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 قرارکتاب ال  

 اإلقرار
 
 لک أو له :کقوله یستتبعه ما أو له حق بنفی أو علیه، حکماً  أو حقاً  یستتبع بما أو المخبر علی الزم بحق الجازم االخبار هو و

ً  نحو و زنیت أو تسرق أو بکذا، فالن علی جنیت انی أو لفالن، یدي فی الذي هذا أو کذا، ذمتی فی أو عندي کذا،ًأو علی 
ا ذلک  بأي ذلک أشبه ام و منی لیس فالن أتلفه ما أن أو حق، فالن علی لی لیس أو الشرعی، الحد أو یستتبعًالقصاص مم 
 تلک فی به تلفظ ما بمعنی عالماً  کان إذا بالعکس و بالترکی الهندي و بالعکس، و بالعجمی إقرارًالعربی یصح بل کان، لغۀ

ً کل أن أحتمل أو أظن :قال فلو به، الجزم عدم و التردید إظهار بمعنیًعدم الجزم فیه المعتبر و اللغۀ، ً.إقراراً  لیس کذا علی 

لیهًاوًدرًپیًحقیًیاًحکمیًراًبرًع اقرار،ًخبرًدادنًجزمیًاستًبهًحقًالزمیًبرًشخصیًکهًخبرًمیًدهدًیاًبهًچیزیًکه
ًنزد»یاً«ًوًبرًمنًچنینًاستبرایًاوًیاًبرایًت»دارد،ًمانندًقولًاو:ًپیً داردًیاًبهًنفیًحقیًبرایًاوًیاًچیزیًکهًنفیًحقًراًدر

ًذمۀًمن ًدر ً«ًچنینًاست منًیا ًدستمًاستًمالًفالنیًاست»یا ًاینًکهًدر »ً یاً«ًکردم ادبرًفالنیًچنینًجنایتیًایج»یا
ًشرعی«ًزناًکردم»یاً«ًدزدیًکردم» نًبرًفالنًکسًحقیًم»پیًداردًـًیاًًدر وًمانندًاینًهاًـًازًچیزهاییًکهًقصاصًیاًحد 

کهًباشد،ًبلکهًاقرارًًوًآنچهًکهًشباهتًبهًاینًهاًداردًوًبهًهرًلغتی«ًنیست آنچهًراًکهًفالنیًتلفًکردًمالًمن»یاً«ًندارم
آنًلغتًبهًآنً عجمیًوًبرعکسًوًشخصًهندیًبهًترکیًوًبرعکسًدرًصورتیًکهًبهًمعنایًآنچهًکهًدر شخصًعربًبه

ًبهتل ًوًمعتبرًاستًکهًجزمًداشتهًباشد؛ دمًجزمًبهًآنًعاینًمعنیًکهًاظهارًتردیدًوً فظًنمودهًعالمًباشد،ًصحیحًاست.
ًمیًشود.ناقرارًمحسوبً«ًمیًدهمًکهًتوًبرًمنًچنینًچیزیًداری گمانًمیًبرمًیاًاحتمال»ننماید،ًپسًاگرًبگوید:ً

ً کونه بإقراره المقر أخذ و حقیقته فی بل اإلقرار صحۀ فی یعتبر ً.۱ مسألۀ  فان الظهور، أو بالصراحۀ رالمزبو االخبار علی داال 
ً غیره احتملًإرادة  کسائر اللسان لأه و العرف إلی راجع ذلک تشخیص و یصح، لم المحاورة أهل عند بظهوره یخل احتماال 

 نفسه عن حق سلب أو علیه حق بثبوت أخبر قد أنه اللسان أهل منه یفهم مقام لخصوصیۀ لو و کالم فکل التکلماتًالعادیۀ،
، تردید غیر من . یکن مل اإلجمال و للتردید الموجب االحتمال تطرق جهۀ من ذلک منه یفهم لم إن و کانًإقرارا  ًإقرارا 

،ًبهًاقرارشًمعتبرًاستًکه ـ 1مسأله  برًًظهورشًداللتًباًصراحتًیاًبا درًصحتًاقرار،ًبلکهًدرًحقیقتًآنًوًگرفتنًمقر 
ه،ًبهًظهورًآنًاخاللًآنًراًارادهًنمودهًبهًطوریًکهًنزدًاهلًمحاوًر اخبارًمذکورًبنماید،ًپسًاگرًاحتمالًدادهًشودًکهًغیر

عادیًمردم،ً نیست.ًوًدرًتشخیصًآنًبهًعرفًوًاهلًزمانًرجوعًمیًشود،ًمانندًسایرًصحبتًهای واردًمیًکند،ًصحیح
قیًازًخودشًحبهًثبوتًحقیًبرًاوًیاًسلبً خصوصیتًمقامًـًاهلًزبانًازًآنًبفهمندًکهپسًهرًکالمیًکهًـًولوًبهًجهتً

الًموجبًتردیدًوًچنینًاخباریًازًآنًفهمیدهًنشودًازًاینًجهتًکهًاحتمً بدونًتردیدًخبرًمیًدهد،ًاقرارًمیًباشدًوًاگر
 درًآنًراهًپیداًکند،ًاقرارًنمیًباشد. موجبًاجمال،

ًًیفًعتبریالً .۲ مسألۀ ،أوًکونهًمقصودا  ًابتداء  ًمنًتصدًیکفیباإلفادة،بلً اإلقرارًصدورهًمنًالمقر  لکالمًًقهیکونهًمستفادا 
ً ًکالمه ًمن ًاالستفادة،کقوله: آخر،واستفادته ًمن ًقال:ًیف«نعم»بنوع ًمن ً«کذاًکیعلًیل»جواب ًجن» أو ًیعلًتیأنت

ًف«فالن ًقال:ًی،وکقوله ً«ألفاً ًیمنً استقرضتً»جوابًمن ه«ُتهیأدً »أو«رددُته«:»ألفًکیعلًیل» أو ًثبوتًً،فإن  ًبأصل إقرار
ًعل ًقالًیودعًو ًهیالحق  ًإذا ًالت»جوابًمنًقال:ًیف-منهًبسقوطه،ومثلًذلکًما ًالدار ًل ًیهذه ًتهایاشتًر:»-«یتسکنها
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ًاعترافًمنهًبثبوتً«منک ًباالشتراء ًاإلخبار ًتصدًی.نعم،قدًتوجدًقرائنًعلهیإلًانتقالهمنهًبًیالملکًلهًودعًو ،فإن  ًقهیأن 
،فلمیقیحقًسیاآلخرًل لکالمً قیًا  ألفًًکیعلًیل»جوابًمنًقال:ًیف عنوانًاإلنکار،کماًإذاًقالًًیاإلقرار،بلًدخلًفًتحق 

تًعل ؛معًصدورً«صدقت»أو«نعم:»«نارید هًفًیحرکاتًمنهًدل  ةًاًیأن  مًوشد  بمقامًاالستهزاءًوًالتهک  ًنکار.وًاإًلًلتعج 

ًمقر ـ 2مسأله  ًافادۀ ًو ًموردًقصد ًیا ًشود ًمقرًصادر ًاز ًابتداء  ًنیستًکه ًمعتبر ًاقرار، ً در ًاز ًاگر ًبلکه صدیقًکالمًتباشد،
درًجوابًکسیً«ًبلی»فهمیدهًشودًکفایتًمیًکند؛ًمانندًقولًاو:ً دیگریًتوسطًمقرًاستفادهًشودًوًازًکالمًمقرًبهًنوعی

ً ً»کهًگفته: ً«ًچنینًاست توبرایًمنًبر ًفالنیًجنایتًکردی»یا ًبر ًتو »ً ًمانندًقولًاو: ًردًکردم»و »ً ًکردم»یا ًادا «ًآنًرا
اقراریًاستًبهًاصلًثبوتً زیراًاینًکالم«ًهزارًبهًمنًبدهکاری»یاً«ًازًمنًهزارًقرضًکردی»جوابًکسیًکهًگفته:ً در

هًایًکهًنشستهًاینًخان»استًکهًدرًجوابًکسیًکهًگفته:ً ینحقًبرًاوًوًادعاییًاستًازًاوًبهًسقوطًآنًحق.ًوًمثلًآنًا
ً«ًایًمالًمنًاست ًخریدم آنًرا»بگوید: ًازتو ًاعترافًاستًبهًاینًکهًملکًبًر« ًبهًخریدنًآن، ًاخبار ایًطرفًثابتًزیرا

ًتصدیق است ًداشتًکه ًقرائنیًوجود ًاگر ًالبته ًاست. ًمنتقلًشده ًاو ًبه ًکه ًاو ًادعاییًاستًاز ًدیگریًتوس و طًاو،ًکالم
منًازً»سیًکهًگفته:ًکمیًشود؛ًمانندًاینًکهًدرًجوابً حقیقیًنباشد،ًاقرارًتحققًپیداًنمیًکند،ًبلکهًدرًعنوانًانکارًداخل

ًطلبًدارم ًدینار ًهزار ًتو ًبلی» بگوید:« »ً ًاینًکهًاوً«ًتصدیقًمیًکنم»یا ًبر ًحرکاتیًکهًداللتًدارد ًوًدبا ًاستهزاء ًمقام ر
ًوًتعجبًشدیدًوًانکارًاست. ریشخند

بۀ فی یشترطً.۳  مسألۀ  بأن به، مطالبته و علیه اماإللز حق له للمقر کان إخباره فی صادقاً  المقر کان لو أمراً  یکون أن المقر 
ً یکون ً أو منفعۀ  أو عیناً  ذمته فیًماال   حق و القصاص، و الخیار و الشفعۀ کحق مطالبته، یجوز حقاً  أو یده تحت ملکاً  أو عمال 

،ًدرب فی االستطراق  أوجب نسباً  یکون أو حائط علی الجذوع وضع و ملک، فی المیزاب نصیب و نهر، فی الماء إجراء و مثال 
ً.الحد یوجب بما کاإلقرار أثر و حکم به للمقر کان أو ذلک غیر و المقر حق فیًحرماناً  أو المیراث فی نقصاً 

ً ـ 3مسأله  ًبهً)آنچهًکه ًمقر  ًمق بهًآنًاقرارًشده(ًشرطًاستًکهًامریًباشدًکهًاگرًمقرًدردر رًلهًاخبارشًصادقًبود،
هًاوًباشدموًآنًراًمطالبهًنمایدًبهًاینًکهً )کسیًکهًبهًنفعًاوًاقرارًشده(ًحقًداشتهًباشدًبرًاوًالزامًنموده ًبه،ًمالًدرًذم  ؛ًقر 

خیارًوً شفعهًوًحقًرًاوًوًیاًحقیًکهًمطالبۀًآنًجایزًاستًـًمانندًحقعملًیاًملکًتحتًاختیا چهًعینًباشدًیاًمنفعتًوًچه
ًوًحقًجاریًکردنًآبًدرًنهرًوًنصب وبًهاًبرًچکردنًناودانًدرًملکیًوًگذاشتنً حقًقصاصًوًحقًعبورًدرًکوچهًمثال 

ًَنَسبیًباشدًکهًموجبًنقصًدر ًیا یًمقرًبه،ًحکمًوًاینًها،ًیاًبرامیراثًیاًمحرومًشدنًدرًحقًمقرًشودًوًغیرً دیواریًـ
ًاست. اثریًباشد  مانندًاقرارًبهًچیزیًکهًموجبًحد 

 فیه یکون فیما ال و غیره لیإ بالنسبۀ ال علیه، ضرراً  یکون فیما علیه یمضی و المقر، إلی بالنسبۀ اإلقرار ینفذ انما ً.۴ مسألۀ
 فی أو المقر علی تهنفق فی ال علیه النفقۀ وجوب فی إقراره یمضی ینکره لم و یصدقه لم و له شخص بأبوة فإنًأقر ً له، نفع

ً .توریثه

شد،ًنهًنسبتًبهًغیرًضررًداشتهًباًاقرارًنسبتًبهًمقرًدرًصورتیًنافذًاستًوًبرًاوًامضاًمیًشودًکهًنسبتًبهًاو ـ 4مسأله 
کندًوًنهًانکار،ًًولیًآنًشخصًنهًاوًراًتصدیقشخصیًپدرًاوًاست،ً اوًوًنهًنسبتًبهًنفعیًبرایًاو،ًپسًاگرًاقرارًکندًکه

ً.ونفقهًبرًآنًشخصًامضاًمیًشود،ًنهًدرًوجوبًنفقۀًاوًبرًمقرًیاًدرًارثًبردنًمقرًازًا اقرارشًدرًوجوب
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 ما منه یقبل و اإلبهام، عرف و البیان و بالتفسیر یطالب و یلزم و المقر من یقبل و المبهم، و بالمجهول اإلقرار یصح .۵ مسألۀ
 یکون أن حسبهماب أمکن و اللغۀ و العرف بحسب المبهم مع تفسیره طابق لو به یلزم :« شیء عندي لک » وًألزم به، فسره
ً فسره فان بالتفسیر :« عندي قالًلک فلو منه، مراداً  ًم یکن لم إن و منه یقبل عنده کونه صح شیء بأي  ً کهرة تموال   أو مثال 
ً.جداً  قلیلۀ یتهمال کانت إن و عرفاً  األموال من فسره ما کان إذا إال منه یقبل قالًلم لو أما و یتمول، ال خلق نعل

هدًوًبیانًکندًوًمیًشودًکهًتوضیحًد اقرارًبهًمجهولًوًمبهمًصحیحًاستًوًازًمقرًقبولًاستًوًملزمًوًمطالبه ـ 5مسأله 
کردهًباًمبهمًمطابقتًًاگرًدرًعرفًوًلغت،ًآنچهًراًکهًتفسیرًاستًو ابهامًراًبرطرفًنماید،ًوًآنچهًراًکهًتفسیرًنمایدًقبول

توً»بگوید:ً گرًاباشدًکهًبهًحسبًعرفًوًلغت،ًهمانًمقصودشًباشد،ًملزمًبهًآنًمیًشود.ًبناًبرًاینً داشتهًباشدًوًممکن
فسیرًنماید،ًازًاوًزدًاوًباشدًتصحیحًباشدًکهًن ملزمًبهًتفسیرًمیًشود،ًپسًاگرًآنًراًبهًهرًچیزیًکه«ًنزدًمنًچیزیًداری

ًیاًکفشًکهنهًایًکهًمالیتًنداشتهًباشدًوًا قبولًمیًشودًاگرچهًمالیتًنداشتهًباشد وًنزدًت»ماًاگرًبگوید:ًمانندًگربهًمثال 
ًازًاموالًباشد؛ًاگرچه«ًداری منًمالی ًکمًباشد.مالیتًآنً ازًاوًقبولًنمیًشود،ًمگرًاینًکهًآنچهًکهًتفسیرًکردهًعرفا  ا  ًجد 

 ال به ألزم نعیً  :« عینت ما لی لیس » کان إذا الظاهر بحسب حقه سقط الذمۀ فی به المقر کان قالًفان لو .۶ مسألۀ 
قه لم فان بغیره،  بینهما کان عیناً  کان إن و ه،بمثل جوزناه لو اإلسقاط إنشاء ال الواقع عن االخبار مقام قالًفی و له المقر یصد 
 لو و إنکاره، عن رالمنک أو إقراره عن المقر برجوع لو و الحال، یتضح أن فیبقیًإلی منهما، کل عن الظاهر بحسب مسلوباً 
قه فان یفسره حتی المعرفۀ عدم ادعی  إن و التصالح، األحوط نکا إن و القرعۀ فاألقوي أدري ال أیضاً  أنا :وًقال له المقر صد 
ن و المعرفۀ ادعی قه فان أحدهما عی  فه، نأ فله عدمها مع و بالبینۀ، یطالبه فلهًأن إال و فذاك المقر صد   لم أو نکل إن و یحل 
، جهال لو کما الحال یکون إحالفه یمکن ً.فیه بماًذکر التخلص عن محیص فال معا 

وزنهًگندمًیاًیکًًتوًبرًمنًیاًیک» یا«ًیکیًازًاینًدوًـًازًآنچهًکهًدرًاختیارشًاستًـًمالًتوًاست»اگرًبگوید:ً ـ 6مسأله 
هًغیرًآن.ًپسًاگرًمقرًاگرًتعیینًنمایدًملزمًبهًهمانًمیًشود،ًنهًب ملزمًبهًتفسیرًوًرفعًابهامًمیًشود؛ًپس«ًوزنهًجوًداری

ًتصدیقًنکندًو ًکهًتعیینًکردیًمالًمنًنیست»بگوید:ً لهًاوًرا هًباشد«ًآنچهًرا ًبهًدرًذم  حسبً ،ًحقشًبهپسًاگرًمقر 
اًباًمانندًچنینًعبارتیًاگرچهًانشاءًاسقاطًًر میًشودًدرًصورتیًکهًدرًمقامًاخبارًازًواقعًباشد،ًنهًانشاءًاسقاط؛ًظاهرًساقط

ًبهًعینًباشد،ًمربوط اًمسلوبًاستًوًبهًبهًآنًدوًنفرًاست،ًولیًبهًحسبًظاهرًازًهرًدویًآنًه تجویزًنماییم.ًوًاگرًمقر 
ًوضعی همانًحال ًتا ًوباقیًمیًماند ًانکارش. ًاز ًمنکر ًاقرارشًیا ًاز ًمقر ًرجوع ًبه ًولو ًادعایً تًآنًروشنًشود ًمقر  اگر

لهًاو «ًمنًهمًنمیًدانم»د:ًراًتصدیقًکندًوًبگوی ندانستنًنمایدًکهًبهًاینًجهتًنمیًتواندًآنًراًتفسیرًکند،ًپسًاگرًمقرِّ
لهًادعایًً)مستحب(ًآنًاست پسًبنابرًاقویًقرعهًثابتًاست؛ًاگرچهًاحتیاط ًوًاگرًمقرِّ انستنًکندًوًدکهًمصالحهًشود.

ًاوًراًتصدیقًنماید،ًکهًهمانًاستًوگرنهًحقًداردًازًاوً یکیًازًآنًهاًرا نهبتعیینًنماید،ًپسًاگرًمقر  نهًًبخواهدًوًباًنبود ی  بی 
ستًکهًهرًدوًندانند؛ًوًوضعًمانندًآنًاًنداشتهًباشدًحالً حقًداردًاوًراًقسمًبدهدًوًاگرًنکولًکندًیاًقسمًدادنًاوًامکان

ًآنچهًکهًذکرًشد،ًتخلصًپیداًکنند. پسًچارهًایًنیستًازًاینًکهًبه

نه فمن بالتعیین یلزم قالًو فلو له، المقر ً فی یضران ال به المقر فی الجهالۀ و اإلبهام یضر ال ماکً.7 مسألۀ  و یقبل، عی 
قه فان له، المقر ً هو یکون نه من بین یقبلًو هذین ألحد بیدي التی الدار » بینه المخاصمۀ تقع إال و فهو، اآلخر صد   عی 
قاه و المعرفۀ عدم ادعی لو و المقر، قولهً القول کان العلم علیه أحدهما أو ادعیا لو و بالتعیین، اإللزام عنه سقط فیه صد 
ً.بیمینه
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اینًخانهً»گوید:ًبندارند،ًپسًاگرً نداشتندًدرًمقرًلهًهمًضرریهمانًطورًکهًابهامًوًجهالتًدرًمقرًبهًضرریً ـ 7مسأله 
هًتعیینًکند،ًقبولًمیًشودًوًملزمًبهًتعیینًمیًشود،ًپسًکسیًراًک «ایًکهًدرًدستمًاستًملکًیکیًازًاینًدوًنفرًاست

له ًتعیینً کهًتوسطًاوًوًبینًکسیمیًباشدًوًاگرًآنًدیگریًاوًراًتصدیقًکندًهمانًاستًوگرنهًبینً قبولًاستًوًاوًمقرِّ مقر 
امًاوًبهًتعیینًساقطًتصدیقًنمایند،ًالز شده،ًمخاصمهًواقعًمیًشود.ًوًاگرًادعایًندانستنًکندًوًهرًدوًاوًراًدرًاینًادعا

ًاستًباًقسمًخوردنش. میًشود.ًوًاگرًهرًدوًیاًیکیًازًآنًهاًبرًاوًادعای  علمًنمایند،ًقول،ًقولًمقر 

 و الهازل کذا و السکران، و المجنون و الصبی بإقرار اعتبار فال اإلختیار، و القصد و العقل و البلوغ المقر فی یعتبر ً.۸ مسألۀ
ً.سنین عشر له ممن فبالمعرو کالوصیۀ یفعله، أن بماله تعلق إن الصبی إقرار صحۀ یبعد ال نعم المکره، و وًالغافل الساهی

،ًبلوغًوً ـ 8مسأله  شوخیًکنندهًوًسهوًًمستًوًهمچنین عقلًوًقصدًوًاختیارًمعتبرًاست؛ًپسًاقرارًبچهًوًدیوانهًودرًمقر 
کهًحقًداردًآنًراًًبعیدًنیستًکهًاقرارًبچهًدرًصورتیًکهًبهًچیزی کنندهًوًغافلًوًشخصًاکراهًشده،ًاعتبارًندارد.ًالبته

 سیًکهًدارایًدهًسالًاستًـًصحیحًباشد.ـًمانندًوصیتًبهًمعروفًازًک انجامًدهدًتعلقًپیداًکند

 الخلع و الطالقک المال عدا فیما یقبل و یقبل، لم یده تحت أو ذمته فی بمال علیه المحجور السفیه أقر إنً.۹  مسألۀ
 فیحد کالسرقۀ، المال إلی بالنسبۀ یقبل لم غیره و مال علی یشتمل هو و به أقر ما کل فی کذا و الفداء، الفراقًال إلی بالنسبۀ

ً .بأداءًالمال یلزم ال و بها، أقر إن

هًاشًیاًزیرًدستشًاقرارًکند، ـ 9مسأله  .ًوًدرًغیرًمالًقبولًنمیًشود اگرًسفیهیًکهًمحجورًعلیهًاستًبهًمالیًدرًذم 
آنًاقرارًهًبهًبهًفداءًدادن.ًوًهمچنینًاستًدرًهرًچیزیًک مانندًطالقًوًخلعًنسبتًبهًجداییًقبولًمیًشودًـًنهًنسبت

ًمال ًغیر ًمالًو ًمشتملًبر ً کندًو ًپسًدرًصورتًاقرار ًمانندًسرقت، ًمالًقبولًنمیًشود ًکهًنسبتًبه ًبباشد، ًحد  هًآن،
ًمیًشود،ًولیًبهًادایًمالًملزمًنمیًشود. زده

، و سابقاً  بالدین المفلس إقرار یقبل .۱۰ مسألۀ  کما الحجر، کتاب فی مر ً الغرماءبتفصیل مع له المقر یشارك لم لکن الحقا 
ً.الثلث بمقدار فینفذ التهمۀ مع إال نافذ أنه و الموت، بمرض المریض إقرار الکالمًفی مر ً

لهًباًطلبکارها ـ 10مسأله  سًبهًدینًسابقًوًالحق،ًقبولًمیًشود،ًلیکنًمقرِّ شریکًنمیًشود،ًبهًتفصیلیًکهًدرً اقرارًمفل 
گرًاینًکهًممریضًبهًمرضًموت،ًگذشتًوًاینًکهًاینًاقرارًنافذًاست،ً درًاقرارکتابًحجرًگذشت.ًهمانًگونهًکهًبحثً

همًباشد،ًکهًدر  اینًصورتًبهًمقدارًثلث،ًنافذًمیًباشد. مت 

 یطالب فإنه بالسن، هادعا إن کذا و دعواه، بمجرد یثبت ال و اختبر، باإلنبات ادعاه فان البلوغ الصبی ادعی لو ً.۱۱مسألۀ
ً.إشکال و أملت محل معها بل یمین بال بقوله فثبوته وقوعه یمکن الذي الحد فی باإلحتالم لوًادعاه أما و بالبینۀ،

مجردًادعایًاوًًآزمایشًمیًشودًوًبه اگرًبچهًادعایًبلوغًکند،ًچنانچهًادعایشًبهًروییدنًمویًعانهًباشد، ـ 11مسأله 
نهًشود.ًوًامً ادعایشًبهبلوغًثابتًنمیًشود.ًوًهمچنینًاستًاگرً المًاًاگرًادعایشًبهًاحتسنًباشد،ًکهًبایدًازًاوًمطالبۀًبی 

  لًاست.آنًممکنًباشد،ًثبوتًآنًباًگفتۀًاوًبدونًقسم،ًبلکهًباًقسم،ًموردًتأملًوًاشکا باشدًدرًحدیًکهًوقوع
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لهاً أقر لو أما و بملک، لها قرأ لو کذا و لغا، بالدین بۀلدا أقر فلو اإلستحقاق، أهلیۀ له یکون أن له المقر فی یعتبرً.۱۲  مسألۀ
 و بجل اختصاصهاب :« الفرس بهذا مختص الجل هذا » مالکها، بمالکیۀ یحکم و یقبل أنه فالظاهر ذلک به مریداً  لهذا أو

 ان حیث دین، وأ خارجی بمال نحوها و مدرسۀ أو رباط أو مقبرة أو مشهد أو لمسجد أقر لو یقبل أنه یقولًکما کأن نحوه
ً.نحوها و لمصالحها به الموصی أو المنذور أو موقوفاتها غلۀ من بها یتعلق ما ببعض ذمته التعارفًاشتغال فی منه المقصود

تًاستحقاقًباشد،ًپسًاگرًبرای . 12مسأله  لهًمعتبرًاستًکهًدارایًاهلی  ینًنمایدًلغوًاست.ًوًدچهارپاییًاقرارًبهً درًمقرِّ
ًوًمانن اگرًبرایًچهارپاًاقرارًبهًملکًنماید.ًوهمچنینً هًکدًآنًبنمایدًمثلًاینًاماًاگرًبرایًآنًاقرارًبهًاختصاصشًبهًُجل 
باشد،ًظاهرً درًحالیًکهًقصدشًهمانًاختصاص«ًبرایًاینًاسبًاست»یاً«ًمختصًبهًاینًاسبًاست اینًُجل»بگوید:ً

هًیاًکاروانسراًیاًمسجدًیاًزیارتگاهًیاًمقبًر کًآنًمیًشود،ًچنانًکهًاگرًبرایآنًاستًکهًقبولًاستًوًحکمًبهًمالکیتًمال
هًاشًاقرارًنمایدًقبولًمیًشود؛ًزیراًمقصودًازًآنًدرًعًر مدرسهًوًمانندًاینًهاًبهًمالًخارجیًیاًبهًدینی ف،ًمشغولًشدنًذم 

برایًمصالحًآنًهاًبدانً موقوفاتًیاًچیزًنذریًیاًآنچهًکهبعضیًازًچیزهاییًکهًبهًآنًهاًتعلقًدارد،ًازًقبیلًغلۀً استًبه
ًوصیتًشدهًوًمانندًآنًها.

ًف .۱۳ مسألۀ ًلهًالمقر  بًالمقر  ًبهًدًیلوًکذ  ًًناً یإقراره،فإنًکانًالمقر  ا  تهًفبهًالًطالبیلمً أوًحق  ،وفرغتًذم  الظاهر،وًإنًًیمقر 
ًأوًالحاکمًإلًدیًیفًیالمالکًبحسبًالظاهر،فتبق کانتًمجهولةًًناً یکانًع بحسبًالظاهر.وً ذاًمالکها.هًنیً تبیأنًًیالمقر 

اًبحسبًا تهًًغیتفًر-یاهّٰللًتعالًنیوبًنهیب-المقر ًًیعللواقعًفأم  المالکًوًًیإلًصالیباإًلًنینفسهًمنًالعًصین،وتخلیمنًالد ذم 
هًف ًلهًعنًإنکارهً ًیإنًکانًبدس  ًبالدفعًمعًبقائهًعلًلزمیأمواله،ولوًرجعًالمقر  ًإقراره،وإًیالمقر  ل.ًهیفف ال  ًتأم 

ًراًتکذیبًنماید،ًچنانچهًموردًاقرارًدینًیاًحقًباشد . 13مسأله  له،ًاقرارًمقر  ًم اگرًمقرِّ هًآنًچیزًازًمقر  طالبهًنمیًشودًوًذم 
ًًحسبًظاهر اشًبهًحسبًظاهرًفارغًمیًشود.ًوًاگرًعینًباشدًبه اًحاکمًیمجهولًالمالکًمیًباشد،ًپسًدرًدستًمقر 

ًاستًکهًبی باقیًمیًماندًتاًمالکش خداوندً نًخودًومعلومًشود.ًاینًبهًحسبًظاهرًاستًوًاماًبهًحسبًواقع،ًپسًبرًمقر 
هًاشًراًازًدینًفارغًنمایدًوًخودشًراًباًرساندنًعینًبهًمالکًـًهرًچند رًداخلًاموالًاوًقرارًدهًکهًآنًراًمخفیان تعالیًذم 

لهًازًانکارش ًوًاگرًمقرِّ ًدرًصورتیًکهًبرًاقرارشًباقیًباشد بدهدًـًخالصًنماید. ،ًالزمًاستًکهًآنًراًرجوعًکند،ًبرًمقر 
 درًآنًتأملًاست. بپردازدًوگرنه

ًبش .۱۴ مسألۀ بهًبماًًءیلوًأقر  ًعق  هیثم  ًعلًله»قال:ًه،فلوینافیماً ًیلغیبإقرارهًوًؤخذیه،ینافیوًضاد  ًلزمی«عشرة،الًبلًتسعةًی 
ًعل لهً»بالعشرة.ولوًقال: ًیعنًد»ال:به.وکذاًلوًقمنهًماًعقً ًسمعیبالمالًوالًًلزمی«کذا،وًهوًمنًثمنًالخمرًأوًبسببًالقمارًی 

ًإ«وًقدًهلکتًعةیود وًًعةیود ًیلهًعنًدًکانت»وجودهاًعنده.نعم،لوًقال:ًیفًالظاهر«یعنًد»:قوله ًینافیبتلفهاًًخباره،فإن 
ًمنًفصلهاًعلًیهوًدعًوًنهما،ویبًیفالًتناف«قدًهلکت ً.ةیالشرعًنیالمواًز ًیالًبد 

اقرارشًگرفتهًمیًشودًوًمنافیًآنً اگرًبهًچیزیًاقرارًکند،ًسپسًپشتًسرًآنًضدًوًمنافیًآنًراًبیاورد،ًبه . 14مسأله 
ملزمًبهًدهًمیًباشد.ً«ًنهًعددًداردچیزًراًدارد،ًنهًدهًعددًنداردًبلکهً اوًبرًمنًدهًعددًفالن»لغوًمیًباشد،ًپسًاگرًبگوید:ً

پشتًسرًآنً ملزمًبهًمالًمیًشودًوًآنچهًراًکه«ًچنینًداردًوًآنًازًثمنًشرابًیاًبهًسببًقمارًاست اوًبرًمن»وًاگرًبگوید:ً
رًاوًبهًازً؛ًزیراًاخبا«وًآنًازًبینًرفتهًاستً نزدًمنًودیعهًایًاست»آوردهًمسموعًنمیًباشد.ًوًهمچنینًاستًاگرًبگوید:ً

کهًاینًجملهًظاهرًاستًدرًاینًکهًنزدًاوًوجودًدارد،ًولیًاگرً«ًمنًاست نزد»بینًرفتنًآنًمنافیًقولشًاستًکهًگفتً
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ً ًبینًرفت برایًاو»بگوید: ًاز ًو ًایًبود ًنزدًمنًودیعه ًباید« ًآنًادعاییًاستًکه ًنمیًباشدًو برًطبقً منافاتیًبینًآنًها
 دهًشود.موازینًشرعی،ًفیصلهًدا

ًبهًماًبقًکونیً،بلیبالمنافًبیاالستثناءًمنًالتعقًسیلً.۱۵ مسألۀ نًالمثبت،ونفسًبعدًاالستثناءًإنًکانًم ًیالمقر 
ًقال:ًً،فلویإنًکانًمنًالمنفًیالمستثن

ةًالفالنًدیلًزًیًدیبًیالدارًالتًهذه» القب  ًبماًعداها،ولوًقال:ًًکان«ةیإال  ًإقرارا 

ةًالفالنًسیل» القب  ًبها.هذاًإذاًکانًاإلخبارًًکان«ةیلهًمنًهذهًالدارًإال  ً إقرارا  ًبحق  قا  ًبحقً هیعلًریلغامتعل  قا  اًلوًکانًمتعل  هً.وًأم 
ةًالفالنًیل»فلوًقال: کانًاألمرًبالعکس،ًًریغالًیعل القب  ًبالنسبةًإًکان«ةیهذهًالدارًإال  هًعنًًینفًیلإقرارا  ة،فلوال حق  عًقب  ًیاد 

ةًالفالن منًًیلًسیل»منه،ولوًقال:ًسمعیبعدهًاستحقاقًتمامًالدارًلمً القب  ًبعدمًاستحقاقًماًعإقًرًکان«ةیهذهًالدارًإال  داًارا 
ة. ًالقب 

ستثناًباقیًمیًاچیزیًاستًکهًبعدًازً اقراراستثنا،ًازًقبیلًآوردنًچیزًمنافیًبعدًازًاقرارًنمیًباشد،ًبلکهًموردً . 15مسأله 
کهًدستمًاستًمالًًاینًخانهًای»اگرًازًمنفیًباشد؛ًپسًاگرًبگوید:ً ماند،ًاگرًاستثناًازًمثبتًباشد؛ًوًخودًمستثنیًاست

ًاقرارًبه«ًاتاق فالنگرًاوًدرًاینًخانهًچیزیًنداردًم»اقرارًبهًغیرًازًآنًاتاقًاستًوًاگرًبگوید:ً«ًاتاق زیدًاستًمگرًفالن
ًتعلق ًاو ًبهًحقًدیگریًکهًبر ًاینًدرًصورتیًاستًکهًاخبار ًاگرًمتعلقً اتاقًمیًباشد. ًاما هًحقًخودشًبرًبداردًباشدًو

نًکهًحقیًبرًاقرارًاستًبهًای«ًاینًخانهًمالًمنًاستًمگرًفالنًاتاق»بگوید:ً دیگریًباشدًامرًعکسًآنًاست؛ًپسًاگر
یًبرایًمنًچیز» بگوید:ًپسًاگرًبعدًازًآنًادعاًکندًکهًتمامًخانهًراًاستحقاقًدارد،ًمسموعًنمیًباشد.ًوًاگر آنًاتاقًندارد،

ًاستحقاقًندارد. اقرارًاستًبهًاینًکهًغیرًازًاتاقًرا«ًازًاینًخانهًنیستًمگرًفالنًاتاق

ً.بقیمتها للثانی أغرم و له،قالً إذا کما آخر لشخص بها أقر ثم لشخص بعین أقر لو .۱۶  مسألۀ 

اینً»هًبگوید:ًنماید،ًمانندًاینًک اگرًعینیًراًبرایًشخصیًاقرارًکندًسپسًآنًراًبرایًشخصًدیگریًاقرارً. 16مسأله 
قیمتًآنًراًًومیًشودًکهًمالًاولیًاستًوًبهًزیدًدادهًمیًشودً حکم«ًمالًعمروًاست»سپسًبگوید:ً«ًخانهًمالًزیدًاست

ًغرامتًمیًکشد. برایًدومی)هم(ً

 بالنسبۀ بإقراره أخذه و المقر إلزام بنفوذه المراد و نحوهما، و األخوة و کالبنوة بالنسب اإلقرار النافذة األقاریر من .۱۷  مسألۀ
 بحیث بینهما النسب ثبوت أما و ذلک نحو و وقف أو إرث فی معه مشارکته أو نکاح حرمۀ و إنفاق وجوب من ماًعلیه إلی

به لم إن ذلک به یثبت بالغ غیر صغیراً  کان و بالولد اإلقرار کان إن أنه هو و تفصیل، ففیه جمیعًآثاره یترتب  و الحس یکذ 
 ملتحقاً  کان من ببنوة کإقراره -الشرع ال و -مثله من بتولده العادة یجر لم بما السن فی یقاربه ببنوةًمن کاإلقرار -العادة
 فیثبت أنسابهما، الی یتعدي و آثاره، جمیع علیه یترتب و إقراره، فینفذ منازع فیه لمًینازعه و -نحوه و الفراش جهۀ من بغیره
 مع بعضهم بینًًأنسابهما کذا و بینهما، التوارث یقع و جده، أبیه و به، للمقر المقرًأخاً  ولد و للمقر، حفیداً  به المقر ولد کون به

 کان فان ولدًولد کان ان و الولد بغیر اإلقرار کان ان و المزبورة، الشروط مع المقر صدق و کبیراً  کان لو الحال کذا و بعض،
قه و کبیراً  به المقر قه و صغیراً  أو صد  ً صدقه إمکان مع بلوغه بعد صد  معلومً وارث لهما یکن لم ان یتوارثان شرعاً  و عقال 
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ق غیر محقق وارث وجود أو التصادق عدم مع و أوالدهما، حتی أنسابهما من غیرهما الی التوارث یتعدي ال و محقق،  مصد 
نۀ إال للتوارث الموجب النسب یثبتًبینهما ال له ً.بالبی 

تًوًمانند . 17مسأله  تًوًاخو  نفوذً»منظورًازًًاینًهاًمیًباشد.ًو ازًاقرارهاییًکهًنافذًمیًباشد،ًاقرارًبهًنسبًمانندًُبنو 
ًوًگرفتنًاوًبهً«اقرار وًحرمتًازدواجًیاًًآنچهًکهًبرًضررًاوًاست:ًازًوجوبًنفقهًدادن اقرارشًاستًنسبتًبه،ًالزامًمقر 

مترتبًشود،ً رًبرًآنارثًیاًوقفًوًمانندًاینًها.ًوًاماًثبوتًنسبتًبینًآنًهاًبهًطوریًکهًجمیعًآثا مشارکتًاوًباًمقرًدر
رارًثابتًمیًشودًبهًشرطًصغیرًغیرًبالغًباشد،ًباًاق باشدًوًاوًدارایًتفصیلًاستًوًتفصیلًآنًاینًاستًکهًاگرًاقرارًبهًفرزند

ًوًعادت،ًآنًراًتکذیب تًکسیًکهًدرًسن،ًنزدیکًاوًاستًکهًبهً اینًکهًحس  وًازًاطورًعادیًتولدًًننمایدًمانندًاقرارًبهًبنو 
تًاوًممکنًنیستًوًبهًشرطًاینًکهًشرعًمقدس،ًآنًراًتکذیبًننمایدًمانندًاقرار مثل تًفراشًوًکسیًکهًازًجه اوًبهًبنو 

قرارشًنافذًمیًباًاوًمنازعهًنکند،ًپسًدرًاینًصورتًا مانندًآنًبهًدیگریًملحقًمیًباشدًوًبهًشرطًاینًکهًکسیًدرًآن
ًبه»ًاستًوًبهًانسابًآنًهاًتعدیًمیًکند؛ًپسًباًآنًثابتًمیًشودًکهًفرزند باشدًوًجمیعًآثارًبرًآنًمترتب ًوۀًمن«ًمقر  قر 

بهًمیًباشدًوًارثًبردنًازًهمدیگرًبینًآنًهاًواقع و ًمقرِّ بهًوًپدرًاوًجد  ًبرادرًمقرِّ میًشودًوًهمچنینًبینًانسابً فرزندًمقر 
ًبه»اگرً آنًهاًبعضیًازًایشانًباًبعضیًدیگر.ًوًهمچنینًاستًحال ًراًباًشرای«ًمقر  ًوطًمذکورًتصدیقًنماید.ًبالغًباشدًوًمقر 

ًبهًبزرگًباشدًوًمقرًراًت اقرارًبهًغیرًفرزندًاگر یًکوچکًباشدًول صدیقًکندًیاباشدًـًحتیًاگرًفرزندًفرزندًباشدًـًپسًاگرًمقر 
ًممکنًباشدًکهًراست ًوًعقال  درًصورتیًکهًآنًهاًًباشد،ًازًهمدیگرًارثًمیًبرند بعدًازًبلوغشًاوًراًتصدیقًنمایدًوًشرعا 

ًانسابشانًحتیًاوالدشانًتعدیًنمیًکن نداشتهًباشند،ًوارثًمعلومًوًمحققی ًاز ًوًدرًصورتیًولیًتوارثًبهًغیرًآنًها د.
اًشود،ًثابتًنمیًتوارثًبینًآنًه تصدیقًنشودًیاًوارثًمحققیًوجودًداشتهًباشدًکهًاوًراًتصدیقًنکند،ًنسبیًکهًموجب که

نهًبرًآنًاقامهًشود.  شودًمگرًاینًکهًبی 

ً.إنکاره إلی یلتفت لم فأنکر بلغ ثم نسبه فثبت صغیر بولد أقر لو ً.۱۸ مسألۀ

ًنکارًاوًتوجهًنمیًشود.انکارًکند،ًبهًا اگرًبهًفرزندًصغیریًاقرارًنمایدًوًنسبًاوًثابتًشود،ًسپسًبعدًازًبلوغ ـ 18مسأله 

 المقر ً و الترکۀ، نصف المنکر فیأخذ به، المقر ً نسب یثبت لم اآلخر أنکر و له آخر بولد المیت ولدي أحد أقر لو .۱۹  مسألۀ
ً.إقراره بسبب تنقص قد و المقر نصیب تکملۀ هو و سدسها، به المقر ً و إقراره، ثلثهاًبمقتضی

ًانکارًنماید،ًًفرزندًدیگرًمیت اگرًیکیًازًدوًفرزندًمیت،ًاقرارًکندًکهًمیت،ًفرزندًدیگریًدارد،ًولیکن . 19مسأله  اوًرا
،ًبهًمقتضایًاقرارش،ًیکًسومًآنًراًوًمقر ً بهًثابتًنمیًشود،ًپسًمنکر،ًنصفًترکهًراًوًنسبًمقر ً بهًیکًششمًآنًراًًمقر 

ۀًسهمًمقر ً  است.ًاستًکهًبهًسببًاقرارشًکمًشده میًگیردًکهًتتم 

قها ان للولد الباقی و الثمن لها کان له بولد فأقرت زوجۀ و اخوة للمیت کان لو .۲۰  مسألۀ  لهم کان أنکروا ان و وة،االخ صد 
ً.للولد حصتها باقی و الثمن، للزوجۀ و ثالثۀًأرباع،

برایًاوًنمایدًهشتًیکًترکهًمالً اگرًمیتًچندًبرادرًوًهمسریًداشتهًباشدًآنگاهًاینًهمسرًاقرارًبهًفرزندی ـ 20مسأله 
نمایند.ًوًاگرًانکارًنمایندًآنًهاًسهًچهارمًوًهمسرًًهمسرًراًتصدیق همسرًوًبقیهًمالًفرزندًاستًدرًصورتیًکهًبرادران،

  بقیۀًحصۀًزنًمالًفرزندًاست. هشتًیکًمیًبردًو
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ً.له راثهمی کان و نسبه یثبت له منازع عدم و إمکانه فمع ببنوته شخص فأقر النسب مجهول صبی مات لو .۲۱ مسألۀ

تًاوًاقراراگرًبچهًایًکهًنسبشًمجهولًاستًبمیرد،ًپسً ـ 21مسأله  دًوًمنازعیًنمایدًوًآنًممکنًباش شخصیًبهًبنو 
میًباشد. نداشتهًباشد،ًنسبًاوًثابتًمیًشودًوًمیراثًاوًمال ًمقرِّ

، کان للغیر ماله من بشیء أو المیت علی بدین بأسرهم الورثۀ أقر لو .۲۲  مسألۀ  أقر فإن بعض أنکر و ضهمبع أقر لو و مقبوال 
 نفذ واحداً  المقر کان وأ عدلین یکونا لم ان و بشهادتهما، له للمقر العین کذا و المیت، علی الدین ثبت عدلین وًکانا اثنان
ً به أقر الذي الدین من منه یؤخذ و خاصۀ، حقًنفسه فی المقر إقرار  و مائۀ الترکۀ کانت افإذ الترکۀ، من نصیبه بنسبۀ مثال 

به و بخمسین ألجنبی أحدهما خمسینًفأقر الوارثین من کل نصیب  و مسۀخ المقر نصیب من له المقر أخذ اآلخر کذ 
ً.غیره ال إلیه بالنسبۀ نافذ فإنه اآلخر، أنکر و بشیء ألجنبی أوصی بأنًالمیت الورثۀ بعض أقر إذا فیما الحال کذا و عشرین،

ود.ًوًاگرًبعضیًازًشنمایندًقبولًمیً اقراراگرًتمامًورثهًبهًدینیًبرًمیتًیاًبهًچیزیًازًمالشًبرایًدیگری،ً ـ 22مسأله 
ابتًمیًشودًوًهمچنینًثآنانًاقرارًکنندًوًعادلًباشند،ًدینًبرًمیتً آنانًاقرارًوًبعضیًدیگرًانکارًنمایند،ًپسًاگرًدوًنفر

لهًمیًشود.ًوًاگرًعادلًنباشندًیاًمقرًیکیًباشد،ًاقرارًمقرًد عینًبهًواسطۀًشهادت نافذًاستً قًخودشحرًآنًهاًمالًمقرِّ
ًدینیًراًکهًاقرارًکردهًبهًنسبتًسهمشًازًترکه،ًگرفتهًمیًشود،ًپس نصیبًهرًکدامًازًًواگرًترکهًصدًباشدً وًازًاوًمثال 

ستًبید،ًمقرًلهًازًسهمًمقرًبهًپنجاهًاقرارًنمایدًوًدیگریًاوًراًتکذیبًکن وارثًهاًپنجاهًباشد،ًآنگاهًیکیًازًآنانًبرایًاجنبی
وصیتًکردهً اًرهمچنینًاستًحالًدرًجاییًکهًبعضیًازًورثهًاقرارًنمایندًکهًمیتًبرایًاجنبیًچیزیً وًپنجًمیًگیرد.ًو

ًغیرًاو. استًوًبعضًدیگرًآنًراًانکارًکند،ًکهًاینًاقرارًنسبتًبهًمقرًنافذًاست،ًنه

ً
 تنظیم:

 ارشد حقوق خصوصیرضا چوپانی/ کارشناس

ً
  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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