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 ]کلیات [  متون فقه

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتم 

  

  
          10شرایط قاضی در عصر غیبت امام                                                                      –گفتار اول                         قضاوت  –فصل اول 

  13                                                         شرایط قاضی منصوب از سوی امام  –گفتار دوم                                                             
  18                                                                                      کیفیت قضاوت            -گفتارسوم                                                            

   28       کیفیت سوگند دادن                                                                               -گفتارچهارم                                                            
   32  کیفیت شهادت با قسم                                                                                     -گفتارپنجم                                                                   

  34 تعارض ادعاها در اموال                                                                                 –      گفتار ششم                                                              
  37                                                  تقسیم اموال میان شرکا                                –                                                                   گفتار هفتم 

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                               

  40شرایط شاهد                                                                                                    - گفتار اولشهادت                        – دومفصل 
  44موانع پذیرش شهادت                                                                                      –گفتار دوم                                                                   

  44                                            دیگر موارد شهادت                                              –                                                                  گفتارسوم 
  51 اقسام حقوق                                                                                                –                                                                  گفتار چهارم 

  52  شهادت بر شهادت                                                                                         -                                             گفتار پنجم                      
ت                                                                                                            رجوع از شهاد-                                                                   گفتار ششم 

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

   71 ذکر الفاظ منافی اقرار به دنبال آن                                                                 –گفتار دوم                                                      
  79  اقرار به نسب                                                                                                 –                                              گفتار سوم                     

                                                                            
                     

  
  

                                                         
                                                                            

          87                                                                                                                                                      ]  قضاوت ، شهادت ، اقرار  : کلیات [  مواد مربوط به  ،     قانون مدنی-فصل جهارم 
               88                                                  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار  [  مربوط بهو کارشناسی ارشد ت شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  قضاو  پرسشنامه ،  –  پنجم فصل

  از اولین آزمون  تا آخرین آزمون                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                               

  
 متون فقه  

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ کلیات   –قسمت اول 
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 ]کلیات [  متون فقه

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتم 

        
  

  104                                                                                               اسباب حجر- گفتار اول   حجر                            –فصل اول 
  105زمودن طفل در رشد                                                                                آ-                                                                     گفتار دوم 
  106                              احکام سفیه                                                                  -                                                                     گفتار سوم 

  107 حجر در مملوک و بیمار                                                                        -                                                                     گفتار چهارم 
  

  110                                                                مفهوم و ماهیت غصب-ار اول گفت                           غصب –فصل دوم 
  112                                                                                             احکام غصب-   گفتار دوم                                                                   

                                                        
  129                                                                      مفهوم و ماهیت زمین موات-گفتار اول                         احیاء موات–فصل سوم 

  134                                                                          شرایط احیاء زمین موات -گفتار دوم                                                                      
   136                                                                                     حریم زمین موات- گفتار سوم                                                                     

  140                                                                                       اموال عمومی-  گفتار چهارم                                                                    
  

      149 مقدمات نکاح                                                                                           - گفتار اول   نکاح                         –فصل چهارم 
  160قد نکاح                                                                                                  ع-                                                                     گفتار دوم 
  181                                   محرمات نکاح                                                        -                                                                     گفتار سوم 

  224 نکاح متعه یا ازدواج موقت                                                                   -                                                                     گفتار چهارم 
  235)                                                                        نکاح االماء (  نکاح کنیز -                              گفتار پنجم                                         

  249                                                                            مهر                             -                                                                     گفتار ششم 
              269                                                                                      عیوب و تدلیس-گفتار هفتم                                                                

  279 قسم ، نشوز ، شقاق                                                                                  -                                                        گفتار هشتم           
  289 در باب فرزند                                                                                           -          گفتار نهم                                                            

  304                                                          در باب نفقه                                   -                                                                     گفتار دهم 
  

  315                                                                           ارکان طالق-گفتار اول   طالق                         –فصل پنجم 
  322 اقسام طالق                                                                                              -گفتار دوم                                                        

  334                                               عده و احکام آن                                       -                                                                     گفتار سوم 
  341 احکام طالق                                                                                         -                                                                     گفتار چهارم 

        346                                                                                      خلع و مبارات   -   گفتار پنجم                                                                    
   

  358                                                                            تعریف ظهار                 - گفتار اول   ظهار                            –فصل ششم 
  358         صیغه ظهار                                                                                       -                                                                     گفتار دوم 
  361 تنجیز ظهار                                                                                              -                                                                     گفتار سوم 

  362 تقیید ظهار                                                                                           -              گفتار چهارم                                                        
  363                                                        شرایط وقوع ظهار                          -                                                                      گفتار پنجم 
  363 صحت ظهار توسط کافر                                                                          -                                                                     گفتار ششم 

             364                                                                                               ظهار کنیز -گفتار هفتم                                                                
  365ظهار رتقاء ، قرناء و مریض                                                                       -                                                        گفتار هشتم           

    
  369       تعریف ایالء                                                                                      - گفتار اول   ایالء                            –فصل هفتم 

   370 شرایط ایالء                                                                                            -                                                                      گفتار دوم 
  371 اعتبار قصد                                                                                             -              گفتار سوم                                                         

  373                                                         شرایط ایالء کننده                      -                                                                      گفتار چهارم 
  374 احکام ایالء                                                                                           -                                                                      گفتار پنجم 

  375 ایالء خصی و محبوب                                                                            -                                                                گفتار ششم        
                                                

  381 مفهوم و ماهیت لعان                                                                               -گفتار اول         لعان                      -فصل هشتم 
  388                                                  احکام لعان                                            -                                                                      گفتار دوم 

  397  شفعه                                                                                                                                     –فصل نهم 
  

             411 وصیت                                                                                                    - ول گفتار ا  وصایا                          –فصل دهم  
  423 متعلق وصیت                                                                                           -                                                                     گفتار دوم 
  433                                احکام وصیت                                                           -                                                                     گفتار سوم 

  439 وصایت                                                                                                -                                                                     گفتار چهارم 
         

  449 موجبات ارث                                                                                           -گفتار اول                  میراث      –فصل یازدهم 
  451                                                              موانع ارث                                  -                                                                     گفتار دوم 
  461 حجب                                                                                                     -                                                                     گفتار سوم 

  466 سهام ارث و صاحبان آن                                                                       -                                                                   گفتار چهارم   
  512 والء                                                                                                       -                                                                      گفتار پنجم 
  518                                      مسائل و توابع ارث                                             -                                                                     گفتار ششم 

             540                                                                                      قواعد مهم ارث -گفتار هفتم                                                                
                                                                           

                                 
                                                                                                                                                                                                                           

  545                                                                                      ]  حقوق خصوصی    :اشخاص ، اموال ، خانواده [  مواد مربوط به   ،ی  قانون مدن-دوازهم فصل 
                552                                       ]اشخاص ، اموال ، خانواده [   مربوط بهو کارشناسی ارشد گذشته  قضاوت شامل تمام سواالت آزمونهای   پرسشنامه ،  –  سیزدهم فصل

  از اولین آزمون  تا آخرین آزمون                                                                       
                                      

  

  

  ] حقوق خصوصی [ اشخاص ، اموال ، خانواده   -دوم قسمت 
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 ]کلیات [  متون فقه

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتم 

  580                                                                                                                                                               موضوع تجارت-فصل اول  
  591                                                                                                معاطات و احکام آن                   -گفتار اول                     عقد بیع و آداب آن-فصل دوم 

  591                                                                                                     موارد لزوم معاطات                 -   گفتار دوم                                                                                  
  592                                                                                                                  شروط عقد بیع          -    گفتار سوم                                                                                 
              593                                                                                                   شرایط طرفین عقد                -    گفتار چهارم                                                                                 
  594                                                                                                          موارد شرعی وقوع اکراه -   گفتار پنجم                                                                                  

  594                                                                                                                                  بیع فضولی-    گفتار ششم                                                                                 
  595                                                                                                                    اجازه کاشفه و ناقله-       گفتار هفتم                                                                              

  595                                                                                                          ترتب عقود بر بیع فضولی-       گفتار هشتم                                                                              
  596                                                                                                                        احکام اجازه مالک-          گفتار نهم                                                                           

  597                                                                                                               حکم نماء مبیع فضولی -    گفتار دهم                                                                                 
  598                                                                                                                      گرفتن خسارات-      گفتار یازدهم                                                                               
  599                                                                                      بیع مال خود همراه با مال دیگری -دوازدهم         گفتار                                                                             

  599                                                                                                 روش قیمت گذاری             -                                                                                    گفتار سیزدهم 
  600                                          فروش مال قابل تملک همراه با مال غیر قابل تملک                  -گفتارچهاردهم                                                                                

            600    شرط صحت بیع در مال قابل تملک                                                                                  -                                                                                     گفتار پانزدهم 
  601اولیای عقد                                                                                                                          -                                                                                     گفتار شانزدهم 

  601احکام تقاص                                                                                                                           -                                                                                   گفتارهفدهم   
  602تکفل هردوطرف عقد                                                                                                           -                                                             گفتار هجدهم                         

  602                                                                                             حکم خرید قرآن وبنده مسلمان -                              گفتارنوزدهم                                                        
  603                                                                                                                         شرایط عوضین -ر بیستم                                                                                      گفتا

             609                                                                                              جواز فروش ام ولدموارد  -                                                                                     گفتار بیست و یکم 
  611ی                                                                              حکم فروش بنده در جنایت خطای -                                                                                     گفتار بیست و دوم 
  612                                     حکم فروش بنده در جنایت عمدی                                           -                                                                                     گفتار بیست و سوم 

  612            شرایط ثمن                                                                                                     -                                                                                     گفتار بیست و چهارم 
  614حکم وزن و عدد وکیل درعوضین                                                                                 -                                                                                     گفتار بیست و پنجم 

  615حکم فروختن جزء مشاع                                                                                                -                                                            گفتار بیست و ششم                          
  616                                                                                                    حکم تغییر یافتن مبیع -                          گفتار بیست و هفتم                                                            

             616چند مساله درباره نزاع طرفین                                                                                        -فتاربیست و هشتم                                                                                      گ
              617                                                                                 توصیف یا آزمایش کردن مزه و بو - و نهم                                                                                       گفتار بیست

  620                                                                                                  فروختن مشک در پوست آن -                                                                                     گفتار سی ام 
  620                                                               فروختن ماهی در نیزار همراه با نی                     -                                                                                     گفتار سی و یکم 
  621                                   فروش کرم ابریشم                                                                          -                                                                                     گفتار سی و دوم

  622                                                                                                       فروش مبیع با ظرفش -                                                                                     گفتار سی و سوم 
  622            چیر می باشد                                                         24 آداب خرید و فروش که -                                                                                     گفتار سی و چهارم 

  632             شرایط تملک مملوک                                                                                                   -   گفتار اول                                        بیع حیوان–فصل سوم 
  632         حکم بچه پیداشده در ممالک کفر                                                                                     - دوم                                                                                      گفتار

  633                                                                                                    حکم اسیر در زمان غیبت       -                                                                                     گفتار سوم 
  633                                                                 حکم ملکیت مرد نسبت به اصول                            -                                                                                     گفتار چهارم 
  635                                   حکم حمل در بیع حامل                                                                       -                                                                                     گفتار پنجم 
  635 حکم سقط حمل در بیع حامل                                                                                                  -                                                                                     گفتار ششم 
               636خریدن بخشی از حیوان                                                                                                           -                                                                                     گفتار هفتم 

  636احکام خرید کنیز                                                                                                                     -                                                                            گفتار هشتم          
  640چند مساله                                                                                                                                   -                                                     گفتار نهم                                 

  656تعریف بدوصالح                                                                                                                        -      گفتار اول                                بیع میوه ها–فصل چهارم 
  657فروختن سبزیها                                                                                                                          -                                                                                     گفتار دوم 
  658گ آنها مورد نظر است                                                                     فروختن محصوالتی که بر -                                                                                     گفتار سوم 

  659                                                             استثناء مقداری از میوه ها                                         -                                                                                     گفتار چهارم 
  660                                           چند مساله                                                                                     -                                                                                     گفتار پنجم 

      665                                                                                                                                                                   بیع صرف     –فصل پنجم 
             676                                                                                                                                                                    سلف      بیع–فصل ششم 
  688بیع مساومه                                                                                                                               -گفتار اول                               اقسام بیع-فصل هفتم 

  689بیع مرابحه                                                                                                                                -                                       گفتار دوم                                               
  692بیع مواضعه                                                                                                                               -                     گفتار سوم                                                                 

  693 بیع تولیه                                                                                                                               -  گفتار چهارم                                                                                    
  694                                                                                                                                                                                  ربا-فصل هشتم 

           700                                 خیار مجلس                                                                                             -گفتار اول                                  خیارات-فصل نهم 
  701                      خیار حیوان                                                                                                        -                                                                                     گفتار دوم 
  702  خیار شرط                                                                                                                              -                                                                                     گفتار سوم 

  704خیار تاخیر                                                                                                                             -                                                                                     گفتار چهارم 
  705خیار آنچه در همان روز فاسد می شود                                                                                    -                                                                        گفتار پنجم              

  706خیار رویت                                                                                                                              -                                  گفتار ششم                                                    
               707خیار غبن                                                                                                                                -             گفتار هفتم                                                                         

  713خیار غیب                                                                                                                               -  گفتار هشتم                                                                                    
  718یار تدلیس                                                                                                                              خ -  گفتار نهم                                                                                    

  721                                                                                                                   خیار شرط             -                                                                                     گفتار دهم 
  724                                                                                           خیار شرکت                             -                                                                                     گفتار یازدهم 

  725                                                                  خیار تعذر تسلیم                                              -                                                                                     گفتار دوازدهم 
  725                                       خیار تبعض صفقه                                                                         -                                                                                     گفتار سیزدهم 

  726               خیار تفلیس                                                                                                        -                                                                                     گفتارچهاردهم 
             727                                                                                                                                                                             احکام-فصل دهم 

  746                                                                                                                                                      ] حقوق خصوصی :متاجر [ مواد  مربوط به      قانون مدنی ،-   یازدهمفصل 
                749تاآخرین آزمون                        از اولین آزمون  ]متاجر[   مربوط بهو کارشناسی ارشد مام سواالت آزمونهای گذشته  قضاوت شامل ت  پرسشنامه ،  –  دوازدهم فصل

  
  
  
  
  
  
  
  

   ] حقوق خصوصی [  متاجر   -سوم قسمت   
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 ]کلیات [  متون فقه

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتم 

   772ماهیت و ویژگیهای اجاره                                                                                                -گفتار اول                             اجاره-فصل اول 
  788پیرامون اجاره                                                                                                چند مساله  - گفتار دوم                                                                               

                                                                                                
           795                                                                                                                 تعریف مضاربه -ار اول گفت                             مضاربه –فصل دوم 

  795احکام مضاربه                                                                                                                  -    گفتار دوم                                                                            
  799موارد فسخ مضاربه                                                                                                           -   گفتار سوم                                                                             

   800                                                                     احکام معامالتی که بر ضرر مالک است     -  گفتار چهارم                                                                              
    

  803خصوصیات عقد مزارعه                                                                                                     -گفتار اول                              مزارعه–فصل سوم 
   806ماهیت عقد مزارعه                                                                                                           -گفتار دوم                                                                               

                                                                                     
   810خصوصیات عقد مساقات                                                                                                    -گفتار اول                            مساقات–فصل چهارم

  812ماهیت عقد مساقات                                                                                                          -گفتار دوم                                                                               
                                                                                                  

  817ماهیت و ویژگیهای جعاله                                                                                                 -گفتار اول                               جعاله–فصل پنجم 
  822چند مساله پیرامون جعاله                                                                                                 -گفتار دوم                                                                                

                                                                                                
            826                                                                                                                             قرض -گفتار اول                                  دین– ششم فصل
  828احکام قرض                                                                                                                   -گفتار دوم                                                                                

  839دین بنده                                                                                                                       - گفتار سوم                                                                               
                                                                                               

            841                                                                                                                  شرلیط ضمان -گفتار اول                               ضمان-فصل هفتم 
  843اوصاف عقد ضمان                                                                                                           -گفتار دوم                                                                               

  845عقد ضمان                                                                                                            احکام -گفتار سوم                                                                               
                                                                                              

  849ماهیت و خصوصیات رهن                                                                                                -گفتار اول                               رهن–فصل هشتم 
           8862رهن                                                                                                                     احکام -گفتار دوم                                                                               

  
  872خصوصیات و ویژگیهای ودیعه                                                                                          -گفتار اول                               ه  ودیع–فصل نهم 

     877رای امانتدار                                                                                        موارد ضمان آور ب -گفتار دوم                                                                     
                                                                                              

   883خصوصیات عاریه                                                                                                              -اول گفتار                                     عاریه-فصل دهم 
  885                                                                                             عاریه                       احکام -گفتار دوم                                                                               

                                                                                                 
  891واله                                                                                                                 تعریف ح -گفتار اول                            حواله–فصل یازدهم 

  891                                                                                ارکان حواله                                   -گفتار دوم                                                                               
  892                                          احکام حواله                                                                        -گفتار سوم                                                                               

  893)                                                                                             اعسار ( ظهورتنگدستی  -گفتار چهارم                                                                               
  893حواله                                                                                ) ترامی ( پی درپی آوردن  -گفتار پنجم                                                                               

  894حواله به غیر جنس حق                                                                                                  -گفتار ششم                                                                               
  896ختالف و نزاع                                                                                                    موارد ا -گفتار هفتم                                                                               

  
  898                                         تعریف کفالت                                                                        -گفتار اول                            کفالت–فصل دوازدهم 

              898  کفالت                                                                                                               احکام -گفتار دوم                                                                               
  

  907               مفهوم و ماهیت صلح                                                                                       -گفتار اول                            صلح–فصل سیزدهم 
  912موارد نزاع                                                                                                                    - گفتار دوم                                                                              

  
  921اقسام شرکت                                                                                                                 -گفتار اول                     کت  شر–فصل چهاردهم 

  925اموال شرکت                                                                                                      تقسیم  - گفتار دوم                                                                              
   928                                                                                                                                                وکالت–فصل پانزدهم 

                                                                                                                                                                                      
           941                                                                                                                                     و رمایهق   سب–فصل شانزدهم 

                                                                                                                                                                                      
       950کلیات                                                                                                                          -گفتار اول                               وقف–فصل هفدهم 

  952شرایط وقف                                                                                                                  - گفتار دوم                                                                              
  953شرایط مال موقوف                                                                                                       - گفتار سوم                                                                              

  954ژگیها و ماهیت وقف                                                                                              وی - گفتار چهارم                                                                              
  958                                                         تعریف برخی از عناوین موقوف علیه                    -  گفتار پنجم                                                                             

  959                 وقف مطلق                                                                                                  -  گفتار ششم                                                                             
  959برخی از مسائل وقف                                                                                                    -  گفتار هفتم                                                                             

  
  964صدقه                                                                                                                            -گفتار اول                                      عطیه- فصل هجدهم 

  965هبه                                                                                                                                -دوم    گفتار                                                                            
  968                                                                                           سکنی ، عمری و رقبی         -  گفتار سوم                                                                             

              969                                                                                                                      تحبیس -  گفتار چهارم                                                                             
  
              971                                                             ]                                                                                 حقوق خصوصی :عقود معین [ مواد مربوط به   ،ی  قانون مدن- نوزدهمفصل  
                 978تا آخرین آزمون                    از اولین آزمون  ]عقود معین[   مربوط بهو کارشناسی ارشد شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  قضاوت   پرسشنامه ،  –  بیستم فصل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ] حقوق خصوصی [  عقود معین   -چهارم قسمت   
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  1005  حد زنا                                                                                                     -گفتار اول                           حدود – فصل اول 

  1037                                                                          لواط ، سحق و قیادت       -                                                                     گفتار دوم 
  1044           قذف                                                                                              -                                                                     گفتار سوم 

  1056 شرب خمر                                                                                             -                                                                     گفتار چهارم 
  1064 سرقت                                                                                                     -                 گفتار پنجم                                                      

  1081                                                                          محاربه                             -                                                                     گفتار ششم 
          1086 کیفرهای پراکنده                                                                                    -گفتار هفتم                                                                

                                                                    
  
  
  
  

  1103 قصاص نفس                                                                                              - گفتار اول   قصاص                         –فصل دوم 
  1131 قصاص عضو                                                                                              -                                                       گفتار دوم               

  1138واحق                                                                                                      ل-                                                                     گفتار سوم 
  
  
  
  

  1145                      مورد دیه                                                                             -گفتار اول                          دیات      –فصل سوم 
  1164 اندازه دیه ها                                                                                            -                                                                     گفتار دوم 

  1191 زخمهای سر و صورت                                                                               -                             گفتار سوم                                         
  1197                                                                          توابع                           -                                                                     گفتار چهارم 

                                                                       
  
  
  
  

                                                                                                                                              
   
  
  
  
   1209                                                                                                                                               ]  حدود ، قصاص ، دیات[  مواد مربوط به   مجازات اسالمی ، جدید قانون – چهارمفصل   

  

  1242                                              ]             حدود ، قصاص ، دیات [   مربوط بهو کارشناسی ارشد شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  قضاوت   پرسشنامه ،  –  پنجم فصل  
                                                                                                                        ین آزمون از اولین آزمون تا آخر                                         

    ] حقوق جزا[  مجازات اسالمی   -پنجم قسمت 
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    1275                                                                                                          ]الف الی ب [  لغات و اصطالحات حرف –گفتار اول 

    1277                                                                                                           ]ت الی ح [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار دوم 

    1278                                                                                                          ]خ الی ش [   لغات و اصطالحات حروف -گفتار سوم

   1279                                                                                                       ]ص الی ق [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار چهارم 

    1280                                                                                                         ]ک الی م  [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار پنجم 

   1282                                                                                                               ]ن الی ی [ ت حرف  لغات و اصطالحا-گفتار ششم

  

    ترمینولوژی متون فقه – 1پیوست 
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  1285                                                                                                      1393متون فقه ، آزمون استخدام قضات ، آبان ماه . 1

  1289                                                                                      1393متون فقه ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 2

  1293                                                                                                      1394متون فقه ، آزمون استخدام قضات ، آبان ماه . 3

  1297                                                                              1395اردیبهشت ماه متون فقه ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، . 4

  

  

  

  قه   متون فجدید   سواالت - 2پیوست 
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  مقدمه
  

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

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [    کلیات–قسمت اول                                          
  ]حقوق خصوصی [    اشخاص ، اموال ، خانواده–قسمت دوم                                          

  ]حقوق خصوصی [    متاجر-قسمت سوم                                         
   ]حقوق خصوصی [    عقودمعین-قسمت چهارم                                         
  ] دیات  ، قصاص ،حدود: حقوق جزا [    مجازات اسالمی-قسمت پنجم                                         

  
  

   .متون عربی با ترجمه ، مفاد قوانین مربوطه ، تست وآزمون : هر قسمت از جزوه خود شامل است از، به ترتیب 
ت دارالعلـم از جلـد    ترجمه دکتر علی شیروانی از موسسه انتـشارا   ، متون عربی با ترجمه ، از مجموعه چهارده جلدی شرح لمعه          برای تدوین   

پنجم الی چهاردهم که مختص موضوعات حقوقی است ، به طورکامل استفاده شده است ، به گونه ای که با یک مطاله مفید بتـوان ، تقریبـاً                     
   .به اهم سواالت امتحانی پاسخ صحیح داد 

تی در متــون فقــه ازقواعــد وادبیــات عــرب بــه عبــار. مطالعــه متــون فقــه عبــارت خواهــد بــود از، یــادگیری متــون عربــی باترجمــه هــای آن 
  .شود نمی استفاده

  

  :، مطالعه نمایید ، یعنی  ]از نظر وقت و زمان [  می شود ، برای مطالعه این جزوه ، با توجه به شرایط موجود خویش توصیه 
  .شود مطالعه  ]ول الی پنجم به ترتیب از قسمت ا[ مکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی اال -الف 
   :به ترتیب ذیل مطالعه شود درغیر این صورت   -ب

         ]متاجر[  قسمت سوم          ]حدود ، قصاص ، دیات[  قسمت پنجم      ] عقود معین[  قسمت چهارم :   مرحلۀ اول 
          ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [  قسمت اول       ]  نکاح ، طالق راث ، می: به ترتیب [  چهارم و پنجم قسمت دوم   فصل یازدهم ،   : مرحلۀ دوم
     ]ظهار ، ایالء ، لعان [  فصل ششم الی هشتم قسمت دوم         ]حجر ، غصب ، احیاء موات [ فصل اول الی سوم قسمت دوم          ]شفعه ، وصایا [ فصل نهم و دهم قسمت دوم   :  مرحلۀ سوم

  
  

   .نمایید نیز ، دایرۀ دوم را ، و اگر به دفعات  مطالعه شد ، می توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل ]  مرور [ در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و برای بار دوم  :توجه                                       
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  کلیات

  ]قضاوت ، شهادت ، اقرار [ 

  
  

 

  

 اولقسمت 
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  فصل اول 

  قضاوت
  

فلیزمه نصب ) اإلمام أو نائبه  وظیفۀ ( فی حقّ الصالحین له ، أالّ أنّه مع حضوراإلمام واجب کفایه) و هو( ین الناس م بأی الحک
فإن لم یکن أهـالً إالّ واحـداً تعیّنـت           . وجبت کفایه جابه ، ولو لم یعین      قاضٍ فی الناحیۀ لیقوم به ، و یجب علی من عیّنه اإل           

  .لک مع الوثوق من نفسه بالقیام بههما ذبه مع التعدّد عیناً قوالن أجودحبافی است و. ولو لم به اإلمام لزمه الطلب . لیهع
، ولـی در    د ، واجب کفـایی اسـت      گی آن را دارن   برای کسانی که شایست   ) و قضاوت   ( به معنی حکم کردن میان مردم است        » قضا  «   -ترجمه  

بنابراین ، بر امام الزم است ، در منطقـه ، قاضـی نـصب کنـد تـا قاضـی بـه قـضاوت                        ) . وظیفۀ امام یا نایب ایشان است       ( صورت حضور امام    
اجابت کردن  ین نکند ،    واجب می شود ، ولی اگر امام کسی را تعی         ] امر امام   [ کند ، اجابت کردن     و بر کسی که امام او را تعیین می        . پردازد  

صالحیت نداشته باشد ، اجابت ، ] برای قضاوت [ حال ، اگر جز یک نفر . واجب کفایی خواهد بود   ] بر کسانی که شایستگی آن را دارند        [ 
 آن  ا از خود را به امـام معرفـی کـرده منـصب قـضاوت ر              [بر او واجب عینی می شود ؛ و اگر آن کس را امام نشناسد ، بر او واجب است که                     

مستحب عینی  ] یکی از آنها    [ که چند نفر برای قضاوت صالحیت داشته باشند ، در اینکه آیا طلب کردنِ               طلب کند ؛ و در صورتی     ] حضرت  
است یا نه ؟ دو قول وجود دارد ، که بهترین آنها استحباب است ، البته در صورتی که فرد از اقدام کردن به قـضاوت ، بـه خـودش اطمینـان                         

  .  باشد داشته
*** 

  قاضی در عصر غیبت امام شرایط –گفتار اول 
  لشرائط اإلفتاء ینفذ قضاء الفقیه الجامع هوفی الغیب

  . المولد إجماعاً ه و طهاره واإلیمان و العدالهالبلوغ و العقل والذکور: و هی 
  . والبصر علی األشهر ه و الحرّیهوالکتاب

  .والنطق و غلبۀ الذکر 
بلـوغ ، عقـل ، مـرد بـودن ،     : غیبت امام ، قضاوت فقیهی که دارای شرایط افتاء باشد ، نافذ اسـت و آن شـرایط عبارتنـد از                     در زمان     -ترجمه  
  و قـدرت بـر گویـایی ، غلبـۀ            - تر  بنابر قول مـشهور     -  قادر بودن بر نوشتن ، آزادی و بینایی           -  به اجماع فقها      -، عدالت ، پاکی تولّد      ایمان

  ] .اصول فقه [ = ، اجتهاد در احکام شرعیه و اصول آن احکام ] ی بر فراموش [حافظه 
  

 هلغ الکالم و األُصول والنحو والتصریف و:  المقدّمات الستّ ، وهی هو یتحقّق بمعرف.  و أُصولها هواالجتهاد فی األحکام الشرعیّ
   . هالعرب و شرائط األدلّ

  .دلیل العقل  واإلجماع و ه و هی الکتاب والسنّهواألُصول األربع
  - اصول فقه ، نحو ، صرف ، لغت عرب ، منطـق ؛ و اصـول چهارگانـه              ، کالم:  که عبارتند از     –اجتهاد با دانستن مقدّمات شش گانه        -ترجمه  

   .  تحقق می یابد-قرآن ، سنّت ، اجماع و دلیل عقل : که عبارتند از 
   علم کالم  -بند اول 

 و )ص(و نبـوّۀ نبیّنـا  .  اهللا تعالی و ما یلزمه من صفات الجالل و اإلکرام و عدلـه و حکمتـه             ما یُعرف به  : والمعتبر من الکالم    
 من أحوال )ص  (والتصدیق بما جاء به النبی.  به ه کذلک ، لیحصل الوثوق بخبرهم و یتحقّق الحج)ع(ه  األئمهعصمته و إمام

  .الدنیا و اآلخرۀ ، کلّ ذلک بالدلیل التفصیلی 
 کالم باید به اندازه ای بداند که با آن خداوند متعال و آنچه وی را الزم است از صفات جالل و جمـال ، و عـدل و حکمـتش            از علم  -ترجمه  

 با عصمت آنان ، تا به خبر ایـشان اطمینـان حاصـل              )ع   (  ، عصمت ایشان ، امامت ائمّۀ معصومین       )ص   ( معرفت یابد و نیز به نبوّتِ پیامبرمان      
هم بـر  [ همۀ این امور . آورده از احوال دنیا و آخرت ، تصدیق شود )ص ( حجّت ، تحقق یابد ، و نیز به آنچه پیامبر اکرم شود و با خبر آنها   

  .بایستی با دلیل تفصیلی دانسته شود ] مجتهد و هم بر عامّی 
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: اض ، و ما اشتملت علیه کتبه        من أحکام الجواهر و األعر    :  علی ذلک باالطالع علی ما حقّقه المتکلّمون         هو ال یشترط الزیاد   
 من جهۀ اُخری و من ثمّ صرّح جماعۀ من          ه الشبهات و إن وجب معرفته کفای      ه و المقدّمات و االعتراضات و أجوب      همن الحکم 

  .المحقّقین بأنّ الکالم لیس شرطاً فی التفقّه ، فإنّ ما یتوقّف علیه منه مشترک بین سائر المکلّفین 
انـد و سـایر مطـالبی    ین مقدار الزم نیست ، مانند اطالع داشتن از آنچه متکلمین از احکام جواهر و اعراض تحقیق کـرده              امّا بیش از ا     -ترجمه  

که کتابهای کالمی در بردارد از حکمت ، مقدمات ، اشکالها و پاسخ شبهات ؛ اگرچه دانستن آنها از جهت دیگری واجب کفـایی اسـت و                           
ح کرده اند که علم کالم اصالً در اجتهاد شرط نیست ؛ زیرا مقداری از علم کالم کـه اجتهـاد بـر آن                بدین جهت ، عده ای از محققین تصری       

  .توقف دارد ، میان همۀ مکلّفین مشترک است 
   علم اصول فقه  -بند دوم 

إلجمـال والبیـان ،   من األمر والنهی ، والعموم والخصوص ، واإلطالق والتقیید ، وا         :  األحکام   هما یُعرف به أدل   : و من األُصول    
  . اشتملت علیه مقاصده  ممّاوغیرها

از علم اصول فقه ، مقداری الزم است که با آن ادلّۀ احکام را بشناسد از امر و نهی ، عموم و خصوص ، اطـالق و تقییـد ، اجمـال و بیـان و                                     -ترجمه  
  .غیراینها از اموری که مقاصد علم اصول دربردارد 

   علم صرف و نحو -بند سوم 
و ال یعتبر االستقصاء فیه علی .  المراد من الخطاب هما یختلف المعنی باختالفه ، لیحصل بسببه معرف:  من النحو و التصریف و

  .الوجه التامّ ، بل یکفی الوسط منه فمادون 
 آن شـناخت مقـصود از خطـاب شـارع حاصـل      از علم صرف و نحو باید چیزهایی را که با اختالف آن ، معنای کالم تغییر می یابد ، فراگیرد تا با           -ترجمه  

  . کند شود و الزم نیست در علم نحو و صرف به طور کامل سیر کند ، بلکه به مقدار متوسط و کمتر از آن کفایت می

   علم لغت -بند چهارم
ل علـی معـانی      بالحفظ ، أو الرجوع إلی أصـل مـصحح یـشتم            )ع (ما یحصل به فهم کالم اهللا و رسوله و نوّابه          : هو من اللغ  

  .األلفاظ المتداولۀ فی ذلک 
را بفهمد ، به این گونه که یا لغت را حفـظ باشـد و یـا بـا مراجعـه بـه       ) ع  ( از علم لغت مقداری الزم است که معنای کالم خداوند ، پیامبر و ائمّه             -ترجمه  

  .م آن بزرگواران را بفهمد کتاب لغتِ صحیحی که معنای الفاظ متداول در روایات را دربردارد بتواند معنای کال

    علم منطق -بند پنجم 
و الیـشترط   .  وغیرهـا    ه ، وما یتوقّف علیـه مـن المعـانی المفـرد           ه واالستثنائیّ همعرفۀ األشکال االقترانیّ   : هو من شرائط األدلّ   

  .وقت  للهاالستقصاء فی ذلک ، بل یقتصر علی المجزی منه ، وما زاد علیه فهو مجرّد تضییع للعمر و ترجئ
از قبیل موضوع و محمول و      [ با آن مقدار ، قیاس اقترانی و استثنایی را بشناسد و نیز معانی مفرد و غیر آن را                   : از علم منطق مقداری الزم است که         -ترجمه  

ز اکتفـا کنـد و بیـشتر از آن ضـایع     بداند و الزم نیست به حدّ کامل درمطالب منطق غور کند ، بلکه به همان مقـدار نیـا            ] یا عکس نقیض و احوال قضایا را        
  .کردن عمر و تأخیر انداختن وقت است 

   قرآن -بند ششم 
 ، إمّا بحفظها ، أو فهم مقتضاها لیرجع إلیها ه آیه ما یتعلّق باألحکام و هو نحو من خمسمئهمعرف: و المعتبر من الکتاب الکریم 

  . ولو بالرجوع إلی أصلٍ یشتمل علیه  الناسخ منها من المنسوخ ،هو یتوقّف علی معرف. متی شاء 
از قرآن کریم باید آیات مربوط به احکام را بداند و آن تقریباً پانصد آیه است ، به این گونه که یا خود آن آیـات را در حفـظ داشـته باشـد و یـا                                  -ترجمه  

نیز بر شناخت ناسخ و منسوخ موقـوف اسـت ، هرچنـد شـناختن               دانستن آیات احکام    . معانی آنها را حفظ باشد تا هر زمان که بخواهد به آنها رجوع کند               
  . ناسخ و منسوخ ، با رجوع به کتابی باشد که ناسخ و منسوخ در آن بیان شده است

    سنّت -بند هفتم 
و یعرف ، ه جمیع ما اشتمل منها علی األحکام ولو فی أصلٍ مصحح رواه عن عدلٍ بسند متّصل إلی النَّبیّ و األئمّ : هو من السنّ

الصحیح منها والحسن ، والموثَّق والضعیف والموقوف والمرسل والمتواتر واآلحاد ، وغیرها من االصطالحات التی دوّنـت فـی                
   .ه ، ال مباحث علمیّه توقیفیّهو هی أُمور اصطالحّی. قر إلیها فی استنباط األحکام ت الحدیث ، المفهدرای
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که مشتمل بر احکام اند ، بداند هرچند آن احادیث در کتاب صحیحی که سندش بـه واسـطه راویـان            از سنّت باید تمامی احادیثی را        -ترجمه  
صحیح ، حـسَن ، موثـق ،        : متصل باشد ، گِرد آمده باشد و افزون بر آن باید اقسام خبر از               ) ع  (  یا ائمّۀ معصومین     )ص   ( عادل به پیامبر اکرم   

 استنباط احکام بـه آنهـا        اینها از اصطالحاتی را که در علم درایه الحدیث تدوین شده ، و در              ضعیف ، موقوف ، مرسل ، متواتر ، آحاد و غیر          
  .، بداند ؛ البته اینها اصطالحاتی هستند که علما قرار داده اند و نمی توان از آن عدول کرد و از مباحث علمی به شمار نمی روند نیاز هست

    اجماع-بند هشتم 
 ما یُفتی به ال  یعرف أنّأن: و من اإلجماع و الخالف .  أحوالها عندالتعارض وکثیر من أحکامها هرفو یدخل فی أُصول الفقه مع

 لم یبحث عنها السابقون بحیث حصل ه متجدّده ظنّه علی أنّه واقعهیخالف اإلجماع ، إمّا بوجود موافق من المتقدّمین ، أو بغلب
  .لیها أو اختلفوا  أجمعوا عه کلّ مسألهفیها أحد األمرین ، ال معرف

] فتـوایش   [ کند ، مخالف با اجماع نیست ، بـه ایـن گونـه کـه یـا                  از اجماع فقها و خالف آنها این مقدار باید بداند که فتوایی که صادر می               -ترجمه  
] اجمـاع یـا خـالف       [ امرِ  ز دو ای است که فقهای گذشته ، به طوری که یکی ا          موافقی از فقهای پیشین دارد و یا به گمان غالبش آن فتوا واقعۀ تازه               

  .که فقها در آنها اجماع یا اختالف دارند بداند  اینکه الزم باشد تمام مسائلی رادر آن حاصل شده باشد ، درباره اش بحث نکرده اند ، نه
    دلیل عقل -بند نهم 

بل یشتمل .  ما یحتجّ به من القیاس ه فی األصول ، وکذا معرفهه وغیر هما داخل األصلیّه العقل من االستصحاب والبراءهو دالل
 علی ما یحتاج إلیه من شرائط الدلیل المدوّن –صول البن الحاجب  کالتهذیب و مختصر اال–کثیر من مختصرات اّصول الفقه 

  . علی ما یحتاج إلیه من التصریف  النحوو کثیرٌ من کتب. فی علم المیزان 
ب ، برائت ، و غیراینها در علم اصول فقه داخل می باشد ؛ همچنین قیاسـی کـه در اسـتنباط                      استصحا: دلیل عقلی که عبارت است از        -ترجمه  

             : احکام به آن استدالل می شود ، جزو علم اصول فقـه اسـت ، بلکـه بـسیاری از کتابهـای مختـصری کـه در اصـول فقـه نوشـته شـده ماننـد                                      
و بـرای   [  منطـق تـدوین شـده        ن حاجب ، مقداری از شرایط دلیـل و برهـان را کـه در علـم                اب» مختصر األصولِ   « ،  ] عالمه حلّی   [ » یبِتهذ« 

 دلیل عقل و مقداری از منطق که در اجتهاد به آن نیاز اسـت ،                 در نتیجه حتی در کتب مختصر اصولی ،       . [ بدان نیاز است ، دربردارد      ] اجتهاد
از ایـن رو ، الزم  . [ دربـردارد    مـورد نیـاز اسـت ،   ] در اجتهـاد  [ علم صرف را که و نیز بسیاری از کتب علم نحو ، مقداری از      ] . آمده است   

  ] .نیست طالب اجتهاد کتاب مستقلی را در علم صرف یا منطق و یا دلیل عقل ، فراگیرد 
  اجتهاد ملکه  -بند دهم 

 فی هذا   هو هذه هی العمد   . تنباطها منها    یتمکّن بها من ردّ الفروع إلی اُصولها و اس         هنعم یشترط مع ذلک کلّه أن یکون له قوّ        
 ما حقّقه العلماء و الفقهاء فیها و فی بیان استعمالها ، و             ه لکثر هالباب ، وإالّ فتحصیل تلک المقدّمات قد صارت فی زماننا سهل          

 ألهلها مدخل هالممارس و ه المجاهده و مراده ، ولکثره بید اهللا تعالی یؤتیها من یشاء من عباده علی وفق حکمتهإنّما تلک القوّ
  . B وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اهللاَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ Cعظیم فی تحصیلها 

ع را از آن آری ، افزون بر همۀ اینها ، شخص باید قوّه ای داشته باشد که با آن بتواند مسائل فرعی را با قواعد آن تطبیـق کنـد و فـرو                     -ترجمه  
قواعد استنباط نماید و در باب اجتهاد ، عمده همین است وگرنه تحصیل مقدمات یادشده در زمانهای ما بسیار آسان است ، چرا کـه علمـا و                       

ن را  دست خداونـد متعـال اسـت و آ         و این قوّه به   . پرشماری کرده اند    ] و تألیفات   [ فقها دربارۀ آن مقدمات و موارد استعمال آنها تحقیقات          
البته ، کوشـش فـراوان و تمـرین کـردن بـرای اهلـش ، سـهم        . و مشیّت خود می دهد   از بندگانش که بخواهد ، بر وفق حکمت         به هر کسی    

       و کسانی که در راه ما کوشـیده انـد ، بـه یقـین راههـای خـود را بـر آنـان                : بسزایی در تحصیل آن قوه دارد ، چنانکه قرآن کریم می فرماید             
  .یم و در حقیقت ، خدا با نیکوکاران است می نمای

   وجوب رجوع به قضات عادل  –بند یازدهم 
علـی   )ع (وإذا تحقّق المفتی بهذا الوصف وجب علی الناس الترافع إلیه و قبول قوله والتزام حکمه ؛ ألنّه منصوب من اإلمـام                    

  .» جعلوه قاضیاً ، فإنّی قد جعلته قاضیاً ، فتحاکموا إلیهانظروا إلی رجل منکم قد روی حدیثناو عرف أحکامنا فا« : العموم بقوله 
پس از آنکه مفتی به شرایط یاد شده ، متّصف شد بر مردم واجب است که مرافعات خود را نزد او ببرنـد و نظـر او را بپذیرنـد و هـر                                  -ترجمه  

بـه  « : ؛ آنجا که گفته اند  از طرف امام منصوب استنصب عام ،حکمی را که در حلّ نزاع صادر کرد ، گردن نهند ، زیرا چنین مجتهدی به      
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قاضـی قـرار   ] در میـان خـود    [ دانـد ؛ او را  مردی در میان خود روی آورید که حدیث ما را روایت می کند و احکامی که ما گفتـه ایـم مـی     
  .» ، چرا که من او را به عنوان قاضی نصب کرده ام ، پس مرافعات خود را نزد او طرح کنید دهید

  

فارضوا به حکماً ، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً ، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه ، فإنّمـا بحکـم اهللا                      « : و فی بعض األخبار     
  .»استخفّ و علینا ردّ ، والرّادّ علینا رادّ علی اهللا و هو علی حدّ الشرک باهللا عزّ وجلّ 

پس وقتی بر طبق حکم ما حکم . باشید ، چرا که من او را بر شما حاکم قرار داده ام به حکم او راضی « : در برخی اخبار دیگر آمده  -ترجمه 
کند و از او پذیرفته نشود ، قطعاً حکم خداوند سبک شمرده شده و حکم ما را ردّ کرده و هرکس حکم ما را رد کند حکـم خداونـد را ردّ                                

  .» کرده و چنین ردّی در حدّ شرک به خداوند عزّوجلّ است 
  

من تحاکم  «: ، ففی مقبول عمر بن حنظله السابق عندنا هفاسقاً ؛ ألنّ ذلک کبیر)  الجور کان عاصیاَهدل عنه إلی قضامن عف( 
و مثله » ً ؛ ألنّه أخذ بحکم الطاغوت ، و قد أمر اهللا أن یکفر بها   إلی طاغوتٍ فحکم له فإنّما یأخذ سُحتاً و إن کان حقّه ثابتا

  .کثیر 
چون بـه نظـر     . و فاسق می شود     ) گر کسی در مرافعات خود به جای رجوع به فقیه یاد شده نزد قاضی جور رود ، گناه کرده                    حال ا (  -ترجمه  

و هرکس محاکمه بـه طـاغوت ببـرد         « : و در همان روایت مقبولۀ عمربن حنظله که بیان شد ، آمده             . ما امامیّه این کار از گناهان کبیره است         
زیـرا او بـا حکـم طـاغوت         . در کند ، قطعاً چنین کسی آنچه را می گیرد ، حرام است ، هرچند حق او ثابت باشد                    طاغوت به نفع او حکم صا     

  .و مانند این روایت فراوان است . » حق خود را گرفته در حالی که خداوند امر کرده که به او کافر شوند 
   طریق ثبوت والیت قاضی -بند دوازدهم 

و ) عدلین هأو بشهاد(  به یغلب علی الظنّ صدقهم هو هو إخبار جماع) بالشیاع ( لمنصوب من اإلمام ا) و تثبت والیۀ القاضی ( 
و ال یثبت بالواحد ، وال بقوله و إن شهدت له القرائن ، . إن لم تکن بین یدی حاکم ، بل یثبت بهما أمره عند کلّ من سمعهما 

  .وال بالخطّ مع أمن التزویر ، مع احتماله 
  :شده از دو طریق ثابت می شود ] خاص [   ای که از طرف امام نصبِ ) منصوب بودن قاضی (  -ترجمه 

با شهادت دو شاهد . 2به واسطه شیاع ، یعنی خبردادن گروهی به نصب او به گونه ای که راستگو بودن آنها ، بر گمان انسان غالب شود ،                     . 1
، نـزد هرکـسی کـه شـهادت آن دو را بـشنود ،        بلکه به واسطۀ شـهادت دو عـادل        عادل ، هرچند شهادت آنها در حضور حاکم شرع نباشد ،          

. امّا منصوب بودن او به واسطۀ شهادت یک عـادل و یـا گفتـۀ خـودش ثابـت نمـی شـود                        : منصوب بودن قاضی از طرف امام ثابت می شود          
ثابت ] و جعلی بودن آن [ ت ، در صورت ایمنی از تزویر هرچند قرائن ، بر صحّت قول او شهادت دهد ؛ و نیز با خطّی که به امام منسوب اس  

  .نمی شود ، البته احتمال هم دارد که با خطّ ثابت شود 
*** 

   شرایط قاضی منصوب از سوی امام -گفتار دوم 
و  (ل فیها اإلیمان و یدخ) و العدالۀ (  المولد هبالبلوغ و العقل و طهار) من الکمال ( فی القاضی المنصوب من اإلمام  )  و ال بدٌ( 

الفتقاره إلی التمییز ) و البصر  ( )ص(لعسر الضبط بدونها لغیر النبّی ) ه ، والکتابهوالذکور ( هبالعلم باألُمور المذکو)  اإلفتاء هأهلیّ
والثـانی فـی   . إنّهما لیسا بشرط النتقـاء األوّل فـی النبـیّ          : و قیل   . بین الخصوم ، و تعذّر ذلک مع العمی فی حقِّ غیرِ النبّی             

  . و إلمکان الضبط بدونهما بالحفظ و الشهود )ع(شعیب
          کـه ایمـان   ) عـدالت   ( که با بلوغ ، عقل و حالل زاده بودن حاصل می شـود ،               ) باید دارای کمال     ( )ع(قاضی منصوب از طرف امام      -ترجمه  

بـرای اجتهـاد    ، به این صورت که از دانش هـای الزم ) برای فتوا دادن شایستگی  ( نیز در آن داخل می شود ،        ] شیعۀ دوازده امامی بودن     [ = 
، چـرا کـه قاضـی    ) و بینایی باشد ( ، چون ضبط وقایع بدون آن برای غیر پیامبر دشوار است ،  ) ذکورت ، توانایی نوشتن     ( برخوردار باشد ،    

: برخی از فقها گفتـه انـد        . نایی ، برای غیر پیامبر، ممکن نیست        باید بتواند دو طرف دعوا را از یکدیگر تشخیص دهد ، و این در صورت نابی               
و نیـز  )ع(منتفی بود و شرط دوم در حضرت شـعیب         )ص(قدرت بر نوشتن و بینایی شرط نیست ، به دلیل اینکه شرط نخست در پیامبر اسالم                 

  . به دلیل اینکه بدون آن دو نیز می توان با کمک حافظه و شهود ، امور را ضبط کرد 
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و یمکـن  . غلبۀ الحفظ ، و انتقاء الخَرَس ، والحرّیۀ ، علی خالفٍ فی األخیر      : وبقی من الشرائط التی اعتبرها المصنّف و غیره         
دخول األوّل فی شرط الکمال ، و عدم اعتبار األخیر هنا ، مع أنّه قطع به فی الدروس و لیس دخول الثانی فی الکمال أولـی                          

  .فکان الالزم ذکره ، أو إدخال الجمیع فی الکمال » تابۀ الک« و » البصر « من دخول 
. ، الل نبـودن و آزادی  ] بـر فراموشـی   [ غلبۀ حافظـه   : باقی می ماند    ] سه شرط   [ از شرایطی که مصنف و غیر ایشان معتبر دانسته اند             -ترجمه  

را در کمال مندرج ساخته باشـد ،        ] غلبۀ حافظه   [ = نخست  احتمال دارد که مصنف شرط      . البته این فقها در این سه شرط اختالف نظر دارند           
شرط بـودن   » دروس  « ، با اینکه خود ایشان در کتاب        ] چرا که میان فقها مورد اختالف نظر است         [ و شرط سوم را در این کتاب معتبر نداند          

  رای مصنف بیان کرد ، و نمـی تـوان آن را در شـرط          برای بیان نکردن شرط دوم ، نمی توان توجیهی ب         [ آن را قاطعانه بیان کرده است ؛ ولی         
» کمـال  « در شـرط  » قـدرت نوشـتن   « و » بینـایی  «  بر داخل بـودن  » کمال « داخل بودن شرط دوم در شرط   ] داخل دانست ، زیرا     » کمال  « 

همه را در شرط ] کدام را ذکر نمی کرد و       هیچ  [ از این رو مصنف می بایست یا شرط دوم را نیز مستقالً ذکر می کرد ، و یا                   . اولویت ندارد   
  .کرد  کمال داخل می

   فی قاضی التحکیم   -بند اول 
جـود  و هو الذی تراضی به الخصمان لیحکم بینهما مع و         ) إالّ فی قاضی التحکیم     (  فی القاضی مطلقاً     هو هذه الشرائط معتبر   

  .حکمه ماضٍ علیهما و إن لم یستجمع جمیع هذه الشرائط و ذلک فی حال حضوره ، فإنّ )ع (قاضٍ منصوبٍ من قِبَل اإلمام 
قاضی تحکیم کسی است که با وجـود قاضـی منـصوب از             . معتبر هستند   ) جز در قاضی تحکیم     ( همۀ شرایط یاد شده در هر قاضی          -ترجمه  

.  می توان به قاضی تحکیم مراجعه کرد        )ع   ( تنها در زمان حضور امام    . سوی امام ، دو طرف دعوا به داوری او میان خود رضایت می دهند               
  .نباشد ] قضاوت [ در این هنگام ، حکم وی بر آنان نافذ است ، هرچند واجد همۀ شرایط 

  

 ، و لکن لیس المراد أنّه یجوز خلوّه منها أجمع ، فإنّ استجماعه لشرائط الفتوی شرط إجماعاً ، و کذا بلوغه ههذا مقتضی العبار
و المصنّف فی الدروس قطع بأنّ شروط قاضی .  و غلبۀ حفظه و عدالته ، و إنّما یقع االشتباه فی الباقی  مولده هو عقله و طهار   

 فی کتبه و ولـده      هالتحکیم هی شروط القاضی المنصوب أجمع من غیر استثناء و کذلک قطع به المحقّق فی الشرائع والعالّم                
لشرعی هو أن یُحکِّم الخصمان واحداً جامعاً لشرائط الحکم سوی نصّ من التحکیم ا:  فإنّه قال فیه  الشرح ،فخر المحقّقین فی 

  . القضاء هله تولیته شرعاً علیه بوالی
مقتضای عبارت مصنف همین است ، ولی مراد این نیست که قاضی تحکیم بتواند هیچ یک از آن شرایط را نداشته باشـد ، زیـرا بـه اجمـاع                –ترجمه  

اختالف فقها  . افتاء را دارا باشد و نیز به اتفاق فقها باید بالغ ، عاقل ، حالل زاده ، دارای حافظۀ غالب و عدالت باشد                        فقها قاضی تحکیم باید شرایط      
شرایط قاضی تحکیم قطعاً ، بدون هیچ استثنایی ، همان شرایط قاضی منصوب از سوی             « : مصنف در دروس گفته است      . تنها در سایر شرایط است      

به همـین  » شرح قواعد   « و عالّمه حلّی در همۀ کتابهایش و فرزند ایشان ، فخرالمحقّقین در             » شرایع  « و نیز محقق حلّی در کتاب       . »  است   )ع   ( امام
شـرح  « ن در   فخـرالمحقّقی ] بـرای نمونـه     . [ ، قاطعانه آن شرایط را در قاضی تحکیم معتبـر مـی داننـد               ] که مصنف در دروس گفته است       [ صورت  

تحکیم شرعی آن است که دو طرف دعوا شخصی را حَکَم قرار دهند که همۀ شرایط حکم دادن را واجد باشد به جـز نـصب   «: است  گفته» قواعد  
  .» به امر قضاء از طرف کسی که شرعاً عهده دار آن می باشد 

  

تولیته المدلول علیه بقولـه   علی ذلک بجعله استثناءً من اعتبار جمیع الشرائط کلّها التی من جملتها             هو یمکن حمل هذه العبار    
أنّه یـشترط فـی القاضـی       : ثمّ ذَکَرَ باقی الشرائط ، فیصیر التقدیر        » ....  القاضی   هو تثبت والی  « : ثمّ قوله   » أو نائبه   « : أوّالً  

مـصنّف  و هـذا هـو األنـسب بفتـوی ال         . اجتماع ما ذکر إالّ قاضی التحکیم ، فال یشترط فیه اجتماعها ؛ لصحّته بدون التولیه                
  .واألصحاب 

اسـتثناء مـصنف ، اسـتثنا از معتبـر     : البته می توان عبارت مصنف در این کتاب را بر طبق نظر فخر المحققین معنا کرد بـه ایـن صـورت کـه                    -ترجمه  
و » أو نائبـه  « :  آورد دانستن همۀ شرایط قرار داده شود ، که از جملۀ آنها نصب او توسط امام است ، که مصنف با عبارتی کـه در اوّل کتـاب قـضا                        

راین ، بنـاب . ....] و هبـدّ مـن الکمـال و العدالـ    و ال=  [به آن اشاره کرد ، و آنگاه سایر شرایط را بیان کـرد  » .... و تثبت والیۀ القاضی « سپس با عبارت   
تحکیم که در او جمع شدن آنهـا معتبـر      در قاضی ، جمع بودن شرایط یاد شده، معتبر است مگر در قاضی              : شود که    تقدیر عبارت مصنف چنین می    

نف با نظـر خـود ایـشان    این گونه معنی کردن عبارت مص. ، تحکیم صحیح است   ] و نصب که یکی از آن شرایط است         [ نیست ، زیرا بدون تولیت      
   .و نظر اصحاب امامیه، سازگارتر است ] در کتاب دروس [
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ألنّ حکمه  » هالکتاب« و » البصر « خر ، بأن ال یعتبر المصنّف هنا فیه ثنی مع الشرط المذکور أمر آ     تو یمکن علی بعدٍ أن یس     
 یمکن ضبطها بدونهما ، أو ال یجب علیه ضبطها ؛ ألنّه قاضی تراضٍ من الخصمین ، فقد قدما علی                ه أو وقائع خاصّ   هفی واقع 

فی مطلق القاضی ، ففیه أولی بـالجواز ؛     ذلک ، و من أراد منهما ضبط ما یحتاج إلیه أشهد علیه ؛ مع أنّ فی الشرطین خالفاً                   
  . الوقائع و عسر الضبط بدونهما هالنتفاء المانع الواردِ فی العامّ بکثر

مصنف در این کتاب ، : امر دیگری نیز استثنا شود ، به این بیان که ] تولیت [ = به احتمال بعید ، ممکن است عالوه بر شرط یاد شده       -ترجمه  
را در قاضی تحکیم شرط نداند ، زیرا حکم و قضاوتِ قاضی تحکیم در یک یا چند واقعۀ خاص اسـت کـه                       »  بر نوشتن    قدرت« و  » بینایی  « 

 اسـت   ایمی توان آن وقایع را بدون دیدن و نوشتن نیز ضبط کرد و یا اینکه بر قاضی تحکیم ، ضبط آن وقایع واجب نیست ، زیرا او قاضی                       
ند ، پس خود آن دو نفر به قضاوت کردن او اقدام کرده اند ، و هر یک از آن دو بخواهد امـری                ککه با رضایت دو طرف دعوا قضاوت می       

فقها در اعتبـار دو شـرط یـاد شـده در            : ] افزون بر آن گوییم     [ که به ضبطِ آن احتیاج است ، ضبط گردد ، باید بر آن شاهد بگیرد ، با اینکه                   
  بـه  -ر قاضی تحکیم ، جواز آن سزاوارتر است ، زیـرا مـانعی کـه در قاضـی عـامّ وارد اسـت                بنابراین ، د  . مطلق قاضی ، اختالف نظر دارند       

  . تحکیم منتفی است   در قاضی -واسطۀ کثرت وقایع و مشکل بودن ضبط آنها بدون دیدن و نوشتن 
  

 بنا ه کان محتمالً ، و الضرور فیها خالفاً ، و یبعد اختصاص قاضی التحکیم بعدم اشتراطها و إنفلم ینقل أحد: وأمّا الذکوریه 
  .إلی استثنائها ؛ ألنّ االستثناء هو المجموع ، ال األفراد 

فقـط در قاضـی تحکـیم    ] در میـان قـضات   [ کسی نظر مخالفی نقل نکـرده اسـت  ، و بعیـد اسـت کـه      : » مرد بودن « و امّا در اعتبارِ      -ترجمه  
لزومـی  ] در عبارت مصنف بـه طـور اسـتقالل    [ تمل است و در اینجا استثنا کردن آنها         ذکوریت معتبر نباشد ، هرچند عدم اشتراط آن نیز مح         

  .ندارد ، چرا که استثنا از مجموع شرایط است نه افراد شرایط 
    قاضی تحکیم در عصر غیبت -بند دوم 

غیر تحکیم ، وإالّ لم ینفذ حکمه  مطلقاً ؛ ألنّه إن کان مجتهداً نفذ حکمه بهو اعلم أنّ قاضی التحکیم ال یتصوّر فی حال الغیب       
  .و عدم نصبه ، کما بیّنّاه  )ع (جماعاً ، وإنّما یتحقّق مع جمعه للشرائط حال حضورهامطلقاً 

زیـرا اگـر قاضـی    . قابل تصور نیـست  ] خواه مجتهد باشد و خواه نباشد  [  ، قاضی تحکیم مطلقاً      )ع   ( باید دانست در عصر غیبت امام       –ترجمه  
خـواه او را حَکَـم قـرار    [ د باشد ، حتی بدون حَکَم قرار دادنش ، حکم او نافذ است و اگر مجتهد نباشد ، به اجماع فقها مطلقـاً                    تحکیم مجته 

 حاضـر  )ع  ( قاضی تحکیم ، در صورتی تحقق پیدا می کند که جـامع شـرایط بـوده و امـام                . حکم او نافذ نیست     ] بدهند و خواه قرار ندهند      
  .نکرده باشد ، چنانکه بیان کردیم باشد و او را نصب 

  

  . أنّ االجتهاد شرط فی القاضی فی جمیع األزمان و األحوال ، و هو موضع وفاق : و قد تحرّر من ذلک 
  .و هل یشترط فی نفوذ حکم قاضی التحکیم تراضی الخصمین به بعده ؟ قوالن أجودهما العدم عمالً بإطالق النصوص 

او را حَکَـم    [ = و در تمـام حـاالت       ] حضور و غیبت    [ = اجتهاد برای قاضی ، در تمامی زمانها        : می شود که    از آنچه گذشت روشن       -ترجمه  
  . شرط است و این مطلب مورد اتفاق همۀ فقها است ] قرار بدهند یا قرار ندهند 

دعوا هست یا نه ؟ دو قول وجـود دارد          ، نفوذ حاکم او منوط بر رضایت دو طرف          ] توسط قاضی تحکیم    [ در اینکه آیا پس از صدور حکم        
  .مطلق است ] در نافذ بودن حکم قاضی ، هر قاضی که باشد [ بهترین آن دو ، عدم اشتراط رضایت آنهاست ، زیرا روایات ] به نظر ما [ که 

    ارتزاق قاضی از بیت المال -بند سوم 
سواء تعیّن القـضاء علیـه أم ال ؛            لعدم المال أو الوصلۀ إلیه ،      إلی االرتزاق  ) هو یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاج        ( 

،  هف بأنّ المنع حینئذٍ من االُجرال یجوز مع تعیّنه علیه لو جوبه و یضعّ: و قیل . ألنّ بیت المال مُعدّ للمصالح و هو من أعظمها 
  .ال من الرزق 

  .هم ؛ ألنّه فی معنی الرشاء و ال من غیر) من الخصوم ( و ال األجرۀ ) و ال یجوز الجُعل ( 
روزی خوردن او از بیت المال جایز ( ، به خاطر نبودن مال یا دسترسی نداشتن به مال ، ] از بیت المال [ به روزی خوردن ) در صورت نیازِ قاضی (  -ترجمه 
زیرا بیت المال بـرای  . اجب عینی باشد و خواه نباشد ، و]با نصب خاص امام و یا به خاطر نبودن کس دیگری برای قضاوت          [ ، خواه قضاوت بر او      ) است  

او معیّن شده باشد ، ارتزاق از بیـت المـال جـایز     در صورتی که قضاوت بر: اند    برخی گفته . مصالح مسلمانان آماده شده و قاضی از باالترین مصالح است           
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در آن : ولی این قول تضعیف می شـود بـه اینکـه         ] . واجبات ، حرام است     و عوض گرفتن بر انجام      [ زیرا در این حال ، قضاوت بر او واجب شده           . نیست  
  .منع می شود ، نه از روزی گرفتن از بیت المال ] از دو طرف دعوا [ صورت ، قاضی از گرفتن اجرت 

  .زیرا آن مال در معنای رشوه است ) . جایز نیست ( و نیز از غیر آنها ، ) از صاحبان دعوا ( و یا مزد ]  مقررّی -[ برای قاضی ، گرفتن جُعل ( 

    کسانی که از بیت المال بهره می برند -بند چهارم 
و ( لإلمام أو لضبط بیت المال أو الحجج ، و نحوها من المصالح ) المؤذّن ، والقاسم ، والکاتب « : من بیت المال  ) هوالمرتزق( 

الذی بیـده ضـبط القـضاء و الجنـد و           ) و صاحب الدیوان    (  و نحوها     و علم األخالق الفاضلۀ    هکالعربیّ) معلّم القرآن و اآلداب     
و لیس االرتزاق   . الذی یحفظه و یضبطه و یعطی منه ما یؤمر به و نحوه             ) و والی بیت المال     ( أرزاقهم و نحوها من المصالح      

  .ها عنها منحصراً فیمن ذُکر ، بل مصرفه کلّ مصلحۀ من مصالح األسالم لیس لها جهۀ غیره أو قصرت جهت
اسـت ،  ] امـوال شـرکا و صـاحبان حـق          [ تقسیم کردن   ] در شهر   [ اذان گو ، کسی که کارش       : عبارتند از   ( از بیت المال    ) روزی خواران   (  -ترجمه  

         صالح اسـالمی ، و یـا ایـن قبیـل از مـ    ] طـرفین دعـوا   [ ای که برای امام می نویسد یا برای ضبط بیت المال یا برای ضبط اسناد و مـدارکِ             ) نویسنده  
ی که اسامی قضات و ارتـشیان و مقـدار حقـوق            )دار  دفتر  (، مانند معلّم ادبیات عرب ، و علم اخالق فاضله و مانند آن ،               ) معلّم قرآن ، معلّم آداب      ( 

مـی نویـسد   ]  مقدار موجودی را [، یعنی کسی که از آن نگهداری می کند و ) و متولی بیت المال ( آنها و سایر مصالح کشوری در دست اوست ،     
روزی خوردن از بیـت المـال در افـراد یـاد شـده منحـصر نیـست ، بلکـه مـورد                       . و آن را بر طبق دستور به مصرف می رساند ، و از این قبیل کارها                 

  .ای آن مصحلت کافی نباشد بر] اگر هم باشد [ مصرف آن هر مصلحتی از مصالح اسالم است که برای آن منبعی غیر از بیت المال نباشد ، و یا 
    آیین دادرسی -بند پنجم 

  برابری میان دو طرف نزاع   -الف 
) و ( إلیهما ) و النظر ( علیهما ، وردّه إذا سلّما ) و السالم ( معهما ، )  بین الخصمین فی الکالم هو یجب علی القاضی التسوی( 

لکلّ ) و اإلنصات ( لکالمها  ) و اإلنصات   (  الوجه   ه و المجلس و طالق    کاإلذن فی الدخول و القیام    ) أنواع اإلکرام   ( غیرها من   
  .هذا هو المشهور بین األصحاب . منهما إذا وقع منه ما یقتضیه 

به آنها ، و در صـورتی کـه هـر دو سـالم     ) و سالم کردن ( با آنها ) واجب است قاضی با دو طرف نزاع یکسان رفتار کند در سخن گفتن  (  -ترجمه  
پـیش  [ اجازه ورود دادن بـه آنهـا ، برخاسـتن       : مانند  ) انواع احترام   ( غیرموارد از   ) و  ( به آنها   ) و نگاه کردن    (  ، در جواب دادن به سالم آنها         دهند

 بـرای هـر     )و رعایـت انـصاف      ( به سخن آنها    ] و گوش دادن    [ و نیز در سکوت کردن      ( ، تعیین محل نشستن آنها ، گشاده رویی با آنها           ] پای آنها   
وجوب تسویه و برابری در امـور یادشـده ، قـول مـشهور میـان فقهـای           . یک از آنها ، در صورتی که کاری که مقتضی انصاف است از وی سرزند                

  .امامیه است 
  

  . ، واستضعافاً لمستند الوجوب ه فی المختلف إلی أنّ التسویۀ بینهما مستحبۀ عمالً بأصالۀ البراءهو ذهب سالّر والعالّم
رعایـت تـسویه میـان دو طـرف نـزاع مـستحب       : به این قول متمایل شده اند که » مختلف « در کتاب » عالّمه حلّی  « و  » سُالّر  « ولی جناب     -ترجمه  

   .، به خاطر عمل به اصل برائت و تضعیف دلیل وجوب ] نه واجب [ است ، 
  

) له أن یرفع المسلم علی الکافر فی المجلس ( واآلخر کافراً کان لو کان أحدهما مسلماً ) و ( هذا إذا کانا مسلمین أو کافرین      
و أن  (  بجنب شریح فی خصومۀ له مع یهودیّ         )ع(رفعاً صوریّاً ، أو معنویّاً ، کقربه إلی القاضی أو علی یمینه ، کما جلس علیّ               

 و غیرها ذلک ، و یحتمل تعدّیه إلی هبارو هل تجب التسویۀ بینهما فیما عدا ذلک ؟ ظاهر الع) . یجلس المسلم مع قیام الکافر 
  .غیره من وجوه اإلکرام 

وجوب تسویه در امور یاد شده در صورتی است که دو طرف نزاع ، هر دو مسلمان و یا هـر دو کـافر باشـند ، امّـا اگـر یکـی از آنهـا مـسلمان و                                         -ترجمه  
: ماننـد  ] برتـری ظـاهری   [   ری معنـوی ؛ ، چه برتری ظـاهری و چـه برتـ       ) رتری دهد   قاضی می تواند در نشستن ، مسلمان را بر کافر ب          ( دیگری کافر باشد    

شـت ، در   در نزاعـی کـه بـا یهـودی دا    )ع(طرف راستِ قاضی نشاندن وی ، چنانکه حضرت امیر ] : برتری معنوی مانند    [ نزدیک قاضی نشاندن مسلمان و      
] دو مـورد  [  غیـر ایـن   آیـا رعایـت مـساوات در   . )نشاند و کافر را سـرپا نگـه دارد  ان را بو نیز برای قاضی جایز است که مسلم. (کنار شریح قاضی نشست  

ن را بـه سـایر احترامـات        ظـاهر عبـارت مـصنف و سـایر فقهـا وجـوب تـسویه اسـت و احتمـال دارد جـواز امتیـاز قائـل شـدن بـرای مـسلما                                واجب است ؟  
  .دهیم  نیزسرایت

  

إذ ال غضاضۀ فیه علی الناقص ، و ال إدالل للمتّـصف؛ لعـدم             )  فی المیل القلبی     (بین الخصمین مطلقاً    ) وال تجب التسویۀ    ( 
  . نعم تستحبّ التسویۀ فیه ما أمکن . اطّالعهما و ال غیرهما علیه 
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را در ایـن  زیـ ] . خواه هر دو مسلمان باشـند و خـواه کـافر    [ مطلقاً ، ) واجب نیست ( میان دو طرف نزاع ) ولی برابری در میل قلبی (   -ترجمه  
زیرا طـرفین  . عدم برابری ، ذلّتی برای کسی که قاضی به او بی میل است و یا عزّتی برای کسی که قاضی به وی متمایل است ، وجود ندارد                         

  .آری ، قاضی تا آنجا که بتواند ، مستحب است در میل قلبی نیز مساوات را رعایت کند . نزاع ، و دیگران از میل قلبی قاضی بی خبرند 
    شیوه شنیدن سخن طرفین نزاع -ب 

» کنت أنا المدّعی« : و قال اآلخر وجوباً تلک الدعوی ال جمیع ما یریده منها ، ول) نه مو إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی سمع (
ع دعـوی    ، ثمّ سّـم    هدعوی واحد ) سّمع من الذی یمین صاحبه      ( معاً  ) و لو ابتدرا     ( هلم یلتفت إلیه حتی تنتهی تلک الحکوم      

 هو مثلهما لو تزاحم الطلبـ . یّقرع بینهما لورودها لکلّ مشکل و هذا منه :  و قیل  )ع( محمّد بن مسلم عن الباقر  هاآلخر ؛ لروای  
قرع بینهم ، اّعند مدرسٍ و المستفتون عند المفتی مع وجوب التعلیم واإلفتاء ، لکن هنا یقدّم األسبق ، فإن جُهل ، أو جاؤوا معاً 

  .عهم علی درسٍ واحد مع تقارب أفهامهم جاز ، وإالّ فال ولو جم
م ادّعاهـای متعـددی را   نـه تمـا  ) از او بشنود ( فقط همان دعوا را ) اگر یکی از طرفین نزاع در طرح دعوا پیشی بگیرد ، قاضی باید         (   -ترجمه  

، قاضی باید بـه او اعتنـا         ]و ادعایی طرح کند   [ » عی هستم    مدّ من« : بگوید  ] در اثنای کالم اوّلی     [ د بیان کند ، و اگر دیگری ،         که می خواه  
  . پایان پذیرد ] در مورد نفر اوّل [ نکند تا وقتی که آن قضاوت 

 مبادرت ورزند ، قاضی باید نخست از کسی که سمت راست دیگری قرار گرفتـه  یـک ادّعـا را      ) به طرح ادّعای خود     ( دو با هم    ) اگر هر   ( 
میان : برخی گفته اند  . )ع (، بشنود و سپس به ادّعای دیگری توجه کند ، به دلیل روایت محمدبن مسلم از امام باقر] ایش را  و نه همۀ ادعاه   [

و حکـم مـوردی کـه    .  این مـورد نیـز از مـشکالت اسـت       ،آنها قرعه انداخته می شود ، چون قرعه برای حلّ هر امر مشکلی وارد شده است                 
، ] جمـع شـوند و فتـوا طلـب کننـد            [ ، و یا طالبینِ فتوی نـزد مجتهـد          ] و هر یک از استاد درسی تقاضا کنند         [ د  طالّب نزد مدّرس جمع شون    

در  حال ،. [ واجب باشد ] برای مجتهد [ و فتوا دادن ] برای استاد [ ؛ البته در صورتی که تعلیم درس   همانند حکم مسألۀ مورد بحث می باشد        
آمده باشد ] نزد استاد یا مجتهد  [ ، ولی در اینجا کسی که زودتر        ] شود    به بیان ادّعا لب بگشاید ، مقدم می        مسأله مورد بحث کسی که زودتر     

و اگر استاد همۀ طـالب را   . بنابراین ، اگر نفر اوّل معلوم نباشد و یا همه با هم آمده باشند ، میان آنها قرعه انداخته می شود                      . مقدم می گردد    
آنها در یک سطح و یا نزدیک به هم باشد ، این کار جایز است ؛ ولی در غیر این صورت جمـع                 چنانچه فهم همۀ   در یک درس جمع کند ،     

  . کردن آنها در یک درس جایز نیست 
    شیوه به سخن درآوردن طرفین نزاع-ج
أو یـأمر مـن یقـول ذلـک         ) لّما  لیتکلّم المدّعی منکما ، أو تک     : فلیقل  ( فله أن یسکت حتّی یتکلّما ، و إن شاء          ) و إذا سکتا    ( 
   .هلما فیه من الترجیح الذی أقلّ مراتبه الکراه) حدهما بالخطاب  ویکره تخصیص أ (

مـستحب    [قاضی می تواند ساکت بماند تا وقتی که آنها سخن بگویند ، و اگـر قاضـی بخواهـد                    ) اگر دو طرف نزاع ساکت بمانند       (   -ترجمه  
و یا به کسی دیگر دستور دهد که او ایـن  ) حرف بزنید :  از شما که مدّعی هست سخن بگوید ، و یا بگوید     هرکدام: به آنها بگوید    ] ( است  

حـرف  : و تنها به همان یکـی بگویـد   [ ولی مکروه است به طور مشخص ، یکی از آنها را طرف خطاب قرار دهد  . ( مطلب را به آنها بگوید      
  . طرف محسوب می شود ، که کمترین مرتبۀ حکم آن ، کراهت است ، زیرا این کار ، برتری دادن به یک] ) بزن 

    آنچه بر قاضی حرام است -بند ششم 
    رشوه گرفتن -الف 

 إلـی  هأخذه ماالً من أحدهما أو منهما أو من غیرهما علی الحکم أو الهدای    و هو     -  بضمّ الراء و کسرها       - ) هو تحرم الرشو  ( 
أنّـه الکفـر بـاهللا و      «  )ع(و علی تحریمها إجماع المسلمین ، و عن البـاقر         . ا بحقّ أم باطل     هلشیء من وجوهه سواء حکم لباذ     

و کما تحرم علی المرتشی تحرم علی المعطی ؛ إلعانته علی اإلثم و العدوان ، إالّ أن یتوقّف علیها تحصیل حقّـه ،                       » رسوله  
   .هلفها المثل أو القیممع وجودها ، و مع ت) فتجب إعادتها  ( هفتحرم علی المرتشی خاصّ

، رُشوه یا رِشوه آن است که قاضی از دو طرف نزاع یا یکی از آنها و یا از غیر آنها مالی بگیرد و در عوض        ) رشوه گرفتن بر قاضی حرام است       (   -ترجمه  
ه حکمـی کـه بـه نفـع رشـوه دهنـده       کنـد کـ  یو فرقـی نمـ  . آن ، میان آنها حکم کند و یا یکی از دو طرف را بر راهی از راههای حکم ، راهنمـایی کنـد                       

حکـم  رشـوه در « : روایت شـده کـه   ) ع ( م باقراز اما. حرام است ] اعم از شیعه و سنّی    [ گرفتن رشوه به اجماع مسلمین      . ، حق باشد یا باطل      شود                          می   صادر
زیرا رشوه دهنده ، با این کار       . دهنده اش نیز حرام است      ست ، دادن آن بر    همان گونه که گرفتن رشوه برگیرندۀ آن حرام ا        .  » کفر به خدا و رسول اوست     
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کند ، مگر اینکه رشوه دهنده ، برای رسیدن به حقّ خود چاره ای جز رشوه دادن نداشته باشد ، که در این صورت ، تنها رشوه  به گناه و عُدوان کمک می     
و اگـر تلـف شـده    ) برگردانـد  ] به صـاحبش  [ واجب است آن را ( اگر عین رشوه باقی باشد     ] در صورت رشوه گرفتن     . [ گیرنده مّرتکب حرام می شود      

  .باشد ، ضامنِ مثل یا قیمتش می باشد 
    یاد دادن راه استدالل-ب 
  .أو ما فیه ضرر علی خصمه)  حجّته و تلقین أحد الخصمین( 

توسـط قاضـی ،   ( و یا چیزی که در آن برطرف مقابلش ضرری باشـد   ) زاع  یاد دادنِ راه استدالل به یکی از طرفین ن        = تلقین کردن   (  -ترجمه  
  ) . حرام است 

   صدور حکم -بند هشتم 
 أو أنفذت أو     أو مضیت  حکمت أو قضیت  : فیقول  ) فإن وضح الحکم لزم القضاء إذا التمسه المقتضیّ له          ( و اذا ادّعی المدّعی     
أو أمره بأخذه العـین أو التـصرّف        » أخرج إلیه من حقّه     « و فی   »  ابتۀ  أنّ دعواک ث  « أو  » ثبت عندی   « ألزمت ، وال یکفی     

  .فیها قول جزم به العالّمۀ و توقّف المصنّف 
] صـاحب حـق   [ = و یـا محکـوم لـه    ] کـه حـق بـا کیـست     [ اگر حکم واضح باشـد   ( کند ،   زمانی که مدّعی ادّعای خود را بیان می         -ترجمه  

     یـا » تنفیـذ کـردم    «یـا  » قضاوت کـردم  « یا » حکم کردم « : پس باید چنین بگوید    ) .  حکم صادر کند     درخواست قضاوت کند ، قاضی باید     
و بنابر یک قـول ، اگـر بگویـد حـق            . کند  ؛ ولی گفتن نزد من ثابت شد یا ادعای تو ثابت است کفایت نمی             » الزام کردم   « یا  » امضا کردم   « 

کند و عالّمه حلّی بـه آن  کفایت می» در آن تصرّف کن « و یا » عین مال را بگیر « :  امر کند که صاحب حق را به او بده و یا به صاحب حق 
  . جزم پیدا کرده ، ولی مصنف در آن توقف کرده است 

  

ع ، فإن اشـتبه أرجـأ حتـی یتبـیّن ، و علیـه               رفإن تعذّر حکم بمقتضی الش    ) ترغیبهما فی الصلح    ( و یستحبّ له قبلً الحکم      
  .د فی تحصیله االجتها

و اگر سازش کـردن  ) طرفین نزاع را نصحیت کرده آنان را به سازش دعوت کند          ( بر قاضی مستحب است که پیش از صدور حکم           -ترجمه  
اگر حکم برای قاضی معلوم نباشد ، . ، قاضی ، بر طبق مقتضای شرع مقدّس میان آنان حکم کند] و زیر بار آن نرفتند      [ ایشان امکان نداشت    

  .ضاوت را تا روشن شدن مسأله ، به تأخیر اندازد و بر اوست که در تحصیل آن حکم بکوشد ق
    آنچه بر قاضی مکروه است -بند نهم 

) أو یتّخذ حاجباً وقتً القضاء      ( دعوی  ) إبطال  ( إلی المدّعی فی    ) أو  ( حقّ  ) فی إسقاط   ( إلی المستحقّ   ) و یکره أن یشفع     ( 
أو شـبعٍ مفـرطین أو مدافعـۀ        ) أو غضبٍ أو جـوعٍ      ( أو غمٍّ   ) و یقضی مع اشتغال القلب بنعاسٍ أو همٍّ         أ(  عنه   )ص(لنهی النبیّ 

  .األخبثین أو وجع ، ولو قضی مع وجود أحدها نفذ 
ز حق خود پس از صدور حکم و ثابت شدن حق بر قاضی مکروه است که در مورد اسقاط حقِ صاحبِ حق وساطت کند و از او تقاضا کند که ا                -ترجمه  

و یـا هنگـام قـضاوت ،    . بگذرد و یا پیش از ثابت شدن حق و قضاوت در مورد باطل کردنِ ادعای مدّعی وساطت کند کـه او از ادعـایش دسـت بـردارد         
 و غـمّ داشـتن ،   قضاوت کردن در حال عدم آمادگی و مشغولیت قلبی ، به سبب چـرت زدن ، هـمّ                 . دربان بگمارد زیرا پیامبر اکرم از این نهی فرموده اند           

  و در حـال جلـوگیری از ادرار و مـدفوع و در حـال درد داشـتن مکـروه          - به طوری که از حد متعارف بیشتر باشد          –خشمگین بودن ، گرسنگی ، سیری       
  .ولی اگر با وجود یکی از این حاالت قضاوت کند ، حکم او نافذ است . است 

*** 

    کیفیت قضاوت-گفتار سوم 
   تعریف مدعی -الف

هو من یخالف قوله األصل : و قیل . الخصومۀ و هو المعبّر عنه بأنّه الذی یُخلّی و سکوته ) المدّعی هو الذی یُترک لو تَرک ( 
  .أو الظاهر 

مدّعی ، کـسی اسـت کـه بـا سـکوت کـردن او و       : کسی است که اگر خصومت را واگذارد ، رها می شود و این همان است که گفته اند                مدعی   -ترجمه  
مدّعی ، کسی است که ادعایش مخالف با اصل باشـد و یـا بـرخالف ظـاهر حـال      : برخی گفته اند . ست برداشتن وی از ادعایش ، نزاع نیز رها می شود   د

  .باشد 
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    تعریف منکِر-ب
فی یده فأنکر ، فزید نٍ و ال یختلف موجبها غالباً ، کما إذا طالب زید عَمراً بدین فی ذمّته أو عی. فی الجمیع ) والمنکر مقابله ( 

زید بالعین ، ویخالف قوله الظاهر   حق   عمرو من الدین و عدم تعلّق        هرِک ، و یخالف قوله األصل ؛ ألصالۀ براءۀ ذمّ         لو سکت تُ  
  .فهو مدّعی علیه وزید مدّعٍ علی الجمیع . ترک ، و یوافق قوله األصل و الظاهر و عمرو ال یُ. رو من براءۀ عم

تفـاوتی  ] در مـدّعی و منکـر    [ در بیشتر موارد مـصداق آن سـه تعریـف           . اریف یاد شده ، منکر در مقابل مدّعی قرار دارد           در تمام تع   -ترجمه  
مطالبـه دارد ، و  ] ادعا و [ برای نمونه ، زید از عمرو ، دینی را که برعهدۀ عمرو است ، و یا عین مالی را که در دست عمرو می باشد                     . ندارد  

له مـی یابـد ، و نیـز طبـق تعـرف             اگر ساکت شود ، نزاع فیص     : در اینجا زید مدّعی است ، چون طبق تعریف اوّل           . کند  یعمرو آن را انکار م    
خواستۀ او برخالف اصل است ؛ زیرا اصل ، برائت ذمّۀ عمرو از دین است و اصل تعلق نداشتن حق زیـد بـه عـین مـالی کـه در دسـت                       : دوم

ولـی عمـرو اگـر از    .  مخالف می باشد  –  که برائت ذمّۀ عمرو است        -وم خواستۀ زید با ظاهر حال       عمرو است ، می باشد ؛ و طبق تعریف س         
 سـه تعریـف ، مـدّعی علیـه اسـت        ر، او بـر طبـق ه      بنـابراین . و ظاهر نیز مطابق اسـت       یابد و قول او با اصل         نزاع دست بکشد ، نزاع فیصله نمی      

  . عی می باشد است ، و زید بنابر هر سه تعریف مد] منکِر      =[
  

 فهی »مرتّباً ، فال نکاح«  :و قالت » أسلمنا معاً فالنکاح باقٍ « : وقد یختلف ، کما إذا أسلم زوجان قبل الدخول ، فقال الزوج           
تـرک لـو سـکت ؛ لزعمهـا         والزوج ال یُ  . کاح المعلوم وقوعه     لتّرکت واستمرّ الن   ه ؛ ألنّها لو ترکت الخصوم     هعلی األوّلین مدّعی  

و علی الظاهر الزوج مدّعٍ ،      . خ النکاح ، واألصل عدم التعاقب ؛ الستدعائه تقدّم أحد الحادثین علی اآلخر واألصل عدمه                انفسا
و کذا لو ادّعی الزوج اإلنفاق مع .  و یبطل هفعلی األوّلین یحلف الزوج ویستمرّ النکاح و علی الثالث تحلف المرأ. عد التساوق لبُ

  .کرته ، فمعه الظاهر ، و معها األصل اجتماعهما و یساره و أن
البته گاهی مصداق سه تعریف یاد شده متفاوت می شود ، مانند آنجا که زن و شوهرِ کافر ، پیش از نزدیکی با هم، مـسلمان شـوند ،                           -ترجمه  

 مسلمان شدیم ، در نتیجه نکاح باطل        به ترتیب : و زن بگوید    . هر دو با هم مسلمان شدیم ، و بنابراین نکاح برقرار است             : آنگاه شوهر بگوید    
دعوا رها می شود و نکاح آنها که وقـوعش           در اینجا بر طبق تعریف اوّل و دوم ، زن مدّعی است ، چرا که اگر زن ، نزاع را رها کند                     . است  

به گمانِ زن ، نکاح باطل شده       چرا که   . معلوم است ، استمرار می یابد ؛ و شوهر اگر نزاع را ترک گوید و ساکت شود ، نزاع رها نمی شود                       
امّا بر طبق تعریف دوم ، زن مدّعی است، زیرا اصل عدم ترتیب در اسالم آوردن آنان می باشد ، زیرا ترتیـب ، مقتـضیِ مقـدّم بـودن                              . است  

 زن با این اصـل ،  و وقتی که اصل عدم ترتیب باشد ، ادعای       . یک رویداد بر رویدادی دیگر است ، در حالی که اصل ، عدم تقدّم آن است                 
و بنابر تعریف سوم که مخالفت با ظاهر است ، شوهر مدّعی است ، به دلیل اینکه همزمان بودنِ اسالم آن دو بسیار بعید و                         . ود   ش مخالف می 

ق پس بر طبق تعریف اوّل و دوم شوهر قسم می خورد چرا که منکر اسـت و نکـاح اسـتمرار مـی یابـد ، ولـی بـر طبـ                               . بر خالف ظاهر است     
همچنین در صورت زنـدگی مـشترک زن و شـوهر و تـوان مـالی      . تعریف سوم ، زن قسم می خورد چون منکر است و نکاح باطل می شود        

شوهر ، اگر شوهر ادعا کند نفقۀ زن را داده است ولی زن آن را انکار کند بر طبق تعریف سوم ، شـوهر منکـر اسـت ، چـون ظـاهر حـال بـا                  
  .بر طبق تعریف دوم ، زن منکر است ، چون اصل با قول زن موافق است ادعای شوهر موافق است ولی 

   شرایط اقامۀ دعوی-ج
   قّبلت اتّفاقاً و إن ه جازمه معلومه دعویً ملزم فادعیرف المدّعیو حیث عُ

  تخلّف األوّل . 1
  .سمع وقف کذلک أو رهن عند مشترطه لم تُ ، أو ه غیر مقبوضهکدعوی هب

   و أن تخلّف الثانی. 2
  :  ففی سماعها قوالن –کدعوی شی ء وثوب و فرس 

 آن      وقتی مدّعی شناخته شد ، و ادّعایی را مطرح کرد که الزام آور ، معلوم و قطعی بود ، به اتفاق فقها چنین ادعایی بایـد قبـول و بـه                               -ترجمه  
  .رسیدگی شود 

  تخلّف شرط اوّل -ترجمه 
 مانند آنکه شخص هبه ای را ادعا کند که آن را تحویل نگرفته است ، یا موقوفٌ علیه ادّعـای وقفـی      –ته باشد   وجود نداش ] الزام آوری   [ = اگر شرط اوّل    

دهد و اکنون مرهون در اختیار  آن را نمیلی راهن مال مرهون را قبض کرده وکند که آن را قبض نکرده است ، و یا مرتهن ادعا کند رهن تحقق یافته ، و
  . دعوا مسموع نبوده و به آن رسیدگی نمی شود –سانی که قبض را در صحّت رهن شرط می دانند او نیست ، بنابر قول ک
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  تخلّف شرط دوم -ترجمه 
چیزی ، اسبی یـا لباسـی را ادعـا          : ، مانند اینکه    ] یعنی مدّعی ، امر مجهولی را ادّعا کند         [ محقق نباشد ،    ] معلوم بودن ادّعا    [ = اگر شرط دوم    

  : آیا به چنین ادعایی باید رسیدگی شود ؟ دو قول وجود دارد کند ، در این که 
  

، م بها لو أجاب المدّعی علیه بنعم  العدم ؛ لعدم فائدتها و هو حکم الحاک– و هو الذی جزم به المصنّف فی الدروس-: أحدهما 
 کان البیع و شبهه ینصرف إطالقه       بل البدّ من ضبط المثلی بصفاته والقیمی بقیمته واألثمان بجنسها و نوعها وقدرها ، و إن               

 .إلی نقد البلد ؛ ألنّه إیجاب فی الحال و هو غیر مختلف ، والدعوی إخبار عن الماضی و هو مختلف 
بـر ایـن ادّعـا فایـده ای مترتـب            رسیدگی نکردن است ، زیرا       –به آن جزم پیدا کرده      » دروس  «  که مصنف در کتاب      –قول نخست    -ترجمه  
 بلکه مـدّعی بایـد کـاالی        –اقامۀ دعوا آن است که در صورت پذیرفتن دعوا از سوی مدّعی علیه ، قاضی بدان حکم کند                    فایدۀ   –شود   نمی

مثلی را با صفات آن و کاالی قیمی را با قیمتش مشخص سازد ، و اگر مال مورد ادعا کاال نبود ، بلکه پول بود ، باید پـول را از نظـر جـنس                                    
مثالً چه نوع نقره ای است و از نظر مقدار مشخص کند ؛ هرچند اطالق بیع و مانند آن از عقود دیگر ، اگـر در                که طالست یا نقره و نوع آن        

آنها ثمن ، مطلق باشد ، به پول رایج شهر در زمان بیع منصرف می شود ، امّا مسألۀ ما با بیع تفاوت دارد ، زیـرا بیـع ، در همـان زمـانِ تحقـق                                     
مشتری واجب می کند و زمان اجرای عقد بیع نیز مورد اختالف نیست ولی در بحث ما ، ادّعا خبـردادن از زمـان    معامله ، پرداخت پول را بر       

  .گذشته است و زمان گذشته از نظر جنس پول ، به اعتبار اختالف زمانها مختلف است 
  

، للتقیید ؛ إلمکان الحکم بالمجهول یصلح و هو األقوی السماع ؛ إلطالق األدلّۀ الدالّه علی وجوب الحکم و ما ذّکِر ال: والثانی 
ربما یعلم حقّه بوجهٍ ما خاصّۀ ، بأن یعلم أنّ له عنده ثوباً أو فرساً ، و ال یعلـم                    : فیّحبَس حتی یّبیّنه کاإلقرار ؛ و ألنّ المدّعی         

 والفرق بین اإلقرار والدعوی     .فلو لم تُسمع دعواه بطل حقّه ، فالمقتضی له موجود ، والمانع مفقود              ] شخصهما و ال صفتهما      [
  .    ، غیرکافٍ فی ذلک ؛ لما ذکرناهبأنّ المقرّ لو طولب بالتفصیل ربما رجع و المدّعی ال یرجع لوجود داعی الحاجۀ فیه دونه

ب قـضاوت  قول دوم در ادّعای مجهول ، که قول قوی تر هم هست ، وجوب رسیدگی به چنین ادّعایی است ، زیرا دالیلی که در بـا              -ترجمه  
و آنچه در دلیل قائلین بـه  . کند ، اطالق دارد و شامل ادّعای معلوم و مجعول ، هر دو می شود          حاکم بر وجوب قضاوت بر حاکم داللت می       

ان حکـم کـرد و آن حکـم قابـل           تـو  قول اوّل ذکر شد ، برای مقیّد کردن اطالق ادّله صالحیت ندارد ، زیرا نـسبت بـه امـر مجهـول نیـز مـی                         
چـه بـسا مـدّعی    : دلیل دیگر اینکه    . ول مجهول را توضیح دهد و معلوم سازد         ه بنابراین ، وی بازداشت می شود تا نظیر اقرار به مج           .اجراست

فقط به طور اجمال حقش را بداند مانند اینکه بداند لباس یا اسبی که از آنِ اوست نزد منکر است ، امّا عین و صفت آن را نداند ، و اگـر بـه                                  
پس مقتضیِ رسیدگی به ادّعای مجهول ، موجود است و مانع نیز مفقود می باشـد ؛                 . گردد   رسیدگی نشود حقّش ضایع و باطل می       ادّعای او 

و فرق گذاشتن میان اقرار و دعوی یعنی بگوییم اقرارِ مجهول پذیرفته می شود ، بر خالف ادّعای مجهول به این صـورت کـه اگـر از کـسی           
رده ، خواسته شود که توضیح و تفصیل دهد ، چه بسا ممکن است از اقرار خود برگردد ؛ پس باید حاکم ، ابتـدا         که به امری مجهول اقرار ک     

اقرار او را گوش دهد و سپس او را به توضیح دادن اقرارش وادارد ، در حالی که مدّعی از ادّعای خود برنمی گـردد ، زیـرا انگیـزۀ نیـاز در                      
کند ، به همـان   فرق یاد شده برای اثبات عدم رسیدگی به دعوای مجهول کفایت نمی           : ر جواب باید گفت     د. مدّعی هست امّا در مقرّ نیست       

  .دلیلی که بیان کردیم 
  و إن تخلّف الثالث و هو الجزم. 3

ت ،  دون المعامال– کالقتل و السرقۀ –بأن صرّح بالظنّ أو الوهم ففی سماعها أوجه ، أوجهها السماع فیما یعسر االطالع علیه 
و إن لم یتوجّه علی المدّعی هنا الحلف بردٍّ و ال نکولٍ و ال مع شاهد ، بل إن حلف المنکر أو أقرّ أو نکل و قـضینا بـه ، وإالّ             

  .وقفت الدعوی 
  تخلّف شرط سوم -ترجمه 

به گمان یا احتمـال مطـرح کنـد ، آیـا ادعـایش      اگر شرط سوم ، یعنی جزمی بودن ادّعا تخلّف پیدا کند ، به این گونه که مدّعی ادعای خود را با تصریح                   
مثـل آنکـه   [ قتـل  : رسیدگی می شود ؟ چند احتمال وجود دارد ، که بهترین آنها لزوم رسیدگی است در جایی که آگاهی از آن دشوار می باشد ، ماننـد      

هرچند در اینجا با قسم نخـوردن منکـر و ردّ       ] .  آن آسان است     که اطالع بر  [ و سرقت ، نه معامالت      ] به گمانم و یا احتماالً زید ، عمرو را کشت           : بگوید  
آن به مدّعی ، یا امتناع از رد قسم به مدّعی و یا با قسم خوردن و اقامۀ یک شاهد ، قسم متوجه مدّعی نمی شود ، بلکه اگر منکر قـسم بخـورد یـا بـه حـقّ                                     

 ما نیز به واسطۀ نکولِ منکر به نفع مدّعی حکم کنیم، حکم روشن است وگرنه دعوای او مدّعی اقرار کند و یا از قسم خوردن نکول و به مدّعی رد کند و           
  .متوقف می شود و هیچ حکمی صادر نمی شود تا اینکه شرایط ، جمع شوند 
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   پاسخ مدعی علیه-د
  . طولب المدّعی علیه بالجواب هإذا تقرّر ذلک فإذا ادّعی دعوی مسموع

و ) أو سکوت ( له أجمع ، أو مرکّب منهما، فیلزمه حکمهما ) أو إنکار ( ر بالحقّ المدّعی به أجمع و جواب المدّعی علیه إمّا إقرا
  .ترک الجواب جواب المقال : جعلُِ السکوت جواباً مجازٌ شائع فی االستعمال ، فکثیراً ما یقال 

] یعنی جامع سه شرط اجتماع باشـد  [  پذیرفته می شود پس از آنکه مدّعی و منکر شناخته شد ، اگر مدّعی دعوایی را مطرح کند که              -ترجمه  
  .از مدّعی علیه درخواست می شود که آن را پاسخ گوید 

و پاسخ مدّعی علیه یا اقرار به تمام حقّی است که ادّعا شده ، و یا انکار تمام آن حقّ است و یا مرکّب از اقـرار بـه برخـی و انکـار نـسبت بـه                
جـواب  . و یا جواب او سـکوت اسـت         .  ، بر مدّعی علیه هم حکم اقرار و هم حکم انکار الزم می شود                برخی دیگر است که دراین صورت     

  .، جواب گفتار است جواب ندادن: یار گفته می شود که قراردادنٍ سکوت مَجازی است که در استعمال ، شایع است و چه بس
  اقرار. 1
المقرّ علی وجه یّسمع إقراره ، بالبلوغ و العقل مطلقاً و رفع الحَجر فیما أی کمال ) مع الکمال ( علی المقرّ ) فاإلقرار یمضی  ( 

  . یمتنع نفوذه به ، وسیأتی تفصیله 
کمـال اقرارکننـده   . در صورتی که اقرارکننده کمال داشته باشد به طوری که اقرار او پذیرفته شـود ، اقـرار وی علیـه او نافـذ اسـت             -ترجمه  

وغ و عقل است و نیز در اقراری که به جهت ممنوعیت از تصرف نافذ نیست ، به برداشـته شـدن حجـر اسـت ، کـه                        مطلقاً در همه موارد به بل     
  .تفصیل آن خواهد آمد 

  

  .ألزمتک ذلک ، أو قضیت علیک به : فإن التمس المدّعی حینئذٍ الحکَمَ حکم علیه فیقول 
اهان صدور حکم از حاکم باشد ، حاکم باید حکم کند ، به این   هنگامی که مدّعی علیه اقرار کرده است ، اگر مدّعی خو           -ترجمه  

  .آن را بر تو الزم کردم ، یا به آن بر تو حکم کردم : گونه که بگوید 
  

ال ) کتابۀ إقراره کتب و أشهد مع معرفته أو شهادۀ عدلین بمعرفته ، أو اقتناعه بحِلیتـه                 ( المدّعی من الحاکم    ) و لو التمس    ( 
  . إن صادقۀ المدّعی ، حذراً تواطئهما علی نسب لغیرهما ، لیلزما ذا النسب بما ال یستحقّ علیه بمجرّد إقراره و

اگر مدّعی نوشتن اقرار مدّعی علیه را از حاکم بخواهد ، حاکم باید اقرار را بنویسد و بر آن شاهد نیز بگیرد ، به شـرط اینکـه حـاکم      -ترجمه  
 ، شهادت دهند که او را می شناسد ، یا حاکم به نوشتن شکل و صفات ظاهریِ او بسنده کند ، امـا            خودش مدّعی علیه را بشناسد یا دو عادل       

به مجرد اقرار مدّعی علیه ، بدون وجود یکی از سه شرط یاد شده ، هرچند مدّعی نیز نام و نسب او را تصدیق کند ، اکتفا نمی شـود ؛ مبـادا                                 
که که متعلّق به دیگری است تبانی کرده باشند تا صاحب آن نام و نسب را بـه پرداخـت مـالی                      مدّعی و مدّعی علیه با یکدیگر بر ذکر نسبی          

  .ملزم کنند که مستحق دادن آن نیست 
  

 بحاله و دابّته هو هو عجزه عن أداء الحقّ ، لعدم ملکه لما زاد عن داره و ثیابه الالئق) فإن ادّعی اإلعسار (   -تنگدستی مدعی علیه 
مراقبۀ له فی ) أمره ببیّنه مطلعۀ علی باطن ( فیه ) و ثبت صدقه (  و قوت یوم و لیلۀٍ له و لعیاله الواجبی النفقه و خادمه کذلک

 حتی ظهر لها قرائن الفقر و مخایل اإلضافۀ ، مع شهادتها علـی              ر علیه واجدُ المال عاده     ، صبّره علی ما ال یصب      خلواته واجده 
الدعوی بغیر  ( أصل  ) أو کان   ( له علی اإلعسار    ) أو بتصدیق خصمه    (  علی النفی الصِرف     نحو ذلک ممّا یتضمّن اإلثبات ، ال      

بل جنایۀ أوجبت ماالً أو إتالفاً ، فإنّه حینئذٍ یُقبل قوله فیه ؛ ألصالۀ عدم المال ، بخالف ما إذا کان أصل الدعوی ماالً ، ) مال 
 أو تصدیق الغریم ، و ظاهره أنّه ال یتوقّف مع هالبیّن: إعساره بأحد األمرین  بقائه تمنع من قبول قوله ، و إنّما یثبت هفإنّ أصال

و علـی تقـدیر کـون       . البیّنه علی الیمین و هو أجود القولین ولو شهدت البیّنۀ باإلعسار فی القسم الثانی فأولی بعدم الیمـین                   
 التکسّب فی المشهور و إن وجب علیه السعی علـی           الدعوی لیست ماالً و حلف علی اإلعسار تُرک إلی أن یقدر ، و ال یُکلَّف              

  .وفاء الدین 
افزون بر خانه ، لباسهایی که مناسب حال و شـأن او            : اگر مدّعی علیه ، ادّعای تنگدستی از پرداخت حق مدّعی کند به این گونه که                  -ترجمه  

اش ، مالـک  النفقـه  ه روزی خـودش و نـان خورهـای واجـب    باشد ، مرکب سواری و خادمی که الیق شأن او باشد و نیز افزون بر آذوقۀ شبان        
ای که در اوقات خلوت مراقـب   ؛ بیّنهطن حال او آگاهی دارد ، ثابت شودچیزی نباشد ، و راستگویی او در ادعایش به وسیلۀ بیّنه ای که از با     

کرد ، دریافته باشد ، تا نـشانه هـای فقـر و آثـار      او بوده و تحمل و صبر او را بر وضعی که اگر پولدار بود، بر حسب عادت آن را تحمل نمی        
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تنگدستی او برایش روشن شود ، و آنگاه با عبارتی که متضمّن اثبات باشد بر آن شهادت دهد ، و شهادت بر نفیِ صرف کفایت نمی کند و           
ایتی باشـد کـه مـالی را واجـب کـرده و یـا               یا طرف مقابل دعوا او را بر تنگدستی تصدیق کند و یا آنکه اصلِ نزاع ، غیرمالی باشد ، مثالً جن                    

زیرا اصـل ، نداشـتن مـال اسـت ،           . آنکه اتالف مالی بوده باشد ، که در این صورت ، قول مدّعی علیه در ادعای تنگدستی پذیرفته می شود                     
 ، اصلِ بقـاء مـال ، از قبـول           که در این صورت   ] یعنی مدّعی علیه ، مالی از مدّعی گرفته باشد          [ برخالف صورتی که اصل دعوا ، مالی باشد         

یا دو شاهد عادل بیاورد و : در این حال ، تنگدستی او از دو راه ثابت می شود            ] . و اگر قسم نیز بخورد پذیرفته نیست        [ قول او مانع می شود      
 بر بیّنه ، منوط بر قسم خـوردنِ         ثبوت اعسار و تنگدستی ، عالوه     : ظاهر عبارت مصنف این است که       . او را تصدیق کند     ]= مدّعی  [    یا طلبکار   

در جایی که اصـل دعـوا غیرمـالی    . به نظر ما همین قول ، بهترینِ دو قولی است که در این مسأله وجود دارد . مدّعی علیه بر تنگدستی است    
بـر  ) و مدّعی علیـه  ( نباشد در صورتی که دعوا مالی . است ، اگر بیّنه بر تنگدستی او شهادت بدهد ، به طریق أولی قسم واجب نخواهد بود                  

و بنابر قـول مـشهور ،   ) . رها و مهلت داده شود     ( قدرت پیدا کند    ] بر ادای حق مدّعی     [ تا زمانی که او     ) قسم بخورد ، باید     ( تنگدستی خود   
  . دین تالش کند مدّعی علیه از سوی حاکم بر کسب و تجارت وادار نمی شود ، هرچند بر او واجب است که جهت تحصیل مال برای اداء

  

و بّحث عـن    ) حّبس   (  و ال حلف حیث ال یکون أصل الدعوی ماالً          و إالّ یتّفق ذلک بأن لم یّقِم بیّنه و ال صادقه الغریم مطلقاً            
و إن . فإن عّلم له مالٌ اّمر بالوفاء ، فإن امتنع باشره القاضی ولو ببیع ماله إن کان مخالفاً للحقّ ) حتّی یّعلم حاله ( باطن أمره 

  .عّلم عدم المال أو لم یفِ الموجود بوفاء الجمیع اّطلق بعد صرف الموجود
] مـدّعی  =  [اگر هیچ یک از صور سابق اتفاق نیفتد ، به این معنی که مدّعی علیه برای تأیید مدعایش بیّنۀ آگاه اقامه نکند ، و طلبکار        -ترجمه  

، و اگر اصل دعوا مالی نبود قسم نیز نخورد ، باید بازداشت شود              ] لی باشد و خواه غیرمالی      خواه اصل دعوا ما   [ نیز او را مطلقاً تصدیق نکند       
پس اگر معلوم شود که ثروتی دارد به او دستور داده می شود کـه دیـن                 . و از حقیقت حال او جستجو شود تا وضعیت مالی او روشن گردد              

و مال او با حقّ مدّعی مخالف بود ، قاضی باید بـه اداء دیـن مباشـرت کنـد و حـق                       خود را ادا کند و اگر از وفای به دین ، خودداری کرد ،               
و اگر معلوم شود مالی ندارد و یا مقدار موجود برای ادای تمـام  . مدّعی را از مال مدّعی علیه بپردازد ، هرچند از طریق فروختن مال او باشد              

  .دی وی برای وفاء به دین مدّعی ، مدّعی علیه آزاد می شود حق مدّعی کافی نیست ، در این صورت پس از مصرف کردن موجو
  انکار. 2

فإن کان الحاکم عالماً بالحقّ قضی بعلمه مطلقاً علی أصحّ القولین و ال فرق بین علمه به فی حـال والیتـه و                       : و أمّا اإلنکار    
 علـی األقـوی و إن قـصد دفـع            مع وجودهـا   مکانها و غیرهما ، ولیس له حینئذٍ طلب البیّنه من المدّعی مع فقدها قطعاً و ال               

 هوالمراد بعلمه هنا العلم الخاصّ و هو االطّالع الجازم ، ال بمثل وجود خطّه به إذا لم یذکر الواقع. ، إالّ مع رضاء المدّعی هالتهم
  .و إن أمن التزویر 

اشد ، طبق صحیح ترین قول از دو قول موجود ، مطلقاً چه در حـقّ        اگر حاکم به حقِ مدّعی عالم ب      : و امّا در مورد انکار کردن منکر گوییم          -ترجمه  
و فرقی نیست میان اینکه علم قاضی به حق ، در حال والیت و تصدّی قـضاوتِ او و در                    . الناس و چه در حق اهللا ، بر اساس علم خودش حکم کند              

گامی که بر اساس علمش قضاوت می کند ، قطعاً و بدون خـالف  و برای قاضی هن. مکان والیت او حاصل شده باشد و یا در غیر آن حال و مکان          
میان فقها ، جایز نیست که در صورت نبودن بیّنه ، از مدّعی بیّنه مطالبه کند و بنابر أقوی ، در صورت وجود بیّنه نیز درخواست آن از مـدّعی جـایز                                

گر اینکه مدّعی ، به آوردن بیّنه رضایت دهـد ، کـه در ایـن صـورت     نیست ، هرچند قصد قاضی از درخواست بیّنه ، دفع تهمت از خودش باشد ؛ م 
مقصود از علم حاکم ، در اینجا ، علم خاص است که عبارت از آگاهی قطعی و صددرصـد ، نـه اینکـه                        . حاکم می تواند از مدّعی بیّنه مطالبه کند         

  .ند ، هرچند از جعل و تقلّب نسبت به آن خطّ ایمن باشد اصل رویداد در خاطرش نمانده باشد و فقط با استناد به دست خطش حکم صادر ک
  

و وجه المنـع إمکـان      . نعم ، لو شهد عنده عدالن بحکمه به ولم یتذکّر فاألقوی جواز القضاء ، کما لو شهدا بذلک عند غیره                     
، تنـزیالً لکـلّ بـابٍ علـی      ألنّه فعله ، بخالف شهادتهما عند الحاکم علی حکم غیره ، فإنّه یکفـی الظـنّ       رجوعه إلی العلم ؛   

  .الممکن فیه ، ولو شهدا علیه بشهادته به ، ال بحکمه فالظاهر أنّه کذلک 
به حق مدّعی حکم کرده است ، ولی حاکم یادش نیاید ؛ در این ] پیش از این [   آری اگر دو عادل نزد حاکم ، شهادت دهند که او             -ترجمه  

 حکم کند ، همان گونه که اگـر آن دو عـادل  ] بر طبق شهادت آنها به همان حکم سابق     [ ند  صورت قول قوی تر آن است که حاکم می توا         
تواند بـر طبـق شـهادت آنهـا بـه همـان           حاکم دوم می  . نزد حاکم دیگر ، شهادت دهند به اینکه حاکم اوّل ، به حق مدّعی حکم کرده است                  

حاکم اوّل می توانـد بـه عملـش رجـوع کنـد ،             : فرض یاد شده این است که       امّا دلیل قول به منعِ قضاوت در        . حکم حاکم اوّل ، حکم کند       
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زیرا حکمِ پیشین ، کارِخودِ او بوده است ، پس می تواند آن را به یاد آورد و یقین کند که قبالً چنین حکمی صادر کـرده اسـت یـا نـه ، بـر                         
 بر خالف فرض پیشین ظنّ به حکم حاکم اوّل ، از راه شهادت              خالف شهادت دو عادل نزد حاکم دوم بر حکمِ حاکم اوّل ، زیرا در اینجا ،               

در مـساله شـهادت آنهـا نـزد حـاکم اول ، چـون         . کنـیم   بیّنه کافی است به جهت اینکه هر بابی را بر آنچه در آن باب ممکن است حمل می                 
 بـرایش  کم دوم ، چـون تحـصیل علـم        در مسألۀ شـهادت آنهـا نـزد حـا          تحصیل علم برای حتکم اول ممکن است ، ظن کفایت نمی کند اما            

اگر دو عادل بر حاکم شهادت بدهند که شما پیش از این به حق مدّعی شهادت داده اید نه اینکـه بـه حکـمِ                         . ممکن نیست ، ظنّ کافی است     
  .پیشینِ حاکم شهادت بدهند ظاهراً در این مسأله نیز همانند مسألۀ پیشین دو قول وجود دارد 

  

 بها ، و إالّ جاز للحاکم السکوت فـإن          هالحقّ طلب البیّنه من المدّعی إن لم یکن عالماً بأنّه موضع المطالب           و االّ یعلم الحاکم ب    
  ) .حلّفه الحاکم ( ال بیّنه لی عرّفه أنّ له إحالفه ، فإن طلبه أی طلب إحالفه : قال 
نا نباشد و نداند کـه او بایـد بیّنـه اقامـه کنـد ، واجـب اسـت                    اگر حاکم علم به حقّ مدّعی نداشته باشد و مدّعی نیز به وظیفه خود آش               -ترجمه  

، از بیّنـه او سـؤال       می تواند سکوت کند و می تواند هم       حاکم  ] اگر مدّعی بداند که باید بیّنه بیاورد        [ = قاضی از مدّعی بیّنه بخواهد ، وگرنه        
که حق دارد منکر را قسم دهـد و در صـورتی کـه مـدّعی خواهـان      بیّنه ندارم باید حاکم به او یادآوری کند : حال ، اگر مدّعی گفت    . کند  

  .قسم خوردن منکر باشد ، حاکم او را قسم دهد 
  

ألنّه حقّ المدعی فال یستوفی بدون مطالبته و إن إیقاعه إلی الحاکم ، فلو تبرّع المنکر بـه أو                   ) بإحالفه  ( و ال یتبرّع الحاکم     
  .غا استحلفه الحاکم من دون التماس المدّعی ل

زیرا قسم دادن ، حق مـدّعی اسـت و بـدون    . ولی جایز نیست که حاکم از پیش خود و بدون درخواست مدّعی ، منکر را قسم دهد                  -ترجمه  
بنابراین اگر منکر از پیش خود و       . گیرد ، هرچند واقع ساختنِ قسم با حاکم است و نباید بدون اجازۀ او باشد                درخواست مدّعی صورت نمی   

  .ور قاضی قسم بخورد و یا قاضی بدون درخواست مدّعی ، از منکر قسم بخواهد ، آن قسم لغو و بی اثر خواهد بود بدون دست
  

  .من أنّ إیقاعه موقوف علی إذنه و إن کان حقاً لغیره؛ ألنّه وظیفته : و کذا ال یستقّل به الغریم من دون إذن الحاکم لما قلناه 
واقـع سـاختن    : را چنانکـه گفتـیم     مستقالً بدون اجازۀ حاکم ، به قسم دادن مدّعی علیه مبادرت کنـد ، زیـ                همچنین طلبکار نمی تواند     –ترجمه  
  .، هرچند حق مدّعی است ، ولی منوط بر اجازه حاکم است ، چون قسم دادن در مقام قضاوت وظیفۀ حاکم است قسم

  

عوی عنه و إن بقی الحقّ فی ذمّته و حرم مقاصّته به لـو              فإن حلف المنکر علی الوجه المعتبر سقطت الد         -منکر ، قسم می خورد      
  .ظفر له المدّعی بمال و إن کان مماثالً لحقّه ، إالّ أن یکذِّب المنکر نفسه بعد ذلک 

ر ، با آنکه اگر سوگند منکـ ) قسم بخورد ، دعوای مدّعی ، از عهدۀ منکر ساقط می گردد ( اگر منکر به نحوی که شرعاً معتبر است           -ترجمه  
در واقع دروغ باشد ، حق مدّعی بر گردن وی باقی می ماند ، و پس از آن هرگاه مدّعی به مالی از اموال منکر دست یابد ، هرچند آن مال ،                                

  .مشابه حق او باشد حرام است که به حق یاد شده از منکر تقاصّ کند ، مگر اینکه منکر ، پس از قسم خوردن ، خودش را تکذیب کند 
  

 إذا  «)ع(سمع البیّنه من المدّعی بعده أی بعد حلف المنکر علی أصحّ األقوال لصحیحۀ ابن أبی یعفور عن الـصادق                   تُ و کذا ال  
 ، فإنّ هرضی صاحب الحقّ بیمین المنکر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن ال حقّ له قِبَله و إن أقام بعد ما استحلفه خمسین قسام         

  .ها من األخبار  و غیر»الیمین قد أبطلت کلّ ما ادّعاه
شود ، به دلیل روایت  ، بنابر صحیح ترین قول ها ، از مدّعی پذیرفته نمی ) اگر مدّعی بیّنه بیاورد     ( همچنین پس از قسم خوردنِ منکر         –ترجمه  

راضی شود و از او ] مدّعی علیه[ = وردنِ منکرِ حقّش به قسم خ  ] مدّعی  [ =  وقتی که صاحب حق       « :)ع(صحیح ابن ابی یعفور از امام صادق      
درخواست قسم کند و او نیز قسم بخورد که حقّی از جانب مدّعی بر عهدۀ او نیست ، این سوگند ، حق مدّعی را ساقط مـی کنـد ، هرچنـد                                

 و   ».پس از مطالبۀ قسم از او ، پنجاه شاهد به نفع وی سوگند یاد کنند ، زیرا سوگند ، هر حقـی را کـه ادعـا کـرده بـود باطـل کـرده اسـت                                      
  .دیگر اخبار

  

  . علیهما همع عدم علمه بالبیّنه وقت تحلیفه ولو بنسیانها و األخبار حجّ: سمع بیّنته مطلقاً و قیل تُ: و قیل 
یّنـه  ب: اند و برخی دیگر از فقها گفته] . حتّی پس از قسم خوردن منکر [ = بیّنۀ مدّعی پذیرفته می شود مطلقاً : برخی از فقها گفته اند   -ترجمه  

علم نداشتن او به این گونـه باشـد   [ مدّعی ، در صورتی که او هنگام قسم خوردن منکر ، به بیّنه علم نداشته باشد ، پذیرفته می شود ، هرچند          
  .ولی مضمون روایات برخالف این دو قول می باشد . فراموش کرده باشد ، بیّنه بیاورد ] که 
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ـ                 و إن   -نکر قسم را به مدعی رد می کند         م  ،  ه لم یحلف المدّعی علیه و رد الیمین علی المدّعی حلف المدّعی إن کانت دعـواه قطعیّ
لـزم المنکِـر   وإالّ لم یتوجّه الردّ علیه کما مرّ و کذا لو کان المدّعی ولیّاً أو وصیّاً ، فإنّه ال یمین علیه و إن علم بالحال ، بـل یُ                     

  .ی بنکوله بِس إلی أن یحلف ، أو یّقضبالحلف ، فإن أبی حُ
در غیـر ایـن   . اگر مدّعی علیه قسم نخورد و آن را به مدّعی ردّ کند ، مدّعی در صورتی که ادعایش قاطعانه باشد باید قـسم بخـورد     -ترجمه  

 م متوجـه او همچنـین اگـر مـدّعی ، ولـی یتـیم یـا وصـی میّـت باشـد قـس          . صورت چنانکه سابقاً گذشت ردّ قسم به مدّعی متوجه نمی شـود            
، هرچند به واقعیت امر یقین داشته باشد ، بلکه در اینجا باید منکر به قسم خوردن ملزم شود ، آنگاه اگر از قسم خـوردن خـودداری     شود  نمی

  .کرد باید بازداشت شود تا قسم بخورد ، و یا اینکه به سبب نکول منکر ، به نفع مدّعی حکم شود 
  

یه سقطت دعواه فی هذا المجلس قطعاً و فی غیره علی قـولٍ مـشهور ، إالّ أن                  فإن امتنع المدّعی من الحلف حیث یتوجه عل       
  .ولو استمهل اّمهل ، بخالف المنکر  . هیأتی ببیّن

اگر مدّعی از قسم خوردن در جایی که قسم متوجه او شده باشد خودداری ورزد ، ادعای او به طـور قطـع در ایـن مجلـس ، و بنـابر                     -ترجمه  
و اگر مدّعی . شود   یگر ساقط می شود ، مگر اینکه بیّنه بیاورد که در این صورت در مجلس دیگر ادعایش پذیرفته می                  مشهور ، در مجلس د    

  .برای قسم خوردنش ، از حاکم مهلت بخواهد به امید اینکه بتواند بیّنه بیاورد ، برخالف منکر ، به او مهلت داده می شود 
  

أجودهما العدم و متی حلف المدّعی ثبـت حقّـه ، لکـن هـل     : ه ، ففی إجابته قوالن  المدعی إحضار المال قبل حلف     و لو طلب  
  . مفرَّقۀ فی أبواب الفقه ه فی مواضع کثیرهو تظهر الفائد. أجودهما األوّل : یکون حلفه کإقرار الغریم أو کالبیّنه ؟ قوالن 

د ، آیا برای حاکم جایز است تقاضـای او را بپـذیرد ؟ دو قـول                 اگر مدّعی پیش از قسم خوردنش ، از حاکم تقاضای احضار مال کن             -ترجمه  
، ولی آیا سـوگند او  دّعی قسم بخورد حقّش ثابت می شود  و هر زمان که م    . وجود دارد ، که به نظر ما بهتر آن است که بگوییم جایز نیست               

  . جود دارد که بهترین آن دو ، قول اوّل است است و یا به منزلۀ بیّنه است ؟ دو قول و] مدّعی علیه [ = به منزلۀ اقرار بدهکار 
  . فایدۀ این دو قول ، در موارد زیادی که در ابواب فقه پراکنده است ، ظاهر می شود 

  

ال  «: أو قال » أنا ناکل« : وإن نکل المنکر عن الیمین و عن ردّها علی المدّعی بأن قال   -خودداری منکر از قسم خوردن و از ردّ آن 
إن « : ردّت الیمین أیضاً علی المدّعی بعد أن یقول الحاکم للمنکر           » ال أردّ   « أو  » احلف  « : قیبَ قول الحاکم له     ع» أحلف  

  . ، و یستحبّ ثالثاً، فإن حلف المدّعی ثبت حقّه ، و إن نکل فکما مرّ همرّ» حلفت ، وإالّ جعلتک ناکالً ورددت الیمین 
من نکول کننده ام یا پس از آنکه حاکم به او     :  از ردّ آن به مدّعی نکول کند به این شکل که بگوید              اگر منکر از قسم خوردن و نیز        -ترجمه  

کنم ، در این صورت قسم نیز به مـدّعی رد مـی شـود ، البتـه                  می خورم و یا قسم را به مدّعی ردّ نمی         نقسم  : قسم بخور ، جواب دهد      : گفت  
کننده قرار می دهم و قسم را به گر قسم خوردی به وظیفه ات عمل کرده ای وگرنه ، تو را نکول          ا: پس از آنکه حاکم یکبار به منکر بگوید         

حال ، پس از ردّ شدن قسم به مدّعی ، اگر مدّعی قسم بخورد ، . مدّعی رد می کنم و مستحب است حاکم ، این اخطار را سه بار تکرار کند            
ی کند ، همانند صورت دوم است که پس از خودداری وی از قسم خوردن ادعـای او  حقش ثابت می شود ، ولی اگر او نیز از قسم خوددار       

  .در این مجلس و مجلس دیگر ساقط می شود 
  

 )ع (قضی علی المنکر بالحقّ بنکوله لصحیحۀ محمّد بن مسلم عن الصادقیُ: ه و قیل والقائل به الشیخان والصدوقان و جماع
 والسالم أنّه ألزم أخرس بدینٍ ادّعی علیه فأنکر ونکل عن الیمین ، فألزمـه بالـدین                 هأنّه حکی عن أمیر المؤمنین علیه الصال      

  .بامتناعه عن الیمین 
علیه منکـر حکـم مـی شـود بـه       : قول دومی وجود دارد از شیخ طوسی ، شیخ مفید ، شیخ صدوق ، پدرش و جمعی از فقها رحمهم اهللا که                        -ترجمه  

 کـه حـضرت ، از امیرالمـؤمنین علیـه      )ع (داخت کند ، به دلیل روایت صحیح محمدبن مسلم از امام صـادق            اینکه حق مدّعی را به سبب نکولش پر       
 والسّالم حکایت کرد که وی شخص اللی را به پرداخت بدهی محکوم کرد که علیه او ادعا شده بود و او آن را انکار و از قسم خوردن نیز                      هالصال

  .کرد  سم خوردن ، به پرداخت بدهی محکومه سبب خودداری اش از ق او را ب)ع(پس حضرت امیر. خودداری کرد 
  

 )ص (واألوّل أقرب ألنّ النکول أعمّ من ثبوت الحقّ ؛ لجواز ترکه إجالالً ، وال داللۀ للعامّ علی الخاصّ ، ولما روی عن النبیّ
من غیر تفصیل و ألنّ الحکم مبنیّ علی االحتیاط  علی ردّ الیمین علی المدّعی هأنّه ردّ الیمین علی طالب الحقّ و لألخبار الدالّ

  .التامّ ، و ال یحصل إالّ بالیمین ، و فی هذه األدلّۀ نظر بیّن 
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 نکول کردنِ مدّعی علیه ، اعم از ثبوت حقّ مدّعی است و داللـت نـدارد بـر اینکـه                     .1قول اوّل به صواب نزدیکتر است به دلیل اینکه         -ترجمه  
بـر ثبـوتِ خـاصّ      ] نکول  [ =  عام    ممکن است نکول او به خاطر عظمت نام خداوند باشد و می دانیم که ثبوتِ               چون. حق مدّعی ثابت است     

روایت شده که ایشان قـسم  )ص( از پیامبر اکرم .2.در نتیجه نمی توان علیه منکر به پرداخت حق حکم کرد . کند  داللت نمی ] حقّ مدعی   [=
 .4.کنـد و یـا ردّ نکنـد         ، قـسم را ردّ      ینکه مدّعی علیه وقتی قسم نخـورَد      د دارد که داللت دارند بر ا      روایاتی وجو .3. را به طالب حق ردّ کرد       

 مجرد نکول منکر ، حکـم  اینجا مبنی بر احتیاط تام است و این احتیاط حاصل نمی شود مگر به اینکه مدّعی قسم بخورد و به رحکم مسأله د 
  .دلیل اشکال واضحی وجود دارد ولی به نظر ما در همۀ این چهار . صادر نشود

  

أحـضرها إن شـئت إن لـم    : لی بیّنه ، عرّفه الحاکم أنّ له إحضارها ، ولیقل           : و إن قال المدّعی مع إنکار غریمه          -بینه مدعی   
ولیس  . ه البیّنه و إن کانت حاضرهیعلم ذلک فإن ذکر غیبتها خیّره بین إحالف الغریم و الصبر و کذا یتخیّر بین إحالفه و إقام

حـضر و لـیس لـه إلزامـه     و إن طلب إحضارها أمهله إلی أن یُ        ، فإن طلب إحالفه ففیه ما مرّ         ه البیّن هله طلب إحالفه ثمّ إقام    
  .له ذلک : و قیل .  لم یثبت موجبها هبکفیل للغریم و ال مالزمته ألنّه تعجیل عقوب

نه دارم ، در صورتی که مدّعی ندانـد کـه حـقِ احـضار بیّنـه دارد ، قاضـی بـه او                  من بیّ : اگر مدّعی ، در صورت انکارِ منکر ، بگوید            -ترجمه  
اگر می خواهی بیّنه را حاضر کن ، آنگاه اگر مدّعی ، غایب بودن بیّنـه را  : یادآوری می کند که می تواند آنها را حاضر کند و چنین بگوید  

همچنـین مـدّعی میـان      . سـازد    مخیّر مـی  ] تا حاضر ساختن بیّنه     [  صبرکردن   و] منکر  =  [گوشزد کند ، قاضی او را میان سوگنددادن بدهکار          
سوگند دادن بدهکار و اقامۀ بیّنه ، هرچند بیّنه حاضر باشد ، مخیّر است، ولی حق ندارد ابتدا از حاکم خواستار سوگند دادنِ بدهکار باشـد و                  

اینکه دعوای مدّعی سـاقط  [ =  را طلب کند همان بحث های سابق می آید حال اگر از حاکم سوگند دادن مدّعی علیه    . سپس بیّنه اقامه کند     
ولی اگر بخواهد صبر کند تا بیّنه را حاضر سازد ، باید حاکم به او مهلت        . ]شود  یاورد پذیرفته می شود یا نمی     گردد و اگر پس از آن بیّنه ب       می

کفیلی بیـاورد ، و نیـز حـق        ] مدّعی  [ = ط حاکم الزام کند تا به نفع طلبکار         تواند مدّعی علیه را توس     دهد تا آن را حاضر سازد ، و مدّعی نمی         
ندارد مدّعی علیه را به مالزمت داشتن با خودش وادار سازد که مبادا بگریزد ، چون الزام کردن او به کفیـل یـا مالزمـت ، عقـوبتی زودرس                 

 مدّعی این حقّ را دارد که مـدّعی علیـه را بـه آوردن کفیـل و یـا بـه        :ولی برخی از فقها گفته اند       . است که هنوز سبب آن ثابت نشده است         
  . مالزمت با او الزام کند 

  

بل » اشهدا «: ثمّ ال یقول لهما.  فیها حکم بشهادتها بعد التماس المدّعی سؤالها والحکم هو إن أحضرها و عرف الحاکم العدال
أجابا بماال یثبت به حقّ طرح قولَهما ، و إن قطعا بالحقّ و طـابق         فإن  » ذکر ما عنده إن شاء      همن کان عنده کالم أو شهاد     «

  .الدعوی و عرف العدالۀ حکم کما ذکرنا 
البتـه پـس از   ) . حکم صادر کنـد  ( و اگر مدّعی ، بیّنه را حاضر سازد و حاکم عدالت وی را احراز کند ، باید به سبب شهادت آنها                    -ترجمه  

: حـاکم نبایـد بـه بیّنـه بگویـد کـه       .  و پس از شهادت بیّنـه حکـم کنـد            تا شهادت دهند   از بیّنه سؤال کند   تقاضای مدّعی از حاکم که حاکم       
آنگاه ، اگر » . کسی که نزد او کالمی یا شهادتی هست ، اگر می خواهد آنچه را نزدش هست ابراز کند : شهادت بدهید ، بلکه باید بگوید      «

ند که با آن کالم حقی ثابت نشود ، باید قول آنها ردّ شود ، ولی اگر به حـق ، جـزم داشـتند و                          آن دو شاهد جواب حاکم را به گونه ای بده         
پس از تقاضی مدعی از حاکم [ = قولشان با ادّعای مدّعی موافقت داشت و حاکم نیز عدالت آنها را احراز کرد ، باید به گونه ای که گفتیم                  

  .حکم را صادر کند ] که از شهود سؤال کند 
  

 ؛ ألنّ الجارح مقدّم و إن جهل حالها استزکی أی طلب من المدّعی تزکیتها ، فإن                 هن عرف الفسق ترک وال یطلب التزکی      و إ 
 و مزیلها أثبتها ثمّ سأل الخصم عن الجرح فإن اعترف بعدمه حکم کما هزکّاها بشاهدین علی کلٍّ من الشاهدین یعرفان العدال

إن أحضر الجارح نظر فی أمره علی حسب ما یراه من تفصیل و إجمال و غیرهما فإن قبله  أیّام فهمرّ و إن استنظر أمهله ثالث
  . حکم علیه بعد االلتماس أی التماس المدّعی الحکم ه فإن لم یأت بالجارح مطلقاً أو بعد المدّه ؛ لعدم المنافاهقدّمه علی التزکی

.  دلیل بر عدالت بینه را مطالبه کند ،دّعی را واگذارد و بر حاکم واجب نیست از ماگر حاکم ، فسق بیّنه را احراز کند ، باید حکم او  -ترجمه 
.  دلیل بر فسق مقدّم است و اگر از حال بیّنه آگاهی نداشته باشد که عادل هـستند یـا فاسـق بایـد تزکیـۀ آنهـا را از مـدعی مطالبـه کنـد                زیرا،

آنگاه اگر مدّعی بیّنه را ] .  شاهد عادل بیاورد که به عادل بودن بیّنه گواهی دهند     ظاهر ساختن عدالت شاهد است ، یعنی مدّعی ، دو         : تزکیه  [
با آوردن دو شاهد بر هر یک از شهود بیّنه تزکیه کند و این شاهدها باید معنای عدالت و زایل کنندۀ آن را بشناسند حاکم عدالت را تثبیـت                      

کند ، اگر منکر ، به نداشـتن دلیلـی بـر فـسقِ بیّنـه ، اعتـراف        دلیل بر فسق بیّنه سؤال میدربارۀ وجود] منکر[ = آنگاه از طرفِ دعوا . کند  می
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رای اثبـات فـسق بیّنـه مهلـت         کنـد ، و اگـر منکـر ، بـ          حکم را صـادر مـی     ] پس از درخواست مدعی     = [کند، حاکم همان گونه که گفته شد      
، حاکم باید ، هرگونه که صالح می داند ، چه           یلِ فسق بیّنه را حاضر سازد      ، دل  ، حاکم سه روز به او مهلت می دهد ، آنگاه اگر منکر            بخواهد

در این صـورت اگـر      . به طور مفصّل و چه به طور اجمال و چه غیر آن ، حال جارح و گفتار او دربارۀ بیّنه را مورد تأمّل و بررسی قرار دهد                            
ارد ، چون میان جرح جارح و تعـدیل معـدّل منافـاتی وجـود نـدارد ، و در                    حاکم ایراد جارح را بپذیرد ، باید آن را بر تعدیل معدّل مقدم بد             

عرض سه روز و نه پس از سه روز ، جارح نیـاورد و یـا در صـورتی کـه سـه روز مهلـت                   صورتی که منکر مهلت نگرفته باشد و مطلقاً نه در         
  .کند ی نسبت به صدور حکم علیه منکر حکم  میگرفته باشد ، بالفاصله پس از سه روز جارح را نیاورد حاکم پس از درخواستِ مدّع

  

 زماناً و مکاناً و غیرهما من الممیّزات فإن         هو إن ارتاب الحاکم بالشهود مطلقاً فرّقهم استحباباً و سألهم عن مشخّصات القضیّ            
کـره لـه أن یعنّـت        وعظهم و أمرهم بالتثبّت واألخذ بـالجزم و ی         یبهو یستحبّ له عند الر    . اختلفت أقوالهم سقطت شهادتهم     

  . بالتفریق و غیره من التحزیره إذا کانوا من أهل البصیرهالشهود أی یدخل علیهم العنت و هو المشقّ
اگر حاکم به شهود شک بَرَد و احتمال دهد که آنها در شهادتشان اشتباه کـرده باشـند مطلقـاً خـواه شـهودِ اصـل دعـوی ، از طـرف                      -ترجمه  

و خواه جرح شده باشند ، مستحب اسـت آنهـا را از هـم جـدا کنـد ، و از هـر یـک جداگانـه و بـدون حـضور           مدّعی علیه جرح نشده باشند    
دیگران جزئیاتِ قضیّه را از نظر زمان و مکان و از جهات دیگر بپرسد ، آنگاه اگر گفتار شهود با یکدیگر اختالف داشته باشـد ، شهادتـشان            

بردن به شهود ، آنها را موعظه کند و به تأمل و پابرجابودن و از روی یقـین شـهادت                    بر حاکم مستحب است در وقت شک        . ساقط می شود    
و هرگاه شهود اهل بصیرت باشند بر قاضی مکروه است که شهود را به سختی بیندازد ، به این صـورت کـه آنهـا را از هـم                             . دادن ، امر کند     

به گونـه ای کـه بـر آنهـا سـخت      [ را موظف به تحریر و تشریح کالمشان کند جدا نماید و از هر یک از آنها جداگانه سؤال کند ، و یا آنان      
  .، و مانند آن ] باشد 

  

التـردّد فیـه و هـو هنـا أن یداخلـه فـی       :  فی الکالم هو یحرم علیه أن یتعتع الشاهد ، أصل التعتع  -مداخله کردن در شهادت بیّنه   
ـ « : فیقـول الحـاکم     »  إنّه اشتری کـذا       «: ، بأن یقول الشاهد       فیدخل معه کلماتٍ توقعه فی التردّد أو الغلط        هالشهاد  »هبمائ

  .  أو یرید أن یتلفّظ بشیء ینفعه فیداخله بغیره لیمنعه من إتمامه ، و نحو ذلک  »فی المکان الفالنی«أو
دن درسخن است ، و مقصود از آن        بر حاکم حرام است که شاهد را به تردید اندازد ، اصل معنای تعتعه در سخن ، تردید و دودل بو                     -ترجمه  

در اینجا آن است که حاکم در گواهیِ شاهد مداخله کند ، یعنی در کالم شاهد ، کلماتی بیاورد که وی را به تردید و یا اشتباه اندازد ماننـد                              
فالن مکان ؛ یا اینکه شـاهد بخواهـد   به صد تومان یا در : و حاکم در اثناء کالم او بگوید   » مدّعی ، فالن چیز را خرید       « : اینکه شاهد بگوید    

  .کالمی بگوید که به نفع مدّعی تمام می شود و حاکم در کالم او مداخله کند تا او را از تمام کردن سخنش باز دارد ، و مانند آن 
  

، بل یکـفّ عنـه حتـی      و أتی بغیره    ا یشهد به ، بحیث لواله لتردّد أ       أو یتعقّبه بکالم لیجعله تمام م      -افزودن کالمی بر شهادت شاهد      
  .ینتهی ما عنده و إن لم یفد أو تردّد ، ثمّ یرتّب علیه ما یلزمه 

ای کـه   و نیز حرام است که به دنبال شهادتِ شاهد سخنی بیفزاید تا آن سخن را تکمیل کنندۀ مورد شهادتِ او قرار دهـد، بـه گونـه                            -ترجمه  
گونه ای دیگر شهادت می داد ، بلکه حاکم باید از افزودن هر کالمی پس از کـالم                  اگر آن سخن را نمی افزود ، شاهد تردید داشت و یا به              

شاهد خودداری ورزد تا آنچه نزد شاهد است به پایان برسد هرچند کالم وی چیزی را ثابت نکند و یا مردّد باشد و سپس بر گفتار او آنچـه                          
  .د را الزمۀ گفتار اوست از اثبات مورد شهادت یا نفی آن مترتب ساز

  

  . إذا وجده متردّداً أو یّزهّده لو توقّف هأو یرغّبه فی اإلقام  -تشویق به اقامه شهادت و یا بی میل کردن از آن 
همچنین حاکم در صورتی که شاهد را در گفتارش مردد بیند حرام است که او را بـه اقامـۀ شـهادت تـشویق کنـد ، یـا در صـورت                               -ترجمه  

  .ت دادن حرام است که او را از اقامۀ آن بی میل گرداند تردید و توقفِ شاهد از شهاد
  

و ال یقف عزم الغریم عن اإلقرار إالّ فی حقّه تعالی فیستحبّ أن یعـرِّض المقـرّ بحـدٍّ هللا تعـالی                        -جلوگیری از اقرار به بدهکاری      
 یردّده و یوقف )ص(أربعه مواضع ، والنبّی حین أقرّ عنده بالزنا فی )ص (بالکفّ عنه والتأویل لقضیّه ما عز بن مالک عند النبّی

: نعم ، قال :  قال »أفِنکتها ال تُکنی ؟«: ال ، قال : لعلّک قبّلت ، أو غمزت ، أو نظرت قال : عزمه تعریضاً لرجوعه ، و یقول له 
: نعم ، قال :  قال »ئر ؟ والرِشا فی البهلکما یغیب المِروَد فی المُکحُ«: قال . نعم : حتی غاب ذلک منک فی ذلک منها ؟ قال 

  .نعم أتیت منها حراماً ما یأتی الرجل من امرأته حالالً ، فعند ذلک أمر برجمه :  قال »ماالزنا ؟: هل تدری «
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جلوگیری کند ، مگر در مواردی که حـق اهللا باشـد ، کـه           ] بر حق مدّعی    [ به اقرار   ] مدّعی علیه   [ = حاکم نباید ، از تصمیم بدهکار         -ترجمه  
در این صورت بر حاکم مستحب است که اقرارکنندۀ به حدّ الهی را در معرض خودداری از اقرار قرار دهـد و جـرم او را تأویـل کنـد ، بـه                                 

 او را بـه      )ص ( ، زمانی که نزد پیامبر ، در چهار جا به زنا اقرار کرد ، در حـالی کـه پیـامبر                     )ص (دلیل سرگذشت ماعز بن مالک با نبّی اکرم       
 شـاید او را بوسـیده ای یـا    «:شک می انداخت و او را از تصمیمش بازمی داشت تا شاید از اقرار خود برگردد ، و به او مـی فرمـود                       تردید و   

 .گـویم  خیـر کنایـه نمـی   : گفـت   »آیا جماع کردن را کنایه نمـی گـویی ؟           «: حضرت فرمود   . نه  : ، او گفت    » فشار داده ای یا نگاه کرده ای        
همـان گونـه کـه میـل در سـرمه      «: حضرت فرمود . آری :  گفت » کردی به طوری که آنِ تو در آنِ زن غایب شد ؟    جماع«: حضرت فرمود   

 بـا زن بـه طـور حـرام کـاری را       «: گفـت  » آیا می دانی زنا چیست ؟«: حضرت فرمود . آری : گفت »دان و طناب در چاه غایب می شود ؟    
  .در این هنگام حضرت به سنگسار کردن او دستور داد » . ام می دهد انجام می دهند که مرد با زن به طور حالل انج

  

بادر إلی رسول اهللا : و کما یستحبّ تعریضه لإلنکار ، یکره لمن علمه منه غیرالحاکم حثّه علی اإلقرار ؛ النّ هزّاالً قال لماعز 
  .کان خیراً لک أال سترته بثوبک :  لمّا علم به )ص (قبل أن ینزل فیک قرآن ، فقال له النبّی

همان گونه که بر حاکم جلوگیری از اقامۀ شهادت مستحب است ، اگر غیر حاکم از جرم گناهکار آگاه گردد ، مکـروه اسـت کـه                            -ترجمه  
آنکـه  پیش از : وی را به اقرار به جرم خود وادار سازد ، زیرا شخصی به نام هزّال ، هنگامی که از کار ماعز بن مالک باخبر شد ، به او گفت                    

: وقتی سخن هزّال به گوش پیامبر رسید ، بـه هـزّال فرمـود               . دربارۀ تو آیۀ قرآن نازل شود ، هرچه زودتر خود را به پیامبر برسان و اقرار کن                  
   ».اگر جُرم او را با لباست می پوشاندی برای تو بهتر بود «

  سکوت. 3
ا إقرار ، أو إنکار ، أو سکوت ولم یذکر القسم الثالث ، ولعلّه أدرجه فی أنّ جواب المدّعی علیه إمّ: واعلم أنّ المصنّف ذکر أوّالً      

  .قسم اإلنکار علی تقدیر النکول ؛ ألنّ مرجع حکم السکوت علی المختار إلی تحلیف المدّعی بعد إعالم الساکت بالحال 
ولی پس از تفصیل .  است یا انکار آن و یا سکوت جواب مدّعی علیه در مقابل مدّعی یا اقرار به حقّ : مصنف در ابتدای بحث گفت       -ترجمه  

، زیرا بر ، مندرج کرده باشده با انکار از قَسَم نکول می کندمطلب ، بحثِ سکوت را مطرح نکرد و شاید آن را در بحث انکار ، در فرضی ک      
ز کیفیـت اجـرای قـضاوت آگـاه         طبق قولِ برگزیدۀ مصنف ، بازگشت حکم سکوت به این است که پس از آنکه مـدّعی علیـهِ سـاکت را ا                      

  .کردند ، مدّعی را قسم دهند 
  

 )توصّـل ( من طَـرَشٍ أو خَـرَسٍ        )هو أمّا السکوت فإن کان آلف     (: وفی بعض نسخ الکتاب نقل أنّ المصنّف ألحق بخطّه قوله           
 )اداً حبِس حتـی یجیـب  عن( السکوت) و إن کان( للیقین ولو بمترجمین عدلینه المفید هباإلشار)  الجواب   (همعرف) إلی   (الحاکم

 أو یحکم علیه بالنکول بعد عرض ( النّ الجواب حقّ واجب علیه ، فإذا امتنع منه حبس حتّی یؤدیّههعلی قول الشیخ فی النهای
ولـو  إن أجبت و إالّ جعلتک ناکالً ، فإن أصرّ حکم بنکوله علی قول من یقضی بمجرّد الکنـول                   :  بأن یقول له     )الجواب علیه 
و فی . و یظهر من المصنّف التخییر بین األمرین واألولی جعلهما إشارۀ إلی القولین . حلف بعده  إحالف المدّعی اُاشترطنا معه

  .واألوّل أقوی . اً شیئالدروس اقتصر علی حکایتهما قولین و لم یرجّح 
هـای لمعـه نقـل        ، ولی در برخی از نـسخه      این حکم بنابر نسخه ای از لمعه است که مصنف حکم سکوت را در آن بیان نکرده است                    -ترجمه  

امّا سکوت مدّعی علیه اگر به جهت آفتی باشد ، مانند کری یا اللی ، حاکم : شده که مصنف به خط خودش این جمله را ملحق کرده است        
 دو متـرجم عـادل باشـد کـه          باید به وسیلۀ اشاره ای که به مقصود مدّعی علیه یقین آور باشد راهی به جواب او پیدا کند ، هرچند بـه وسـیلۀ                        

و ایـن قـولِ شـیخ طوسـی در     . اشارۀ او را بفهمند ، و امّا اگر سکوت او از روی دشمنی و لجاجت باشد ، باید زندانی شود تـا پاسـخ بگویـد            
    زداشـت ادن واجـب خـودداری ورزد ، با       پـس هرگـاه از انجـام د       . ، حقّی است که بر او واجب است         زیرا جواب دادن  .  است    » نهایه «کتاب
اگـر جـواب   : شود تا حق واجب را ادا کند ؛ یا پس از آنکه پیشنهاد جواب دادن بر او ارائه شود ، به این گونـه کـه حـاکم بـه او بگویـد                 می

ر دهم ، حکم به نکول او می شود ، آنگاه اگر مدّعی علیه بدادی به وظیفه ات عمل کرده ای و اگر جواب ندادی تو را نکول کننده قرار می  
کنند ، به استناد نکول وی علیه او به ثبـوت حـق حکـم             سکوتِ خود پافشاری کند ، طبق قول کسانی که به مجرد نکول ، حکم را صادر می                

و از . ولی اگر افزون بر نکول ، قسم دادن مدّعی را نیز شرط بدانیم ، پس از نکول مـدّعی علیـه ، مـدّعی بایـد سـوگند داده شـود                  . می شود   
 عطف کرد ، فهمیده می شود نظـر مـصنف مخیّـر بـودن میـان آن دو حکـم اسـت ، یعنـی یـا بایـد                     »أو« دو حکمِ یاد شده را با        اینکه مصنف 

. و بهتر آن است که آن دو حکم را اشاره ای از طرف مصنف به دو قول بـدانیم             . بازداشت شود تا جواب دهد و یا به نکول وی حکم شود             
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 به نقل آن دو حکـم اکتفـا         »دروس«مصنف در کتاب    . است و حکم دوم ، قول دیگران است         »نهایه  «حکم اول، قول شیخ طوسی در کتاب        
بازداشـت شـود تـا جـواب دهـد      = ل کرده ، آن را به دو قول نسبت داد و خودش هیچ کدام از آنها را ترجیح نداد ، ولی به نظـر مـا قـول اوّ                          

  .تر است  قوی
*** 

    کیفیت سوگند دادن-گفتار چهارم 
 مسلماً کان الحالف ه للدعوی من المنکر إال باهللا تعالی و أسمائه الخاصّه للحقّ من المدّعی أو المسقطه تنعقد الیمین الموجبال

 الیهـودی   – و قـال     –ال یحلـف بغیـراهللا       : )ع(لقول الصادق  : ه واألنبیاء واألئمّ  هأو کافراً و ال یجوز بغیر ذلک کالکتب المنزل        
 تحلّفو هم إال باهللا و فی تحریمه بغیراهللا فی غیرالدعوی نظر ، من ظاهر النهی فی الخبر ، و إمکان والنصرانی و المجوسی ال

 خالق کلّ شیء فی المجوسی کان ه فحرام قطعاً ولو أضاف مع الجاللهأمّا بالطالق والعتاق والکفر و البراء . هحمله علی الکراه
   .ه نحو ذلک فیه ؛ لذلک و مثله خالق النور والظلمه إضافو یظهر من الدروس تعیّن.  لتأویله هحسناً إماط

» اهللا« ی خورد ، جز با لفظ جاللۀ سوگندی که مدّعی برای اثبات حق می خورد و یا سوگندی که منکر برای اسقاط دعوای مدّعی م           -ترجمه  
و سـوگند بـه غیـر نامهـای خـدا ، ماننـد       ) افر گردد ، خواه سوگند خورنده مسلمان باشد و خواه کـ      منعقد نمی ( و نامهای مخصوص خداوند     

 به غیر نـام خداونـد ،    « : )ع (جایز و نافذ نیست ، به دلیل فرمایش امام صادق         )ع   (کتابهایی که از طرف خداوند نازل شده ، پیامبران و امامان          
 در حـرام بـودن قـسم بـه غیـر نـام       ».ندهیـد   یهودی و نصرانی و زردشتی را به غیر نـام خداونـد قـسم    «: ؛ و نیز فرمود »قسم خورده نمی شود 

خداوند در مورد غیر دعوی ، اشکال وجود دارد ، زیرا از یک سو ، ظاهر نهی در روایت ، حرمت است ، و از سـوی دیگـر ، ممکـن اسـت                       
شم ، زنِ طالق باشم ، یا قسم     اگر فالن کار را انجام داده با      : امّا قسم خوردن به طالق مانند اینکه بگوید         . نهی یاد شده بر کراهت حمل شود        

بنده ام ، آزاد باشد ویا قسم به کفر مانند اینکه بگوید اگر فـالن کـار را    اگر فالن کار را انجام داده باشم ،: به آزادی بنده مانند اینکه بگوید   
از خدا و رسول او و   کار را انجام داده باشم ،اگر فالن:  به خدا و رسول او کافر باشم ، و یا قسم به برائت مانند اینکه بگوید انجام داده باشم

اگر قاضی ، در قسم مجوسی با اسم جاللۀ اهللا جملۀ خالق کلّ شیء را اضافه کند ، بهتـر                    . ائمه بیزار باشم ، قطعاً چنین قسم هایی حرام است           
ه اضـافه کـردن ماننـد ایـن جملـه در مـورد       از کتاب دروس ظـاهر مـی شـود کـ    . زیرا احتمالِ تأویل کردنِ مجوسی را از بین می برد          . است  

  .همانند آن جمله است »خالق النّور و الظلمه «مجوسی الزم و متعیّن است به همان دلیلی که ذکر شد و جملۀ 
  

ما لو اشتمل علی الحلف باألب أو االبن و نحو ذلک ، کولو رأی الحاکم ردع الذمّی بیمینهم فعل ، إالّ أن یشتمل علی محرّم 
 و ربما یشکل تحلیف بعض الکفّار باهللا تعالی ؛ إلنکار هم له ، فـال                ه استحلف یهودیّاً بالتورا   )ع ( حّمِل ما روی أنّ علیّاً     و علیه 

 ، إالّ أنّ النصّ ه ، فلیس فی حلفهم به علیهم کلفه ، کالمجوس ، فإنّهم ال یعتقدون وجود إلهٍ خلق النور و الظلمهیرون له حرم
  .ورد بذلک 

آنـان را بـه تـورات ،        [ = اگر قاضی ببیند که کافر ذمی به وسیلۀ سوگند خودشان از دروغ گفتن باز داشته می شـود ، چنـین کنـد ،                           -ترجمه  
 »أب«، مگر اینکه سوگند آنها مشتمل بر حرام باشد مانند اینکه سوگند کافر ذمیِ مسیحی بر سوگند بـه                    ] انجیل ، موسی و عیسی قسم بدهد        

 یک نفر یهودی را به تورات قسم داد بر آن  فرض که سوگند کافر )ع(آن مشتمل باشد و آنچه روایت شده که امیرالمؤمنین و مانند    »ابن«یا  
ممکن است قسم خوردن برخی از کفار به خداوند متعال ، مورد اشـکال واقـع شـود ، بـه خـاطر                       . ذمی مشتمل بر حرام نباشد حمل می شود         

یل نیستند ، مانند مجوسی ها که به وجودِ خدایی که خالق نور و ظلمت باشد ، معتقد نیستند ، و در نتیجه ،                   اینکه آنها برای خداوند حرمتی قا     
  . م خدا قسم دهید ،این اشکال واردنیستولی چون در روایت وارد شده که آنها را به نا. قسم دادن آنها به نام خدا ، برای آنها مشکلی ندارد 

    استحباب تغلیظ در قسم-الف 
واهللا الذی ال إله إالّ هو الرحمن الرحیم ، الطالب الغالب ، الضارّ النافع ، المدرک المهلک ، الذی                 : و ینبغی التغلیظ بالقول مثل      

 والحطـیم و المقـام و       ه والعید و بعد الزوال ، والعصر و المکـان کالکعبـ           ه و الزمان کالجمع   هیعلم من السرّ ما یعلمه من العالنی      
اال ، فی الحقوق کلها (و استحباب التغلیظ ثابت .  فی المحراب  ، و المساجدهواألقصی تحت الصخر. و الحرم المسجد الحرام 

واهللا مـا   : ویکفیـه قولـه     وال یجب علی الحـالف االجابـه الـی التغلـیظ            . و هو ربع دینار     ) ان ینقص المال عن نصاب القطع       
  . حقّ  عندی لّه
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ا غلیظ کند مانند قسم به خدایی که جز او خدایی نیست ، بخـشنده و مهربـان اسـت ، طالـب خیـر بـرای       سزاوار است عبارات قسم ر    -ترجمه  
بندگانش بوده و بر هر چیز غالب است ، به معصیت کاران ضرر رساننده و به اطاعت کنندگان نفع رساننده است و احدی را یـارای فـرار از                             

و نیز  . داند که از ظاهر می داند       ۀ مرگ و عذاب است ، خدایی که از باطن همان می           سیطرۀ قدرتش نیست ، هالک کنندۀ بندگان ، به واسط         
مستحب است از جهت زمان نیز تغلیظ کند ، مانند سوگند خوردن در روز جمعه و عید و پس از زوال خورشید از وسط آسمان ، و پـس از                              

 یـا  )ع(یـا مقـام ابـراهیم   ] مابین رکن و مقـام  [ = باشند در کعبه یا حطیم نماز عصر ؛ و نیز از جهت مکان ، مانند اینکه وی را چنانکه در مکه               
مسجدالحرام و یا در داخل محدودۀ حرم سوگند دهد ، و اگر در مسجداألقصی باشند ، در زیر سنگ بـزرگ کـه در وسـط مـسجد ، معلّـق           

تغلـیظ در سـوگند در همـۀ دعواهـای     . د دهـد    دیگری باشند ، در محراب مسجد سوگن       مانده و وحشت زاست قسم دهد ، و اگر در مساجد          
بـر  . که خواستۀ دعوا از مقدار نصاب قطع دست دزد که یک چهارم دینار است کمتر باشـد          ای حقوقی مستحب است ، مگر در حقوق مالی       

  . کافی است . »داردبه خدا قسم ، مدّعی نزد من حقّی ن«: قسم خورنده واجب نیست که به تغلیظ در قسم ، گردن نهد و همین که بگوید 
    استحباب موعظۀ حاکم-ب

ب للحاکم وعظ الحالف قبله و ترغیبه فی ترک الیمین ، إجالالً هللا تعالی ، أو خوفاً من عقابه علی تقدیر الکـذب ، و                         حو یست 
 خیراً ممّا ذهب مَن أجلّ أن یحلف به أعطاه اهللا« )ص (یتلو علیه ما ورد فی ذلک من األخبار واآلثار ، مثل ما روی عن النبیّ

وَ ال تَجْعَلُـوا اهللا     :  و من حلف باهللا صادقاً أثـم ، إنّ اهللا عزّوجـلّ یقـول                ،من حلف باهللا کاذباً کفر     : )ع (و قول الصادق  » منه  
اقها ،  من الخوارج فقضی ألبی أنّه طلّقها ، فادّعت علیه صدهحدّثنی أبی أباه کانت عنده امرأ: قال   )ع (عنهه ألیْمانِکُم و  عُرضَ

قم فأعطهـا  : یا علیّ إمّا أن تحلف أو تعطیها ، فقال لی یا بُنیّ             : ه تستعدیه ، فقال له أمیر المدین      هفجاء ت به إلی أمیر المدین     
  .بلی ولکنّی أجللت اهللا عزّوجلّ أن أحلف به یمین صبر : ألست محقّاً ؟ قال ! یا أبه جعلت فداک: دینار ، فقلت  هأربعمئ

 است حاکم ، سوگند خورنده را پیش از سوگند خـوردن ، موعظـه کنـد و او را بـر قـسم نخـوردن بـه جهـت بزرگداشـت                   مستحب  -ترجمه  
 ،  )ع( و آثار و روایات ائمّه )ص(خداوند متعال تشویق کند و از عذاب خداوند بر فرض دروغ بودن سوگند بترساند ، و از اخبار پیامبر اکرم                   

کسی که خداوند را بزرگتر از این بداند که برای مـال دنیـا بـه او    «: که فرمود   )ص(نند حدیث رسول خدا     آنچه وارد شده بر او بخواند ، هما       
کـسی کـه بـه    «: را کـه فرمـود        )ع(و روایـت امـام صـادق      » . قسم بخورد ، خداوند متعال به او بهتر از آنچه از دستش رفته است ، می بخشد                  

 راسـت بخـورد ، نگـاه کـرده اسـت      و کسی کـه بـه خداونـد قـسمِ    ] ه کفر نزدیک می شود ب[ = خداوند به دروغ قسم بخورد کافر می شود    
 و نیـز امـام بـاقر        ».و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید         «: فرماید    خداوند در قرآن کریم می    »] مرتکب مکروه شدید شده است      [=
وی را طـالق داد ، و       ]  )ع(امـام سـجاد   [ = پـدرم   . ت که از خوارج بود      همسری داش ] )ع(امام سجّاد [ = پدرم فرمود که پدرشان     : فرمود   )ع(

امیـر  . اش را ادّعا کرد و حضرت را نزد امیر مدینه آورد و از امیر مدینـه خواسـت قـضاوت کنـد                    آن زن از روی دروغ بر امام سجاد ، مهریّه         
  )ع(حضرت به پسرش امـام بـاقر      . ی و یا باید مهریه او را بپردازی         ایا علی ، یا باید قسم بخوری که مهریه او را داده           : مدینه به حضرت گفت     

 آیـا حـق بـا شـما     – فدایت شوم –پدرجان : به پدرم گفتم :  گفت  )ع(فرزندم برخیز و چهارصد دینار به آن زن بده امام باقر          : دستور فرمود   
  .  او قسم راست و حق بخورم آری ، ولی من خدا را بزرگتر از این دانستم که به نام: نبود ؟ پدرم فرمود 

  

اق و إن أجاب فی إنکاره باألخصّ کما إذا ادّعی علیه قرضاً فأجاب بأنّی ما اقترضت ؛ ألنّ                  قو یکفی الحلف علی نفی االستح     
لـدعوی، و لـو اعتـرف بـه وادّعـی            و ألنّ المدّعی قد یکون صادقاً فعرض ما یُسقط ا          هاق یشمل المتنازع و زیاد    قنفی االستح 

  . إلی قبول الجواب المطلق هقط طولب بالبّینه و قد یعجز عنها ، فدعت الحاجسالمُ
برای منکر کافی است قسم بخورد که مدّعی مستحق ، گرفتن چیزی از او نیست ، هر چند منکـر در انکـارش بـه عبـارتی اخـصّ از                    -ترجمه  

مـن از تـو چیـزی قـرض     : رضی را ادعا کند ، و منکر جواب دهد کـه  نفی استحقاق جواب داده باشد ، مانند اینکه ، مدّعی بر منکر ، دادنِ ق            
. واهللا تو حقی بر گردن من نـداری  : نکردم ، ولی در مقام قسم خوردن ، به عبارتی که اعم از قرض نکردن است ، قسم بخورد ، مثالً بگوید             

: دلیل دیگر اینکه  . گیرد   شود و هم اضافه بر آن را در برمی         را شامل می  ] قرض  [ = زیرا نفیِ استحقاق از آنجا که عامّ است ، هم مورد نزاع             
کنـد ، ماننـد پرداخـت    ممکن است مدّعی در دادن قرض ، راستگو باشد و از آن پس ، چیزی عارض شده باشد که ادعـای او را سـاقط مـی       

پرداخت قـرض یـا ابـراء    [ = و مُسقطِ قرض قرض یا ابراء ذمّه منکر توسط مدّعی ، و فرض هم این است که اگر منکر به قرض اعتراف کند         
را ادعا کند ، از طرف حاکم از او بیّنه مطالبه می شود و چه بسا او نیز از آوردن بیّنه بر ادّعای مـسقط قـرض ، عـاجز    ] ذمه اش توسط مدّعی   

  .پذیرفته شود از این رو ، ضرورت اقتضا دارد که اگر منکر به طور مطلق جواب بدهد ، جواب مطلق ، از او . باشد 
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و . یلزمه الحلف علی وفق ما أجاب به ألنّه بزعمه قادر علی الحلف علیه حیث نفاه بخصوصه إن طلبه منه المـدّعی                      : و قیل   
  .یضعف بما ذکرناه ، و بإمکان التسامح فی الجواب بما ال یتسامح فی الیمین 

ه جواب داده است ، قسم بخورد ، زیرا اگر مدّعی از منکر بخواهد که بر طبق جواب           الزم است منکر بر طبق آنچ     : برخی از فقهاء گفته اند       -ترجمه  
      ولـی ایـن قـول بـا آنچـه         .   می تواند بر طبق جوابش قسم بخورد          -کند    وقتی که خصوص قرض را نفی می        -قسم بخورد ، منکر به گمان خودش        

   . بر آنکه ممکن است در پاسخ دادن تسامحی روا باشد که در قسم روا نمی باشد بیان کردیم ، تضعیف می شود ؛ افزون] در دلیل قول مشهور [ 
    قسم قاطعانه-ج

 هألنّ ذلک یتضمّن االطّالع علی الحال الممکن مع) علی القطع فی فعل نفسه و ترکه و فعل غیره ( أبداً ) یحلف ( و الحالف 
الحلف علی أنّه ال یعلم به ؛ ألنّه یعسر ] فکفاه [ ی علی مورثه ماالً ، کما لو ادّع) و علی نفی العلم فی نفی فعل غیره ( القطع 

  .الوقوف علیه ، بخالف إثباته ، فأنّ الوقوف علیه ال یعسر 
زیـرا ایـن سـه    ) . دربارۀ فعل و ترک خودش و نیز دربارۀ فعل دیگری به طور قطع و یقـین قـسم بخـورد       ( همیشه  ) باید  ( سوگند خورنده     -ترجمه  

ولی باید دربارۀ   . ( ورد متضمن آن است که وی از واقعه آگاه است و با همین آگاهی است که امکان قسم خوردن قاطعانه برای وی وجود دارد                         م
ع مانند آنجا که علیه مورث انسان مالی ادعا شود ؛ در این جا ، کافی است که وارث بر اطال) . نفی کار دیگری ، بر عدم آگاهی خود قسم بخورد          

، دشوار است ، بر خالف اثبات فعل غیر ، زیرا اطـالع یـافتن از آن ،                  مدیون نبودنِ مورث  نداشتن از آن مبلغ قسم بخورد ، زیرا اطالع پیدا کردن بر             
  .دشوار نیست 

   شاهد و قسم-د
) د منه المال کالدین و القرض المقصو( کان ) کلّ ما یثبت بشاهد وامرأتین یثبت بشاهد و یمین ، و هو کلّ ما کان ماالً ، أو ( 

 ه الموجبهوالجنای(  بالعوض ه المشروطه ، والهبهواإلجار) والغصب ، و عقود المعاوضات کالبیع والصلح ( یم متخصیص بعد التع
) و ( مـداً  و إن کان ع) و کسر العظام ( و المسلم الکافر )  کالخطأ ، و عمد الخطأ ، و قتل الوالد ولده ، و قتل الحرّ العبد             هللدی
  . لما فی إیجابها القصاص علی تقدیر العمد من التعزیرهوالمنقَّل ) ه والمأمومهالجایف( کذا 

هر حقّی که با یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت شود ، با یک شاهد مرد و یک قسم نیز ثابت می شود ، و آن هر حقّی است که                           (  -ترجمه  
مانند اینکـه زیـد ادعـا کنـد بـه عمـرو       [ ، ) دین ، قرض و غصب     : مانند  ] حق مالی   [ ن مال باشد ؛     یا خودش حق مالی باشد و یا مقصود از آ         

، ] » دیـن   « پـس از    » قرض  « باید دانست ذکر    . قرض داده یا چیزی فروخته که عمرو پولش را نداده و یا وی مال زید را غصب کرده است                    
ض ، خاص می باشد ، چون دَیـن ، عبـارت از هـر حقّـی اسـت کـه کـسی بـر ذمـۀ          یعنی دین ، عام است و قر     [ ذکر خاص پس از عام است       

: ] و حقی کـه مقـصود از آن مـال اسـت ، ماننـد      ] . (  از این رو دین ، اعم از قرض است .دیگری داشته باشد ، چه قرض باشد و چه غیر آن            
 هبه ومثل اینکه زید ادعا کند خانه ام را به عمر  [ ه عوض ،    ، اجاره و هبۀ مشروط ب     ) عقودی که به صورت معاوضه است ، همانند بیع ، صلح            

: و جنایتی که موجـب دیـه اسـت ، ماننـد     ] . ( ، مقصود از این ادعا ، مال است و نیز در عوض به من مالی هبه کندکرده ام مشروط بر اینکه ا    
و نیز کشته شدن بنـده  ] می شود بلکه باید دیه بپردازد ، که قاتل در آن قصاص ن[ قتل خطایی یا عمدِ شبیه خطا یا کشتن فرزند به دست پدر       

و یا زخمی که به درون شـکم برسـد ،          ( ، هرچند عمدی باشد ،      ) و نیز شکستن استخوانها     ( ، یا کافر به دست مسلمان ،        ) به دست انسان حُرّ     
، یا زخمی که استخوانِ سر را از جای خود بـه            ) افد  یا زخمی که سر را بشکافد و به پرده ای که مغز در میان آن است برسد ولی آن را نشک                    

آن است که در ایـن مـوارد        ] گیرد و فقط دیه واجب است       اینکه در این موارد ، قصاص صورت نمی       [ علت  . جای دیگر حرکت داده باشد      
  . جان جنایتکار را به مخاطره می اندازد – در صورت عمدی بودن جنایت –حکم به وجوبِ قصاص عضو 

   مواردی که با یک شاهد مرد و یک قسم ثابت نمی شود  -ه 
  ادعای عیب داشتن زن . 1
  .وکذا عیوب الرجال ؛ الشتراکهما فی عدم تضمّنهما المال ) عیوب النساء ( بالشاهد والیمین ) وال یثبت ( 

عیب  (ود یک شاهد مرد بیاورد و قسم نیز بخورد ، عیبهای پنهانی زنان را دارد و بر ادعای خ      ) اگر مرد ادعا کند که زن او یکی از          (   -ترجمه  
  .مّن امر مالی نیست ، مشترک هستندزیرا هر دو در این جهت که ادعای آن عیوب متض. عیوب مردان نیز چنین است . ثابت نمی شود ) زن 

  ادعای طالق خُلع . 2
  و هذا یتمّ مع. فی حقیقته ، و من ثمّ أطلق المصنّف واألکثر  و هی شرط فیه ، ال داخلۀ ه قید النکاح بفدیهألنّه إزال) و ال الخُلع ( 

   ، أمّا لو کان الرجل فدعواه تتضمّن المال و إن انضمّ إلیه أمر آخر ، فینبغی القطع بثبوت المال ، کما لوهکون المدّعی هو المرأ
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  . قویّ و به جزم فی الدروس  ، فإنّهم قطعوا بثبوت المال ، و هذاهاشتملت الدعوی علی األمرین فی غیره کالسرق
) . ثابت نمی شود ] داده و یک شاهد مرد بیاورد و قسم نیز بخورد ، ادعایش [ طالق خُلع ] اگر زن مدّعی شود که شوهرش او را     ( [  -ترجمه  

ین عـوض ، در طـالق       ، و ا  ] مالی که زن به شوهر می دهد        [ = زیرا طالق خلع عبارت است از برطرف کردن رابطۀ زوجیّت در برابر عوض              
لـع را در ایـن مـورد مطلـق     نـه اینکـه داخـل در حقیقـت آن باشـد ، و از اینجاسـت کـه مـصنف و اکثـر فقهـا ، طـالق خُ                        خُلع شـرط اسـت ،     

 ، در صورتی تمـام اسـت  ] ثابت نشدن خُلع [ = ، در حالی که حکم یاد شده ] و قید نزده اند که مدّعیِ طالقِ خلع ، زن باشد     [ ،  اند  ذکرکرده
نیـز  ] طـالق  [ = هرچند بـه مـال ، امـر دیگـری              ،شد ، ادعای او متضمن حق مالی است       امّا اگر مدّعی آن شوهر با     . که مدّعی خلع ، زن باشد       

و زن ، بایـد آن را بـه شـوهر    [ ثابت می شـود  ] شاهد و قسم    با[ امر مالی   : از این رو ، سزاوار است قاطعانه حکم کنیم که           . ضمیمه می شود    
سـرقت   : ، مثل جایی که دعوا در غیر طالق خُلع ، بر دو چیز مشتمل باشد ، هماننـد  ] ازد ، هرچند طالق با دو شاهد عادل ثابت می شود  بپرد

ولی حکم به قطع انگشتان به [ حق مالی ثابت می شود  : که در این مورد فقها قاطعانه گفته اند         ] که بر امر مالی و قطع انگشتان مشتمل است          [
  .این حکمِ سرقت ، قوی است و مصنف در کتاب دروس به همین حکم جزم پیدا کرده است ] به نظر ما نیز . اهد عادل نیاز دارد دو ش

  ادعای طالق غیرخُلع. 3
  . المجرّد عن المال ، وهو واضح ) والطالق ( 

  .، چنانکه واضح است ]  و قسم ثابت نمی شود نیز با یک شاهد مرد[ هایی که از جنبۀ مالی خالی هستند ) و ادعای طالق (   -ترجمه 
  ادعای رجوع در طالق. 4
  . ؛ لخروجها عن حقیقتهاه ولیست ماال و إن لزمها النفقهألنّ مضمون الدعوی إثبات الزوجیّ ) هوالرجع( 

مـرد و قـسم پذیرفتـه    اهد کـرده اسـت ، بـا یـک شـ     [ رجـوع   ] اگر زن ادعا کند که شوهرم در زمـان عـده طـالق رجعـی بـه مـن                    ( [  –ترجمه  
 پرداخـت نفقـه اسـت ،    زیرا مضمون این ادعا همان اثبات زوجیت است که حق مالی نمی باشد ، هرچند الزمۀ زوجیت ، وجوب               .])شود نمی

  .، از حقیقت زوجیت خارج است ولی این نفقه
   ادعای آزادی .5
یثبت بهما لتضمّنه المال ، من حیث إنّ العبد : و قیل . الً لیست ما:  ، وهی همشهورٍ ؛ لتضمّنه إثبات الحرّی) والعتق علی قولٍ ( 

   .همال للمولی فهو یدّعی زوال المالیّ
مشهور اگر بنده ادعای آزاد شدن کند ، با یک شاهد مرد و قسم پذیرفته نمی شود ، به دلیل اینکه مضمون ادعای آزاد                ) بنابر قول   (   -ترجمه  

زیـرا آزاد   . نمی باشد ، ولی برخی از فقها گفته اند این ادعا با یک شاهد مرد و قسم ثابت می شـود                      شدن ، اثبات آزادی است که حق مالی         
  .کند  مالی از اموال مولی می باشد ، پس در حقیقت ، بنده زوال مالیت از موالیش را ادّعا میهشدن ، متضمن مال است ، چرا که بند

  ادعای کتابت ، تدبیر و حامله شدن . 8 و 7 و 6
و فی الدروس ما یدّل علی أنّها بحکمه        . و ظاهره عدم الخالف فیها ، مع أنّ البحث آتٍ فیها            )  والتدبیر واالستیالد    هوالکتاب( 

  .لکن لم یصرّحوا بالخالف ، فلذا أفردها 
 ظاهر عبارت مصنف این است که ) .ادعای کتابت ، تدبیر و حامله شدن کنیز از مولی نیز با یک شاهد مرد و قسم ثابت نمی شود                     (   -ترجمه  

در این سه امر فقها اختالفی ندارند ، با اینکه بحث و اشکالِ یاد شده در آزادی بنده ، در این سه نیز جاری است ، ولی از آنجـا کـه فقهـا بـه            
  . اختالف یاد شده تصریح نکرده اند ، بدین جهت مصنف آنها را از آزاد شدن بنده جدا ذکر کرد 

  ب ادعای نس. 9
  .و إن ترتّب علیه وجوب اإلنفاق ، إالّ أنّه خارج عن حقیقۀ کما مرّ ) والنسب ( 

، هرچند اگر بپذیریم کـه وجـوب انفـاق کـه حـق مـالی                ) ادعای نسب با کسی کردن نیز با یک شاهد مرد و قسم ثابت نمی شود                (   -ترجمه  
  . حقیقت نسب است است بر آن مترتب است ؛ ولی چنانکه گفتیم ، وجوب انفاق خارج از

  ادعای وکالت و وصایت . 11 و 10
  .  علی التصرّف و إن کان فی مالٍ هألنّها والی ) هوالوکال( 
  .متعلّق بالفعل السابق ، إی ال تثبت هذه المذکورات بهما ) بالشاهد و الیمین ( کالوکالۀ )  إلیه هوالوصیّ( 

زیرا وکالت عبارت است از والیت و تسلّط داشـتن بـر تـصرفِ              ) قسم ثابت نمی شود     ادعای وکیلِ کسی بودن با یک شاهد مرد و          (  –ترجمه  
  .چیزی از طرف کسی و این حق مالی نیست ، حتی اگر مورد تصرف او حق مالی باشد 
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ور بوده و بـه فعـل   جملۀ با شاهد و قسم جار و مجر) . با شاهد و قسم پذیرفته نمی شود   ( همانند وکالت   ) ادعای وصیّ فالن میّت بودن نیز       ( 
  .با شاهد و قسم پذیرفته نمی شود ] یازده گانه [ این مواردِ : یعنی . متعلق است ] الیثبت [ =  سابق 

  ادعای نکاح. 12
 و کف ه السنّه عدم الثبوت مطلقاً ألنّ المقصود الذاتی منه اإلحصان و إقام– و هو المشهور –أحدهما ) : وفی النکاح قوالن ( 

و . و الثانی القبول مطلقاً نظراً إلی تضمّنه المال و ال نعلم قائله .  فإنّهما تابعان ه و أمّا المهر و النفق الحرام و النسل ،النفس عن 
  . و األقوی المشهور ه دون الرجل ؛ ألنّها تثبت النفقۀ والمهر ، ذهب إلیه العالّمهفی ثالث قبوله من المرأ

قول نخست ، که قول مشهور است ، عدم ثبوت آن با یـک              ) .  یک شاهد مرد و قسم دو قول وجود دارد           در ثبوت ادعای نکاح با    (   -ترجمه  
زیرا هدف اصلی و اوّلی از نکـاح ، زناشـویی و برپـایی سـنّت نبـوی ، و                    . شاهد مرد و قسم است ، خواه مدعی نکاح ، مرد باشد و خواه زن                

قـول  . هریه و نفقۀ زن ، هدف تبعی نکاح است ، نه هدف اصلی        مالی نیستند ، و امّا      خودداری از حرام و تولید نسل است که هیچ یک حق م           
دوم این است که مطلقاً خواه مدعی ، زن باشد و خواه مرد ، با یک شاهد مرد و قسم ثابت می شود ، زیرا ایـن ادعـا دربردارنـدۀ حـق مـالی                                

 ادعای نکاح ، تنها از زن پذیرفته می شـود نـه از مـرد ، زیـرا زن بـا ادعـای       :قول سومی می گوید . ولی قائل این قول را نمی شناسیم      . است  
  .کند ، عالّمه حلّی نیز این قول را پذیرفته است ، ولی به نظر ما قول مشهور قوی تر است نکاح ، نفقه و مهر را ثابت می

  

ألنّ کلّ واحد یثبت حقّاً لنفسه ، وال یثبـت مـالٌ            ) فعلی کلّ واحد یمین     ( و أقاموا شاهداً واحداً      ) هولو کان المدّعون جماع   ( 
  .ألحدٍ بیمین غیره 

و همگی بر کلِّ حق ، یک شاهد مرد اقامه کنند برای اثبات حق آنها باید هر یـک از آنهـا جداگانـه    ) اگر مدعی ، جماعتی باشند   (   -ترجمه  
  .شود  ی بواسطۀ قسم خوردن فرد دیگر ثابت نمیزیرا هر یک حق خود را اثبات می کند و هیچ مالی برای کس. قسم بخورد 

*** 

    کیفیت شهادت با قسم -گفتار پنجم 
) ثمّ الحکم یتمّ بهما ال بأحدهما ، فلو رجع الشاهد غـرّم النـصف            ( والحلف بعدهما   )  الشاهد أوّالً و تعدیله      هو یشترط شهاد  ( 

العترافه بلزوم المال له مـع کونـه قـد    )  لو رجع غرِّم الجمیع والمدّعی( ألنّه أحد جزئی سبب فوات المال علی المدّعی علیه         
ولو فرض تسلّم الشاهد المال ثمّ رجع أمکن ضمانه الجمیع إن شاء المالک؛ العترافه بترتّب یـده علـی المغـصوب ،                      . قبضه  

  .فیتخیّر المالک فی التضمین 
و ( ، آنگاه قـسم خـورده شـود ،         ) شاهد شهادت دهد و عدالت او اثبات شود         واسطۀ شاهد و قسم ، شرط است که ابتدا          ه  در ثبوت حق ب   (   -ترجمه  

حال ، اگر شاهد از شهادتش بازگردد ، ضامنِ نصفِ مـال  .  حکم حاکم صادر می شود – نه یکی از آنها –پس از شهادت و قسم ، بر اساس هردو    
اگر مدعی پس از گرفتن تمام مـال از ادعـای خـود      . (  مالِِ منکر است     زیرا شاهد ، یکی از دو جزء سببِ از دست رفتن نصفِ           ) . منکر خواهد بود    

واسطۀ رجوعش از ادعا ، در حقیقت اعتراف دارد که مال ، از آنِ منکـر مـی باشـد ، و او                       ه  زیرا او ب  ) . بازگردد ، ضامنِ تمام مال منکر خواهد بود         
بتدا شاهد از دسـت منکـر تحویـل گرفتـه و بـه مـدّعی داده باشـد و سـپس از                       و اگر فرض شود که مال را ا       . آن را از دست منکر قبض کرده است         

بخواهد که شاهد را ضامن مال قـرار دهـد و مـالش را از وی مطالبـه کنـد ، ممکـن اسـت          ] منکر[ = شهادتش بازگردد ، در صورتی که مالک مال         
بنابراین مالک در ضامن قـراردادن      . اعتراف دارد   ] مال منکر [ = ده  شاهد ، ضامن تمام مال منکر باشد ، زیرا شاهد به نهادن دستش بر مالِ غضب ش                

  .هر یک از شاهد و یا مدّعی مخیّر است 
   صدور حکم غیابی –الف 

سواء بعد أم قرب و إن کان فی البلد ولم یتعذّر علیه حضور مجلس الحکم علـی                 ) و یقضی علی الغائب عن مجلس القضاء        ( 
  .ان فی المجلس لم یقض علیه إالّ بعد علمه  و لو کهاألقوی ؛ لعموم األدل

و بنابراین قـول قـوی تـر ، خـواه دور باشـد یـا       ) حکم و قضاوت غیابی بر کسی که از مجلس قضاوت غایب است ، جایز می باشد               (  –ترجمه  
 ، عمومیـت دارد و  چـون ادلـۀ جـواز حکـم غیـابی     . نزدیک ، حتی اگر در همان شهر بوده و حضور در مجلسِ قضاوت برایش آسان باشـد                

، ی او ، در موردش حکم صادر می شود   تنها پس از آگاه     اما اگر مدّعی علیه در مجلس حضور داشته باشد ،         . شامل هر دو صورت می شود       
  ] .حتماً باید به او تفهیم اتهام شود [ = 

  

  .وإالّ أُحلفَ المدّعی  ، هثمّ الغائب علی حجّته لو حضر ، فإن ادعی بعده قضاءً أو إبراءً أقام به البیّن
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اگر غایب پس از صدور حکم حاضر شود ، حق دارد دالیل خود را ارائه نماید و اگر پرداخت کردن حقّ مـدّعی و یـا بـری بـودن                                -ترجمه  
بـه دسـتور حـاکم ،    ذمه اش را ادّعا کند با توجّه به اینکه در این صورت ، مدّعی می شود باید بر ادعای خود بیّنه اقامه کند ، و اگـر نکنـد ،                        

  .مدّعی قسم داده می شود بر اینکه حق او پرداخت نشده و یا مدّعی علیه را بری الذّمه نکرده است 
  

.  علی التخفیف ، لغَنائه هو محلّه حقوق الناس ، ال حقوق اهللا تعالی ؛ ألنّ القضاء علی الغائب احتیاط ، و حقوق اهللا تعالی مبنیّ         
  . قُضی بالمال دون القطع – هکالسرق –و لو اشتمل علی الحقّین 

زیرا صدور حکم بر غایب به خاطر احتیاط از تضییع حق است ، در حالی که                . حکم غیابی بر غایب ، در حق الناس است نه حق اهللا               -ترجمه  
حـق اهللا  [ = ل بر دو حـق  اگر دعوای مدّعی ، مشتم  . حقوق الهی مبنی بر تخفیف است ، چرا که خداوند از احقاق حقوق خود بی نیاز است                  

] کـه حـق اهللا اسـت    [باشد ، مانند دزدی ، صدور حکم غیابی نسبت به مال دزدی شده جایز است ولی نسبت به بریدن دسـت              ] و حق الناس    
  .جایز نمی باشد 

    ضمیمه کردن قسم به بیّنه-ب
کانت لموکِّله ، أو للمولّی علیه فال یمین علیه ، و           إن کانت الدعوی لنفسه ، ولو       )  علی بقاء الحقّ     هو تعجب الیمین مع البیّن    ( 

  .یسلّم المال بکفیل إلی أن یحضر المالک ، أو یکمل و یحلف مادام المدّعی علیه غائباً 
  اقامـۀ بیّنـه بـر بقـای حـق     غایب واجب است که مدّعی عالوه بردر صورتی که مدّعی برای خودش طرح دعوا کند در مورد ادعا بر                -ترجمه  

طفل و دیوانـه طـرح دعـوا    : ، قسم نیز بخورد ، ولی اگر مدعی برای موکّل خود یا برای کسی که تحت والیت اوست مانند     ] عهده منکر   بر[
کند ، بر مدّعی ، قسم خوردن واجب نیست و در این فرض ، مالِ برداشته شده از اموال غایب توسـط کفیـل بـه مـدّعی تـسلیم مـی شـود تـا                  

و مادام که مدّعی علیه غایب است ، خود مالک یا مولّی علیه ، قـسم                . حاضر شود و یا موّلی علیه کامل گردد         ] کّل  مو[= هنگامی که مالک    
  .می خورد ، و اگر مدّعی علیه حاضر شود ، قسم خوردن بر آنها واجب نیست 

    ادّعا بر میّت ، طفل و دیوانه-ج
أمّا علی المیّت فموضع وفاق ، و أمّا علی الغائـب         )  والطفل أو المجنون     فی الشهادۀ علی المیّت   ( وکذا تجب الیمین مع البیّنه      

 المؤمی إلیها فی النصّ و هو أنّه ال لسان له للجواب فیـستظهر الحـاکم بهـا ؛ إذ                    هوالطفل والمجنون فلمشارکتهم له فی العلّ     
  .یق المسألتین ، ال من باب القیاساب اتّحاد طریحتمل لو حضر کامالً أن یجیب باإلیفاء أو اإلبراء فیتوجّه الیمین ، و هو من ب

ایـن  . همچنین در جایی که مدعی ، علیه میّت و طفل و یا دیوانه ، اقامت شهادت کرده باشد افزون بر بیّنه ، سوگند نیز واجب است                         -ترجمه  
فل و دیوانه ، به جهتِ مشارکت این افراد بـا           حکم در مورد شهادت بر میّت ، مورد اتفاق فقها می باشد ، ولی در مورد شهادت بر غایب ، ط                    

میّت برای جواب دادن زبان ندارد ، پس حاکم بوسیلۀ قسم : میّت در علّتی که در روایت به آن اشاره شده می باشد و آن علت این است که   
حاضـر  ] بلوغ و عقـل     [  = در حال کمال    چون احتمال دارد که اگر طفل یا دیوانه         ] در مورد طفل و دیوانه      . [ دادن مدعی ، احتیاط می کند       

] ان دفـاع از خـود نـدارد         بـ چون فعالً ز  [ پس  . شود ، چه بسا جواب دهد که حقّ مدّعی پرداخته شده و یا خود او حقّش را بری کرده است                     
  .این استدالل به جهت اتحاد طریق و مالکِ دو مسأله است نه از باب قیاس باطل . شود  قسم ، متوجه مدعی می

  

  و هو أنّ المیّت ال لسان له مطلقاً فی الدّنیا ، بخالف المتنـازع ، فـیمکن مراجعتـه إذا              - مع فقد النصّ     –و فیه نظر ، للفرق      
  . حضر أو کمل و ترتیب حکم علی جواب ، بخالف المیّت ، فکان أقوی فی إیجاب الیمین ، فال یتّحد الطریق 

در مورد غایب ، طفل و دیوانه ، باید گفت میان طریق دو [ ود دارد ؛ زیرا عالوه بر نبودن روایت   ولی در استدالل یاد شده اشکال ج        -ترجمه  
زیـرا  ]  دیوانه و غایب   طفل ،  = [در دنیا زبان دفاع ندارد ، بر خالف مورد نزاع           ] هیچگاه  [ = زیرا میّت ، مطلقاً     . تفاوت وجود دارد    ] مسأله نیز   

ه آنهـا مـی دهنـد ، حکـم ، مترتـب              دیوانه کامل شوند ، امکان رجوع به آنها وجود دارد ، و بر جوابی کـ                اگر غایب حاضر شود و یا طفل و       
پس در مـورد میّـت ،   . شود بدون احتیاج بر قَسَم دادن مدّعی ، بر خالف میّت که به هیچ وجه نمی توان به او مراجعه کرد تا جواب دهد      می

  .د و در نتیجه ، طریق و مالک دو مسأله یکی نخواهد بود باش واجب دانستن قسم بر مدّعی قوی تر می
  

 الحتمال اإلبراء منـه و    هو قیل بالفرق و ثبوت الیمین فی الدین خاصّ        . وإطالقه یقتضی عدم الفرق بین دعوی العین و الدین          
د نقل الملک ممکن فی     و یضعّف بأنّ احتمال تجدّ    . غیره من غیر علم الشهود ، بخالف العین فإنّ ملکها إذا ثبت استُصحب              

  .الحالتین ، واالستظهار وعدم اللسان آتٍ فیهما 
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همچنین اطالق عبارت مصنف اقتضا دارد که میان ادعای عین و دیـن فرقـی نباشـد ، و در هـر دو صـورت ، عـالوه بـر اقامـه بیّنـه ،                       -ترجمه  
رق است و سوگند تنها در مورد دعـوای دینـی ثابـت اسـت ، و در                  میان آن دو دعوا ف    : ولی برخی از فقها گفته اند       . سوگند نیز واجب باشد     

زیرا احتمال دارد مدّعی ، ذمّه میّت را از دین بری کرده باشد و دیگر احتماالت ، بـدون اینکـه شـهود از                        . عین ، بیّنه ، به تنهایی کافی است         
 شـود ، بقـاء ملکیـت آن استـصحاب           شـهادت شـهود ثابـت     آنها مطلع باشند ، برخالف ادعای عین زیرا اگر ملکیت عین برای مدّعی توسط               

از مدعی به مدّعی    [ ، احتمال حصولِ نقل ملک      ] ادعای عین و دین     [ = در هر دو حالت     : ولی این دلیل تضعیف می شود به اینکه         . شود   می
نه نیز احتمال تملیک به مـدّعی در ادعـای       وجود دارد ، یعنی همان گونه که احتمال ابراء دین ، در ادعای دین وجود دارد ، همین گو                  ] علیه  

  .عین وجود دارد ، و از آن طرف ، رعایت احتیاط و زبان دفاع نداشتنِ مدّعی علیه ، در هر دو صورت جاری می باشد 
*** 

    تعارض ادعاها در اموال -گفتار ششم 
  مال در تصرف طرفین دعوا و هر یک مدعی تمام مال باشد . 1
) واقتـسماه     (نهما علی نفی اسـتحقاق اآلخـر        مکلّ  ) حلفا  ( فادّعی کلّ منهما المجموع و ال بیّنه        ) یدیهما  لو تداعیا ما فی أ    ( 

و لو حلف أحدهما و نکل اآلخر فهو للحالف ، فإن کانت یمینه بعد نکول صاحبه حلـف                  .  ، و کذا لو نکال عن الیمین         هبالسویّ
إن أقاما بیّنه و یُقضی لکلّ منهما ( یقسمانه ) و کذا ( قر إلی یمین أُخری لإلثبات  تجمع النفی واإلثبات ، و إالّ افتهیمیناً واحد

  . و اختالفهما بین تساوی البیّنتین عدداً وعدالهو ال فرق هنا . بناءً علی ترجیح بیّنه الخارج ) بما فی ید صاحبه 
، یعنی هر یک از آنها برای خود ، همۀ مالی را که در تصرف  ) اگر دو نفر ، آنچه را که در تصرف هر دوی آنهاست مدّعی باشد           (   -ترجمه  

هر دوی آنها است ، ادعا کند ، در حالی که برای هیچ یک بیّنه ای در کار نیست ، باید هر کدام بر نفی استحقاق دیگری سوگند بخـورد و                               
، ولی اگر یکی از آنها سوگند بخورد        ن سرباز زنند  هر دو از سوگند خورد    همچینن است اگر    . مال را به طور مساوی میان خود قسمت کنند          

ی دیگـری باشـد ، تنهـا یـک سـوگند            حال ، اگر سوگند او پس از خوددار       . شود  و دیگری خودداری ورزد ، مال از آنِ سوگند خورنده می          
اگـر سـوگند   [ =  غیر این صورت     در. می باشد   ] مجموع مال برای خودش     [ و اثباتِ   ] حقّ دیگری از آن مال      [ خورد که جامع میان نفیِ       می

همچنین در صورتی . ، برای اثباتِ تمام مال برای خودش به سوگندی دیگر نیاز است ] او پیش از خودداری دیگری باشد ، پس از امتناع او  
ست به دیگـری تعلـق    ، و حکم می شود که مالی که در تصرف هر یک از آنها ا              کنند   ، مال را میان خود قسمت می       که هر دو بینه اقامه کنند     

منظور از بیّنه خارج ، بیّنۀ کسی است که بر مال           . بیّنۀ خارج بر بیّنۀ داخل مقدم است        : گوید   البته این حکم بنابر نظریه ای است که می        . دارد  
عـدالت ، مـساوی     در این مورد فرقی نیست که بیّنۀ هر دو طـرف از جهـت تعـداد و                  . تصرف ندارد و منظور از بیّنۀ داخل ، عکس آن است            

  .باشند یا مختلف 
  مال از تصرف هر دو طرف دعوا خارج باشد . 2
 فإن امتنع حلف اآلخر و أُغرم لـه ؛           فذو الید من صدّقه من هی بیده مع الیمین و علی المصدق الیمین لآلخر ،              ) و لو خرجا    ( 

ولو أنکرهما . ا أو نکولهما ، ولهما إحالفه إن ادّعیا علمه لحیلولته بینه و بینها بإقراره األوّل ولو صدّقهما فهی لهما بعد حلفهم 
  .قدّم قوله بیمینه 

، صاحب ید ، کسی خواهـد بـود کـه شـخص سـوم ، کـه عـین در        ) اگر عینِ مورد نزاع از تصرف هر دو طرف دعوا خارج باشد        (   -ترجمه  
اق طرف مقابلش از آن عـین قـسم بخـورد و تـصدیق کننـده                 کند ، به شرط آنکه صاحب ید ، بر نفی استحق          دست اوست ، او را تصدیق می      

اری ورزد ، طـرف دیگـر دعـوا قـسم     پس اگر تـصدیق کننـده از قـسم خـوردن خـودد        . باید برای طرف دیگر قسم بخورد       ] شخص سوم   [=
ا تـصدیق و اقـرار ابتـدایی بـه          خورد و در نتیجه ، تصدیق کننده باید قیمت عین را به عنوان خسارت به وی بپردازد ، زیرا تصدیق کننده ب                      می

نفع یکی از طرفین ، میان طرف دیگر و عین مال، فاصله افکنده است و اگر شخص سوم هر دو طرف را تصدیق کند ، پس از آنکـه هـر دو                      
دد ، و   گـر بر نفی استحقاق دیگری قسم خوردند و یا از قسم خودداری ورزیدند ، هر دو صاحب ید خواهند شد و عـین ، از آنِ هـر دو مـی                             

علیه شخص سوم ادعا کنند که او می داند عینِ مال از آنِ کدام یـک              و در صورتی که هر یک از دو طرف دعوا         . میان آنها نصف می شود      
  .و اگر هر دو طرف را تکذیب کند ، قول او با قسم خوردنش مقدم می شود . از آنها است ، حق دارند او را سوگند دهند 

  

  .فی جمیع هذه الصور فهی لذی البیّنه مع یمینه ولوکان ألحدهما بیّنه 
    بر  افزون  بیّنه است حال ، در تمام این صور ، اگر یکی از طرفین بیّنه ای داشته باشد ، عین مال ، متعلق به طرفی خواهد بود که صاحب  -ترجمه 
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  .باید قسم نیز بخورد  
  

فمن خرج اسمه  ) هفالقرع( شهوداً ، فإن تساووا فیهما ) فاألکثر  ( هالعدالشهوداً ، فإن تساووا فی ) ولو أقاماها رجّح األعدل  ( 
. و کذا یجب الیمین علی من رجّحت بیّنته . حلف و أُعطی الجمیع ، فإن نکل أُحلف اآلخر و أخذ ، فإن امتنع قسّمت نصفین  

  . و فی األوّل میالً  عدم الیمین فیهما ، واألوّل مختاره فی الدروس فی الثانی قطعاًهو ظاهر العبار
در عدالت مساوی  و اگر دو بیّنه،  ) عادل تر است ترجیح داده می شود        ( شهودش  ) و اگر هر دو طرف بیّنه ، اقامه کنند ، طرفی که             (   -ترجمه  

د ، باید قرعه کشید و و اگر دو بیّنه ، هم در عدالت و هم در تعداد مساوی باشن      . باشند ، طرفی که شهودش بیشتر است ترجیح داده می شود            
و اگر از قسم خوردن خودداری ورزد ، طرف دیگر قـسم  . شود  هر طرفی که قرعه به نامش درآمد قسم می خورد و تمام عین به او داده می           

.  شـود  داده می شود ، و تمام مال را برمی دارد و اگر هر دو از قسم خوردن خودداری ورزند ، عین مال به دو نصف میـان آنهـا تقـسیم مـی                   
] قرعـه و تـرجیح بیّنـه    [ = ولی ظاهر عبارت مصنف در هر دو صـورت          . همچنین طرفی که بیّنه اش ترجیح پیدا می کند باید سوگند بخورد             

واجب نبودن سوگند است و وجوب قسم ، نظری است که مصنف در دروس در مورد قرعه قاطعانه بدان حکم کرده و در مورد ترجیح بیّنه               
  .ان داده است بدان تمایل نش

  مال در در دست یکی از طرفین دعوا باشد . 3
 ، سواء کان للمتشبّث بیّنه هإن لم یکن لآلخر بیّن   ) فالیمین علیه   ( أی تعلّق بها ، بأن کان ذا یدٍ علیها          ) و لو تشبّث أحدهما     ( 

 ، فلو هو إن کان له بیّن» ین علی من أنکر الیم« أی عن الیمین ؛ ألنّه منکر فیدخل فی عموم ) و ال یکفی بیّنته عنها ( أم ال 
  .نکل عنها حلف اآلخر و أخذ ، فإن نکل اُقرّت فی ید المتشبّث 

، یعنی فقط یکی از آنها بر عینِ مال دست داشـته باشـد ، در صـورتی کـه بـرای طـرف                        ) اگر مال در تصرف یکی از طرفین باشد         (   -ترجمه  
ای داشـته باشـد یـا     ، خواه کسی که عین در دست اوسـت ، بیّنـه   ] و عین مال از آنِ او می شود         [ است  سوگند بر او واجب     ( دیگر بیّنه نباشد    

داخـل  » الیمـین علـی مـن أنکـر          « زیرا وی منکر است ، پس در عموم روایت        . نداشته باشد ، و از بیّنۀ او از قسم خوردنش کفایت نمی کند              
بنابراین ، اگر از سوگند خوردن خودداری ورزد ، طرف مقابل ، قسم . بیّنه داشته باشد  ، هرچند   ] و تکلیفش سوگند خوردن است      [ شود   می

می خورد و عین را برمی دارد و اگر او نیز خودداری ورزد ، عین مال ، همچنـان در دسـت کـسی کـه مـال در تـصرفش مـی باشـد ، ثابـت                               
  .گذاشته می شود 

  

تقدّم بیّنه الداخل مطلقاً لما روی أنّ علیّاً قـضی          : فقیل  )  الحکم ألیّهما خالف     بیّنه ففی ( أی المتشبّث والخارج    ) ولو أقاما   ( 
الخارج مطلقاً عمالً بظاهر الخبر المستفیض ، من أنّ القول قول : بذلک و لتعارض البیّنتین فیرجع إلی تقدیم ذی الید ، و قیل 

تقدّم بیّنۀ الخارج إن شهدتا بالملک المطلق أو المسبّب أو بیّنته  : و قیل.  المدّعی الشامل لموضع النزاع ه بیّنهذی الید ، والبیّن
 الـداخل أیـضاً و توقّـف المـصنّف هنـا و فـی       همع تسبّبهما تقدّم بیّن:  الداخل قدّم و قیل ه بالسبب ، ولو انفردت به بیّن  هخاصّ

و فی شرح اإلرشاد رجّـح القـول        . هات  الدروس مقتصراً عی نقل الخالف ، و هو فی موضعه ؛ لعدم دلیل متین فی جمیع الج                
  .الثالث و هو مذهب الفاضلین و ال یخلو من رجحان 

، بیّنه اقامه کنند (، یعنی هم کسی که عین مال در تصرف اوست و هم کسی که عین مال در تصرف او نیست ) و اگر هر دو طرف (   -ترجمه  
بیّنۀ صاحب ید بر بیّنـۀ خـارج مقـدّم اسـت ،             : برخی گفته اند    ) . الف وجود دارد    در اینکه به نفع کدامیک حکم صادر شود ؟ میان فقها اخت           

 در رویـدادی ، بـه    )ع(، به دلیـل اینکـه امـام علـی    ] خواه به ملکیت مطلق شهادت دهند و خواه سبب آن را بالخصوص ذکر کنند         [ = مطلقاً  
ا هم تعارض کرده و یکدیگر را ساقط می کنند و در نتیجه ، بایـد بـه تقـدیم           دو بیّنه ب  : دلیل دیگر اینکه    . تقدیم بیّنۀ داخل حکم کرده است       

  .کسی که عین در دست اوست ، رجوع شود 
مقدم می شود ، بـه دلیـل عمـل بـه ظـاهر روایـت           ] به هر شکل ، شهادت داده باشند        [ = بیّنۀ خارج مطلقاً    : برخی دیگر گفته اند     ] قول دوم   [ 

. »شود ود دارد بیّنۀ مدّعی مقدم میکه بیّنه وج قول صاحب ید مقدم است ودر جایی         ایی که بیّنه وجود ندارد    در ج « : مستفیض که می گوید     
  . پس بر طبق این روایت ، بیّنۀ کسی که عین در دست او نیست ، مقدم می شود . و این روایت شامل مورد بحث نیز می باشد 

صورتی که هر دو بیّنه به مِلک مطلق یا به مِلک مقیّد به سبب ، شهادت بدهند ، و یا تنهـا بیّنـۀ              در  : برخی دیگر از فقها گفته اند       ] قول سوم   [   
  .خارج به سبب شهادت دهد ، بیّنۀ خارج مقدم می شود ، ولی اگر تنها بیّنه داخل ، بدان شهادت دهد ، صاحب ید مقدم می شود 

  .شود   که هر دو بیّنه به ملکِ مسبّب شهادت دهند ، بیّنه داخل نیز مقدم میدر صورتی: گروهی دیگر از فقها گفته اند ] قول چهارم [ 
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، زیـرا در  به نظر ما نیز توقـف مـصنف بجاسـت   . مصنف در این کتاب توقف کرده و در دروس ، تنها به نقل اختالف فقها اکتفا کرده است          
 ولی مصنف در کتاب شرح ارشاد قول سوم را ترجیح داده کـه بـا       این مسأله ، دلیلی که از جمیع جهات استوار و محکم باشد وجود ندارد ،              

  .قول عالّمۀ حلّی و محقّق حلّی نیز موافق است و به نظر ما نیز خالی از رجحان نمی باشد 
  کی مدّعی تمام مال و دیگری مدّعی نصف آن باشد یمال در تصرف هر دو باشد ولی . 4
لآلخـر  ) بعد یمین مدّعی النصف     ( نصفین  )  اقتسماها   هو ال بیّن   (  مشاعاً) ر النصف   ولو تشبّثا و ادّعی أحدهما الجمیع واآلخ      ( 

 بعـد التحـالف   هولو کان النصف المتنازع معیّناً اقتسماه بالسویّ     . من دون العکس ، لمصادقته إیّاه علی استحقاق النصف اآلخر           
 یدّعی کلّ منهما تعلّق حقّه به فال ترجیح ، بخالف هیر اإلشاعأنّ کلّ جزءٍ من العین علی تقد: فیثبت لمدّعیه الربع ، و الفرق 
  .ولم یذکروا فی هذا الحکم خالفاً ، وإالّ فال یخلو من نظر . المعین ؛ إذ ال نزاع فی غیره 

مدّعی باشـد و هـیچ    (ر مشاع به طو) اگر هر دو طرف دعوا بر مال ، ید داشته باشند ، ولی یکی از آنها تمام آن را و دیگری نصف آن را  (   -ترجمه  
، ) تقـسیم کننـد     ( به دو نـیم     ) سوگند خورد ، باید عینِ مال را میان خود          ( برای مدّعی کل    ) یک نیز بیّنه نداشته باشند ، پس از آنکه مدّعیِ نصف            

ه مدّعی کـلّ ، مـستحقّ نـصف دیگـر       بدون اینکه الزم باشد که مدّعی کل نیز برای مدّعی نصف سوگند بخورد ، زیرا مدّعی نصف ، قبول دارد ک                    
است ، ولی اگر نصف مورد نزاع ، معیّن باشد نه مشاع ، باید پس از سوگند خوردن هر دو ، آن را بطور مساوی میان خود تقسیم کنند و در نتیجه ،        

  .شود و سه چهارم دیگر ، به مدّعی کل می رسد  برای مدّعیِ نصف ، یک چهارم مال ثابت می
نصف مشاع با نزاع در نصف معین ، این است که در صورت اشاعه ، هر کدام از طرفین ، مدّعی تعلّـق حقّـش بـه هـر جزیـی از عـین                                فرق نزاع در    

فقهـا در  . است ، از این رو برای یک طرف ، ترجیحی وجود ندارد ، بر خالف نزاع در نصف معیّن ، چون در نصفِ دیگر ، نزاعـی وجـود نـدارد                                
  . ندارند ، وگرنه ، می توان در حکم یاد شده ، اشکال کرد این حکم ، اختالفی 

  

 فمدّعی الکـلّ     ألنّ فی ید مدّعی النصف النصف ،      )  فهی للخارج علی القول بترجیح بیّنته ، و هو مدّعی الکلّ             هولو أقاما بیّن  ( 
ن استقالل ید مدّعی النصف علیه ، فإذا  ؛ لما ذکرناه مهخارج عنه و علی القول اآلخر یقسم بینهما نصفین کما لو لم یکن بیّن

  . حکم بها ه بیّنهولو أقام أحدهما خاصّ. رجّحت بیّنته به أخذه 
شود ، بنابر قول بـه   ، بیّنه اقامه کنند ، عین ، متعلق به کسی است که خارج محسوب می         ] مدّعی کلّ و مدّعی نصف      [ = اگر هر دو طرف     (   -ترجمه  

زیرا مدّعی نصف، نصفِ مـال را در دسـت دارد ، پـس مـدّعی کـلّ از آن                    .  گردد ، و در اینجا خارج ، مدّعی کلّ است            اینکه بیّنۀ خارج مقدّم می    
باید عین مال ، میان آنها به دو نیم تقـسیم شـود ، هماننـد آنجـا کـه بیّنـه ای در کـار                         ] ترجیح بیّنۀ داخل  [ = وی بنابر قول دیگر     . نصف خارج است    

 مدّعی نصف ، به طور استقالل ، بر نصف ید دارد ، از این رو وقتی بیّنۀ او به سبب استقالل دست او بـر نـصف تـرجیح داده             نیست ، زیرا گفتیم که    
ولی اگر تنها یکی از دو طرف ، بیّنه اقامه کند ، بر اساس بیّنۀ او حکـم مـی                    . گیرد و نصف دیگر برای مدّعی کلّ باقی می ماند           شود ، نصف را می    

  .جه ، اگر فقط مدّعیِ کل ، بیّنه اقامه کند ، تمام عین از آنِ او می شود و اگر مدّعیِ نصف ، بیّنه اقامه کند ، عین تنصیف می شود شود و در نتی
   مال در تصرف شخص سوم باشد  .5
 فللمستوعب هبیّنیه ما فصّل و لآلخر إحالفهما و لو أقاما لفیترتّب ع) ولو کانت فی ید ثالث و صدّق أحدهما صار صاحب الید ( 

 ، و یقضی لمن خرج بیمینه ، فإن امتنع حلف اآلخر ، هالنصف ، و تعارضت البیّنتان فی اآلخر ، فیحکم لألعدل فاألکثر فاقرع
 ، فلمـدّعی الکـلّ اثنـان و لمـدّعی           هیقسّم علی ثالث  : و قیل   . فإن نکال قسّم بینهما ، فللمستوعب ثالثۀ أرباع و لآلخر الربع            

 ، کـضرب  ه ، فیقسّم علی طریق العول علی حسب سهامهما و هی ثالث  هت فی أجزاء غیر معیّن    ه وقع  ألنّ المنازع  النصف واحد 
  .الدیّان مع قصور مال المفلس 

، و  ) شـود    اگر عین مال در دست شخص سوم باشد و او یکی از طرفین دعوا را تـصدیق کنـد ، آن طـرف ، صـاحب یـد محـسوب مـی                               (   -ترجمه  
و اگر هـر دو  .  تفصیل بیان شد ، بر آن مترتب می شود و طرف دیگر ، حق دارد طرفِ مورد تصدیق و شخص سوم را سوگند دهد                        احکامی که به  

شود و بیّنۀ دو طرف در نصف دیگـر مـال ، تعـارض و همـدیگر را سـاقط مـی           طرفِ دعوا بیّنه اقامه کنند ، برای مدّعی کلّ ، نصف مال ، ثابت می              
و اگر در عدالت مساوی باشند پس از آن ، به نفع طرفـی کـه   . د در مرحلۀ اول به نفع طرفی که بینه اش عادل تر است حکم شود بنابراین بای . کنند  

و اگر در تعداد بیّنه نیز مساوی باشند پس از آن ، با قرعه ، به نفـع کـسی کـه اسـمش خـارج مـی شـود همـراه بـا          . بیّنه اش بیشتر است ، حکم شود    
، از سوگند نکول کردند  حکم می شود ، حال اگر از سوگند خوردن سرباز زند ، طرف دیگر ، سوگند می خورد و اگر هر دو                  سوگند خوردنش ،  

  . در نتیجه ، سه چهارم مال برای مدعیِ کل و یک چهارم آن برای مدعی نصف خواهد بود . نصفِ مورد نزاع، میان آنها تقسیم می شود 
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پس باید دو قسمت آن را به مدّعیِ کل و یک قسمت آن را به               . ارض بیّنه ها ، عین مال به سه قسمت تقسیم می شود             در تع : برخی از فقها گفته اند      
نصف مشاع و از آنجا که مجموعِ مال مشتمل بر دو نصف است و              [ = مدّعی نصفِ داد ، به دلیل اینکه نزاع میان آنها در اَجزاء غیر معیّن واقع شده                 

به مذهب اهل تسنن در باب ارث تقسیم کـرد ،   » عول  «   به شیوۀ     -  یعنی سه قسمت      -ین مال را میان آنها بر حسب مجموع سهام          ، باید ع  ] نه بیشتر   
چنانکه اگر دارایی مفلّس وافی به ادای دیون طلبکارانش نباشد ، باید طلبِ طلبکاران را مخلوط کرد و اموال مفلس را میان آنها تقـسیم کـرد و بـه                    

  .که طلبکاران دارند به همۀ آنها نقص و ضرر وارد کرد نسبت طلبی 
  

وکلّ موضع حکمنا بتکافؤ البیّنات أو ترجیحها بأحد األسباب إنّما هو مع إطالقها أو اتّحاد التـاریخ و لـو کـان تـاریخ إحـدی                          
  .البیّنتین أقدم قدّمت لثبوت الملک بها سابقاً فیستصحب 

دهنده در صورتی است که   در نتیجه تساقط آنها و یا ترجیح بیّنۀ یک طرف بواسطۀ یکی از اسباب ترجیح    حکم به تعارض بیّنۀ دو طرف و        -ترجمه  
بیّنۀ هر دو طرف از نظر ذکر تاریخِ ملکیت در شهادتشان مطلق باشد و یا تاریخشان یکی باشد، ولی اگر تاریخ بیّنۀ یک طرف جلوتر باشـد ، همـان    

   .شود  نون نیز همان ملکیت ، استصحاب می آن بیّنه ، ملکیتِ سابق ثابت شده است ، پس اکبیّنه مقدم می شود ، زیرا بر اساس
  

هذا إذا شهدتا بالملک المطلق أو المسبّب أو بالتفریق ، أمّا لو شهدت إحداهما بالید واالُخری بالملک ، فإن کان المتقدّم هـو                       
ی ترجیح أیّهما قوالن للشیخ و توقّف المصنّف فی الدروس مقتـصراً            و إن انعکس فف   . الید رجّح الملک ؛ لقوّته و تحقّقه اآلن         

  .علی نقلهما 
شهادت دهند ، یا هر دو به ] بدون ذکر سبب ملکیت [ = تقدیم بیّنه در مسأله یاد شده در صورتی است که بیّنۀ دو طرف ، به ملکیت مطلق       -ترجمه  

امّا اگـر بیّنـۀ یکـی از طـرفین ، بـه      . ب ، شهادت دهند     کیت مطلق و دیگری به ملکیت مسب      لملکیت ، با ذکر سبب آن ، شهادت دهند و یا یکی به م             
ای کـه تـاریخش جلـوتر اسـت ، بـر تـسلط داشـتن                تسلط داشتن بر مال و بیّنه دیگری ، به ملکیت داشتن بر آن ، شهادت دهد ، در صورتی که بیّنه                    

ون باشد ، ملکیت داشتن ، ترجیح داده می شود ، بـه جهـت قـوّتِ آن ، چـون ملـک ،                   شهادت داده باشد و تاریخ شهادت به ملکیت داشتن هم اکن          
 اگر فرض ، بـرعکس . افزون بر اینکه در حال حاضر ملکیت ، محقق است . صراحت در ملکیت دارد ولی تسلّط داشتن صراحت در ملکیت ندارد      

ن است ، ید باشد ، در اینکه کدام یـک را بایـد تـرجیح داد ؟ شـیخ                     و آن که تاریخش هم اکنو      د، ملک باش  شود یعنی آن که تاریخش مقدم است      
  .طوسی دو قول دارد و مصنف در کتاب دروس توقف و به نقل دو قولِ شیخ طوسی اکتفا کرده است 

*** 

   تقسیم اموال میان شرکا–گفتار هفتم 
 ، و یدخلها اإلجبار ها ردّ ألنّها ال تفتقر إلی صیغوهی تمییز أحد النصیبین فصاعداً عن اآلخر ، و لیست بیعاً عندنا و إن کان فیه

. لوازم یدلّ علی اختالف الملزوماتو یُلزمها ، و یتقدّر أحد النصیبین بقدر اآلخر ، والبیع لیس فیه شی ء من ذلک ، و اختالف ال
عدها بعوض مقدّر بالتراضـی      ملک اآلخر عنه ب    هو اشتراک کلّ جزءٍ یفرض قبلها بینهما اختصاص کلّ واحد بجزء معیّن و إزال             

ها بالتفرّق قبل القـبض فیمـا       ن للشریک بها و عدم بطال     ه فی عدم ثبوت الشفع    هو تظهر الفائد  . لیس حدّاً لبیع حتّی یدلّ علیه       
  .یعتبر فیه التقابض فی البیع ، و عدم خیار المجلس و غیر ذلک 

نـزد مـا   . م از سهم دیگری در صورتی که مال ، میان دو یا چند نفر مشترک باشد                تقسیم عبارت است از جدا کردن یکی از دو یا چند سه             -ترجمه  
اجبـار کـردن توسـط    ] 2[به صیغۀ خاصی نیـاز نـدارد و   ] 1[زیرا قسمت کردن . الزم باشد  امامیّه تقسیم ، بیع نمی باشد ، هرچند در تقسیم ، ردّ مال ، 
شریک حق ندارد از قـسمت  [ = م کردن راضی نباشد ، و همین قسمت را الزم می سازد حاکم شرع در آن راه دارد ، هرچند شریک دیگر به تقسی   

، یکی از دو سهم باید به همان اندازۀ سهم دیگر باشد ، در حالی که در ] در آنجا که دو نفر به طور مساوی شریک باشند  . 3[ و  ] خودش برگردد   
. اسـت   ] خود تقسیم و بیع     [ = حاکی از اختالف در ملزومها      ] خصوصیات  [ =  الزمها   و اختالف در  . بیع هیچ یک از این خصوصیات وجود ندارد         

درست است که در تقسیم ، هر جزیی از مال که فرض شود ، قبل از قسمت کردن ، میان شرکا مشترک است و پس از قسمت کردن ، هر یـک از                     
گر ، با رضایت ایشان در برابـر عـوض معـیّن ، از آن جـزء مـشخص سـلب             کند و مالکیت شریک دی    شرکا به جزیی معیّن از مال اختصاص پیدا می        

  :سه مورد ظاهر می شود فایدۀ بیع نبودنِ تقسیم ، در.لزم بیع شمرده شدن آن باشد مستردد ، امّا اینها تعریف بیع نیست، تا تحقق آنها درتقسیم ،گ می
  د ؛وجود نمی آیه واسطه تقسیم کردن برای شریک ، حق شفعه به ب .1 

   با جدا شدن شرکا پیش از قبضِ سهمشان ، تقسیم باطل نمی شود ؛] بیع صرف [ =   در مواردی که تقابض در بیع شرط است  .2
   .هیچ کدام از شرکا خیار مجلس ندارند و دیگر از احکام بیع   .3
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    تقسیم اجباری-الف 
  نبودن ضرر و ردّ در تقسیم . 1

 الـشقص بهـا عنـه       هنقص قیمـ  . و المراد بالضرر    .  و ال ضرر و ال ردّ        هتمس شریکه القسم   لو ال  هو یجبر الشریک علی القسم    
: عدم االنتفاع به منفرداً و قیل       :  و قیل    همطلق نقص القیم  : منضمّاً ، نقصاً فاحشاً علی ما اختاره المصنّف فی الدروس و قیل             

   . واألجود األول هعدمه علی الوجه الذی کان ینتفع به قبل القسم
، شـریک دیگـر      به شریک دیگر در پی نداشته باشد       اگر شریک ، درخواستِ تقسیم کند و هیچ ضرری و ردّ مالِ خارجی از یک شریک                 -ترجمه  

مقصود از ضرر ، آن است که قیمت سهم از قیمت آن در حال انضمامش به سهم شریک بواسطۀ قسمت شـدن بـه                   . به تقسیم کردن اجبار می شود       
مقصود از ضرر ، مطلـق نقـصان قیمـت سـهم            : اند  برخی گفته . هی کاسته شود ؛ بنابر آنچه مصنّف در کتاب دروس برگزیده است             مقدار قابل توج  

مقـصود از ضـرر ، اسـتفاده        : برخی دیگر از فقها گفته اند       . بواسطه تقسیم کردن است ، خواه به حدّ نقصانِ فاحش برسد و خواه به آن مقدار نرسد                  
مقصود از ضرر آن است که از آن سهم ، پـس از قـسمت        : است و عدّه ای نیز گفته اند        ] پس از قسمت کردن     [ =  در حال انفراد     نبردن از آن سهم   

  .ولی به نظر ما معنای اوّل بهتر است . کردن بهره ای که پیش از قسمت کردن از آن بُرده می شود ، برده نشود 
  متضمّن پرداخت عوض نباشد. 2

 أی عوضٍ خارجٍ عن المال المشترک من أحد الجانبین لم یجبر الممتنع منهما ؛ الستلزامه المعاوضۀ علی جزءٍ ولو تضمّنت ردّاً
  .من مقابله صوریٍّ أو معنویٍّ و هو غیر الزم 

ی یکـی از طـرفین   از سـو ] مال اضـافه  [ = اگر تقسیم کردن ، متضمّن ردّ باشد ، یعنی متضمّن پرداخت عوضی خارج از مال مورد شرکت    -ترجمه  
زیرا پرداخت آن مال ، مستلزم معاوضه بر جزیی از سهم طرف         . باشد ، نمی توان شریکی را که از تقسیم امتناع می ورزد به قبولِ تقسیم اجبار کرد                  

  .ای لزوم ندارد  مقابلش می شود ، خواه جزء صوری و خواه جزء معنوی ، در حالی که چنین معاوضه
  متضمّن ضرر نباشد. 3

والضرر فی هذه المذکورات یمکن اعتباره      ) لو کان فیها ضرر ، کالجواهر و العضائد الضیّقه و السیف            ( و کذا ال یجبر الممتنع      
  .بجمیع المعانی عدا الثالث فی السیف ، فإنّه ینتفع بقسمته غالباً فی غیره مع نقصٍ فاحش 

توان به قبول تقسیم ، مجبور        یکی را که از قسمت کردن امتناع می ورزد ، نمی          همچنین در صورتی که در قسمت کردن ضرری باشد ، شر            -ترجمه  
ضرر در این مثالها را می توان به تمام معـانیِ چهارگانـۀ ضـرر ، در نظـر گرفـت ، جـز                        . ساخت ، مانند تقسیم جواهرات و دکانهای تنگ و شمشیر           

شود مانند استفاده از      کاربردهای شمشیر ، بهره برده می       غالباً از آن در غیر     زیرا در صورت تقسیم کردن آن،     . معنای سوم در خصوص مثال شمشیر       
  .آن به جای چاقو با نقصانی فاحش که در قیمت آن به وجود می آید 

    تقسیم منافع-ب
ا یصّح قسمته إجابته ، سواء کان ممّ) جاز ، و لم یجب ( باألجزاء أو بالزمان ه  المنفعهو هی قسم ) هالمهایا( فلو طلب أحدهما 

فی أحدهما ففسخ اآلخر أو هـو       جوز لکلّ منهما فسخها ، فلو استو       ال یلزم الوفاء بها ، بل ی       هو علی تقدیر اإلجاب   . إجباراً أم ال    
  . الشریک ه حصّهکان علیه اُجر

 تقسیم منفعتِ مال مشترک به حسب اجزای مال و یعنی موافقت کردن شرکا بر   » مهایاۀ  « )  را درخواست کند     همهایا( بنابراین اگر یکی از شرکا        -ترجمه  
یا به حسب زمان چنین درخواستی جایز است ، ولی پذیرفتن آن واجب نیست و فرقی ندارد که مال مشترک از اموالی باشد که تقسیم اجباریِ آن صحیح     

در صورت پذیرفتن ایـن درخواسـت ، وفـا کـردن بـه تقـسیم       است یا از چنین اموالی نباشد ، مثل آنکه متضمن ضرر یا ردّ مال خارجی و یا عوض باشد و   
بنابراین ، اگر یکی از آنها استیفاء منفعت کند و شریکش آن را فسخ کند ، . مهایاتی الزم نیست ، بلکه بر هر یک از شرکا جایز است که آن را فسخ کند 

  .شود که اجرت سهم شریکش را بپردازد   بر استیفاکننده واجب میو یا همان کسی که استیفاء منفعت کرده فسخ کند ،
    کیفیت تقسیم سهام-ج

 إن اختلفـت ،  هو إذا عدّلت السهام باألجزاء إن کانت فی متساویها کیالً أو وزناً أو ذرعـاً أو عـدداً بعـدد األنـضباء ، أو بالقیمـ              
 لتمییز  همع التراضی الموجب   » هالقسم«  ، لصدق    هکاألرض و الحیوان واتّفقا علی اختصاص کلّ واحد بسهم لزم من غیر قرع            

  .  الردّ و غیرها هالحقّ ، وال فرق بین قسم
، متـر ،  وسیلۀ کیل ، وزنه صورت پذیرد زمانی که سهام بر حسب اجزاء ب ] مثلی  [ = در صورتی که قسمت کردن در مال متساوی االجزاء            -ترجمه  

زمـین  : صورت پذیرد مانند ] قیمی =  [جایی که تقسیم کردن در مالِ مختلف االجزاء       ذرع و یا شمردن به تعداد سهام تعدیل و تقسیم شود و نیز در               
 بـدون اینکـه بـه     ،به سهمی اختصاص یابنـد ، آن تقـسیم  و شرکا توافق کنند که هر کدام     . و حیوان ، و سهام بر حسب قیمت تعدیل و تقسیم گردد             
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باشـد   که موجب جدا شدنِ حق هر کدام می  کند که تقسیمی از روی رضایت واقع شده       یزیرا در اینجا ، صدق م     . قرعه احتیاج باشد الزم می گردد       
  . و در این حکم ، میان تقسیم به ردّ و غیر آن تفاوتی نیست . 
    قرعه کشی-د

ـ         هو إالّ یتّفقا علی االختصاص اُقرع بأن یکتب أسماء الشرکاء أو السهام کلٌّ فی رقع                هصور و تُصان ویؤمر من لم یطّلع علی ال
  . بإخراج إحداها علی اسم أحد المتقاسمین أو أحد السهام ، هذا إذا اتّفقت السهام قدراً 

 بدین گونه که اسم شرکا و یا اسـم سـهام ، هـر کـدام      اگر شرکا بر اختصاص یافتن هر یک به سهمی توافق نکنند ، باید قرعه کشی شود ،        -ترجمه  
ی داشته شود و به کسی که از ماجرا بی خبر است گفته شود که یکی از کاغذها را بـه اسـم یکـی از               روی کاغذی نوشته شود ، و این کاغذها مخف        

  .این کیفیت قرعه کشی ، در جایی است که سهام از نظر مقدار با هم مساوی باشند . شرکا یا یکی از سهام بیرون آورد 
  

اسمون و إالّ الحاکم ، و تُکتب أسماؤهم ال أسماء السهام حذراً مـن              و لو اختلفت قسّم علی أقلّ السهام و جعل لها أوّلٌ یعیّنه المتق            
  .، و هکذا  الثانی إن کانوا أکثرا من اثنینالتفریق ، فمن خرج اسمه أوّالً أخذ من األوّل و أکمل نصیبه منها علی الترتیب ، ثمّ یخرج

ام تقسیم کنند و برای سهام تقسیم شده ، شـمارۀ اوّلـی قـرار دهنـد و سـهام      ولی اگر با هم مختلف باشند ، باید مال را به کمترین مقدار سه            -ترجمه  
 تا آخر ، شماره گذاری کنند و شمارۀ اوّل را خود شرکا تعیین کننـد و اگـر نـشد ، حـاکم تعیـین کنـد و پـس از آن ، نـام            3 و   2بعدی را به شماره     

پس نام هر کس کـه اوّل درآمـد شـمارۀ اوّل از قـسمتها را بگیـرد و بـه                     . یی بیفتد   شرکا در برگ ها نوشته شود نه نام سهام ، مبادا میان قسمتها جدا             
تکمیل نماید ، سپس اگر شـرکا بـیش از دو           ] قسمتهای بعدیِ آن ، که شماره گذاری شده بردارد تا حقش را             [ = ترتیب ، نصیبش را از آن قسمتها        

  . تا پایان سهام ادامه دهند نفر بودند ، برگ دوم را بیرون آورند و همچنین قرعه کشی را
  

  .  عی ردّ اعتبر رضاهما بعدها ، و إالّ فال هثمّ إن اشتملت القسم
و بـه دادن مـالِ خـارجی توسـط          در باشد ، پس از قرعه کشی باید هـر         تقسیم کردن مستلزم ردّ مال خارجی ، از شریکی به شریک دیگ           حال ، اگر    -ترجمه  
  نیست ،رضایت آنها پس ازقسمت کردن شرط ] ، به ردّ مال خارجی محتاج نباشداگر قسمت کردن= [ وگرنه ن توسط دیگری راضی باشدگرفتن آیکی و

   ظهور اشتباه در قسمت کردن-ه 
 ه حلـف اآلخـر ألصـال      هو لو ادّعاه أی الغلط أحدهما و ال بیّنـ         .  أو باطالع المتقاسمین بطلت      هببیّنه  و لو ظهر غلط فی القسم     

  .  و إن نکل عین الیمین حلف المدّعی إن لم یقضَ بالنکول و نُقضت هلقسم فإن حلف تمّت اهالصحّ
شـود ولـی اگـر     اگر معلوم شود در تقسیم ، اشتباهی صورت گرفته است ، خواه بواسطۀ بیّنه و خواه با اطالع خود شرکا ، تقسیم باطـل مـی             -ترجمه  

چون قـول او موافـق بـا اصـل اسـت و اصـل ،       . باشد ، باید شریک دیگر قسم بخورد یکی از شرکا ادعا کند اشتباهی رخ داده و بیّنه ای هم نداشته              
پس اگر قسم خورد تقسیم تمام می باشد ولی اگر از قسم خوردن خودداری ورزد ، باید مـدّعی ،                    . صحّت تقسیم است ، بنابراین او منکر می باشد          

  .دن ، حکم صادر نمی شود و پس از قسم خوردن مدّعی تقسیم باطل می شود قسم بخورد ، بنابراین مبنا که به مجرد نکولِ منکر از قسم خور
    موارد بطالن تقسیم -و

 ، و هو إفراد کـلّ       ه القسمۀ باقی  ه ال یخلّ إخراجه بالتعدیل فال نقض ألنّ فائد        هو لو ظهر فی المقسوم استحقاق بعض معیّن بالسویّ        
 نُقضت القسمۀ ؛ ألنّ ما یبقی لکلّ واحد ال یکـون بقـدر حقّـه ، بـل یحتـاج                     هسب و إالّ یکن متساویاً فی السهام بالن       هحقّ علی حد  

  . حینئذٍ لم تقع برضاء جمیع الشرکاء هو کذا لو کان المستحقّ مشاعاً ألنّ القسم . هأحدهما إلی الرجوع علی اآلخر و تعود اإلشاع
یگری است و آن سهم به طـور مـساوی در سـهام شـرکا واقـع شـده       اگر روشن شود که در مال تقسیم شده سهم مشخصی ، حقّ شخص د    -ترجمه  

هام شرکا جدا شود ، به تقسیم عادالنۀ سهام شرکا خللـی وارد نمـی شـود ، در ایـن صـورت ، تقـسیم باطـل              سباشد ، که اگر آن سهم مشخص ، از          
ک از شرکا به طور جداگانه ولـی اگـر آن سـهم        نیست ، زیرا فایده تقسیم ، حاصل شده و باقی است و آن عبارت است از مشخص شدن حق هر ی                    

. معیّن به طور مساوی در سهام شرکا به نسبت سهم هر شریک قرار نگرفته باشد بلکه به طور غیرمساوی قرار گرفته باشد ، تقـسیم باطـل مـی شـود                            
مقدار حقّـش نخواهـد بـود ، بلکـه یکـی از             زیرا پس از خارج ساختن سهم مشخص از سهام شرکا ، آنچه برای هر یک از شرکا باقی می ماند ، به                       

-شرکا احتیاج دارد که به شریک دیگر رجوع کند و در نتیجه ، شرکت ، در سهم شریکی که مال غیر ، کمتر در آن واقع شده است دوباره برمـی                         

زیـرا در ایـن صـورت ،    . ود و همچنین در صورتی که سهمی که حق دیگری است به طور مشاع در سهام شرکا باشد ، تقسیم باطل مـی شـ               . گردد  
  .ت تقسیم با رضایت تمام شرکا ، دو شریک و شخص سوم که قهراً شریک شده است ، نبوده اس

  
*** 
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  فصل دوم

  شهادت
  

   شرایط شاهد –گفتار اول 
  بلوغ. 1

و أن یجتمعوا علـی     مطلقاً بشرط بلوغ العشر سنین      :  علی الجراح مالم یبلغ النفس ، و قیل          هالبلوغ ، إالّ فی الشهاد    : و شرطه   
والمراد حینئذٍ أنّ شرط البلوغ ینتفی و یبقی ما عداه مـن             . همباح ، و أن ال یتفرّقوا بعدالفعل المشهود به إلی أن یؤدّوا الشهاد            

.  للدعوی و بعض الشهود لبعضٍ ، و غیرهما ه الشهاده ، و مطابقهالشرائط التی من جملتها العدد و هو اثنان فی ذلک و الذکوریّ
فالظاهر أنّها  : هو أمّا العدال  . ولکن روی هنا األخذ بأوّل قولهم لو اختلف والتهجّم علی الدماء فی غیر محلّ الوفاق لیس بجیّد                  

 األفعال و التروک    ه ، واعتبار صور   ه غیر کافی  هو المروء .  التقوی   هغیر متحقّقه ؛ لعدم التکلیف الموجب للقیام بوظیفتها من جه         
  . فی اشتراط اجتماعهم علی المباح تنبیه علیه و. ال دلیل علیه 

خـواه  : انـد   بالغ بودن ، مگر در شهادت بر جراحتِ وارد شده ، در صورتی که به مـرگ نینجامـد ؛ برخـی گفتـه                       : شرایط شاهد عبارتند از       -ترجمه  
 شهود بر کارِ مباحی گرد آمده باشند و پس از وقـوع  منجر به مرگ بشود و خواه نشود ، مشروط بر اینکه شاهد ، به سنّ ده سالگی رسیده باشد ، و                

در شهادت بر جراحـت بـا جمـع    : منظور مصنف این است که . امری که شاهد آن بوده اند ، تا وقتی که بر آن شهادت دهند ، پراکنده نشده باشند          
  یعنـی دو نفـر بـودن در    -تعـداد : ها عبارتنـد از  ز آن بودن این سه شرط ، شرط بلوغ منتفی است و سایر شرایط به قوت خود باقی هستند که برخی ا                   

 شهادت بچۀ [ =   مذکر بودن ، مطابقت شهادت با ادعای مدّعی ، مطابقت شهادتِ خودِ شهود با یکدیگر و غیر آن ، ولی در این مورد                        -شهادت بر زخم    
و هجوم آوردن برای ریختن خون در جایی که مـورد اتفـاق    . روایت شده که اگر سخن آنها مختلف باشد اوّلین سخن آنها گرفته می شود           ] نابالغ  

امّا در مورد عدالت ، ظاهر این است که در بچۀ نابالغ عدالت تحقق نمی یابد ، زیرا تکلیفـی کـه موجـب انجـام دادن               . فقها نیست ، نیکو نمی باشد       
کند ، و دلیلـی بـر شـرط کـردن رعایـت صـورت               لت کفایت نمی  وظایف عدالت از جهت تقوا باشد وجود ندارد و مروّتِ تنها نیز برای تحقق عدا              

و اینکه مصنف گِرد آمدن اطفال بر امر مباح را شرط کرد نه عدالت را ، اشاره به همین است که عدالت       . ظاهری واجبات و محرّمات وجود ندارد       
   .در اطفال تحقق نمی یابد 

  عقل. 2
لو دار جنونه قبلت شهادته مفیقاً بعد العلم باسـتکمال فطنتـه فـی التحمّـل                 المجنون حال جنونه ، ف     هو العقل فال تقبل شهاد    

  .وفی حکمه األبله و المغفَّل الذی ال یتفطّن لمزایا االُمور . واألداء 
، شـهادت   دری ، اگر دیوانگی او ادواری باش      آ. بنابراین ، شهادت دیوانه در حال دیوانگی پذیرفته نمی شود           . شاهد باید عاقل باشد       -ترجمه  

او در حالت افاقه پذیرفته می شود ، به شرط اینکه قاضی یقین کند که او ، در زمانی کـه نـاظر جریـان بـوده و نیـز در زمـان ادای شـهادت ،            
تواند توجـه پیـدا کنـد در حکـم           فردا اَبْله و نیز شخصی که به جزئیات و خصوصیات امور نمی           . دارای ادراک و هوشیاری کامل بوده است        

  . انه است و شهادتش پذیرفته نمی شود دیو
  اسالم. 3

 الکافر و إن کان ذمّیاً و لو کان المشهود علیه کافراً علی األصحّ التّصافه بالفسق و الظلم المـانعین مـن         هواإلسالم فال تقبل شهاد   
 و للصدوق حیث قبل شهادتهم      هضعیف هلملّتهم و علیهم استناداً إلی روای     ه   أهل الذمّ  هخالفاً للشیخ حیث قبل شهاد     . هقبول الشهاد 

  .علی مثلهم و إن خالفهم فی الملّه کالیهود علی النصاری 
و بنابر قول صحیح تـر ، حتـی اگـر کـسی      .   پذیرفته نمی شود      - اگر چه کافر ذمّی باشد       –بنابراین شهادت کافر    . شاهد باید مسلمان باشد       -ترجمه  

زیرا کافر ، متـصف بـه فـسق و ظلـم اسـت ، و ایـن دو صـفت ، از پـذیرفتن                  . باز هم اسالم شرط است      که علیه او شهادت داده می شود کافر باشد          
ماننـد مـسیحی ، بـه نفـع مـسیحی      [ ولی شیخ طوسی با این نظر ، مخالف است و شهادت اهل ذمّه را به نفع همکیشانشان         . شهادت او مانع می شوند      

مرحوم شیخ به روایتی که به نظر ما از نظر سـند ضـعیف اسـت اسـتناد کـرده و                     . نشان پذیرفته است    ، و نیز شهادت اهل ذمّه را علیه همکیشا        ] دیگر  
هرچند شاهد بـا مـشهودٌ علیـه در دیـن       . شیخ صدوق نیز با آن نظر مخالف است ، زیرا شهادت اهل ذمّه را علیه کافری مثل خودشان پذیرفته است                     

  .مسیحی باشد مخالف باشد ، مانند اینکه یکی یهودی و دیگری 
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 ه عند عدم عدول المسلمین فتقبل شهاد      هو ال تقبل شهادۀ غیر الذمّی إجماعاً و ال شهادته علی المسلم إجماعاً إالّ فی الوصیّ               
و یمکن أن یرید اشتراط فقد المسلمین مطلقاً بناءً علی تقدیم المستورین و الفاسقین الذین ال یستند فسقهما إلی    . الذمّی بها   
أظهرهما : و فی اشتراط السفر قوالن .  و یضعف باستلزامه التعمیم فی غیر محلّ الوفاق ه فی التذکره هو قول العالّمالکذب ، و

 هو األشهر العدم ، فإن قلنا به فلیکن بصور   . ه عمالً بظاهر اآلی   هو کذا الخالف فی إحالفهما بعدالعصر ، فأوجبه العالّم        . العدم  
   ». الَ نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذَا قُرْبَی وَ الَنَکْتُمُ شَهَادَۀَ إِنَّا إذاًَ لَمِنَ الĤْثِمینَ  «:باهللا  بأن یقوال بعدالحلف هاآلی

و نیـز شـهادت او علیـه        ] حربی ؛ به سود یا بر زیان ذمّـی دیگـر            [ = و امّا در مورد کافر حربی ، به اجماع فقها شهادت کافر غیرذمّی                -ترجمه  
ان پذیرفته نمی شود ، مگر در مورد وصیّت ، در وقتی که دو نفر مسلمانِ عادل وجود نداشته باشند ، که در این صورت ، شهادت کافر    مسلم

نـه مـسلمان عـادل یافـت     [ = البته امکان دارد مصنف در عبارتش اشتراط نبودنِ مسلمان را به طور مطلـق           . ذمّی به وصیّت ، پذیرفته می شود        
 البته فاسقی که فـسقش بـه        –و این احتمال بنابراین مبناست که مسلمانِ مجهول الحال و فاسق را             . قصد کرده باشد    ] لمان فاسق   شود و نه مس   

ولـی ایـن قـول تـضعیف        .  می باشد    نیز»  الفقها   هتذکر«   بر کافر ذمی مقدم بداریم و این ، قولِ عالّمۀ حلّی در               -جهت دروغگویی او نباشد     
آیا . الزمه اش آن است که قبول شهادتِ مسلمان فاسق و مجهول الحال در جایی که مورد اتفاق فقها نیست ، تعمیم دهیم                  : شود به اینکه   می

. در پذیرفته شدن شهادت ذمّی شرط است که وصیّتِ موصی در سفر باشـد ؟ دو قـول وجـود دارد ، کـه ظـاهرترینش عـدم اشـتراط اسـت                          
م دادن دو نفر کافر ذمّی باید پس از وقت عصر باشد ؟ عالّمه حلّـی آن را واجـب دانـسته اسـت ، بـه      همچنین اختالف است در اینکه آیا قس      

حال ، اگر ما به قول عالّمه قایل شویم ، باید قسم آنها به شـکلی کـه در آیـه    . دلیل عمل به ظاهر آیه ، ولی قول مشهورتر عدم وجوب است  
ما این حقّ را بـه هـیچ قیمتـی نمـی فروشـیم هـر چنـد پـای                    :  به نام خداوند چنین بگوید       آمده ، باشد به این صورت که پس از قسم خوردن          

  .کنیم، که اگر کتمان حقّ کنیم در این صورت از گناهکاران خواهیم بود  خویشاوند در کار باشد و شهادت الهی را کتمان نمی
  تشیّع . 4

  .قاً مقلّداً کان أم مستدالًّ  غیراإلمامی مطلهواإلیمان و هو هنا الوالء ، فال تقبل شهاد
شـود ،    بنابراین ، شهادت غیر دوازده امـامی پذیرفتـه نمـی          .  است   )ع(و نیز مؤمن باشد ، مقصود از ایمان در اینجا داشتنِ والیتِ ائمّه              -ترجمه  

دش باشد و یـا اینکـه خـودش از روی    خواه از فرقه های دیگر شیعه باشد و یا از اهل تسنن ، و خواه اعتقادش از روی تقلید از پدران و اجدا                 
  .دلیل ، به اشتباه ، آن مذهب را برگزیده باشد 

   عدالت .5
   :ه التقوی و المروّه تبعث علی مالزمه راسخقسانیّه نه و هی هیئهوالعدال

 ، عدالت بـا سـه چیـز از    عدالت و آن حالت روحی ثابت و پایداری است که انسان را همیشه بر رعایت تقوا و مروّت وادار می کند             -ترجمه  
  :بین می رود 
  .ارتکاب گناه کبیره چه آن را تکرار کند و چه یکبار انجام دهد  
  اصرار کردن بر گناه صغیره 
  ترک مروت 

 أقـرب منهـا إلـی    ه ، و هی إلی سبعمئ    ه مطلقاً و هی ما توعّد علیها بخصوصها فی کتاب أو سنّ           ه و تزول بالکبیر    -ارتکاب گناه کبیره    
   .هعبوسسبعین 
 الـزور و عقـوق      ه والقذف والفرار من الزحف و شـهاد       هو شرب المسکر والسرق   ه   والدیاث هالقتل والربا و الزنا و اللواط و القیاد       : ومنها  

 ه الرحم و أکل مال الیتیم و خیانه وقطیعه والیمین الفاجره والنمیمهالوالدین واألمن من مکر اهللا والیأس من رَوح اهللا والغصب والغیب
 ه والرشو هو ضرب المسلم بغیر حقّ وکتمان الشهاد      ) ص(عن وقتها والکذب خصوصاً علی رسول اهللا        ه  الکیل والوزن و تأخیر الصال    

ـ                ه إلی الظالم و منع الزکا     هوالسعای  بقطـع   بـه    و المحار  ه و تأخیر الحجّ عن عام الوجوب اختیاراً والظهار و أکل لحم الخنزیـر و المیت
  . عّد علی ذلک کلّه ، و غیره الطریق واسحر ، للتو

 أمراهللا تعـالی و نهیـه ، و   هالذنوب کلّها کبائر و نسبه الطبرسی فی التفسیر إلی أصحابنا مطلقاً نظراً إلی اشتراکها فی مخالف: وقیل  
  ..... هکذا  ، و هإلی النظر ه باإلضافه إلی الزنا و إن کانت کبیره باإلضافه إلی ما هو أعظم منه ، کالقُبله بعضها صغیراً باإلضافهتسمی
 به عذاب بیم داده شده باشد و تعداد آنها به هفتصد نزدیک تر              )ص(گناه کبیره آن است که بر خصوص آن در قرآن یا سنت پیامبر              -ترجمه  

رساندن مرد و [ = یادت آدم کشی ، رباخواری، زنا ، لواط ، ق  : مواردی که ذکر می شود از گناهان کبیره هستند          . است تا به هفتاد و یا هفت        
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رساندن مردی را به زن خود برای [ = ، دیاثت   ] زن نامحرم به هم برای انجام زنا و یا رساندن مرد و پسری را به هم رساندن برای انجام لواط                     
بـه زن یـا مـرد مـسلمان         ، نوشیدن مسکرات ، دزدی ، نسبت دادن زنـا یـا لـواط               ]انجام زنا و یا رساندن مردی را به پسر خود برای انجام لواط            

پاکدامن ، گریختن از میدان جنگ شرعی ، شهادت دادن بر امری که خالف حقیقت است ، عاق پدر و مادر واقع شدن ، آسوده نشـستن از            
 قـسم   ، ناامیدی از رحمت خداوند ، غصب مال مردم ، غیبت کردن ، سخن چینی کردن ،                ] در برابر گناهی که مرتکب شده       [          انتقام خداوند   

 نمـاز را از وقـت      ، خیانت در اندازه گیری با پیمانه و ترازو ،         ] به ناحق   [ دروغ خوردن ، بریدن از فامیل ها و خویشاوندان ، خوردن مال یتیم              
ن شـهادت ،  بر خدا و پیامبر ، مسلمانی را به ناحق زدن ، پوشـیده داشـت  ] دروغ بستن [  اداء آن عمداً به تأخیر انداختن ، دروغ گفتن خصوصاً     

تشبیه [= ی که حج بر او واجب شده ، ظهار رشوه ، تحویل دادن مسلمان به ظالم ، زکات ندادن ، به تأخیر انداختن اختیاری انجام حج از سال               
ه در سرقت مـسلّحان  [=مردار ، محاربه به طریق راهزنی ، خوردن گوشت خوک و ] کردن زن خود به پشت زنی که ازدواج با او حرام ابدی است     

به دلیل اینکه بر تمام آنهـا وعـده عـذاب داده شـده و غیـر از اینهـا نیـز                       ] این گناهان ، کبیره هستند      [ ، سحرکردن ،    ] خارج از شهر و روستا      
ر تفـسیر  تمامی گناهان ، کبیره هستند ، و این قول را طبرسی د       : برخی از فقها گفته اند      ] . گناهان دیگری وجود دارد که از کبائر می باشند          [

، به دلیل اینکـه همـۀ گناهـان         ]    بدون اینکه به نظر مخالفی از علماء اشاره کند          [  =      مجمع البیان به علماء امامیّه به طور مطلق نسبت داده است            
 به گنـاهی اسـت      نسبت] صغیره بودنشان   [ اند ،    برخی از گناهان که صغیره نامیده شده      . در اینکه مخالفت با امر و نهی الهی است ، مشترکند            

که از آن باالتر است ، مانند بوسیدن زن نامحرم که نسبت به زنا صغیره است ، هرچند خودِ بوسیدن ، نـسبت بـه نگـاه کـردن بـه زن نـامحرم           
  .کبیره است و همچنین گناهان دیگر 

  

واإلصـرار إمّـا فعلـیّ      .  من الـذنب     هالکبیر و هی ما دون      هواإلصرار علی الصغیر   -عدالت با اصرار کردن بر گناه صغیره نیز زایل می شود            
و ال یقـدح تـرک      .  علی نوع أو أنواع من الصغائر ، أو حکمیّ و هو العزم علی فعلها ثانیاً بعد وقوعه و إن لم یفعل                       هکالمواظب

   الثـانی  انکلّ محتمـل و إن کـ       ؟   هء المرو هالسنن إالّ أن یؤدیّ إلی التهاون بها و هل هذا هو مع ذلک من الذنوب أم مخالف                
  . أوجه
مداومت بر انجام یک یا چند نوع : گناه صغیره گناهی است که از گناه کبیره پایین تر است و اصرار بر صغیره ، یا فعلی است ، مانند       -ترجمه  

هرچنـد هنـوز بـار    قصد انجام گناه برای بار دوم ، پس از انجام دادن گنـاه صـغیره      : از گناهان صغیره ، و یا حکمی است که عبارت است از             
ترک کردن مستحبات بـه عـدالت آسـیب نمـی رسـاند ، مگـر اینکـه تـرک آنهـا بـه سـبک شـمردن                         ] باید دانست   [   . دوم انجام نداده باشد     

و آیا در صورت سبک انگاشتن مستحبات ، ترک مستحبات از گناهان شمرده می شـود ، یـا اینکـه مخالفـت بـا مـروّت               . مستحبات بینجامد   
  .ود ؟ هر دو محتمل است ، هرچند احتمال دوم دلیل دارد محسوب می ش

  

 و هی التخلّق بخلق إمثاله فی زمانه و مکانه ، فاألکل فی السوق و الشرب هو یترک المروء    -عدالت با ترک مروّت نیز زایل می شود         
 ، ولـبس    هه والحکایات المـضحک    السخریّ هفیها لغیر سوقی إالّ إذا غلبه العطش ، والمشی مکشوف الرأس بین الناس ، و کثر               

و یختلـف األمـر فیهـا       . الفقیه لباس الجندی و غیره ممّا ال یعتاد لمثله بحیث یسخر منه و بالعکس و نحـو ذلـک یـسقطها                      
و ال یقدح فعل السنن و إن اسـتهجنها العامّـه وهجرهـا النـاس کالکحـل والحنّـاء       . باختالف األحوال واألشخاص واألماکن    

  . بغیرالراجح شرعاً هلبالد ، و إنّما العبروالحنک فی بعض ا
آراسته شدن و خو گرفتن به اخالق حسنۀ هم صنفانِ خود در آن زمان و در آن مکـان کـه نـزد او شـخص                          : مروّت عبارت است از       -ترجمه  

گر آنکه عطـش بـر او غلبـه    شود ، م  از این رو ، خوردن و آشامیدن در بازار برای غیربازاری ترک مروّت محسوب می              . دیگری وجود دارد    
، زیاد حکایـت خنـده آور تعریـف         ] برای خنداندن مردم        [کرده باشد ، همچنین سر برهنه میان مردم راه رفتن ، زیاد مسخره بازی درآوردن                

 آن کـار از فقیـه   از کارهایی که برای فقیه متعارف نیست ، بـه طـوری کـه   ] مانند رژه رفتن[ کردن ، پوشیدن فقیه لباس سپاهی را و غیره آن       
خـالف  . کنـد  مورد استهزا ، قرار گیرد ، و یا به عکس شخص سپاهی لباس فقیه را بپوشد و مانند این موارد که همگی عـدالت را زایـل مـی       

بایـد دانـست انجـام مـستحبات ، بـه مـروّت آسـیب        . کند مروّت با اختالفِ حاالت شخص و مراتب اشخاص و اختالفِ مکانها ، تفاوت می   
کشیدن سرمه در چشم توسط مـردان ، حنـا گذاشـتن            : رساند، هرچند عامۀ مردم آن را قبیح بشمارند و آنها را ترک کرده باشند ، مانند                   نمی

مالک در خالف مروّت آن است که فعل ، شرعاً رجحان و محبوبیـت نداشـته باشـد و       . به ریش و دست و آویختن حَنَک در برخی از بالد            
  . آن را در زمان و مکانی که فرد در آن قرار دارد ، قبیح بشمارند عرف مردم نیز ارتکاب
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  حالل زادگی.  6
و إنّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله شرعاً ، فال اعتبار بمن تناله .  ولد الزنا ولو فی الیسیر علی األشهر ه المولد فتردّ شهادهوطهار

  . األلسن و إن کثرت مالم یحصل العلم
. از این رو ، بنابر قول مشهورتر شهادت زنازاده ، حتی اگر در مقدار کمی از مـال باشـد ، ردّ مـی شـود               . ید حالل زاده باشد     شاهد با   -ترجمه  

بنابراین به آنچه در مورد زنازاده بـودن کـسی بـر سـر              . البتّه شهادت زنازاده در صورتی مردود است که حال او از نظر شرع ثابت شده باشد                 
  .ند گویندگان زیاد باشند اعتنا نمی شود ، البته اگر کثرت و شهرت آن در بین مردم ، سبب یقین به زنازاده بودن وی نشود زبانها افتاده هرچ

  مورد تهمت نباشد. 7
 الشریک لشریکه هفال تقبل شهاد.  بضمّ التاء و فتح الهاء ، و هی أن یجرّ إلیه بشهادته نفعاً أو یدفع عنه بها ضرراً هوعدم التُهَم

 الوصیّ فی متعلّق وصیّته و ال یقدح فی ذلک مجرّد دعـواه  ه و ال شهاده المشارکهفی المشترک بینهما بحیث یقتضی الشهاد   
 الغرمـاء  ه ، و ال مع شهادۀ من ال تثبت بها ؛ ألنّ المانع ثبوت الوالیۀ الموجبۀ للتهمۀ بإدخال المال تحتها و ال شـهاد              هالوصای

  . للنفع ه فی هذه الفروض جالبهو الشهاد.  علیه هعبده علی القول بملکه ، لالنتفاع بالوالیللمفلّس و المیّت و السیّد ل
با شـهادت خـود ، بخواهـد نفعـی را بـرای خـود تحـصیل کنـد و یـا            : شاهد باید مورد تهمت نباشد ، مقصود از تهمت آن است که               -ترجمه  

شریکش ، نسبت به مالی کـه میـان آنهـا مـشترک اسـت ، بـه طـوری کـه اگـر             بنابراین شهادت شریک به نفع      . ضرری را از خود دور سازد       
همچنین شهادت وصیّ راجع به آنچه بدان وصیت شـده          . شهادت وی پذیرفته شود ، بقای شراکت میان آنها را اقتضا کند پذیرفته نمی شود                

همراه با شهادت کسی که وصـایت بـا شـهادت وی      ولی در پذیرفتن شهادت ، صرف ادعای وصیّت و یا ادعای وصایتِ             . پذیرفته نمی شود    
ثابت نمی شود مانند شهادت دو زن ضرری ندارد ، زیرا آنچه از قبول شهادت مانع است ، ثبوت والیت از ناحیه وصایت است کـه موجـب                            

بر اینکـه فـالن مـال از        وی می خواهد مال را تحت والیت خود داخل کند و شهادت طلبکاران              : قرار گرفتن در معرض اتهام است به اینکه         
تعلـق بـه بنـدۀ مـن اسـت پذیرفتـه       اموال مفلَّس یا میّت است و باید میان ما تقسیم شود و نیز شهادت مولی به نفع بنـده اش کـه فـالن مـال ، م               

اع ببرد ، چرا که هر چه بنده می تواند مالک چیزی شود ، زیرا وی با والیت داشتن بر بنده می خواهد انتف          : شود ، البته بنابراینکه بگوییم       نمی
  .شهادت در این مواردِ چهارگانه ، جلب کننده نفع برای شاهد است . پس مولی در محل تهمت می باشد . بنده دارد از آنِ موالیش است 

  

ن بهـا   سق شهود دینٍ آخر ؛ ألنّهم یـدفعو       فو غرماء المفلّس ب   .  خطأً   ه بجرح شهود الجنای   ه العاقل هفشهاد: وأمّا ما یدفع الضرر     
و شهادۀ الزوج بزنا .  الوصیّ والوکیل بجرح الشهود علی الموصی والموکّل هو شهاد.  ، و یمکن اعتباره فی النفع هضرر المزاحم

  .زوجته التی قذفها لدفع ضرر الحدّ 
پـدر ، فرزنـد ،   =  [شـهادتِ عاقلـه    -1: کند و به همین دلیل پذیرفته نمی شود ، عبارتند از و امّا شهادتهایی که از شاهد دفع ضرر می         -ترجمه  

 -2. جنایتکار ، بر فاسق بودن شـهودی کـه بـر جنایـتِ خطـاییِ جنایتکـار شـهادت داده انـد                       ] مرد بالغ و عاقل و ثروتمند از خویشان پدری          
اتهام هستند که می خواهنـد  زیرا طلبکاران مورد    . اند  شهادت طلبکارانِ مفلَّس بر فاسق بودن شهودی که بر بدهی داشتن مفلَّس شهادت داده             

 شهادت وصـی و     -3. با شهادتشان ضرر مزاحمتِ طلبکاران دیگر را دفع کنند ، البته ممکن است این را مثالی برای جلب منفعت قرار دهیم                      
ش کـه وی   شهادت شوهر به عنوان شاهد چهارم بر زنـا دادن زنـ  -4. وکیل بر فاسق بودن شهودی که علیه موصی و موکل شهادت داده اند   

  .را قذف کرده ، برای اینکه حدّ قذف نخورد 
  

 ، والوارث لمورّثه بدین و إن کان مشرفاً علی التلف ما لم یرثـه  ه الصدیق لصدیقه مقبوله ، فإنّ شهادهو ال یقدح مطلق التهم    
  . ر ما اُخذ لهمذین و یتعرّضوا لذک علی اللصوص إذا لم یکونوا مأخوه رفقاء القافلهقبل الحکم بها ، و کذا شهاد

زیرا شهادت رفیق به نفع رفیقش ، پذیرفته می شود ، همچنین شهادت وارث بـه                . البته هر نوع تهمتی به قبول شهادت ضرر نمی زند             -ترجمه  
ز صـدور   نفع مورثش به اینکه وی مبلغی را به کسی قرض داده است ، حتی اگر مورث در آستانۀ مرگ باشد ، البته بـه شـرط اینکـه پـیش ا                              

همچنـین شـهادت دادنِ اهـل قافلـه علیـه دزدان ، بـه قبـول                 . حکمِ حاکم به واسطۀ شهادت وارث ، مورث نمرده و وارث ارث نبـرده باشـد                 
شهادت آسیب نمی زند ، البته در صورتی که خود اهل قافله را دزد نزده باشد و یا اگر هم دزد زده باشـد بـه آنچـه از آنهـا دزدیـده شـده ،                               

  . نشوند متعرّض
وفـی  .  فی الشهادۀ وقت األداء ، ال وقت التحمّل فلو تحمّلها ناقصاَ ثمّ کمل حین األداء سمعت                  هوالمعتبر فی الشروط المعتبر   

  . عدمه ه اشتراط استمرارها إلی حین الحکم قوالن اختار المصنّف فی الدروس ذلک و یظهر من العبار
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.  پذیرفتن شهادت ، فراهم بودن آنها در هنگام ادای شهادت است نه در هنگام تحمّـل شـهادت                    مالک فراهم بودن شرایطِ معتبر در       -ترجمه  
از این رو ، اگر در حالی تحمل شهادت کند که برخی از شرایط شهادت را واجد اسـت ، و سـپس بـه هنگـام ادای شـهادت ، همـۀ شـرایط                

 زمان صدور حکـم ، الزم اسـت یـا    بودن شرایط شهادت از زمان ادای آن تاو در اینکه آیا دارا . فراهم باشد ، شهادت وی پذیرفته می شود        
] لمعـه  [= ؟ دو قول وجود دارد ، مصنف در کتاب دروس استمرار داشتن شرایط تا زمان حکم را معتبر دانسته است ، ولی از عبارت اینجا            نه

  .داند  استفاده می شود که استمرار آن را معتبر نمی
*** 

  انع پذیرش شهادت  مو-گفتار دوم 
  دشمنی در امور دنیوی . 1

 هو لو کانت العداو.  و بالعکس أو بالتقاذف ه و إن تتضمّن فسقاً ، و تتحقّق بأن یعلم منه السرور بالمساءه الدنیویّهو تمنع العداو
 یقذفه و یخاصمه و لو شـهد         العدل علیه بأن   همن أحد الجانبین اختصّ بالقبول الخالی منها ، و إالّ لَمَلَک کلّ غریم ردّ شهاد              

( ال تتضمّن فسقاهلعدوّه قُبل إذا کانت العدوا    (العدوّ    ؛ ه فإنّها غیر مانعه عن الدینیّهو احترز بالدنیویّ.  له ه بالشهاده النتفاء التهمً
  . المؤمن علی أهل األدیان ، دون العکس مطلقاً هلقبول شهاد

 شود ، هرچند فسقی را برای شاهد در برنداشته باشد ؛ دشمنی بدین گونه تحقق می یابد کـه  دشمنی دنیوی مانع از قبول شهادت می  -ترجمه  
و نیز با دشنام دادنِ طرفین ] از شادمانی یکی ، دیگری غمگین گردد      [ = با غمگین شدن یکی ، در دیگری شادمانی ظاهر شود و به عکس ،               

شود و اگـر شـهادت را در ایـن مـوارد              طرفی که فاقد دشمنی است ، پذیرفته می        اگر دشمنی تنها از طرف یکی باشد ، شهادتِ        . به یکدیگر   
اگـر دشـمن بـه نفـع     . نپذیریم ، هر بدهکاری تسلّط می یابد که شهادت عادل ، علیه خود را با دشنام دادن و دشمنی کـردن بـا وی رد کنـد                      

، شهادتش پذیرفته می شود ، به دلیل اینکه بـا شـهادت دادن              دشمنِ خود شهادت دهد ، در صورتی که دشمنیِ شاهد متضمّن فسق او نباشد               
مصنف با آوردن قید دنیوی از دشمنی و کینۀ دینی احتـراز جـست ، چـرا کـه وجـود      . منتفی است ] ذی نفع بودن [ = به نفع دشمن ، تهمت    

شود  ذیرفته میپ] ... نند سُنّی ، مسیحی ، یهودی و      ما [زیرا شهادت مؤمن علیه پیروان ادیان دیگر      . کینۀ دینی، مانع از قبول شهادت نمی باشد         
  .پذیرفته نمی شود ] حتی شهادت مسلمانِ غیر شیعی علیه مسلمان شیعی [ = ولی عکس آن ، مطلقاً 

  کثیر السهو. 2
 هجو شـفاع  نر« :  کثیرالسهو بحیث ال یضبط المشهود به و إن کان عدالً ، بل ربما کان ولیّاً و من هنا قیل                     هو ال تقبل شهاد   

  » .ال تقبل شهادته من 
شهادت کسی که زیاد سهو می کند به طوری که مورد شهادت را نمی تواند ضبط کند پذیرفته نمی شود ، حتی اگر عـادل باشـد ،                              -ترجمه  

  ».مید داریم  به شفاعت کسی که شهادتش پذیرفته نمی شود ا«:بلکه چه بسا از اولیاء اهللا نیز باشد ؛ و از اینجاست که گفته شده 
  از پیش خود شهادت دادن. 3

و ال یصیر .  بالحرص علی األداء ه المتبرّع بإقامتها قبل استنطاق الحاکم ، سواء کان قبل الدعوی أم بعدها ؛ للتُهمهو ال شهاد
  .و فی إعادتها فی غیر ذلک المجلس و جهان . بالردّ مجروحاً ، فلو شهد بعد ذلک غیرها قبلت 

، خواه پیش   شود   شهادت می دهد ، پذیرفته نمی      ین شهادت کسی که تبرّعاً پیش از آنکه حاکم از وی بخواهد سخنی بگوید ،              همچن  -ترجمه  
البتّه بـا ردّ شـهادتِ متبـرّع ،         . گیرد  از طرح دعوی باشد یا پس از آن ؛ زیرا با نشان دادن حِِرص بر ادای شهادت ، در معرض تهمت قرار می                      

دیگر شهادت بدهد ، از وی پذیرفتـه        بنابراین ، اگر پس از آن ، در موردی        . دیگر مورد جَرح و قدح قرار نمی گیرد         وی نسبت به رویدادی     
 شـهادت بدهـد ، آیـا از وی    ]، با رعایت شرایط شهادتش در آن ردّ شده بود[داد کهحال ، اگر در مجلس دیگری برای همان روی. می شود   

  .وجود دارد پذیرفته می شود یا نه ؟ دو احتمال 
*** 

    دیگر موارد شهادت-گفتار سوم 
  شهادت متبرّع در حقّ اهللا. 1

؛ ه فال یمنع الحِسبه والصوم بأن یشهد بترکها و یعبّر عنها ببیّنه والزکاه کالصال) إالّ أن یکون فی حقّ اهللا تعالی (و التبرّع مانع
   .هالشهادألنّ اهللا أمر بإقامتها ، فکان فی حکم استنطاق الحاکم قبل 
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 شـهادت دادن بـر اینکـه فالنـی          :دانستیم از پیش خود شهادت دادن ، مانع از پذیرش شهادت است ، مگر در مورد حـق اهللا ، ماننـد                         -ترجمه  
که   -می نامند   ] دهد   بینه ای که برای رضای خدا شهادت می       [ = » بیّنه حِسبه   «  چنین شهادتی را     –، زکات و روزه را ترک کرده است         نماز

تبرّع مانع از پذیرش آن نمی شود ، زیرا خداوند متعال به اقامه شهادت امر فرموده ؛ و امـر خداونـد ، در حکـم درخواسـت شـهادت توسـط        
  .حاکم ، پیش از شهادت دادن خواهد بود 

  شهادت متبرّع در حق مشترک.  2
. ی و جهان  ففی ترجیح حقّ اهللا تعالی أو اآلدم-ص  والطالق و الخلع و العفو عن القصاه  کالعتق والسرق-و لو اشترک الحقّ 

 علی حکمه بـأن  هو لو ظهر للحاکم سبق القادح فی الشهاد. أمّا الوقف العامّ فقبولها فیه أقوی ، بخالف الخاصّ علی األقوی           
  .  لتبیّن الخطأ فیه  ) نقض (ثبت کونهما صبیّین أو أحدهما ، أو فاسقین أو غیر ذلک

  مانند آزاد کردن بنده که حق اهللا در آن ، عبادت بودنِ آن است                -رد شهادت ، حقّ مشترک میان حق اهللا و حق الناس باشد             اگر مو   -ترجمه  
و از این رو قصد قربت در آن شرط است و حق الناس در آن ، مالک بودنِ بنده است و شـهادت دادن بـر آزادی بنـده ، شـهادت بـر ضـرر                                    

حق اهللا به معـصیتِ زنـا نیفتـادنِ    [ ، طالق که ] حق اهللا ، بریدن دست دزد و حقّ الناس ، مال مسروق است          که[دزدیدن مال   . مالک وی است    
 و ]الناس ، فدیه و جدایی مـرد و زن اسـت   مرد و حق الناس ، مهریه و جدا شدن زن و مرد است ، خُلع که حق اهللا ، به گناه نیفتادن زن و حق          

د جنبۀ حق اهللا را ترجیح داد و در نتیجه ، شهادت تبرّعـی در آن پذیرفتـه شـود ، یـا بایـد جنبـۀ حـق                 بخشش از قصاص کرن در اینکه آیا بای       
الناس را ترجیح داد و در نتیجه ، شهادت تبرّعی در آن پذیرفته نشود ؟ دو احتمال وجود دارد و اگر مورد شهادت ، وقف عامّ باشـد ، قبـول            

ثالً فالن کس ، فرش را وقف بر مسجد کرده است قوی تر است ، چـون حـق اهللا بـودن آن                      کردنِ شهادت تبرّعی در آن که شهادت بدهد م        
گوید شهادت تبرعی در آن پذیرفته نمی شود ، چون حق الناس بـودن آن  روشن تر است ، بر خالف وقف خاص ، بنابر قول قوی تر که می            

  .ظاهرتر است 
د ، یا ه ای بوده است ، مثالً ثابت شود هر دو شاهد یا یکی از آنها بالغ نبوده اناگر حاکم ، پیش از صدور حکم بفهمد که در شهادت ، خدش

  .و باطل می شود ، چون خطا بودن آن،آشکار شده استیکی دیگر از شرایط مفقود بوده است ، حکم حاکم ، نقض هردوفاسق بوده اند، یا
  مستند شهادت. 3

 والقتل و الرضـاع     ه ، کاألفعال من الغصب و السرق      هیته فیما یکفی فیه الرؤی     العلم القطعی بالمشهود به أو رؤ      هو مستند الشهاد  
 إلی السمع فی الفعل أو سـماعاً فـی األقـوال نحـو العقـود         ه األصمّ ؛ النتفاء الحاج    هو تقبل فیه شهاد   .  والزنا واللواط    هوالوالد

و ال یـشهد أالّ  . رف الصوت قطعاً فیکفی علی األقـوی   أیضاً لیحصل العلم بالمتلفّظ ، إالّ أن یعهواإلیقاعات والقذف مع الرؤی 
 هو یکفی معرّفان عدالن بالنسب و یجوز أن تسفِر المرأ     . علی من یعرفه بنسبه أو عینه ، فال یکفی انتسابه له ، لجواز التزویر               

  .عن وجهها لیعرفها الشاهد عند التحمّل و األداء ، إالّ أن یعرف صوتها قطعاً 
  :دادن باید به استناد به یکی از سه امر زیر باشد   شهادت -ترجمه 
  علم قطعی به مورد شهادت 
غصب کردن ، دزدی ، کشتن ، شـیر دادن ،           : کند ، مانند کارهایی چون      دیدن ، در مواردی که برای ضبط مورد شهادت ، دیدن کفایت می             

  .ود ، زیرا در تحمل شهادت برای این افعال ، نیازی به شنیدن نیست  زنا و لواط ؛ در این موارد شهادت انسان کر نیز پذیرفته می ش زاییدن ،
عقود و ایقاعات و قذف همراه با دیدن تا گویندۀ الفاظ را بشناسد ، مگر آنکه : شنیدن در جایی که مورد شهادت اقوال شخص است ، مانند             

  . صوت به تنهایی کافی است به طور قطع صدا را بشناسد ، که در این صورت ، بنابر قول قوی تر شنیدنِ 
از این رو اگر در هنگـام شـهادت دادن ، شـخص خـودش را بـا          . شاهد ، جز علیه کسی که او را با نسب یا بشخصه می شناسد ، نباید شهادت دهد                   

بـه اسـتناد ایـن معرّفـی ،         من زید بن عمرو هستم ، برای شاهد جایز نیـست            : مثالً اگر کسی در محکمه بگوید       . کند  نسب معرّفی کند ، کفایت نمی     
برای تحمل شهادت و . و اگر دو شاهد عادل نسب مشهودٌ علیه را معرّفی کنند ، کافی است      .  وجود دارد     حیله   علیه او شهادت دهد ، زیرا احتمال        

  .ای زن او را به طور قطع بشناسدصدادای آن در مورد زن ، جایز است که زن ، صورت خود را باز کند تا شاهد او را بشناسد مگر اینکه شاهد ، از 
  ثبوت مدّعا با شیوع. 4
 ، و المراد بها هنا شیاع الخبر إلی حدٍّ یفید السامع الظـنّ              ه و هی استفعال من الفیض و هو الظهور والکثر         ه باالستفاض یثبتو  

وا عن عدد الـشهود المعـدّلین       نعم یعتبر أن یزید   . الغالب المقارب للعلم ، وال تنحصر فی عددٍ بل یختلف باختالف المخبرین             
  .لیحصل الفرق بین خبر العدل و غیره 
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. واژۀ استفاضه از باب استفعال بوده و از مادۀ فیض به معنی ظهور و کثرت مشتق شـده اسـت          . هفت مورد با استفاضه ثابت می شود          -ترجمه  
در تحقـق  .  گمان غالبی که نزدیک به علم است پدیـد آورد  و مقصود از استفاضه در اینجا شایع شدن خبر است به حدّی که برای شنونده ،        

آری ، شـرط  . کنـد  اضه ، عدد معیّنی در خبردهندگان شرط نمی باشد ، بلکه تعداد آنها با توجه به اختالف خبردهندگان ، تفـاوت مـی                   فاست
  .د است که خبردهندگان از دو نفر عادل بیشتر باشند تا میان شهودِ عادل با استفاضه فرق باش

  

 فـی   ه البیّن ه القاضی لعسر إقام   هالنسب والموت والملک المطلق والوقف والنکاح والعتق و والی         : هوالمشهور أنّه یثبت بها سبع    
  .هذه األسباب مطلقاً 

زاد شـدن  نسَب ، مرگ ، مطلقِ ملک ، وقف ، نکـاح ، آ :  هفت چیز ثابت می شود      استفاضه مشهور میان فقها این است که به واسطۀ         -ترجمه  
  .مشکل است ] در همۀ موارد و با همۀ اقسام بیّنه [ = زیرا اقامۀ بیّنه ، مطلقاً  .  )ع(و والیت قاضی ، و نصب وی از طرف امام

  

یشترط أن یحصل العلم و :  العلم أی مقاربته علی قولٍ قویّ و به جزم فی الدروس و قیل هو یکفی فی الخبر بهذه األسباب متاخم
 قولهما الظنّ و علی المختار ال یشترط العدالۀ و ال هطلق الظنّ حتّی لو سمع من شاهدین عدلین صار متحمّالً ؛ إلفادیکفی م: قیل 
و احترز بالملک المطلق عن المستند إلی سبب کالبیع ، فال یثبت السبب به ، بل          .  ؛ إلمکان استفادته من نقائضها       ه والذکور هالحریّ

بل فـی    بها کالبیع قُ    کاإلرث قُبل ، ولو لم یثبت      هو شهد بالملک و أسنده إلی سبب یثبت باالستفاض        الملک الموجود فی ضمنه ، فل     
  .أصل الملک ، ال فی السبب 

مصنف در دروس به همین قول جـزم        . بنابر قولی قوی ، در خبر دادن از این امور ، استفاضه ای که نزدیک به علم باشد ، کفایت می کند                         -ترجمه  
در اعتبـار  : برخی دیگر از فقها گفتـه انـد  . لم در اعتبارِ استفاضه ، باید علم پیدا شود نه گمانِ نزدیک به ع      : برخی از فقها گفته اند      . است  پیدا کرده   

ل کند ، حتی اگر شاهد ، خبر را از دو شاهد عـادل ، نـه از گروهـی زیـاد بـشنود ، تحمـ                     استفاضه ، حصولِ هر نوع گمان برای شنونده ، کفایت می          
کـه  [ کند ؛ ولی بنابر قولی که ما برگزیدیم         ، برای شاهد افادۀ ظنّ می     یرا قول آن دو نفر    ز. کنندۀ شهادت شمرده می شود و می تواند شهادت دهد           

خن افـرادی  ، آزاد بودن و مرد بودنِ آنان شرط نیست ، زیرا ظنّ نزدیک به علم را از س  ، عادل بودن خبردهندگان    ]  م است ظنّ نزدیک به علم ، الز     
  . که نقیض این اوصاف را دارند یعنی از فاسق ، بنده و زن نیز می توان به دست آورد 

، شود اسطۀ استفاضه ، سبب ثابت نمیاز این رو به و.   دوری گزید -  مانند بیع -مصنّف با آوردن قید ملک مطلق از ملکی که مستند به سبب باشد              
مـثالً  [ بنابراین ، اگـر شـاهد ، بـه ملـک ، شـهادت دهـد           . ، ثابت می شود     ] ملکیت موجود در ضمن بیع      =  [    بلکه تنها ملک موجود در ضمنِ سبب        

 و آن را به سببی که به واسطۀ استفاضه ثابت می شود ، نسبت دهد مانند ارث ، این شـهادت پذیرفتـه                         ،] کتاب ، از آنِ زید است       : شهادت دهد که    
 ثابـت  [ =شود مانند بیع ، شهادت ، در اصل ملک پذیرفته می شود ، نـه در سـبب         که به واسطۀ استفاضه ثابت نمی      می شود ؛ ولی اگر به سببی نسبت دهد        

  ] .د که وی از راه بیع مالک شده استنمی شو
  

 و فی االکتفـاء بکـلّ  .  و یدٌ و تصرّفٌ بالمنازع فهو منتهی اإلمکان ، فللشاهد القطع بالملک       هٌو متی اجتمع فی ملکٍ استفاض     
  . بالملک قول قویّ ه فی الشهادهواحد من الثالث

. اسـت   ] مدرکیت برای شـهادت شـاهد       [ هرگاه در ملکی استفاضه ، ید و تصرّف بدون منازع ، گرد آید ، اجتماع این سه طریق ، نهایت امکانِ                        -ترجمه  
  . تنهایی ، برای شهادت دادن به ملک ، قولی قوی است پس بر شاهد است که به ملکیت آن یقین کند و در اکتفا به هر یک از آن سه طریق به

   تحمل شهادت .5
 وَ ال یَـأبَ      «: لقولـه تعـالی      ه إذا دعی إلیها خصوصاً أو عموماً علی الکفای        ه الشهاد ه علی من له أهلیّ    هو یجب التحمّل للشهاد   

 ه ، فیأثم الجمیع لو أخلّوا به مع القدرهعلیه و علی اإلقام بالتحمّل و یمکن جعله دلیالً )ع (فسّره الصادق» الشُّهداءُ إذا مَا دُعُوا 
  . إذا لم یقم به غیره هفلو فقد سواه فیما یثبت به وحده ولو مع الیمین أو کان تمام العدد تعیّن الوجوب کغیره من فروض الکفای

دعوت عمومی یا خـصوصی بـه شـاهد شـدن دعـوت       شاهد شدن بر یک رویداد برای کسی که شایستگی شهادت را دارد در زمانی که با   -ترجمه  
 این آیـه را بـه        )ع( امام صادق  ».حضار شوند ، نباید خودداری ورزند      و چون گواهان ا     «:شود ، واجب کفایی است به دلیل فرمایش خداوند متعال           

بنابراین ، اگـر همـۀ مـردم بـا          . اب آورد   آیه را می توان ، هم دلیل بر وجوب تحمل شهادت و هم بر ادای آن به حس                 . تحمل شهادت تفسیر کردند     
  .قدرت داشتن بر تحمل شهادت ، به آن اخالل بورزند ، همگی گناهکارند 

در مواردی که مدعا با یک شاهد ، ولو با ضمیمۀ قسم ، ثابت می شود و یا یک نفر مکمّل عدد شهود می باشد ، اگر جـز آن یـک نفـر کـه بـرای                                      
د وجوبِ تحمل شهادت ، عینی می شود ، همانند واجبات کفایی دیگر در زمانی که غیر از یک نفر ، دیگـران      شاهد شدن اهلیت دارد ، کسی نباش      

  .برای انجام آن مبادرت نکنند
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  شهادت شخص الل.  6
 فـی   ه و أداؤه بعد القطع بمراده ولو بمترجمین عدلین ، ولیسا فرعین علیه و الیکفی اإلشـار                هو یصحّ تحمّل األخرس للشهاد    

  . الناطق هشهاد
شاهد شدن و شهادت دادن شخص الل ، پس از آنکه به مقصود او یقین حاصل شود ، صـحیح اسـت هرچنـد از طریـق دو متـرجم                                -ترجمه  

عادل باشد و آن دو مترجم ، نسبت به شخص الل ، شاهد فرع محسوب نمی شوند یعنـی ترجمـۀ آنهـا ، شـهادت بـر شـهادتِ الل محـسوب            
  . کند دنِ انسان قادر بر سخن گفتن ، اشاره کفایت نمیدر شهادت دا. شود  ینم

  

 إجماعاً ، سواء استدعاه ابتداءً أم ال علی األشهر إالّ مـع خـوف ضـررٍ غیـر مـستحقّ                    ه علی الکفای  هوکذا یجب األداء مع القدر    
الشاهد ال یطالبه به فینشأ هود علیه حقّ علی مشو احترز بغیر المستحقّ عن مثل ما لو کان لل      . الشاهد أو بعض المؤمنین      علی

  . ، فال یکفی ذلک فی سقوط الوجوب ؛ ألنّه ضرر مستحقّ همن شهادته المطالب
به اجماع فقها ادای شهادت با وجود قدرت بر آن واجب کفایی است و بنابر قول مـشهورتر ، خـواه ابتـدا مـدعی از او بـرای شـاهد                                 -ترجمه  

 مگر در صورتی که ترس از وارد آمدن ضرری ناروا به شاهد و یا دیگر مؤمنین وجـود داشـته             شدن دعوت کرده باشد و خواه نکرده باشد ،        
مصنّف با قید غیرمستحق از جایی دوری کرد که برای مشهودٌ علیه ، حقّی بر گردن شاهد باشد مانند دَیْـن کـه مـشهود علیـه آن را از                      . باشد  

چنین ضـرری بـرای    . دادن وی موجب می شود که مشهورعلیه آنرا از وی مطالبه کند، و شهادت   کندنمی  شاهد به خاطر ارفاق به او مطالبه        
زیـرا  . یعنی مطالبۀ مشهود علیه از شاهد ، سبب نمی شود که ادای شهادت بر شاهد واجب نباشـد    . سقوط وجوبِ ادای شهادت کافی نیست       

  .طلب کردن آن حق ، ضرری است که شاهد مستحق آن است 
  

فلو . داء مع ثبوت الحقّ بشهادته النضمام من یتمّ به العدد ، أو حلف المدّعی إن کان ممّا یثبت بشاهد و یمین و إنّما یجب األ
و لیس ألحدهما االمتناع بناءً علی االکتفاء بحلف المدّعی مع اآلخر ؛ ألنّ مـن مقاصـد     . طلب من اثنین یثبت بهما ، لزمهما        

  .اإلشهاد التورّع عن الیمین 
کند که با شهادت او حق ثابت شود ، به این گونه که شاهد دیگری که با او عـدد الزم در         دای شهادت در صورتی وجوب پیدا می      ا  -ترجمه  

گردد و یا قسم خوردن مدّعی به آن ضمیمه شود ، البته اگر مورد شهادت از مواردی باشد که با یک شاهد مرد و قسم مدّعی   شهود تمام می  
شود ، درخواست شهادت کند ، شهادت دادن بـر آنهـا الزم    رو ، اگر مدعی از نفری که حق ، به واسطه آنها ثابت می از این   . ثابت می شود    

کنـد ، از شـهادت دادن خـودداری         گردد ، و برای هیچ یک از آنها جایز نیست که به عذر اینکه قسم مدّعی با شاهد دیگـر کفایـت مـی                       می
  . احتیاط کردن در قسم خوردن می باشد، زیرا یکی از غرضهای شاهد گرفتن ،کند

  

ولو لم یکن إالّ واحد لزمه األداء إن کان ممّـا            . هکان الشهود أزید من اثنین فیما یثبت بهما وجب علی االثنین منها کفای            ولو
  تعریفـه إن خـاف بطـالن الحـقّ          الـشاهد وجـب علیـه      هولو لم یعلم صاحب الحقّ بـشهاد      . و إالّ فال    یثبت بشاهد و یمین ،      

  .شهادته  بدون
  .والیقیمها الشاهد إالّ مع العلم القطعی 

در مواردی که حق به واسطۀ دو نفر ثابت می شود ، اگر شهود بیش از دو نفر باشند ، شهادت دادن بر دو نفر از آنها واجب کفـایی                     -ترجمه  
دی باشد که بـا یـک شـاهد و قـسم ثابـت مـی شـود ،        است و اگر به جز یک نفر ، شاهد دیگری وجود نداشته باشد و مورد شهادت از موار        

اگـر  . ، شهادت دادن آن یک نفر واجب نخواهد بود        ]اگر مورد شهادت به دو شاهد نیازمند باشد       [ = شهادت دادن بر او واجب است وگرنه        
،  اگر سکوت کند و شهادت ندهد      اینکهو از طرف دیگر ، شاهد بترسد از         ] یا نه ؟    [ صاحب حق نمی داند که شاهد ، گواه واقعه بوده است            

  .حق مسلمانی ضایع گردد ، بر شاهد واجب است خود را معرّفی کند و بر آنچه دیده و شنیده گواهی دهد 
  عدم کفایت خط در شهادت.  8

: س   لمن أراه الشم   )ص(والیکفی الخطّ بها و إن حفظه بنفسه و أمن التزویر ولو شهد معه ثقۀ علی أصحّ القولین لقول النبیّ                  
   .ه و خاتمه استناداً إلی روایۀٍ شاذّه أقامها بما عرفه من خطّه وکان المدّعی ثقهإذا شهد معه ثق: علی مثلها فاشهد أو دع و قیل 

شاهد نباید جز از روی علمِ قطعی به مورد شهادت ، اقدام به ادای شهادت کند و مجـرّد وجـود نوشـتۀ قبلـیِ شـاهد دربـارۀ رویـداد              -ترجمه  
ظر بدون اینکه اکنون آن را در خاطر داشته باشد کفایت نمی کند ، هرچند خود شاهد آن خط را نگهـداری کـرده باشـد و از دسـت                              موردن

بُردن در آن محفوظ مانده باشد و بنابر صحیح ترینِ دو قول ، حتی اگر با شاهد ، شخص مورد اعتمادی شهادت بدهد نمی توان با استناد بـه                           
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یا بر مثل آن شهادت بده و یـا شـهادت           : به کسی که خورشید را به وی نشان داد ، فرمود            )ص( خاطر اینکه پیامبر اکرم      به. آن ، شهادت داد     
اگر همراه آن شاهد شخصی مورد اعتماد ، شهادت دهد و مدعی نیز موثق باشد ، شاهد می تواند : قول دیگر آن است که   . دادن را رها کن     

  .ش شناخته ، شهادت بدهد بدون اینکه اکنون به مورد شهادت قطع داشته باشد ، به دلیل یک روایت شاذ بر طبق آنچه از خط و مُهر خود
  

 بقول المدّعی إذا کان أخاً فی اهللا معهود الصدق فقد أخطأ فی نقله إلجماعهم علی عـدم             هو من نقل عن الشیعه جواز الشهاد      
 إلی أبی العزاقر بالعین المهملـۀ والـزای والقـاف           هانی العزاقری نسب   بذلک نعم هو مذهب محمّد بن علیّ الشلمغ        هجواز الشهاد 

 و   أنّ هذا الرجـل الملعـون کـان مـنهم أوّالً ،    ه علی من نسب ذلک إلی الشیعهو وجه الشبه .  لعنه اهللا    هوالراء أخیراً من الغال   
 ، فتبرّأت الشیعۀ منه ، و خـرج         هقاالت منکر  ثمّ غال ، وظهر منه م      ه و ذکر فیه هذه المسأل     »کتاب التکلیف «صنّف کتاباً سمّاه    
 ، فأخـذه الـسلطان وقتلـه فمـن رأی هـذا      ه علی ید أبی القاسم ابن روح وکیل الناحی  ه المقدس ه من الناحی  هفیه توقیعات کثیر  

ی الکتاب مـا  و ذکر الشیخ المفید أنّه لیس ف     .  و اُصولهم توهّم أنّه منهم ، و هم بریئون منه            هالکتاب و هو علی أسالیب الشیع     
   .هیخالف سوی هذه المسأل

 هرگاه مدّعی برادر دینی و به راستگویی معروف         –شهادت دادن با استناد به گفتۀ مدّعی        «: و فقیهی که از شیعه نقل کرده است که            -ترجمه  
آری این فتوا ، . ، اجماع دارد    ول مدّعی مۀ شهادت با استناد به ق     زیرا شیعه بر جایز نبودن اقا     .  ، در نقلش خطا کرده است        »  جایز است   -باشد  

.  شیعه بوده اسـت ، خداونـد او را لعنـت کنـد     ه  عزاقری منسوب به ابی العزاقر است و او از غال          -رأی محمدبن علی شلمغانی عزاقری است       
 و کتـابی نوشـت و نـام آن را کتـاب     علت اشتباه فقیهی که این فتوا را به شیعه نسبت داده ، این است که این مرد ملعون ، ابتـدا از شـیعه بـود              

آنگاه در مذهبش غلو کرد و از او نوشته ها و گفتـه هـای نادرسـتی صـادر شـد و در            . التکلیف نهاد و در آن کتاب ، این مسأله را ذکر کرد             
لشریف بـه دسـت ابـی القاسـم     نتیجه ، شیعه از او تبرّی جست و در مورد او نامه های زیادی از ناحیۀ مقدس امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه ا               

پس از آن ، هر که کتـاب شـلمغانی را دیـده    . ابن روح که وکیل آن حضرت بود ، صادر شدو سرانجام ، حاکم وقت او را گرفت و کشت                    
 .که طبق روشهای مذهب شیعه و بر اساس قواعد آنها نوشته شده است گمان برده که شلمغانی از شیعه و تا آخر عمرش شـیعی بـوده اسـت                    

  .در آن کتاب تنها مسأله ای که مخالف فتوای شیعه است ، همین مسأله است : در حالی که شیعه از او تبرّی جسته است ؛ شیخ مفید فرموده 
***  

    اقسام حقوق-گفتار چهارم 
  :اقسام حقوق با توجه به شهود مورد نیاز برای اثبات آنها عبارتند از 

  بت می شود   حقوقی که با چهار شاهد مرد ثا-الف
 رجال و امرأتان ، و للجلد هو یکفی فی الزنا الموجب للرجم ثالث     .  رجال ، و هو الزنا و اللواط و السَحق           هما یثبت بأربع  : فمنها  

 کـان أنـسب ؛      – کمـا فعـل فـی الـدروس          –رجالن و أربع نسوۀ ولو أفرد هذین عن القسم األوّل و جعل الزنا قسماً برأسه                
  ] . رجال ، والزنا یثبت بهم و بمن ذکر هظر إلی األوّل ؛ فأنّ األوّلین ال یثبتان إالّ بأربعبالن[ الختالف حاله 

زنـا ، لـواط ، سَـحق و بـرای اثبـات زنـایی کـه        : برخی از حقوق ، حقوقی هستند که با چهار شاهد مرد ثابت می شوند ، و آنها عبارتنـد از        -ترجمه  
اگر مـصنّف ایـن     . ن و برای اثبات زنایی که موجب تازیانه زدن است دو مرد و چهار زن کافی است                  موجب سنگسار کردن است ، سه مرد و دو ز         

زیرا حال .   مناسبت تر بود -  چنانکه در دروس کرده است -دو قسم زنا را از قسم اوّل حقوق جدا می کرد و زنا را قسمِ جداگانه ای قرار می داد                    
، جز با چهار مرد ثابت نمی شوند ، ولی زنا ، هم با چهار مـرد و        ] لواط و سحق    [ = است ، چون دو حق اوّل       زنا نسبت به قسم اوّلِ حقوق ، مخلتف         

  .ثابت می شود ] سه مرد و دو زن و نیز دو مرد و چهار زن [ = هم با شهودی که ذکر شد 
   که با دو شاهد مرد ثابت می شود   حقوقی-ب

 ، ه احترز به عن نفس الـسرق ه والقذف والشرب شرب الخمر و ما فی معناه و حدّ السرق         هردّ و هی ال   هما یثبت برجلین خاصّ   : و منها   
 ه و هذه األربعه و الخمس و النذر والکفّاره والزکاهإلی ثبوت المال خاصّه فإنّها تثبت بهما و بشاهد و امرأتین و بشاهد و یمین بالنسب

و . فیها حظّ ، بل هو المقصود منها ، لعدم تعیین المستحقّ علـی الخـصوص                ألحقها المصنّف بحقوق اهللا تعالی و إن کان لآلدمی          
و هذا الضابط   .   ما کان من حقوق اآلدمی لیس ماالً و ال المقصود منه المال               - علی ما ذکره بعض األصحاب       -ضابط هذا القسم    

ح والعفو عن القصاص والطالق والخلع و إن تضمّن  فیه و منه اإلسالم و البلوغ والوالء والتعدیل والجرهالیدخل تلک الحقوق األربع
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 إلیه احترز به عن الوصیّۀ له بمال ، فأنّه من القسم الثالث والنسب والهِالل و بهذا    ه والوصیّ هالمال ، لکنّه لیس نفس حقیقته والوکال      
  . ، کما سیأتی ه علی الشهادهأنّ الهالل من حقّ اآلدمی ، فیثبت فیه الشهاد

 حـق النـاسِ غیرمـالی ؛ نـوع اوّل           .2حـق اهللا و    .1:  از حقوق تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می شوند و آن بر دو نوع اسـت                    برخی  -ترجمه  
ارتداد ، قذف ، نوشیدن شراب و هر آنچه مست کننده است ، و حدّ سرقت ، مصنّف با گفتن حدّ سـرقت از خـود سـرقت                            : عبارت است از    

قت منحصر به شهادت دو مرد عادل نمی باشد بلکه هم با دو شاهد مرد و هم با یک مرد و دو زن و هم با دوری جست ، زیرا ثبوت خود سر  
اگر دو نفر مـرد عـادل       :  ثابت می شود ، به این معنی که          - حد سرقت    یک شاهد مرد و قسم مدّعی نسبت به ثبوت اصل مال مسروق فقط نه             

و زکات ، خمس ، نذر و کفاره نیز از حقوقی هستند که تنها .  ل مسروق ثابت می شود     شهادت دهند ، هم حدّ آن و هم ما         به دزدیدن کسی  
مصنّف این چهار حق را بـه حـق اهللا   . شوند ، یعنی مثالً شهادت دهند که فالنی زکات یا خمس نداده است  با شهادت دو مرد عادل ثابت می  

  زیـرا مـستحق آن   -، بلکه اصالً مقصود از آن حقوق حـق آدمـی اسـت              هرچند در آن برای آدمی نیز سهمی می باشد            -ملحق کرده است    
حقوق ، به نحو خاص معیّن نمی باشد و مناط این قسم ، چنانکه برخی از فقها ذکر کرده اند ، حق الناسی است که نه مال است و نه مقصود                                

قسم دوم حقوق حـق النـاس غیرمـالی از قبیـلِ مـسلمان              . کند  قوق چهارگانه را در خود داخل نمی      از آن مال می باشد ، و این ضابطه ، آن ح           
شدن ، بالغ شدن ، نزدیک بودن شخصی به دیگری جهت ارث بردن ، اثبات عدالت کسی ، اسقاط عدالت از کسی ، ادعای قاتل کـه ولـیّ                             

ی می باشد ، لکن امر مالی ، از مقتول ، مرا از قصاص کردن عفو کرده ، ادعای طالق ، ادعای طالق خلعی توسط زن هرچند متضمّن امر مال        
مصنّف با این تعبیر از وصیت به نفع شخص به اینکه مـالی بـه او برسـد                  . حقیقت طالق خارج می باشد نیز ادعای وکیل یا وصیّ کسی بودن             

 هـالل نیـز از   و همچنین نسب و دیدن ماه در شب اوّل آن از این بیان معلوم می شـودکه رؤیـت           . که در قسم سوم داخل است احتراز جست         
  .بنابراین در هالل نیز شهادت بر شهادت پذیرفته می شود که بحث آن در ادامه می آید . حقوق مردم است 

   حقوقی که با دو مرد یا یک مرد و دو زن یا یک مرد و سوگند ثابت می شود -ج
أو الغرض منه المال ، مثل الدیون واألموال مایثبت برجلین و رجل و امرأتین و شاهد و یمین ، و هو کلّ ما کان مĤالً : و منها 
 ه کقتل الخطأ والعمد المشتمل علی التغریر بـالنفس کالهاشـم  ه للدیه الموجبه من غیر أن تدخل فی اسم الدین والجنای   هالثابت

  .د والیمین  ، و ما ال قود فیه ، کقتل الوالد ولده والمسلم الکافر ، والحرّ العبد ، و قد تقدّم فی باب الشاههوالمنقّل
برخی از حقوق ، حقوقی است که هم با شهادت دو مرد عادل و هم با شهادت یک مرد و دو زن و هم بـا یـک شـاهد مـرد و قـسم                     -ترجمه  

و آن هر ادعایی است که مربوط به مال باشد و یا هدف از آن ، امر مالی باشد ؛ مانند بدهی ها ، عـین امـوالی کـه در                               . مدّعی ثابت می شود     
قتل خطایی ، جنایت عمدیِ عـضوی کـه اگـر    : ت کسی است بدون اینکه در عنوان دَیْن داخل باشد ، جنایتی که موجب دیه باشد مانند           دس

و منقّله  ] زخمی که به استخوان سر رسیده و آن را می شکند            [ =  هاشمه  : جنایتکار را قصاصِ عضوی کنند به هالکت او می انجامد ، مانند             
کشتن فرزند توسط پـدر ، کـشتن کـافر توسـط     : باشد ، مانند    نمی ، جنایتی که در آن قصاص     ] تخوان سر را جابه جا کرده       زخمی که اس  [ = 

  . مسلمان ، کشتن بنده توسط شخص حُرّ ، و این بحث در قسمت شاهد و قسم گذشت 
  

وایۀ و مساواتهما للرجل حالۀ انضمامهما إلیه ولم یذکر ثبوت ذلک بامرأتین مع الیمین ، مع أنّه قوّی فی الدروس ثبوته بهما للر
و بقی من األحکام أُمور تجمع حقّ اآلدمی المالی و غیره کالنکاح والخلـع والـسرقۀ ، فیثبـت                   . فی ثبوته بهما من غیر یمین       

  .واستعبد المصنّف ثبوت المهر دون النکاح ؛ للتنافی . بالشاهد والیمین المال دون غیره 
شود ذکـر نکـرد ، در    ت حقوق مذکور در این قسم را که با شهادت دو زن همراه با قسم خوردن صاحب حق ، ثابت می       مصنّف ثبو   -ترجمه  

حالی که ایشان در کتاب دروس ثبوت آن حق ، به واسطۀ دو زن را تقویت کرده است ، به دلیل وجود روایت و نیز به خـاطر اینکـه دو زن                                
  . نکه حق با آنها بدون قسم ثابت می شود، با مرد مساوی هستند در حال ضمیمه شدن آنها به مرد ، در ای

با شاهد  . نکاح ، طالق و خلع و سرقت        : است مانند   ] حق اهللا و حق آدمی غیر مالی        [ =  می ماند حقوقی که جامع حق آدمیِ مالی و غیر آن            
 بعید دانسته اسـت ، بـه دلیـل          مهر را بدون ثبوت زوجیّت ،     و قسمِ صاحب حق ، تنها مال ثابت می شود ، نه غیر آن ، ولی مصنّف ثابت شدن                    

  .تنافی میان ثبوت مهر و عدم ثبوت زوجیت 
    حقوقی که با شهود مرد و زن ثابت می شود -د

 ه واالستهالل و هـو والد هما یعسر اطّالع الرجال علیه غالباً کالوالد: ما یثبت بالرجال والنساء ولو منفردات و ضابطه         : و منها   
لولد حیّاً لیرث ، سمّی ذلک استهالالً ، للصوت الحاصل عند والدته ممّن حضر عادۀً ، کتصویب من رأی الهالل ، فاشتقّ منه ا
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 کالجذام والبرص والعمی ، فأنّه من القسم الثانی والرضاع علـی األقـوی   هدون الظاهر.  کالقَرن والرَتَق هو عیوب النساء الباطن  
  -کما صنع فـی الـدروس        –ً   ولو أفرده قسما    و هذا الفرد خارج من الضابط ،      .  إلیه   هاحتراز عن الوصیّ   له أی بالمال ،      هوالوصیّ

 ،  ه ، و ثبوت ربعها بکـلّ واحـد        ه برجلین وبأربع نسو   هکان حسناً ، لیرتّب علیه باقی أحکامه ، فإنّه یختصّ بثبوت جمیع الوصیّ            
 األرباع من غیر یمین ، وبالیمین مع المرأتین و مع الرجل و فـی ثبـوت                 ه ثالث  الربع ، وباالثنتین النصف ، و بالثالث       هحدفبالوا

و أنّه ال یقصر عن   من مساواته لالثنتین و عدم النصّ ،: النصف بالرجل أو الربع من غیر یمین أو سقوط شهادته أصالً ، أوجه 
 تضعیف المال ؛ لیصیر ما أوصی به ربع ما هو لیس للمرأ.  بالمرأۀ قویّ هو أشکل منه الخنثی و إلحاق.  و األوسط أوسط   ،هالمرأ

و کذا القول فیما ال یثبت بشهاته .  ، ال بدونه هلکن لو فعلت استباح المصوی له الجمیع مع علمه بالوصیّ. شهدت به ، للکذب 
  . الجمیع 

هایی ثابت می شود و آن حقـوقی اسـت کـه اطـالعِ              برخی از حقوق ، هم با شهادت دادن مردان و هم با شهادت زنان ، هرچند به تن                   -ترجمه  
و علّـت اسـتهالل   . زنـده متولـد شـدن بچـه ، تـا ارث ببـرد       : والدت بچه و استهالل ، استهالل یعنـی  : مردان بر آن ، غالباً دشوار باشد ، مانند      

ند می شود ، هنگام بـه دنیـا آمـدن بچـه نیـز            خواندنش ، این است که همان گونه که هنگام دیدن شب اوّلِ ماه ، صدای بیننده به دیدن آن بل                   
بنابراین استهالل با توجه به مناسـبتی کـه ذکـر شـد از هـالل مـشتق       . معموالً کسانی که حاضرند ، صدایشان به متولد شدن بچه بلند می شود       

بـسته شـدن   [ = ، رَتَـق  ] ع مانع شـود  استخوانی ، همانند دندان در فرج زن به طوری که از جما[ = شده است و عیبهای باطنی زنان مانند قرن    
، ادت زنان به تنهایی ثابت نمی شود، و نه عیوب ظاهری زن ، مثل خوره ، پیسی و کوری که با شه          ]فرج زن به واسطۀ گوشت آلود بودن آن       

 کـردن کـسی بـه نفـع         و بنابر قول قوی تر شیر خوردن و وصیت        . بلکه در قسم دوم از حقوق داخل است و باید دو مرد به آن شهادت دهند                 
، از ضابطۀ قـسم چهـارم خـارج    ] وصیت به مال [ = این مورد .  قید له برای احتراز از وصی شدن برای کسی است          کسی به دادن مالی به او ،      

، زیـرا   ب کند ایر احکام آن را بر آن مترت      می باشد ، و اگر مصنّف همانند کتاب دروس آن را قسم جداگانه ای قرار می داد ، بهتر بود ، تا س                      
  :این مورد به احکامی بدین شرح اختصاص دارد 

  .تمام وصیت ، با شهادت دو مرد به تنهایی ، و با شهادت چهار مرد به تنهایی ثابت می شود  
ن ،  رُبع وصیت ، با شهادت هر زن به تنهایی ، ثابت می شود ، پس با یک زن رُبع وصیت ثابت می شود و با دو زن ، نصف وصیت و با سه ز                                  

  .ضمیمه شود ] ی له صمو[ = البته در صورتی که به این زنان ، قَسَم صاحب حق . سه چهارم وصیت ثابت می شود 
  . تمام مال وصیت شده ، با قسم صاحب حق به همراه شهادت دو زن ثابت می شود و یا با قسم صاحب حق به همراه شهادت یک مرد  

ک مرد ثابت می شود و یا ربع آن با شهادت یک مرد ، بدون قسم موصی له ثابت مـی شـود        حال ، آیا نصف مال وصیت شده ، با شهادت ی          
دلیل احتمال اوّل ، یعنی ثبوت نصف ، آن است که یک مرد با دو       . و یا شهادت یک مرد به طور کلّی ساقط است ؟ سه احتمال وجود دارد                

روایتی بر پذیرفته شدن شـهادت یـک مـرد بـه     : شهادت این است که   زن در احکام شهادت مساوی است ؛ دلیل احتمال سوم ، یعنی سقوط              
تنهایی نداریم و دلیل احتمال دوم ، یعنی ثُبوت رُبع مال این است که با شهادت یک زن به تنهایی ، یک چهارم مال ثابت مـی شـود و یـک                              

اشـکال شـهادتِ خنثـی از اشـکال شـهادت مـرد          .  است   ، مطابق با عدالت   ] ثبوت رُبع   [= به نظر ما احتمال دوم      . مرد از یک زن کمتر نیست       
بر زن جایز نیست که در شهادتش ، مال را چند برابـر             . بیشتر است ، و به نظر ما الحاق حکم شهادت خنثی به حکم شهادت زن ، قوی است                   

ولی اگر با این وجـود ، ایـن کـار را    . ست کند تا اینکه مال موصی به ، به اندازۀ رُبع مقداری که زن به آن شهادت داده ، شود ، زیرا دروغ ا                 
    شـاهدی .   برای موصی له ، تمام مال موصی به مباح مـی شـود                - نه بدون علم     –بکند ، در صورتی که به وصیت به آن مال علم داشته باشد              

  .که با شهادتش تمام موصی به ثابت نمی شود ، نیز همین حکم را دارد ] دو یا سه زن [ = 
  ه با شهادت زنان پس از انضمام به چیزی ثابت می شود   حقوقی ک-ه 

 أو إلی الیمین علی ما تقدّم و هو الدیون واألموال و هذا القسم داخل فی هما یثبت بالنساء منضمّات إلی الرجال خاصّ: و منها  
و فی .  االنضمام یصدق مع الیمین و إنّما أُفرد لیعلم احتیاج النساء إلی الرجال فیه صریحاً و لیس بصحیح ؛ ألنّ: قیل . الثالث 

األوّل تصریح بانضمامهنّ إلی الرجل صریحاً ، فلو عکس المعتذر کان أولی ، و لقد کان إبداله ببعض ما أشرنا إلیه من األقسام 
  .رجها ، و إدراجه هو أولی کما فعل فی الدروس دسابقاً التی أ

گردد و این ،     ان ، فقط به همراه مردان و یا تنها به همراه قَسمِ صاحب حق ، ثابت می                دیگر از حقوق ، حقوقی است که با شهادت زن           -ترجمه  
قسم پنجم در قسم سومِ حقوق داخل       . بدهی ها و اموال می باشد       : بنابر قولی است که پیش از این ، از عبارت دروس نقل شد ، و عبارت از                  
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اضر ، آن است که احتیاج داشتن شهادت زنان بـه شـهادت مـردان در ایـن قـسم ،      علت ذکرِ جداگانۀ قسم ح: برخی از فقها گفته اند      . است  
و در عبارت . کند ولی این توجیه درست نیست ، زیرا انضمام ، در ضمیمه شدن زنان به قَسَم صاحب حق نیز صدق می                 . صریحاً دانسته شود    

وجیه یـاد شـده بـی فایـده خواهـد      مردان تصریح شده است ، پس تنیز به ضمیمه شدن شهادت زنان به شهادت ] قِسم سوم از حقوق     [ = اوّل  
اگر مصنّف برخی از اقسامی را که سابقاً به آنهـا اشـاره کـردیم               . کرد ، بهتر بود     و اگر توجیه کنندۀ عبارت مصنف به عکس توجیه می         . بود

] قِـسم سـوم   [ =  ، و آنچه را در اینجـا آورده در آنجـا        در اینجا به عنوان قِسم پنجم می آورد       . که وی آن را در اقسام دیگر داخل کرده بود           
  .مندرج می کرد ، بهتر بود ، چنانکه درکتاب دروس چنین کرده است 

*** 

    شهادت بر شهادت-گفتار پنجم 
اء لی الخالف سـو    ع هکلّ ما لم یکن عقوبۀ اهللا تعالی مختصّه به إجماعاً ، أو مشترک            :  بل ضابطه    هو محلّها حقوق الناس کافّ    

 مع کونه حقّاً غیرمالیّ کالطالق والنسب و العتـق ، أو مـاالً کـالقرض و عقـود                ه کالقصاص ، أو غیرعقوب    کانت الحقوق عقوبه  
ـ    ، و االسـتهالل ،     ه والوالد هالمعاوضات و عیوب النساء هذا و ما بعده من أفراد الحقوق التی لیست ماالً رتّبها مشوّش                 ه والوکال

  . إلیه و له هالوصیّ:  بقسمیها و هما هوالوصیّ
حق الناس با همۀ اقـسامش ، بلکـه ضـابطۀ آن هـر حقـی اسـت کـه حـق         : آنچه با شهادت بر شهادت ثابت می شود عبارت است از             -ترجمه  

نـدارد کـه     و یا به نحو اشتراکی ، بنابر رأی برخی از فقهـا و فرقـی      -  به اجماع فقها      -کیفری برای خداوند متعال نباشد ، به نحو اختصاصی          
حقوق ، کیفری باشد ، مانند قصاص ، و یا غیرکیفری و در عین حال غیرمالی باشد ، مانند طالق ، نسب ، آزادی بنده و یا غیرکیفری و فقط                          

 در های بعدی را که از حقوق غیرمالی اسـت ،  قرض ، قراردادهای معاوضی مثل بیع ، عیوب زنان مصنّف این مثال و مثال: مالی باشد ، مانند     
ردیف حقوق مالی ذکر کرد و این بی نظمی در بیان مطلب است بهتر بود که ایـن مثالهـا را در ردیـف طـالق ، نَـسَب و آزادی بنـده کـه از          

  .وصیت الیه و وصیت له : والدت ، استهالل ، وکالت و هر دو قسمِ وصیت . حقوق غیرمالی می باشند ذکر می کرد 
  ت نمی شود   حقوقی که با شهادت فرع ثاب-الف

 الحقّـین ،    ه والقذف علی خالف منشؤه مراعا     هرکاً کالسرق توال یثبت فی حقّ اهللا تعالی محضاً کالزنا واللواط والسحق ، أو مش            
 علـی   هولم برجّح هنا شیئاً و کذا فی الدروس والوقوف علی موضع الیقین أولی ، و هو اختیار األکثر فبقی ضابط محلّ الشهاد                     

  .دّ  ما لیس بحهالشهاد
حدّ زنا ، لواط و سحق جاری نیست و نیز بنابر نظر برخی از فقها در حقـی کـه میـان     : شهادت بر شهادت ، در حق اهللا محض ، مانند             -ترجمه  

. انـد  حدّ سرقت و حدّ قذف جاری نیست ، چنانکه مـصنّف در کتـاب دروس و دیگـران تـصریح کـرده                 : خدا و مردم مشترک باشد ، مانند        
مصنّف در این کتاب و دروس هیچ یک از دو قول را ترجیح نـداده اسـت و بـه                    . ختالف نظر ، رعایت حق اهللا یا حق الناس است           منشأ این ا  

پس ضابطۀ محلّ . بهتر است ، چنانکه اکثر فقها نیز همین رأی را برگزیده اند   ] حق الناس   [ =  نظر ما بسنده کردن بر موردی که یقینی است          
  .قی است که حدّ الهی نباشد شهادت بر شهادت ، ح

  

علی إقراره ه  علی الشهادهحقّ الناس خاصّۀ ، فیثبت بالشهاده  علی الشهادهولو اشتمل الحقّ علی األمرین کالزنا ثبت بالشهاد 
 لیـصیر  هلشهاد علی اه الشهاده هللا تعالی و إنّما افتقر إلی إضافه ألنّها من حقوق اآلدمیّین ال الحدّ ألنّه عقوب   هبالزنا نشر الحرم  

 ، لکنّه من أحکام القسم السابق و مثله ما  أمّا لو شهد علی إقراره بالزنا شاهدان فالحکم کذلک علی خالف.  المبحث همن أمثل
  . و بیعها ، دون الحدّ ه علیهما تحریم البهیمه شاهدان یثبت بالشهادهلو شهد علی إقراره بإتیان البهیم

از . مشتمل باشد مانند زنا ، با شهادت دادن بر شهادت ، تنها حق الناس ثابت می شـود        ] حق اهللا و حق الناس       = [اگر حق ، بر دو امر         -ترجمه  
زیرا این قسمتِ آن از حق الناس است ، امّا حدّ زنـا ثابـت               . ، نشر حرمت نکاح ثابت می شود        تنهااین رو با شهادت بر شهادتِ بر اقرار به زنا           

است و علت اینکه واژۀ بر شهادت را بـر کلمـۀ شـهادت کـه در عبـارت مـصنف آمـده ،               ] حق اهللا   [ = زاتی الهی   نمی شود ، چون حدّ ، مجا      
. شاهدان فرع بر شهادتِ شاهدان اصل بر اقرارِ زانی به زنا شهادت دهند آن است که جزء مثالهای محلّ بحث شـود                       : اضافه کردیم و گفتیم     

نا شهادت دهند ، بنابر نظر برخی از فقها ، حکم همان است ، یعنی نشر حرمت ثابت می شود نه حدّ زنا ،            امّا اگر دو شاهد ، بر اقرار زانی به ز         
و در صورتی که دو شاهد بـر اقـرار شـخص بـه نزدیکـی بـا چهارپـا ،        . ، خواهد بود    ] فصل دوم   [ = ولی حکم یاد شده از احکام قِسم سابق         
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د ، یعنی با شهادتِ شاهدانِ فرع بر شهادتِ شاهدانِ اصل بر اقرار ، حرام شدن گوشت چهارپـا و    شهادت دهند ، همانند اقرار به زنا خواهد بو        
  .ثابت می شود نه حدّ که حق اهللا است ] حق الناس [ = لزوم فروختن آن 

  

 جـاز  هنـسو  فی الزنا وال   هولو شهدا علی الشاهدین فمازاد کاألربع     . ویجب أن یشهد علی کلّ واحد عدالن لتثبت شهادته بهما           
و فیما . بل یجوز أن یکون األصل فرعاً آلخر ، فیثبت بشهادته مع آخر .  کلّ واحد بعدلین هلحصول الغرض و هو ثبوت شهاد

ه  الفرع تثبت شـهاد    هال یکون النساء فرعاً ألنّ شهاد     :  و قیل    – کالرجال   – النساء یجوز علی کلّ امرأۀ أربع        هیقبل فیه شهاد  
  .ال ما شهد به األصل 

در پذیرش شهادت بر شهادت واجب است که بر هر یک از شاهدان اصل ، دو عادل از شاهدان فرع شهادت دهد ، تا شـهادت هـر کـدام             -ترجمه  
 و اگر دو عادل از شاهدان فرع بر دو شاهدِ اصل و یا بیشتر از دو شاهد ، مانند چهار شاهد مرد در زنـا و         . از شاهدان اصل با آن دو عادل ثابت شود          

زیرا غرض ، که عبارت است از ثبوت شهادتِ هر یک از از شاهدان اصل با دو عادل ، حاصل می                     . یا چهار شاهد زن ، شهادت دهند ، جایز است           
شود ، بلکه جایز است که شاهد اصل ، برای شاهد اصل دیگر ، شاهد فرع شود که در نتیجه ، شهادت یکی از دو اصل با شـهادت اصـل دیگـر بـر         

در حقوقی که شهادت زنان پذیرفته می شود ، بـر شـهادت هـر زنـی از       . ثابت می شود    ] شهادت فرع    = [و به ضمیمۀ شهادت شخص آخر       شهادت ا 
: برخـی از فقهـا گفتـه انـد     . شاهدان اصل جایز است که چهار زن از شاهدان فرع شهادت دهند ، همان طور که شاهدان فرع می توانند مرد باشـند                 

  . شاهد فرع بشوند ، زیرا شهادت فرع ، خودِ شهادت اصل را ثابت می کند نه آنچه را که شاهد اصل ، به آن شهادت داده است توانند زنان نمی
    شرط قبول شهادت فرع-ب

 فی حضوره و إن هالمشقّ:  الفرع تعذّر حضور شاهد األصل بموت أو مرض أو سفر و شبهه و ضابطه هویشترط فی قبول شهاد
  .لتعذّر لم یبلغ حدّ ا

  . نعم یعتبر تعیینه ، فال تکفی أشهدنا عدالن . واعلم أنّه ال یشترط تعدیل الفرع لألصل ، و إنّما ذلک فرض الحاکم 
قاعـدۀ  . در پذیرش شهادتِ شاهد فرع ، عدم امکانِ حضورِ شاهد اصل به سبب مرگ ، یا بیماری ، یا سفر و مانند آن ، شرط اسـت                              -ترجمه  

  .مشقت و سخت بودن حضور آنها ، هر چند این سختی به حدّ تعذّر عقلی نرسد : عبارت است از عدم امکان حضور 
باید دانست در پذیرفتن شهادت فرع شرط نیست که شاهد فرع ، شاهد اصل را تعدیل کند و از عدالت ایشان خبـر دهـد ، چـرا کـه تعـدیل                                

، و اگـر بگویـد مـا را دو عـادل             ، شاهد اصـل را بـه اسـم تعیـین کنـد               آری ، شرط است که شاهد فرع      . شاهد اصل ، بر حاکم واجب است        
  .کند شاهد گرفت ، کفایت نمی] شاهدان اصل [=
   کیفیت شهادت دادن شاهدان فرع-ج

 هأشهدنا فالن أنه یشهد بکذا و إن سمعاهما یشهدان جازت شهادتهما علیهمـا و إن لـم تکـن شـهاد    : ثمّ إن أشهداهما قاال     
 علی األقوی ؛ ألنّ العدل ال یتسامح بذلک بشرط ذکر األصل للسبب ، وإالّ فـال ، العتیـاد التـسامح عنـد                        األصل عند حاکم  

  .غیرالحاکم به 
  . علی شاهد الفرع فصاعداً ه الثالثه و ال تقبل الشهاده واحده الفرع مرّهوإنّما تجوز شهاد

بر اینکه وی به فالن واقعه شهادت ] شاهد اصل [ = ما را فالنی : اید بگویند اگر شاهدان اصل ، شاهدان فرع را شاهد گرفته باشند ، ب  -ترجمه  
و اگر شاهدان فرع شنیده باشند که شاهدان اصل شهادت می دهند ، در این صورت بنابر قـول قـوی تـر ، شـهادت               . می دهد ، شاهد گرفت      

د حاکم نبوده باشد ، زیرا انسان عادل ، در شـهادت دادنـش              دادنِ شاهدان فرع بر شاهدان اصل جایز است ، هرچند شهادت شاهدان اصل نز             
سهل انگاری نمی کند به شرط اینکه شاهد اصل ، سبب وجود حق را ذکر کند و اگر آن را بیان نکند ، شـهادت فـرع پذیرفتـه نمـی شـود ،             

  .زیرا معموالً در شهادت دادن نزد غیرحاکم سهل انگاری کردن عادت شده است 
  .ز یکبار جایز نیست ، و شهادت سوم و بیشتر از آن بر شهادت فرع پذیرفته نمی شود شهادت فرع بیش ا

*** 

    رجوع از شهادت-گفتار ششم 
  رجوع شهود پیش از صدور حکم . 1

 و قـدر    هألنّـه تـابع للـشهاد     إذا رجعا أی الشاهدان فیما یعتبر فیه الشاهدان ، أو األکثر حیث یعتبر قبل الحکم امتنع الحکـم                   
  . ؛ وألنّه ال یدری أصدقوا فی األوّل أو فی الثانی ؟ فال یبقی ظنّ الصدیق فیها عتارتف



 
   
   

  

53

 
 ]کلیات [  متون فقه

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتم 

در جایی که وجود دو شاهد یا بیشتر معتبر است ، اگر شهود پیش از صدور حکم ، از شهادتشان باز گردند ، نبایـد حـاکم حکمـی                               -ترجمه  
 بین رفته است و نیز حاکم نمی داند که آیا شهود در قول اوّلشان راسـت                 زیرا حکم ، تابع شهادت است در حالی که شهادت از          . صادر کند   

  .گفته اند یا در قول دومشان ، پس گمان به صدقِ گفتارشان در شهادت باقی نمی ماند 
  رجوع شهود پس از صدور حکم. 2

 ه ، أو تالفهاء کانت العین باقیو إن کان الرجوع بعده لم ینقض الحکم إن کان ماالً وضمن الشاهدان ما شهدا به من المال سو
   .هتستعاد العین القائم: علی أصحّ القولین و قیل 

شـود و   اگر رجوع شهود ، پس از صدور حکم حاکم باشد ، در صورتی که مورد شهادت مال باشد حکـم صـادر شـده نقـض نمـی            -ترجمه  
ر صحیح ترینِ دو قول ، خواه عین مال در دست مشهودٌ له باقی باشد شهود ، ضامن جبران مالی که به آن شهادت داده اند ، می باشند ، و بناب  

  .اگر عین مال در دست مشهودٌ له باقی باشد ، پس گرفته می شود و شهود ضامن نیستند : ولی برخی از فقها گفته اند . و یا تلف شده باشد 
  

 و الرجوع   هستیفائه لم یستوف ، ألنّها تسقط بالشبه      ولو کانت الشهادۀ علی قتل ، أو رجم ، أو قطع أو جرح أو حدّ وکان قبل ا                 
 ؛ ألنّها بدل ممکن عند هینتقل إلی الدی: و هو فی الحدّ فی معنی النقص ، و فی القصاص قیل . ، و المال ال یسقط بها ه شبه

ک فی معنی الـنقض     تسقط ؛ ألنّها فرعه ، فال یثبت الفرع من دون األصل فیکون ذل            : و قیل   . فوات محلّه و علیه ال ینقض       
و فی .  و إن کان حدّاً ، والظاهر أنّه لیس بمراد ه تدلّ بإطالقها علی عدم النقض مطلقاً و استیفاء متعلّق الشهادهو العبار. أیضاً 

 هلدارئ اهال ریب أنّ الرجوع فیما یوجب الحدّ قبل استیفائه یبطل الحدّ ، سواء کان هللا تعالی أو لإلنسان ؛ لقیام الشبه: الدروس 
  . إمّا لیس بجیّد أو خالف المشهور هو علی هذا فإطالق العبار. و لم یتعرّض للقصاص 

و یا تازیانه زدن ، باشد و ] قصاص عضوی [ = اگر شهادت شهود بر کُشتنِ محکوم ، سنگسار کردن ، قطع انگشتان ، مجروح کردن                 -ترجمه  
و . زیرا مجازاتهـا بـا حـصول شـبهه سـاقط مـی گردنـد                .  ، نباید حکم اجرا گردد       رجوع آنها پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن باشد           

عـدم اسـتیفاء حـدّ در معنـای نقـض حکـم صـادره        . گـردد  کند ولی مال ، با شبهه سـاقط نمـی  معلوم است که رجوع شهود ، ایجاد شبهه می      
بدلی است که در وقت فوت شدن مـورد          زیرا دیه ،  . می شود   حکم به دیه تبدیل     : برخی گفته اند    ] قتل  [ = باشد ، ولی در مورد قصاص        می

زیـرا  . دیه نیز ساقط می شود      : برخی دیگر گفته اند     . قصاص ، قابل اخذ می باشد و بنابراین قول ، حکم حاکم به طور کلّی نقض نمی شود                   
یه و قصاص نیز در معنای نقض حکم خواهـد  از این رو سقوط د. دیه ، فرع بر ثبوت قصاص است و بدون ثبوت اصل ، فرع ثابت نمی شود         

خواه رجوع شهود ، پیش از اجرای مجـازات باشـد           [ = حکم حاکم نقض نمی شود مطلقاً       : اطالق عبارت مصنّف داللت دارد بر اینکه        . بود  
وی در دروس .  نمـی باشـد   ولی ظاهراً این اطالق ، مقصود مـصنّف . ، هرچند حدّ باشد و باید متعلق شهادت اجرا گردد ] و خواه پس از آن  

کنـد ، خـواه     در حقّی که موجب ثبوت حدّ می شود ، شکی نیست که رجوع شهود ، اگر پیش از اجرای حدّ باشد ، حدّ را باطل می                         : گفت  
 دفـع کننـدۀ   زیرا با رجوع شهود شبهه حاصل می شـود و شـبهه ،  . حدّی باشد که مختصّ به خداست و خواه حدّی که مختص به انسان است            

اطالق عبارت لمعه یـا     : امّا حکم قصاص را متعرض نشد ، بر طبق آنچه از فتوای مصنّف در دروس استفاده می شود ، باید گفت                      . حدّ است   
  .خوب نیست و یا خالف مشهور است 

  رجوع از شهادت عمدی . 3
 اقتصّ منهم أجمع إن شاء ولیّه ، و ردّ علی کلّ ولو کان بعد استیفاء المذکورات واتّفق و موته بالحدّ ثمّ رجعوا واعترفوا بالتعمدّ

   .هواحد مازاد عن جنایته کما لو باشروا أو اقتصّ من بعضهم و ردّ علیه مازاد عن جنایته و یردّ الباقون نصیبهم من الجنای
اشـد ، و بـه واسـطۀ اجـرای      ب]سنگـسار ، حـدّ ، قطـع و مجـروح کـردن      [ = اگر رجوع شهود ، پس از اجرای مجازاتهای یـاد شـده ،          –ترجمه  

    علیـه   داده اند،اگر ولـیّ مـشهودٌ  ، مشهودٌ علیه کشته شود و آنگاه شهود از شهادت برگردند و اعتراف کنند که عمداً شهادت دروغ            مجازات
 هر کدام زیاد آمده     بخواهد می تواند همۀ آنها را قصاص کند و بکشد و به هر یک از آنها مقدار دیه ای را که از سهم جنایتِ                       ] ولی دم   [ = 

و یا می تواند برخی از شهود را قصاص کند و به وی مقدار دیه ای کـه از سـهم                     . بپردازد ، همانند آنجا که چند نفر مباشرتاً کسی را بکشند            
  .جنایت او زیاد آمده ردّ کند و سایر شهود که قصاص نشده اند سهمشان از جنایت را به ولیّ مشهودٌ علیه بدهند 

   رجوع از شهادت خطاییحکم. 4
ولو تفرّقوا فی العمد والخطأ فعلی کلّ واحد الزم قوله ، فعلی المعترف بالعمـد   . ه علیهم أجمع موزّع هأخطأنا فالدی : و إن قالوا    

   .ه عن جنایته و علی المخطئ نصیبه من الدیهالقصاص بعد ردّ ما یفضل من دی
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و . م پرداخت دیه بر همۀ آنها واجب می شود ، که به طور مـساوی بـر آنهـا تقـسیم شـود      در شهادت خطا کردی: اگر شهود بگویند   -ترجمه  
یعنی بـر شـاهدی کـه بـه عمـدی        . اگر در عمدی و خطایی بودن شهادت مختلف شوند ، با هر دسته مطابق با اعتراف خودش رفتار می شود                   

ای را که از سهم جنایت وی زیاد         یّ مشهودٌ علیه به او مقدار دیه       البته پس از آنکه ول     –بودن شهادتش اعتراف کرده ، قصاص ثابت می شود          
  . و بر شاهدی که ادعای خطا در شهادت کرده ، سهمش از دیه ثابت می شود -می آید ، بپردازد 

   رجوع از شهادت در طالق  .5
ـ تردّ إلی األوّل و یغرمان المهر للث      : هولو شهدا بطالق ثمّ رجعا ، قال الشیخ فی النهای           هانی و تبعه أبو الصالح استناداً إلی روای

إن کان بعدالدخول فـال عـزم لـألوّل    :  ، ال بحکم الحاکم و قال فی الخالف      ه حملت علی تزویجها بمجردّ سماع البیّن      هحسن
 من ثلـث    والبضع ال یضمن بالتفویت ، وإالّ لحُجر علی المریض إالّ أن یخرج البضع            . الستقرار المهر فی دمّته به فال تفویت        

 الثانی ألنّ الحکـم ال یـنقض        هماله ، و ألنّه ال یضمن له لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها ، أو حرّمت نکاحها برضاع و هی زوج                    
  .وقوعه بعد

اگر دو شاهد به طالق شهادت دهند ، آنگاه پس از صدور حکم به طالق و ازدواج زن با شوهری دیگر ، از شهادت بازگردند ، شیخ  –ترجمه 
وابوالـصالح  . زن به شوهر اوّل بازگردانده می شود و دو شاهد باید خسارت مهریـه را بـه شـوهر دوم بپردازنـد                       : گفته است   ه  وسی در نهای  ط

 زن با شـوهر  نبر این قول ، به روایت حسنه ای استدالل کرده اند که بر صورتی که ازدواج کرد           . حلبی نیز از شیخ طوسی پیروی کره است         
: شیخ طوسی در کتاب خالف گفته اسـت         . ادت شهود به صرفِ شنیدن از شهود باشد ، نه به حکم حاکم ، حمل شده است                  دوم پس از شه   

زیـرا  . اگر بازگشت شهود از شهادت پس از دخول شوهر اوّل باشد ، پرداخت خسارت و مهریه به شوهر اوّل توسـط شـهود واجـب نیـست                      
و در مورد اینکه به واسطۀ شهادت ، زن .  تفویتی بر وی نشده است      تقرار یافته است و بنابراین ،     مهریه به واسطۀ دخول بر عهدۀ شوهر اوّل اس        

بُضع و استمتاع از زن به واسطۀ تفویت ، مضمون نمی شود تا عوض داشته باشد ، و اگـر بُـضع امـری    : او مدّتی از وی جدا شده ، باید گفت    
 موت از طالق دادن ممنوع باشد ، مگر اینکه طالق دهد و بٌضع از ثلـث مـال او خـارج                      مریض در مرض   مالی و ضمان آور بود ، می بایست       

و نیز اگر زن را کسی بکشد و یا زن ، خودکشی کند و یا زن به واسطۀ شیرخوارگی ، نکاح خـود را بـر شـوهرش حـرام کنـد بُـضع                          . گردد  
  .گردد ا حکم حاکم به طالق ، پس از وقوعش نقض نمیزیر. و زن ، همسر شوهر دوم خواهد بود . گردد برای شوهر مضمون نمی

  

و إن کان قبل الدخول غرما لألوّل نصف المهر الذی غرمه ؛ ألنّه و إن کان ثابتاً بالعقد کثبوت الجمیع بالدخول ، إالّ أنّه کان              
قوی ، و به قطع فی الدروس و نقله و هذا هو األ. معرّضاً للسقوط بردّتها أو الفسخ لعیب ، بخالفه بعد الدخول الستقراره مطلقاً 

   .ه المعتبره الروایههنا قوالً کاآلخر یدلّ علی تردّده فیه ، و لعلّه لمعارض
و اگر رجوع شهود ، پیش از دخول شوهر اوّل باشد ، باید دو شاهد برای شوهر اوّل نصف مهریـه ای را کـه شـوهر بـه زنـش داده ،          -ترجمه  

 هماننـد ثبـوت تمـام مهـر بـر عهـده شـوهر بـه         –صف مهر به واسطۀ عقد نکاح بر عهدۀ شوهر ثابت می شود           زیرا هر چند ن   . خسارت بدهند   
  ولی همان نصف مهر ، به واسطۀ مرتد شدن زن و یا فسخ نکاح به واسطۀ وجود عیبـی در زن ، در معـرض سـقوط از                          -واسطۀ دخول به زن     

را مهریه در این صورت ، بر عهده شوهر استقرار می یابد و در معـرض سـقوط                  عهدۀ شوهر است ، بر خالف مهریه پس از دخول شوهر ، زی            
و به نظر ما نیز همین قول ، قوی تر است و مـصنّف در  .  او عیبی آشکار گردد و چنین نشودنیست ، خواه پس از دخول ، زن مرتد شود یا در 

را به عنوان قولی از شیخ طوسی نقـل کـرد ، همـان گونـه کـه رأی                امّا مصنّف در اینجا این رأی       . دروس به همین قول جرم پیدا کرده است         
دیگر را نیز به عنوان قولی در مسأله نقل کرد ، و این از تردید وی در حکم مسأله حکایت دارد ، و شـاید تردیـد ایـشان بـه جهـت معـارض                        

  .بودن روایت معتبره است 
  

 ، هائن و الرجعیّ ، و وجهه حصول السبب المزیل للنکاح فی الجملو اعلم أنّهم أطلقوا الحکم فی الطالق من غیر فرق بین الب 
ولو قیل بالفرق و اختصاص الحکم بالبائن کان حسناً ، فلو .  الرجعیّ ، فالتفویت حاصل علی التقدیرین هخصوصاً بعد انقضاء عدّ

 ه احتُمل إلحاقهولو لم یراجع حتی انقضت العدّ . ه السبب بالرجعهشهدا بالرجعیّ لم یضمنا ؛ إذ لم یفوّتا شیئاً ، لقدرته علی إزال         
   .هبالبائن والغرم وعدمه ، لتقصیره بترک الرجع

را در طالق به صورت مطلق بیان کرده اند بی آنکه میان طالق باین و رجعی                ] شهود نسبت به مهریه     [ باید دانست فقها حکم ضمان        -ترجمه  
 سببی که از بین برندۀ عقد نکاح است ، اجماالً حاصل می شود ، به ویژه اگر                   هر دو طالق ،   آن است که در       علت این طالق ،   . فرق بگذارند   

طـالق بـاین و   [ = از این رو ، تفویت مهریه بر شوهر اوّل بر طبق هـر دو فـرض           . ن عدّۀ طالق رجعی باشد      دشهادت شهود ، پس از سپری ش      



 
   
   

  

55

 
 ]کلیات [  متون فقه

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتم 

 به شوهر اوّل بپردازند ولی اگر میان طالق باین و رجعی فـرق گذاشـته شـود و    حاصل است و باید در هر دو طالق ، شهود مهریه را   ] رجعی  
حکم ضمان ، به طالق بائن اختصاص یابد ، بهتر است ، پس اگر شهود به طالق رجعی شهادت دهند و سپس از شـهادت خـود بازگردنـد ،                     

ده اند ، چرا که شوهر در زمان عدۀ طالق رجعی قدرت دارد             زیرا چیزی از مهریه را تفویت نکر      . ضامن مهریه برای شوهر اوّل نخواهند بود        
و اگر در زمان عدۀ طالق رجعی بـه زن رجـوع نکنـد تـا آنکـه عـدّه سـپری شـود ،                         . که با رجوع کردن به زن ، سبب جدایی را از بین ببرد              

ارد به طالق بائن ملحق نشود ، زیرا خود شوهر          احتمال دارد این اطالق به طالق بائن ملحق شود و شهود ، ضامن مهریه باشند و نیز احتمال د                  
  .در رجوع به زنش کوتاهی کرده است 

  

و یجب تقیید الحکم فی الطالق مطلقاً بعدم عروض وجه مزیل للنکاح ، فلو شهدا به ففرّق فرجعا فقامت بیّنه أنّه کان بینهما       
  .إذ ال تفویت  رضاع محرّم فال غرم ؛ 

  الزم است حکم ضمان به عارض نشدن جهتی که از بین برندۀ زوجیّـت اسـت                  - چه رجعی و چه باین       –ق  در شهادت دادن به طال      -ترجمه  
پس اگر دو شاهد ، به طالق شهادت دهند و بین زن و شوهر جدایی انداخته شود و شهود از شهادت خود بازگردند و سپس بیّنه         . مقیّد شود   

بطه شیرخوارگیِ حرمـت آور وجـود دارد ، در ایـن صـورت ، خـسارتی بـر عهـدۀ شـهود                  دیگری قائم شود بر اینکه میان آن زن و شوهر را          
  .زیرا آنان چیزی را بر شوهر تفویت نکرده اند . نخواهد بود 

  ثبوت دروغگویی شهود.  6
 نقض الحکم غیرهما ؛ ألنّه تعارضه  ال بإقرارهما ؛ ألنّه رجوع ، و ال بشهاد– کعلم الحاکم به –ولو ثبت تزویر الشهود بقاطع 

لتبیّن فساده و استُعید المال إن کان المحکوم به ماالً فإن تعذّر اغرموا و کذا یلزمهم کلّ ما فات بشهادتهم و عزّروا علی کلّ                        
. حال سواء کان ثبوته قبل الحکم أم بعده ، فات شیء أم ال و شهروا فی بلدهم و ما حولها ، لتجنب شهادتهم و یرتدع غیرهم 

 ، إلمکان کونه صادقاً فی نفس األمر        ه أُخری أو ظهور فسق أو تهم      ه بیّن هتبیّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارض     وال کذلک من    
  . أمر زائد هفلم یحصل منه بالشهاد

اگر پس از صدور حکم دروغ بودن شهادتِ شهود به طور قطع ثابت شود ، مانند اینکه حاکم به دروغ بودن شهادت آنها علـم پیـدا                -ترجمه  
 زیرا ایـن امـر نیـز         -   و نه با شهادت دیگران      - زیرا اقرار آنها به دروغ بودن شهادتشان ، رجوع از شهادت است              -د ، نه با اقرار خودشان       کن

چون بطالن آن ظاهر شـده      . تعارضِ میان دو شهادت محسوب می شود حکمی که حاکم به نفع مدّعی صادر کرده ، نقض و باطل می شود                      
 نباشـد ، شـهود بایـد خـسارت آن را      ممکنحکم مال باشد مال از دست مدّعی پس گرفته می شود و اگر پس گرفتن مال         است و اگر مورد     

و همچنین بر شهود الزم است خسارت هر چیزی را که به واسطۀ شهادت آنها از دسـت رفتـه اسـت ، بـر                        . برای صاحب مال بر عهده گیرند       
ویر پیش از حکم حاکم باشد و یا پس از آن ، و خواه با شهادت آنها چیزی از دست رفته باشـد                       و در هر حال ، خواه ثبوت تز       . عهده گیرند   

و یا نرفته باشد باید تازیانه بخورند و در میان شهرشان و اطراف آن به دروغگویی معرّفی گردند تا مردم از شهادت آنان خـودداری کننـد و                     
امّا اگر معلوم شود که شاهدی در شهادتش اشتباه کرده و یا شهادتش به واسطۀ               . گیرنددروغ بازداشته شوند و عبرت      دیگران نیز از شهادت     

زیـرا امکـان   . معارضه با بیّنۀ دیگری یا به سبب ظاهر شدن فسق شهود و یا مورد تهمت بودن آنان ردّ شود ، حکم یاد شده جاری نمی شـود              
    .ه امری زاید سر نزده است یاد شدب شهادتش در هر یک از موارددارد شهود در واقع راستگو باشند و در نتیجه ، از وی به سب

  
*** 
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  فصل سوم 

  اقرار
  

   صیغه اقرار و توابع آن  -گفتار اول 
  . جمله من احکامه المترتبه علی الصیغه ، و یندرج فیه بعض شرائط المّقَرّبه من شرائط المُقِرّ ، و

در . و پاره ای از احکام اقرار است که بر صیغۀ اقرار مترتب می شود] کننده شخص اقرار[ = رایط مُقرّ مقصود از توابع صیغۀ اقرار، ش -ترجمه 
  . بیان می شود] چیزی که به آن اقرار شده است [ = این فصل همچنین بعضی از شرایط مقربه 

.  یکذّب الُمِقَّر، و أن یکون ممن یملک المُقَرّ بهاهلیته للتملک، و أن ال: و کان علیه ان یدرج شرائط المُقَرّ له ایضاً فیه ، و هی 
ملکه، کما لو اقرّ لمسلم بخنزیر، او خمر غیر محترمه بطـل و  لو اکذبه لم یُعطَ ، و لو یصلح ل   و فلو اقرّ للحائط ، او الدابه لغا، و          

  .إنما ادرجنا ذلک لیتم الباب
  : این شرایط عبارتند از. کر می کردرا نیز ذ]  برای او و به نفع او اقرار می شود کسی که= [فصل شرایط مقرله این باید در) ره(شهید  -ترجمه 
  . اهلیت و صالحیت داشتن برای مالک شدن ♣
  .اینکه مقرّ را تکذیب نکند ♣
  .از کسانی باشد که مالک مقر به می شود ♣

اقرار او ] این کتاب از آن این دیوار یا آن اسب است « :مثالً بگوید[ ، اگر شخص برای دیوار یا حیوان اقرار کند ] با توجه به شرط نخست [ 
   :و حسین بگوید» این فرش مال حسین است « : مثال بگوید[ اگر مقرله او را تکذیب کند ] با توجه به شرط دوم. [ لغو و بی ثمر خواهد بود

اگر مقرله صالحیت و اهلیت برای مالک شدن مقربه را ] با توجه به شرط سوم. [ داده نمی شود] حسین [ = مقربه به او ] » دروغ می گوید« 
اقرار او » این شراب غیر محترم برای فالن مسلمان است « : یا بگوید » این خوک برای فالن مسلمان است « : نداشته باشد، مثل آنکه بگوید 

  . باطل خواهد بود
  .رج کردیمما برای آنکه مطالب این باب کامل باشد، شرایط مقرله را نیز در آن د

  

دون بیتی و بستانی فی المشهور، ) له(ء ، کهذا البیت ، او البستان الشی) او هذا ( ، او علیّ ) کذاله عندی : ( أی الصیغه) و هی(
  .المتناع اجتماع مالکین مستوعبین علی شیء واحد ، و االقرار یقتضی سبق ملک المقر له علی االقرار فیجتمع النقیضان

برای او نزد من « : صیغۀ اقرار آن است که بگوید(؛ و ] اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود : در اصطالح عبارت است ازاقرار [  -ترجمه 
؛ چون به » خانۀ من و یا باغ من برای اوست « : ، نه اینکه بگوید) برای اوست(، مانند این خانه، یا این باغ ، ) » این شی«یا » فالن چیز است 

مثالً یک خانه نمی تواند  همه [ این اقرار باطل است ، به خاطر آنکه یک شیء نمی تواند به طور کامل ملک دو نفر باشد، نظر اکثر فقها 
و [ و اقرار مقتضی آن است که مقرله، پیش از زمان اقرار، مالک مقر به باشد، . ] حسن باشد و هم برای تقی  اش در زمان واحد هم برای

  . این به معنای اجتماع نقیضین خواهد بود]  یا باغ من برای تقی است، مالکیت خود را نیز اثبات کرده است خانه من: اگر مقر بگوید
  

  .نعم لو قال بسبب صحیح کشراء و نحوه صح، لجواز یکون له حق و قد جعل داره فی مقابلته
خانۀ « : مثل آنکه بگوید[  اقرار صحیح خواهد بود ؛ »به سبب صحیحی مانند خریدن و امثال آن « آری، اگر در ضمن اقرار بگوید  -ترجمه 

؛ زیرا ممکن است مقرله حقی بر ذمۀ مقر داشته باشد، و او خانه اش را در برابر آن حق قرار ] » من بواسطۀ خریدن از آن تقی شده است 
  .داده و به او منتقل کرده باشد

  

مه علیها ، ألن االقرار مطلقاً ینزَّل علی السبب الصحیح مع امکان            و اال قوی الصحه مطلقاً ، إلمکان تنزیل الخالی من الضمی          
غیره، و ألن التناقض انما یتحقق مع ثبوت الملک لهما فی نفس األمر، أما ثبوت احدهما ظاهراً، و اآلخر فی نفس األمر، أما                       

الُمقَرّ له یقتضی ملکه فـی الواقـع، و          بملک   ال، والحال هنا کذلک، فإن اإلخبار     ثبوت احدهما ظاهراً، واآلخر فی نفس االمر ف       
نسبه الُمقَر به الی نفسه یحمل علی الظاهر، فإنه المطابق لحکم االقرار، اذ ال بد فیه من کون المقر به تحت ید المقر، و هی                         

بیـوت  : ، فـإن المـراد    جوُهُنَّ مِـن بُیُـوتِهنَّ    فَال تُخرِ : ها ادنی مالبسه مثل     تقتضی ظاهراً کونه ملکاً له، وألن االضافه یکفی فی        
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االزواج واضیفت الی الزوجات بمالبسه السکنی، و لو کان ملکا لهنَّ لما جاز اخراجهن عنـد الفاحـشه ، و کقـول احـد حـاملی          
  .  الخرقاء ، و شهاده اهللا ، و دینه بخذ طرفک، و ککوک: الخشبه

اری را که فاقد این ضمیمه است، می توان بر اقراری که واجد اما قول قویتر آن است که چنین اقراری مطلقا صحیح است؛ چون اقر -ترجمه 
، ] چه با آن سبب ذکر شده باشد و چه ذکر نشده باشد [ = آن ضمیمه است، حمل کرد و به منزلۀ آن قرارش داد؛ به خاطر آنکه اقرار مطلقا 

  .در صورت امکان سبب غیر صحیح ، بر سبب صحیح حمل می شود
آن است که تناقض در صورتی ] » خانۀ من برای تقی است« : یعنی اقراری که مقر در آن می گوید[ قراری دلیل دوم بر صحت چنین ا

در ] مقر [ = ؛ اما اگر یکی ] یعنی هر دو واقعاً در آن واحد مالک همۀ خانه باشند [ خواهد بود که مالکیت هر دو در نفس االمر ثابت باشد، 
و در اینجا نیز مطلب از همین قرار . در واقع و نفس االمر مالک آن باشد، تناقضی نخواهد بود] قرله م[ = ظاهر مالک خانه باشد و دیگری 

زیرا اخبار حسن به اینکه تقی مالک خانه است، مقتضی آن است که تقی در واقع و نفس االمر مالک آن خانه باشد، و نسبت دادن . است
بر ظاهر حمل می شود ، و این حمل بر ظاهر مطابق با حکم اقرار است، چون یکی از ] » خانۀ من « آنجا که می گوید [ آن خانه به خودش 

  . ظاهر مقتضی آن است که مقربه برای مقر باشدقر باشد، و این تحت تصرف بودن درشرایط صحت اقرار آن است که مقربه تحت تصرف م
 کفایت می کند، که مقصود خانه های شوهران آنان است، و در دلیل سوم بر صحت چنین اقراری آن است که در اضافه ، کمترین مناسبت

شاهد بر اینکه خانه مورد بحث در این آیۀ شریفه واقعاً خانه زن نیست، آن . عین  حال خانه ها به زنان اضافه شد، چون در آن ساکن اند
اگر خانه واقعاً خانۀ زن بود شوهر حتی ] لی که در صورت ارتکاب فاحشه شوهر می تواند زن را از آن خانه بیرون کند، در حا[ است که 

  .در صورت ارتکاب فاحشه ، نیز حق ندارد او را از آن بیرون کند
و صرف اضافۀ شی به یک شخص حاکی از مالکیت آن شخص نسبت [ مثال دیگر برای اینکه در اضافه کمترین مناسبت کفایت می کند 

  » . طرف خودت را بگیر« :  خواهند چوبی را بردارند، یکی به دیگری می گویدآن است که وقتی دو نفر می] به آن شیء نیست 
ا همواره رریشان خود تقسیم می کرد، و این کازنی به نام خرقاء پنبه های خود را میان خو: توضیح اینکه . [ مثال دیگر ، ستارۀ خرقاء است 

  : اره را به خرقاء اضافه کرد و گفتهنگام طلوع ستارۀ سهیل انجام می داد، از این رو شاعر ، آن ست
   سهیل اذاعت غزلها فی االرقاب              اذا کوکب الخرقاء الح بسحره

  . ] آنگاه که ستارۀ خرقاء ، سهیل ، در سحرگاه آشکار می شد، خانم خرقاء پنبه های خود را میان خویشان تقسیم می کرد -ترجمه 
  . ] با آنکه شهادت و یا دین قابل ملکیت نیست[ است ، » دین خدا « و » داشهادت خ« و مثال دیگری تعابیری مانند 

  

و هذه االضافه لو کانت مجازاً لوجب الحمل علیه، لوجود القرینه الصارفه عن الحقیقه و المعینه له ، ألن الحکم بصحه اقـرار                       
  . المال الی المقر بحسب الظاهرالعقالء ، مع االتیان بالالم المفیده للملک و االستحقاق قرینه علی أن نسبه

و بر فرض که مجاز باشد، باید ] و استعمال آن در موارد یاد شده، استعمال در معنای حقیقی آن است ، [ و این اضافه بنحو حقیقی است  -ترجمه 
 معنای یاد شده است، وجود دارد ؛ را در مورد اقرار بر آن حمل نمود، چون قرینه ای که صارف از معنای حقیقی و تعیین کنندۀ» خانۀ من«لفظ 

را افاده ] نسبت به خانه [  که مالکیت و ذی حق بودن مقرله ] برای[ = » الم « زیرا حکم به صحیح بودن اقرار عقالء بر زیان خود همراه با آوردن 
  .می کند ، قرینه است بر اینکه نسبت دادن مال به مقر بر حسب ظاهر است

  

  . و األقوی عدم الفرق . ملکی لفالن ، وداری، فحکم بالبطالن فی االول ، و توقف فی الثانی : ه و فرّق المصنف بین قول
خانۀ من برای فالنی [ = » ی لفالن دار« و عبارت ]  برای فالنی است ملک و دارایی من[ = » ملکی لفالن « میان عبارت ) ره(شهید  -ترجمه 
  .اما به نظر ما فرقی میان این دو عبارت نیست. و در مورد دومی توقف نمودفرق نهاده ؛ و اولی را باطل دانست ] است 

  

مسکنی له ، فإنه یقتضی االقرار قطعاً ، الن اضافه السکنی ال تقتضی ملکیه العـین، لجـواز ان یـسکن                     : و لیس منه ما لوقال    
  . ملک غیره

  . له قبلی کذا : کقوله ) ه هو او له فی ذمتی کذا و شب( 
؛ قطعاً این عبارت مقتضی اقرار استاز موارد اختالفی نیست ؛ زیرا ] محل سکونت من برای فالنی است [ = » مسکنی له « ا عبارت ام -ترجمه 

  . سکونت کندا شخص می توانددر ملک دیگری نیززیرت به آن محل نیست؛سبکیت آن شخص نچون اضافۀ مسکن به شخص ، مقتضی مال
  » .  برای او از ناحیۀ من فالن مال است« : ، مثل آنکه بگوید ) و مانند آن » چیز است برای او در ذمۀ من فالن « با ( 

  

  الشرط، ألن االقرار إخبار) إن  اتصل ( االقرار ) بطل ( ان شئت ، او ان شاء زید، او ان شاء اهللا : کقوله ) و لو علّقه بالمشیئه ( 
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  نافیه، النتفاء الجزم فی المعلق ، إال ان یقُصدَ فی التعلیق علی مشیئهجازم عن حق الزم سابق علی وقت الصیغه ، فالتعلیق ی
  . اهللا التبرک فال یضر

اگر تو بخواهی ، یا اگر زید بخواهد، : ، مثالً بگوید ) کند ] خداوند یا شخص دیگری [ اگر اقرار را مشروط به مشیت و خواست (  -ترجمه 
اخبار قطعی از حقی که : چون اقرار عبارت است از . ) صل به اقرار باشد، اقرار باطل استدر صورتی که شرط، مت( یا اگر خدا بخواهد، 

و از این رو، معلق و مشروط کردن آن با حقیقت اقرار منافات دارد، چون در آنجا که تعلیق و . قبل از اجرای صیغه، الزم و ثابت بوده است
 تیمن و تبرک به نام خدا باشد، که در مورد تعلیق به خواست خداوند، مقصودششرط در کار است، جزم و قطع از میان می رود، مگر آن

  .که در این صورت، تعلیق زیانی به صحت اقرار وارد نمی سازد] نه حقیقت تعلیق و شرط [
  

ه بما ینافیـه  فیکون التعلیق بعدها کتعقیب. و قد یشکل البطالن فی األول بأن الصیغه قبل التعلیق تامه االفاده لمقصود االقرار        
  .فینبغی أن یلغو المنافی، ال أن یبطل االقرار

این « وقتی گفته می شود [ در مورد تعلق به غیر خواست خداوند نیز قول به بطالن اقرار صحیح نیست، چون : ممکن است گفته شود -ترجمه 
شرط ، مقصود از اقرار را به طور کامل افاده می کند ؛ از  از بیان قبلصیغۀ اقرار] » خانه برای تقی است اگر تو بخواهی یا اگر زید بخواهد 

و در مواردی که پس از اقرار، جملۀ منافی با [ این رو ذکر کردن شرط به دنبال آن ، مانند آوردن جمله ای است که منافات با اقرار دارد؛ 
شایسته است ] در اینجا نیز . بر صحت خود باقی می ماندمضمون اقرار آورده می شود، آن جملۀ دوم لغو و بی اثر به شمار می رود، و اقرار 

     .لغو دانسته شود، نه آنکه حکم به بطالن اقرار شود] شرط [ = منافی 

  .االعتذار بکون الکالم کالجمله الواحده ال یتم إال بĤخره ، واردٌ فی تعقیبه بالمنافی مع حکمهم بصحتهو 
و لذا نمی توان قبل از تمام [ د یک جملۀ واحد است که تا به پایان نرسد، تام و کامل نمی شود، کالم مانن: اگر عذر آورده شود که  -ترجمه 

در آنجا که پس از صیغۀ اقرار جمله ای گفته می شود که با : در پاسخ می گوییم . ] شدن سخن گوینده ، در حق او حکمی صادر کرد
و این نشان می دهد که وجه مذکور [ ه فقها در آنجا اقرار را صحیح دانسته اند، مضمون اقرار منافات دارد، عین این سخن می آید، با آنک

  . ] نزد فقها تام نیست؛ زیرا اگر تام بود باید در آنجا نیز حکم به بطالن اقرار می کردند
  

 الصحه، و هنا لیس کذلک ما وقع بعد تمام الصیغه جامعه لشرائط: و قد یُفرَّق بین المقامین بأن المراد بالمنافی الذی ال یسمع 
  . ألن من جمله الشرائط التنجیز و هو غیر متحقق بالتعلیق فتلغو الصیغه

مراد از منافی که اگر پس از اقرار ذکر شود، مسموع نیست و به آن : گاهی در فرق میان ذکر شرط و ذکر منافی، گفته می شود -ترجمه 
ذکر [ = ام شدن صیغۀ اقرار همراه با همۀ شرایط صحت، ذکر می شود، اما در اینجا ترتیب اثر داده نمی شود، عبارتی است که پس از تم

؛ چون یکی از شرایط  ]که منافی پس از تمام شدن صیغۀ اقرار همراه با همۀ شرایط صحت ، ذکر شود[ چنین نیست ] شرط پس از اقرار 
با معلّق کردن صیغۀ اقرار منتفی می گردد ، و در نتیجۀ صیغۀ اقرار بودن صیغۀ اقرار است، و این شرط ] غیر معلق [ = صحت اقرار ، منجز 

  .لغو و بی اثر خواهد بود
  

، الشتراک اللغات فی التعبیر عما فی الضمیر ، و الدالله علی المعـانی الذهنیـه بحـسب                  ) و یصح االقرارُ بالعربیه ، و غیرها        ( 
ضع، فلو اقرّ عربی بالعجمیه ، او بالعکس و هو ال یعلم مودی اللفظ لم المواضعه، لکن یشترط فی تحقیق اللزوم علم الالفظ بالو

  .یقع، و یقبل قوله فی عدم العلم، إن أمکن فی حقه، او صدقه المُقَرّله، عمال بالظاهر و االصلِ من عدم تجدد العلم بغیر لغته
چون زبانهای مختلف در اظهار معانی . ) عربی و غیر عربی صحیح استاقرار به لفظ ] در صیغۀ اقرار عربیت شرط نیست و از این رو ( [  -ترجمه 

و برای بیان معانی مورد نظر فرق نمی کند لفظ عربی [ مورد نظر یکسانند، و داللت بر معانی ذهنی بر حسب وضع و قرار داد صورت می گیرد، 
  . که گویندۀ الفاظ اقرار، علم به وضع داشته باشداما الزم و ثابت شدن اقرار مشروط به آن است. ] بکار رود یا لفظ غیر عربی

پس اگر عرب زبانی، الفاظ فارسی بر زبان براند و با آن الفاظ اقرار کند، یا به عکس فارسی زبانی الفاظ عربی بکار برد در حالی که از معانی 
معانی الفاظی که گفته است، آگاه نبوده ، در صورتی که الفاظی که بکار می برد، بی خبر است، اقرار واقع نخواهد شد؛ و اگر مدعی شود که از 

این ادعا در حقش ممکن باشد، یا آنکه مقرله او را تصدیق کند، پذیرفته می شود؛ به خاطر عمل به ظاهر حال و اصل چون اصل ، آن است که آن 
  .  نیستعشخص از معانی الفاظ زبان بیگانه مطل

  

  قرار افادتها له عرفاً ، و إن لم یقع علی القانون العربی ، و قلنا باعتباره فی غیره من العقود وو المعتبر فی االلفاظ الداله علی اال
  . االیقاعات الالزمه، لتوقف تلک علی النقل ، و من ثَم ال یصلح بغیر العربیه مع امکانها
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قرار و اعتراف کند، اگرچه مطابقت کامل با قواعد صرف در الفاظی که داللت بر اقرار می کند، معتبر آن است که عرفاً داللت بر ا -ترجمه 
زیرا آن عقود ایقاعات متوقف بر نقل . و نحو نداشته باشد و ما تطابق با قواعد صرف و نحو را در دیگر عقود و ایقاعات الزم، معتبر بدانیم

  .شارع اند، و به همین دلیل است که در صورت امکان باید با الفاظ عربی گفته شوند
  

او ( إن شهد لک فالن علیّ بکذا فهو لک فی ذمّی، أو لک علی کذا إن شهد لک به فالن : فقال)  و لو علقه بشهاده الغیر (
، و إن ) قرب البطالنفاال( ه ، او فهو صدق او حق، او الزم لذمتی و نحو) فهو صادق( علیّ بکذا ) إن شهد لک فالن: قال

ده ، و ذلک ال یصدق إال إذا کان ثابتاً فی ذمته اآلن، و حکم بصدقه علی تقدیر شهادته ، کان قد علَّقَ ثبوتَ الحق علی الشها
و ال یکون صادقاً إال إذا کان المشهود به فی ذمته ، لوجوب مطابقه الخبر الصادق لخَبره بحسب الواقع ، اذا لیس للشهاده أثر 

ا علقه علی الشهاده ، الستحاله أن تجعله الشهاده صادقاً و عدمه ، فلو ال حصول الصدق عند المقر لم فی ثبوت الصدق و ال
 وجب أن یلزم المال ، و إن انکر الشهاده – و قد حکم به –لیس بصادق ، و اذا لم یکن للشهاده تأثیر فی حصول الصدق 

  . فضال عن شهادته، او عدم شهادته 
اگر فالنی شهادت دهد که من هزار تومان به تو بدهکار هستم هزار تومان »  : ، مثالً بگوید) اگر اقرار را معلق به شهادت غیر کند (  -ترجمه 

   : یا بگوید ( » برای تو هزار تومان در ذمۀ من خواهد بود اگر فالنی برای تو به آن مبلغ شهادت دهد « ، یا » در ذمۀ من برای تو خواهد بود
آنچه او گفته راست است، یا حق است ، یا در ذمۀ من « یا ) » او راست می گوید اگر فالنی شهادت دهد که فالن مبلغ به تو بدهکار هستم « 

  . ) قول به بطالن چنین اقراری به صواب نزدیک تر است( و مانند آن ، » الزم است 
 که من هزار تومان اگر فالنی شهادت دهد« این جمله که [ گویندۀ ] عبارات مذکور اقرار به شمار می رود ، زیرا : ممکن است گفته شود [ 

را معلّق بر شهادت شاهد کرده است، و ثبوت حق در فرض  ، ثبوت حق] به تو بدهکار هستم، هزار تومان در ذمۀ من برای تو خواهد بود 
نی اگر فال« کسی که می گوید [ و نیز . ثابت باشد» مقرّ« شهادت شاهد، تنها در صورتی صادق خواهد بود که آن حق، هم اکنون در ذمۀ 

حکم به صدق شاهد بر فرض شهادت دادن او کرده است، و آن ] » شهادت دهد که فالن مبلغ به تو بدهکار هستم، او راست می گوید 
از هم اکنون در ذمۀ مقر باشد، چون خبر ] مالی که شهادت داده او بدهکار است[ = شخص تنها در صورتی صادق خواهد بود که مشهود به 

بنابراین، اگر صدق شاهد .  حسب واقع با مخبر به مطابق باشد ؛ زیرا شهادت نقشی در ثبوت صدق و یا عدم آن نداردراست و صادق باید بر
از نظر مقرّ محرز و ثابت نبود هرگز ثبوت حق را بر شهادت شاهد معلق نمی کرد، چون محال است که او صادق نباشد و بواسطۀ شهادت 

اثیری در حصول صدق ندارد و از طرفی، مقرّ بر فرض شهادت ، حکم به صدق او کرده است، و چون شهادت دادن شاهد ت. صادق گردد
باید مال ذکر شده بر ذمۀ او ثابت باشد، اگرچه شاهد ثبوت آن حق را در ذمۀ مقر انکار کند، چه رسد به آنکه شهادت دهد، یا شهادت 

ود ، چه شاهد شهادت دهد که آن مال در ذمۀ او نیست، و چه شهادت پس در هر سه صورت ، آن مال در ذمۀ مقر ثابت خواهد ب. [ ندهد
این سخن کسانی است که گفتن چنین عباراتی را اقرار به ثبوت مال . دهد آن مال در ذمۀ او هست، و چه هیچ نگوید، نه اثبات کند و نه نفی

  . ] در ذمۀ گوینده به شمار آورده اند
  

و مثله فی محاورات العـوام کثیـر ، یقـول    ) .  یعتقد استحاله صدقه، الستحاله شهادته عنده لجواز أن(و انما لم یوثر هذا کلّه     
إن شهد فالن أنی لست البی فهو صادق، و ال یرید منه إال أنه ال تصدر عنه الشهاده ، للقطع بعدم تصدیقه ایاه علی : احدهم 

م و عدم صراحه الصیغه فی المطلوب، معتضداً بأصاله بـراءه           کونه لیس البیه، و غایته قیام االحتمال و هو کاف فی عدم اللزو            
  .الذمه ، مع أن ما ذکر فی توجیه اللزوم معارَض باالقرار المعلق علی شرط بتقریب ما ذکر

  ن شخصزیرا این احتمال وجود دارد که او شهادت دادن آ( مطالب یاد شده پذیرفته نیست، : ] در پاسخ به این استدالل می گویم [  -ترجمه 
اگر فالنی « : و امثال آن در محاورات مردم فراوان است؛ مثالً می گوید.) را محال بداند، و در نتیجه صادق بودنش را نیز محال بداند 

و مقصودش آن است که او هرگز چنین شهادتی نخواهد داد، چون قطعاً اگر او » شهادت دهد که من حرامزاده ام، راست می گوید 
بر فرض که نگوییم قطعاً مقصود گویندۀ این عبارات آن . ی حرامزاده است، آن شخص، شاهد را تصدیق نخواهد کردشهادت دهد که و

و همین اندازه . است که آن شخص هرگز شهادت بر ثبوت مال در ذمۀ او نمی دهد ، ال اقل احتمال اینکه مقصودش این باشد ، وجود دارد
.  عبارات ذکر شده در مطلوب کفایت می کند، و اصاله برائت ذمۀ مقر نیز آن را تایید می کنددر عدم لزوم و ثبوت اقرار و عدم صراحت

پس اگر این وجه تمام . [ افزون بر آنکه ، آنچه در توجیه لزوم این اقرار گفته شد با اقرار معلق بر شرط معارض است، به تقریبی که ذکر شد
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ق بر شرط نزد ایشان  شود و مقتضی صحت آن نیز می باشد، در حالی که اقرار معلباشد، در مورد اقرار معلق بر شرط نیز جاری می
  . ] است  باطل

  

وینعکس بعکس النقیض   » کلما لم یکن المال ثابتاً فی ذمته، لم یکن صادقاً علی تقدیر الشهاده              « إنه یصدق   : و کذا قولهم    
لکن المقدم حق، لعموم اقرار العقالء علی » . فی ذمته وإن لم یشهدکلما کان صادقاً علی تقدیر الشهاده کان ثابتاً «: الی قولنا

فإنـه معـارَض بـالمعلَّق، و       . فالتالی ، و هو ثبوت المال فی ذمتـه، مثلُـه            . و قد أقرَّ بصدقه علی تقدیر  الشهاده       . أنفسهم جائز   
  .منقوض باالحتمال الظاهر

هر گاه مال در ذمۀ مقر ثابت «: این جمله صادق است که : ته شده است آن است که وجه دیگری که برای اثبات لزوم این اقرار گف -ترجمه 
هر گاه مقر در فرض شهادت شاهد صادق « : عکس نقیض جملۀ فوق آن است که » . نباشد، مقر در فرض شهادت شاهد صادق نخواهد بود

مقدم آن حق است، به خاطر عموم قاعدۀ ] یه شرطیه است که این، یک قض[ » . باشد ، مال در ذمۀ او ثابت است اگر چه شاهد شهادت ندهد
شاهد در صورتی که شهادت بدهد، : و فرض آن است که مقر گفته است » . اقرار عقالء بر زیان خودشان نافذ است « : اقرار که می گوید 

] .نتیجۀ آن ، نفس تالی خواهد بود ه است ، و از اینجا یک قیاس استثنایی تشکیل می شود که در آن ، نفس مقدم استثناء شد. [ صادق است 
یکی  آنکه با اقراری : این وجه نیز دو اشکال دارد . بنابراین ، تالی ، که عبارت است از ثبوت مال در ذمۀ مقر، مانند مقدم ، حق خواهد بود

مشروط ومعلق جاری می شود ، در حالی که و این نحوه از استدالل در مورد همۀ اقرارهای . [ که معلّق بر شرط است ، معارض می باشد 
وآن اینکه مقصود مقر آن باشد که [ و دوم آنکه این بیان با احتمالی که ظاهر است ، نقض می شود؛ .] شما اقرار مشروط را باطل می دانید 

  . ]قرار کرده است مقدم آن شرطیه حق است چون شخص خودش به آن ا: طبق این احتمال نمی توان گفت . شهادت شاهد محال است 
  

أما الحجرللفَلس فقد تقدم فی بـاب الـدین اختیـار           ) خالیا من الحجر للسَفَه     ( بالبلوغ والعقل   ) و ال بد من کون المقرَّ کامالً        ( 
  .المصنف أنه مانع من االقراربالعین، دون الدین، فلذا لم یذکره هنا، ویعتبر مع ذلک القصدُ، و االختیارُ 

؛ اما ممنوع از تصرف بودن به خاطر )باشد و بواسطۀ سفاهت ، ممنوع از تصرف نباشد ( یعنی بالغ و عاقل ) قرار کنندۀ کامل باید ا(  -ترجمه 
) ره(ن ؛ و از این رو شهید مانع از اقرار به عین است نه اقرار به دی) ره(فقر و ورشکستگی، چنان که در کتاب دین گذشت ، به عقیدۀ شهید 

  .، عالوه براموریاد شده ،قصد واختیار نیزشرط استمقردر.] راجزء شرایط مقر ذکر نکرد یعنی ور شکسته نبودن [ ، ر نکردآن رادر اینجا ذک
  

فال عبره باقرار الصبی و ان بلغ عشراً ، إن لم نُجز وصیتَه و وقفَه و صدقتَه ، وإالّ قُبل اقراره بها ، ألن من ملک شـیئاً ملـک                  
  .    االقرار به

با توجه به شروط یاد شده ، اقرار بچه ، اگر چه ده ساله باشد ، معتبر نیست ، البته در صورتی که وصیت و وقف و صدقۀ بچۀ ده  -ترجمه 
نیز پذیرفته خواهد شد ؛ چون ] وصیت ، وقف و صدقه [ = ساله را نافذ ندانیم ؛ وامّا اگر این امور را از او نافذ بدانیم ، اقرارش به این امور 

  .  مالک چیزی است ، مالک اقرار به آن نیز می باشدکسی که
  

  .مناء قُبل مع امکانه ، وال یمین علیه حذراً من الدور لبلوغ أستُفسر فإن فَسره با إلو لو اقرّ با
منی کرد، پس اگر اقرار به خروج ] که مقصودش چیست؟ [ اگر بچه اقرار کند که بالغ شده است ، از او توضیح خواسته می شود  -ترجمه 

در صورت امکان این امر در حق او ، این اقرار از او پذیرفته می شود ، و الزم نیست قسم بخورد ، چون حکم به لزوم قسم خوردن مستلزم 
و اگر ثبوت بلوغش نیز متوقف بر قسم خوردنش . پذیرفتن قسم او متوقف بر ثبوت بلوغ اوست  پس. چون قسم بچه لغو است . [ دور است 

  . ]دور خواهد بود باشد 
  

   بأن یمینه موقوف علی امکان بلوغه ، والموقوف علی یمینه هو وقوع بلوغه فتغایرت الجهه –ودفع ُ المصنف له فی الدروس 
  . مندفع بأن امکان البلوغ غیر کاف شرعاً فی اعتبار افعال الصبی واقواله التی منها یمینه –

یعنی قسم [ قسم خوردن متوقف بر امکان بلوغ شخص است ، « : دفع این دور فرموده استدر کتاب دروس در مقام ) ره(شهید  -ترجمه 
بنابراین ،  .، و آنچه متوقف بر قسم است وقوع واثبات بلوغ شخص است ]کسی پذیرفته می شود که احتمال بالغ بودنش وجود داشته باشد 

]. است» وقوع بلوغ « قسم متوقف است است و آنچه بر » امکان بلوغ « آنچه قسم بر آن متوقف است . [ متوقف ومتوقف علیه دو چیز است 
  . کند نمی یکی از آنها ست، شرعاً کفایتچون امکان بلوغ به تنهایی برای معتبر بودن افعال و گفته های بچه، که قسم . اما این بیان تام نیست 
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وغیرهما، خالفـاً للتـذکره      لبینه ، سواء فی ذلک الغریب والخامل      و مثله اقرار الصبیه به او بالحیض ، و ان ادعاه بالسن کُلِّف ا             
او باإلنبات اعتبر، فإن محله لیس من العوره، ولو فـرض  . حیث الحقهما فیه بمدعی االحتالم ، لتعذّر اقامه البینه علیهما غالباً         

  .  انه منها فهو موضع حاجه
و اگر پسر یا دختر مدعی شوند که به سنّ بلوغ رسیده . ، مانند اقرار پسر بچه است اقرار دختربچه به اینکه بالغ شده یا حیض شده  -ترجمه 

    البته عالمه در تذکره بچۀ غریب و گمنام را در این ادعا. د ند که دو شاهد بیاورند ، خواه غریب وگمنام باشند، یا نباشناند ، مکلف می شو
که بدون نیاز به بینه قولش [  مدعی احتالم است، ملحق کرده و در حکم او دانسته است ، به بچه ای که] ادعای اینکه به سن بلوغ رسیده [ = 

، به خاطرآنکه بچه ای که در شهر غریب است و یا کسی او را نمی شناسد غالباً نمی تواند بر این مدعای خود بینه اقامه ]پذیرفته می شود 
وی عانه اش بالغ شده، باید عانۀ او را ببینند تا راست و دروغ سخن او دانسته و اگر بچه مدعی شود که بواسطۀ رویش موی خشن ر. کند 

وبر فرض که جزء عورت باشد ، چون نیاز است که دیده شود ، حرمت . ] و مشاهدۀ آن اشکالی ندارد[ شود، زیرا عانه جزء عورت نیست 
  .  بر طرف می گردد

  

  .وق بعقله ، و ال باقرار غیر القاصد کالنائم ، و الهازل ، و الساهی ، و الغالط و ال بإقرار المجنون إال من ذی الدور وقت الوث
همچنین اقرار شخص دیوانه معتبر نیست، مگر آنکه مقر، دیوانۀ ادواری باشد و هنگامی اقرار کند که اطمینان به عاقل بودنش داشته  -ترجمه 
همچنین کسی که قصد ندارد، اقرارش معتبر نیست، مانند کسی که در خواب اقرار می کند، یا شوخی می کند، یا سهواً و با اشتباهاً . باشیم

  .ا می گویدصیغۀ اقرار ر
  

  .و لو ادعی المقر احد هذه فقی تقدیم قوله عمال باالصل ، او قول اآلخر عمال بالظاهر و جهان 
] یا اشتباه کرده است و مانند آن » این فرش مال حسن است « مثالً مدعی شود سهواً گفته است [ اگر مقر ، مدعی یکی از این امور شود ،  -ترجمه 

و . ] چون اصل آن است که آن فرش برای حسن نباشد [ یکی آنکه به مقتضای اصل عمل شود و قول او مقدم گردد، : ، دو وجه در مسأله هست
  . ] است  نداده و و اشتباهی در کالم او رخچون ظاهر حال متکلم آن است که سه[ دوم آنکه به ظاهر عمل شود و قول مقرله مقدم شود ، 

  

  .والمجنون حالته مع العلم به ، فلو لم یُعلم له حاله جنون حلف نافیه . لصبی و مثله دعوا بعد البلوغ وقوعه حال ا
نظیر ادعای فوق آن است که مقر پس از بلوغ مدعی شود که اقرار او قبل از زمان بلوغ بوده است ، یا دیوانه ادعا کند که در حال  -ترجمه 

اما اگر چنین حالی .  فرض می آید که بدانیم مقر سابقۀ دیوانگی داشته است دیوانگی اقرار کرده است ، البته در صورتی آن دو وجه در این
  .در او سراغ نداشته باشیم ، کسی که منکر آن است قسم می خورد 

  

  .و االقوی عدم القبول فی الجمیع 
  . قر بأزید منه و ال باقرار المکره فیما اکراه علی االقرار به ، إال مع ظهور اماره اختیاره ، کأن یکره علی امر فی

همچنین اقرار مکره در آنچه اکراه بر . اما به نظر ما قول قویتر آن است که در هیچ یک از موارد فوق ادعای او پذیرفته نمی شود  -ترجمه 
راه کنند به مالی اقرار به آن شده ، پذیرفته نمی شود ، مگر آنکه نشانۀ روشنی بر قصد و اختیار او وجود داشته باشد ، مانند آنکه او را اک

  .اقرار کند ، آنگاه او به بیش از آن اقرار نماید 
  

  و اما الخلو من السفه فهو شرط فی االقرار المالی ، فلو اقرّ بغیره کجنایه توجب القصاص ، ونکاحِ ، وطالقِ قُبل ، و لو اجتمعا
 ما بطل قبله ، و کذا یقبل اقرار المفلّس فـی غیـر              قُبل فی غیر المال کالسرقه بالنسبه الی القطع ، و ال یلزم بعد زوال حجره              

  .المال مطلقا 
بنابراین ، اگر شخص به غیر مال اقرار کند ، مثالً به جنایتی که موجب قصاص است ، . و امّا سفیه نبودن ، در اقرار به مال شرط است  -ترجمه 

 اقرار سفیه هم جنبۀ مالی داشته باشد و هم جنبۀ غیر مالی ، در غیر مال و اگر. یا به نکاح و یا به طالق اقرار کند ، از او پذیرفته می شود 
تصرفاتش اگر بعداً رشید و.  دست ، اقرارش پذیرفته می شود پذیرفته می شود ، مثالً اگر اقرار کند مالی را دزدیده ، نسبت به بریدن
ه تسته در غیر مال مطلقا پذیرفهمچنین اقرار شخص ورشک. شود جایزشد ، مواردی که قبالً حکم به بطالن آن شده است ، بر او الزم نمی 

  . ] ه می شود که مقربه، عینی نباشد که متعلق حق طلبکاران استتو اما اقرارش به مال در صورتی پذیرف. [ شود  می
  

  

 له بالَمقرّ به ، وأنه فی نفس و هی الظن الغالب بأنه إنما یرید باالقرار تخصیصَ المقَرّ) و اقرار المریض من الثلث مع التهمه ( 
و علی منکرها الیمین ویکفـی فـی        . و لو اختلف المقَرِّ له والوارثُ فیها فعلی المدعی لها البینه ، ال صاله عدمها                . األمر کاذب   
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کلف الحلف علـی    یمین المقَرِّله أنه ال یعلم التهمه ، ال أنها لیست حاصله فی نفس األمر ، البتناء االقرار علی الظاهر ، و ال ی                      
 اخذه ما له یُعلمَ فسادُ ماستحقاق المقَرِّ به من حیث إنه یعلم بوجه استحقاقه ، ألن ذلک غیر شرط فی استباحه المقَرِّ به ، بل ل

  .السبب 
 اختصاص دهد ، یعنی گمان غالب به اینکه می خواهد با این کار، مقداری از مال خود را به مقرله)اقرار مریض در صورت تهمت (  -ترجمه 

اگر مقرله و وارث در تهمت و عدم آن اختالف کنند ، کسی که مدعی تهمت . ) از ثلث خارج می شود ( و در واقع دروغ می گوید ، 
در قسم خوردن مقرله همین اندازه کفایت می کند که . و منکر تهمت باید قسم بخورد . است باید بینه بیاورد ، چون اصل عدم تهمت است 

رد علم به تهمت ندارد ، و الزم نیست قسم بخورد که تهمت در واقع ونفس االمر تحقق ندارد؛ چون اقرار مبتنی بر ظاهر است ، و قسم بخو
یرا علم به وجه است از آن جهت که از وجه استحقاق خود آگاه است ، ز] مقرله [ = نیز موظف نیست قسم بخورد که مقر به از آن او 

  .کندندارد، می تواندآن را اخذسبب استحقاق مقربه ودن آن برای مقرله شرط نیست ،بلکه مقرله تاوقتی علم به فسادح بمبااستحقاق مقربه در
  

  .  من مرضه نُفذ من االصل مطلقاً ءهذا کله مع موت الُمِقرّ فی مرضه ، فلو بری
  .وال فرق فی ذلک بین الوارث واال جنبی 

  .مطلقاً علی اصح االقوال ) ل فمن االص(یکن هناک تهمه ظاهره ) وإال ( 
این همه در صورتی است که مقر در همان بیماری فوت کند ، اما اگر از آن بیماری بهبودی یابد ، اقرارش مطلقا از اصل مال او  -ترجمه 

  .] چه متهم باشد و چه نباشد [ خارج می شود ، 
  .  آنکه شخص بیگانه باشددر حکم یاد شده فرق نمی کند که مقرله خودش یکی از ورثه باشد یا

  .، بنابر قول صحیح تر ) واگر تهمت آشکاری وجود نداشته باشد ، مقر به از اصل ترکه خارج می شود ( 
  

            الکیـل والـوزن  ) یحمـل علـی   ( له عندی کیـل حنطـه ، او رطـل سـمن     : فی االقرار کأن قال ) و اطالق الکیل ، والوزن     ( 
ما شاء منهما ) عین الُمقِرّ ( المکیال والمیزان فی بلده ) فأن تعدد . ( ی بلد الُمِقرّ وإن خالف بلد المقَرّ له ا) المتعارف فی البلد ( 
و کـذا   . ، و لو تعذّر استفساره فالمتیقن هو االقـل          ) فیحمل علی الغالب    ( فی االستعمال علی الباقی     ) ما لم یغلب احد هما      ( 

  .القول فی النقد 
» برای او نزد من یک کیل گندم یا یک رطل روغن است « : ، مثل آنکه مقر بگوید ) ر در اقرار پیمانه و وزن به طور مطلق بکار رفت اگ(  -ترجمه 

) و در صورتی که . ( ، اگر چه مغایر پیمانه و وزن معمول در شهر مقرله باشد ) بر پیمانه و وزنی که در شهر مقر معمول است ، حمل می شود ( ، 
در ) مادامی که یکی از آنها غلبۀ ( ، کندکه هر کدام را خواست معین ) متعدد باشد ، تعیین آن با مقرّ است ( نه و وزن معمول در شهر مقر پیما

 و در صورتی که امکان مراجعه به مقر و طلب.) نداشته باشد ، که در این صورت بر همان پیمانه و وزن غالب حمل می شود ( استعمال بر سایرین 
یعنی بر پول رایج و [ اقرار به پول نیز همین حکم را دارد ، . توضیح از او نباشد ، قدر متیقن همان پیمانه و وزنی است که مقدارش کمتر است 

   . . .  ]غالب در شهر مقر حمل می شود و 
  

، والنفیس، و )الجزیل، والعظیم، والحقیر کالمال والشی ء، و( ، واللفظ المبهم )وألزم تفسیره ( اقراره ) و لو اقر بلفظ مبهم صح ( 
. ر مستحله ، فیقبل فی هذه االوصافویقبل تفسیره بما قلَّ ، ألن کل مال عظیم خطره شرعاً کما ینبه علیه کف. مال أیّ مال 

  .  ال قیمه لذلک عاده ، أو حنطه اذ)ال کقشره جوزه ، او حبه دُخن ( أی یُعد ماالً عرفاً ) ال بد من کونه مما یتمول ( لکن ) و(
مال، چیز، : مانند ( ، و لفظ مبهم الفاظی است )اگر به لفظ مبهمی اقرار کند ، اقرارش صحیح است و به تفسیر آن ملزم می شود (  -ترجمه 

      ، پذیرفتههر چه مقر در تفسیر این الفاظ بگوید ، هرچند اندک و ناچیز باشد. ، گرانبها و مالی عجیب مالی )بزرگ، عظیم و کوچک 
شاهد این مدعا آن است که کسی که سلب مال دیگران را حالل می شمارد کافر . می شود، چون هر مالی از لحاظ شرع خطیر ومهم است 

سیر اما باید آنچه در تف. ( صاف فوق را می پذیرد او] عظیم وبزرگ وگرانبها است ، وبه اعتباری ، [ و لذا مال اندک نیز . به شمار می رود 
  .ندارند ییا یک دانه گندم ؛ چون معموالً چنین اموری ارزش وقیمت) گوید ، عرفاً مال شمرده شود ، نه مانند پوست بادام یا دانۀ ارزن می آن 

  

  .ه بغیر اذن مالکه ، و وجوب ردهولتحریم أخذیقه الشرعیه مقدمه علی العرفیه ، یُقبل بذلک ، ألنه مملوک شرعاً ، والحق: قیل و
     حتی امور فوق نیز در تفسیر الفاظ مبهم ، از مقر پذیرفته می شود ، چون این امور نیز شرعاً مملوک اند ،: برخی از فقها گفته اند  -ترجمه 

عالوه بر آنکه ، اخذ این امور و تصرف در آن . ، و حقیقت شرعیه بر حقیقت عرفیه مقدم است ] اگر چه عرفاً ملک به حساب نمی آیند [ 
  .بدون اذن مالک آن حرام است و ردّ کردن آن به مالکش واجب می باشد 
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، و إن وصـفه بـاال        نعم یتَّجه ذلک تفـسیراً للـشی ء       . ویشکل بان الملک ال یستلزم اطالق اسم المال شرعاً ، والعرف یأ باه              
  .له علی ّ حق : وصاف العظیمه لما ذُکر، ویقرب منه ما لو قال 

ملک بودن یک شی مستلزم آن ] ملک بودن ، یک چیز است و مال بودن ، چیز دیگری است و [  مخدوش است ، زیرا اما این قول -ترجمه 
رد یاد شده اآری ، مو. رد یاد شده نمی پذیرد انیست که شرعاً مال به شمار آید و نام مال بر آن اطالق شود ، و عرف نیز این اطالق را در مو

که هر [ چه در اقرار برای شیء اوصاف بزرگی آورده باشد ، به خاطر آنچه گذشت  پذیرفته می شود ، اگرذکر گردد ،اگر در تفسیر شی ، 
در اینجا نیز [ » .برای او بر من حقی است « : و نظیر اقرار به شیء است آنجا که مقر می گوید ]. مملوکی از نظر شارع خطیرو مهم است 

  . ]  ذیرفته می شود اگر امور ناچیز در تفسیر حق ذکر گردد ، پ
  

من اطالق الحق علیها فی االخبار فیطلق الشیء ألنه : و فی قبول تفسیرهما بردّ السالم ، والعیاده ، وتسمیت العطاس وجهان 
 .و هو االشهر . و من أنه خالف المتعارف وبُعد هُما عن الفهم فی معرض االقرار . اعم 
سالمی به من کرد و من جوابش را ندادم و یک ردّ سالم به او بدهکارم ، یا بیمار شد و من به   : اگر مقر در تفسیر شیء و حق بگوید          -ترجمه  

عیادت او نرفتم ، و به او یک عیادت بدهکارم ، یا عطسه ای کرد و من به او یرحمک اهللا نگفتم و این حق برای او بر مـن اسـت ، در اینکـه                                  
اطـالق شـده اسـت و در    »  حق« از یک سو، در روایات بر این امور :  ؟ دو وجه در مساله هست   این گونه تفسیرها از او پذیرفته می شود یا نه         

و از سوی دیگر، این اطالقات خالف متعارف اسـت و ارادۀ ایـن امـور    . نتیجه، شیء نیز بر آنها اطالق می شود ، چون شی، اعم از حق است    
  .قول مشهورتر استو این . از این الفاظ در مقام اقرار دور از فهم می باشد

  

و لو مات قبله طولب الوارث به إن علمه، و خلَّف ترکه، . و لو امتنع من التفسیر، حُبس و عُوقب علیه، حتی یفسر، لوجوبه علیه
  .فإن انکر العلم، و ادعاه علیه المُقَرُّله، حلف علی عدمه 

متناع ورزد، زندانی و مجازات می شود تا زمـانی کـه آن را تفـسیر کنـد،                  اگر مقر از تفسیر لفظ مبهمی که در مقام اقرار بکار برده، ا             -ترجمه  
  .چون تفسیر لفظ مبهمی که مقر بکار برده بر او واجب است

اگر مقر، پیش از تفسیر لفظ مبهم، فوت کند، در صورتی که وارث بدان آگاه باشد و مقـر ترکـه ای از خـود بجـا گذاشـته باشـد، از وارث                                 
و اگر منکر علم به آن شود و مقرله ادعا کند که او از تفسیر آن مطلع است، وارث  . ود از آن لفظ مبهم را بیان کند       خواسته می شود که مقص    

  .بر عدم علم به تفسیر آن، قسم می خورد
  

  .، ال شتراکهما فی االحتمال ) عظیم ، او کثیر : بین قوله ( فی االبهام و الرجوع  الیه فی التفسیر ) و ال فرق ( 
        ؛ چـون هـر دو در احتمـال شـریک     )نیـست  ( از جهـت مـبهم بـودن و رجـوع بـه مقـرّ در تفـسیر آن         ) فرقی میان لفظ عظیم وکثیر      (  -ه  ترجم
  . ]و معانی مختلفی ممکن است از آنها اراده شده باشد [ باشند  می
  لَقَد« روایه الوارده به فیه ، واالستشهاد بقوله تعالی کالنذر ، لل) الکثیر ثمانون ( والقائل الشیخ و جماعه بالفرق ، وأن ) و قیل ( 

  

فِئَـهٍ  « ستعمال الکثیر فی القرآن لغیر ذلـک مثـل        ، وال طالن القیاس   بویضعف مع تسلیمه ب   . » نَصرَکُمُ اهللا فی مواطنَ کثیرٍهَ      
  .العظیم به غریب و دعوی انه عرف شرعی فال قیاس، خالفُ الظاهر ، والحاق  .» وذِکراً کثیراً . کَثیرهٍَ 

  ، بر هشتاد کثیر: گفته اند (و جمعی دیگر است ، میان این دو لفظ فرق گذاشته اند و ) ره ( ، مقصود شیخ طوسی )برخی از فقها (  -ترجمه 
همانـا  « : یـد  ، مانند نذر، به خاطر روایتی که در مورد آن در نذر وارد شده است، و استشهاد به آیـۀ شـریفه ای کـه مـی فرما                  )حمل می شود    

و نـذر  [  اما این قول ضعیف است ، زیرا بر فرض که روایت وارد شده در باب نذر را بپـذیریم  1.» خداوند شما را در موارد کثیری یاری داد         
ن کریم بر غیـر  و نیز لفظ کثیر در قرآ. قیاس باطل است] بر هشتاد حمل کنیم ، نمی توان باب اقراررا به باب نذر قیاس کرد ، زیرا        به کثیر را  

اگر ادعا شود حمل کثیر بر هشتاد ، عرف شرعی است ، و قیاسـی در کـار                  ) . ذکراً کثیراً   ( و   2)فئهٍ کثیرهٍ   (هشتاد نیز اطالق شده است ، مانند        
. نیـست   و ظاهر آن است که چنین حقیقت شرعیه ای در مـورد لفـظ کثیـر ثابـت                   [ این ادعا بر خالف ظاهر لفظ است ،         : نیست ، می گوییم     

  .اما  الحاق لفظ عظیم به کثیر امری غریب است . برخی از فقها لفظ عظیم را نیز به کثیر ملحق کرده و آن را بر هشتاد حمل کرده اند 
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، ألصاله عدم علمه به )فسره بدونه وادعی ظن القله حلف ( لو ) و(لزمه بقدره و زیاده ) له علیّ اکثر من مال فالن : و لو قال ( 
و ال  . مکان الجهل به فـی حقـه        د علیه زیاده ، وینبغی تقییده با      وزا) و فسر بما ظنه     ( ور ان المال من شأنه ان یخفی        مع ظه 

  .إنی اعلم مال فالن ، و عدمه : فرق فی ذلک بین قوله قبل ذلک 
ه اندازۀ دارایـی آن فـرد و مقـداری افـزون بـر آن               بر او ب  ) »برای او بر ذمۀ من بیش از دارایی فالنی است         « : اگر اقرار کننده بگوید     (  -ترجمه  

در تفسیر آن ، مبلغی کمتر از دارایی آن شخص را ذکر نماید و ادعا کند که می پنداشـتم دارایـی او انـدک اسـت،                   ( اگر  ) و(الزم می شود    
حـال آن اسـت کـه شـأن مـال و      ، چون اصل آن است که مقر علم به مقدار دارایی آن شخص ندارد، عالوه بر آنکـه ظـاهر    )قسم می خورد    

پس ادعای مقرّ، هم مطابق اصل است و هم موافـق بـا             . [ دارایی شخص آن است که مخفی و پوشیده باشد و کسی از مقدار آن مطلع نباشد                 
این حکم ) ره( شهید البته شایسته بود. ، و مقداری بر آن می افزاید )و اقرار خود را به همان مقداری که می پنداشته تفسیر می کند   . ] ( ظاهر  

و در  . ته باشـد    ید به صورتی می کرد که امکان جهل در حق مقر وجود داش            قرا م ] قبول ادعای مقر در جهل به مقدار دارایی آن شخص           [ = 
  .نگفته باشدیاآنکه چنین چیزی »  دارد من می دانم فالنی چه مقدار مال« مقرفرقی نیست میان آنکه پیش ازآن گفته باشد ازپذیرفتن این ادعا

  

مال فالن حرام ، او شبهه ، او عین : نعم لو کان قد أقر بأنه قدرٌ یزید عما ادعی ظنه ، لم یقبل انکاره ثانیاً ، و لو تأول بأن قال 
یکـون  من أن المتبادر کثره المقـدار ف  : قبوله قوالن    و ما اقررتُ به حالل ، او دین ، والحالل والدین اکثر نفعاً ، او بقاء ، فقی                 

و من امکان اراده المجاز و ال یُعلم قصده إال من لفظه فیرجع             . حقیقه فیها و هی مقدمه علی المجاز مع عدم القرینه الصارفه          
  . نعم لو اتصل التفسیر باالقرار لم یبعد القبول.  إلیه فیه و ال یخفی قوه االول

مـثالً قـبالً   [ ی است که بیش از مقداری است که مدعی گمان به آن شـده اسـت                 آری ، اگر اقرار کرده باشد که مال آن شخص به اندازه ا             -ترجمه  
انکـار بعـدی او   ] اقرار کرده بود که فالنی ده میلیون تومان مال دارد و بعد مدعی می شود که من می پنداشتم دارایی او یک میلیـون تومـان اسـت                        

 مال آن شخص حرام یا شبهه یا عین است و آنچه من بدان اقرار کردم مال حـالل،  «: و اگر سخن خود را این گونه تأوبل برد که       . پذیرفته نمی شود  
  :یا دین است ، و مال حالل و دین نفعش و یا بقایش بیشتر است، در اینکه این تأویل از مقر پذیرفته می شود یا نه؟ دو قول در مسأله هست

      ت به لحاظ مقدار و اندازه است و در نتیجه، این لفـظ، حقیقـت در همـین معنـا         متبادر از لفظ اکثر، کثر    ] این تأویل پذیرفته نمی شود، چون       [  
و در صورت نبودن قرینۀ صارف از معنای حقیقی ، معنای حقیقی لفـظ  بـر معنـای مجـازی آن                      . خواهد بود   ] بیشتر بودن به لحاظ مقدار        [ =

  . رجحان خواهد داشت
 ارادۀ معنای مجازی وجود دارد و مقصود مقر را جز با تمسک به گفتۀ خود او نمی توان دانست، احتمال] این تأویل پذیرفته می شود، چون [  

  .پس در اینکه مقر چه چیز را در نظر داشته و قصد کرده است، باید به خود او مراجعه نمود
  .ا ذکر کند، بعید نیست که پذیرفته شودآری، اگر مقر بالفاصله پس از اقرار ، آن تأویل و تفسیر ر. واضح است که قول نخست، قویتر است

  

، ) فواحـد (بالسکون، و ما فـی معنـاه        ) و الوقف   ( الرفع و النصب و الجر      ) : له علی کذا درهم، بالحرکات الثالث       : و لو قال    ( 
  . » الشیء« یه عن کنا» کذا « الشتراکه بین الواحد فما زاد وضعاً فیحمل علی االقل، ألنه المتیقن اذا لم یفسره بأزید، فإنّ 

  مانند اشمام و[ به سکون، و آنچه در معنای آن است، ) به رفع ، نصب، جرّ و یا وقف » له علیِ کذا درهم « : اگر اقرار کننده بگوید -ترجمه 
  باال است، و، چون لفظ کذا به لحاظ وضع لغوی مشترک میان یک به ) یک درهم بر ذمۀ او ثابت می شود ( ، ] ابدال و الحاق هاء سکت 

ن همان کمترین است، در صورتی که مقر آن را به مقدار بیشتر تفسیر نکند               یقلذا بر کمترین مقداری که محتمل است، حمل می شود، چون قدر مت            
  .کنایه از شیء است » کذا « زیرا . 

  

  »شیءٌ درهمٌ « : فمع الرفع یکون الدرهم بد ال منه ، والتقدیر 
  .  له، و أجاز بعض اهل العربیه نصبه علی القطع کأنه قطع ما ابتدأ به و أقربدرهمو مع النصب یکون تمییزاً

  .و مع الجر تُقدر االضافه بیانیه کَحَب الحَصیدِ والتقدیر شیء هو درهم 
  .»شیء درهم « : در صورت رفع ، درهم بدل از کذا خواهد بود ، و تقدیرش چنین است  –ترجمه 

  اند، را نیزجایز دانسته] »اعنی «به تقدیر فعل [ییز برای کذا خواهد بود ، و برخی از اهل ادب نصب آن بنابر قطع و در صورت نصب، درهم تم
 «   و در صورت جرّ ، اضـافه بیانیـه خواهـد بـود ، ماننـد               . گویا مقر آنچه را در ابتدا گفته است ، قطع کرده و به یک درهم اقرار کرده است                   

  .»شیء هو درهم « : رش چنین است ؛ و تقدی1» حب الحصید 
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و یشکل بأن ذلک و ان صح إال أنّه یمکن تقدیر ما هو اقل منه بجعل الشیء جزءّ من الدرهم اضیف الیه فلیزمه جزءٌ یرجـع                          
  .ازید منهلی الدرهم مع احتمالهما فی تفسیره إلیه ، ألنه المتیقن ، و ألصاله البرائه من الزائد ، و من ثم حُمل الرفع و النصب ع

امـا مـی تـوان    ] و در این صورت باید بر یـک درهـم حمـل شـود     [ د بیانیه باشد ن آن است که اگرچه اضافه می توان اشکال این سخ   -ترجمه  
شی را جزیی از درهم قرار داد که به کل اضافه شده است ] اضافه را المیه فرض کرد و [ کمتر از آن را نیز تقدیر گرفت، به این صورت که 

کـه  [ و در این صورت ، جزیی از درهم بر مقر الزم خواهد بود و در تفسیر مقـدار ایـن جـزء                  ] . » ید زید « از باب اضافۀ جزء به کل، مانند        [ 
به خود مقر رجوع می شود ؛ چون جزء ، قدر متیقن است، و اصل آن است که ذمۀ مقـر از زایـد بـر               ] مثالً ثلث در هم است یا کمتر یا بیشتر          

  .می باشدآن بری 
  

  . إن الجر لحن یحمل علی اخویه فیلز مه حکمهما: و قیل 
فعلی مـا   . و أما الوقف فیحتمل الرفع و الجر لو اعرب ، ال النصب لوجوب اثبات االلف فیه وقفاً فیحمل علی مدلول ما احتمله                     

 النه باحتماله الرفع و الجر حصل       و علی ما حققناه یلزمه جزء درهم خاصه،       . اختاره یشترکان فی احتمال الدرهم فیحمل علیه      
  . الشک فیما زاد علی الجزء فیحمل علی المتیقن و هو ما دلت علی االضافه

 اشتباه است، و اگر مقر، در هم را مجرور بخواند باید بر رفع یا نصب حمل شـود و بنـابراین،                      رقرائت ج : برخی از اهل ادب گفته اند      -ترجمه  
  . ] که یک درهم است[ ود حکم نصب و رفع بر او الزم می ش

صوب باشـد در  نـ  اما احتمال نصب وجود ندارد، چـون اگـر م          –و اما اگر وقف کند، احتمال دارد در صورت اعراب، مرفوع یا مجرور باشد               
 مـی    پس بر مدلول رفع یا جـر حمـل         –. ] گفته است » در هم   « گفته شود، در حالی که مقر،       » درهما« و  [ صورت وقف باید الف تلفظ شود       

و بنـابر  . ، رفع و جر هر دو در احتمال یک درهم مشترک اند، و بر همان حمل می شـود ) ره(بنابر رای مختار شهید : به این صورت که   . شود
نظر ما، بر مقر تنها جزیی از درهم ثابت می شود، چون لفظ احتمال رفع و جر هر دو را دارد، و به همین دلیـل در ثبـوت زایـد بـر جزیـی از                                    

  .شود، و در نتیجه، بر قدر متیقن حمل می گردد، و قدر متیقن همان اندازه است که اضافه بر آن داللت دارد  شک حاصل میهم،در
  

» کـذا « فی حمله علی الدرهم مع الحرکات الثالث، والوقف، الحتمـال کـون             ) و کذا کذا درهماً ، و کذا و کذا درهماً کذلک          (
شـیئاً  » کـذا « حکم فی االعراب ما سلف، و فی الوقف ینزل علی اقل االحتماالت، و کون     و ال . الثانی تاکیداً لالول فی االول    

دال منه علی تقدیر الرفع، وبُیّنا معاً بالـدرهم مـع           بمبهما، و الثانی معطوفاً علیه فی الثانی و مُیّزا بدرهم علی تقدیر النصب، و ا              
  . ء الدرهم فی الجر علی ما اخترناه، و حُمل الوقف علیه ایضاًو نزّل علی احدهما مع الوقف، او اضیف الجزء إلی جز. الجر

 ،عنی در صورت نصب و جر و ضم و وقـف ، ی) همان حکم را دارد » کذا و کذا درهماً « یا  » له علی کذا کذا درهماً      « : و اگر بگوید   -ترجمه  
و .  ی اول باشـد » کـذا «ی دوم تاکیـد  » کـذا  «  دارد ، احتمـال » کذا کـذا درهمـاً    « : یک درهم حمل می شود، چون در آنجا که می گوید          بر

و .شود مالی که از همه کمتر است، حمل میو در  صورت وقف، بر آن احت. گفته شد» کذا درهم« حکم اعراب آن همان است که در مورد 
  و ،  بـر آن عطـف شـده باشـد     ی دوم » کذا«ی اول شی مبهم باشد و       » کذا    «  دارد  احتمال» کذا و کذا درهماً   « : اما در آنجا که می گوید       

  بوسیلۀ» کذا « بدل از آنهاست، و بنابر قرائت جر ، هر دو » درهم« است، و بنابر قرائت رفع، » درهماً « بنابر قرائت نصب، تمییز هر دوی آنها 
  .  درهم، بیان شده اند 

ء در هـم حمـل      زکه در صورت جر گفتیم بر جـ       [ بنابر نظر ما    و  . و در صورتی که وقف شود، بر یکی از دو قرائت رفع و جر حمل می شود                
حمل می شود، و وقف را نیز بر همین احتمـال  » جزء جزء درهم « در صورت جر ، عبارت بر      » له علی کذا کذا درهم      « ، در مثال    ] می شود   

  . ] چون از همۀ احتماالت کمتر است[ حمل می کنیم، 
  

و مـا   » کـذا   « ، المکانه وضعاً بجعل الشیء المراد بـ        ) ببعض در هم جاز     ( القسام الثالثه   من ا ) الجر(فی حاله   ) و لو فُسر    ( 
  . الحق به کنایه عن الجزء 

  تفسیر  این ، چون به لحاظ وضع لغوی، امکان)عض در هم تفسیر کند ، جایز است آن را به ب(از اقسام سه گانه ) واگر در حالت جرّ( -ترجمه 
   . را کنایه از جزء قرار دهد» کذا و کذا « یا » کذا کذا « یا » کذا « ورت که وجود دارد، به این ص

  
  

و فیه أن قبول تفسیره به یقتضی صحته بحسب الوضع ، فکیف یحمل مع االطالق علی ما هو اکثر منه مع امکان االقـل ،                         
  .فالحمل علیه مطلقاً اقوی 
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به جزء جایز باشد و از مقرّ پذیرفتـه شـود ، مقتـضایش آن اسـت کـه کلمـۀ کـذا و        » کذا « اشکال این سخن آن است که اگر تفسیر      -ترجمه  
حمـل  ] یـک درهـم     [=و در این صورت چگونه می توان ، در فرض اطالق ، آن را بر مقدار بیـشتر                   . ملحقات آن برای جزء وضع شده باشند      

کـذا و ملحقـات آن در صـورت جرّمطلقـا بـر      : ی آن است که بگوییم      بنابراین ، اقو  . کرد ، با آنکه احتمال ارادۀ کمتر از آن نیز وجود دارد             
  .جزء درهم حمل می شوند 

  

، و کذا کذا ، و کذا و کذا درهم ] درهم [ کذا : المذکور من قوله ) یتبع فی ذلک  : ( - و القائل به الشیخ وجماعه –) و قیل ( 
جعال لکذا کنایه عن العدد ، ال عن الشیء فیکون ) نه من االعداد مواز( و ذلک اثنتا عشره صوره . بالحرکات الثالث ، و الوقف 

عـراب الممیـز للعـد و       العربیـه مـن ا     فینظر الی مایناسبه بحسب ما تقتـضیه قواعـد           ، جمیع احواله تمییزاً لذلک العدد       الدرهم
  . علیه  یحمل

و » کذا کذا درهم « و » کذا درهم « ، یعنی ) در موارد یاد شده  ( ، که قائل آن شیخ طوسی و جمعی از فقها هستند ،) و بنابر قولی (  -ترجمه  
عددی که بـا آنهـا مـوازن و هماهنـگ     ( با حرکات سه گانه و نیز در حالت وقف ، که جمعاً دوازذه صورت می شود ،                  » کذا و کذا درهم     « 

بنابراین ، درهم در همۀ صور اشاره شده تمییز . یه از شیء ، به این صورت که کذا را کنایه از عدد قرار دهیم نه کنا      ) است ، پیروی می شود      
پس باید مالحظه کرد که با توجه به قواعد زبان عربی در مورد تمییز اعداد ، عبارت گفته شده بـا کـدام عـدد تناسـب                         . آن عدد خواهد بود     

  :دارد ، و اقرار مقر بر همان عدد حمل می شود ، و نتیجه از قرار زیر خواهد بود 
  

  .  در همٌ ، ألن الممیز ال یکون مرفوعاً فیجعل بدال کما مرَّ – مع إفراد المبهم و فرع الدرهم –یلزمه ف
» کـذا  « یک درهم الزم می شود ، چون ممیز عدد مفرد هیچگاه مفرد نیست ، و از این رو باید درهم را بدل از                    » کذا درهم   « در    - اول  ترجمه

  .  قرار داد ، چنان که گذشت
  

  .مع النصب عشرون در هما ، ألنه اقل عدد مفرد ینصب مُمیزِّه اذ فوقه ثالثون الی تسعین فیحمل علی االقلو 
بیست درهم الزم می شود ، چون عدد بیست ، کمترین عدد مفردی است که تمییـز آن منـصوب مـی شـود ،                         » کذا در هماً    «  در    -  دوم ترجمه

  .و از این رو ، بر همان عدد حمل می شود . از همۀ آنها کمتر می باشد زیرا اعداد دیگر ، سی تا نود است و بیست 
  

  .و مع الجر مئه درهم ، ألنه اقل عدد مفرد فُسّر بمفرد مجرور اذ فوقه االلف 
 صد درهم الزم می شود ، چون عدد صد کوچکترین عدد مفردی است که تمییـز آن مفـرد و مجـرور اسـت ،        » کذا درهمٍ   «  در    -  سوم ترجمه

  .عدد هزار است ] که تمیزش مفرد و مجرور باشد [ چون عدد باالتر از آن 
  

  ]األقلَّ [ و مع الوقف درهم ، الحتماله الرفع والجر فیحمل علی االول 
 در صورت وقف ، یک درهم الزم می شود ، چون احتمال دارد مجرور باشد و احتمال دارد مرفوع باشد ؛ و چون در صـورت       -چهارم  ترجمه  

  .فع ، کمتر خواهد بود ، بر رفع حمل می شود ر
  

  .و مع تکریره بغیر عطف ورفع الدرهم درهم ، لما ذکرنا فی اإلفراد مع کون الثانی تأکیداً لالول 
ی دوم  »کـذا   « یک درهم الزم می شود ، بـه خـاطر آنچـه در شـمارۀ یـک گفتـه شـد بـه ضـمیمۀ اینکـه                            » کذا کذا درهم    « در    - پنجم   ترجمه
  .ی اول در نظر گرفته می شود »کذا «تأکید

  

  .و مع نصبه أحد عشر ، النه اقل عدد مرکب مع غیره یُنصب بعد ممیزه اذ فوقه اثنا عشر إلی تسعه عشر فیحمل علی المتیقن 
صوب می شـود ، و      یازده درهم الزم می شود ، چون عدد یازده کمترین عدد مرکبی است که ممیز آن من                » کذا کذا درهماً    « در    - ششم   ترجمه

  . از این رو، اقرار مقر بر قدر متیقن ، که عدد یازده است، حمل می شود. اعداد دیگر عبارتند از دوازده تا نوزده 
  

 مجرور ، اذ فوقه اربعمائه إلی تسعمائه ، ثم مئه مئه، ثم مئه بفردهو مع جر ثالثماه درهم، النه اقل عدد أضیف إلی آخر، و مُیز 
و هذا القسم لم یصرح به      . ، و الترکیب هنا الیتأتی، ألن ممیز المرکب لم یرد مجروراً            الف فیحمل علی المتیقن    الف، ثم الف  

  . صاحب القول و لکن الزم له
سیصد درهم الزم می شود، چون عدد سیصد کمترین عددی است که اضافه مـی شـود و تمییـز آن مفـرد     » کذا کذا در هم« در    - هفتم   ترجمه

، و بعـد از  ] مئه الف [ = ، و پس از آن صد هزار ] مئه مئه [ = ت، چون باالتر از آن عدد چهارصد تا نهصد است، و سپس ده هزار  مجرور اس 
در این فرض نمی توان کذا کذا را کنایـه از عـدد مرکـب گرفـت، چـون              . ن حمل می شود   یقپس بر قدر مت   ] . الف الف   [ = آن یک میلیون    
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البته شیخ طوسی و دیگر قائلین به این قول، این قسم را با صراحت ذکر نکرده اند، اما الزمۀ سـخن        . مجرور نیست تمییز عدد مرکب هیچگاه     
  . ایشان همان است که گفته شد

  

  .و مع الوقف یحتمل الرفع و الجر فیحمل علی االقل منهما و هو الرفع
  . و براحتمال کمتر، یعنی رفع، حمل می شود. ع و جرّ ، هر دو وجود داردو وقف کند، احتمال رف» کذا کذا درهم«:  اگر بگوید   - هشتم   ترجمه

  

و مع تکریره معطوفاً و رفع الدرهم یلزمه درهم ، لما ذکر فی اإلفراد بجعل الدرهم بدال من مجمـوع المعطـوف و المعطـوف                         
هم تفـسیراً للقریـب منهمـا و هـو          الـدر  و یحتمل أن یلزمه درهم و زیاده ، ألنه ذکر شیئین متغایرین بالعطف فیجعـل              . علیه

  .المعطوف فیبقی المعطوف علیه علی ابهامه فیرجع الیه فی تفسیره، و اصاله البرائه تدفعه
یک درهم الزم می شود، به خاطر آنچه در شمارۀ یک گفته شد، با این توضیح که درهم را بـدل از کـل   » کذا و کذا درهم«  در  - نهم   ترجمه

چـون مقـرّ، بوسـیلۀ      . این احتمال هم وجود دارد که یک درهـم و مقـداری افـزون بـر آن الزم شـود                   . ار می دهیم  معطوف و معطوف علیه قر    
ی دوم را بر اولی عطف کرد، این عطف نشان می دهد که دومی امری مغایر بـا                  » کذا« یعنی وقتی   [ عطف، دو چیز متغایر ذکر کرده است،        

ی اول که معطوف علیه است بر ابهام خود »کذا « ی نزدیک تر ، یعنی معطوف ، قرار می دهیم و » کذا  « و لذا در هم را تفسیر       . ] اولی است 
چون در ثبوت مقدار زاید از یک درهم  . [ کند   اما اصاله البرائه این احتمال را دفع می       . و در تفسیر آن به مقر مراجعه می شود        . باقی می ماند  

  . ]  عدم ثبوت آن در ذمۀ مقر استبر ذمۀ مقر شک داریم، و اصالت برائت مقتضی
  

و مع نصب الدرهم یلزمه احد و عشرون درهما، النه أقل عددین عُطف احدهما علی اآلخر، و أنتصب الممیز بعدهما، اذ فوقه                      
  .اثنان و عشرون إلی تسع و تسعین فیحمل علی االقل

    هم عطـف  مترین دو عددی است که بـر      ک چون عدد بیست و یک ،     ،   زم می شود  هم ال  بیست و یک در   » درهماً  وکذا  کذا  « در  - دهم   ترجمه  
پـس آن را بـر کمتـرین احتمـال     . بیـست و دو تـا نـود و نـه    : اعداد دیگری که چنین انـد عبارتنـد از        .  و ممیز آنها منصوب می باشد      شوند می

  .می کنیم حمل
  

خر و مُیَّـز بمفـرد مجـرور، اذ فوقـه مـن االعـداد               و مع جر الدرهم یلزم الف و مائه ، النه إقل عددین عُطف احدهما علی اآل               
و یحتمل جعل الدرهم ممیزاً للمعطوف فیکون مئه و یبقی المعطوف علیه مبهما   . المعطوف علیها المئه و االلف ما النهایه له         

و . زائد  لبراءه من ال  فیرجع الیه فی تفسیره، و جعله درهما لمناسبه األعداد الممیزه فیکون التقدیر درهم و مئه درهم، ألصاله ا                 
  .حوا بحکمه ، و لکنه الزم للقاعدههذا القسم ایضاً لم یصر

هزار و صد درهم الزم می شود ، چون هزار و صد کمترین دو عددی است که یکی بر دیگری حمل » کذا و کذا در هم «  در  - یازدهم ترجمه
کذای [ = د دارد که در هم را تمییز معطوف  این احتمال هم وجو. مار استو اعداد باالتر از آن بی ش. شده و ممیز آن، مفرد و مجرور است

مبهم بـاقی مـی مانـد و در تفـسیر آن بـه مقـر رجـوع        ] کذای اول   [ = قرار دهیم ، که بر صد حمل می شود، و در نتیجه، معطوف علیه               ] دوم  
در هم تمییز ] کذای دوم بر آن حمل شد و [ با عدد صد که و می توان معطوف علیه را بر یک در هم حمل کرد، به خاطر مناسبت               . شود می

؛ چون اصل آن است که ذمۀ مقر از مقدار زایـد بـر           » در هم و مئه درهم      « : در این صورت، تقدیر عبارت فوق چنین است       . آن قرار داده شد   
که مورد  [  د، الزمۀ قاعدۀ مراعات عدد نظیر است    قائلین به این قول، به حکم این قسم نیز تصریح نکرده اند، اما آنچه ذکر ش               . آن بری است  

  . ] ستوقبول شیخ طوسی و پیروان ا
  

  .و مع الوقف علیه یحتمل الرفع و الجر فیحمل علی األقل و هو الرفع
  . شود می  رفع، حمل بر احتمال کمتر ، یعنیو وقف کند، احتمال جر و رفع ، هر دو، می رود، و» کذا و کذا درهم « : اگر بگوید  - دوازدهم ترجمه

  

حکمّها فی » کذا کذا درهما و کذا و کذا درهما کذلک « و إنما حملنا العباره علی جمیع هذه االقسام مع احتمال ان یرید بقوله 
و لو فسر فی الجر ببعض « :  حاله النصب ، ألنه الملفوظ، و یکون حکمهما فی غیر حاله النصب مسکوتا عنه، ألنه عقبه بقوله

تتمیما لحکـم کـذا   » و لو فسر فی الجر « : و ذلک یقتضی کون ما سبق شامالً الحاله الجر اذ یبعد کون قوله           . » از  درهم ج 
  .  المفرد لبُعده

رفـع ، نـصب،     [ = بر همۀ اقسام چهار گانه      » و کذا کذا درهماً ، و کذا و کذا درهماً ، کذلک             « : را که فرمود    ) ره  ( ما عبارت شهید     -ترجمه  
کم حالت نصب باشد، چون آنکه  ححمل کردیم با آنکه احتمال آن وجود داشت که مقصود شهید از عبارت فوق ، خصوص                 ] و وقف   جرّ  
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است، و طبق این احتمال، حکـم سـایر حـاالت، مـسکوت گذاشـته               ] درهماً  [ = صریحاً آمده است همان حالت نصب       ) ره(در عبارت شهید    
به دنبال عبارت فـوق     ) ره( بر همۀ اقسام حمل کردیم ، نه خصوص حالت نصب  ، آن است که شهید                  سرّ اینکه ما عبارت فوق را     . شده است 

، و این عبارت مقتضی آن است که عبارت قبل از آن ، شـامل حالـت جـرّ نیـز باشـد ،            » و لو فسّر فی الجرّ ببعض در هم جائز          « : آورده است 
میم حکـم کـذای مفـرد قلمـداد کنـیم ، چـون       تمربوط به جملۀ فوق ندانیم ، بلکه آن را ترا » و لو فسّر فی الجرّ « چون بعید است که عبارت   

مربـوط بـه جملـۀ مجـاور آن     » رّ و لو فـسر فـی الجـ   « خالصه آنکه ظاهر کالم شهید آن است که عبارت    . [ فاصله اش از آن زیاد شده است        
  . ] باید آن جمله شامل حالت جرّ نیز باشد و اگر مربوط به جملۀ مجاور باشد ،. ، نه جملۀ سابق تر از آن است

  

فعلی ما ذکرنـاه تتـشعب إلـی اثنتـی عـشره ، و هـی       » یتبع فی ذلک موازنه : و قیل « . و علی التقدیرین یترتب علیه قوله       
، و علی کذا المفرد ، والمکرر بغیر عطف ، ومع العطف : من ضرب اقسام االعراب األربعه فی المسائل الثالث و هی : الحاصله 

  .اإلحتمال یسقط من القسمین االخیرین ما زاد علی نصب الممیز فتنتصف الصور 
بـر  » یتبع فی ذلـک موازنـه     : و قیل   « عبارت  ] فرض ارادۀ همۀ حاالت ، و فرض ارادۀ خصوص حالت نصب            [ = و بنابر هر دو فرض       -ترجمه  

رفع [ =  ارت دوازده شعبه پیدا می کند ، که حاصل ضرب چهار قسم اعراب       گزیدیم ، این عب   پس بنابر احتمالی که ما بر     . شود  آن مرتب می    
و بنـابر   . در مسایل سه گانه است ، یعنی کذای مفرد ، کذای مکرر بـدون عطـف ، و کـذای مکـرر همـراه بـا عطـف                             ] ، نصب ، جرّو وقف      

شود ،  قی می ماند و سایر حاالت ساقط میت نصب باتنها حال] کذای مکرر بدون عطف و با عطف [ = احتمال اشاره شده ، از دو قسم اخیر         
   .و تعداد صور به نصف کاهش می یابد 

  

و کیف کان فهذا القول ضعیف ، فان هذه االلفاظ لم توضع لهذه المعانی لغه ، و ال اصطالحاً ، و مناسبتها علی الوجه المذکور 
  .ا لغیرها علی الوجه الذی بُیّن ال بوجب اشتغال الذمه بمقتضاها مع أصاله البرائه ، و احتماله

ضعیف است ، زیرا الفاظ یاد شده نه در لغت و نه در اصالح برای معـانی  ] قول شیخ طوسی و پیروانش   [ = در هر صورت ، این قول        -ترجمه  
مقرّ ، به مقتضای آن     وضع نشده است ؛ و صرف مناسبت با آن معانی بر وجهی که ذکر شد ، موجب نمی شود ذمۀ                     ] اعداد نظیر آن    [ = فوق  

  .مناسبات لفظی مشغول شود ، چرا که اصل برائت است ، و الفاظ فوق احتمال معانی دیگر نیز دارند که بیانش گذشت 
  

و ال فرق فی ذلک بین کون المقر من اهل العربیه و غیر هم ، ال ستعمالها علی الوجه المناسب للعربیه فـی غیـر مـا ادعـوه                             
  .و قد ظهر ضعفه : فاً للعالمه حیث فرّق ، فحکم بما ادعاه الشیخ علی المقر اذا کان من اهل اللسان خال. استعماال شهیراً 

. آنچه گفتیم هم فرد آشنا با قواعد زبان عربی را شامل می شود و هم کسی که از عوام است و با قواعد زبان عربـی آشـنایی نـدارد                                 –ترجمه  
 امـا عالمـه  .  وجه مناسب با قواعد در غیر معانی ای که در این قول آمده ، فراوان اسـتعمال کـرده انـد                   زیرا حتی اهل ادب نیز این الفاظ را بر        

و . میان دو صورت فوق فرق نهاده است و در صورتی که مقرّ اهل ادب و زبـان شـناس باشـد ، فتـوای شـیخ طوسـی را پذیرفتـه اسـت                                ) ره(
  .ضعف این قول نیز از آنچه گفته شد ، روشن گشت 

  

  . القائل ، و مع االطالع ال اشکالو أنه اراد ما ادعاهأی علی قصد المقر) ع علی القصد مع االطال( القول ) یمکن هذا ( انما ) و(
، آمده] قول شیخ طوسی [ = این قول و بدانیم که او آنچه را در ) این قول تنها در صورتی ممکن است که از قصد مقر آگاه باشیم       (  -ترجمه  

  .و در صورت اطالع از قصد او اشکالی در کار نخواهد بود . است قصد کرده 
  

  .االلف ) نعم ، او اجل ، او بلی ، او انا مقر به لزمه : لی علیک الف ، فقال : و لو قال ( 
       ، یـا بلـی    ]آری= [، یـا أجـل      ] آری[ = نعـم   « : و طرف مقابل بگویـد      » است  ] درهم  [ برای من بر عهدۀ تو هزار       « :اگر کسی بگوید  ( -ترجمه  

  . )ابل ثابت می شود قآن مبلغ بر ذمۀ طرف م» ، یا من به آن مقر هستم  ] بله[ = 
  

وف الهمـزه فهـی     ذأما جوابه بنعم فظاهر ، ألن قول المجاب إن کان خبراً فهی بعده حرف تصدیق ، و ان کان استفهاماً مخ                    
  .» ال  «و نفیه ب » نعم « ثباته  ب ألن االستفهام عن الماضی ا. بات و االعالم ثبعده لال

  .و أجل مثله 
بـرای مـن بـر    « روشن است که هزار درهم بر ذمۀ او ثابت می شود ، چون وقتـی کـسی مـی گویـد         » نعم  « اما در صورتی که بگوید       -ترجمه  

و بیانگر پـذیرش و     [ تصدیق است   پس از جملۀ خبریه حرف      » نعم  « صورت  این  این جمله یا خبر است ، که در         » عهدۀ تو هزار درهم است      
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پـس  » نعـم  «و یا آنکه جملۀ پرسشی است که ادات پرسش درآن حذف شده است ، و در این صورت                 . ] قبول و تصدیق خبر فوق می باشد        
  .ت اس» ال « و نفی آن بوسیلۀ » نعم«چون اثبات پرسش از ماضی ، بوسیلۀ . از آن برای اثبات و اعالم مضمون آن پرسش خواهد بود

  .ش همان است است و حکم» نعم « نیز مانند » ل اج« 
  

و أما بلی فانها و ان کانت ال بطال النفی ، إال أن االستعمال العرفی جوّز و قوعها فی جواب الخبر المثبت کنعم ، و االقرارُ جار علیه 
: الصـحابه   ) ص(ه لغه و إن قل ، و منه قول النبی           جواب ول استفهاماً فقد وقع استعمالها فی     دقائق اللغه ، و لو قدّر کون الق       ال علی   

  . و العرف قاض به » بلی«: قالوا » أترضون أن تکونوا من ارفع اهل الجنه ؟ «
، ]بلـی  : گفتند . ردگار شما نیستم آیا من پرو» ألست بربکم قالوا بلی    « مانند آیۀ شریفه    [ ، اگر چه برای ابطال نفی است        » بلی  « و امّا     –ترجمه  

ر همـان اسـتعمال عرفـی جـاری         بـ یـز   و اقـرار ن   . مال عرفی این واژه وقوع آن در جواب خبر مثبت را تجویز کرده است ، مانند نعم                  عولی است 
؛ امـا اگـر آن      ] را خبریه در نظر بگیریم      » برای من بر عهدۀ تو هزار درهم است         « این در صورتی است که جملۀ       . [ شود نه بر دقایق لغت       می

در پاسخ استفهام مثبت نیز ذکر می شـود، اگرچـه مـوارد آن              » بلی  « از نظر لغت ثابت است که واژۀ        : ام در نظر بگیریم ، می گوییم        را استفه 
« : گفتنـد  » آیا خشنود می گردید که باالترین بهشتیان باشـید ؟         « : به یاران خود فرمود     ) ص  ( اندک است؛ مانند این روایت که رسول خدا         

  .  نیز به صحت این استعمال حکم می کندعرف.  » بلی 
  

قرار، من حیث إن مقراً اسم فاعل یحتمل االسـتقبال   به لغیره ، و کونه و عداً باالانا مقر به فانه و ان احتمل کونه مقراً    : و اما قوله    
  . ، و المرجع فیه الیهعائداً إلی ما ذکره المقر له و کونه اقراراً بالفعل عرفاً» به « إال أن المتبادر منه کون ضمیر 

، اگر چه احتمال دارد که برای دیگری به این مبلغ اقرار داشته باشد نه برای گویندۀ آن کـالم ، و  » من به آن مقر هستم « : و اما اگر بگوید    -ترجمه  
اسـم فاعـل اسـت و اسـم فاعـل را      » مقر«، چون ] به این معنا که من به آن اقرار خواهم کرد           [ نیز احتمال دارد که این سخن او وعدۀ به اقرار باشد ،             

در نتیجـه  . [ به آنچه مقرله گفته باز می گـردد » به « توان بر آینده حمل کرد، ولی حق آن است که متبادر از پاسخ فوق عرفاً آن است که ضمیر          می
، و نیـز ایـن      ] بر عهدۀ تو هزار درهـم اسـت         » برای من   « اقرارش برای همان شخص خواهد بود نه برای دیگری، چون در عبارت مقرله آمده است                

  . ، و مرجع در اقرار ، عرف است] نه وعدۀ به اقرار [ عبارت عرفاً اقرار بالفعل به شمار می رود 
  

لـوال داللـه العـرف و هـی وارده     و فیه مع ما ذُکر أنه ال یـدفع    . لک: و قوی المصنف فی الدروس أنه لیس باقرار حتی یقول         
  . االمرین علی

اشـکال  . » برای تـو «فزاید ربیدر کتاب دروس این قول را تقویت کرده است که پاسخ فوق اقرار به شمار نمی رود مگر آنکه مق                 ) ره(شهید   -ترجمه  
ه ؛ و دوم آنکـ ] به آنچه مقر له گفته بـاز مـی گـردد    » به« و آن اینکه متبادر از آن لفظ آن است که ضمیر [ این سخن یکی همان است که ذکر شد        

را نیز به آن ضـمیمه کنـد، احتمـال ارادۀ اسـتقبال             » برای تو « چون حتی اگر    [ به تنهایی احتمال خالف را بر طرف نمی کند          » برای تو « افزودن لفظ   
و اگـر  . رار شود، نه وعدۀ به اقـ این احتمال تنها به این صورت برطرف می شود که عرفاً از عبارت فوق ، اقرار بالفعل فهمیده. ] همچنان باقی است  

چون همین عـرف حکـم مـی کنـد     . نیست» برای تو  « و دیگر نیازی به ذکر      [ پای داللت عرف به میان آید، هر دو احتمال برطرف می شود             
  . ] به تمام آنچه مقرله گفته باز می گردد» به « که ضمیر 

  

  .ع احتمال أن ال یکون االخیر اقراراً، ألنه اعمو مثله انا مقر بدعواک، أو بما ادعیت ، أو لستُ منکراً له، لدالله العرف، م
نیز حکم عبـارت یـاد   » من منکر آن نیستم     « ، و   »  هستم   یمن مقر به آنچه تو ادعا کرد      « ،  » من مقر به ادعای تو هستم     « عباراتی نظیر    -ترجمه  

. ن منکر نبودن یک مطلب، اعم از اقرار به آن اسـت       البته در جملۀ اخیر، احتمال اقرار نبودن هست، چو        . شده را دارند، به خاطر داللت عرف      
  . ] ن مطلبی را انکار نمی کند و در عین حال اقرار به آن نیز ندارد، چون نفی و اثباتش برای او نامعلوم استاچه بسا انس[ 

  

نتفـاء داللتهمـا علـی االقـرار،        أمـا اال والن فال    ) لم یکن شیئاً    ( » به  « : و لم یقل    ) زنه ، أو انتقده ، أو انا مقر         :  و لو قال  ( 
المکان خروجهما مخرج اإلستهزاء فانه استعمال شائع فی العرف ، و أما االخیر فألنه مع انتفاء احتماله الوعـد یحتمـل کـون                 

مقـر بـه غیـر    للم یختل اللفـظ ألن ا » ببطالن دعواک  «أو » بالشهادتین « المقر به المدعی و غیره ، فانه لو وصل به قوله    
  . کور، فجاز تقدیره بما یطابق المدعی و غیرَه معتضداً بأصاله البرائهمذ

، امـا در مـورد اول و        ) چیزی بر ذمۀ او ثابت نمی شـود         ( ،  » به آن   « و نگوید   ) » بکش، یا بشمار، یا من مقر هستم        « : و اگر بگوید    (  -ترجمه  
اللتی بر اقرار ندارند، چون ممکن است به قـصد اسـتهزاء و مـسخره کـردن     دوم چیزی بر ذمۀ او ثابت نمی شود، به خاطر آنکه آن عبارات د           
پس از منتفـی  ] من مقر هستم [ = ت اخیر و اما عبار. صد استهزاء شایع است  مخاطب گفته شده باشد، زیرا در عرف گفتن چنین جمالتی به ق           



 
   
   

  

70

 
 ]کلیات [  متون فقه

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتم 

 لغتاً احتمال وعدۀ به اقرار در موردش جـاری اسـت، امـا عـرف                زیرا گفتیم این عبارت اگر چه     [ دانستن احتمال وعدۀ به اقرار در مورد آن ،          
زیـرا او فقـط گفتـه       [ ، احتمال دارد که مقر به در آن همان مدعای مخاطب باشد و احتمال دارد غیر آن باشد ،                    ] این احتمال را نفی می کند       

بـه  « یـا  » بـه شـهادتین  « اگر پـس از جملـۀ فـوق بگویـد     زیرا او . ] اما مشخص نکرده است که به چه چیزی اقرار دارد» من مقر هستم   « است  
و نامفهوم و غلط نخواهد بود ، چون در آن کالم مقر به ذکر نشده است، و از ایـن رو مـی تـوان چیـزی را        کالن او مختل  » بطالن ادعای تو    

  .ز اقرار نبودن این الفاظ را تأیید می کندو اصالت البرائه نی. که مطابق با مدعاست در آن تقدیر گرفت و می توان غیر آن را تقدیر گرفت
  

ءَاَقَررتُم وَ : (  الیها و قد استعمل لغهً کذلک کما فی قوله تعالی          هو یحتمل عَده إقراراً ، الن صدوره عقیب الدعوی قرینه صرف          
  . لکان هذراً، و ألنه لواله) قال فَاشَهَدوا: ( و قوله تعالی ) أخَذَتُم عَلی ذلِکُم اصِری قالُوا اَقرَرنا

چون صدور ایـن کـالم پـس از آن ادعـا،            . را اقرار به مدعای مخاطب به شمار آوردیم       » من مقر هستم    « احتمال هم دارد که عبارت       -ترجمه  
  شده است، چنان کـه در قـرآن کـریم   لاو در لغت نیز اینگونه استعم  . ] دو ناظر به آن می باش     [ خود قرینه است بر آنکه متوجه آن مدعاست         

   ] . 81/ آل عمران [ » آیا اقرار داشته و از پیمان من پیروی خواهید کرد ؟ « : آمده است 
  .و نیز اگر آن جمله اقرار نباشد ، لغو و بیهوده خواهد بود

  

یکن و دعوی الهذریه انما یتم لو لم . ، و احتمال االستهزاء مندفع عن اآلیه و فیه منع القرینه لو قوعه کثیراً علی خالف ذلک
الجواب بذلک مفیداً و لو بطریق االستهزاء، و ال شبهه فی کونه من االمور المقصوده للعقالء عرفـاً المـستعمل لغـه ، و قیـامُ                     

  .االحتمال یمنع لزوم االقرار بذلک
نکه متعلق اقـرار همـان   اما این احتمال پذیرفته نیست، چون ما قبول نداریم که صرف واقع شدن آن پس از یک ادعا قرینه است بر ای                     -ترجمه  

یعنی آن جمله پس از ادعا ذکر شده و در عین حال مقصود از              [  ،   تادعا می باشد؛ زیرا در موارد زیادی بر خالف این معنا استعمال شده اس             
برخالف [ وجود ندارد  و اما در مورد آیه شریفه ، باید گفت احتمال استهزاء و مسخره کردن در آن آیه . ] آن ، اقرار به آن ادعا نبوده است 

و اما ادعای لغو و بیهوده بودن آن کالم در صورتی تام است که پاسخ دادن با آن جمله هیچ فایده ای نداشته باشد و لو به نحـو           ] محل بحث   
مال لغـوی  می گیـرد و اسـتع   استهزاء و مسخره کردن، زیرا استهزاء و ریشخند کردن مخاطب، چیزی است که عرفاً قصد عقالیی به آن تعلق                

ا بـر گوینـدۀ آن کـالم الزم و          و وقتی احتمال مخالف وجود داشـت، دیگـر نمـی تـوان آن جملـه را اقـرار بـه شـمار آورد و چیـزی ر                           . دارد
  . نمود ثابت

  

 زَعَمَ( ، ألن بلی حرف یقتضی ابطال النفی، سواء کان مجرداً نحو            ) بلی، کان اقراراً    : ألیس لی علیلک کذا؟ فقال    : و لو قال    ( 
) اَلمَ یَاتِکُمُ نَذیرٌ قالُوا بَلی ( ام مقرونا باالستفهام الحقیقی کالمثال، ام التقریری نحو ) الَّذِینَ کَفَرُوا اَن لَن یُبعَثُوا قُل بَلی وَ رَبی 

فانه ) لیس لی علیک کذا      ( :بلی ، ردٌّ لقوله     : و ألن اصل ، بلی ، بل ، زیدت علیها األلِف ، فقوله              ) . اَلَستُ برِبکُم قالوا بلیَ     ( 
  .الذی دخل علیه حرف االستفهام ، و نفی له ، و نفی النفی اثبات فیکون اقراراً 

حرفی است که   » بلی  « ، چون   ) ، اقرار محسوب می شود      » بلی  « : و او بگوید    » آیا برای من بر تو فالن چیز نیست         « : و اگر بگوید    (  -ترجمه  
، سوگند به پروردگارم : د شد ، بگو     کافران گمان کردند که هرگز مبعوث نخواه      « : شود ، مانند    به تنهایی ذکر  بطال نفی است خواه     مقتضی ا 

: استفهام تقریری باشد ، ماننـد  آمده است ، یا آنکه همراه با ) ره ( ، یا آنکه همراه با استفهام حقیقی باشد ،  مانند آنچه در کالم شهید   » 1بلی  
، » بلـی  « به خاطر آنکـه اصـل    و نیز    . 3»بلی  : آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند       «  و   2»بلی  « :  سوی شما نیامد؟ گفتند      آیا بیم دهنده ای به    «
 فـالن مبلـغ   بـرای مـن بـر عهـدۀ تـو     « در واقع این سخن مخاطب را که » بلی « پس مقر با گفتن . است که الف بر آن افزوده شده است   » بل«

،  نفی نفی،می کندپس بلی این جمله را نفی .مده است  چون این جمله ، جمله ای است که ادات استفهام بر سر آن آ             ،را ردّ می کند   » نیست  
  .باشد  ، بلی اقرار میاست ، و بنابرایناثبات 

: لالنـصار   ) ص  ( ی  ، لقیامها مقام بلی لغه و عرفاً أما العرف فظاهر ، و أما اللغه فمنها قول النب                ) نعم علی االقوی    : و کذا لو قال     ( 
  :و قول بعضهم » نعم « : فقالوا  ألستم ترون لهم ذلک ؟

  اَلَیسَ اللَّیلُ یَجمعُ اُم عَمرِو               وَ ایانا فَذاکَ بِنا تَدانِی 

                                                           
  .7/  تغابن  -1

   .8/  ملک -2
   .171/   اعراب -3
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  نینَعَم ، وَأری الِهاللَ کَما تَراهُ            وَ یَعلُوها النَّهارُ کَما عال
هم در لغت و هم در استعماالت عرفی جایگزین بلی می شود و نقش بلی » نعم « ، چون ) بنابر اقوی   » نعم  « : گویدو همچنین اگر ب   (  -ترجمه  

  . را بازی می کند
بـه  ) ص(و اما در لغت، یکی از مواردش این روایت است کـه پیـامبر               . اما در استعماالت عرفی، این مطلب روشن است و نیاز به اثبات ندارد            

، و مورد دیگرش ابیاتی است که شاعر در مقام تـسلی دادن             » نعم« : ، و آنان در پاسخ گفتند       » دیآیا آن را برای ایشان نمی بین      « : انصار فرمود 
جمع نمی کند، و این خود اجتماع و نزدیکی من با           ] معشوقه شاعر که دستش به او نمی رسد       [ = آیا شب مرا با ام عمرو       « : خود سروده است  

  » . اه را می بینم همان گونه که او می بیند و روز بر او بر می آید همان گونه که بر من بر می آیدآری، من م. اوست
  

  .، و حکی عن جماعه من المتقدمین و المتأخرین جوازه» ألست « فی جواب » نعم « و نقل فی المغنی عن سیبویه وقوع 
واقع می شـود ، و از گروهـی از ادبـای متقـدم و     » اَلست« در پاسخ » نعم « که ابن هشام نیز در کتاب مغنی از سیبویه نقل کرده است       -ترجمه  

  . متأخر جواز وقوع آن در پاسخ نفی را حکایت کرده است
  

حرف تصدیق کمامر ، فاذا ورد علی النفی الـداخل علیـه االسـتفهام کـان                » نعم  « أنه ال یکون اقراراً ، الن       : و القول اآلخر    
لو ) اَلَسُت بِربکُم قالُوا بَلی     : ( ان المخاطبین بقوله تعالی      : - و نسب إلی ابن عباس       –االقرار، و لهذا قیل     تصدیقاً له فینا فی     

  .  لیس لک علیّ ، فیکون انکاراً ، ال اقراراً: فیکون التقدیر حینئذ. ا نعم کفرو: قالوا
، چنان که گذشـت ، حـرف تـصدیق    » نعم « به شمار نمی رود ؛ چون     در پاسخ آن سوال ، اقرار       » نعم  « قول دیگر آن است که ذکر        -ترجمه  

و . است و بنابراین، هرگاه در پاسخ جملۀ منفی ای که استفهام بر سر آن آمده ، ذکر شود ، تصدیق به نفی خواهد بود و با اقرار منافات دارد                            
» نعم« : در پاسخ گفته بودند » لی  باألست بربّکم قالو« ه جملۀ اگر مخاطبین ب : - و این قول به ابن عباس منسوب است –از این رو گفته شده 

   .و در نتیجه،این کالم، انکاراست نه اقرار. » بر عهدۀ من برای تو فالن چیز نیست « : بنابراین قول، تقدیر کالم چنین است . کافر شده بودند
  

و المثبـت مقـدم و   . نی اآلخر لغه کما اعترف بـه جماعـه        انا ال ننازع فی اطالقها کذلک، لکن قد استعملت فی المع          : و جوابه   
وُجوز الجواب بنعم، و حمله فی المغنـی علـی أنـه لـم یکـن اقـراراً کافیـاً ،                     . اشتهرت فیه عرفاً، ورُد المحکی عن ابن عباس       

  . و حیث ظهر ذلک عرفاً و وافقته اللغه رجح هذا المعنی و قوی کونه اقراراً. الحتماله
نعم در لغـت در معنـای دیگـر         : ما در اینکه نعم گاهی در این معنا بکار می رود بحثی نداریم، اما می گوییم               : خ این سخن آن است که       پاس -ترجمه  

اثبـات بـر نفـی    ] در مقام تعارض میان عدم علم به ثبوت و علم به ثبوت [ و . نیز بکار رفته است، و گروهی از اهل ادب به این امر اعتراف کرده اند           
و . ] و آن که می گوید من می دانم چنین استعمالی واقع شده، قولش بر کسی که می گوید نمی دانم واقع شده یا نه، مقـدم مـی شـود         [ م است   مقد

ردّ شده اسـت و اهـل ادب گفتـه انـد            ] که بدان تمسک کردید     [ جملۀ منسوب به ابن عباس      . در این معنا عرفاً رایج و مشهور است       » نعم  « استعمال  
بر فرض صحت انتـساب آن بـه   [ و ابن هشام در کتاب مغنی ، کالم ابن عباس را   . » نعم  « : طبین به آن کالم الهی می توانستند در پاسخ بگویند           مخا
، بـر  هـست  » نعـم  « ، اقرارشان کامل و کـافی نبـود ، چـون احتمـال انکـار نیـز در       » نعم « : بر این معنا حمل کرده است که اگر آنان می گفتند ] او  

ایـن  ) ره(شـهید   در چنین موردی اثبات و اقرار است ، و لغت نیز با عرف در این امر موافق است ،                    » نعم  « و چون عرفاً معنای ظاهر      . » بلی  « خالف  
   .معنا را ترجیح داد و قول به اقرار بودن آن را قوی دانست

*** 

   ذکر الفاظ منافی اقرار به دنبال آن –گفتار دوم 
مما اخرج ام اکثر ام  ، سواء بقی أقل) و المقبول منه االستثناء إذا لم یستوعب المستثنی منه . ( مقبول و مردود : ن و هو قسما

مساو؛ ألن المستثنی و المستثنی منه کالشیء الواحد فال یتفاوت الحال بکثرته و قلته ، و لوقوعه فی القرآن و غیره من اللفظ                       
  . الفصیح العربی

مقبـول آن ، اسـتثناء اسـت    . ( مقبول و مردود : و عباراتی که پس از اقرار گفته می شود و با مضمون اقرار منافات دارد بر دو دسته اند    الفاظ   –ترجمه  
لـه  : ید مثل آنکه مقر بگو. [ ، خواه مقدار باقی مانده کمتر از مقدار خارج شده باشد یا بیشتر یا مساوی با آن باشد) اگر همۀ مستثنی منه را فرانگیرد    

دلیـل پذیرفتـه بـودن اسـتثناء مطلقـا، آن اسـت کـه               . ] له عندی عشره االّ خمسه    : له عندی عشره االّ اربعه ، یا بگوید         : عندی عشره االّسته ، یا بگوید       
 قرآن و دیگر گفتـه هـای        و نیز در  . د یا زیاد  شمستثنی و مستثنی منه به منزلۀ یک شی واحد است، و از این رو فرق نمی کند مقدار باقی مانده کم با                     

  . ] و لذا دلیل موجهی بر ردّ آن سراغ نداریم [ فصیح عربی، استثنا وجود دارد، 
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فیغتفر التنفس بینهما و السعال و غیرهما مما ال یعد ) بما جرت به العاده ( بالمستثنی منه ) اتصل( انما یصح االستثناء إذا ) و ( 
  . اخراج ما لواله لدخل فی اللفظ کان المستثنی و المستثنی منه متناقضینو لما کان اإلستثناء. منفصال عرفاً

، و امـا فاصـله افتادنهـای معمـول و متعـارف مـانعی               ) البته استثنا در صورتی صحیح است که اتصال عرفی با مستثنی منه داشته باشد               ( –ترجمه  
یر آن از اموری که عرفاً موجب فاصـله افتـادن مـستثنی منـه از مـستثنی      ندارد، مانند نفس کشیدن میان مستثنی و مستثنی منه، سرفه کردن و غ            

و چون استثناء عبارت است از بیرون کردن آنچه اگر استثناء نبود در لفظ داخل بود و عموم لفظ آن را شامل می شـد، مـستثنی و                            . نمی شود 
  . ] بودیعنی اگر یکی مثبت باشد دیگری منفی خواهد . [ مستثنی منه متناقض می باشند

  

یتم » ال اله إال اهللا « أما األول فعلیه اجماع العلماء ، و أما الثانی فألنه لواله لم یکن ) فمن االثبات نفی، و من النفی اثبات ( 
م به التوحید، ألنه ال یتم اال باثبات االلهیه هللا تعالی و نفیهما عما عداه تعالی و النفی هنا حاصل ، فلو لم یحصل اإلثبات لم یت

  . التوحید
اما اینکه استثنای از اثبات نفی است مورد اجمـاع و اتفـاق علماسـت؛ و              . ) پس استثنای از اثبات، نفی و استثنای از نفی، اثبات است          (  –ترجمه  

      طـور کامـل بیـان    معنـای توحیـد را بـه    » ال الـه االّ اهللا  « اما اینکه استثنای از نفی ، اثبات است، دلیلش آن است که اگر چنـین نباشـد عبـارت                   
و در عبـارت  . اثبات الهیت برای اهللا تعالی و دیگری نفی الهیت از غیر اهللا تعالی  یکی: نمی کرد، چون معنای توحید با دو چیز تمام می شود            

  .  نفی تحقق دارد ، و اگر اثبات در آن عبارت حاصل نباشد ، معنای توحید تمام نخواهد شد» ال اله االّ اهللا « 
  

، ألن المستثنی منه اثبات للمائه ، و المستثنی ) له علیّ مئه اال تسعین فهو اقرار بعشره : فلو قال ( علی ما ذکر من القواعد     و  
  .نفی للتسعین منها فبقی عشره 

، چـون  )ه ده خواهـد بـود  اقـرار بـ  ] برای او بر من صد است مگـر نـود          [ = له علیّ مئه اال تسعین      « : اگر بگوید   ( بنابر قواعد ذکر شده      –ترجمه  
  . مستثنی منه صد را اثبات می کند و مستثنی نود را از آن نفی می کند و در نتیجه ، باقیمانده ده خواهد بود

  

، ألنه لم یستثن منها شیئاً ألن االستثناء من الموجـب التـام ال یکـون إال                 ) فهو اقرار بمئه    ( بالرفع  ) اال تسعون   : و لو قال    ( 
ه مرفوعـه   مئـ  بها و بتالیها ما قبلهـا، و لمـا کانـت ال            ف، فیه بمنزله غیر یوص    » إال« رفعه لم یکن استثناءً و إنما       منصوباً فلما   

له علیّ مئه موصوفه بانها غیر تسعین، فقد وصف المُقرَّبه و لم یستثن : باالبتداء کانت التسعون مرفوعه صفه للمرفوع و المعنی 
  . » فی نفخه واحده « مثلها . حه لالسقاط اذکل مئه فهی موصوفه بذلک و هذه الصفه موکده صال. منه شیئاً

، زیرا مقر چیـزی را اسـتثناء نکـرده اسـت، چـون              ) اقرار به صد خواهد بود      ( به رفع مستثنی    ) » له علیّ مئه االّ تسعون      « : و اگر بگوید   –ترجمه  
» االّ  «  مرفوع است، معلوم می شود که استثناء نیست، بلکـه            »تسعون   « و چون در عبارت اخیر    . استثنای از کالم موجب و تام ، منصوب است        

است که بوسیلۀ آن و کلمۀ پس از آن ، اسم پیش از آن وصف می شـود ، چـون موصـوفش مرفـوع اسـت، و                        » غیر« در این عبارت به منزلۀ      
 در واقع مقر به را وصف کـرده         »االّ تسعون   «  با گفتن    بنابراین، مقرّ . برای او بر من صدی است که غیر نود است         : معنای عبارت آن است که      

  .است و چیزی را از آن خارج نساخته است
       و این صفت تاکیدی است، و می توان آن را حذف نمود، چون هر صدی این صفت را دارد که غیـر نـود اسـت ، ماننـد وصـف واحـده در                                 

  . ] ی کند چون تای نفخه خودش داللت بر وحدت م[ » نفخه واحده « 
  

و ) لَو کان فیهما آلِهَهٌ إالّ اهللا لَفَسدَتَا : ( و اعلم أن المشهور بین النحاه فی إالّ الوصفیه ، کونها و صفاً لجمع منکر کقوله تعالی
  «مغنی عن سیبویه جواز ، و نقل فی ال المائه لیست من هذا الباب ، لکن الذی اختاره جماعه من المتأخرین عدم اشتراط ذلک

  . ، أی غیر زید» لو کان معنا رجل اال زید ، لغلبنا 
لو کان فیهما آلهـه االّ اهللا  « ی وصفی آن است که وصف برای جمع نکره است، مانند آیۀ » االّ « بدان که مشهور میان علمای نحو در  –ترجمه  

و [ در حالی که کلمۀ مأه جمع نیـست،  . ]  جمع نکره است صفت است ، و موصوف آن ، یعنی آلهه ،      » االّ اهللا   « در این آیۀ شریفه     [ » لفسدتا  
امّا آنچه مشکل را حل مـی       . ] لذا طبق اصل یاد شده ، االّ تسعون نمی تواند وصف آن باشد، و در نتیجه سخن فوق با اشکال مواجه می شود                      

و . ] ست موصوف االّی وصـفیه ، جمـع نکـره باشـد    الزم نی: و گفته اند [ کند آن است که برخی از نحویون متأخر این شرط را رد کرده اند              
اگر بـا مـا مـردی غیـر زیـد بـود همانـا        [ » لو کان معنا رجل االّ زید لغلبنا     « : ابن هشام در کتاب مغنی از سیبویه نقل کرده که می توان گفت              

  . در این عبارت االّ زید وصف است، یعنی غیر زید. ] پیروز می شدیم
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فلمـا رفـع   . ، ألن المستثنی من المنفـی التـام یکـون مرفوعـاً     ) لیّ مائه اال تسعون فهو اقرار بتسعین  لیس له ع  : و لو قال    ( 
  . التسعین عُلم أنه استثناء من المنفی فیکون اثباتا للتسعین بعد نفی المئه 

و چـون   . نای از کالم منفی و تـام ، مرفـوع اسـت           ، چون مستث  ) اقرار به نود خواهد بود      » لیس له علیّ مئه االّ تسعون       « : و اگر بگوید    (  –ترجمه  
  .  را به صورت مرفوع ذکر کرده ، دانسته می شود که استثنای از منفی است، و در نتیجه اثبات نود پس از نفی صد خواهد بود» تسعون « مقر 

  

ی منه موجباً ، و لما کان ظـاهره         ، ألن نصب المستثنی دلیل علی کون المستثن       ) فلیس مقراً   ( بالیاء  ) اال تسعین   : و لو قال    ( 
النفی حمل علی أنّ حرف النفی داخل علی الجمله المثبته المشتمله علی االستثناء اعنی مجموع المستثنی و المستثنی منه و                    

. ناءالمقدار الذی هو مئه اال تسعین لیس له علی اعنی العشره الباقیه بعد االسـتث         : فکأنه قال   » له علیّ مائه اال تسعین      « هی  
  .کذا قرره المصنف فی شرح االرشاد علی نظیر العباره، و غیرُه

چون نصب مـستثنی دلیـل بـر آن اسـت کـه مـستثنی منـه        . ) اقرار به چیزی نکرده است» لیس له علیّ مئه االّ تسعین       « : و اگر بگوید    (  –ترجمه  
ی بر کل جملۀ مثبتی که مـستثنی نیـز جـزء آن اسـت،               موجب است، و چون ظاهرش نفی است، کالم مقر بر این حمل می شود که حرف نف                

مقـداری کـه   « : گویـا مقـر گفتـه اسـت     . » له علیّ مئه االّ تسعین « : درآمده است، یعنی بر مجموع مستثنی و مستثنی منه ، که عبارت است از            
در ) ره(و شـهید  . می ماند بر عهده اش نیـست یعنی ده تایی که پس از استثنا باقی    . عبارت است از صد منهای نود برای او بر عهدۀ من نیست           

  .شرح ارشاد و دیگر فقها این مطلب را در مورد عباراتی نظیر عبارت فوق به همین صورت تقریر کرده اند
  

و فیه نظر، الن ذلک ال یتم اال مع امتناع النصب علی تقدیر کون المستثنی منه منفیاً تاماً ، لکن النصب جائز حینئذ اتفاقـاً و                          
وَ ال یَلتَفِت مِنکُم اَحَدٌ ) ( ما فَعَلُوهُ إالَّ قَلیالً ( فقد قُریء به فی السبع . النصب عربی جید : قال ابن هشام.  لم یبلغ رتبه الرفعان

  ) . إالَّ امَر أتَکَ 
بودن مستثنی منه، نـصب مـستثنی   زیرا مطلب فوق در فرضی تام و پذیرفته است که در صورت منفی و تام    . اما این سخن محل اشکال است      –ترجمه   

: ابن هشام مـی گویـد  . غلط باشد، در حالی که در جملۀ تام و منفی ، به اتفاق نحویون ، می توان مستثنی را منصوب کرد، اگرچه رفع آن بهتر است 
   ).أتَک ال یلتفت منکم احدٌ االّ امر ( و) ما فعلوه االّ قلیالً : ( و برخی از قراء سبعه چنین قرائت کرده اند . نصب مستثنی لغت عربی نیکوست« 

  

یحتمل کونه علی االستثناء مـن المنفـی         : - علی تقدیر النصب     –و فاالولی فی توجیه عدم لزوم شیء فی المسأله ان یقال            
قیـام  فیکون اقراراً بتسعین، و کونه من المثبت و النفی موجه إلی مجموع الجمله فال یکون اقراراً بشیء فال یلزمـه شـیء ، ل                       

مع ان حمله علی المعنی الثانی مع جواز االول خالف الظـاهر ، و المتبـادر مـن صـیغ     . االحتمال و اشتراک مدلول اللفظ لغه      
االستثناء هو االول و خالفه یحتاج إلی تکلیف ال یتبادر من االطالق، و هو قرینه ترجیح احـد المعنیـین المـشترکین، إال أن                    

  . راءه و قیام االحتمال فی الجمله یعین المصیر إلی ما قالوهفتواهم المنضم إلی أصاله الب
دو احتمـال وجـود   » تسعین«در صورت نصب : بنابراین، بهتر آن است که در توجیه عدم لزوم چیزی بر مقر در مسأله مورد بحث گفته شود    –ترجمه  
 اینکـه اسـتثنای   -2. در این صورت کالم مقر ، اقرار به نود خواهد بود   اینکه نصب تسعین به خاطر آن باشد که استثناء از منفی است ، که                -1: دارد  

لـیس لـه   « : و نتیجه آنکه اگر کسی بگویـد . از مثبت باشد، و نفی بر سر مجموع جمله در آمده باشد، که در این صورت اقرار به چیزی نخواهد بود         
اگرچـه  . ر این لفظ وجود دارد و مدلول لفظ، لغتاً مـشترک میـان دو معناسـت   چیزی بر او الزم نخواهد شد، چون دو احتمال د      » علی مئه االّ تسعین     

حمل این لفظ بر معنای دوم با وجود امکان حملش بر معنای اول، خالف ظاهر است، و متبادر از صیغه های اسـتثناء همـان معنـای نخـست اسـت و        
قرینۀ ترجیح یک معنای مشترک بر معنای دیگر است، جز آنکه فتوای فقها به    و این   . ارادۀ خالف آن نیاز به تکلفّی دارد که از اطالق متبادر نیست           

ضمیمۀ اصالت برائت و اینکه فی الجمله احتمال دیگری نیز در معنای آن عبارت وجود دارد، راه را برای پذیرفتن آنچه فقها در این مسأله گفته اند                 
  .هموار می کند] عدم لزوم چیزی بر مقر [ = 

  

) الثانی ازید من االول (االستثناء ) او کان ( له علی عشره إال أربعه و أال ثالثه ، : کقوله ) االستثناء و کان بعاطف و لو تعدد ( 
رجعـا جمیعـاً الـی    (إال اربعـه إال أربعـه ،   : کقولـه فـی المثـال    ) او مـساویا لـه   ( کقوله له علی عشره إال اربعه إال خمـسه ،        

   ).منه ثنیالمست
یـا آنکـه   ( » له علیّ عـشره االّ اربعـه و االّ ثالثـه         « : ، مانند آنکه بگوید     ) گر استثناء متعدد شود، و همۀ آنها بر هم عطف شده باشند             ا( –ترجمه  

له علیّ « : ، مثالً بگوید)یا مساوی آن باشد  ( » له علیّ عشره االّ اربعه االّ خمسه      « : ، مانند آنکه بگوید     ) استثنای دوم بیش از استثنای اول باشد        
   . ] )و از آن کسر می شوند [ همۀ آنها به مستثنی منه باز می گردند ( » عشره االّ اربعه االّ اربعه
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اما مع العطف فلو جوب اشتراک المعطوف و المعطوف علیه فی الحکم فهما کالجمله الواحده ، و ال فـرق بـین تکـرر حـرف                          
  . ی األول ، و مساواته له ، و نقصانه عنه االستثناء و عدمه ، و ال بین زیاده الثانی عل

و در . اما در صورت عطف ، به خاطر آنکه معطوف و معطوف علیه باید در حکم مشترک باشند، زیرا آن دو بـه منزلـۀ یـک چیزانـد        –ترجمه  
 باشد یا مـساوی بـا آن و یـا           صورت عطف ، فرقی نمی کند که حرف استثناء تکرار شده باشد یا تکرار نشده باشد، استثنای دوم بیش از اول                    

  . ] در همۀ این حاالت همۀ استثناها به مستثنی منه باز می گردند و از آن کسر می شوند[ کمتر از آن باشد ، 
  

و أما مع زیاده الثانی علی االول و مساواته فالستلزام عوده الی االقربِ االستغراقَ و هو باطـل، فیـصان کالمـه عـن الهـذر                          
  .  المستثنی منهبعودهما معاً الی

و اما در صورت دوم ، که مستثنای دوم بیش از مستثنای اول یا برابر با آن است، علت رجوع همه به مستثنی منه آن است که اگر هـر                            –ترجمه  
و ایـن    ] یعنی مستثنی همۀ مستثنی منه را شـامل خواهـد شـد           [  کدام بخواهد به نزدیکترین لفظ، پیش از خود برگردد، استغراق الزم می آید            

  . پس برای آنکه کالم مقرر را از لغو و بیهوده بودن مصون نگه داریم هر دو را به مستثنی منه بر می گردانیم. غلط است
  

نی منه صح کالمثالین، و إال فال، لکن ان         میعُ المستث و اعلم انه ال یلزم من عودهما معاً الیه صحتهما ، بل ان لم یستغرق الج               
له علی عشره إال خمسه إال خمسه لغی الثانی خاصه ، ألنّه هو الذی اوجب الفساد، : ثانی خاصه کما لو قاللزم االستغراق من ال

و کذا العطف، سواء کان الثانی مساویا لالول کما ذُکر ام ازید کَلَهُ عشره إال ثالثه و إال سبعه ، ام نقص کما لو قـدّم الـسبعه                            
  . علی الثالثه

که الزمۀ برگرداندن هر دو مستثنی به مستثنی منه آن نیست که همیشه آن دو مستثنی صـحیح باشـند، بلکـه تنهـا در                    د توجه داشت    بای –ترجمه  
و امـا   . ] له علی عشره االّ اربعه االّ خمـسه ، و االّ اربعـه االّ اربعـه                 [ = صورتی صحیح اند که مستثنی منه را فرانگیرند، مانند دو مثال ذکر شده              

      البته اگر مستثنای دوم موجـب اسـتغراق مـستثنی منـه شـده باشـد، ماننـد آنجـا کـه                      . ه را شامل شوند، صحیح نخواهند بود      اگر همۀ مستثنی من   
در این صورت تنها مستثنای دوم لغو خواهد بود، چون همان است کـه موجـب فـساد کـالم                    » له علیّ عشره االّ خمسه االّ خمسه        « : می گوید 
این حکم جاری است، و از این جهت فرقی نمی کند که مستثنای دوم با مستثنای اول برابر باشد، ماننـد مثـال                       در مورد عطف نیز     . شده است 

  . » له عشره االّ سبعه و االّ ثالثه « : ، یا کمتر از آن باشد مانند » له عشره االّ ثالثه و االّ سبعه «یاد شده، یا بیش از آن باشد، مانند 
  

  له علیّ عشره اال تسعه اال ثمانیه      :  ال مساویاً لالول ، و ال ازید منه بل کان انقص بغیر عطف کقوله              بعاطف ، و  ) و إال یکن    ( 
، لقربه ، اذ لو عاد الی البعید لزم ترجیحه علی االقرب بغیر مرجح، و عوده الیهما یوجـب التنـاقض اذ                      ) رجع التالی الی متلوه     (

فی المثال تسعه، ألنّ قوله االول اقرار بعشره حیث انه اثبات  ثباتاً ، کما مر، فلیزمهالمستثنی و المستثنی منه متخالفان نفیاً و ا
و االستثناء االول نفی للتسعهِ ، ألنه وارد علی اثبات ، فیبقی واحد و استثناؤه الثانی اثبات للثمانیه ، ألنه استثناء مـن المنفـی                         

  .  بقی ، و هو الواحد و ذلک تسعه فیکون مثبتاً فیضم ما اثبته ، و هو الثمانیه ، الی ما
  ، ی اول باشد و نه زاید بر آن باشدیعنی نه مستثناها بر هم عطف شده باشند و نه مستثنای دوم مساوی مستثنا) ولی اگر چنین نباشد (  –ترجمه 

هر کـدام از مـستثناها بـه مـا قبـل            ( » ثمانیه  له علیّ عشره االّتسعه االّ    « مانند   بلکه مستثنای دوم کمتر از اولی باشد و بر آن عطف نشده باشد ،               
آید  گردد ترجیح دور بر نزدیک الزم می، چون به آن نزدیکتر است ، و اگر به لفظ دورتر باز              ] )و از آن کسر می شود       [ باز می گردد     خود

تثنی منه ، چنـان کـه گذشـت ، در نفـی و              و اگربه هر دو باز گردد تناقض الزم می آید ، زیرا مستثنی و مس              . بدون آنکه مرجحی داشته باشد      
     اجتمـاع نفـی و اثبـات در لفـظ واحـد الزم      » االّتـسعه   « بر گردد و هم بـه       »عشره  « هم به   » االّ ثمانیه   « در مثال باال اگر     . [ اثبات با هم مغایرند     

بنابراین ، در .] مستلزم مثبت بودن آن است »  تسعه «است ، و رجوع آن به » ثمانیه « مستلزم منفی بودن   » عشره  « چون رجوع آن به     . می آید   
نه تا بر مقر الزم می شـود ، زیـرا قـسمت اول سـخن او ، اقـرار بـه ده                       ] هر یک از مستثناها به ما قبل خود باز می گردد و در نتیجه               [ آن مثال   

] .است و استثنای از اثبات ، نفی [ نای از اثبات است است ، چون مثبت است ؛ و استثنای اول نه عدد را از آن کسر و نفی می کند ، چون استث                     
پس یکی باقی می ماند ؛ و استثنای دوم هشت عدد را اثبات می کند ، چون استثنای از منفی است ، و در نتیجه مثبت می باشد ؛ و این مقدار                               

  . جمع آن نه خواهد شد ثابت شده ، یعنی هشت عدد ، به مقدار باقی مانده ، که یک بود ، ضمیمه می شود که حاصل
  االسبعه االسته حتی وصل الی الواحد لزمه خمسه ، ألنه باالستثناء الثالث نفی سبعه مما اجتمع و: و لو انه ضمّ الی ذلک قوله 

   وهو تسعه فبقی اثنان ، و بالرابع اثبت سته فبقی ثمانیه ، و بالخامس یصیر ثالثه ، و بالسادس یصیر سبعه ، و بالسابع اربعه ،
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  . بالثامن سته ، و بالتاسع و هو الواحد ینتفی منها واحد فیبقی خمسه 
. شد پنج عدد بر او الزم خواهد » االّ سبعه االّسته االّخمسه االّ اربعه االّ ثالثه االّ اثنین االّ واحداً« : و اگر این عبارت را نیز بر آن بیفزاید  –ترجمه 

ارم      و بـا اسـتثنای چهـ      .  هفت عدد را از باقیمانده ،که نه عدد است نفی می کند و دو عدد باقی مـی مانـد                      ] االّ سبعه   [ = چون با استثنای سوم     
مـی مانـد ، بـا     سه عدد بـاقی ] االّ خمسه [ =و با استثنای پنجم . شش عدد را اثبات می کند و در نتیجه ، هشت عدد باقی می ماند    ] االّسته  [ = 

االّ [ = باقیمانده چهـار مـی شـود ؛ و بـا اسـتثنای هـشتم                ] االّ ثالثه   [ = باقیمانده هفت می شود ؛ و با استثنای هفتم           ] االّ اربعه [ = استثنای ششم   
  .یکی از آن کسر می شود و در نتیجه ، پنج عدد باقی می ماند ] االّ واحداً [ باقیماندۀ شش می شود ؛ و با استثنای نهم ] اثنین 

  

داد المثبته ، و هی االزواج ، علی حده و المنفیه ، و هی األفراد ، کذلک و تسقط جمله المنفی مـن                       أن تجمع االع  : و الضابط   
  . جمله المثبت ، فالمثبت ثالثون ، والمنفی خمسه وعشرون ، و الباقی بعد االسقاط خمسه 

  .احد إال اثنین ، إالثالثه الی ان وصل الی التسعه لزمه و: و لو أنه لما وصل الی الواحد قال 
اعداد مثبت ، که همان مستثناهای زوج اند ، جداگانه جمع بسته مـی شـوند ؛ و اعـداد منفـی ، کـه                         : و قاعدۀ آن به این صورت است         –ترجمه  

مجمـوع اعـداد مثبـت ، سـی و     . مستثناهای فرد اند ، جداگانه جمع بسته می شوند ؛ و همۀ اعداد منفی از همۀ اعداد مثبـت کـسر مـی شـوند                   
  . عداد منفی بیست و پنج است ، ومقدار باقیمانده پس از کسر اعداد منفی از اعداد مثبت ، پنج خواهد بود مجموع ا

  . این صورت بر او یکی الزم می شوددر» تا آنکه برسد به تسعه ... االّ اثنین ، االّ ثالثه ، « : و اگر مقر پس از آنکه به عدد واحد رسید بگوید 
  

احد و ختم به لزمه خمسه ، و لو عکس القسمّ االول فبدأ باستثناء الواحد و ختم بالتسعه لزمه واحد ، و هو                       و لو بدأ باستثناء الو    
  .واضح بعد االحاطه بما تقدم من القواعد ورَتِّب علیه ما شئت من التفریع 

االّ تـسعه  ...  عندی عشره االّ واحداً االّ اثنین له« : به این صورت که بگوید [ و اگر با استثنای یک شروع کند و به یک هم ختم نماید            –ترجمه  
        و اگـر قـسم اول را   . ]  خواهـد بـود   43 و مجمـوع منفیهـا   48چون مجمـوع مثبتهـا      [ پنج عدد بر او الزم خواهد شد ؛         ] االّ واحداّ   ... االّ ثمانیه   

رت که از استثنای واحد شروع نماید و به تسعه ختم کنـد ، یکـی بـر    عکس کند ، به این صو] » االّ واحداً ... له عندی عشره االتسعه  « یعنی  [ 
  .او الزم خواهد شد ، و این مطلب پس از تسلط بر قواعد یاد شده ، واضح خواهد بود ، و فروع دیگر را می توانید بر آن مترتب کنید 

  
  

 )        إلمکـان تأویلـه بالمتـصل بـأن یـضمر قیمـه            و إن کان مجازاً ، لتصریحه بارادتـه ، او           ) و لو استثنی من غیر الجنس صح
و ان ) بقیه ( منه ) المستثنی منه فاذا بقی  من( المستثنی باعتبار قیمته ) واسقط ( المستثنی و نحوها مما یطابق المستثنی منه 

االستثناء من غیـر الجـنس   هذا مثال . ) له علی مائه إال ثوباً : کما لو قال ( ستغراق االستثناء ، لال)  ، و إال بطل   لزمت( قلّت  
مطلقاً فیصح و یطالب بتفسیر الثوب ، فإن بقی من قیمته بقیه من المئه بعد اخراج القیمه قُبل ، و إن استغرقها بطل االستثناء        

  .بطل التفسیر خاصه فیطالب بغیره : علی األقوی و الزم بالمئه  و قیل 
اگر چه مجاز می باشد ، چون کالم مقر ، صریح در ارادۀ معنـای مجـازی     )  استثنا صحیح است     اگر مستثنی ازغیر جنس مستثنی منه باشد ،       (  –ترجمه  

است ؛ و یا صحت آن به خاطر آن است که می توان آن را به گونه ای تأویل و توجیه کرد که به استثنای متصل بـاز گـردد ، بـه ایـن صـورت کـه                             
و اگر چیزی ازآن بـاقی  . از مستثنی منه کسر می شود( قیمت آن ) و( با مستثنی منه است ،    قیمت مستثنا در نظر گرفته شود یا چیز دیگری که مطابق          

، به خاطر آنکه استثنا همۀ مستثنا منه را شـامل شـده   ) بر مقر الزم می گردد و در غیر این صورت استثنا باطل می شود ( هر چند اندک باشد ) بماند  
، یعنی اسـتثناء از غیـر جـنس اسـت       این مثال مربوط به اصل بحث     . ) »ساست مگر یک لبا   ] درهم[ من صد    برای او بر  « : مانند آنکه بگوید    . ( است  

بنابراین ، این استثنا صحیح است و از مقّر خواسته می شود که مقصود خود را                . اعم از آنکه مستثنی همۀ مستثنی منه را شامل شود یا نشود             [ مطلقا ،   
 به گونه ای تفسیر کرد که قیمت آن کمتر از صد درهم بود و پس از کسر کردن آن از صد درهم چیـزی از آن                        پس اگر آن را   . از لباس ذکر کند     

و اگر آن را به گونه ای تفسیر کرد که همۀ مستثنی منه را در بر گرفت ، بنابر اقوی ، استثنای او باطل خواهد شد    . باقی ماند ، از او پذیرفته می شود         
فقـط تفـسیر او از اسـتثنا باطـل مـی شـود و از او       ]  نمی شـود ، بلکـه        استثنا باطل: [ برخی از فقها گفته اند . زم می شود و همۀ صد درهم بر او ال      

  .خواسته می شود تفسیر دیگری بیان کند 
  

.  لو ادعاه لم یُسمع منه وال یحمل علی الغلط ، و) مائه إال مائه ( علیّ ) له : کما لو قال ( اتفاقا ) و االستثناء المستغرق باطل ( 
  إال تسعین فیصح االستثناء ان ، و یلزمه تسعون ، ألن : هذا اذا لم یتعقبه استثناء آخر یزیل استغراقه ، کما لو عقَّب ذلک بقوله 

ن مثبت ، و    الکالم جمله واحده الیتم إال بĤخره و آخره یصیرّ االول غیر مستوعب ، فإن المئه المستثناه منفیه ألنها استثناء م                   
  .و کأنه استثنی من اول االمر عشره » له تسعون « : التسعین مثبته ، ألنها استثناء من منفی ، فیصیر جمله الکالم فی قوه 
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 و )» .برای او بر من صد است مگر صـد  « : مانندآنکه بگوید ( به اتفاق فقها ، ) استثنایی که همۀ مستثنی منه را فرا بگیرد باطل است      (  –ترجمه  
و اگر مقـر ادعـای      . ] چیز دیگی را مقر در نظر داشت استثنا کند و اشتباهاً صد را ذکر کرد              : که بگوییم   [ این استثناء بر غلط حمل نمی شود        

این در صورتی است که پس از آن ، استثنای دیگری ذکـر نکنـد کـه اسـتغراق و شـمول اسـتثنای       . اشتباه و غلط کند از او پذیرفته نمی شود      
که در این صورت هر دو استثنا صحیح خواهد بود ، و بـر مقـر نـود عـدد              » مگر نود   « : را برطرف سازد، مثل آنکه پس از آن بگوید          نخست  

آغـاز  ] اسـتثنای دوم    [ = الزم می شود ؛ چون کالم ، یک مجموعۀ واحد است و تا به پایان نرسد تام و کامل نمـی شـود ، و پایـان کـالم او                               
را از سمول و استیعاب خارج می سازد ، زیرا صد که استثنا شده ، منفی است، چون استثنای از مثبت است، و نـود     ] اول  استثنای  [ = کالمش  

برای او نود است    « : مجموع کالم به منزلۀ آن است که گفته شود         که دوباره استثناء شده ، مثبت می باشد، چون استثنای از منفی است ، پس              
  . ] است» مگر ده « در حکم » مگر صد مگر نود« یعنی مجموع [ عدد را استثنا کرده است و گویا مقر از آغاز ده » 

  

و هما االستثناء ) له علیّ مئه ، بل تسعون فیلزمه فی الموضعین : ببل ، مثل ( عن الکالم االول ) االضراب ( یبُطل ) و کذا ( 
و فی الثانی لالضراب الموجب النکار ما قد اقرَّ به فال . ستغراقلبطالن المتعقب فی االول، لال) مأه (المستغرق و مع االضراب 

یلتفت الیه ، و لیس ذلک کاالستثناء ، ألنه من متممات الکالم لغه ، و المحکوم بثبوته فیه هو الباقی من المستثنی منه بعده ، 
  .  یمسع ، و الفارق بینهما اللغهبخالف االضراب فإنه بعد االیجاب یجعل ما قبل بل کالمسکوت عنه بعد االقرار به فال

و در هـر    » . برای او بر من صد است ، بلکه نود است           « : باطل است ، مانند اینکه بگوید       » بلکه  « همچنین اضراب و اعراض کردن با       ( –ترجمه  
. رار ضمیمه شده باطـل اسـت   ، چون در هر دو صورت آنچه به اق) صد ثابت می شود ( یعنی استثنای فراگیر و اعراض با بلکه     )  دو صورت   

در مورد اول ، به خاطر شمول و استغراق و در مورد دوم ، به خاطر اضراب و اعراض که موجب انکار چیزی است که قبالً به آن اقرار کرده    
م اسـت، و آنچـه   اضراب مانند استثنا نیست، چون استثنا به لحاظ لغت و قواعد زبان ، جـزء متممـات کـال      . آن توجه نمی شود    است، و لذا به   

حکم به ثبوتش می شود مقدار باقیمانده از مستثنی منه پس از خارج کردن مستثنی از آن است؛ بـر خـالف اضـراب ، زیـرا اضـراب پـس از                           
در ] بان شخص صادر نشده است       ز گویا اصالً آن کالم گفته نشده و از       . [ جملۀ مثبت، کالم ما قبل خود را به منزلۀ مسکوت عنه می گرداند            

  . و فارق میان استثنا و اضراب ، لغت و قواعد زبان است. حالی که شخص به آن اقرار کرده است ، و لذا این اضراب و اعراض پذیرفته نیست
  

: و لم یُلتفت الی دعواه عدم قبض المبیع ، للتنافی بین قوله ) له علیّ عشره من ثمن مبیع لم أقبضه ألزم بالعشره : و لو قال ( 
ونه لم یقبض المبیع ، الن مقتضاه عدم استحقاق المطالبه بثمنه مع ثبوته فی الذمه ، فإن البائع ال یستحق المطالبه علیّ ، و ک

  .بالثمن إال مع تسلیم المبیع 
  ،)شود می ثابت  او عهدۀ بر]  درهم[رفته ام ، ده از بهای کاالیی است که آن را تحویل نگ] درهم[ برای او بر من ده «: وید بگ و اگر(  –ترجمه 

تحویل  «  با» بر عهدۀ من است « و به ادعای او مبنی بر تحویل نگرفتن کاال توجه نمی شود ، چون صدر و ذیل کالم او با هم تنافی دارد و 
بهای  لن حاعی آن کاال را از مقر ندارد، و درآن است که مقرله استحقاق مطالبۀ بهایچون مقتضای مجموع کالم مقر. ازد نمی س» نگرفته ام 

  .آن کاال در ذمۀ مقر ثابت است ، زیرا فروشنده تا کاال را تحویل مشتری ندهد ، حق مطالبۀ  بهای آن را ندارد 
  

و فیه نظر ، اذ ال منافاه بین ثبوته فی الذمه ، و عدم قبض المبیع ، إنما التنافی بین استحقاق المطالبه به مع عدم القبض و هو 
 الشیخ الی قبول هذا االقرار ، ال مکان أن یکون علیه العشره ثمناً و ال یجب التسلیم قبل القبض ، و امر آخر ، و من ثم ذهب

ألصاله عدم القبض و براءهِ الذمه من المطالب به ، و ألن لالنسان ان یخبر بما فی ذمّته ، و قـد یـشتری شـیئاً و ال یقبـضه                              
  .یعه الی سد باب االقرار و هو مناف للحکمه فیخبر با لواقع ، فلو الزم بغیر ما أقرّ به کان ذر

تنـافی فقـط    . اما این سخن به نظر من ناتمام است ؛ زیرا ثبوت ثمن در ذمۀ مشتری هیچ منافاتی با تحویل نگرفتن کاالی خریده شده نـدارد                           –ترجمه  
این اقرار را پذیرفته است ، چـون        ) ره  (، شیخ طوسی    و از این رو     . میان استحقاق مطالبۀ ثمن و تحویل نگرفتن مبیع است ، که مطلب دیگری است               

امکان آن هست که بر ذمۀ  مقر ده در هم به عنوان ثمن باشد و در عین حال ، قبل از تحویل دادن مبیع ، تسلیم آن به مقرله واجب نباشد ، و نیـز بـه                  
س از ثبوت ده درهم بر ذمۀ مقر ، شک می کنـیم کـه آیـا مقرلـه                   یعنی پ . [ خاطر آنکه اصل ، عدم قبص مبیع و برائت ذمۀ مقر از مطالبۀ ثمن است                

دلیل دیگر بـر قبـول  ایـن نحـوه از     ]  د و ذمۀ او از این حق بری استو اصل آن است که چنین حقی بر مقر له ندار        . حق مطالبۀ آن را دارد یا ندارد        
، ا می خرد و آن را تحویل نمی گیرد   گاهی اتفاق می افتد که چیزی ر       اقرار آن است که انسان حق دارد از آنچه در ذمۀ او ثابت است خبر دهد ، و                 

و اگر او را به غیر آنچه بدان اقرار کرده الزام کنیم ، این وسیله ای خواهد بود برای بسته شدن باب اقرار ،                        . و آنگاه این رویداد را گزارش می کند         
  .و این امر بر خالف حکمت است 
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اب تعقیب االقرار بالمنافی ، بل هو اقرار بالعشره ، لثبوتها فی الذمه ، و ان سلم کالمه فهو اقرار           و التحقیق ان هذا لیس من ب      
و ذکره فی هذا البـاب      . منضم الی دعوی عین من اعیان مال المقر له ؛ أو شیء فی ذمته فیسمع االقرار و ال تسمع الدعوی                     

  .لمناسبه ما 
کـه آن کـالم اقـرار بـه ده درهـم            فوق ، از مصادیق تعقیب اقرار به امر منافی با اقـرار نیـست ، بل               تحقیق در مسأله آن است که عبارت         –ترجمه  
و بر فرض که سخنش پذیرفته شود اقراری خواهد بود که ادعای مالکیت نسبت به یکی از                 . ، به خاطر ثبوتش در ذمۀ گویندۀ آن کالم          است

در صورتی که کـاالی مـورد ادعـا ،    [ ، یا چیزی در ذمۀ مقرله ، ] عا عین خارجی باشد ی مورد اددر صورتی که کاال[ اعیان متعلق به مقر له     
و . به آن ضمیمه شده و در کنار آن اقرار ذکر شده است ، پس اقرارش پذیرفته می شـود و ادعـایش پذیرفتـه نمـی شـود     ] کلی در ذمه باشد    

   . ]که واقعاً از مصادیق عنوان این باب باشدنه آن[ ذکر آن در این باب به خاطر مناسبتی است که با آن دارد 
  

ه ، لعدم صالحیه ط، لتعقبه االقرار بما یقتضی سقو) من ثمن خمر او خنزیر ( یُلزم بالعشره لو اقر بها ثم عقَّیه بکونها ) و کذا ( 
  . من فی شرع االسالم ثالخمر و الخنزیر مبیعاً یستحق به ال

بـه ایـن   ) [ بابـت بهـای شـراب یـا خـوک       : (هم می شود اگر به ده درهم اقرار کند و به دنبـال آن بگویـد                 ملزم به ده در     ) همچنین  (  –ترجمه  
چون پس از اقرار چیزی گفته است که مقتـضی سـقوط   ] . »  من ده درهم است بابت بهای شراب یا خوک     ربرای او ب  « : صورت  که بگوید     

  .  خوک صالحیت خرید و فروش ندارد و ثمنی در ازای آنها پرداخت نمی شوداقرار است ، به خاطر آنکه در شریعت اسالم ، شراب و
  

کان ذلک من ثمن خمر ، أو خنزیر فظننته الزماً لی و أمکن الجهل بذلک فی حقه تو جهت دعواه و کان                      : نعم لو قال المقر     
، حلف علی عدم العلم بالفـساد، و لـو لـم            ال اعلم الحال    : له تحلیف المقر له علی نفیه إن ادعی العلم باالستحقاق ، ولو قال              

  . یمکن الجهل بذلک فی حق المقر لم یلُتفت الی دعواه
 و احتمـال    »این ده درهم بابت ثمن شراب یا خوک بود و من گمان داشتم که ثمن آنها بر مـن الزم اسـت                       « : آری ، اگر مقر بگوید       –ترجمه  
 ، اعادیش موجه خواهد بود ، و اگر مقر له مدعی علم به استحقاق آن مبلغ شـود ، مقـر      اطالعی از این حکم شرعی را در مورد مقر بدهیم          بی

من نمی دانـم جریـان از       : و اگر مقر له بگوید      . قسم دهد ] که ده درهم بابت ثمن شراب و خوک است          [ حق دارد او را بر نفی مدعای خود         
ایـن  . سم می خورد که از فاسد بودن سبب استحقاق ده درهم بـی خبـر اسـت    یعنی ق. [ چه قرار است ، بر عدم علم به فساد ، قسم می خورد      

، اما اگر چنـین احتمـالی در حـق او نـرود بـه               ] همه در صورتی است که احتمال بی اطالعی از حکم شرعی در مورد مقر وجود داشته باشد                  
     . ادعای او توجه نمی شود

  . قفیز الحنطه و الشعیر ، لثبوت االول باقراره ، و الثانی باالضراب) : زماه بل قفیز شعیر ل. له علیّ قفیز حنطه : و لو قال ( 
  . و هما االکثر خاصه) فعلیه قفیزان ( حنطه ) قفیز حنطه ، بل قفیزان ( له علیّ ) : و لو قال ( 
  .  مع عدم سماع العدول، العترافه فی االضراب بدرهم آخر) له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم فعلیه الدرهمان : و لو قال ( 
  .، لعدم تحقق المغایره بین المعین ، و المطلق ال مکان حمله علیه ) له هذا الدرهم ، بل درهم فواحد : و لو قال( 

، یعنـی هـم قفیـز    ) هر دو بر عهدۀ او ثابت مـی شـود   » برای او بر من یک قفیز گندم است ، بلکه یک قفیز جو است              « : اگر بگوید   (  –ترجمه  
  .دم و هم قفیز جو ؛ زیرا قفیز گندم بواسطۀ اقرار و قفیز جو بواسطۀ اضراب بر او ثابت می شود گن
، یعنی فقط مقدار بیشتری که در ) برای او بر من است یک قفیز گندم بلکه دو قفیز گندم ، دو قفیز برعهدۀ او ثابت می شود       « : اگر بگوید   ( 

  .کالم او آمده است 
، چـون در اضـراب ، بـه درهـم دوم اعتـراف و اقـرار            ) ، هر دو درهم بر او ثابت می شود          » ن درهم برای اوست ، بلکه آن درهم         ای« : اگر بگوید   ( 

  . ] پس بر اقرار اول او نیز اثر مترتب می شود[ کرده است و در عین حال عدول او از اقرار اول پذیرفته نیست ، 
قبل از اضراب ، به یک درهم معین اقرار کرده اسـت و  [ ، چون ) یک درهم ثابت می شود  »  درهمی   این درهم برای اوست ، بلکه     « : اگر بگوید   ( 

مغایرت میان درهم معین با درهم مطلق و نامعین محقق و محرز نیست، چـون مـی تـوان مطلـق را بـر معـین                   ] پس از اضراب به یک درهم نامعین و         
  .حمل کرد 

  

ی تحقیق معنی بل ، و خالصته انها حرف اضراب ، ثم إن تقدمها ایجاب و تالها مفرد و حاصل الفرق بین هذه الصور یرجع ال
اقـراراً  صـحیحاً اسـتقر       جعلت ما قبلها کالمسکوت عنه فال یحکم علیه بشیء و أثبت الحکم لما بعدها ، و حیث کان األول                    

  .ضراب عنه حکمه باال
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در زبـان عربـی حـرف       » بل  « : و حاصل این تحقیق آن است که        . باز می گردد    » بل  « تفاوت میان صور یاد شده به تحقیق در معنای           –ترجمه  
د را بـه منزلـۀ مـسکوت    قرار گرفته باشد ، ما قبل خو] یعنی غیر جمله [ و اگر کالم قبل از آن موجب باشد و پس از آن مفرد  . اضراب است   

، و از این رو حکمی بر ما قبل نمی شـود ، و              ] اً چیزی دربارۀ آن بیان نشده است        یعنی گویا اصالً ذکر نشده و نفیاً و اثبات        [ دهد ،    عنه قرار می  
مستقالً  اقرار صحیحی است ، حکمـش  بواسـطۀ  اضـراب  از    ] که قبل از بل آمده [ حکم برای ما بعد بل اثبات می شود ؛ و چون کالم اول             

ا  اضراب  می خواهد از کالم اول خود عدول کند ، اما ایـن عـدول پذیرفتـه             مقر اگر  چه  ب     : خالصه آنکه   . [  آن ، ثابت  و مستقر  می شود          
   .نیست و از این رو ، آن اقرار نافذ خواهد بود 

  

  .و ان تقدمها نفیٌ فهی لتقریر ما قبلها علی حکمه ، و جعل ضده لِما بعدها 
  .القرار األول و هو غیر مسموع انکار ل ثم ان کانا مع االیجاب مختلفین ، او معینین لم یقبل اضرابه ، ألنه

        یر و تثبیت می کند ، و ضد آن را بـرای مـا بعـدش قـرار مـی دهـد ،                      رو اگر کالم قبل از بل ، منفی باشد ، بل حکم ما قبل خود را تق                 –ترجمه  
  .] بر ما بعد مترتب می کند ، بل حکم ما قبل را تثبیت و نقبض آن را » لیس له علیّ خمسه دراهم بل درهم « : مثالً  اگر بگوید [ 

    :ماننـد  [ ، یا آنکه هر دو معـین باشـند   ] له علیّ درهم بل دینار « : مانند [ حال اگر در اقرار ، ما قبل و ما بعد بل از لحاظ جنس مختلف باشند     
نخـست اسـت، و انکـار اقـرار     اراضـراب مقـر پذیرفتـه نمـی شـود ، چـون ایـن اضـراب ، انکـار اقر         ] » له علی هذا الدرهم بل هـذا الـدرهم    « 

  .شود  نمی پذیرفته
  

  »  . له قفیز حنطه ، بل قفیز شعیر« فا ألول کـ 
فیلزمه القفیزان و الدرهمان ، ألن احد المختلفین ، و احد الشخصین غیر داخل » له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم « و الثانی کـ 
  .فی اآلخر 

  . » برای او یک قفیز گندم است بلکه یک قفیز جو « : مانند ] و ما بعد بل مختلف اند آنجا که ما قبل [ = مورد اول  –ترجمه 
در مورد اول بر مقر یـک قفیـز گنـدم و یـک     . » برای او این درهم است ، بلکه آن درهم « : مانند ] آنجا که هر دو معین اند [ = و مورد دوم  

در این دو مورد هیچ یک از طرفین بل در دیگری داخـل نمـی شـود ، بـه        [ د ، چون    قفیز جو و در مورد دوم ، دو درهم ثابت و الزم می شو             
  . دو امر مختلف در جنس و نیز دو فرد و دو شخص از یک جنس در دیگری داخل نمی شود] خاطر آنکه 

  

هذا الـدرهم بـل   «و ا» له درهم ، بل درهم « و ان کانا مطلقین ، او احد هما لزمه واحد إن اتحد مقدار ما قبل و ما بعدها ک                
او » له قفیز ، بل قفیزان « المعین، و ان اختلفا کمیته کـ لکن یلزمه مع تعیین احدهما    . » درهم ، بل هذا الدرهم      « درهم او   

  . او بالعکس ، لزمه االکثر ، لکن ان کان المعین هو األقل تعین ، و وجب االکمال» هذا القفیز ، بل قفیزان « 
:  بل هر دو یا یکی از آنها مطلق باشد ، در صورتی که مقدار ما قبل و ما بعد بل یکی باشد ، بر مقر یکی الزم می شود ، ماننـد             و اگر طرفین   –ترجمه  

باشـد ، همـان   ] و دیگری مطلـق  [ البته در صورتی که یکی معین      . » درهم بل هذا الدرهم     « ، یا     » هذا الدرهم بل در هم      « یا  » له در هم بل در هم       « 
له قفیـزان بـل   « : مانند [ هذا القفیز بل قفیزان یا به عکس« یا » له قفیز بل قفیزان « : و اگر مقدارشان مختلف باشد ، مانند       . ین بر مقر الزم می شود       مع

 ، همـان معـین ثابـت    ] کمتـر اسـت   چنان کـه در مثـال یـاد شـده ،     [ مقدار اکثر بر مقدار الزم می شود ، و اگر مقدار معین کمتر باشد               ] » هذا القفیز   
  .دار اکثر برسدقشود و باید آن را کامل کند تا به م می

  

، ألنه قد حال بینه ، ) یمتَها و غُرم لعمروٍ ق( عمالً بمقتضی اقراره األول ) هذا الدار لزید ، بل لعمروٍ دُفعت الی زید : و لو قال ( 
  . غرمیرفی أنها لعمروٍ فتدفع الی عمروٍ من غ) اال ان یصدقه زید ( لغُرم ، للحیلوله الموجبه لالمقر به باقراره األول فیغرم لهبین و

، به خاطر عمل کردن به مقتضای اقرار ) خانه به زید داده می شود    » این خانه برای زید است ، بلکه برای عمرو است           « : اگر بگوید   (  –ترجمه  
ون مقر با اقرار اول خود ، میان عمرو و مقر به حایل شده اسـت و از ایـن رو ،                    ، چ ) و بهای آن به عنوان غرامت به عمرو داده می شود            ( اول  

مگر آنکه زید مقـر را      ( باید به او خسارت بپردازد ، چون حیلولت و حاجب شدن میان مالک و ملک ، موجب خسارت و غرامت می شود،                       
  . بودو تحویل داده می شود و غرامتی درکار نخواهدرکه در این صورت خانه به عم بپذیردکه خانه برای عمرو است ،و) تصدیق کند 

  
  

بینه و بین المقر له علی االشهاد ، مـن          ) ثم ادعی الموطاه    ( منه  ) و قبض الثمن    ( لزید  ) بالبیع  ( شاهدی عدل   ) و لو اشهد    (
ی اإلقباض ، او علـی عـدم        عل) و احلف المقر له     ( ، لجریان العاده بذلک     ) سُمعت دعواه   ( قع بینهما بیع و ال قبض       یغیر أن   
  .  المواطاه
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  . هرو یحتمل عدم السماع فال یتوجه الیمین ، ألنه مکذب القرا
او و مقر له با یکدیگر بر گـواه         ) ختن خانه به زید و گرفتن ثمن از او ، آنگاه ادعا کند که               وگواه قرار دهد بر فر    ( دو شاهد عادل را     ) اگر  (  –ترجمه  

] رت خریـد و فـروش واقـع شـده اسـت      بلکه تنها صـو [ و خرید و فروش و داد و ستد حقیقی میان آنها واقع نشده است،          ) تبانی کرده اند    ( گرفتن  
بر ) قسم می دهد ] در صورت انکار ادعای مقر [ و مقر له را ( ، چون وقوع چنین تبانی های معمول و متعارف می باشد ، ) ادعای او مسموع است    (

  ] .و بیع حقیقی صورت گرفته است  [ ثمن آن را به مقر پرداخته است ، یا بر اینکه تبانی ای در کار نبوده]  خریده و خانه را از مقر[ اینکه 
بـا ایـن ادعـا اقـرار خـودش را      ، چـون او  ]  و بـه آن ترتیـب اثـر داده نمـی شـود             [احتمال هم دارد که بگوییم این ادعا از مقر مسموع نیـست             

  . می کند تکذیب
  

هذا  اذا شهدت البینه علی اقراره بهما اما لو .  المنفی رأن ذلک واقع ، تعم به البلوی فعدم سماعها یفُضی الی الضر    و یضعف ب  
  . لقبض لم یلتفت الیه ألنه مکذب لها طاعن فیها فال یتوجه بدعواه یمینباشهدت 

 و عموم مردم با آن سر و کار دارند ، و لـذا اگـر ایـن ادعـا                    اما این احتمال ضعیف است ، چون اینگونه تبانی ها فراوان واقع می شود              –ترجمه  
این در صورتی است که بینّه بر اقرار مقـر بـه بیـع و قـبض                  . نباشد ضرر و زیان الزم خواهد آمد ، و ضرر در شریعت نفی شده است                 عمسمو

، چون مـدعی تبـانی بـا ایـن      تبانی توجه نمی شود به ادعای] نه به اقرار بر قبض ثمن [ ثمن شهادت دهد ، اما اگر به قبض ثمن شهادت دهد          
  . شود قسمی بواسطۀ آن الزم نمی] این ادعا مسموع نیست و[ ، و لذا واقع بینه را تکذیب می کند ، و بر گواهان خدشه وارد می سازد ادعا در

*** 

   اقرار به نسب–گفتار سوم 
، ) فلو اقر ببنوّه المعروف نسبه ( بالمقرّ شرعاً ) :  امکان الحاق الُمقرّ به و( لالقرار ، ببلوغه و عقله ) و یشترط فیه اهلیه المقر ( 

او (  لـه ،     )او مـساو    ( من المقـر ،     ) ببنوه  من هو اعلی سناً       ( اقر  ) او  ( ر هما مما یغایر ذلک النسب الشرعی ،         یاو اخوّته او غ   
کذا المنفی عنه شرعاً کولد الزنا و ان کان علـی فراشـه ، و ولـد                 االقرار ، و    ) بما لم تجر العاده بتولده منه بطل        ( منه  ) انقص

  .  اللعان و ان کان االبن یرثه
و الحاق فـرد  ( ، به اینکه بالغ و عاقل باشد ،     ) در اقرار به نسب شرط است که اقرار کننده شایستگی و اهلیت برای اقرار داشته باشد                 (  –ترجمه  

یـا بـه بـرادری او اقـرار     ) پس اگر اقرار کند به فرزندی کسی که نسبش معروف و شناخته شده است   . شد  ممکن با ( به او شرعاً    ) مورد اقرار   
یا اقرار به فرزندی کسی کند که سنش از مقر بیشتر یا مساوی اوست ، یا سنش   ( کند یا به چیز دیگری که با آن نسبت شرعی منافات دارد ،              

 )،، اقرار او باطـل خواهـد بـود   ] اشد مثالً پنج سال از او کوچکتر ب[  از او معمول و متعارف باشد از او کمتر است اما نه آن اندازه که تولدش       
همچنین اگر اقرار به فرزندی کسی کند که شرعاً فرزند او به شمار نمی رود ، مانند زنا زاده ، اقـرار او باطـل خواهـد بـود ، اگرچـه بچـه در                             

ی زنا کرده و سپس با او ازدواج می کند و پس از گذشت کمتر از شش ماه از زمان نزدیکی پـس از  مثل آنجا که مقر با زن[ فراش او باشد ،    
یعنی بچه ای که همسرش آورده و او با لعان آن را از خـود نفـی کـرده                   [ ، یا آنکه اقرار به فرزندی بچۀ لعان کند          ] ازدواج ، بچه متولد شود      

  . رث می برد، اگرچه در صورت اقرار بچه از مقر ، ا] است 
  

) و المجنون ( ذکراً کان ام انثی ، ) فیما عدا الولد الصغیر ( أی تصدیق المقر به للمقر فی دعواه النسب ) و یشترط التصدیق ( 
لداً ، أما الثالثه فال یعتبر تصدیقهم ، بل یثبت نسبهم بالنسبه الی المقـر                ان کان بالغاً عاقال و لم یکن و        و) و المیت   ( کذلک  

  . رد اقراره ، ألن التصدیق إنما یعتبر مع امکانه و هو ممتنع منهما و کذا المیت مطلقاًبمج
مگـر آنکـه آن فـرد بچـۀ         ( سـت ،    ، یعنی تصدیق مقر به ، مقر را در نسبی کـه ادعـا کـرده ا                ) صحت اقرار مشروط به تصدیق است       (  –ترجمه  
، اگر چه قبل از مـرگ ، بـالغ و عاقـل باشـد و فرزنـد      ) یا میت باشد ( چه مونث ، ، چه مذکر و ) بچۀ دیوانه ( ، چه پسر و چه دختر ،    ) صغیر

، در این سه گروه تصدیق شرط نیست ، بلکه به مجرد اقـرار           ] یعنی مقر مدعی نسب فرزندی نباشد، بلکه نسب دیگری را ادعا کند             [ نباشد ،   
 تـصدیق از بچـۀ صـغیر و     و صورتی که امکان داشته باشـد ، معتبـر اسـت ،           مقر ، نسبت آنان به مقر ثابت می شود ، چون تصدیق فرد تنها در                

  .دیوانه ممتنع است ، و از میّت نیز اصالً ممکن نیست
  

   الموت الیو من اطالق اشتراط تصدیق البالغ العاقل فی لحوقه، و ألن تأخیر االستلحاق. و ربما اشکل حکمه کبیراً مما تقدم
  مهُ باستیثاق مال الناقص ، و ، اال أن فتوی االصحاب علی القبول ، و ال یقدح فیه التهیوشِک ان یکون خوفاً من انکاره
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  .  المیت إرث
بالغ و عاقل بوده باشد ، حکم به لزوم و عدم لزوم تصدیق در مورد آن مـشکل اسـت و دو وجـه در آن                       ] قبل از مرگ    [ اما اگر میت     –ترجمه  

  . وجود دارد
بنابراین، تصدیق در مورد میت معتبر نمی باشـد         . و در مورد میت ممکن نیست     [ معتبر است که ممکن باشد      از یک سو ، تصدیق در صورتی        

و شامل میت [ و از سوی دیگر ، دلیلی که الحاق فرد عاقل و بالغ را مشروط به تصدیق می کند مطلق است . ] اگر چه بالغ و عاقل بوده باشد 
انداختن اقرار به وقتی که مقر به مرده است آن باشد که مقر می ترسیده است که مقـر بـه نـسب مـورد           و نیز شاید علت تأخیر      . ] نیز می شود    

  . ] و بنابراین ، نباید این اقرار را نافذ و صحیح بدانیم ، چون شرط آن حاصل نیست. [ ادعای مقر را انکار کند
اقرار مقر در مورد صغیر ، دیوانه و میّت در معرض اتهام است به اینکـه               : ممکن است گفته شود     . اما اصحاب ، فتوا به قبول این اقرار داده اند         

او با این کار می خواهد خود را محلّ وثوق نسبت به اموال صغیر و دیوانه ، که شرعاً ناقص محسوب می شوند و نمی توانند در امـوال خـود                 
و نیز در مـورد میـت ،        . ] ایشان مسلط شود و از آن سوء استفاده کند          و با اثبات نسب مورد ادعای خود ، بر اموال           [ تصرف کنند ، قرار دهد      

و [ اما این امور زیانی به آنچه گفته شد وارد نمـی سـازد ،            . مورد اتهام است که با اقرار به این نسب می خواهد خود را وارث میت قرار دهد                
  . ]موجب عدول از دلیل و اجماع فقها نمی شود

  

  . نص علیه المصنفُ و غیرهُ. والد الصلب فلو أقر ببنوه ولد ولده فنازال اعتبر التصدیق کغیره من األقاربو المراد بالولد هنا ال
حـسن بچـۀ خـود مـن اسـت ، در      : یعنـی اگـر بگویـد    [ باید توجه داشت که مقصود از بچه در این مسأله فرزند بدون واسطه اسـت ،    –ترجمه  

اما اگر اقرار به فرزندی بچۀ بچه اش        . ] قرار صحیح و نافذ است و مشروط به تصدیق مقر به نیست             صورتی که او صغیر یا دیوانه باشد ، این ا         
صحت این اقرار مشروط به تصدیق مقر به اسـت ، ماننـد اقـرار بـه     ] مثالً اقرار کند فالنی نوه یا نبیره یا نتیجۀ من است        [ و پایین تر از آن کند       

   . و دیگر فقها بر اینکه نکته تصریح کرده اند)ره (شهید . سایر نسبتهای خویشاوندی
  

 و هـو الـذی اختـاره        –و أصحهما   .  و اطالق الوالد یقتضی عدم الفرق بین دعوی األب و االم و هو أحد القولین فی المسأله                
رجل فال ی الو أن ذلک مخصوص بدعوی األب، أما األم فیعتبر التصدیق لها ، لورود النص عل.   الفرق–المصنف فی الدروس 

تحاد طریقهما ممنوع ، المکان اقامتها البینه علی الوالده دونه ، و ألن ثبوت نسبت غیر معلوم علی خالف                   و ا . یتناول المرأه   
  . االصل یقُتصر فیه علی موضع الیقین

یعنـی  [  ادعای مـادر نباشـد ،   مقتضی آن است که در حکم یاد شده فرقی میان ادعای پدر و) ] ره(در عبارت شهید [ اطالق لفظ بچه    –ترجمه  
در هر دو صورت ، اگر مقـر بـه ، صـغیر یـا دیوانـه باشـد ،                    » فالنی بچه من است     « : و چه مادر بگوید     » فالنی بچۀ من است     « چه پدر بگوید    

 - را برگزیده اسـت نیز در کتاب دروس آن ) ره( که شهید   –اما قول صحیح تر     . ول در مسأله است   قو این یکی از دو      . ] تصدیق معتبر نیست  
اختصاص بـه ادعـای پـدر دارد ، و در      ] غیر و دیوانه    صعدم اعتبار تصدیق در بچۀ      [ = فرق گذاردن میان این دو است و اینکه حکم یاد شده            

 و زن طریق مرد: نمی توان گفت . مورد ادعای مادر ، تصدیق معتبر است ، چون نص در مورد مرد است و از این رو ، زن را شامل نمی شود    
و هر دو اقرار به یک چیز دارند و آن اینکه مقر به نسبت فرزندی با مقر دارد و لذا اگر در مورد پـدر تـصدیق معتبـر نباشـد، در                             [ یکی است   

مـی توانـد   ، زیرا زن  می تواند بینه بیاورد که شهادت دهند بر اینکه آن بچه از او متولد شده است اما مرد ن           ] مورد مادر نیز معتبر نخواهد بود       
و ] .ه فرقی میان ایـن دو وجـود نـدارد           از این رو ، نمی توان گفت طریق مرد و زن یکی است و در این مسأل                [ بر ادعای خود بینه اقامه کند ،        

و به همین دلیـل بایـد در آن بـر    ] چون اصل عدم ثبوت نسب مشکوک است [ نیز ثبوت یک نسب غیر معلوم ، امری بر خالف اصل است ،     
  . ] و از این رو ، اقرار مادر در صورتی که تصدیق به آن ضمیمه نشود ، نمی تواند نسب را اثبات کند. [ تیقن اکتفا کردقدر م

  

و حُکم لمـن  ) اعتبرت البینه ( فیه ) وتنازعاًلف( له فی نسب المقر به ) عدم المنازع ( یشترط أیضاً فی نفوذ االقرار مطلقاً  ) و  ( 
  . القرعه ، ألنها لکل أمر مشکل ، أمر معین عنه اهللا مبهم عندنا و هو هنا کذلکفان فُثدت ف. شهدت له 

در نـسب  )  پس اگر دو نفـر . وجود نداشته باشد ( برای مقر در نسبت مقر به ) آن است که منازع (  بودن اقرار ذدر ناف) شرط دیگر   ( –ترجمه  
 و در . ، و به نفع کسی حکم مـی شـود کـه بینـه بـر صـدق ادعـایش شـهادت دهـد                        ) با یکدیگر نزاع کنند ، بینه معتبر است       ( فرد مورد اقرار    

صورتی که بینه وجود نداشته باشد ، به قرعه تمسک می شود ، چون قرعه برای هر امر مشکلی است، یا هر امری که نزد خدا معین و معلـوم                              
  . ه استاست و نزد ما مبهم و نامعلوم می باشد ؛  و مقر به در مسأله ما این گون
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هذا اذا اشترکا فی الفراش علی تقدیر دعوی النبوه ، أو انتفی عنهما کواطیء خالیه عـن فـراش لـشبهه ، فلـو کانـت فراشـاً                            
و لو کانا زانیین انتفی عنهما ، أو أحدهما فعنه و ال عبره فـی  . ألحدهما ، حکم له به خاصه ، دون اآلخر وان صادقه الزوجان     

  . ذلک کله بتصدیق األم
در بچه ، در مثل آنکه ما[ راش مشترک باشند ، البته این در صورتی است که هر دو ، در جایی که مدعی فرزندی مقر به هستند، در ف       –ترجمه  

، یا ]در زمان ازدواج با او ممکن باشدزمانی همسر مدعی اول و در زمان دیگر همسر مدعی دوم بوده باشد ، و انعقاد نطفه از هر یک از آنها                       
اما اگر مادر بچه فراش یکی از آن دو باشد ، تنها            . که فراش از هر دو منتفی باشد، مانند آنکه هر دو مادر بچه را وطی به شبهه کرده باشند                  آن

و در صورتی که دو نفـر مـدعی ، هـر دو بـا     . به نفع صاحب فراش حکم می شود ، نه دیگری ، اگرچه زن و شوهر هر دو او را تصدیق کنند         
و دخول فرد دیگر بواسـطۀ  [ زنا کرده باشند، بچه از هر دوی آنها نفی می شود، و اگر فقط یکی از آنها با مادر بچه زنا کرده باشد                      مادر بچه   
چـون او در ایـن مـسأله        [ ت ،   و در فـروض یـاد شـده تـصدیق مـادر معتبـر نیـس               . ی نفـی مـی شـود      نـ فرزند از زا  ] طی به شبه باشد      یا و  تزویج
   . ]نیست حق ذی

  

و لو یتعـداهما  ( ، ألن الحق لهما ) و توارثا( تصادقهما ) صح( کاالخوه ) علی نسب غیر التوالد   ( فصاعداً  )  لو تصادق اثنان   و( 
 ادق ورثتهمـا  تصر فیه علی المتصادقین إال مع تـص       قثبت باالقرار و التصدیق ، فی      الی ورثتهما ألن حکم النسب انما        )التوارث  

  . أیضاً
تصدیق کنند ، تصدیق آنها صحیح و نافذ ( ، مانند نسب برادری ، ) یکدیگر را بر نسبی غیر از نسب فرزندی ( یا بیشتر ) ر اگر دو نف (  –ترجمه  

 ، چون حکم نیس   ) نها سرایت نمی کند     اما این ارث بری به ورثۀ آ      ( ، چون حق متعلق به آنهاست،       ) خواهد بود و از یکدیگر ارث می برند         
طرفین صورت گرفته است و از این رو، حکم آن منحصر در طرفینی است که یکدیگر را تـصدیق کـرده انـد، مگـر                    بواسطۀ اقرار و تصدیق     

  . آنکه ورثۀ آن دو نیز آنها را تصدیق کنند
  

أن التصادق فی التولد یتعدی ، مضافاً إلی ما سبق من الحکم بثبوت النسب فی الحاق الصغیر » غیر التولد « و مقتضی قولهم 
  .  ، و الکبیر مع التصادق ، و الفرق بینه و بین غیره من األنساب مع اشترکهما فی اعتبار التصادق غیر بینمطلقاً 

، مقتضای این قید آن است که اگر در نسبت فرزندی یکدیگر را تصدیق کنند، حکم آن بـه    » غیر از نسبت فرزندی     « : فقها گفته اند     –ترجمه  
و [   می شود  بالوه بر اینکه پیش از این در مورد تولد گفته شد که در ولد صغیر مطلقا حکم به ثبوت نس                   ورثۀ متصادقین سرایت می کند، ع     

در اقرار به فرزندی ، تـصادق    : حاصل آنکه   . [ و در کبیر در صورت تصدیق یکدیگر ، حکم به لحوق می شود            ] تصدیق در آن معتبر نیست      
سرایت می کند ، ولی در غیر فرزندی ، در صورت تصادق ، فقط طـرفین از یکـدیگر                   موجب ثبوت نسب می شود و حکم آن به سایر ورثه            
اما فرق میان فرزندی و دیگر انساب، با آنکه تصادق در هر دو معتبـر اسـت، روشـن    . ] ارث می برند و این حکم به سایرین سرایت نمی کند 

  . ] ر دیگری سرایت نمی کندو معلوم نیست چرا در یکی حکم به سایرین سرایت می کند و د. [ نیست 
  

بنسب المعترف به صغیراً ، و کذا المجنون بعد کماله ، لثبوت النـسب قبلـه فـال یـزول                  ) و ال عبره بانکار الصغیر بعد بلوغه        ( 
ال باالنکار الالحق ، و لیس له إحالف المقرّ أیضاً ، الن غایته استخراج رجوعه ، أو نکوله و کالمهما اآلن غیر مسموع ، کما                         

  .  یسمع لو نفی النسب حینئذ صریحاً
، همچنـین اگـر   ) انکار کند ، انکارش اثری ندارد      ( نسبی را که مقر در زمان کودکی او به آن اعتراف کرده بود              ) اگر صغیر پس از بلوغ      (  –ترجمه  

ر نماید ، انکارش اثری ندارد ، چون نـسب قبـل از آن   دیوانه پس از آنکه عاقل شد ، نسبی را که مقر در زمان دیوانگی او بدان اعتراف کرده ، انکا        
همچنین او حق ندارد مقر را قسم دهد، چون بر فرض موثر بودن انکار مقر به نهایت چیزی کـه بـه                . ثابت شده و انکار بعدی ، آن را زایل نمی کند          

هـیچ یـک از ایـن دو امـر از مقـر          ] کم بـه نفـوذ اقـرار        پس از ح  [ دست می آید ، رجوع مقر از اقرارش و یا خودداری او از قسم خوردن است ، و                   
  . مسموع نیست ، چنان که اگر در این هنگام با صراحت نسب را نفی کند، از او پذیرفته نمی شود و اثری بر آن مترتب نمی گردد

  

فلو اقـرّ   ( بکونه اولی منه باالرث     ، العترافه   ) دفع الیه المال  (للمیت وارث   ) بأخ( المحکوم بکونه وارثا ظاهراً     ) و لو اقرّ العمّ     ( 
  .، العترافهما بکونه اولی منهما) و صدقه االخ دفع الیه المال ( للمیت وارث ) العم بعد ذلک بولد 

یعنـی بـر حـسب ظـاهر خویـشاوندی ، مقـدم بـر او                [ که بر حسب ظاهر به وارث بودن او از آن میت حکم شده              ) اگر عموی میت    (  –ترجمه  
کـه از او    ] ) یعنی اقرار کند فالنی برادر میت اسـت         [ به برادری برای میت اقرار کند       ( ،  ] رادر زادۀ متوفای خود ارث می برد        نیست و او از ب    
، چون عموی میت معترف است که آن شخص از او بـه ارث بـردن از میـت سـزاوارتر       ) ترکۀ میت به آن برادر داده می شود         ( ارث می برد    
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و برادر میت ، او را تصدیق نماید، ترکـۀ میـت بـه              ( که از او ارث می برد       )  ، عمو به فرزندی برای میت اقرار کند          و اگر پس از آن    . ( است  
از ایـشان بـه ارث بـردن از میـت     ] کسی که اقرار به فرزنـد بـودن او شـده            [ = ص، چون هر دو معترف اند که آن شخ        ) فرزند داده می شود     

  . سزاوارتر است
  

الستحقاقه المالَ باعتراف ذی الید له و       ) لم یدفع الیه    ( ای اکذب االخُ العم فی کون المقَرِّ به ثانیاً ولداً للمیت            ) و ان اکذبه    ( 
ای لمن اعتراف بکونـه     ) و غرم العم له     (  هو العم و لم تعلم اولویه الثانی ، ألن العم حینئذ خارج فال یقبل اقرار فی حق االخ                 

  .   من المال ، التالفه له باقراره االول مع مباشرته لدفع المال)ما دفع الی االخ( ولداً 
ترکه به فرزنـد  (، یعنی برادر میت ، عموی میت را در اینکه آن شخص فرزند میت است ، تکذیب کند،               ) و اگر او را تکذیب کند       (  –ترجمه  

، یعنـی عمـوی میـت ،    ] حسب ظاهر مالک اموال میـت اسـت    کسی که بر  [ = ، چون برادر بواسطۀ اعتراف و اقرار ذی الید          ) داده نمی شود    
معلوم و محـرز نیـست ،   ] کسی که عمو به فرزند بودن او برای میت اعتراف کرده [ = مستحق اموال میت شده است ، و اولویت شخص دوم  

دیگـر از آن او و تحـت اختیـار او        یعنی به چیزی اقرار کرده که بر حسب ظاهر          [ ون ید عمو ، پس از اقرار اول ، خارج محسوب می شود              چ
، یعنی بـه کـسی کـه او را فرزنـد میـت              ) و عمو به او     . ( و از این رو ، اقرارش در حق برادر میت پذیرفته نیست           ] نیست بلکه مال برادر است      

، چـون عمـو بـا اقـرار      ) معادل آنچه را به برادر میت داده اسـت ، غرامـت مـی دهـد         ( معرفی کرده و به فرزند بودن او اعتراف کرده است ،            
  . نخست خود ترکۀ میت را که به فرزند می رسید بر زیان او تلف نموده است ، و خودش مستقیماً آن را به برادر میت داده است

  

 هو  ألن ذلک ال یستلزم کونه وارثاً ، بل–غرم ما دفع ، علی انه لو لم یدفع الیه لم یغرم بمجرد اقراره بکونه أخاً : و نبه بقوله 
  .اعم و انما یضمن لو دفع الیه المال لمباشرته اتالفه حینئذ

 کـه را بـه بـرادر میـت      اگـر عمـو تر     به این نکته اشاره کرد کـه       »  ، غرامت می دهد        را به برادر میت داده      آنچه« با تعبیر   ) ره  (شهید   –ترجمه  
  زم نمـی شـود ، چـون بـرادر میـت بـودن مـستلزم وارث بـودن نیـست،                    باشد ، با صرف اقرار به برادربودن آن شخص ، غرامتی بر او ال              نداده
  .عمو تنها در صورتی ضامن است که ترکه را به برادر داده باشد ، چون در این صورت مباشر در اتالف آن بوده است. آن است اعم از بلکه

  

رجوعاً عن اقراره االول فال یسمع و یغرم للولـد          و فی معناه ما لو اقرَّ بانحصار االرث فیه ، ألنه بإقراره بالولد بعد ذلک یکون                 
 لواحد ثم اقر به آلخر ، و ال فرق فی الحکم بضمانه حینئذ بین حکم لبحیلولته بینه و بین الترکه باالقرار االول، کما لو اقر بما

  .الحاکم علیه بالدفع الی االخ ، و عدمه ، ألنه مع اعترافه بارثه مفوّت بدون الحکم
، ] ر بـه بـرادر بـودن او کـرده اسـت             یعنی همـان کـسی کـه عمـو اقـرا          [  عمو اقرار کند که وارث میت منحصراً برادر میت است            اگر –ترجمه  

چون عمو با اقرار کردن به فرزند برای میت ، پس از اقرار به انحصار               .  می دهد    حکمش مانند آنجاست که خودش ترکه را به برادر تحویل         
و عمو چون با اقرار نخست خود       . ع از اقرار نخست خود رجوع کرده است ، و لذا این رجوع پذیرفته نمی شود                 وارث در برادر میت، در واق     

میان فرزند و ترکۀ میت ، حایل شده ، باید به فرزند غرامت دهد ، مثل آنجا که مقر ابتدا اقرار می کند فـالن مـال بـرای زیـد اسـت و سـپس           
در . ] در اینجا آن مال به زید داده می شود و مقر باید عالوه بر آن بـه عمـرو نیـز غرامـت دهـد                           . [ اقرار می کند همان مال برای عمرو است       

، چه حاکم حکم کرده باشد که عمو مال را به برادر بدهد و چه               ] که عمو به منحصر بودن وارث در برادر اعتراف می کند            [ فرض یاد شده    
او ضامن خواهد بود و از این جهت ، فرقی میان این دو ]  حاکم این کار را انجام داده باشد و بدون استناد به حکم[ حاکم حکم نکرده باشد 

  . چون عمو با اعتراف به وارث بودن برادر ، بدون حکم حاکم ، مال را بر زیان فرزند تفویت کرده است. صورت نیست
  

  . عدم الضمان، لعدم اختیاره فی الدفعنعم لو کان دفعه فی صوره عدم اعترافه بکونه الوارث بحکم الحاکم اتجه 
  . و تخصیص االخ و الوالد مثال. و کذا الحکم فی کل من اقرَّ بوارث اولی منه ، ثم اقرّ بأولی منهما 

  . و لو کان االقرار االول بمساو للثانی کأخ آخر فإن صدقه تشارکا و إال غرم للثانی نصف الترکه علی الوجه الذی قررناه
و آنگاه به حکم حاکم ترکه را       ] بلکه فقط به برادر بودن او اعتراف کرده باشد          [ گر به وارث بودن برادر اعتراف نکرده باشد           آری، ا –ترجمه  

و ایـن کـار را بـه دسـتور     [ به برادر بدهد ، قول به عدم ضمان موجه خواهد بود ، چون اختیاری از خود در دادن مال به برادر نداشته اسـت ،               
  . ]  ه استحاکم انجام داد

در هر موردی که وارث ظاهری میت به کسی که سزاوارتر از خود اوست اقرار می کنـد و پـس از آن بـه کـسی کـه سـزاوارتر از هـر دوی                
  . ]نه آنکه حکم منحصر در ایشان باشد[ آنهاست، اقرار می کند، حکم همان است که بیان شد، و ذکر برادر و فرزند از باب مثال است 
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اقـرار اول بـه   مـثالً در  ] تر از او در ارث باشدرنه آنکه دومی سزاوا[ اقرار اول به کسی اقرار کند که با دومی در یک طبقه است        اگر عمو در    
ر به اول ، عمو را تصدیق کند، هـر دو بـرادر در ترکـه                قردوم به برادر دیگری برای میت اعتراف کند ، در صورتی که م            یک برادر و در اقرا    
فـصیلی کـه ذکـر شـد ، بـه دومـی       ؛ و اگـر او را تـصدیق نکنـد ، عمـو نـصف ترکـه را ، بـه ت                     ] و با هم ارث می برنـد         [ شریک خواهند بود  

  . دهد می غرامت
  

الـذی بیـد    ) المـالَ (الولد  ) اخذ( علی الولد   ) فصدّقها االخوه   ( للزوج المتوفی ، و وارثه ظاهراً اخوته        ) و لو اقرت الزوجه بولد      ( 
  . صف ما فی یدها ، العترافهم باستحقاقه ذلکاإلخوه اجمع ، و ن

،  برنـد   ر برادران میت از او ارث می      و حال آنکه بر حسب ظاه     ) اقرار کند   ( برای شوهر از دنیا رفته اش       ) اگر زن متوفی به فرزندی      (  –ترجمه  
ن است و نیم آنچه را در دست همسر میت اسـت ،             ، یعنی تمام آنچه را در دست برادرا       ) و آنگاه برادران میت، او را تصدیق کنند ، مال را            ( 
  .، چون آنها خود معترف اند که این مال از آن اوست) فرزند می گیرد ( 

  

، ألن بیدها ربعاً نصیبَها علی تقدیر عدم ) الثمن ( ما بیدها زائداً عن نصیبها علی تقدیر الولد و هو ) و إن اکذبوها دفعت الیه ( 
 نصفَه ، و یحتمل ان تدفع الیه سبعه اثمان ما فی یدها، تنزیال لالقرار علی االشاعه فیستحق فی کـل                     الولد ، فتدفع الی الولد    

  .شیء سبعه اثمانه بمقتضی اقرارها
آن مقدار از ترکه را که در دسـت اوسـت و زایـد بـر نـصیب او بـر فـرض        ) و اگر برادران میت ، همسر میت را تکذیب کنند ، زن  (  –ترجمه  

، چون یک چهارم ترکه در دسـت زن اسـت ، کـه نـصیب                ) یک هشتم ترکه را به فرزند می دهد         ( برای میت می باشد ، یعنی       وجود فرزند   
. ] زیرا در صورت وجود فرزند ، نصیب مادر یک هشتم خواهد بـود    [ زوجه بر فرض نبود فرزند می باشد ، و نیم آن را باید به فرزند بدهد ،                  

   باشد هفت هشتم آنچه را در اختیار دارد به فرزند بدهد ، زیرا حق فرزند در ترکه به صورت مـشاع اسـت ،        احتمال هم دارد که مادر موظف     
، پـس بـه مقتـضای    ] یعنی هفت هشتم کل ترکه ، اعم از آنچه نزد برادران میت است و آنچه در دست زوجه است ، از آن فرزند می باشد       [ 

  .ای فرزند می باشداقرار زوجه هفت هشتم تک تک اموال میت ، بر
  

ثالثه ارباع، و لو اقرّ الولد بـĤخر        ( جمیع ما بأیدیهم و هو      ) دفعوا الیه   ( الفرض بأن اعترف االخوه بالولد دونها       ) و لو انعکس    ( 
ای ) لـث  بثالث دفعا الیـه الث ( معاً ) فإن اقرّا ( یّه ث، ألن ذلک هو الزم ارث الولدین المتساویین ذکوریه وانو   ) دفع الیه النصف    

  .و علی هذا لو اقر الثالثه برابع دفع الیه کل منهم ربع ما بیده . دفع کل واحد منهما ثلث ما بیده 
، همۀ آنچه را  ) برادران  (، به این صورت که برادران میت به فرزند اقرارکنند اما زوجۀ میت اقرار نکند ،                 ) و اگر فرض مسأله عکس شود       (  –ترجمه  

و اگر فرزند ، به وجود فرزند دیگری اقرار کنـد ، نیمـی از آنچـه را در    . سه چهارم ترکه را به فرزند می دهند (ارند ، یعنی    از ارث میت در دست د     
که هر کدام نیمـی از ترکـه را   [، چون الزمۀ وارث بودن دو فرزندی که هر دو مذکر یا هر دو مؤنث اند ، همین است                  ) دست دارد ، به او می دهد        

، یعنی هر یک از آن دو ، ثلـث آنچـه را در دسـت  دارد بـه     ) و اگر هر دوی آنها به فرزند سومی اقرار نمایند ، ثلث را به او می دهند        (. ] بر دارند   
و بر این اساس ، اگر هر سه آنها به فرزند چهارمی برای میت اعتراف کنند ، هر یـک از آنهـا یـک چهـار آنچـه را ارث بـرده           . برادر سوم می دهد     

  .، به او می دهد است 
  

و ( ،ألن النسب انما یثبت بشاهدین عدلین ، و المیراث الزم ) یثبت النسب والمیراث ( من الورثه المقرین ) و مع عداله اثنین ( 
  . علی العداله بل االعتراف کما مرّ یتوقف، ألنه ال) فالمیراث حسبُ ( یکن فی المعترفین عدالن ) إال 

، چون نسب تنها با دو شاهد عادل ثابـت         ) عادل باشند ، نسب و میراث هر دو اثبات می شود            (  از ورثه ای که اقرار کرده اند         )اگر دو نفر    (  –ترجمه  
، یعنی اگر در میان کسانی که اعتـراف  ) و در غیر این صورت . ] ( و با ثبوت نسب ، میراث نیز ثابت می شود [ می شود و میراث الزمۀ نسب است       

چون میراث متوقف بر عدالت نیست ، بلکه چنان که گذشت ، منـوط بـه                ) فقط میراث ثابت می شود      ( نفر عادل وجود نداشته باشد ،       کرده اند دو    
  .اعتراف است

  

، ألن نصیب الزوج مع عدم ) غیر ولدها ( بالزوج ) ان کان المقر ( ، أی نصف ما فی یده ) و لو اقرّ بزوج للمیته اعطاه النصف ( 
  . ، ألنه نصیب الزوج معه ) فالربع ( یکن کذلک بأن کان المقر ولدها ) و إال ( ف الولد النص

آنچه از ترکه در دسـت دارد       ) اگر وارث به وجود شوهر برای زن متوفی اقرار کند ، در صورتی که مقر فرزند میت نباشد ، نصف                     (  –ترجمه  
و در صورتی که اقرار کننده فرزند میت باشد ، یک . ( ، نصف ترکه است ، چون نصیب شوهر در صورت نبودن فرزند      ) را به او می دهد      ( 

  .، چون نصیب شوهر با وجود فرزند ، یک چهارم است) چهارم را به او می دهد 
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أن المقر یدفع الفاضل مما فی یده عن نصیبه علی تقدیر وجود المقر به ، فان کان أخا للمیته و ال ولـد لهـا دفـع                         : و الضابط   
  . ، و ان کان ولداً دفع الربع النصف 

 آن مقدار از ترکه که در دسـت مقـر اسـت و بـر فـرض وجـود مقـر بـه زایـد از نـصیب مقـر                             : قاعدۀ کلی در این مسأله آن است که          –ترجمه  
] شـوهر   [  = ر بـه    پس اگر مقر ، برادر زن متوفی است و آن زن ، فرزندی ندارد ، مقر نصف ترکه را به مقـ                     . باشد، به مقر به داده می شود       می

  . می دهد] شوهر [ = می دهد ، و اگر مقر ، فرزند او باشد ، یک چهارم را به مقربه 
  

یشمل اقرار بعـض الورثـه    » اعطاها النصف ان کان المقرّ غیر ولدها        « : و فی العباره قصور عن تأدیه هذا المعنی ، ألن قوله            
الزوج مع وجود ولد، یصدق أن المقر غیر ولدها مع أنه ال یدفع النصف ، بل قد المجامعین للولد کاالبوین ، فإن احدهما لو أقر ب

یدفع ما دونه و قد ال یدفع شیئاً ، فإن الولد إن کان ذکراً و المقر احد االبوین ال یدفع شیئاً مطلقاً ، ألن نصیبه ال یـزاد علـی                            
  . السدس علی تقدیر وجود الزوج و عدمه ، و إنما حصه الزوج مع االبن

، »ر فرزند میت نباشد، نصف را به اومـی دهـد  که مقدر صورتی« : ت ، چون فرموده است قاصر از افادۀ این معناس ) ره(عبارت شهید   اما –ترجمه  
و این عبارت شامل آنجا نیز می شود که برخی از ورثۀ هم طبقه با فرزند ، مانند پدر و مادر، اقرار به شوهر بودن شخص می کنند ، زیرا اگر                               

با آنکه در این فرض » مقر فرزند میت نیست « مثالً پدر اقرار کند که فالنی شوهر میت است و او فرزند هم داشته باشد ، می توانیم بگوییم ،             
و این در جایی است که فرزند میت ، دختـر          [ مقر نباید نصف آنچه را در دست دارد به شوهر بدهد ، بلکه گاهی کمتر از نصف را می دهد                     

چـون  زیرا اگر فرزند ، پسر باشد و مقر پدر یا مادر باشد ، مقر هیچ چیزی به شوهر نمـی دهـد ،                         و گاهی هیچ چیزی به او نمی دهد ،           ]است  
سهم شوهر ، در این فرض ، فقط در دست پسر . نصیب پدر یا مادر یک ششم است ، خواه میت شوهر داشته باشد و خواه شوهر نداشته باشد    

  . میت است
  

و مع الحاجب ال . ن انثی و المقرُّ االب یدفع الفاضل مما فی یده عن السدس ، و کذا إن کان االم و لیس لها حاجب                      و إن کا  
  . تدفع شیئاً ، لعدم زیاده ما فی یدها عن نصیبها 

دس ترکه را به شوهر بدهـد ،        و اگر فرزند میت ، دختر باشد و مقر ، پدر میت باشد مقر باید از آنچه در دست دارد، مقدار زاید از س                        –ترجمه  
و در صورت وجود حاجب ، مادر چیزی به شوهر میت نمی دهد، چون آنچه در          .  نداشته باشد  1 مقر ، مادر باشد و حاجب      اگرهمچنین است   

  .  نیست] بر فرض وجود شوهر [ دست مادر است زاید از سهم او 
  

حد ما تناولته العباره فقد یدفع نصف ما فی یده ، کما لو لم یکن وارثاً و لو کان المقر احدَ االبوین مع عدم وجود الولد الذی هو ا
  . غیرهُ أو هو االب مطلقاً ، و قد ال یدفع شیئاً کما لو کان هو االم مع الحاجب

 –ن می شـود     شامل آ ) ره  (  و این یکی از صوری است که عبارت شهید           –اگر مقر ، پدر یا مادر میت باشد و فرزندی در کار نباشد               –ترجمه  
گاهی مقر باید نصف آنچه را در دست دارد به شوهر بدهد، مانند آنجا که وارثی غیر او وجود ندارد، یا آنجا که مقر، پدر میت است مطلقـا     

ایـن  . [ ، و گاهی هیچ چیز به او نمی پردازد ، مانند آنجـا کـه مقـر، مـادر اسـت و حاجـب دارد                        ] خواه همراه با او مادر هم باشد یا نباشد          [ = 
  . ] در افادۀ حکم صحیح را روشن می کند) ره(موارد نیز قاصر بودن عبارت شهید 

  

 مـن و لقـد قـصر کثیـر        . نها لم تنزل علیهـا      و تنزیل ذلک علی االشاعه یصحح المسأله ، لکن یفسد ما سبق مع الفروع ، ال               
  .االصحاب فی تعبیر هذا الفرع فتأمله فی کالمهم

و بگوییم سهام ورثه به طور مشاع در همۀ ترکه است ، و ورثه حـق نـدارد سـهم خـود را بـه یکـی از                            [ ا بر اشاعه تنزیل دهیم      البته اگر آن ر    –ترجمه  
اموال میت اختصاص دهند ، و به همین دلیل در فرض اقرار سهم مقر به به صورت مشاع به همۀ ترکه ، از جمله آنچه در دست مقر به اسـت، تعلـق                    

اما فروع قبلی با مشکل مواجه می شوند  ] برطرف می گردد    ) ره(و نارسایی عبارت شهید     [ صورت این مسأله تصحیح می شود       ، در این    ] می گیرد   
  . عبارت بسیاری از فقها در بیان این فرع نارساست، پس در کالم ایشان دقت کنید. ، چون آن فروع بر اشاعه حمل نشده بودند

  

ای لآلخر الذی اعترف بـه      ) م له   غراالول أ ( الزوج  ) بĤخر واکذب نفسه فی     ( لداً کان ام غیره     ذلک المقرُّ بالزوح و   ) و إن اقرَّ    (
فال شیء علیه فی المشهور ، ألن االقرار بـزوج ثـان اقـرار بـامر     ( یکذب نفسه   ) و إال   ( ثانیاً ، التالفه نصیبه باقراره االول ،        

  .ممتنع شرعاً فال یترتب علیه أثر

                                                           
 .یکی پسر میت و دوم چهار برادر ابوینی یا ابی:  چنان که در کتاب ارث خواهد آمد، دو گروه حاجب مادر اند از اینکه بیش از سدس ، ارث برد-1
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فـرد دیگـری را بـه    (  که اقرار به شوهر برای زن متوفی کرده است، خواه مقر فرزند او باشد ، یا شخص دیگری باشـد ،                       کسی) اگر  ( –ترجمه  
، یعنی کسی کـه بـار دوم بـه شـوهر     ) عنوان شوهر زن متوفی معرفی نماید و در مورد شوهر نخست ، خود را تکذیب کند ، باید به فرد دوم                      

و اگر خـود را تکـذیب نکنـد ، چیـزی بـر              . ( ، چون نصیب او را بواسطۀ اقرار اولش تلف کرده است             ) غرامت دهد ( بودن او اعتراف کرد     
چـون زن نمـی توانـد در    [ بنابر فتوای مشهور ، چون اقرار به شوهر دوم ، اقرار به امری است که شرعاً محـال اسـت ،        ) گردن او نخواهد بود     

  . ن رو اثری بر آن مترتب نمی شود، و از ای] زمان واحد ، دو شوهر داشته باشد 
  

مع امکان کونه هو الزوجَ ، و أنه ظنه األولَ فأقر    » صحه اقرار العقالء علی أنفسهم      « و االقوی أنه یغرم للثانی مطلقاً ألصاله        
أویال ممکناً فی نعم لو أظهر لکالمه ت. م تبین خالفه ، و الغاء االقرار فی حق المقر مع امکان صحته مناف للقواعد الشرعیهثبه 

  .حقه کتزوجه ایاها فی عده االول فظن أنه یرثها زوجان فقد استقرب المصنف فی الدروس القبول ، و هو متجه
اقرار عقالء بر زیان خود صـحیح و  « : اما قول قوی تر آن است که مقر مطلقا باید به دومی غرامت دهد، به خاطر این قاعدۀ فقهی که        –ترجمه  

ن زن همین فرد دوم باشد و مقر اشتباهاً گمان کرده که فرد اول اسـت و سـپس بـه                   آضمیمۀ این مطلب که ممکن است شوهر        به  » نافذ است   
آری ، اگـر مقـر      . لغو دانستن اقرار در حق مقر در جایی که صحت آن ممکن است ، با قواعد شرعی منافات دارد                  . اشتباه خود پی برده است    

شوهر اول ، زن را طالق داده بود و : [ کر کند که امکان درستی آن وجود داشته باشد ، مثل آنکه بگوید برای کالم خود تأویل و توجیهی ذ
شوهر دوم قبل از سپری شدن عدۀ زن ، با او ازدواج کرد ، و من گمان کردم در چنین فرضی هر دو شوهر از آن زن ارث می برند ،              ] سپس  
  . و این رأی خوبی است. و تأویل را قریب دانسته استدر کتاب دروس ، قبول این توجیه ) ره(شهید 

  

  .هذا علی تنزیله فی الزوج. ان کان المقر الولدَ ) او الثمن( ان کان المقر غیرَ الولد ) و لو  اقر بزوجه للمیت فالربع ( 
در ) یـا یـک هـشتم را        ( میت نباشد ،    در صورتی که مقر ، فرزند       ) اگر وارث به وجود زوجه ای برای میت اقرار کند ،یک چهارم             (  –ترجمه  

و بـرای تـصحیح   [ د زوج ذکـر کـرد   این عبارت نیز نظیر عبارتی است که شهید در مـور .) به آن زن می دهد ( صورتی که فرزند میت باشد     
  . ] ، باید آن را بر اشاعه حمل نمود آن

  

و لو کان بیده اکثـر مـن   . یده عن نصیبه علی تقدیرهاو علی ماحققناه یتم فی الولد خاصه و غیرهُ یدفع الیها الفاضل مما فی    
  . نصیب الزوجه اقتصر علی دفع نصیبها

اشـد ، از آنچـه در دسـت    و بنابر تحقیقی که ما ذکر کردیم این عبارت تنها در فرض فرزند بودن مقر صحیح است، و اما اگر مقـر فرزنـد نب           –ترجمه  
 تنهـا بـه انـدازۀ نـصیب زوجـه بـه           و اگر این مقدار بیش از نصیب زوجـه باشـد ،           . ه می پردازد  فرض وجود زوج  برزاید از نصیب خود را      دارد مقدار 

  . دهد اومی
  

أن غیر الولد یدفع أقل االمرین من نصیب الزوجه و ما زاد عن نصیبه علی تقدیرها ان کـان معـه زیـاده ، فاحـد                          : فالحاصل  
  .ل ، و االخ یدفع الربع والولد الثمن کما ذکراالبوین مع الذکر ال یدفع شیئاً ، و مع االنثی یدفع االق

 در صورتی که مقدار زایدی در دست        –غیر فرزند از نصیب زوجه و مقدار زاید از نصیب خود بر فرض وجود زوجه                : حاصل آنکه    –ترجمه  
چیزی به زوجه نمـی دهنـد ، و اگـر بـا     بنابراین ، پدر یا مادر اگر با پسر جمع شوند ، .  هر کدام را که کمتر است به زوجه می دهد      –او باشد   

  . ل االمرین را می دهند، و برادر یک چهارم ، و فرزند یک هشتم می دهد، چنان که ذکر شدقدختر جمع شوند ، ا
  

 ) لها نصیبها(المقر ) و ان اکذبتها غرم ( الربع ، او الثمن ، او ما حصل ، ) ماه ساالولی اقت( الزوجه ) فإن اقر باخری و صدقته ( 
  . و اال فال. و هو نصف ما غرم لالولی ان کان باشر تسلیمها کمامر

یعنی یـک چهـارم یـا یـک هـشتم یـا آنچـه بـه         ) اگر پس از آن به زوجۀ دیگری اقرار کند و زوجۀ اول او را تصدیق نماید، آن مقدار را                 (  –ترجمه  
، یعنی نصف آنچه را به ) ، مقر سهم زوجۀ دوم را به او غرامت می دهد میان خود تقسیم می کنند ،  و اگر او را تکذیب کند           (  است   هدستش رسید 

البته ، همان گونه که گذشت ، در صورتی باید غرامت بدهد که خود مباشر در پرداخت سهم زوجۀ اول باشد ، و در غیر                  . زوجۀ اول پرداخته است   
  . این صورت غرامتی بر او نیست

  

  . فیغرم للثالثه مع تکذیب االولیین ثلث ما لزمه دفعه، و للرابعه مع تکذیب الثالث ربعهلو اقر بثالثه ، و رابعه) و هکذا ( 
پس در صورت اقرار به زوجۀ سوم ، اگر زوجۀ اول و دوم او را تکذیب کننـد                  . اگر به زوجۀ سوم و چهارم اقرار کند         ) و به همین ترتیب     (  –ترجمه  

و در صورت اقرار به زوجۀ چهارم ، اگر سه زوجۀ دیگر او را تکذیب کنند ، یک چهـارم              . ت می دهد  ، یک سوم آنچه را باید بپردازد ، به او غرام          
  . آنچه را باید بپردازد ، به او غرامت می دهد
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و لو اقر بخامسه فکاالقرار بزوج ثان فیغرم لها مع اکذاب نفسه ، او مطلقاً علی ما سبق ، بل هنـا اولـی ، المکـان الخامـسه                             
المریض اذا تزوج بعد الطالق و القضاء العده ودخل و مات فی سنته کما تقدم و یمکن فیه استرسـال االقـرار و ال                 الوارثه فی   

  .یقف عند حد اذا مات فی سنته مریضاً
] ال بنابر یـک احتمـ    [ و اگر به زوجۀ پنجم اقرار کند ، مانند آنجاست که به شوهر دوم اقرار می کند ، پس طبق تفصیلی که گذشت                         –ترجمه  

در اینجا احتمال دوم قوی تر است ؛ چون در مـورد زوجـه               مطلقا باید غرامت دهد، بلکه    ] بنابر احتمال دیگر    [ اگر خود را تکذیب کند و یا        
می توان زوجۀ پنجم را که از میت ارث ببرد ، فرض کرد، و آن در جایی است که شوهر در حال بیماری یکی از چهار همسر خود را طالق             

در این . و پس از انقضاء عدۀ او باز زن دیگری ازدواج می کند و با او همبستر شده سپس در سال طالق می میرد، چنان که گذشت         می دهد   
  یعنـی شـوهر    [ فرض ، ممکن است اقرار ادامه یابد و محدود به حدی نخواهد شد، البته اگر شوهر در همان سال با آن بیمـاری فـوت کنـد ،                             

  . ] سری را طالق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید، تا آنجا که یک سال گنجایش داردمی تواند پی در پی هم
*** 
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  فصل چهارم 

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

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

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

  . سیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تق
  . ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد    593ماده 
  . است تقسیم باطل می شود هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده  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  

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

  . معین گردد 
  .دالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است در شاهد بلوغ ، عقل ، ع  1313ماده 
  . عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود   1تبصره 
شهادت کسی که نفع مشخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی کـه تکـدی را شـغل خـود قـرار دهنـد                    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 
  . شهادت باید از روی قطع و یقین باشد ، نه به طور شک و تردید   1315ماده 
بنابراین اگر شهود به اختالف شهادت دهند قابل اثر نخواهد نخواهـد بـود مگـر در صـورتی کـه از مفـاد                        . د باید مفاداً متحد باشد      شهادت شهو   1317ماده  

  . اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید 
  . رتیب اثر داده نمی شود در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خالف واقع شهادت داده است به شهادت او ت  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 
  . به دعوی را منوط به قسم مدعی کند مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم  .....  1326 ماده

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

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

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

  
*** 
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  پنجمفصل 

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

  . تماع است در صورتی که مورد ادعاء امری الزامی و معلوم و قطعی باشد ، بر حسب تصادف قابل اس–الف 
  .  آنگاه که مدعی شناسایی شود و دعوائی الزام آور و مشخص و بدون تردید ، مطرح کند مورد قبول ممکن است واقع شود-ب
  .  اینک که مدعی از منکر باز شناخته شود ، و ادعای ویا لزام آور و معلوم و قطعی طرح شود ، به اجماع فقها قابل استماع است–ج 
  . مدعی بداند که دعوای خود را ملزم و مشخص و قطعی باید مطرح کند ، به اجماع فقهاء ادعای او قابل پذیرش است در صورتی که –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  حال اگر مدعی ، دعوای قابل استماعی در دادگاه مطرح نماید از طرف مقابل ، خواسته می–ب 
  . اب مدعی قابل استماع خواهد گردید پس از طرح دعوی ، جو–ج 
  .  ادعائی در دادگاه مسموع است که از سوی مدعی علیه مطالبه جواب گردد-د
  
    72   سراسری.ارشد                                . اإلقرار یمضی علی المقرمع کمال المقر علی وجه یسمع إقراره بالبلوغ و العقل مطلقاً و رفع الحجر فیما یمتنع نفوذه به -3

                               .        اقرار هنگامی نافذ است که مقر دارای بلوغ و عقل باشد و محجور هم نباشد که مانع نفوذ اقرار او شود-الف 
  . ر محجور نگردد  اقرار در حق مقر در صورتی نافذ است که قانوناً اقرارش قابل استماع باشد و عدم بلوغ و عقل مانع نفوذ اقرا-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 
باشـد ،  گـردد، در وی ن   مانع نفـوذ اقـرار او مـی   بلوغ و عقل کامل بوده و حجری هم که در صورتی که مقر دارای شرائط الزم اقرار باشد یعنی از نظر      –د  

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

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

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

                                                                                                                                                     برای استظهار حق عالوه بر بینه قسم توسط مدعی ضروری است-الف
  . ینه قبل از شهادت باید قسم بخورد برای استظهار حق ، ب–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 
  
  

   الف– 6   د                                                              -5                ج                                                          -4   د                                                                - 3 ب                                                             – 2  ج                                                  – 1
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  وت بین طرفین دعوی حرام است  ؟                                           کدام مورد برای قاضی هنگام قضا» و یحرم تلقین أحد الخصمین حجته  « عبارت با توجه به - 7
     76  سراسری. ارشد                                                               ارائه دلیل–الف 
   شفاعت برای ابطال دعوای یکی از طرفین -ب
   گرفتن حاجب –ج 
  طرفین  شفاعت قاضی برای اسقاط حق یکی از –د 
  
    77   سراسری .ارشد                                                                                        ...                                                                                                  یقضی علی الغائب و محله – 8

  و التعزیرات  الحدود –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  تجب الیمین مع البینۀ فی الشهادۀ « - 10
   الغائب –الف 
   المفقوده -ب
   المرأۀ –ج 
   المیت –د 
  

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

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

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

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

  80  سراسری. ارشد                                                                                   ....                                                                                           کلما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت -13
   باالمارۀ الموجبۀ للظنّ کالخلع –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 
  ترک الخصومۀ  یترک لو –د 
  

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

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

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

  74   آزاد .         ارشد                                                                     :                                                                               کلّ ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین -17
   تمام موارد ، به شهادت یک مرد و دو زن به ضمیمه قسم قابل اثبات است -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 
  ه ضمیمه قسم قابل اثبات استشود با شهادت یک مرد و ب  مواردی که با شهادت یک مرد و دو زن اثبات می–ج 
  شود و قسم هم قابل اثبات است   که به شهادت مرد یا به شهادت دو زن اثبات میی 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 

  ان اجماعا قابل قبول نیست  شهادت کافر غیر ذمّی اجماعاً پذیرفته نیست و نیز شهادت کافر ذمّی  علیه مسلم–ب 
  ی علیه مسلمان اجماعا قابل قبول نیستی اجماعا پذیرفته نیست و نیز شهادت کافر غیر ذمّشهادت 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                                                         الشاهد عدم التهمۀ و هی أن یجرّالیه بشهادته نفعاً او یدفع بها ضرراً                                        یُشترط فی - 19
  باشد  دفع ضرری از خود می در شاهد شرط است که طرف دعوی را متهم نکند که در صدد جلب نفعی یا–الف 

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

  74   آزاد .         ارشد                                                                الشهادۀ علی حکمه نقض                                                                          لو ظهر للحاکم سبق القادح فی- 20
   اگر برای حاکم معلوم شود که شهادتی که بر اساس آن حکم صادر کرده دارای شرایط شرعی الزم نبوده باید حکم خود را بشکند–الف 
  اند باید حکم خود را بشکند   اگر برای حاکم کشف شود که قبل از صدور حکم ، شهود دعوی جرح و تفسیق شده- ب
  حاکم ثابت شود که حکمی صادر کرده ، قدح و اشکالی از پیش وجود داشته ، باید حکم خود را بشکند  اگر برای –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 
  
  
   الف– 20  د                                               –19  ب                                                 – 18  ج                                            –17   ب                                               – 16  الف                                                 – 15  د                                             –14       
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  74  آزاد.                                ارشد                                                     ا لیعرفها الشاهد عند التّحمل و األداء إلّا أن یعرف صوتها قطعاً            یجوز تُسفر المرأۀ و جهه-21
  اند او را شناسائی کند ، مگر آنکه صدای او را قطعاً بشناسد تواند چهره خود را برای شاهد به هنگام تحمل شهادت یا ادای آن بگشاید تا بتو  زن می–الف 

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

  ست که شهود تعدیل ، معدل شهود اصلی گردند ، زیرا احراز عدالت شهود اصلی از وظایف قاضی است  شرط نی–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                                                             و حیث عرف المدعی فادعی دعوی ملزمۀً معلومۀً جازمۀً قبلت اتفاقاً                                                     - 23
  آور و معلوم و قطعی مطرح کند ، اجماعاً ادعای او مورد قبول قرار خواهد گرفت  ه مدعی با معرفت و شناخت ، ادعائی الزام آنجا ک–الف 

   آنجا که مدعی شناخته شده و ادعائی الزام آور و مشخص و قطعی مطرح کند ، ادعای وی اجماعاً قابل رسیدگی قضایی است -ب 
  جماعا قابل استماع است  االزام آور بودن و معلوم بودن ادعای خود جازم و قاطع باشد ، ادعای وی آنجا که مدعی مشخص شود و به –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                                                سواء احتاج الیها أم ال و سواء تعیین علیه القضاء أم ال                م االْجُرۀ علی القضاء بین الناس بوجوبه تحر- 24
  اشد یا خیر  اجرت گرفتن در ازای قضاوت ، حرام است ، زیرا قضاوت در بین مردم واجب و مورد نیاز است چه واجب متعیّن ب-الف 

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

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

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

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

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

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

  75  آزاد.                  ارشد                                                 خوف ضررٍ غیر مستحق                یجب اداء الشهادۀ مع القدرۀ علی الکفایۀ سواء استدعا ابتداءً أم إالّمع – 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  

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

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

  و در غیر این صورت شهادت واجب نیست چه قبال از او درخواست شده یا نشده باشد 
مگر آنکه خوف ورود ضـرر نـاحقی   . ست شده یا نشده باشد    ادای شهادت در صورت قدرت بر این کار واجب کفایی است چه قبال از شاهد درخوا                –د  

   .بر او باشد
  

   د    –26  الف                                                         – 25  د                                                             –24                                              ب             – 23  ب                                                             – 22  الف                                                         – 21       



 
   
   

  

92

 
 ]کلیات [  متون فقه

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتم 

                                                                            خاصّۀً کما تحرم الرشوۀ علی المرتشی تحرم علی المعطی إلعانته علی اإلثم و العدوان االّ أن یتوقف علیها تحصیل حق فتحرم علی المرتشی -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                                            بر دادن رشوه باشد وگرنه حرمت رشوه اختصاص به مرتشی نداردمگر در صورتی که دستیابی به حق متوقف
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 شد که در این صورت ، تنها بر مرتشی گرفتن آن حرام میمتوقف بر دادن رشوه با
زیرا این عمل کمـک بـه اثـم  و عـدوان اسـت مگـر       .  همانگونه که رشوه بر مرتشی حرام است بر کسی که واسطه اعطای رشوه شود نیز حرام است               –ج  

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

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

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

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

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

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

  سابق صاحب خود را اثبات نماید
   

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

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

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

  تواند او را به دلیل آنکه سوگندش مشتمل بر امر محرمی است ، او را از این کار باز دارد  ی از سوگند کافر ذمی باشد ، می اگر رای و نظر حاکم بر جلوگیر–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 
  کند مگر محتوای سوگند امر محرمی باشد  گردد ، از سوگند استفاده می که کافر ذمی اگر سوگند بخورد از فعل خود ، باز می اگر قاضی در یابد –د 
  

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

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

  مشخص باشد
   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 
   باشد ، پس از کشف فساد آن اظهارات ، حکم صادر شده نقض خواهد گردید هر گاه اظهارات نادرست شهود ، موجب یقین حاکم شده-ب
   هر گاه نادرستی حکم صادر شده به وسیله شهادت شهود به طور قطع مسلم گردد ، آن حکم به دلیل کشف فساد ، نقض خواهد شد–ج 
  قطعاً نقص گردد ، زیرا فساد آن ثابت شده است هر گاه تزویر شهود عدم صالحیت ایشان نزد حاکم مسلم شود ، حکم صادر شده باید –د 
  

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

   شهادت کسی که  طلب خود را به مدیون بخشیده ، به نفع مدیون –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 « بارت    از ع-34
  کند  ص می اگر برای قاضی محرز شود که پیش از حکم او نقصی در شهادت وجود داشت ، حکم را نق –الف 

  کند   اگر برای قاضی ثابت شود که پیش از حکم او ایرادی در شهادت وجود داشته ، حکم را نقض می–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                                با کدام عنوان منطبق است ؟»  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
    حقوق الناس مطلقا سواءً کانت عقوبۀ او غیر عقوبۀٍ–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» خصم ال یجوز الجعل من ال«  از عبارت - 37
  تواند با هیچ کدام از متداعیین قرارداد ببندد    قاضی نمی–الف 

  ند منحصراً با یکی از طرفین دعوی قرار داد ببنددتوا   قاضی نمی–ب 
  توانند برای قاضی مزد قرار دهند   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 ؟ ز گزینهکدام یک ا» و لو ثبت تزویر الشهود بقاطع کعلم الحاکم ، نقض الحکم  «  با توجه به عبارت – 38
   ألنّه رجوع                                                                                                                                    -الف 

   ألنّه تعارض –ب 
  الدعوی  ألنّه قاطع بفساد –ج 
   لتبیّن فساده –د 
  
  

   د–38  ج                                               –37  الف                                               – 36  د                                             –35  ب                                                 –34              ج                                       – 33    الف                                              – 32      
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.                                                » نافیه یؤخذ باقراره و یلغی ما ینا فیه رّ بشیءِ ، ثم عقبه بما یعتاده و یلوأق«  کدام گزینه در مورد تعیین مرجع ضمیرهای چهارگانه عبارت زیر صحیح است ؟ – 39
  77    خرداد.   قضاوت                                                                                                                                                اقرار ، اقرار ، اقرار ، مقر ، اقرار–الف 

  شی ، مقر ، شی  شی ، 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 

   جایز است برای نابینا و ناشنوا تحمل شهادت –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 ؟   ) لمدعی ا... 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 « زینه مکمل این عبارت است ؟  گدام گ-43
   الحاکم –الف 

   الفقیه –ب 
   القاضی –ج 
   الوالی –د 
  

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

   اهللا –ب 
   المالیه –ج 
   غیر المالیه –د 
  

  79  اسفند.                   قضاوت                                                    .                » مدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه ال«  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 
  
  

   الف– 45  الف                                             –44  ب                                              – 43                              د                   –42  ج                                               –41  ب                                                 –40  الف                                                – 39      
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  79  اسفند.     قضاوت                                                            .              » المعتبر فی الشروط وقت االداء ال وقت التحمل « این عبارت کدام گزینه صحیح است ؟  در-46
   شاهد در هنگام تحمل شهادت باید واجد شرایط باشد –الف 

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

  81  سراسری .ارشد                                                           ...                                                    و لو کانت الشهادۀ علی قتل العمد او رجم ثم رجعوا و اعترفوا بالتعمد – 47
   اقتص منهم –  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
                                                                                                شهادت مجنون به طور مطلق پذیرفته نیست –الف 

  مفاد شهادت او را قبول کند  شهادت مجنون در حال جنون پذیرفته نیست  مگر اینکه سرپرست و مافوق او –ب 
  کنند   شهادت علیه مجنون پذیرفته نیست ، مگر از جانب کسانی که با او در یک خانه زندگی می–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 . » ک بینهما فال تقبل شهادۀ الشریک لشریکه فی المشتر«  با توجه به عبارت -49
                                                                                                     زیرا شاهد با مشهودٌ علیه خصومت دارد –الف 

  یرا شاهد در مدلول شهادت ذینفع است  ز–ب 
   عدالت است  از زیرا شاهد به لحاظ شراکتی که با مشهودٌ له دارد در مظان خروج–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 ؟                                                                    » بت تزویر الشهود نقض الحکم و استعبد المال فإل تعذر اغرموا و عزروا علی کل حال و شهروا لو ث«  با توجه به عبارت – 51
پردازنـد و   شود و اگر مقدور نباشـد ، غرامـت مـی    کنند و مال موضوع حکم برگشت داده می  دروغگویی شهود ثابت شود ، حکم را نقض می      اگر –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         اگر تزویر شهود ثابت شود ، حکم نقض می         –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 ی اگر تزویر شهود ثابت گردد ، حکم نقض م    –ج  
  . گردند شوند و مشهور می در این فرض شهود تعزیر می. پردازند  می
ود و اگـر اعـادۀ مـال مقـدور     شـ  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 پردازند و در این فرض به هر حال شهود تعزیر می نباشد ، شهود غرامت آن را می
  
  
  
  

  د           –51  الف                                                         – 50  ج                                                          –49                                                        د       –48  الف                                                            –47   ب                                                            – 46      
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  82   آزاد.      ارشد                                                                           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  ، به مکان منظور  این است که شخصی که سوگند متوجه اوست ، باید در کنار سوگند به نام خدا -ب
  ضایی و مقبول در دادگاه است خدا و سوگند به نام او  ، سوگند ق منظور این است که فقط یاد –ج 
بیـل  نکند ، بلکه صـفات چنـدی نیـز از صـفات خـدا را از ق     » 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    د  آزا  .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                 : و تثبت باالستقاضۀ سبعۀ     :  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 
   ظنی که علم را حاصل خواهد کرد  لذت بردن از طریق دانستن ؛–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
  . شان بر اساس فسق بوده است   اگر کسی به نفع دشمن خود شهادت دهد ، باید این شهادت قبل از این باشد که دشمنی–ف ال

  . شود ، مشروط بر اینکه دشمنی طرفین دعوی بر اساس فسق نباشد  اگر کسی به نفع دشمن خود شهادت دهد ، این شهادت پذیرفته می–ب 
  .له ، متضمن فسق نباشد شود مشروط بر اینکه دشمنی بین شاهد و مشهود د شهادت دهد ، این گواهی پذیرفته می اگر کسی که به نفع دشمن خو–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                                                                         در این عبارت کدام گزینه صحیح است ؟ المدعی هو الذی یترک لو ترک                           – 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 
   تجب التسویۀ بین الخصمین فی المیل القلبی -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 ؟                     ا با توجه به گزینهر» 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 
  ب  العلم القطعی بای سب–د 
  

  85  اسفند.          ارشد سراسری                                                                                                                                          کدام عبارت در خصوص لُقّطه ، صحیح است ؟-61
  .  کننده است  ایقاع است و قوام آن تنها به شخص پیدا-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 
وضوع یک یا چند حکم است مثال در مورد لقطه انسان ناتوان ، لقطه ، موضوع حکم وجوب حفظ اسـت و در مـورد ضـاله و لقطـه اشـیاء، موضـوع                          م -د

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

  85  اسفند.      ارشد سراسری        عوی شهادت داده اند شهادت اصل را ثابت می کند ؟ آیا شهادت شاهدان عادل بر این که فرد یا افرادی خاص بر موضوع د-62
  . در مورد حقوق مردمی ثابت می کند اما در مورد حق اهللا ثابت نمی کند -الف
  . در هیچ مورد ثابت نمی کند ، خواه حق اهللا باشد یا حق الناس -ب
  . و حق الناس ، و اعم از محض و مشترک  به طور کلی ثابت می کند ، اعم از حق اهللا-ج
  . در مورد حقوق محض خداوند یا حق مشترک ثابت می کند و در سایر موارد ثابت نمی کند -د
  

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

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

همـا بیـع و ال قـبض ُ  سُـمعت     و لو أشهد شاهدی عدل بالبیع لزید و قبض الثمن منه ثم ادعی المواطاه بینه و بین المقرّ  له علی االشهاد من غیر ان یقع بین                      « -64
  86  اسفند .                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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وجه لغو بودن اقرار به مقداری معین وجه نقـد  » عباره عن اهلیته للتملک و أن ال یکذّب المقرَّ وأن یکون ممن یملک المقرَّبه الشرائط المعتبره فی المقر له      « -65
  89  بهمن.  ارشد سراسری                                                                                                                    فقدان کدام شرط یا شرایط فوق است ؟» دابّه « و یا » حائط « به نفع 
    اهلیه المقرّله للتملک-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« چه شرط دیگری در کنار لزوم » شارب الخمر سفیه« و روایت » و ال توتوا السفهاء اموالهم«  آیه  از-66
  90    بهمن.  ارشد سراسری                                                                                                                                                                              عقل  -الف
   وقار  -ب
   عدالت نسبت به خصوص گناه شرب خمر  -ج
   عدالت  -د
  

  90  بهمن .                                                                                             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 ه و إن تعیّمن بیت المال مع الحاجتزاق ر اإل -ج
  عل و االجره من الخصوم  الجُ أخذ-د
  

  91  بهمن . ارشد سراسری »                                                                                لو اقرّ بلفظ الشی او الحق مبهماً ثم فسره بردّ السالم و العیاده و تسمیت العطاس «  -68
  تفسیر مقرّ پذیرفته می شود یا خیر ؟ چرا ؟» اشهر «  فرض فوق بنابر نظر آیا در
  .بلی ؛ زیرا بر امور یاد شده نیز حق و شی اطالق می شود   -الف
  . بلی ؛ زیرا چنین اقراری واجد اثر است -ب
  . خیر ؛ زیرا چنین اقراری لغو است -ج
  .ام اقرار به دور است  خیر ؛ زیرا خالف متعارف بوده و از فهم عرفی در مق-د
  

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

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

  92بهمن .                                                       ارشد سراسری است ؟ » 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 . رد ، مطلقاً قابل اثبات است ؟                                                                                                                                         قضاوت ، با کدام مو» تزویر الشهود «  -73
   شهاده غیرهما-الف
   اقرارهما-ب
   یمین المنکر-ج
    علم الحاکم بالتزویر-د
  

  93بهمن .                                                                                                                 ارشد سراسری    یّ مورد الیشترط فی الشهاده علی الجراح اذا لم یبلغ النفس ؟ا -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
  ب الخصمین فی الصلح ترغی-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 .                                                    ارشد سراسری                                                                  در کدام مورد  ، حالف نمی تواند به طور قاطع سوگند بخورد ؟ –76
    فعل نفسه-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
   القاضی اخذ االجره و یجوز ارتزاقه من بیت المال لو تعیین القضاء علیه  یحرم علی-ج
   یحرم علی القاضی اخذ االجره و االرتزاق من بیت المال لو تعیین القضاء علیه -د
  

  93بهمن .                                               ارشد سراسری .................                 ن المنکر اال  ال تنعقد الیمین الموجبه للحق من المدعی او المسقطه للدعوی م -78
  باهللا تعالی و الکتب المنزله و االنبیاء و االئمه  -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                                                -76لف                                               ا- 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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  فردی  الف  ب  ج  د

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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