامع لشرائط االفتاء ... و فی الغیبۀ ینفذ قضاء «  گدام گزینه مکمل این عبارت است ؟ -43
   الحاکم –الف 

   الفقیه –ب 
   القاضی –ج 
   الوالی –د 
  

  79  اسفند. قضاوت                                                                                        .» .... فی الشهادۀ علی الشهادۀ و محلها حقوق «  کدام گزینه مکمل این عبارت است ؟ - 44
   الناس –الف 

   اهللا –ب 
   المالیه –ج 
   غیر المالیه –د 
  

  79  اسفند.                   قضاوت                                                    .                » المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه «  در این عبارت کدام گزینه صحیح است ؟ - 45
  معلوم » ترک « مجهول ، » یترک  « - الف 

  مجهول » ترک « معلوم ، » یترک  «-ب 
   هر دو مجهول –ج 
   هر دو معلوم –د 
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39

 
 ]قضاوت ، شهادت ، اقرار  [  متون فقه 

      www. departeman .com66912180   ـ 09123787199           .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

  79  اسفند.     قضاوت                                                                        .  » المعتبر فی الشروط وقت االداء ال وقت التحمل « در این عبارت کدام گزینه صحیح است ؟ -46
   شاهد در هنگام تحمل شهادت باید واجد شرایط باشد –الف 

   شاهد در هنگام اداء شهادت باید واجد شرائط باشد –ب 
   شاهد در هر حال باید واجد شرائط باشد –ج 
  تحمل و نیز اداء شهادت باید واجد شرائط باشد  شاهد در هنگام –د 
  

  81  سراسری .ارشد                                                           ...                                                    و لو کانت الشهادۀ علی قتل العمد او رجم ثم رجعوا و اعترفوا بالتعمد – 47
  تص منهم  اق–  الف 

   فال غرم –ب 
   عزروا –ج 
   فالدیۀ علیهم–د 
  

  81    آزاد.ارشد                                           کدام گزینه صحیح است ؟» ال تقبل شهادۀ المجنون حاله جنونه فلو دار جنونه قبلت شهادته مفیقاً «  با توجه به عبارت – 48
                                                                                               رفته نیست  شهادت مجنون به طور مطلق پذی–الف 

   شهادت مجنون در حال جنون پذیرفته نیست  مگر اینکه سرپرست و مافوق او مفاد شهادت او را قبول کند –ب 
  کنند  ه با او در یک خانه زندگی می شهادت علیه مجنون پذیرفته نیست ، مگر از جانب کسانی ک–ج 
  تواند ادای شهادت نماید که حال صحبت او محرز باشد   مجنون ادواری در صورتی می–د 
  

  81   آزاد.ارشد                                                     نیست ؟چرا شهادت شریک پذیرفته . » فال تقبل شهادۀ الشریک لشریکه فی المشترک بینهما «  با توجه به عبارت -49
                                                                                                     زیرا شاهد با مشهودٌ علیه خصومت دارد –الف 

   زیرا شاهد در مدلول شهادت ذینفع است –ب 
   عدالت است  ازرد در مظان خروج زیرا شاهد به لحاظ شراکتی که با مشهودٌ له دا–ج 
   هیچکدام –د 
  

  81   آزاد.ارشد                                    با کدام عنوان منطبق است ؟» هی تمییز النصیبین عن اآلخر و لیست بیعا و إن کان فیها ردّاً «  از نظر قضاء اسالمی عبارت – 50
                                                                                                          قسمت                                 –الف 

   تعارض شهادات –ب 
   اقرار –ج 
    یمین -د 
  

کدام گزینه درست است ؟                                                                    » ا لو ثبت تزویر الشهود نقض الحکم و استعبد المال فإل تعذر اغرموا و عزروا علی کل حال و شهرو«  با توجه به عبارت – 51
پردازنـد و   گر مقدور نباشـد ، غرامـت مـی   شود و ا کنند و مال موضوع حکم برگشت داده می  اگر دروغگویی شهود ثابت شود ، حکم را نقض می      –الف  

  81      آزاد    .ارشد                                                                                                                           .گردند شوند و مشهور می شهود در هر حال تعزیر می
پردازند و شهود در هر حـال         گردانند و اگر این امر مقدور نباشد ، غرامت می           شود و شهود مال را بر می        نقض می  اگر تزویر شهود ثابت شود ، حکم         –ب  

  . گردند شوند و مشهور می تعزیر می
لـه غرامـت    شود و اگر اعاده مـال امکـان نداشـته باشـد ، شـهود و محکـوم       شود و مال نیز برگردانده می  اگر تزویر شهود ثابت گردد ، حکم نقض می    –ج  
  . گردند شوند و مشهور می در این فرض شهود تعزیر می. پردازند  می
شـود و اگـر اعـادۀ مـال مقـدور       گرفته مـی  گردد و مال موضوع حکم ، پس       اند ، حکم نقض می       اگر ثابت شود که شهود به دروغ ادای شهادت نموده          –د  

  . شوند شوند ودر میان مردم به تزویر مشهور می ل شهود تعزیر میپردازند و در این فرض به هر حا نباشد ، شهود غرامت آن را می
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  82   آزاد.شد       ار                                                            منظور از تغلیظ یمین چیست ؟                                                     » ... قد یغلظ الیمین بالقول «  در عبارت – 52
   منظور این است که شخصی که سوگند متوجه اوست ، سوگند خود را چند بار تکرار کند –الف 
  های مقدس هم سوگند یاد کند   منظور  این است که شخصی که سوگند متوجه اوست ، باید در کنار سوگند به نام خدا ، به مکان-ب
  ضایی و مقبول در دادگاه است ام او  ، سوگند قخدا و سوگند به ن منظور این است که فقط یاد –ج 
نکند ، بلکه صـفات چنـدی نیـز از صـفات خـدا را از قبیـل       » اهللا «  منظور این است که کسی که سوگند متوجه اوست ، باید اکتفاء به ذکر اسم جالله      –د  

  . رحمانیت یا جباریت و غیره یاد کند 
  

های زیر است ؟                                                               ، منظور از رده کدام یک از گزینه» ... و منها برجلین ، و هی الرده و الشرب و حدالسرقه  : فی تفصیل الحقوق« :  با توجه به عبارت – 53
  82      آزاد  .ارشد                                                                                                                                                                                مرتد شدن–الف 

   مطلق توهین –ب 
   قذف –ج 
   هیچ کدام –د 
  

ضی و یکفی متأخمـه العلـم  علـی          النسب ، و الموت و الملک المطلق ، و الوقف و النکاح ، و العتق و والیۀ القا                 : تقاضۀ سبعۀ   و تثبت باالس  :  با توجه به عبارت      - 54
  82   آزاد.       ارشد                                                                                                      به ترتیب چیست ؟                              » متأخمه العلم « و » استقاضۀ « منظور از . »قول

     شیاع عمومی مطلب ؛ ظن قریب به یقین -الف 
  مندی ؛ ترشرویی قاضی   بهره–ب 
   لذت بردن از طریق دانستن ؛ ظنی که علم را حاصل خواهد کرد –ج 
   ثابت شدن امر از یکی از طرق هفتگانه ؛ علم قاضی –د 
  

  82   آزاد. ارشد                                           »و لو شهد لعدوه قبل ، اذا کانت العداوۀ ال تتضمن فسقاً             « های زیر است ؟         یک از گزینه     ترجمه دقیق این عبارت کدام     – 55
  . ن بر اساس فسق بوده است شا  اگر کسی به نفع دشمن خود شهادت دهد ، باید این شهادت قبل از این باشد که دشمنی–الف 

  . شود ، مشروط بر اینکه دشمنی طرفین دعوی بر اساس فسق نباشد  اگر کسی به نفع دشمن خود شهادت دهد ، این شهادت پذیرفته می–ب 
  .متضمن فسق نباشدله ،  شود مشروط بر اینکه دشمنی بین شاهد و مشهود  اگر کسی که به نفع دشمن خود شهادت دهد ، این گواهی پذیرفته می–ج 
  . شود ، که متضمن فسقی نباشد  اگر کسی به خاطر دشمنی برای کسی شهادت دهد ، این گواهی در صورتی پذیرفته می–د 
  

  82  شهریور .              قضاوت                                                                                    کدام گزینه صحیح است ؟                                                                                             – 56
   یستحب اداء الشهادۀ –الف 

   یجب اداء الشهادۀ –ب 
    ال یجب اداء الشهادۀ–ج 
   االحوط اداء الشهادۀ –د 
  

  82  شهریور.           قضاوت                                                                        ترک لو ترک                            در این عبارت کدام گزینه صحیح است ؟ المدعی هو الذی ی– 57
  معلوم » ترک« مجهول » یترک  «-الف 

   بالعکس –ب 
   هر دو معلوم –ج 
   هر دو مجهول –د 
  

  82  شهریور.       قضاوت                                                                                                                                                                             کدام گزینه صحیح است ؟            – 58
    ال تجب التسویۀ بین الخصمین فی المیل القلبی –الف 
  تسویۀ بین الخصمین فی المیل القلبی  تجب ال-ب
   االحوط التسویۀ بین الخصمین فی المیل القلبی –ج 
   تستجب التسویۀ بین الخصمین فی المیل القلبی –د 

 الف          – 58                                             الف –  57  ب                                              – 56 ب                                               –55  الف                                                 –54  الف                                             –53                                  د                – 52      
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  80  آبان.                                             مشاوره حقوقی                        های زیر تکمیل کنید ؟                     را با توجه به گزینه» همه با إلشاره المف... لف ح«  عبارت  -  59
   االعرج –الف 

   االعور –ب 
   االخرس –ج 
   االعمی –د 
  

  81  شهریور.        قضاوت                                                                           ...                                                                                   الضابط فیما به یصیر الشاهد شاهداً هو – 60
   العلم الظنی –الف 

   فقط الرویۀ –ب 
   العلم القطعی من الحس –ج 
   العلم القطعی بای سبب –د 
  

  85اسفند  .                                                                                                              ارشد سراسری                                      کدام عبارت در خصوص لُقّطه ، صحیح است ؟-61
  .  ایقاع است و قوام آن تنها به شخص پیدا کننده است -الف
  .  در برخی موارد از عقود در برخی موارد ایقاع گاهی هم از احکام است -ب
است ) لقیط ( و یا ولی کودک گمشده ) لقطه به معنای اخص ( و یا شیء گمشده ) ضاله  (   از عقود است و دو طرف آن یکی مالک حیوان گمشده              -ج

  . و دیگری پیدا کننده ضاله ، لقطه و لقیط 
اسـت و در مـورد ضـاله و لقطـه اشـیاء، موضـوع        موضوع یک یا چند حکم است مثال در مورد لقطه انسان ناتوان ، لقطه ، موضوع حکم وجوب حفظ                    -د

  .حکم عدم جواز تصرف و در مورد برخی از اشیاء ، موضوع حکم جواز تملک است 
  

  85اسفند  .             ارشد سراسری  آیا شهادت شاهدان عادل بر این که فرد یا افرادی خاص بر موضوع دعوی شهادت داده اند شهادت اصل را ثابت می کند ؟-62
  . در مورد حقوق مردمی ثابت می کند اما در مورد حق اهللا ثابت نمی کند -لفا

  . در هیچ مورد ثابت نمی کند ، خواه حق اهللا باشد یا حق الناس -ب
  . به طور کلی ثابت می کند ، اعم از حق اهللا و حق الناس ، و اعم از محض و مشترک -ج
  .ی کند و در سایر موارد ثابت نمی کند  در مورد حقوق محض خداوند یا حق مشترک ثابت م-د
  

  86اسفند   . در عبارت زیر به کدام شرط اشاره دارد ؟                                                                                                                              ارشد سراسری » والء «  کلمه -63
  »  الشاهد االیمان و هو هنا الوالء و من شرایط« 

   والیت فقیه –الف 
   والی عتق-ب
  ) علیهم السالم (  پذیرش امامت ائمه دوازده گانه شیعه -ج
  )صل اهللا علیه و آله و سلّم (  اعتقاد به وحدانیت خدا و نبوت خاتم االنبیاء -د
  

ادعی المواطاه بینه و بین المقرّ  له علی االشهاد من غیر ان یقع بینهمـا بیـع و ال قـبض ُ  سُـمعت             و لو أشهد شاهدی عدل بالبیع لزید و قبض الثمن منه ثم               « -64
  86اسفند   .                          ارشد سراسری در عبارت فوق چیست ؟                                                                                                                        » مواطاه « مراد از » دعواه
   بیع معاطات-الف
   تبانی برخالف واقع -ب
   داد و ستد واقعی-ج
   مطلق معامله معاطاتی-د
  
  
  
  
  
  
  

  ب        -64                                                           ج-63  الف                                                                    - 62   د                                                             -61 د                                                           – 60                                             د                – 59      
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 بودن اقرار به مقداری معین وجه نقـد  وجه لغو» الشرائط المعتبره فی المقر له عباره عن اهلیته للتملک و أن ال یکذّب المقرَّ وأن یکون ممن یملک المقرَّبه      « -65
  89بهمن  .  ارشد سراسری                                                                                                                    فقدان کدام شرط یا شرایط فوق است ؟» دابّه « و یا » حائط « به نفع 
  له للتملک  اهلیه المقرّ-الف
    عدم امکان تکذیب المقرّ-ب
   اهلیه المقرله للتملک بالنسبه الی الحائط و عدم امکان تکذیبه المقرَّ بالنسبه إلی الدابه -ج
    کون المقرّبه مما یصلح ملکا للمقرّله-د
  

  برای حکم برای رفع حجر، الزم دانسته شده است؟ » ایناس الرشد«  لزوم چه شرط دیگری در کنار» شارب الخمر سفیه« و روایت » و ال توتوا السفهاء اموالهم«  از آیه -66
  90    بهمن.  ی  ارشد سراسر                                                                                                                                                                            عقل  -الف
   وقار  -ب
   عدالت نسبت به خصوص گناه شرب خمر  -ج
   عدالت  -د
  

  90بهمن   .           ارشد سراسری                                                                                                                                                   جایز است؟ » قاضی «  کدام مورد برای -67
  ن القضاء علیه فقط  االرتزاق من بیت المال مع الحاجه و عدم تعیّ -الف
  عل و االجره من غیر الخصوم خذ الجُأ  -ب
  ن القضاء علیه من بیت المال مع الحاجه و إن تعیّتزاق ر اإل -ج
  عل و االجره من الخصوم  الجُ أخذ-د
  

  91بهمن   . ارشد سراسری »                                                                                شی او الحق مبهماً ثم فسره بردّ السالم و العیاده و تسمیت العطاس لو اقرّ بلفظ ال«  -68
  تفسیر مقرّ پذیرفته می شود یا خیر ؟ چرا ؟» اشهر « آیا در فرض فوق بنابر نظر 

  .یرا بر امور یاد شده نیز حق و شی اطالق می شود بلی ؛ ز  -الف
  . بلی ؛ زیرا چنین اقراری واجد اثر است -ب
  . خیر ؛ زیرا چنین اقراری لغو است -ج
  . خیر ؛ زیرا خالف متعارف بوده و از فهم عرفی در مقام اقرار به دور است -د
  

  92بهمن .                                                                                                                                        ارشد سراسری در عبارت زیر ، کدام است ؟              » بصر « مراد از  -69
  »ر وال بد فی القاضی المنصوب من االمام من الکمال و العداله و اهلیه االفتاء و الذکوره و الکتابه و البص« 

    بینا بودن-الف
   بصیرت فقهی داشتن-ب
   بصیریت دینی داشتن-ج
   بصیرت قضایی داشتن -د
  

  92بهمن . است ؟                                                       ارشد سراسری » تغلیظ « در کدام قسمت از محدوده مساجد معمول ، مصداق یکی از اقسام » یمین « مجرد  -70
  محراب  -الف
   تمام شبستان و صحن-ب
   تمام شبستان اصلی-ج
   محل برپایی صف اول در جماعت-د
  

  93آبان .                             قضاوت کدام مورد ، به شاهد و یمین ثابت می شود ؟                                                                                                                                       -71
   الرجعه-الف
   عیوب النساء-ب
   الجنایه الموجبه للدیه-ج
   الطالق-د

  ج           -71 الف                                              -70  الف                                                -69  د                                               - 68                  ج                                  -67 د                                              - 66   الف                                                  - 65      
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  93آبان .                                                           قضاوت کدام مورد ، مانع از قبول شهادت نیست ؟                                                                                                             -72
   العداوه الدینیه-الف
   کثره السهو-ب
   التبرّع-ج
   العداوه الدنیویه-د
  

  93آبان .                                                                                    قضاوت ، با کدام مورد ، مطلقاً قابل اثبات است ؟                                                      » تزویر الشهود «  -73
   شهاده غیرهما-الف
   اقرارهما-ب
   یمین المنکر-ج
    علم الحاکم بالتزویر-د
  

  93بهمن .                                                                                           ارشد سراسری                          ایّ مورد الیشترط فی الشهاده علی الجراح اذا لم یبلغ النفس ؟ -74
  االیمان  -الف
   البلوغ-ب
   الذکوریه-ج
   مطابقه الشهاده للدعوی-د
  

  93بهمن .                                                                                                                     ارشد سراسری کدام مورد ، بر قاضی حرام است ؟                                                 -75
  ین احد الخصمین حجتهق  تل-الف
   ترغیب الخصمین فی الصلح-ب
   الشفاعه الی المستحق فی اسقاط حق او الی المدعی فی ابطال دعوی-ج
   القضاوه مع اشتغال القلب بنعاس او همّ او غضب -د
  

  93بهمن . در کدام مورد  ، حالف نمی تواند به طور قاطع سوگند بخورد ؟                                                                                                                    ارشد سراسری  –76
   نفسه  فعل-الف
   ترک فعل نفسه-ب
   نفی فعل غیره-ج
   فعل غیره-د
  

  93بهمن .  ارشد سراسری کدام مورد ، صحیح است ؟                                                                                                                                                                                   -77
  یحرم علی القاضی اخذ االجره و یجوز ارتزاقه من بیت المال مع الحاجه  -الف
   یجوز للقاضی اخذ االجره لو احتاج إلیه و کذا االرتزاق من بیت المال -ب
   یحرم علی القاضی اخذ االجره و یجوز ارتزاقه من بیت المال لو تعیین القضاء علیه -ج
  لقاضی اخذ االجره و االرتزاق من بیت المال لو تعیین القضاء علیه  یحرم علی ا-د
  

  93بهمن . ارشد سراسری .................                                                                ال تنعقد الیمین الموجبه للحق من المدعی او المسقطه للدعوی من المنکر اال  -78
  الی و الکتب المنزله و االنبیاء و االئمهباهللا تع  -الف
   باهللا تعالی و اسمائه الخاصه-ب
   باهللا تعالی و الکتب المنزله و االنبیاء-ج
   باهللا تعالی و الکتب المنزله-د
  

  
  

 ب              - 78 الف                                             -77 ج                                                -76 الف                                              - 75              ب                                 -74 د                                                   - 73   الف                                                  - 72      
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101    ♣       51     ♣     1  
        152            102    ♣       52          ♣  2  
        153            103          ♣  53    ♣       3  
        154            104          ♣  54      ♣     4  
        155            105        ♣   55    ♣       5  
        156            106        ♣   56         ♣  6  
        157            107          ♣  57          ♣  7  
        158            108          ♣  58     ♣     8  
        159            109    ♣       59          ♣  9  
        160            110    ♣       60    ♣       10  
        161            111    ♣        61      ♣     11  
        162            112          ♣  62        ♣   12  
        163            113      ♣      63      ♣     13  
        164            114        ♣    64    ♣       14  
        165            115          ♣  65          ♣  15  
        166            116    ♣        66        ♣   16  
        167            117      ♣       67     ♣     17  
        168            118    ♣        68       ♣   18  
        169            119          ♣  69    ♣       19  
        170            120          ♣  70          ♣  20  
        171            121      ♣      71          ♣  21  
        172            122          ♣  72        ♣   22  
        173            123    ♣        73        ♣   23  
        174            124        ♣    74   ♣       24  
        175            125           ♣  75          ♣  25  
        176            126      ♣      76    ♣       26  
        177            127          ♣  77       ♣   27  
        178            128        ♣    78      ♣     28  
        179            129            79    ♣       29  
        180            130            80    ♣       30  
        181            131            81        ♣   31  
        182            132            82          ♣  32  
        183            133            83      ♣     33  
        184            134            84        ♣   34  
        185            135            85    ♣       35  
        186            136            86          ♣  36  
        187            137            87      ♣     37  
        188            138            88    ♣       38  
        189            139            89          ♣  39  
        190            140            90        ♣   40  
        191            141            91      ♣     41  
        192            142            92    ♣       42  
        193            143            93        ♣   43  
        194            144            94          ♣  44  
        195            145            95          ♣  45  
        196            146            96        ♣   46  
        197            147            97          ♣  47  
        198            148            98    ♣       48  
        199            149            99      ♣     49  

        200            150            100          ♣  50  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
        154            104            54            4  
        155            105            55            5  
        156            106            56           6  
        157            107            57            7  
        158            108            58           8  
        159            109            59            9  
        160            110            60            10  
        161            111            61            11  
        162            112            62            12  
        163            113            63            13  
        164            114            64            14  
        165            115            65            15  
        166            116            66            16  
        167            117            67           17  
        168            118            68           18  
        169            119            69            19  
        170            120            70            20  
        171            121            71            21  
        172            122            72            22  
        173            123            73            23  
        174            124            74           24  
        175            125            75            25  
        176            126            76            26  
        177            127            77           27  
        178            128            78            28  
        179            129            79            29  
        180            130            80            30  
        181            131            81            31  
        182            132            82            32  
        183            133            83            33  
        184            134            84            34  
        185            135            85            35  
        186            136            86            36  
        187            137            87            37  
        188            138            88            38  
        189            139            89            39  
        190            140            90            40  
        191            141            91            41  
        192            142            92            42  
        193            143            93            43  
        194            144            94            44  
        195            145            95            45  
        196            146            96            46  
        197            147            97            47  
        198            148            98            48  
        199            149            99            49  

        200            150            100            50  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
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