کتاب القرار
اإلقرار
و هو االخبار الجازم بحق الزم علی المخبر أو بما یستتبع حقاً أو حکماً علیه ،أو بنفی حق له أو ما یستتبعه کقوله :له أو لک
علیً کذاً،أو عندي أو فی ذمتی کذا ،أو هذا الذي فی یدي لفالن ،أو انی جنیت علی فالن بکذا ،أو سرقت أو زنیت و نحو
ذلک مما یستتبعًالقصاص أو الحد الشرعی ،أو لیس لی علی فالن حق ،أو أن ما أتلفه فالن لیس منی و ما أشبه ذلک بأي
لغۀ کان ،بل یصح إقرارًالعربی بالعجمی و بالعکس ،و الهندي بالترکی و بالعکس إذا کان عالماً بمعنی ما تلفظ به فی تلک
اللغۀ ،و المعتبر فیه الجزم بمعنیًعدم إظهار التردید و عدم الجزم به ،فلو قال :أظن أو أحتمل أن لک علیً کذا لیس إقراراًً .
اقرارً،خبرًدادنًجزمیًاستًبهًحقًالزمیًبرًشخصیًکهًخبرًمیًدهدًیاًبهًچیزیًکه حقیًیاًحکمیًراًبرًعلیهًاوًدرًپیً
داردًیاًبهًنفیًحقیًبرایًاوًیاًچیزیًکهًنفیًحقًراًدر پیًداردً،مانندًقولًاو«ً:برایًاوًیاًبرایًتوًبرًمنًچنینًاست»ًیاً«نزدً
منًیاًدرًذمۀًمن چنینًاست»ًیاً«اینًکهًدرًدستمًاستًمالًفالنیًاست»ًیاً«برًفالنیًچنینًجنایتیًایجاد کردم»ًیاً
«دزدیًکردم»ًیاً«زناًکردم»ًوًمانندًاینًهاًـًازًچیزهاییًکهًقصاصًیاًحد ًشرعی در ًپیًداردًـًیاً«منًبرًفالنًکسًحقیً
ندارم»ًیاً«آنچهًراًکهًفالنیًتلفًکردًمالًمن نیست»ًوًآنچهًکهًشباهتًبهًاینًهاًداردًوًبهًهرًلغتی ًکهًباشدً،بلکهًاقرارً
شخصًعربًبه عجمیًوًبرعکسًوًشخصًهندیًبهًترکیًوًبرعکسًدرًصورتیًکهًبهًمعنایًآنچهًکهًدر آنًلغتًبهًآنً
تلفظًنمودهًعالمًباشدً،صحیحًاستً.وًمعتبرًاستًکهًجزمًداشتهًباشد؛ًبه اینًمعنیًکهًاظهارًتردیدًوًعدمًجزمًبهًآنً
ننمایدً،پسًاگرًبگوید«ً:گمانًمیًبرمًیاًاحتمال میًدهمًکهًتوًبرًمنًچنینًچیزیًداری»ًاقرارًمحسوبًنمیًشودً .
مسألۀ  ً.۱یعتبر فی صحۀ اإلقرار بل فی حقیقته و أخذ المقر بإقراره کونه داالً علی االخبار المزبور بالصراحۀ أو الظهور ،فان
احتملًإرادة غیره احتماالً یخل بظهوره عند أهل المحاورة لم یصح ،و تشخیص ذلک راجع إلی العرف و أهل اللسان کسائر
التکلماتًالعادیۀ ،فکل کالم و لو لخصوصیۀ مقام یفهم منه أهل اللسان أنه قد أخبر بثبوت حق علیه أو سلب حق عن نفسه
من غیر تردید کانًإقرارا ،و إن لم یفهم منه ذلک من جهۀ تطرق االحتمال الموجب للتردید و اإلجمال لم یکن إقراراً .
مسأله  1ـ درًصحتًاقرارً،بلکهًدرًحقیقتًآنًوًگرفتنًمقرً،بهًاقرارشًمعتبرًاستًکه باًصراحتًیاًبا ًظهورشًداللت ًبرً
اخبارًمذکورًبنمایدً،پسًاگرًاحتمالًدادهًشودًکهًغیر آنًراًارادهًنمودهًبهًطوریًکهًنزدًاهلًمحاو ًرهً،بهًظهورًآنًاخاللً
واردًمیًکندً،صحیح نیستً.وًدرًتشخیصًآنًبهًعرفًوًاهلًزمانًرجوعًمیًشودً،مانندًسایرًصحبتًهای عادیًمردمً،
پسًهرًکالمیًکهًـًولوًبهًجهتًخصوصیتًمقامًـًاهلًزبانًازًآنًبفهمندًکه بهًثبوتًحقیًبرًاوًیاًسلبًحقیًازًخودشً
بدونًتردیدًخبرًمیًدهدً،اقرارًمیًباشدًوًاگر ًچنینًاخباریًازًآنًفهمیدهًنشودًازًاینًجهتًکهًاحتمالًموجبًتردیدًوً
موجبًاجمال ،درًآنًراهًپیداًکندً،اقرارًنمیًباشد.
مسألۀ  .۲الًیعتبر ًفی ًاإلقرارًصدورهًمنًالمقرًابتداء،أوًکونهًمقصودا ً باإلفادة،بلًیکفی ًکونهًمستفادا ًمنًتصدیقه ًلکالمً
آخر،واستفادته ًمن ًکالمه ً بنوع ًمن ًاالستفادة،کقوله«:نعم»فی ًجواب ًمن ًقال«:لی ًعلیک ًکذا»أو ً «أنت ًجنیت ًعلیً
ُ
ُ
فالن»،وکقوله ًفی ًجواب ًمن ًقال«:استقرضت ًمنًی ًألفاً»أو ً «لی ًعلیک ًألف»«:رددته»أو«أدًیته»،فإنه ًإقرار ًبأصل ًثبوتً
الحق ًعلیه ً ودع ًوی ًمنهًبسقوطه،ومثلًذلکًماًإذاًقال-فی ًجوابًمنًقال«:هذهًالدارًالتی ً تسکنهاًلی»«:-اشترًیتهاً
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منک»،فإن ًاإلخبارًباالشتراءًاعترافًمنهًبثبوتً الملکًلهًودع ًوی ًمنهًبانتقاله ًإلیه.نعم،قدًتوجدًقرائنًعلی ًأن ًتصدیقهً
لکالمً اآلخرًلیس ًحقیقیا،فلم ًیتحقق ًاإلقرار،بلًدخلًفی ًعنوانًاإلنکار،کماًإذاًقالً فی ًجوابًمنًقال«:لی ًعلیک ًألفً
دینار»«:نعم»أو«صدقت»؛معًصدورً حرکاتًمنهًدلتًعلیًأنهًفیًمقامًاالستهزاءًوًالتهکمًوشدةًالتعجبًوًاإلًنکارً .
مسأله  2ـ درًاقرارً،معتبرًنیستًکهًابتداء ًازًمقرًصادرًشودًیاًموردًقصدًوًافادۀًمقر باشدً،بلکهًاگرًازًتصدیقًکالمً
دیگریًتوسطًمقرًاستفادهًشودًوًازًکالمًمقرًبهًنوعی فهمیدهًشودًکفایتًمیًکند؛ًمانندًقولًاو«ً:بلی»ًدرًجوابًکسیً
کهًگفته«ً:برایًمنًبرًتو چنینًاست»ًیاً«توًبرًفالنیًجنایتًکردی»ًوًمانندًقولًاو«ً:ردًکردم»ًیاً«آنًراًاداًکردم»ً
در جوابًکسیًکهًگفته«ً:ازًمنًهزارًقرضًکردی»ًیاً«هزارًبهًمنًبدهکاری»ًزیراًاینًکالم اقراریًاستًبهًاصلًثبوتً
حقًبرًاوًوًادعاییًاستًازًاوًبهًسقوطًآنًحقً.وًمثلًآنًاین استًکهًدرًجوابًکسیًکهًگفته«ً:اینًخانهًایًکهًنشستهً
ایًمالًمنًاست»ًبگوید«ً:آنًرا ازتوًخریدم»ًزیراًاخبارًبهًخریدنًآنً،اعترافًاستًبهًاینًکهًملکًب ًرایًطرفًثابتً
است وًادعاییًاستًازًاوًکهًبهًاوًمنتقلًشدهًاستً.البتهًاگرًقرائنیًوجودًداشتًکهًتصدیق کالمًدیگریًتوسطًاوً،
حقیقیًنباشدً،اقرارًتحققًپیداًنمیًکندً،بلکهًدرًعنوانًانکارًداخل میًشود؛ًمانندًاینًکهًدرًجوابًکسیًکهًگفته«ً:منًازً
توًهزارًدینارًطلبًدارم»ًبگوید« :بلی»ًیاً«تصدیقًمیًکنم»ًباًحرکاتیًکهًداللتًداردًبرًاینًکهًاوًدرًمقامًاستهزاءًوً
ریشخند وًتعجبًشدیدًوًانکارًاستً .
مسألۀ ً.۳یشترط فی المقربۀ أن یکون أمراً لو کان المقر صادقاً فی إخباره کان للمقر له حق اإللزام علیه و مطالبته به ،بأن
یکون ماالًًفی ذمته عیناً أو منفعۀ أو عمالً أو ملکاً تحت یده أو حقاً یجوز مطالبته ،کحق الشفعۀ و الخیار و القصاص ،و حق
االستطراق فی دربًمثال ،و إجراء الماء فی نهر ،و نصیب المیزاب فی ملک ،و وضع الجذوع علی حائط أو یکون نسباً أوجب
نقصاً فی المیراث أو حرماناًًفی حق المقر و غیر ذلک أو کان للمقر به حکم و أثر کاإلقرار بما یوجب الحدً .
مسأله  3ـ درًمقر ًبهً(آنچهًکهًبهًآنًاقرارًشده)ًشرطًاستًکهًامریًباشدًکهًاگرًمقرًدر اخبارشًصادقًبودً،مقرًلهً
(کسیًکهًبهًنفعًاوًاقرارًشده)ًحقًداشتهًباشدًبرًاوًالزامًنموده وًآنًراًمطالبهًنمایدًبهًاینًکهًمقرًبهً،مالًدرًذمهًاوًباشد؛ً
چهًعینًباشدًیاًمنفعتًوًچه عملًیاًملکًتحتًاختیارًاوًوًیاًحقیًکهًمطالبۀًآنًجایزًاستًـًمانندًحقًشفعهًوًحق خیارًوً
حقًقصاصًوًحقًعبورًدرًکوچهًمثالًوًحقًجاریًکردنًآبًدرًنهرًوًنصب کردنًناودانًدرًملکیًوًگذاشتنًچوبًهاًبرً
َ
دیواریًـًیاًن َسبیًباشدًکهًموجبًنقصًدر میراثًیاًمحرومًشدنًدرًحقًمقرًشودًوًغیرًاینًهاً،یاًبرایًمقرًبهً،حکمًوً
اثریًباشد مانندًاقرارًبهًچیزیًکهًموجبًحدًاست.
مسألۀ  ً.۴انما ینفذ اإلقرار بالنسبۀ إلی المقر ،و یمضی علیه فیما یکون ضرراً علیه ،ال بالنسبۀ إلی غیره و ال فیما یکون فیه
نفع له ،فإنًأقرً بأبوة شخص له و لم یصدقه و لم ینکره یمضی إقراره فی وجوب النفقۀ علیه ال فی نفقته علی المقر أو فی
توریثه ً .
مسأله  4ـ اقرارًنسبتًبهًمقرًدرًصورتیًنافذًاستًوًبرًاوًامضاًمیًشودًکهًنسبتًبهًاوًضررًداشتهًباشدً،نهًنسبتًبهًغیرً
اوًوًنهًنسبتًبهًنفعیًبرایًاوً،پسًاگرًاقرارًکندًکه شخصیًپدرًاوًاستً،ولیًآنًشخصًنهًاوًراًتصدیق ًکندًوًنهًانکارً،
اقرارشًدرًوجوب نفقهًبرًآنًشخصًامضاًمیًشودً،نهًدرًوجوبًنفقۀًاوًبرًمقرًیاًدرًارثًبردنًمقرًازًاوً .
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مسألۀ  .۵یصح اإلقرار بالمجهول و المبهم ،و یقبل من المقر و یلزم و یطالب بالتفسیر و البیان و رفع اإلبهام ،و یقبل منه ما
فسره به ،وًألزم « لک عندي شیء  »:یلزم به لو طابق تفسیره مع المبهم بحسب العرف و اللغۀ و أمکن بحسبهما أن یکون
مراداً منه ،فلو قالًلک عندي  »:بالتفسیر فان فسره بأيً شیء صح کونه عنده یقبل منه و إن لم یکن متموالً کهرة مثالً أو
نعل خلق ال یتمول ،و أما لو قالًلم یقبل منه إال إذا کان ما فسره من األموال عرفاً و إن کانت مالیته قلیلۀ جداًً .
مسأله  5ـ اقرارًبهًمجهولًوًمبهمًصحیحًاستًوًازًمقرًقبولًاستًوًملزمًوًمطالبه میًشودًکهًتوضیحًدهدًوًبیانًکندًوً
ابهامًراًبرطرفًنمایدً،وًآنچهًراًکهًتفسیرًنمایدًقبول استًو ًاگرًدرًعرفًوًلغتً،آنچهًراًکهًتفسیر ًکردهًباًمبهمًمطابقتً
داشتهًباشدًوًممکن باشدًکهًبهًحسبًعرفًوًلغتً،همانًمقصودشًباشدً،ملزمًبهًآنًمیًشودً.بناًبرًاینًاًگر بگوید«ً:توً
نزدًمنًچیزیًداری»ًملزمًبهًتفسیرًمیًشودً،پسًاگرًآنًراًبهًهرًچیزیًکه صحیحًباشدًکهًنزدًاوًباشدًتفسیرًنمایدً،ازًاوً
قبولًمیًشودًاگرچهًمالیتًنداشتهًباشد مانندًگربهًمثالًیاًکفشًکهنهًایًکهًمالیتًنداشتهًباشدًوًاماًاگرًبگوید«ً:توًنزدً
منًمالی داری»ًازًاوًقبولًنمیًشودً،مگرًاینًکهًآنچهًکهًتفسیرًکردهًعرفاًازًاموالًباشد؛ًاگرچه مالیتًآنًجداًکمًباشدً .
مسألۀ  .۶لو قالًفان کان المقر به فی الذمۀ سقط حقه بحسب الظاهر إذا کان « لیس لی ما عینت  »:عیًن ألزم به ال
بغیره ،فان لم یصدقه المقر له و قالًفی مقام االخبار عن الواقع ال إنشاء اإلسقاط لو جوزناه بمثله ،و إن کان عیناً کان بینهما
مسلوباً بحسب الظاهر عن کل منهما ،فیبقیًإلی أن یتضح الحال ،و لو برجوع المقر عن إقراره أو المنکر عن إنکاره ،و لو
ادعی عدم المعرفۀ حتی یفسره فان صدقه المقر له وًقال :أنا أیضاً ال أدري فاألقوي القرعۀ و إن کان األحوط التصالح ،و إن
ادعی المعرفۀ و عین أحدهما فان صدقه المقر فذاك و إال فلهًأن یطالبه بالبینۀ ،و مع عدمها فله أن یحلفه ،و إن نکل أو لم
یمکن إحالفه یکون الحال کما لو جهال معا ،فال محیص عن التخلص بماًذکر فیهً .
مسأله  6ـ اگرًبگوید«ً:یکیًازًاینًدوًـًازًآنچهًکهًدرًاختیارشًاستًـًمالًتوًاست»ًیا «توًبرًمنًیاًیکًوزنهًگندمًیاًیکً
وزنهًجوًداری»ًملزمًبهًتفسیرًوًرفعًابهامًمیًشود؛ًپس اگرًتعیینًنمایدًملزمًبهًهمانًمیًشودً،نهًبهًغیرًآنً.پسًاگرًمقرً
لهًاوًراًتصدیقًنکندًو بگوید«ً:آنچهًراًکهًتعیینًکردیًمالًمنًنیست»ًپسًاگرًمقر ًبهًدرًذمهًباشدً،حقشًبه حسبً
ظاهرًساقطًمیًشودًدرًصورتیًکهًدرًمقامًاخبارًازًواقعًباشدً،نهًانشاءًاسقاط؛ اگرچهًانشاءًاسقاطً ًراًباًمانندًچنینًعبارتیً
تجویزًنماییمً.وًاگرًمقر ًبهًعینًباشدً،مربوط بهًآنًدوًنفرًاستً،ولیًبهًحسبًظاهرًازًهرًدویًآنًهاًمسلوبًاستًوًبهً
همان ًحال باقی ًمی ًماند ًتا ًوضعیت ًآن ًروشن ًشود ًولو ًبه ًرجوع ًمقر ًاز ًاقرارش ًیا ًمنکر ًاز ًانکارشً .و اگر ًمقر ًادعایً
ِّ
ندانستنًنمایدًکهًبهًاینًجهتًنمیًتواندًآنًراًتفسیرًکندً،پسًاگرًمقرلهًاو راًتصدیقًکندًوًبگوید«ً:منًهمًنمیًدانم»ً
ِّ
کهًمصالحهًشودً.وًاگرًمقرلهًادعایًدانستنًکندًوً
پسًبنابرًاقویًقرعهًثابتًاست؛ًاگرچهًاحتیاط (مستحب)ًآنًاست ً
یکیًازًآنًهاًرا تعیینًنمایدً،پسًاگرًمقرًاوًراًتصدیقًنمایدً،کهًهمانًاستًوگرنهًحقًداردًازًاوًبینه بخواهدًوًباًنبودًبینهً
حقًداردًاوًراًقسمًبدهدًوًاگرًنکولًکندًیاًقسمًدادنًاوًامکان ًنداشتهًباشدًحالًوًوضعًمانندًآنًاستًکهًهرًدوًندانند؛ً
پسًچارهًایًنیستًازًاینًکهًبه آنچهًکهًذکرًشدً،تخلصًپیداًکنندً .
مسألۀً . 7کما ال یضر اإلبهام و الجهالۀ فی المقر به ال یضران فی المقرً له ،فلو قالًو یلزم بالتعیین فمن عینه یقبل ،و
یکون هو المقرً له ،فان صدقه اآلخر فهو ،و إال تقع المخاصمۀ بینه « الدار التی بیدي ألحد هذین یقبلًو بین من عینه
المقر ،و لو ادعی عدم المعرفۀ و صدقاه فیه سقط عنه اإللزام بالتعیین ،و لو ادعیا أو أحدهما علیه العلم کان القول قولهً
بیمینهً .
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مسأله  7ـ همانًطورًکهًابهامًوًجهالتًدرًمقرًبهًضرریًنداشتندًدرًمقرًلهًهمًضرری ندارندً،پسًاگرًبگوید«ً:اینًخانهً
ایًکهًدرًدستمًاستًملکًیکیًازًاینًدوًنفرًاست» قبولًمیًشودًوًملزمًبهًتعیینًمیًشودً،پسًکسیًراًکهًتعیینًکندً،
ِّ
قبولًاستًوًاوًمقرله میًباشدًوًاگرًآنًدیگریًاوًراًتصدیقًکندًهمانًاستًوگرنهًبینًاوًوًبینًکسیًکهًتوسط مقرًتعیینً
شدهً،مخاصمهًواقعًمیًشودً.وًاگرًادعایًندانستنًکندًوًهرًدوًاوًراًدرًاینًادعا تصدیقًنمایندً،الزامًاوًبهًتعیینًساقطً
میًشودً.وًاگرًهرًدوًیاًیکیًازًآنًهاًبرًاوًادعای علمًنمایندً،قولً،قولًمقرًاستًباًقسمًخوردنش.
مسألۀ  ً.۸یعتبر فی المقر البلوغ و العقل و القصد و اإلختیار ،فال اعتبار بإقرار الصبی و المجنون و السکران ،و کذا الهازل و
الساهی وًالغافل و المکره ،نعم ال یبعد صحۀ إقرار الصبی إن تعلق بماله أن یفعله ،کالوصیۀ بالمعروف ممن له عشر سنینً .
مسأله  8ـ درًمقرً،بلوغًوًعقلًوًقصدًوًاختیارًمعتبرًاست؛ًپسًاقرارًبچهًوًدیوانهًو مستًوًهمچنینًشوخیًکنندهًوًسهوً
کنندهًوًغافلًوًشخصًاکراهًشدهً،اعتبارًنداردً.البته بعیدًنیستًکهًاقرارًبچهًدرًصورتیًکهًبهًچیزی ًکهًحقًداردًآنًراً
انجامًدهدًتعلقًپیداًکند ـًمانندًوصیتًبهًمعروفًازًکسیًکهًدارایًدهًسالًاستًـًصحیحًباشد.
مسألۀ ً .۹إن أقر السفیه المحجور علیه بمال فی ذمته أو تحت یده لم یقبل ،و یقبل فیما عدا المال کالطالق و الخلع
بالنسبۀ إلی الفراقًال الفداء ،و کذا فی کل ما أقر به و هو یشتمل علی مال و غیره لم یقبل بالنسبۀ إلی المال کالسرقۀ ،فیحد
إن أقر بها ،و ال یلزم بأداءًالمال ً .
مسأله  9ـ اگرًسفیهیًکهًمحجورًعلیهًاستًبهًمالیًدرًذمهًاشًیاًزیرًدستشًاقرارًکند ،قبولًنمیًشودً.وًدرًغیرًمالً
مانندًطالقًوًخلعًنسبتًبهًجداییًقبولًمیًشودًـًنهًنسبت بهًفداءًدادنً.وًهمچنینًاستًدرًهرًچیزیًکهًبهًآنًاقرارً
کندًوًمشتملًبرًمالًوًغیرًمال باشدً،کهًنسبتًبهًمالًقبولًنمیًشودًمانندًسرقتً،پسًدرًصورتًاقرارًبهًآنً،حدً
زده میًشودً،ولیًبهًادایًمالًملزمًنمیًشودً .
مسألۀ  .۱۰یقبل إقرار المفلس بالدین سابقاً و الحقا ،لکن لم یشارك المقر له مع الغرماءبتفصیل مرً فی کتاب الحجر ،کما
مرً الکالمًفی إقرار المریض بمرض الموت ،و أنه نافذ إال مع التهمۀ فینفذ بمقدار الثلثً .
ِّ
سًبهًدینًسابقًوًالحقً،قبولًمیًشودً،لیکنًمقرلهًباًطلبکارها شریکًنمیًشودً،بهًتفصیلیًکهًدرً
مسأله  10ـ اقرارًمفل
کتابًحجرًگذشتً.همانًگونهًکهًبحثًدرًاقرار مریضًبهًمرضًموتً،گذشتًوًاینًکهًاینًاقرارًنافذًاستً،مگرًاینًکهً
متهمًباشدً،کهًدر اینًصورتًبهًمقدارًثلثً،نافذًمیًباشد.
مسألۀ ً .۱۱لو ادعی الصبی البلوغ فان ادعاه باإلنبات اختبر ،و ال یثبت بمجرد دعواه ،و کذا إن ادعاه بالسن ،فإنه یطالب
بالبینۀ ،و أما لوًادعاه باإلحتالم فی الحد الذي یمکن وقوعه فثبوته بقوله بال یمین بل معها محل تأمل و إشکالً .
مسأله  11ـ اگرًبچهًادعایًبلوغًکندً،چنانچهًادعایشًبهًروییدنًمویًعانهًباشد ،آزمایشًمیًشودًوًبه ًمجردًادعایًاوً
بلوغًثابتًنمیًشودً.وًهمچنینًاستًاگرًادعایشًبه ًسنًباشدً،کهًبایدًازًاوًمطالبۀًبینهًشودً.وًاماًاگرًادعایشًبهًاحتالمً
باشدًدرًحدیًکهًوقوع آنًممکنًباشدً،ثبوتًآنًباًگفتۀًاوًبدونًقسمً،بلکهًباًقسمً،موردًتأملًوًاشکالًاست.
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مسألۀ ً.۱۲یعتبر فی المقر له أن یکون له أهلیۀ اإلستحقاق ،فلو أقر لدابۀ بالدین لغا ،و کذا لو أقر لها بملک ،و أما لو أقر لهاً
أو لهذا مریداً به ذلک فالظاهر أنه یقبل و یحکم بمالکیۀ مالکها « ،هذا الجل مختص بهذا الفرس  »:باختصاصها بجل و
نحوه کأن یقولًکما أنه یقبل لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسۀ و نحوها بمال خارجی أو دین ،حیث ان
المقصود منه فی التعارفًاشتغال ذمته ببعض ما یتعلق بها من غلۀ موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به لمصالحها و نحوهاً .
ِّ
درًمقرلهًمعتبرًاستًکهًدارایًاهلیتًاستحقاقًباشدً،پسًاگرًبرای چهارپاییًاقرارًبهًدینًنمایدًلغوًاستً.وً
مسأله . 12
ُ
اماًاگرًبرایًآنًاقرارًبهًاختصاصشًبهًجل ًوًمانندًآنًبنمایدًمثلًاینًکهً
همچنینًاگرًبرایًچهارپاًاقرارًبهًملکًنمایدً.و
بگویدُ «ً:
اینًجل مختصًبهًاینًاسبًاست»ًیاً«برایًاینًاسبًاست»ًدرًحالیًکهًقصدشًهمانًاختصاص باشدً،ظاهرً
آنًاستًکهًقبولًاستًوًحکمًبهًمالکیتًمالکًآنًمیًشودً،چنانًکهًاگرًبرای مسجدًیاًزیارتگاهًیاًمقب ًرهًیاًکاروانسراًیاً
مدرسهًوًمانندًاینًهاًبهًمالًخارجیًیاًبهًدینی اقرارًنمایدًقبولًمیًشود؛ًزیراًمقصودًازًآنًدرًع ًرفً،مشغولًشدنًذمهًاشً
استًبه بعضیًازًچیزهاییًکهًبهًآنًهاًتعلقًداردً،ازًقبیلًغلۀًموقوفاتًیاًچیزًنذریًیاًآنچهًکه برایًمصالحًآنًهاًبدانً
وصیتًشدهًوًمانندًآنًهاً .
مسألۀ  .۱۳لوًکذبًالمقرًلهًالمقرًفیًإقراره،فإنًکانًالمقرًبهًدیناًًأوًحقاً لمًیطالبًبهًالمقر،وفرغتًذمتهًفیًالظاهر،وًإنً
کانًعیناً ًکانتًمجهولةً المالکًبحسبًالظاهر،فتبقی ًفی ًید ًالمقر ًأوًالحاکمًإلی ًأنًیتبیًن ًمالکها.هذاً بحسبًالظاهر.وً
أماًبحسبًالواقعًفعلیًالمقرً-بینهًوبینًاهّٰللًتعالی-تفرًیغًذمتهً منًالدین،وتخلیصًنفسهًمنًالعینًبا ًإلیصالًإلیًالمالکًوً
إنًکانًبدسهًفیً أمواله،ولوًرجعًالمقرًلهًعنًإنکارهًیلزمًالمقرًبالدفعًمعًبقائهًعلیًإقراره،وإالً ففیهًتأملً .
ِّ
اگرًمقرلهً،اقرارًمقرًراًتکذیبًنمایدً،چنانچهًموردًاقرارًدینًیاًحقًباشد آنًچیزًازًمقرًمطالبهًنمیًشودًوًذمهً
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اشًبهًحسبًظاهرًفارغًمیًشودً.وًاگرًعینًباشدًبه حسبًظاهر ًمجهولًالمالکًمیًباشدً،پسًدرًدستًمقر ًیاًحاکمً
باقیًمیًماندًتاًمالکش معلومًشودً.اینًبهًحسبًظاهرًاستًوًاماًبهًحسبًواقعً،پسًبرًمقر ًاستًکهًبینًخودًو خداوندً
تعالیًذمهًاشًراًازًدینًفارغًنمایدًوًخودشًراًباًرساندنًعینًبهًمالکًـًهرًچند کهًآنًراًمخفیانهًدرًداخلًاموالًاوًقرارً
ِّ
بدهدًـًخالصًنمایدً.وًاگرًمقرلهًازًانکارش رجوعًکندً،برًمقر ًدرًصورتیًکهًبرًاقرارشًباقیًباشدً،الزمًاستًکهًآنًراً
بپردازدًوگرنه درًآنًتأملًاست.
مسألۀ  .۱۴لوًأقرًبشیءًثمًعقبهًبماًیضادهًوینافیه،یؤخذًبإقرارهًویلغیً ماًینافیه،فلوًقال«:لهًعلیًًعشرة،الًبلًتسعة»یلزمً
بالعشرة.ولوًقال«:لهً علیًًکذا،وًهوًمنًثمنًالخمرًأوًبسببًالقمار»یلزمًبالمالًوالًیسمعًمنهًماًعقًبه.وکذاًلوًقال«:عن ًدیً
ودیعة ًوًقدًهلکت»،فإن ًإخباره ًبتلفهاًینافی ً قوله«:عن ًدی»الظاهر ًفی ًوجودهاًعنده.نعم،لوًقال«:کانت ًلهًعن ًدی ً ودیعة ًوً
قدًهلکت»فالًتنافیًبینهما،وًهوًدع ًویًالًبدًمنًفصلهاًعلیً الموازًینًالشرعیةً .
مسأله  . 14اگرًبهًچیزیًاقرارًکندً،سپسًپشتًسرًآنًضدًوًمنافیًآنًراًبیاوردً،به اقرارشًگرفتهًمیًشودًوًمنافیًآنً
لغوًمیًباشدً،پسًاگرًبگوید«ً:اوًبرًمنًدهًعددًفالن چیزًراًداردً،نهًدهًعددًنداردًبلکهًنهًعددًدارد»ًملزمًبهًدهًمیًباشدً.
وًاگرًبگوید«ً:اوًبرًمن چنینًداردًوًآنًازًثمنًشرابًیاًبهًسببًقمارًاست»ًملزمًبهًمالًمیًشودًوًآنچهًراًکه پشتًسرًآنً
آوردهًمسموعًنمیًباشدً.وًهمچنینًاستًاگرًبگوید«ً:نزدًمنًودیعهًایًاست ًوًآنًازًبینًرفتهًاست»؛ًزیراًاخبارًاوًبهًازً
بینًرفتنًآنًمنافیًقولشًاستًکهًگفتً«نزد منًاست»ًکهًاینًجملهًظاهرًاستًدرًاینًکهًنزدًاوًوجودًداردً،ولیًاگرً
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بگوید«ً:برایًاو نزدًمنًودیعهًایًبودًوًازًبینًرفت»ًمنافاتیًبینًآنًهاًنمیًباشدًوًآنًادعاییًاستًکهًباید برًطبقً
موازینًشرعیً،فیصلهًدادهًشود.
مسألۀ ً.۱۵لیسًاالستثناءًمنًالتعقیبًبالمنافی،بلًیکونًالمقرًبهًماًبقیً بعدًاالستثناءًإنًکانًمنًالمثبت،ونفسً
المستثنیًإنًکانًمنًالمنفی،فلوًقالً ً:
«هذهًالدارًالتیًبی ًدیًلزًیدًإالالقبةًالفالنیة»کانًإقراراًبماًعداها،ولوًقالً ً:
«لیسًلهًمنًهذهًالدارًإالالقبةًالفالنیة»کانًإقراراًبها.هذاًإذاًکانًاإلخبارً متعلقاًبحقًالغیرًعلیه.وًأماًلوًکانًمتعلقاًبحقًهً
علیًالغیرًکانًاألمرًبالعکس ً،فلوًقال«:لیًهذهًالدارًإالالقبةًالفالنیة»کانًإقراراًبالنسبةًإلیًنفیًحقهًعنً القبة،فلوًادعیً
بعدهًاستحقاقًتمامًالدارًلمًیسمعًمنه،ولوًقال«:لیسًلیًمنً هذهًالدارًإالالقبةًالفالنیة»کانًإق ًراراًبعدمًاستحقاقًماًعداً
القبةً .
مسأله  . 15استثناً،ازًقبیلًآوردنًچیزًمنافیًبعدًازًاقرارًنمیًباشدً،بلکهًموردًاقرار چیزیًاستًکهًبعدًازًاستثناًباقیًمیً
ماندً،اگرًاستثناًازًمثبتًباشد؛ًوًخودًمستثنیًاست اگرًازًمنفیًباشد؛ًپسًاگرًبگوید«ً:اینًخانهًای ًکهًدستمًاستًمالً
زیدًاستًمگرًفالن اتاق»ًاقرارًبهًغیرًازًآنًاتاقًاستًوًاگرًبگوید«ً:اوًدرًاینًخانهًچیزیًنداردًمگرًفالن اتاق»ًاقرارًبهً
اتاقًمیًباشدً.اینًدرًصورتیًاستًکهًاخبارًبهًحقًدیگریًکهًبرًاوًتعلق داردًباشدًوًاماًاگرًمتعلقًبهًحقًخودشًبرً
دیگریًباشدًامرًعکسًآنًاست؛ًپسًاگر بگوید«ً:اینًخانهًمالًمنًاستًمگرًفالنًاتاق»ًاقرارًاستًبهًاینًکهًحقیًبرً
آنًاتاقًندارد ،پسًاگرًبعدًازًآنًادعاًکندًکهًتمامًخانهًراًاستحقاقًداردً،مسموعًنمیًباشدً.وًاگرًبگوید« :برایًمنًچیزیً
ازًاینًخانهًنیستًمگرًفالنًاتاق»ًاقرارًاستًبهًاینًکهًغیرًازًاتاقًرا استحقاقًنداردً .
مسألۀ  .۱۶لو أقر بعین لشخص ثم أقر بها لشخص آخر کما إذا قالًله ،و أغرم للثانی بقیمتهاً .
مسأله ً . 16اگرًعینیًراًبرایًشخصیًاقرارًکندًسپسًآنًراًبرایًشخصًدیگریًاقرار نمایدً،مانندًاینًکهًبگوید«ً:اینً
خانهًمالًزیدًاست»ًسپسًبگوید«ً:مالًعمروًاست»ًحکم میًشودًکهًمالًاولیًاستًوًبهًزیدًدادهًمیًشودًوًقیمتًآنًراً
(هم)ًبرایًدومی غرامتًمیًکشدً .
مسألۀ  .۱۷من األقاریر النافذة اإلقرار بالنسب کالبنوة و األخوة و نحوهما ،و المراد بنفوذه إلزام المقر و أخذه بإقراره بالنسبۀ
إلی ماًعلیه من وجوب إنفاق و حرمۀ نکاح أو مشارکته معه فی إرث أو وقف و نحو ذلک و أما ثبوت النسب بینهما بحیث
یترتب جمیعًآثاره ففیه تفصیل ،و هو أنه إن کان اإلقرار بالولد و کان صغیراً غیر بالغ یثبت به ذلک إن لم یکذبه الحس و
العادة -کاإلقرار ببنوةًمن یقاربه فی السن بما لم یجر العادة بتولده من مثله -و ال الشرع -کإقراره ببنوة من کان ملتحقاً
بغیره من جهۀ الفراش و نحوه -و لمًینازعه فیه منازع فینفذ إقراره ،و یترتب علیه جمیع آثاره ،و یتعدي الی أنسابهما ،فیثبت
به کون ولد المقر به حفیداً للمقر ،و ولد المقرًأخاً للمقر به ،و أبیه جده ،و یقع التوارث بینهما ،و کذا بینًًأنسابهما بعضهم مع
بعض ،و کذا الحال لو کان کبیراً و صدق المقر مع الشروط المزبورة ،و ان کان اإلقرار بغیر الولد و ان کان ولدًولد فان کان
المقر به کبیراً و صدقه أو صغیراً و صدقه بعد بلوغه مع إمکان صدقه عقالً و شرعاً یتوارثان ان لم یکن لهما وارث معلومً
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محقق ،و ال یتعدي التوارث الی غیرهما من أنسابهما حتی أوالدهما ،و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقق غیر مصدق
له ال یثبتًبینهما النسب الموجب للتوارث إال بالبینۀً .
ُ
ازًاقرارهاییًکهًنافذًمیًباشدً،اقرارًبهًنسبًمانندًبنوتًوًاخوتًوًمانند اینًهاًمیًباشدً.و ًمنظورًازً«نفوذً
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اقرار»ً،الزامًمقر ًوًگرفتنًاوًبهًاقرارشًاستًنسبتًبه آنچهًکهًبرًضررًاوًاستً:ازًوجوبًنفقهًدادن ًوًحرمتًازدواجًیاً
مشارکتًاوًباًمقرًدر ارثًیاًوقفًوًمانندًاینًهاً.وًاماًثبوتًنسبتًبینًآنًهاًبهًطوریًکهًجمیعًآثارًبرًآن مترتبًشودً،
دارایًتفصیلًاستًوًتفصیلًآنًاینًاستًکهًاگرًاقرارًبهًفرزندًباشدًوًاو صغیرًغیرًبالغًباشدً،باًاقرارًثابتًمیًشودًبهًشرطً
اینًکهًحسًوًعادتً،آنًراًتکذیب ًننمایدًمانندًاقرارًبهًبنوتًکسیًکهًدرًسنً،نزدیکًاوًاستًکهًبهًطورًعادیًتولدًاوًازً
مثل اوًممکنًنیستًوًبهًشرطًاینًکهًشرعًمقدسً،آنًراًتکذیبًننمایدًمانندًاقرار ًاوًبهًبنوت کسیًکهًازًجهتًفراشًوً
مانندًآنًبهًدیگریًملحقًمیًباشدًوًبهًشرطًاینًکهًکسیًدرًآن باًاوًمنازعهًنکندً،پسًدرًاینًصورتًاقرارشًنافذًمیً
باشدًوًجمیعًآثارًبرًآنًمترتب استًوًبهًانسابًآنًهاًتعدیًمیًکند؛ًپسًباًآنًثابتًمیًشودًکهًفرزند ً«مقر ًبه»ًنوۀًمقرً
ًبرادرًمقربهًوًپدرًاوًجد ِّ
ِّ
ًمقربهًمیًباشدًوًارثًبردنًازًهمدیگرًبینًآنًهاًواقع میًشودًوًهمچنینًبینًانسابً
و فرزندًمقر
آنًهاًبعضیًازًایشانًباًبعضیًدیگرً.وًهمچنینًاستًحال اگرً«مقرًبه»ًبالغًباشدًوًمقرًراًباًشرایطًمذکورًتصدیقًنمایدً.وً
اگرًاقرارًبهًغیرًفرزند باشدًـًحتیًاگرًفرزندًفرزندًباشدًـًپسًاگرًمقرًبهًبزرگًباشدًوًمقرًراًتصدیقًکندًیا کوچکًباشدًولیً
بعدًازًبلوغشًاوًراًتصدیقًنمایدًوًشرعا ًوًعقال ًممکنًباشدًکهًراست باشدً،ازًهمدیگرًارثًمیًبرند ًدرًصورتیًکهًآنًهاً
وارثًمعلومًوًمحققی ًنداشتهًباشند ،ولیًتوارثًبهًغیرًآنًهاًازًانسابشانًحتیًاوالدشانًتعدیًنمیًکندً.وًدرًصورتیً
که تصدیقًنشودًیاًوارثًمحققیًوجودًداشتهًباشدًکهًاوًراًتصدیقًنکندً،نسبیًکهًموجب توارثًبینًآنًهاًشودً،ثابتًنمیً
شودًمگرًاینًکهًبینهًبرًآنًاقامهًشود.
مسألۀ  ً.۱۸لو أقر بولد صغیر فثبت نسبه ثم بلغ فأنکر لم یلتفت إلی إنکارهً .
مسأله  18ـ اگرًبهًفرزندًصغیریًاقرارًنمایدًوًنسبًاوًثابتًشودً،سپسًبعدًازًبلوغ انکارًکندً،بهًانکارًاوًتوجهًنمیًشودً .
مسألۀ  .۱۹لو أقر أحد ولدي المیت بولد آخر له و أنکر اآلخر لم یثبت نسب المقرً به ،فیأخذ المنکر نصف الترکۀ ،و المقرً
ثلثهاًبمقتضی إقراره ،و المقرً به سدسها ،و هو تکملۀ نصیب المقر و قد تنقص بسبب إقرارهً .
مسأله  . 19اگرًیکیًازًدوًفرزندًمیتً،اقرارًکندًکهًمیتً،فرزندًدیگریًداردً،ولیکن فرزندًدیگرًمیت ًاوًراًانکارًنمایدً،
نسبًمقرًًبهًثابتًنمیًشودً،پسًمنکرً،نصفًترکهًراًو مقرً،بهًمقتضایًاقرارشً،یکًسومًآنًراًوًمقرًًبهًیکًششمًآنًراً
میًگیردًکهًتتمۀًسهمًمقرً استًکهًبهًسببًاقرارشًکمًشدهًاست.
مسألۀ  .۲۰لو کان للمیت اخوة و زوجۀ فأقرت بولد له کان لها الثمن و الباقی للولد ان صدقها االخوة ،و ان أنکروا کان لهم
ثالثۀًأرباع ،و للزوجۀ الثمن ،و باقی حصتها للولدً .
مسأله  20ـ اگرًمیتًچندًبرادرًوًهمسریًداشتهًباشدًآنگاهًاینًهمسرًاقرارًبهًفرزندی برایًاوًنمایدًهشتًیکًترکهًمالً
همسرًوًبقیهًمالًفرزندًاستًدرًصورتیًکهًبرادران ،همسرًراًتصدیق ًنمایندً.وًاگرًانکارًنمایندًآنًهاًسهًچهارمًوًهمسرً
هشتًیکًمیًبردًو بقیۀًحصۀًزنًمالًفرزندًاست.
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مسألۀ  .۲۱لو مات صبی مجهول النسب فأقر شخص ببنوته فمع إمکانه و عدم منازع له یثبت نسبه و کان میراثه لهً .
مسأله  21ـ اگرًبچهًایًکهًنسبشًمجهولًاستًبمیردً،پسًشخصیًبهًبنوتًاوًاقرار نمایدًوًآنًممکنًباشدًوًمنازعیً
نداشتهًباشدً،نسبًاوًثابتًمیًشودًوًمیراثًاوًمال ِّ
مقرمیًباشدً .
مسألۀ  .۲۲لو أقر الورثۀ بأسرهم بدین علی المیت أو بشیء من ماله للغیر کان مقبوال ،و لو أقر بعضهم و أنکر بعض فإن أقر
اثنان وًکانا عدلین ثبت الدین علی المیت ،و کذا العین للمقر له بشهادتهما ،و ان لم یکونا عدلین أو کان المقر واحداً نفذ
إقرار المقر فی حقًنفسه خاصۀ ،و یؤخذ منه من الدین الذي أقر به مثالً بنسبۀ نصیبه من الترکۀ ،فإذا کانت الترکۀ مائۀ و
نصیب کل من الوارثین خمسین ًفأقر أحدهما ألجنبی بخمسین و کذبه اآلخر أخذ المقر له من نصیب المقر خمسۀ و
عشرین ،و کذا الحال فیما إذا أقر بعض الورثۀ بأنًالمیت أوصی ألجنبی بشیء و أنکر اآلخر ،فإنه نافذ بالنسبۀ إلیه ال غیرهً .
مسأله  22ـ اگرًتمامًورثهًبهًدینیًبرًمیتًیاًبهًچیزیًازًمالشًبرایًدیگریً،اقرار نمایندًقبولًمیًشودً.وًاگرًبعضیًازً
آنانًاقرارًوًبعضیًدیگرًانکارًنمایندً،پسًاگرًدوًنفر آنانًاقرارًکنندًوًعادلًباشندً،دینًبرًمیتًثابتًمیًشودًوًهمچنینً
ِّ
آنًهاًمالًمقرلهًمیًشودً.وًاگرًعادلًنباشندًیاًمقرًیکیًباشدً،اقرارًمقرًدرًحقًخودش نافذًاستً
عینًبهًواسطۀًشهادت
وًازًاوًمثال ًدینیًراًکهًاقرارًکردهًبهًنسبتًسهمشًازًترکهً،گرفتهًمیًشودً،پس اگرًترکهًصدًباشدًو ًنصیبًهرًکدامًازً
وارثًهاًپنجاهًباشدً،آنگاهًیکیًازًآنانًبرایًاجنبی بهًپنجاهًاقرارًنمایدًوًدیگریًاوًراًتکذیبًکندً،مقرًلهًازًسهمًمقرًبیستً
وًپنجًمیًگیردً.و همچنینًاستًحالًدرًجاییًکهًبعضیًازًورثهًاقرارًنمایندًکهًمیتًبرایًاجنبیًچیزیً ًرا وصیتًکردهً
استًوًبعضًدیگرًآنًراًانکارًکندً،کهًاینًاقرارًنسبتًبهًمقرًنافذًاستً،نه غیرًاوً .
ً
تنظیم:
رضا چوپانی /کارشناسارشد حقوق خصوصی

ً
→ 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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