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القضاءکتاب   

 

ضاء  صب الق شرائط اآلتیة. ومن صب الجلیلة، الثابتة من قبل اهّٰلل  و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بال من المنا
المعصومین علیهم السالم، ومن قبلهم للفقیه الجامع للشرائط  تعالی للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، ومن قبله لألئّمة 

 وعن أمیر المؤمنین علیه السیییالم أّ ه  ،«أّن القاضیییی علی ریییفیر  هّنم»عظیم، و قد ورد: ال یخفی أّن خطره و  اآلتیة.
اّتقوا »وعن أبی عبداهّٰلل علیه السییالم: ، «یا رییریق قد  لسییل مجلسییال ال یجلسییه واّل بی أو وصییّی  بّی أو رییقّی »قال:

سلمین؛ عالم الحکومة،فإّن الحکومة وّ ما هی لإلمام ال ضاء العادل فی الم صّی  بی بالق من حکم »،وفی روایة:«لنبی أو و
 مرتین من  ار حّتٰی یقضییی بین  لسییان القاضییی بین »، وفی اخری:«فقد کفر-عّزو ّل -درهمین بغیر ما أ زل اهّٰلل فی 

القضیییار أربعة: ةالةة فی النار وواحد فی »لسیییالم قال:أبی عبداهّٰلل علیه ا ، وعن «الناس؛فإّما فی الجّنة،و وّما فی النار
ضٰی  ضٰی بجور و هو ال یعلم فهو فی النار،  الجّنة،ر ل ق ضٰی بالحّق و هو  بجور و هو یعلم فهو فی النار، ور ل ق ور ل ق

بالحّق و هو یعلم  نار،ور ل قضیییٰی  الفتوی یلحقه خطر الفتوی ولو کان موقوفال علی «.فهو فی الجّنة ال یعلم فهو فی ال
،ففی  مالئکة الرحمة و  من أفتی الناس بغیر علم وال هدیل من اهّٰلل، لعنه»الصیییحیق قال أبو  عفر علیه السیییالم:  أیضیییال

 «.مالئکة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتیاه

 کتاب قضا

منصب قضاوت  آید. ومی طی کهو آن حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرای
طرف او  و ازصلی الله علیه و آله وسلماست که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر ای از مناصب جلیله

می آید  و از طرف آنان برای فقیه جامع شوورایطی که شوورایط  علیهم السوو مبرای ائمۀ معصووومین 
 وارد شوودا اسووتثابت اسووت. و می ی نماند که قضوواوت شوو

ً
قاضووی به »که:  أن بزرگی دارد و تحقیقا

ای شوورید در » اسووت که فرمود:علیه السوو مو از امیرالمؤمنین «. درسووتی در پرتهاا جهنم قرار دارد
علیه و از امام صادق «. می نشیند که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آن جاای جایهاهی نشسته

س م ست که:  ال سید زیرا حکومت فقط برای»ا ضاوت و در  از حکومت بتر ست که عالم به ق امامی ا
کسی »و در روایتی است که: «. وصی پیغمبر است میان مسلمین عدالت گستر است، برای پیغمبر یا

شدا  که در دو درهم به غیر آنچه که خدای  کافر 
ً
ستعّزوجّل نازل فرمودا حکم نماید تحقیقا و در «. ا

زبان قاضی بین دو شعله از آت  است تا این که بین مردم قضاوت کند پس » روایت دیهری است که:
 قاضی ها چهار قسم»است که فرمود: علیه الس مو از امام صادق «. است و یا در آت  یا در بهشت

کند و می ردی که به ظلم قضاوتباشد: ممی در آت  و یک قسم در بهشتها آن قسم باشند سهمی
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ضاوتمی آن که حال ست و مردی که به ظلم ق نمی داند  کند و حال آن کهمی داند، این مرد در آت  ا
ضاوت ست و مردی که به حق ق نمی داند پس این مرد در  کند و حال آن کهمی پس این مرد در آت  ا

و «. می داند پس این مرد در بهشت است ال آن کهکند و حمی آت  است و مردی که به حق قضاوت
باشوود، پس در حدیص صووحید می هم به آن ملحق اگر قضوواوت بر فتوا توقد داشووته باشوود، خطر فتوا

برای مردم به غیر علم و هدایت الهی فتوا دهد،  کسووی که»فرمودا: علیه السوو ماسووت که امام باقر 
سی که به فتوای او عمل کردا، به او ملحق  او را لعنتم ئکۀ رحمت و م ئکۀ عذاب  می کنند و گناا ک

 «.است

أهله،فلو لم یر  فسییه مجتهدال عادالل  امعال  . یحرم القضییاء بین الناس ولو فی ایریییاء الحقیرر وما لم یکن من 1مسییةلة 
فی  ته،ویجب کفایةل علی أهله،و قد یتعّین وما لم یکن تصیییّدیه و ون اعتقد الناس أهلی لشیییرائط الفتیا و الحکم،حرم علیه 

 البلد أو ما یقرب منه مّما ال یتعّسر الرفع ولیه من به الکفایة.

و در صورتی که اهل آن نباشد، . 1مسأله  و ولو در چیزهای کوچک  حرام است؛ پس  قضاوت بین مردم 
تصووّدی آن بر او حرام اسووت؛  بیند،نمی کم نمودناگر خود را مجتهد عادل و جامع شوورایط فتوا و ح

طور ک ایی واجب است؛ و گاهی وجوب  اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند. و بر اهل آن به
آن شووهر یا در نزدیک آن که بردن مرافعه به آن جا  شووود و آن در صووورتی اسووت که درمی آن متعین

 فی کسی نباشد.مشکل نباشد، به اندازۀ کا

 المترافعان أو الناس.  ال یتعّین القضاء علی الفقیه وما کان من به الکفایة ولو اختاره. ۲مسةلة 

ولو این که هر  کندنمی قضاوت بر فقیه در صورتی که به اندازۀ ک ایت کسی باشد تعین پیداوو  2مسأله 
 دو طرف مرافعه یا مردم، او را اختیار نمایند.

ترکه مع و ود من به الکفایة؛لما فیه من الخطر  . یستحّب تصّدی القضاء لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه،وایولی ۳مسةلة 
 و التهمة.

قضاوت مستحب  برای کسی که به خودش اطمینان دارد که به وظای   قیام نماید، تصّدیو  3مسأله 
 دارای خطر و تهمت است. است، ترک آن بهتر است، زیرااست. و با وجود کسی که به او ک ایت 
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،وما أخذ -القضییاء من لم یجتمع فیهم رییرائط أی-. یحرم الترافع ولی قضییار الجور۴مسییةلة   فلو ترافع ولیهم کان عاصیییال
،وفی  ف استیفاء حّقه علی الترافع ول بحکمهم حرام وما کان دینال

ّ
وما کان  یهم،فال یبعد  وازه،سّیما العین ورکال واّلوما توق

ف ملک علی الحلف کامبال  از.
ّ
 فی ترکه حرج علیه،وکذا لو توق

و یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت.  4مسأله  و حرام است؛  بردن مرافعه نزد قضات جور  نیستند 
کم آنان گرفته در صورتی که دین ح برد معصیت کار است و آنچه را که بهها آن پس اگر مرافعه را نزد

اسووتی ای حق  بر مرافعه نزد آن ها، توقد  باشوود حرام اسووت و در عین، اشووکال اسووت، مهر این که
 اگر در ترک آن برای  حرج باشد بعید نیست. و  داشته باشد، که در این صورت، جواز آن

ً
میصوصا

 بر قسم دروغ باشد جایز است.این صورت و متوقد  همچنین اگر استی ای آن و در

،و ون کان ایولی الترک مع الغنی،ویجوز  . یجوز لمن لم یتعّین علیه القضاء االرتزاق من بیل المال ولو ۵مسةلة  کان غنّیال
کان  یه وما  نه عل خذ  مع تعّی ّما أ کان ایقوی  وازه.و أ کال؛و ون  ّیال ال یخلو من ورییی ،ومع کو ه غن تا ال عل من ال مح ج

ولو کان محتا ال یةخذ الجعل أو ای ر علی بعض  المتخاصیییمین أو أحدهما،فایحول الترک حّتی مع عدم التعّین علیه، 
 المقّدمات.

سأله  ست، ارتزاق از بیت المال اگرچه . 5م ضاوت بر او متعین نی سی که ق شد جایز  برای ک بی نیاز با
او متعین باشد در صورت نیازش جایز  ترک آن بهتر است. و اگر براست؛ هر چند در صورت بی نیازی 

نیست؛ اگرچه اقوی جواز آن است. اما گرفتن جعل از دو  است، ولی اگر بی نیاز باشد خالی از اشکال
آن ها، در صوووورت عدم تعّین بر او، احوو ووجوبیر ترک آن اسوووت. و اگر  طرف میاصووومه یا یکی از

 باید جعل یا مزد را برای بعضی از مقدمات قضاوت بهیرد. محتاج باشد،

ف التوّصل ولی حّقه علیها  از للدافع  . أخذ الررور ووعطاؤها حرام ون توّصل بها ولی الحکم له ۶مسةلة 
ّ
بالباطل.  عم، لو توق

ف التوّصل ولیه و ون حرم علی 
ّ
وایحول الترک،بل ال یخلو  علیها؟قیل: عم،  اآلخذ.وهل یجوز الدفع وما کان محّقال ولم یتوق

 بین أن یکون الرری بعنوا ه أو بعنوان -فی  میع ملک-صاحبها؛ من غیر فرقمن قّور.ویجب علی المرتشی وعادتها ولی 
 الهبة أو الهدّیة أو البیع المحاباتی و حو ملک.

باطل حکم  به خاطر آن برای رشوووا دهندا بهگرفتن و دادن رشوووا اگر برای این باشوود که  . 6مسووأله 
شوا شد، برای ر سیدن به حق ، متوقد بر آن با ست، ولی اگر ر ست، اما  نماید حرام ا دهندا جایز ا

محق باشوود و رسوویدن به حق   باشوود. و آیا پرداخت رشوووا در صووورتی کهمی برای گیرندۀ آن حرام
ست؟ ب شد جایز ا شوا نبا ضی گ ته اند:متوقد بر دادن ر ست،  ع بلی، ولی احوو ووجوبیر ترک آن ا

صوواحب  بر رشوووا گیرندا واجب اسووت. و در تمام این ها  باشوود و اعادۀ آن بهنمی بلکه خالی از قوت
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رشوووا باشوود یا به عنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند این ها،  بین این که رشوووا دادن به عنوان
 کند.نمی فرقی

کشییهادر الولد علی و الده و الخصییم علی  . قیل: من ال یقبل رییهادته لشییخ  أو علیه ال ینفذ حکمه کذلک، ۷مسییةلة 
 قبول رهادته. خصمه.وایقوی  فومه و ون قلنا بعدم 

حکم او هم به  شودنمی بعضی گ ته اند: کسی که شهادت  به ن ع شیصی یا علیه او قبول.  7مسأله 
صورت نافذهم شمن برنمی ین  شهادت فرزند علیه پدرش و د شد، مانند  شمن . ولی اقوی ن وذ  با د

 آن است اگرچه قائل باشیم که شهادت او مورد قبول نیست.

الواقعة وحکم علی موازین القضاء،ال یجوز لهما  . لو رفع المتداعیان اختصامهما ولی فقیه  امع للشرائط،فنظر فی ۸مسةلة 
الجواز. عم،لو  للحاکم الثا ی النظر فیه و قضه،بل لو تراضی الخصمان علی ملک فالمّتجه عدم  لرفع ولی حاکم آخر،ولیس ا

کا ل -کةن اّدعی عدم ا تهاده أو عدالته حال القضاء- اّدعی أحد الخصمین:بةّن الحاکم ایّول لم یکن  امعال للشرائط 
لو کان مخالفال  لثا ی النظر فیها،فإما ةبل عدم صلوحه للقضاء  قض حکمه،کما یجوز النقض ا مسموعة یجوز للحاکم 

 لضروری الفقه؛بحیث لو تنّبه ایّول یر ع بمجّرده لظهور غفلته. 

 اّدعی خطةه فی ا تهاده. و أّما النقض فیما یکون  ظریال ا تهادیال فال یجوز،وال تسمع دعوی المّدعی ولو 

واقعه نظر نمود و  اگر دو طرف دعوی، میاصمه شان را نزد فقیه جامع شرایط بردند و او در.  8أله مس
را نزد حاکم دیهر ببرند و  بر اسووواو موازین قضووواوت حکم کرد، برای طرفین جایز نیسوووت که دعوی

این راضوووی شووووند طرف میاصووومه بر  حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد، بلکه اگر هر دو
کند که حاکم اول جامع شرایط نبود ووو م ل این  مّتجه عدم جواز است. البته اگر یکی از دو خصم، ادعا

و ادعای  مسموع است و برای حاکم دوم  که ادعا کند که اجتهاد یا عدالت را در حال قضاوت نداشته 
ص حّیت ا جایز است که در آن نظر نماید، شود، حکم او را نقضپس اگر عدم  ضاوت ثابت   و برای ق

و به طوری که اگر اولی تنّبه  نماید، چنان کهمی نقض حکم او در صورتی که میالد ضرورت فقه باشد 
نقض  باشد. و امامی شود ووو جایزمی گردد زیرا غ لت  آشکارمی کند به مجرد آن از حکم خود بر پیدا

نیسووت؛ اگرچه  باشوود و ادعای مدعی مسووموعنمی هادی اش بودا، جایزآن در جایی که طبق نظر اجت
 ادعا کند که در اجتهادش خطا نمودا است.

 علیه أو الشهادر،یعتبر أن یکون راهدین عدلین. . لو افتقر الحاکم ولی متر م لسماع الدعوی أو  واب المّدعی ۹مسةلة 
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سأله  شنیدن دعو  . 9م شهادت، محتاج به علیهمدعیی یا جواب اگر حاکم به خاطر  شد،  یا  مترجم با
 معتبر است که مترجم دو شاهد عادل باشند.

ذلک ناسبیوما  یص ات القاض یالقول:ف  

 ص ات قاضی و آنچه که مناسب آن است

 ةیر،وطهارر المولد،وایعلمواال تهاد المطلق،والذکور   مان،والعدالة،ی:البلوغ،والعقل،وال یالقاضیی یف شییترلی. 1مسییةلة  
سلب  ثیبح ا هیلو کان  س  ان،بلیالنس هیغالب عل ریضابطال غ کونیایحول.وایحول أن  یعل قربهی البلد أو ما  یمّمن ف

  خلویاعتبارها  ظر.وایحول اعتبار البصر؛و ون کان عدمه ال  یالکتابة فف عدم  واز قضائه.و أّما  یمنه االطمئنان فایقو 
 من و ه.

بودن و طهارت  شرایط قاضی عبارتند از: بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد و 1مسأله 
آن هسوووتند بنابر احوو  مولد وح ل زادا بودنر و اعلمّیت نسوووبت به کسوووانی که در شوووهر یا نزدیک

شد ست که دارای حافظه با  او را نهیرد، بلکه اگر  که ووجوبیر. و احوو ووجوبیر آن ا
ً
شی غالبا فرامو

شود، سلب اطمینان از او ب شد که  شی او طوری با ست. و اما در  فرامو ضاوت او ا اقوی جایز نبودن ق
 اعتبار بینایی است اگرچه عدم آن خالی از وجه نیست. اعتبار کتابت نظر است. و احوو واستحبابیر

سةلة  صفات المعت .2م ض یبرر فتثبل ال ش یالقا شاهد عل نةیّ للعلم أو االطمئنان،والب  دیالمف اعیبالو دان،وال  یالعادلة.وال
 من أهل الخبرر. کونی ال بّد وأن  ةیاال تهاد أو ایعلم

سأله  شیاعی که م ید علم یا اطمینان. 2م ست، با وجدان و  ضی معتبر ا شد و بّینۀ  ص اتی که در قا با
 بایدمی شود. و کسی که شهادت بر اجتهاد و اعلمّیتمی تعادل، ثاب

ً
 از اهل خبرا باشد. دهد حتما

 الثبوت عند أحدهما. یکفی ن،والیالمترافع عند کّل من  یالقاض یال بّد من ةبوت ررائط القضاء ف. 3مسةلة 

سأله  ضی باید نزد هر یک از دو طرف مرافعه  . 3م ضاوت، در قا شد وشرایط ق در ها آن ثبوت ثابت با
 کند.نمی نزد یکی از آن دو، ک ایت

 ولو کان أعلم. رهیغ یرأ ه،الیطبق رأ یالحکم عل المجتهد اآلخر،فال بّد له من  یالقضاء بفتو  یللقاض شکلی .4مسةلة 

سأله    . 4م
ً
ست؛ پس حتما شکل ا ضاوت نمودن به فتوای مجتهد دیهر م ضی، ق باید طبق رأی  برای قا

 خودش و نه رأی دیهری ولو این که اعلم باشد و حکم نماید.
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 انیلو کان القاضییی یالمّدع اریاخت میتقد بعدی و المنکر حاکمال لرفع الخصیییومة،فال  یلو اختار کّل من المّدع .5مسیییةلة 
 یفالظاهر ف  ،یمن  هة ومنکرال من  هة اخر  ال یایعلم،ولو کان کّل منهما مّدع اریاخت العلم،وواّل فایحول  یف نییمتساو

 القرعة. یالر وع ول یصورر التساو 

سأله  صومت، حاکمی را انتیاب . 5م ست  اگر هر کدام از مدعی و منکر، جهت رفع خ نمایند، بعید نی
وبیر، باشوود وگرنه احوو ووج که در صووورت مسوواوی بودن هر دو قاضووی در علم، اختیار مدعی مقدم

از جهتی دیهر، منکر باشووود ظاهر در  اختیار اعلم اسوووت؛ و اگر هر کدام از آن ها، از جهتی مدعی و
 صورت تساوی، رجوع به قرعه است.

 یالقاضی یعل جبیآخر،تسییمع دعواه وأحضییره،و قاٍض  یفرفع ول یالقاضیی یعل یدعو  ةیوما کان یحد من الرع .6مسییةلة 
 .ةیاآلداب اآلت یف یمن التساو  هیمعاملته مع مّدع ةیالقض  یم فمعه الحاک عملیو ابته،و

دیهر ببرد  اگر برای فردی از رعیت دعوایی بر قاضووی باشوود پس مرافعه را به پی  قاضووی .6مسووأله 
ضی ضار نماید؛ و اجابت آن بر قا ضی را اح سموع است و باید قا واجب است. و حاکم باید  دعوای  م

 مساوی عمل نماید. آید به طورمی قضیه، با قاضی و مدعی او در آدابی کهدر این 

سةلة  ض ذیللحاکم اآلخر تنف جوزی .7م صادر من القا رّک فجبی قد  ،بلیالحکم ال سائر  ی. عم،لو  ا تهاده أو عدالته أو 
،یور حکمه صییح قض حکمه مع الشییّک واحتمال صیید جوزیالحراز،کما ال  واّلبعد جوزیرییرائطه ال  مع علمه بعدم  و  حال

 حکمه. نقضی تهیأهل

واجب است. البته  برای حاکم دیهر، تن یذ حکمی که از قاضی صادر شدا جایز، بلکه گاهی . 7مسأله 
بعد از این که احراز نماید.  اگر در اجتهاد یا عدالت یا سووایر شوورایط او شووک نماید جایز نیسووت، مهر

صحیدچنان که نق شک و احتمال این که به طور  ست. و در  ض حکم او با  شد، جایز نی شدا با صادر 
 نماید.می او را نقض صورتی که بداند که او اهلّیت قضاوت را ندارد حکم

سةلة  ض جوزی .8م ال  ،بلیلحقوق اهّٰلل تعا یحقوق الناس،وکذا ف  یأو وقرار أو حلف ف نةیّ بعلمه من دون ب حکمیأن  یللقا
 یللقضاء ف  یله عدم التصدّ  جوزی ظره. عم، یکامبال ف کونیمخالفة لعلمه،أو وحالف من  وما کا ل  نةیّ له الحکم بالب جوزی

 ه.یعل نیّ هذه الصورر مع عدم التع

بلکه در مردم،  برای قاضی جایز است که به علم  ووو بدون بّینه یا اقرار یا قسم ووو در حقوق . 8مسأله 
بّینه جایز نیسووت و همچنین  حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بّینه، میالد علم او بود حکم به
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برای  جایز است که در چنین صورتی  قسم دادن کسی که به نظر او دروغهو است جایز نیست. البته
 اگر بر او متعّین نباشد متصّدی قضاوت نشود.

، هایواقعة قد حکم ف یف هیوللو ترافعا  .۹مسییةلة   تذّکریطبقه فعالل وما تذّکر حکمه و ون لم  یعل بها  حکمیأن  جوزیسییابقال
القطع أو  خّطه وخاتمه وحصیییل منهما  ی از له الحکم،وکذا لو رأ هیعل نةیّ فقامل الب الحکم  تذّکریمسیییتنده،و ون لم 

حکمه  کونیحکمه واّلمع العلم بخالفه؛بةن  ذیتنف حکم به، از  یابقه الذسییی یمع رأ فعالل  هیاالطمئنان به.ولو تبّدل رأ
  قضه. هیعل جبی،فیو ماع قطع أو  یمخالفال لحکم ضرور 

 در آن واقعه حکم کرداای مرافعه را نزد قاضووویای اگر در واقعه . 9مسوووأله 
ً
اسوووت در  ببرند که قب 

 حکم نماید اگرچهصووورتی که حکم  یادش باشوود جایز اسوو
ً
مسووتند آن را متذکر  ت که طبق آن فع 

او جایز است و همچنین است  نباشد؛ و اگر حکم یادش نیاید و بّینه بر آن قائم شود حکم کردن، برای
حاصووول شوووود. و اگر رأی فعلی او با رأی  قطع یا اطمینان به آنها آن اگر خط و مهرش را ببیند و از

ست، فرق کردا سابق  که به ست، مهر این که علم به  آن حکم نمودا ا شد، تن یذ حکم  جایز ا با
شد، به این که حکم شته با شد که نقض آن بر  خ ف آن دا ضروری یا اجماع قطعی با او میالد حکم 

 او واجب است.

الواقعة مع  یله الحکم ف جوزیده،وال عن مستن الفح   ریالقضاء من غ ةیحکم من له أهل ذیللحاکم تنف جوزی .10مسةلة 
ض له  ه،وهلیعدم العلم بموافقته لرأ سب  یالحکم مع العلم به؟الظاهر أّ ه ال أةر لحکمه بعد حکم القا الواقعة.و  ایّول بح

 واز  ی.وال فرق فا ال یأح ال راء یف ؤّةریالواقعة و ون   یمؤّةر ف ریغ ضیییال یفإّ ه أ ذیلتنفو راء الحکم کا یف ؤّةریون کان قد 
،والیّ م أو  ال یّ کو ه ح نیب ذیالتنف بة ّ ه أهل  ریلغراء الغ ومضاؤه مو بال  کونیأم ال؛بشرل أن ال  ةیایهل یعل ال یکو ه باق نیب تال

.  فعالل

ایز مسووتند او، ج تن یذ حکم کسووی که اهلّیت قضوواوت دارد، برای حاکم بدون فح  از . 10مسووأله 
رأی خودش نداشووته باشوود  اسووت. و برای او حکم در آن واقعه، در صووورتی که علم به موافقت آن با

نه؟ ظاهر آن اسووت که بعد از حکم  جایز نیسووت. و اگر چنین علمی داشووته باشوود آیا حق حکم دارد یا
شد؛ سب واقعه نبا ضی اول، اثری برای حکم او به ح کم، مانند تن یذ مؤثر اگرچه گاهی در اجرای ح قا

 در اجرای آن اثر بهذارد. و در جواز تن یذ، فرقی  اسوووت، ولی این هم در واقعه اثر ندارد اگرچه
ً
احیانا

یا مردا و بین این که بر اهلیت باقی باشود یا نه، به شورو آن که  نیسوت بین این که قاضوی زندا باشود
 اهلیت دارد.دیهری نباشد به ای امضای او موجب اغرای

ً
 ن که او فع 
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عادل و حو ملک؛و ون علم بکو ه  ریمجتهد أو غ  ریایهل؛سواء کان غ ریومضاء الحکم الصادر من غ جوزیال  .11مسةلة 
. هیمع الرفع ول  قضه  جبیموافقال للقواعد،بل   أو مطلقال

مجتهد باشد یا از غیر  خواا از غیرامضای حکمی که از غیر اهل  صادر شدا جایز نیست،  . 11 مسأله
صووورت بردن مرافعه نزد او یا  عادل و مانند این ها؛ اگرچه معلوم باشوود که طبق قواعد اسووت، بلکه در

، نقض آن واجب است.
ً
 مطلقا

سةلة  ض جوزیوّ ما  .12م صدور  یایّول للثا  یومضاء حکم القا شافه الحکم منه؛ وما علم ب  حو  و أو التواتر، ة،وّما بنحو الم
ملک. عم،لو قامل   یعل نةیّ الب امیوال ق مشاهدر خّطه وومضائه، یکفیورکال.وال  هیالمحکوم عل  وازه بإقرار  یف و ملک.

 أّ ه حکم بذلک فالظاهر  وازه. یعل

یا تواتر و مانند  امضای حکم قاضی اول، برای دومی وقتی جایز است که یا به نحو مشافهه . 12 مسأله
اقرار محکوم علیه،  این ها بداند که حکم از قاضووی اول صووادر شوودا اسووت و در جواز آن به واسووطۀ

ضای او و قیام بّینه بر آن ک ایت شاهدۀ خط و ام ست. و م شکال ا شود  ا نمی کند. البته اگر بّینه قائم 
 امضای آن جایز است.

ً
 که او حکم به آن نمودا است ظاهرا

یوظائد القاض یالقول:ف  

 وظاید قاضی

 امور: یو ه

السییالم و الرّد و ال الس و النظر و الکالم و   یف-الشییرف و الضییعة یو ون تفاوتا ف-الخصییوم نیب ةیالتسییو جبی:ایّول
سائر اآلداب  صات وطالقة الو ه و سو یوأ واع الکرام،والعدل ف ال   .هذا جبیبالقلب فال  لیالم یف ةیالحکم.و أّما الت

 جبیالحکم ف یخصییمه.و أّما العدل ف  یالمسییلم زائدال عل میتکر  جوزیمسییلم  ریکان أحدهما غ ا.و أّما ومنیوما کا ا مسییلم
 حال. ّی أ یعل

 وظاید قاضی چند امر است:

آن ها و نهاا و  بر قاضی واجب است که بین طرف های میاصمه در س م و جواب آن و نشاندناول: 
در حکم، مسوواوات را  و گشووادا رویی و سووایر آداب و انواع اکرام و عدلها آن ک م و سوواکت نمودن

باشووند. و اما رعایت مسوواوات در میل  در شوورف و پایین بودن شووأن مت اوتها آن رعایت نماید؛ اگرچه
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غیر مسلمان ها آن ند و اما اگر یکی ازمسلمان باش قلبی واجب نیست. این در صورتی است که هر دو
 جایز است. و اما عدل در حکم در هر حال واجب است. باشد احترام مسلمان بیشتر از خصم 

أن  لّقنهیبنحو االحتمال،ف یّدعیخصییمه؛کةن   یبه عل سییتظهری ئال یریی نیأحد الخصییم لّقنیأن  یللقاضیی جوزی:ال یالثا 
 االحتجاج و  ةیفیک عّلمهیأن  جوزیال کار.وکذا ال  لّقنهیف نیأداء ایما ة أو الد یّدعی أو  واه،تسیییمع دع ی زمال حتّ  یّدعی

ض ریو أّما غ الحکم بعلمه. أّن الحّق معه وواّل  از،کما  از له  علمیهذا وما لم  الغلبة. قیطر  له ملک مع علمه  جوزیف یالقا
 ه بعدمها،ومع  هله فایحول الترک.مع علم  جوزیوال  بصّحة دعواه،

به وسیلۀ آن بر  برای قاضی جایز نیست که به یکی از دو طرف میاصمه چیزی را تلقین نماید که دوم:
به او تلقین کند که به طور  خصوم  کمک بهیرد، م ل این که او به طور احتمال ادعا نماید پس قاضوی

امانت یا دین را ادا نمودا است، پس  شد، یا این که او ادعا کند کهجزم ادعا کند تا دعوای  مسموع با
جایز نیسووت که کی یت احتجاج و راا غلبۀ بر  قاضووی به او تلقین کند که آن را انکار نماید. و همچنین

نداند که حق با او اسوت وگرنه جایز اسوت، همان طور  طرف را به او بیاموزد. این در صوورتی اسوت که
حکم نماید. و اما غیر قاضووی در صووورتی که ادعای او را صووحید  که برای  جایز اسووت که به علم 

باشد و نمی داند که ادعای  صحید نیست، برای  جایزمی است. و اگر بداند، این کار، برای  جایز
 به آن احوو ووجوبیر ترک آن است. در صورت جهل

 نیفرق ب ریغ ره؛منیالمتقّدم تةخ یفایّول،واّلوما رضبایّول  یسماع الدعو  یبدأ الحاکم ف نیبالثالث:لو ورد الخصوم مترتّ 
،أو لم  ،ویوااُل ث و الذکر  عیو الوضییی فیالشیییر  مع  نهمیب قرعی لةباته، قیطر  کنیورودهم،ولم  ةیفیک علمیون وردوا معال

 التشاّح.

اولی ابتدا کند و  ارد شوووند حاکم باید در شوونیدن دعوی بهاگر طرف های خصووومت به ترتیب و سوووم: 
بین شرید و وضیع و مرد و  سپس به بعدی آن گوش نماید؛ مهر این که اولی راضی به تأخیر باشد. و

را نداند و راهی برای اثبات آن نباشوود و  زن فرقی نیسووت. و اگر با هم وارد شوووند یا کی یت ورود آن ها
 اندازد.می و بین آنان قرعهها آن ت فدر صورت اخ

الحکومة،ةّم  یصیییاحبه وتنته یعن دعو   بیجی یحتّ  سیییمعهای ،لمیبدعو  یالمّدع یدعو  علیهمدعیالرابع:لو قطع ال
 .میایّول بالتقد  یهو دعواه،واّلمع رضا المّدع ستة فی
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نماید تا این  ع نماید، قاضوووی نباید آن را گوش، با ادعایی، دعوای مدعی را قطعلیهمدعیاگر  چهارم:
کند، مهر می نو بیان که از دعوای طرف  جواب دهد و حکم آن تمام شووود، سووپس او ادعای  را از

 این که مدعی اول راضی به جلو انداختن آن باشد. 

ولو اّتفق مسییافر  صییاحبه. نیمی یعل یالذ من  سییمعیابتدرا معال  ولو ،یفهو أول یبالدعو  نیالخامس:وما بدر أحد الخصییم
 ترّدد. هیوف دفعال للضرر. قّدمیر،فیأحدهما بالتةخ  ستضّر یوحاضر فهما سواء ما لم 

با هم شروع به  اگر یکی از دو طرف خصومت سبقت به دعوی نماید او اولی است. و اگر هر دو پنجم:
 دو طرف  رار گرفته است گوشدعوی نمودند از کسی که طرف راست طرف  ق

ً
می نماید. و اگر ات اقا

ستند مادامی ساوی ه شند هر دو م ضر با سافر و حا ضرر ها آن که یکی از دعوی، م سطۀ تأخیر  به وا
 تردید است. شود، و در آنمی نبیند؛ پس جهت دفع ضرر مقدم

 یشروو سماع الدعو  یالقول:ف

 ر شرایط شنیدن دعوید

.و همایللشارع ایقدس اصطالح خاّص ف سیول  ة،یکسائر الموضوعات العرف یو المنکر عرف یالمّدع  یأّن تشخ علمیول
عار  بة،  فیقد ُعّرف بت قار عار  مت ها مربوطة بتشیییخ فیوالت ّ ه من لو ترک ترک،أو   ی ّل خالف  یّدعی المورد،کقولهم:و
و المنکر عرفال بحسب  یالمّدع ختلفیالُعرف.و قد  یول کالیال   ی.وایولرهیغ یعل رمقام وةبات أم یف کونیایصل،أو من 

 بحسب المصّب. یالتداع لیمن قب کونیومصّبها،و قد   یطرح الدعو 

شیی  و باید  شود که ت سته  ضوعات عرفیه، عرفی« منکر»و « مدعی»دان سایر مو شد و  مانند  می با
تعرید شدا و تمام این  شارع اقدو، اصط ح خاصی در آن دو ندارد و با تعرید های نزدیک به هم،

 رهامدعی کسووی اسووت که اگر رها کند » تعارید مربوو به تشوویی  مورد اسووت، مانند قول فقها که:
صل را ادعا»یا «. شودمی ست که خ ف ا سی ا ست که در مقام اثبات امری بر »یا « می کند ک سی ا ک

که موکول به عرف شووود. و گاهی مدعی و منکر در نظر عرف به  و بهتر آن اسووت«. علیه دیهری اسووت
عی ودعوای شود و گاهی به حسب مصب آن، از قبیل تدامی آن، میتلد حسب طرح دعوی و مصب

 باشد.می طرفینیر

 ،وبعضهاعلیهمدعیبال ،وبعضهایبالدعو  ،وبعضهایبالمّدع امور:بعضها مربول  یالمّدع یسماع دعو  یف شترلی .1مسةلة 
 به: یبالمّدع
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به ها آن بعضی از به مدعی وها آن در شنیدن دعوای مدعی اموری شرو است که بعضی ازووو  1مسأله 
 مربوو است: «مدعی به»به ها آن و بعضی از« علیهمدعی»به ها آن دعوی و بعضی از

. عم،لو رفع الطفل المم أحضره  ّی فإن کان له ول یالقاض یظالمته ول  زیّ ایّول:البلوغ،فال تسمع من الطفل ولو کان مراهقال
المنکر  تکّفل بنفسه وأحلف  ،أویالدعو  یف الل یله،أو وّکل وک مال یّ  صب ق ة،أویوال  هیعل یفةحضر المّدع ،وواّل یلطرح الدعو 
 صّحة دعواه  از لهما الحلف. ّی الول أو  لی.ولو علم الوکریلو رّد الحلف فال أةر لحلف الصغ.و نةیّ لو لم تکن ب

ست؛ پس از بچه ولو این که ناول:  ست.بلوغ ا سموع نی شد، دعوی م البته اگر بچۀ  زدیک بلوغ  با
م  را نزد قاضووی ببرد، پس اگر ولّی داشووته باشوود او را جهت طرح

ّ
کند و می دعوی احضووار ممیز تظل

نماید یا وکیلی را در دعوی می منصووووب نماید یا قّیمی را برای می را والیًة احضوووار علیهمدعیگرنه 
ل دعویدمی وکالت

ّ
دهد و اگر منکر می نباشوود قسوومای منکر را اگر بّینه شووود ومی هد یا خود او متک 

صغیر اثری ندارد و سم  سم را رد نماید ق صحید بدانند برای ق صغیر را  ها نآ اگر وکیل یا ولّی ادعای 
 جایز است که قسم بیورند.

 وما رفع حال  نو ه. ال ی:العقل،فال تسمع من المجنون ولو کان أدوار یالثا 

ست؛ پس از دیوانه ولو این که ادوار  دوم: صورتی که در حال دیوانهیعقل ا شد در  مرافعه را نزد  ی با
 باشد.نمی قاضی ببرد، مسموع

. قبل  هی.و أّما السفیالثالث:عدم الحجر لسفه وما استلزم منها التصّرف المال  الحجر فتسمع دعواه مطلقال

صرف سوم: ستلزم ت صورتی که دعوی م س اهت است؛ در  شد. و اما  محجور نبودن به جهت  مالی با
، مسموع است.

ً
 س یه قبل از حجر، دعوای  مطلقا

من  حو تعّلق به  هیاآلخر لم تسیییمع.فال بّد ف  یعل ّی ریییخ  أ نب نیبد یاّدع ،فلویعن الدعو  ال یّ أ نب کونیالرابع:أن ال 
 متعّلق حّق له. و الوکالة،أو کان المورد  ةیکالوال 

شوویصووی بر علیه  اگر شووی  اجنبی ادعای دینی برای این که از دعوی اجنبی نباشوود؛ پس چهارم:
 باید یک نحوا تعلقی به او

ً
داشووته باشوود مانند والیت و  دیهری بنماید، مسووموع نیسووت، بنا بر این حتما

 وکالت، یا مورد دعوی متعلق حقی برای او باشد.

متحّرکة وأ کرها اآلخر لم تسمع.ومن هذا الباب  أّن ایرض  یعطبقها،فلو ادّ  یأةر لو حکم عل یللدعو  کونیالخامس:أن 
 یبطال ه عل  یوعدمه مع التسالم عل عیالب یعدم القبض،أو االختالف ف یالهبة مع التسالم عل أو  هیالوقف عل یما لو اّدع
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،أو اّدع یا لو اّدعومن ملک موأ کر اآلخر أصییل الوقوع.  ال یباع ربو ّ هأ یفرض الوقوع،کمن اّدع أّن هذا العنب  یأمرال محاالل
لعدم ةبوت  ریمن الغ  ؤخذیال  نةیّ یّ ه بعد ةبوته بالب تسیییمع؛ ،لمیواّلهذه الدعو  یل سی،ولیبسیییتا  عند فالن من  یالذ

 حکمیبعد الثبوت ال  ،فإّ هیر أو الخمر لیأّن هذا الخنز  یاّدع تمّلکه،کما لو  صییّق یما ال  یمن هذا الباب لو اّدع و کو ه له.
واحد من أهل هذا  یعل  یأّن ل یمحصور،کمن اّدع ریغ یعل یمن ملک،الدعو  و .هیف ةیله ایولو کونی  مایواّلف هیبرّده ول
 .نال یالبلد د

حرکت  ادعا کند که زمین این که اگر بر طبق دعوی حکم شووود، اثری داشووته باشوود؛ پس اگر پنجم:
تسووالم بر این که  دارد و دیهری آن را انکار نماید مسووموع نیسووت. و از همین باب اسووت موردی که با

بط ن آن بر فرض وقوع  قبض نشوودا ادعای وقد بر او یا هبه نماید، یا در بیع و عدم آن با تسووالم بر
شند؛  شته با سی که ادعا کند کاخت ف دا صل وقوع آن  ه به طور ربویم ل ک ست و دیهری ا فروخته ا

محالی را بنماید یا ادعا کند که این انهوری که نزد  را انکار نماید. و از این قبیل اسوووت اگر ادعای امر
ست و من ادعای ست از باغ من ا سموع ف نی ا شد؛ زیرا نمی دیهری ندارم مهر همین دعوی را، م با

شووود برای آن که ثابت نشوودا که مال او اسووت. و از این نمی دیهری گرفته ه بّینه، ازبعد از ثبوت آن ب
چیزی را ادعا کند که تملک آن صووحید نیسووت؛ مانند این که ادعا کند که این خوک یا  باب اسووت اگر

ست، پس بعد از ثبوت آن، حکم به برگرداندن آن به او شراب، که  ردیشود مهر در مونمی مال من ا
سی که صور، م ل ک شد. و از این قبیل است دعوای بر غیر مح ادعا کند که  او اولویتی در آن داشته با

 یک ن ر از اهالی این شهر به من مدیون است.

؛للترّددیعنده ر ی لأّن  یالمطلق،کةن اّدع المجهول  یبه معلومال بو ه،فال تسمع دعو  یالمّدع کونیالسادس:أن   نیب ئال
سمع ف سمع،فبعد «عنده فرسال أو داّبة أو ةوبال  یوّن ل»و أّما لو قال: ال.أم  یالدعو  هیکو ه مّما ت م بثبوتها الحک فالظاهر أّ ه ت

ر ولم  فإن ر،یبالتفسیی علیهمدعیال طالبی ریون لم  ،ویاخر  یدعو  فهو  یالمّدع صییّدقهیفسییّ فإن کان -مثالل -لجهالته فسییّ
بالتلف ویایقو  یعل قرعیمحدودر   اءیأرییی نیبه ب یالمّدع  یفف مة،وواّل یالق  یالطرف فإن اّتفقا ف نازعهیلم  .و ون أقّر 

 مسموعة. یاخر  یدعو  ادریالز 

 مجهول«مدعی به»این که ششم: 
ً
است مسموع  ، به نحوی معلوم باشد؛ پس ادعای چیزی که مطلقا

از چیزهایی اسووت که  ادعا کند که من نزد او چیزی دارم؛ زیرا بین این که آن چیزنیسووت؛ م ل این که 
نزد او اسووبی یا چهارپایی یا  من»ادعا در آن مسووموع اسووت یا نیسووت، مردد اسووت. و اما اگر بهوید: 

 مسموع است؛ پس بعد از حکم به ثبوت آن،« لباسی دارم
ً
شود، یم مطالبۀ ت سیر علیهمدعیاز  ظاهرا

صدیق نکند ضید دهد و مدعی او را ت  به خاطر جهالت  می دعوای دیهری پس اگر تو
ً
شود. و اگر م  
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سیر نکند، پس اگر مدعی به، بین شد، بنابر اقوی قرعه ت  اندازد. و اگر می چیزهای محدودی مردد با
ت ات اق نمایند، که همان اسوووت و گرنه طرف با او منازعه نکند چنانچه در قیم به تلد آن اقرار نماید و

 دعوای دیهری است که مسموع است. در زیادی،

فعالل لم تسییمع،کما لو  نازعهیرییخ   یتکون عل أمرال من دون أن  یاّدع ه،فلویعل یّدعیطرف  یللمّدع کونیالسییابع:أن 
لدعو  کونی  هیأراد وصیییدار حکم من فق لدعو  یقاطعال ل فإّن هذه ا عد  مسیییموعة.ولو حکم  ریغ یالمحتملة، الحاکم ب

قطع  یفال أةر له ف-یالکذائ عیالب ،أویالکذائ حکم بصیییّحة الوقف  نکة-یالفتو  لیسیییماعها؛فإن کان حکمه من قب
 ترّتبی حکمال  سیل نهما،فهذایبعد عدم النزاع ب نال یفالن د یأّن لفالن عل لیکان من قب المنازعة لو فرض وقوعها.و ون 

ملک الحاکم من  کونیدعواه،و سییمعی خرقاٍض آ  یالشییهادر،فإن رفع ایمر ول لیالفصییل وحرمة النقض،بل من قب هیعل
 طبق علمه. یعلمه بالواقعة،له الحکم عل یعل یوبق هیایمر ول أحد الشهود،ولو رفع  لیقب

این که بر  این اسووت که مدعی طرفی داشووته باشوود که بر او ادعا کند؛ پس اگر امری را بدون ه تم:
 با او در نزاع باشوود، ادعا کند مسووموع

ً
صووادر شوودن  باشوود. مانند این کهنمی شوویصووی باشوود که فع 

باشد. و اگر نمی مسموع حکمی را از فقیه بیواهد تا دعوای احتمالی را قطع نماید، پس چنین دعوایی
باشووود م ل این که به صوووحت وقد  حاکم بعد از شووونیدن آن حکم نماید، چنانچه حکم او از قبیل فتوا

آن فرض شود اثری ندارد و اگر حکم  وقوع کهای کذایی یا بیع چنینی حکم نماید، پس در قطع منازعه
شد که ف نی بر ف نی دینی شد، پس این حکمی ها آن دارد بعد از آن که نزاع بین او از قبیل این با نبا

صمه و حرمت صل میا ست که ف ست، پس اگر  نی شهادت ا شد، بلکه از قبیل  نقض، بر آن مترتب با
مسموع است و این حاکم از قبیل یکی از شاهدها است و اگر ببرد دعوای   مرافعه را نزد قاضی دیهر

 خود او ببرد و بر علم  به واقعه باقی باشد، حق دارد بر طبق علم  حکم نماید. مرافعه را نزد

،و أّما لو اّدع یالدعو  سیماع  ی:أّ ه ال وریکال فلیالجملة.والتفصی یف یالدعو  یالثامن:الجزم ف ظّنال أو  یوما أوردها  زمال
،ففاحتم ،أو  یاالل ،أو التفص سماعها مطلقال ما  نیب لیالتفص ایّول،أو  یموارد التهمة وعدمها؛بالسماع ف نیب لیعدمه مطلقال

ّسری سرقة وغ هیعل عاالّطال تع سمعیکال ص ایّول،أو  یف ره،فت صومة به تعارفیما  نیب لیالتف ص-الخ أو  ّی کما لو و د الو
موارد التهمة وما  نیب لیالتفص ایّول،أو  یف ره،فتسمعیغ نیوب-به وةقیملک،أو رهد به من ال  هیدفترال ف الوارث سندال أو 

فهو،و  نةیّ أو قامل الب علیهمدعیلو أقّر ال نئذٍ ی.فحریو وه،ایو ه ایخ هما،یف رهما،فتسییمعیغ نیالخصییومة به وب تعارفی
ف الدعو  الحلف،  یللمّدع جوزیال  نیمیرّد ال ،ولویسییقطل الدعو  علیهمدعیالحلف  ون 

ّ
بعده  زمال أو  یاّدع ،فلویفتتوق

 ُتسمع منه.  یالدعو  یور ع ول نةیّ ب یعثر عل

https://t.me/ekhtebar


14 
 

شتم:  صورتی که مدعی،ه صیل آن این است که در  دعوای خود  جزم در دعوی است فی الجمله و ت 
طور ظّن یا احتمال ادعا  نماید اشوووکالی در مسوووموع بودن آن نیسوووت، ولی اگر بهرا به طور جزم ایراد 

مسموع نیست، یا بین موارد تهمت  نماید، پس در این که در همۀ موارد مسموع است، یا در همۀ موارد
شکل باشد، یا فرق گذاردا شود بین مواردی که م شود، که در اولی مسموعمی و غیر آن فرق گذاشته

ست اط ع بر آن م ل دزدی و غیر آن شود بین چیزهایی  ا شد، یا فرق گذاردا  سموع با پس در اولی م
صومت سند یا دفتری را پیدا کند که آن دعوی ها آن به که متعارف است خ صی یا وارث،  م ل این که و

صووومت غیر جزمی در آن شوواهد غیر مورد وثوق شووهادت دهد و بین غیر آن وکه خ در آن ثبت شوودا یا
شود بین موارد تهمت و چیزهایی که متعارف شود در اول، یا فرق گذاردا  شنیدا  ستر پس  متعارف  نی

صومت به ست خ شود در آن دو مورد؛ این هاها آن ا شنیدا  سأله و بین غیر آن ها، پس   وجوهی در م
ر اقرار نمود یا علیهمدعیو هنهام اگر همین وجه اخیر اسوووت، پس در اینها آن باشووود که وجیه ترمی

 قسووم خورد دعوی سوواقط علیهمدعی بّینه بر اثبات دعوی قائم شوود، پس حکم واضوود اسووت و اگر
سم را رد کرد، برای مدعی وبه طورمی ست، پس  شود و اگر ق سم خوردن جایز نی گمان یا احتمالر ق

ین مدعی به طور جزم اّدعا نماید یا اط ع بر بّینه پیدا کند و از ا دعوی متوقد خواهد شد و چنانچه بعد
 شود.می از او شنیدا به دعوی خود مراجعه کند،

قول،والظاهر  یلم تسییمع عل نیالمحصییور  أو ایرییخاص  نیأحد الشییخصیی یعل یاّدع ،فلوعلیهمدعیال نییالتاسییع:تع
-و ال یمد کون أحدهما  یعل نةیّ الب ملیالمخاصییمة،بل لو اق یلمکان وقرار أحدهما لد  سییماعها؛لعدم خلّوها عن الفائدر؛ 

بةّن الد-مثالل  بعد الحکم  بعدیبل ال  اآلخر، ةیو یبمد حکمی بعد براءر أحدهما،  فثبل دهما،أح یعل نیفحکم الحاکم 
لفصیییل  حکم الحاکم  نیب و ه،یف ریعلما أو علم أحدهما باریییتغال مّمة أحدهما فال تةة ما  نیب فّرقی،فالقرعة یالر وع ول

 باالقتراع. قالیالخصومة،ف

بنابرقولی مسموع  است؛ پس اگر ادعا کند بر یکی از دو ن ر یا چند ن ر محدود، علیهمدعیتعیین  نهم:
فائدا نیست، برای آن که ممکن  دعوی خالی ازنیست، ولی ظاهر آن است که مسموع است؛ زیرا این 

 ها آن بّینه اقامه شود بر این که یکی از در وقت میاصمه اقرار نماید، بلکه اگرها آن است یکی از
ً
م  

 برائت یکی ازها آن از مدیون است پس حاکم حکم کند که دین بر یکی
ً
ثابت ها آن است، چنانچه بعدا

می شووود، بلکه بعید نیسووت که بعد از حکم، رجوع به قرعه شووود.  ودن دیهری حکمشووود به مدیون ب
علم داشووته ها آن به اشووتغال ذّمۀ یکی ازها آن بین این که هر دو یا یکی از پس در نتیجه فرق اسووت

 تهها پس گ ل خصومت به مدیون بودن یکی از آنندارد و بین حکم حاکم جهت فص باشند که تأثیری
 می شود به رجوع به قرعه.
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سةلة  ستحقاقه،فتکف یسماع الدعو  یف شترلیال  .2م سبب ا سواء  ریبنحو الطالق من غ یالدعو   یمکر  سبب؛ مکر ال
خطة،بمباررر  أّ ه عن عمد أو  انیالقتل ارترل بعض لزوم ب یدعو  یعقدال من العقود. عم،ف أو  نال یأو د نال یبه ع یکان المّدع

 هو قاتالل أو مع الشرکة. ب،کانیأو تسب

سأله  ست؛ پس ادعا به طور . 2م شرو نی ستحقاق مدعی،  سبب ا شنیدن دعوی ذکر  مطلق بدون  در 
البته در دعوای قتل  کند؛ خواا مدعی به، عین باشووود یا دین یا عقدی از عقود.می ذکر سوووبب ک ایت

روی خطا، به مباشرت بودا یا  شود که از روی عمد بودا یا از بعضی شرو کردا اند که الزم است بیان
 باشد یا با شرکت دیهری.می به تسبیب، خود او قاتل

وبرازها  جوزیمن الظّن أو االحتمال،وال  کونیبنحو ما   برزهایبّد أن  ر،الیالغ یعل ی ازمال فةراد الدعو  کنیلو لم  .3مسییةلة 
 الجازم. ریعدم السماع من غ یبناء عل دعواه؛  قبلیلبنحو الجزم 

 باید آن را . 3مسووأله 
ً
که  به طوری اگر جازم نباشوود پس بیواهد دعوایی بر دیهری داشووته باشوود حتما

دعوای  قبول شوووود و  از آن به نحو جزم، به جهت این کهابراز نماید و ابر  ،احتمال از ظن یا، هسوووت
 باشد.نمی بنابر این که دعوی از غیر جازم مسموع نباشد و جایز

 .نهمایب قرعی دیو ه الترد یالةبات عل بعد  و أحد کذا تسمع، یبةّن یحدهما عل-مثالل -اةنان یلو اّدع .۴مسةلة  

 دو ن ر ادعا کنند به این که برای یکی از . 4مسوووأله 
ً
 مسوووموع بر کسوووی چنین اسوووت،ها آن اگر م  

 شود.می قرعه انداختهها آن ردید، بینباشد و بعد از اثبات آن به صورت تمی

الغائب من البلد؛سییواء کان  یعل یاّدع ،فلویالدعو  بلد  یف علیهمدعیحضییور ال یسییماع الدعو  یف شییترلیال  .۵مسییةلة 
،أو کان من بلد آخر  سافرال سمع،فإما أقام الب-دال یکان أو بع بال یقر - م ض نةیّ ت وما  یما اّدع هیعل  ردّ یالغائب،و یعل یحکم القا

،ویکان ع لو حضیییر  علیهمدعیواّلمع ایمن من تضیییّرر ال هیول دفعی .وال نال یوما کان د نهید یؤدّ یمن مال الغائب و باعینال
 یبسییهولة،أو کان ف الحکم لو کان غائبال وأمکن وحضییاره  جوزی.وهل ل  یأو کان له کف ال یّ مل یالمّدع  کونیله؛بةن  یوقضیی

عّذر حضیییوره بدون وعالمه؟ف لدعو   یتةّمل.وال فرق ف هیالبلد وت  حود  یالمّدع یّدعیأن  نیالغائب ب یعل یسیییماع ا
 عدمه. و علیهمدعیال

الغائب  یالحکم.وایحول عدم الحکم عل عدم سیییماع دعواه،وعدم  فالظاهر«ننایوّ ه مقّر وال مخاصیییمة ب» عم،لو قال:
بسییماع  منه لو قلنا  قبلیمعارضییة، نةیّ حّجته،فإما حضییر وأراد  رح الشییهود أو وقامة ب  ی.ةّم وّن الغائب علنیمیواّلبضییّم ال

 .نتهیّ ب
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سأله  ضور  . 5م شنیدن دعوی، ح شرو علیهمدعیدر  شهر دعوی  شد؛ پسنمی در  شی   با اگر بر 
شهر نزدیک باشد یا دور و  غائب از آن شهر، ادعا کند وووو خواا مسافر باشد یا از شهر دیهر و خواا آن

سموع است، پس اگر اقامۀ ب ضی بر غائب حکمم صورتی  ّینه نماید قا می کند و آنچه که ادعا کردا در 
شود و دین می باشد، از مال شی  غائب فروخته شود و در صورتی که دینمی که عین باشد بر او رد

، اگر حاضر شود و برای  علیهمدعیشود مهر این که نمی تحویل گردد، ولی به مدعیمی او پرداخت
ضاو ضررق شود از مت شد. و آیا  ت  شته با شد، به این که مدعی توانهر بودا یا ک یل دا شدن در امان با

شد، بدون  علیهمدعیاگر  ضور او متعذر با شد و ح شهر با شد یا در  سهل با ضارش  شد و اح غائب با
شی  غائ اع م شنیدن دعوی بر  ست. و در  ست؟ در آن تأمل ا این  ب بینبه او حکم نمودن جایز ا

دارد و بین ما  او اقرار»را ادعا نماید یا نه فرقی نیسوووت، البته اگر بهوید:  علیهمدعیکه مدعی، انکار 
نیست. و احوو واستحبابیر  ظاهر آن است که دعوای  مسموع نیست و حکمی« نیستای میاصمه

کسووی که غائب اسووت بر شووود، سووپس  عدم حکم بر شووی  غائب اسووت مهر قسووم به آن ضوومیمه
معارض بّینۀ ای شووهود را جرح نماید یا بّینه حجت  باقی اسووت، پس اگر حاضوور شووود و بیواهد که

 بهوییم که بّینه اش مسموع است. مدعی اقامه نماید از او قبول است، البته اگر

مثل  یحقوق اهّٰلل تعال یف هیالحکم عل جوزیفال  الغائب بحقوق الناس،  یز الحکم علالظاهر اختصیییاص  وا .۶مسیییةلة 
وأخذ المال ورّده  القطع و هو من حقوق اهّٰلل،  هایالسییرقة،فإّن ف یحقوق الناس وحقوق اهّٰلل،کما ف  ٍة ی نا یالز ا،ولو کان ف

ناس، ا یول به و هو من حقوق ال مّدع حقوق  یالحکم ف زصییییاح قام ال ناس دون حقوق اهّٰلل،فلو أ حکم  نةیّ الب یال
 ما تقّدم.  یالمال عل ؤخذیالحاکم،و

سأله  شی  غائب، به حقوق ال . 6م صاصظاهر آن است که جواز حکم بر  دارد؛ پس حکم  ناو اخت
حقوق الناو و حقوق خدای متعال  بر او در حقوق خدای متعال مانند زنا جایز نیست. و اگر در جنایتی،

شد وووو مانند این که در دزدی چنین است؛ زیرا ست است که از حقوق خدای  هر دو با در دزدی قطع د
باشد وووو حکم در حقوق می حب  است که از حقوق الناوصا باشد و گرفتن مال و رد آن بهمی متعال

کند و مال می حقوق خداوند. پس اگر مدعی بّینه اقامه نماید، حاکم حکم الناو آن جایز اسووت؛ نه در
 شود.می گذشت و گرفته و بنابر آنچه که

 ریغ ریالتةخ جوزیأحضیییره،وال  علیهمدعیال التمس من الحاکم وحضیییار  ،فإنیمن المّدع یلو تّمل الدعو  .۷مسیییةلة 
فها ول یعل نةیقر  المتعارف.ومع عدم التماسه وعدم 

ّ
 .طلبهیأن  یورادته فالظاهر توق
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حاضووور نماید،  را علیهمدعیکه اگر دعوی از مدعی تمام شوووود، پس اگر از حاکم بیواهد  . 7مسوووأله 
ست. و در ضار کند و تأخیر غیر متعارف آن جایز نی صورت نیواستن مدعی و نبودن  حاکم باید او را اح

شود تا مدعی، احضار او را می دعوی متوقد که بر خواست او داللت کند، ظاهر آن است کهای قرینه
 مطالبه نماید.

 هیعل یجواب المّدع یف

 علیهمدعیجواب 

 بیملک مّما هو تکذ ،و حو«لیأدّ »:قولی ،أو«یأدر  ال» :قولی نکر،أوی قّر،أویعن الجواب،أو  سکلی:وّما أن هیعل یالمّدع
  .یللمّدع

سکوت علیهمدعی « دانمنمی»می گوید:  شود یامی کند یا منکرمی دهد یا اقرارنمی کند و جوابمی یا 
 باشد.می و مانند آن از آنچه که تکذیب مدعی« ادا کردم»گوید: می یا

 الجواب باإلقرار  یالقول:ف

 جواب آن به اقرار

القرار وحکم الحاکم ألزمه به،وا فصیییلل  وکان  امعال لشیییرائط -نال یأو د نال یع-بالحّق  هیعل یوما أقّر المّدع .۱مسیییةلة 
 حاکم آخر،وعدم  واز سیییماع الحاکم  یکعدم  واز  قضیییه،وعدم  واز رفعه ول لوازم الحکم،  هیعل ترّتبیالخصیییومة،و

ده وما أقّر به واّلبإمن المقّر له،و از عن مایالتصّرف ف یحد  جوزیفهو مةخوم بإقراره،فال  حکمیملک.ولو أقّر ولم  ریدعواه،وغ
بل و ب من  رهیلغ مه، مل الب ولزا قا حال لو  کذا ال بالمعروف.و ه من  واز ترت یعل نةیّ باب ایمر  قّ  یایةر عل  بیح
عدمیّ الب مل عل نة،و قا ّقه. عم،ف ی واز التصیییّرف واّلبإمن من  به مع ق  واز  یح مه أو و و ب نةیّ الب امیولزا اب ایمر من 

 بخالف ه،ی ه و أمره  جوزیعنده عادلة،ومعه ال  نةیّ الحّق عنده ةابتال ولم تکن الب کونیأن ال  بالمعروف وریییکال؛الحتمال 
 الثبوت بالقرار.

شد یا دین وووو  علیهمدعیاگر  . 1مسأله  شد و حاکم  اقرار نماید و جامع شرایط اقراربه حق وووو عین با با
می کند و لوازم حکم، بر آن  نماید و خصووومت فیصووله پیدامی حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم

جایز نبودن بردنمی مترتب جایز نبودن نقض آن و  ند  مان جایز نبودن  شوووود،  حاکم دیهر و  آن نزد 
اقرار کند ولی حاکم حکم نکند او به اقرارش  علیهمدعیو غیر این ها. و اگر شنیدن حاکم دعوای او را 

نیست که در آنچه که نزد او است ووو در صورتی که به آن اقرار  مأخوذ است، پس برای هیچ کس جایز
و تصرف نماید، مهر با له»اذن  کردا  بلکه از باب و برای غیر حاکم جایز است که او را ملزم نماید، « مقرِّ
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واجب اسووت. و همچنین اسووت حال اگر بّینه بر حق او قائم شوودا، به لحا  جواز ترتیب  امر به معروف
 بّینه و جایز نبودن تصوورف در آن مهر با اذن کسووی که بّینه بر حق او اقامه شوودا اسووت. البته در اثر بر

دارد که حق  به معروف، اشووکال اسووت؛ زیرا احتمال جواز الزام او یا وجوب آن با قیام بّینه، از باب امر
شد و با این احتمال، امر و نهی علیهمدعینزد  شد و بّینه نزد او عادل نبا شد، به نمی او جایز ثابت نبا با

 خ ف آن که با اقرار ثابت شدا باشد.

الحکم  هیعل جبیطلب منه  ،فإمایطلب المّدع الظاهر الحکم واّلبعد  یللحاکم عل سیل هیعل یبعد وقرار المّدع .۲مسةلة 
فی مایف

ّ
ف عل ،ومعیایقو  یعل  هیحّقه عل فاءیاسیییت توق

ّ
منه  طلبی من و ه.و وما لم  خلویایحول،بل ال  یعدم التوق

 به ترّدد. الخصومةفصل  یالحکم أو طلب عدمه فحکم الحاکم،فف

 حاکم حق ندارد علیهمدعیبعد از اقرار  . 2مسوووأله 
ً
بعد از مطالبۀ  که به آن حکم نماید، مهر، ظاهرا

بر حکم توقد دارد،  مدعی، پس اگر مدعی از او طلب کند، بر حاکم در موردی که اسوووتی ای حق او
نباشوود، بنابر احتیاو وواجبر باید  بنابر اقوی واجب اسووت که حکم نماید و در موردی که متوقد بر آن

را از حاکم مطالبه نکند یا بیواهد که حکم  ت. و اگر مدعی حکمحکم نماید، بلکه خالی از وجه نیسووو
 خصومت به این حکم، ترّدد است. نکند، پس حاکم حکم کند، در فیصله پیدا کردن

ظ لف هیف عتبریملک.وال  ء،و حویاللزام بشیی مّمة رییخ ،أو  یعل ءیةبوت ریی ء،أویالحکم:و شییاء ةبوت ریی .۳مسییةلة 
 نید  کیعل»أو«ألزمُل »أو«حکمُل »أو«ُل یقضییی»:قولیکةن -المقصیییود یدّل عل خاّص،بل الالزم ال شیییاء بکّل ما 

 .نةیولو مع القر  هیال شاء،ودّل اللفظ بظاهره عل  دیمن کّل لغة کان وما ار -أمثال ملک ،و«لفالن ءیهذا الش»أو«فالن

مانند این ها  حکم، انشووای ثبوت چیزی یا ثبوت چیزی بر ذّمۀ شوویصووی یا الزام به چیزی و. 3مسووأله 
ست. و در آن ل  ست که با هر ل ظی کها ست، بلکه الزم آن ا صی معتبر نی صود کند  ظ خا داللت بر مق

ضاوت کردم یا حکم کردم یا الزام شا نماید؛ م ل این که بهوید: ق شی ، بر تو  ان نمودم یا دین ف ن 
صورتی که ارادۀ است یا این چیز مال ف نی است و ام ال این ها از هر شد، در  شاء نماید  لغتی که با ان

 قرینه باشد. و ظاهر ل ظ داللت بر آن نماید ولو این که با

اذا  له صوووورل الحکم أو اقرار الّمقّر،  کتبیأن  یلو التمس المّدع .۴مسوووألة 
ّ

فالظاهر عدم وجوبه اال
د عل

ّ
ه.وح هیتوق

ّ
ستنقاذ حق الجواز.کما  بعدیمطالبة األجر أم ال؟األحوو ذلک و ان ال  له  جوزیهل  نئذ  یا

دالقرطاو و المداد.و أّما مع عدم ا مةیمطالبة ق جواز  یال اشکال ف
ّ
 نها.ثّم م ءیش یف  شبهة ف لتوق

االشووتراک و اإلبهام.ولو لم  عن  یرجیوجه  یونسووبه عل هیاسووم المحکوم عل علمی یحتّ  کتبیاّنه لم 
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مع ق کتبیلم  علمی
ّ

صات الناف  کتبیبذلک،و نیشهادل عدل امیاال
ّ

 س،ولویو التدل هامیلل  ةیمع المشی
صاته اکت  ذکر  یذکر النسب وک  یال حتجیلم 

ّ
 به. یمشی

اسووت که  اگر مدعی بیواهد که صووورت حکم یا اقرار مقر برای  نوشووته شووود، ظاهر آن . 4مسووأله 
زد برای آن مطالبۀ م واجب نباشد؛ مهر این که استنقاذ حق  متوقد بر آن باشد. و در این صورت آیا

آن بعید نیسووت؛ چنان که در  جایز اسووت یا نه؟ احوو واسووتحبابیر مطالبه نکردن اسووت، اگرچه جواز
صورتی که استنقاذ حق  متوقد بر آن نباشد  جواز مطالبه قیمت کاغذ و مداد اشکالی نیست. و اما در

شوووود تا این که اسوووم نمی وشوووتهو در هر حال چیزی ن در جواز هیچ یک از این ها نیسوووت.ای شوووبهه
به طوری که او را از اشتراک اسمی و ابهام در بیاورد. و اگر معلوم  محکوم علیه و نسب او معلوم شود؛

شته شود، نو صاتی که ابهام و تدلیس را از  شودنمی ن شی شهادت دو عادل به آن و با م مهر با قیام 
شتهمی بین شود. و اگر احتی برد نو صات او ک ایت کند، به می  شی شد و ذکر م سب نبا اجی به ذکر ن
 شود.می اکت ا آن

لة  تأد .۵مسووووأ بال  الزم 
ً
جدا کان الّمقّر وا حاکم،و ان  ة،ولویلو  طل وأصوووّر عل امتنع أجبرا ال  یما

بالتغل ته  لة،جازت عقوب ماط بالمعروف،بل م ل ذلک جائز لسوووائر  بالقول حسوووب مراتب األمر  ظیالم
سه الحاکم حتّ  .ولو کان عهیبب امهالز  نمکیماله ان لم  عیبیأن  ه،ولهیما عل  یؤدّ ی یالناو،ولو ماطل حب

 یالمقّر به ع
ً
بالمعروف،ولو کان د رایالحاکم بل وغ  أخذهای نا  یمن باب األمر 

ً
  یأخذ الحاکم م له ف نا

 ذکر. مایوالمرأل ف الرجل  نیفرق ب ن،والیالد اتیبعد مراعال مست ن اتیمیالق یف متهیوق اتیالم ل

می نماید و اگر  شود و اگر خودداری کند حاکم او را مجبورمی اگر مقر دارا باشد، ملزم به اداو  5مسأله 
گ تار وووو بر طبق مراتب امر  در تأخیر بیندازد و بر مماطله وتأخیر انداختنر اصرار کند عقوبت او با تندی

ست؛ بلکه این کار از بقیۀ مردم وغیر از حاکمر ست. و اگر در ادا کردن  به معروف وووو جایز ا هم جایز ا
صورتی که الزام  کند تا آنچه را که برمی مماطله نماید، حاکم او را زندان عهدۀ او است ادا نماید. و در 

به»مال او را ب روشود. و اگر  تواندمی کماو به فروش ممکن نباشود، حا عین باشود، حاکم بلکه و « مقرِّ
گیرد و اگر دین باشد حاکم و بعد از مراعات مست نیات می همان عین را غیر حاکم از باب امر به معروف

مرد و زن  گیرد. و در آنچه که ذکر شوود بینمی م لی ها و قیمت آن را در قیمی ها دین ووووو م ل آن را در
 فرقی نیست.
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عروض العسییار فالقول قول منکر  یفاّدع سییاریبال کان مسییبوقال  ،فإنیّدعالمقّر العسییار وأ کره الم یلو اّدع .۶مسییةلة 
العسر ترّدد؛و  یمّدع قول  میأو تقد یکو ه من التداع یبالعسر فالقول قوله،فإن  هل ایمران فف العسر،و ون کان مسبوقال 

 قوله. میتقد بعدیون ال 

سأله  ستیر نماید و مدعی آن را انکار کند، پس اگر . 6م سار وتنهد سار  اگر مقر ادعای اع مسبوق به ی
عارض شوودا اسووت قول، قول  کند که تنهدسووتی برای می ودارا بودنر بودا اسووت و پس از آن ادعا

ش سر با سبوق به ع ست. و اگر م سر او ا ست. و اگر هر دوی د قول، قول مقرمنکر ع مجهول ها آن ا
شد، در این که از قبیل تداعی شد یا قول مدعیمی با سر مقدم با ست؛ اگرچه تقدیم می ع شد ترّدد ا با

 قول او بعید نیست.

.و ون کان له  حو سییارهی یو ظاره ول یفال ورییکال ف العمل،  یله صیینعة أو قّور عل کنیفإن لم  لو ةبل عسییره، .۷مسییةلة 
سب لتةد ؤا ره،أویأو  ستعملهیل مهیغر  یول الحاکم  سّلمهیُ ملک،فهل  سب  هیعل جبیو  ه،یما عل ةیأ ظره وألزمه بالک الک

 ه؟و وه،لعّل یأداء ما عل جبیالکسیییب لذلک،بل لو حصیییل له مال   هیعل جبیبالکسیییب،ولم  لزمهیلذلک،أو أ ظره ولم 
ف ولزامه بالکسب عل أوسطها. ایو ه 

ّ
 .ستعملهیل  هیول سّلمهی مهیغر  یول مهیتسل ی عم،لو توق

ر مهلت دادن د اگر عسر مقر ثابت شود، چنانچه دارای صنعت یا نیروی کار نباشد اشکالی . 7مسأله 
شد آیا شته با صنعت یا نیروی کار دا ست. و اگر  شود نی حاکم او را به طلبکارش  به او تا این که توانهر 

کند تا می می دهد و ملزم به کسووب نماید تا او را به کار بکشوود یا به اجارا دهد، یا او را مهلتمی تسوولیم
دهد می ادای آن، کسب نماید، یا او را مهلت ه جهتآنچه که بر او است ادا کند و بر او واجب است ک

باشووود بلکه اگر مالی پیدا کرد نمی خاطر ادای آن واجب کند و کسوووب او بهنمی و کسوووب را بر او الزم
باشد. ها آن وسطیها آن بپردازد؟ چند وجه دارد که شاید وجیه ترین واجب است آنچه که بر او است

دهد می کسب، بر تسلیم او به طلبکارش توقد داشته باشد او را به طلبکار تحویل و بهالبته اگر الزام ا
 به کار وادارد. تا او را

 یوعساره خلّ  نیّ الحال حبسه الحاکم،و وما تب  نیّ تبیأن  یحبسه ول یوطلب المّدع سارهیوعساره وو یوما رّک ف .۸مسةلة 
قّدم،وال  لهیسیییب  معها  حو الر ل  عملیالر ل و المرأر،فالمرأر المماطلة  نیب رهیملک وغ یفرق ف وعمل معه کما ت

 الحال. نیّ تب یلالر ل و حبسیالحاکم کما  حبسهایالمماطل،و

سأله  شود. 8م شد و مدعی بیواهد که او زندانی  شک با شتن او  ضع او  اگر در بی پولی و پول دا تا و
شود، باید حاکم او را زندان کند و ا شود، باید او رامعلوم  ستی او معلوم  آزاد کند و طبق آنچه  گر تنهد

شت با او عمل نماید. و در این مورد و غیر آن، بین مرد و زن ست؛ پس زنی که از ادای  که گذ فرقی نی
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کند و می شوووود و حاکم او را حبسمی عمل کند،می نماید با او مانند مردی که مماطلهمی آن مماطله
 روشن شود. کند و تا وضع اومی ور که مرد را حبسهمان ط

 حبسه. عدم  واز ه،فالظاهریحکم الحبس عل قبل  ریللغ رال یالحبس،أو کان أ  ضّرهی ضال یمر  ونیلو کان المد .۹مسةلة 

حکم حبس بر او،  اگر مدیون مریضی باشد که زندان برای  ضرر داشته باشد یا اگر قبل ازو  9مسأله 
 اجیر دیهری باشد ظاهر آن است که زندان نمودن او جایز نیست.

سةلة  سب مع قدرته عل .۱۰م سر بالک سه حر ال عل کنیوما لم   مایهو ف ه،وّ مایما قلنا من ولزام المع سب بنف  ال یأو مناف هیالک
 .هیکان تحّمله حر ال عل ثیبشة ه بح قیلی أمکنه ال  یلشة ه،أو الکسب الذ

سأله  صورتی که آنچه ما گ تیم از . 10م سب وووو در  سر دارد، بر ک سی که ع بر آن توانا  ملزم نمودن ک
او نباشد یا به صورتی  باشد وووو در جایی است که کسب، به خودی خود بر او حرج نباشد یا منافی شأن

به طوری که تحمل آن برای  حرجی  نباشد که کسبی که برای  ممکن است، مناسب شأن  نباشد
 باشد.

 ن،ولویالر ل طالق زو ته لدفع  فقتها یداء الد یعل نها،والیالمرأر التزّوج یخذ المهر وأداء د یعل جبیال  .۱۱مسیییةلة 
 .نهیالقبول یداء د جبی هیوحرج عل قبولها مها ة  یف کنیوهبه ولم 

سأله  ست. و همچنین بر . 11م مرد ط ق زوجه  تزویج بر زن جهت گرفتن مهر و ادای دین  واجب نی
او هبه نماید و در قبول هبه،  اش جهت پرداخت ن قۀ او برای ادای دین، واجب نیست. و اگر کسی به

 ند.آن را قبول ک خ ت و حرجی بر او نباشد واجب است که جهت ادای دین 

الجواب باإلنکار یالقول:ف  

 واب آن به انکارج

علم وظّن أن ال تجوز  نة،أویّ الب هیأّن عل علمیلم   ،فإنیالمّدع یبال کار،فة کر ما اّدع هیعل یلو أ اب المّدع .۱مسیییةلة 
أّن له  علمی ولم  نةیّ لم تکن له ب نة؟فإنیّ :ألک بقولیملک؛بةن  عّرفهیالحاکم أن  یو ب علوقامتها واّلمع مطالبة الحاکم، 

 الحاکم وعالمه بذلک. یعل جبیحّق وحالف المنکر،

نماید، پس اگر مدعی  با انکار جواب دهد و آنچه را که مدعی ادعا نمودا انکار علیهمدعیاگر . 1مسأله 
نیسووت مهر با مطالبۀ حاکم، بر  نداند که بّینه بر عهدۀ او اسووت یا بداند و گمان کند که اقامۀ بّینه جایز
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نداشته ای داری؟ پس اگر بّینهای آیا بّینه ت که او را به آن آشنا کند، به این که بهویدحاکم واجب اس
 حاکم واجب است که آن را به او اع م نماید. باشد و نداند که حق دارد که منکر را قسم دهد، بر

للمنکر التبّرع بالحلف قبل التماسیییه،فلو تبّرع هو أو   سی،ولیللحاکم وحالف المنکر واّلبالتماس المّدع سیل .۲مسیییةلة 
أحلفه لم  وحالفه بدون ومن الحاکم،فلو  یللمّدع سیوال بّد من العادر بعد السؤال،وکذا ل  ن،یمیبتلک ال عتّد یالحاکم لم 

 به. عتّد ی

منکر حق ندارد  ای مدعی باشد. وحاکم حق ندارد که منکر را قسم دهد مهر آن که به تقاض . 2مسأله 
 قسووم بیورد، پس اگر او یا حاکم تبّرع نمایند این

ً
  قبل از تقاضووای او، تبّرعا

ً
قسووم اعتبار ندارد و حتما

مدعی حق ندارد بدون اذن حاکم منکر  باید بعد از درخواسووت مدعی، قسووم را اعادا نماید. و همچنین
 باشد.نمی معتبر دهدرا قسم دهد؛ پس اگر او را قسم 

له بعد  سیظاهر الشیییرع،فل یف یالمّدع یدعو  واسیییتحلف المنکر فحلف،سیییقطل  نةیّ ب یللمّدع کنیلو لم  .۳مسیییةلة 
ّصته،  سمع دعواه. عم،ال تبرأ مّمة المّدع یول یوال رفع الدعو  الحلف مطالبة حّقه،وال مقا ص  ه،یعل یالحاکم،وال ُت  ریوال ت

قاّص للمالک أخذها وال الت جزیووفراغ مّمته؛و ون لم  رّدها  هیعل جبیها،فبالحلف خار ال عن ملک مالک ةیالخار  نیالع
 نةیّ الب یالمّدع أقام  ه،فلویتةّمل ف یعل نهیمن د ونیوبراء المد جوزی. عم،هایوسائر التصّرفات ف وهبتها  عهایب جوزیمنه،وال 

 بحکمه. عتّد یلم  یالمّدع نةیّ حاکم آخر،فحکم بب  یبعد حلف المنکر لم تسمع،ولو غفل الحاکم،أو رفع ایمر ول

بیورد، دعوای  اگر مدعی بّینه نداشووته باشوود و از منکر بیواهد که قسووم بیورد و او قسووم. 3مسووأله 
و ساقط و در ظاهر شرع  را مطالبه و تقاص نماید. و  شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حق می مدعی 

 علیهمدعیباشووود. البته ذّمۀ نمی مسوووموع ببرد و دعوای  همچنین حق ندارد دعوای  را نزد حاکم
شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن نمی مالک  خارج شود و عین خارجی با قسم او از ملکنمی بریء

مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید  ذّمه اش واجب است، اگرچه برای
تصوورفات در آن جایز نیسووت، البته ابراء نمودن مدیون از دین  جایز اسووت،  آن و سووایرو بیع و هبۀ 
 تأمل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بّینه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم لیکن در آن

 اعتبار ندارد. وغ لت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیهر ببرد پس به بّینه مدعی حکم نماید، حکم ا

المطالبة و  یللمّدع جوزی نئذٍ ی قض حکمه،فح هیعل جبیبل  جوزیللحاکم بعد حکمه کون الحلف کذبال  نیّ لو تب .۴مسةلة 
سائر ما هو آةار  ّصة و .ولو أقّر المّدع المقا ّصة  یبةّن المال للمّدع هیعل یکو ه محّقال صّرف و المقا سواء   از له الت و حوهما؛

 تاب وأقّر أم ال.
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سأله  ست، برای او . 4م سم، دروغ بودا ا شود که ق ست  اگر برای حاکم بعد از حکم  معلوم  جایز ا
مطالبه و مقاصووه و بقیۀ  بلکه واجب اسووت که حکم  را نقض نماید، پس در این صووورت برای مدعی

اقرار نماید که مال، مال مدعی  علیهمدعید. و اگر باشوومی آنچه که از آثار بر حق بودن او اسووت جایز
 خواا توبه کند و اقرار نماید، یا نه. است، تصرف و مقاصه و مانند این ها برای او جایز است؛

سةلة  سقول حّق المّدعهل الحلف بمجّرده م .۵م ،أو بعد  یو ب ل ومن الحاکم،أو وما تعّقبه حکم الحاکم،أو حکمه  مطلقال
 سییقطی ولو کان بإمن الحاکم،بل بعد حکم الحاکم  و بهیالظاهر أّن الحلف بنفسییه ال  الحلف؟  یمو ب له وما اسییتند ول

 الشرل المقارن. للسقول بنحو  مو بأّن الحلف بشرل حصول الحکم  یالحّق؛بمعن

 موجب سقوو حق مدعیو  5مسأله 
ً
یا در صورتی که  شود، یا بعد از اذن حاکم،می آیا مجّرد قسم مطلقا

صورتی که به قسم مستند باشد؟  حاکم در پی آن بیاید، یا حکم حاکم موجب سقوو آن است در حکم
این که به اذن حاکم باشوود، بلکه بعد از حکم  باشوود ولونمی ظاهر آن اسووت که خود قسووم موجب آن

ساقط سممی حاکم حق  شرو مقارن، مو شود، به این معنی که ق صول حکم، به نحو  شرو ح جب به 
 باشد.می سقوو

السقول بمجّرد عدم الحلف  یسقطل.والکالم ف حلف ةبل دعواه وواّل  ،فإنیالمّدع یعل نیمیال ردّ یللمنکر أن  .۶مسةلة 
 نةیّ آخر؛کا ل له ب مجلس  یولو ف یله طرح الدعو  سیکالمسةلة السابقة.وبعد سقول دعواه ل و النکول،أو بحکم الحاکم، 

 سیل و حّقه، سیییقطیالحلف لم  یکذا لو اسیییتمهل ف و منه الحاکم،  سیییمعینة،یّ ب ی:بةّن لهیبعد الرّد عل یأو ال.ولو اّدع
مّدع عد الرّد عل یلل بل عل یعل  ردّ یأن  هیب ّما الحلف أو النکول،و هیالمنکر، بل أن  ر عیللمنکر أن  و  حلفی عن رّده ق
 لمنکر قبل حلفه.عنه لو طلبه من ا ر عیأن  یللمّدع ،وکذایالمّدع

 دعوای  ثابت منکر حق دارد که قسووم را به مدعی برگرداند؛ پس اگر مدعی قسووم بیورد . 6مسووأله 
نیوردن و نکول، یا به حکم  شوود. و ک م در سوقوو دعوی به مجرد قسوممی شوود و گرنه سواقطمی

سقوو دعوای ست. و بعد از  شته ا سألۀ گذ سۀ دیهر را   ، اوحاکم، مانند م حق طرح دعوی ولو در جل
شنود. و می او ادعا کند که من بّینه دارم حاکم از او ندارد؛ چه بّینه داشته باشد یا نه. و اگر بعد از رد بر

شووود. و بعد از رد بر مّدعی، او حق ندارد نمی حق  سوواقط همچنین اگر در قسووم، طلب مهلت نماید،
بر او اسوووت که یا قسوووم بیورد یا نکول نماید. و منکر حق دارد از رد  ر برگرداند، بلکهکه آن را به منک

مدعی قسووم بیورد برگردد. و همچنین مدعی حق دارد که از طلب قسووم برگردد،  قسووم قبل از این که
 صورتی که از منکر طلب قسم نمودا ولی او هنوز قسم نیوردا باشد. در
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 ؛فإنیالمّدع یعل نیمیالحاکم ال ردّ یالنکول،أو  بمجّرد  هیعل حکمی رّد،فهلیولم  حلفیلو  کل المنکر فلم  .۷مسیییةلة 
 .یقوالن،وایربه الثا  حلف ةبل دعواه وواّل سقطل؟ 

مجرد نکول، بر  اگر منکر نکول نماید پس قسم نیورد و آن را رد هم ننماید، آیا پس از آن بهو  7مسأله 
شووود می دعوای  ثابت کند، پس اگر قسووم خورد،می شووود، یا حاکم قسووم را بر مدعی ردمی او حکم

 شود؟ دو قول است که اشبه دومی است.می وگرنه ساقط

الحلف،ال  هیالمردود عل یبعد حلف المّدع ه،أویعل لو ر ع المنکر الناکل عن  کوله،فإن کان بعد حکم الحاکم  .۸مسةلة 
 حکم النکول أو ال.ب علمه  نیفرق ب ریمن غ یالثا  یف هیولزم الحکم عل الفرض ایّول، یف هیعل الحّق  ثبلیه،ویول لتفلی

او، یا بعد از  اگر منکری که نکول کردا، از نکول  برگردد، پس اگر بعد از حکم حاکم بر . 8مسوووأله 
شد، اعتنایی به آن شدا، با سم بر او رد  سم خوردن مدعی که ق فرض اول حق بر او  شود و درنمی ق

ل و عدم آن، علم او به حکم نکو  گردد. و بینمی شوووود و در فرض دوم حکم بر علیه او الزممی ثابت
 فرقی نیست.

 و بیوال  یبالمّدع ضییّر یومهاله بمقدار ال  صییالحه، از  هیما ف الحظیالحلف و الرّد ل یلو اسییتمهل المنکر ف .۹مسییةلة 
  از مطلقال بمقدار و ازته. یلو أ از المّدع الفاحش. عم،  ریالحّق و التةخ لیتعط

م حظه نماید، مهلت  اگر منکر در قسم و رد، طلب مهلت نماید تا این که ص ح  را در آن . 9مسأله 
تأخیر زیاد نهردد، جایز اسووت.  که به مدعی ضوورر نرسوواند و موجب تعطیل حق وای دادن او به اندازا

 البته اگر مدعی اجازا دهد، به ان
ً
 باشد.می جایز دازۀ اجازۀ مدعی، مطلقا

أو ترک  نیمیأو مطالبة ال حضیییرهایفله أن  للحاکم ولزامه بإحضیییارها،  جوزی ال«نةیّ ب یل»:یلو قال المّدع .۱۰ مسیییةلة
 علمه و هله. نیب نیالموضع یفرق ف ریالحکم؛من غ انیب له ورراده بذلک أو  جوزی. عم،یالدعو 

احضوووار آن  اگر مدعی بهوید که من بّینه دارم، برای حاکم جایز نیسوووت که او را الزام به . 10مسوووأله 
سم کردا یا دعوای  را ضر نمودا یا مطالبۀ ق رها نماید؛ البته برای  نماید. پس مدعی حق دارد آن را حا

موضووع بین علم و جهل او فرقی  ایز اسووت که او را به آن ارشوواد یا حکم را بیان نماید. و در دوحاکم ج
 نیست.

سةلة  ضرر ولو کا ل -له عدم وقامتها جوزی یللمّدع نةیّ مع و ود الب .۱۱م ا،ولو وقامته هیعل نیّ تعیووحالف المنکر،فال -حا
 نئذٍ یح سیییقطیالمنکر،ف  نیمی یول رییالتخ سیییتمّر یوقامتها ووحالف المنکر،و نیب ریّ الحاکم فهو مخ علم أّ ها مقبولة عند 
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 یالعدول ول جوزیأو  رییالتخ سیییقطیالمعتبرر وقبل الحاکم،فهل   نةیّ .ولو أقام البلحاکما حکمیولو لم  نةیّ حّق وقامة الب
 أو ههما سقوطه. الحلف؟و هان، 

این که بّینه حاضر  با وجود بّینه برای مدعی، برای  جایز است که آن را اقامه ننماید وووو ولو . 11مسأله 
این که بداند که بّینه مورد قبول  باشد ولونمی او متعین باشد ووو و منکر را قسم بدهد؛ پس اقامۀ بّینه بر

مییر اسووت و این تیییر تا قسووم منکر  باشوود، پس مدعی بین اقامۀ بّینه و قسووم دادن منکرمی حاکم
سم خوردن منکر، صورت ق ستمرار دارد؛ پس در  شد  ا حق اقامۀ بّینه ولو این که حاکم حکم نکردا با

ساقط اگر بّینۀ معتبری را اقامهشود. و می ساقط شود، یا عدول می نماید و حاکم قبول کند آیا تیییر، 
 سقوو تیییر است.ها آن است که وجیه ترین به قسم جایز است؟ دو وجه

للحاکم أن  سیوقامتها فل ردیحضیییورها لم  بعد  یعلم أو ریییهدت القرائن بةّن المّدع نة،فإنیّ لو أحضیییر الب .۱۲مسیییةلة 
سؤال  للحاکم  سیملک فل یالحال ورّک ف علمیلم  سةلها،ولویبإرادر وقامتها فله أن  ون علم أو رهدت ایحوال  سةلها،وی

 :بة ّ ه أراد القامة أو ال.یود. عم،له السؤال من المّدعالشه

از حضور بعد  اگر بّینه را حاضر کند، پس اگر معلوم باشد یا قرائن شهادت بدهد که مّدعی . 12مسأله 
یا احوال شووهادت بدهد  خواهد، حاکم حق ندارد بّینه بیواهد. و اگر معلوم باشوودنمی بّینه، اقامۀ آن را

شد و در آن  خواهد اقامۀ بّینه نماید پس حاکم حق دارد بّینهمی که مدعی بیواهد. و اگر حال معلوم نبا
شهود بیواهد شود، حاکم حق ندارد از  سؤال کند می ؛ البته(دهند شهادت که) شک  تواند از مدعی 

 که اقامۀ بّینه را خواسته یا نه.

وکذا لو عرف بفقدهما بعض ریییرائط  فإن عرفهما الحاکم بالفسیییق طرح ریییهادتهما،  نةیّ وما ریییهدت الب .۱۳مسیییةلة 
ف واستکشف من حالهما،وعمل  تهمایالشهادر؛ولو عرفهما بالعدالة و امع

ّ
 للشرائط قبل رهادتهما.و ون  هل حالهما توق

 .هیقتضیبما 

سأله  سق. 13م شهادت بدهد، پس اگر حاکم ف شهادتمی راها آن اگر بّینه  کند. می رد راها آن داند، 
شهادت را ندارند. و اگر عدالت و شرایط  ضی از  شرایط و همچنین است اگر بداند که بع  جامع بودن 

شهادتشان را قبولمی راها آن شد صبر مجهولها آن کند. و اگر حالمی داند،  کند و از حالشان می با
 نماید.می شود و به آنچه که مقتضی است عملمی جویا

خطة  یالمّدع یلو اّدع ة،لکنیا تظار التزک  ریللشییرائط طرحهما من غ تهمایوما عرفهما بالفسییق أو عدم  امع .۱۴مسییةلة 
 تهمایو امع الحاکم طرح ریییهادتهما.وکذا لو ةبل عدالتهما  یأةبل دعواه وواّل فعل اعتقاده تسیییمع منه،فإن  یالحاکم ف
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دعواه  رحهمییا أو  رح أحییدهمییا تقبییل،فییإن أةبییل  المنکر  یاّدع ،ولوبعلمییه عمییلیو ةیییالتزک یول حتجیللشیییرائط لم 
 العدالة و الفسق. یاالستصحاب ف یعل لیللحاکم التعو  جوزیأسقطهما،وواّل حکم.و

کند، می تزکیه رد اررا بدون انتظها آن داندمی اگر حاکم فسق یا جامع شرایط نبودن بّینه راو  14مسأله 
مسوووموع اسوووت؛ پس اگر  لیکن اگر مدعی ادعا کند که حاکم در اعتقادش اشوووتباا کردا اسوووت از او

آن ها را کنار بیندازد. و همچنین  دعوای  را ثابت کرد که همان و گرنه بر حاکم اسوووت که شوووهادت
احتیاج به تزکیه ندارد و به علم خودش  ثابت باشوود کهها آن اسووت اگر عدالت و جامع بودن شوورایط

مل ید و اگر منکر جرحمی ع ما ید قبولها آن از یا جرح یکیها آن ن ما عا ن شوووود؛ پس اگر می را اد
کند. و برای حاکم جایز اسوووت که در می گرنه حکم کند ومی را سووواقطها آن دعوای  را ثابت کرد،

 ید.تکیه نما عدالت و فسق، به استصحاب،

 نةیّ بالشهود مع  هله به،فإن زّکاهما بالب تهمایتزک أّن له  یللمّدع نیّ بیأن  هیوما  هل الحاکم حالهما،و ب عل .۱۵مسةلة 
به،فإن اعترف بعدم الجارح حکم  هیعل یللمّدع  نیّ بیالمقبولة و ب أن  له الجرح ون کان  اهالل  قام  ه،ویعل أّن  ون أ

 .یالمّدع نةیّ الجرح سقطل ب یالمقبولة عل نةیّ الب

را با ها آن می تواند را نداند واجب اسووت که برای مدعی بیان کند کهها آن اگر حاکم حال . 15مسووأله 
آن ها را تزکیه نمود واجب است  شهود تزکیه نماید و اگر مدعی آن را نداند و پس اگر با بّینۀ مورد قبول،

جاهل به آن باشووود وووووو پس اگر  علیهمدعی را دارد وووووو اگربیان کند که حق جرح  علیهمدعیکه برای 
شووود. و اگر منکر بینۀ مورد قبول، بر جرح می حکم اعتراف کند که جرحی ندارد بر علیه او علیهمدعی

 شود.می اقامه نمود بّینۀ مدعی ساقط

 عسیییری»،أو«ال أفعل»قال: ،أو«یل قیطر  ال »لو قال: یمن المّدع ةیصیییورر  هل الحاکم وطلبه التزک یف . 1۶مسیییةله 
لب«ّی عل حاکم الفح ،ال  ،وط لب الجرح ف هیعل جبی من ال بل هو را ق.ولو ط له ملک، کان    نةیّ الب یملک و ون 

مّدع قالیولم  هیعل یالمقبولة من ال عل،و طبق  یعل حکمیالفح ،و هیعل جبی  ال«ّی عل عسیییری»أو«یل قیال طر »:ف
وله الحکم،  جبیملک،أو ال  هایبمقدار مّدر أمکنه ف ام،أویّ المهال ةالةة أ جبی استمهله لحضار الجارح،فهل  نة،ولویّ الب

 یالحضییار ف یاّدع ولوبالمقدار المتعارف، و وب المهال  بعدی نقضییه؟و وه،الیبالجارح  یالحکم فإن أت هیأو و ب عل 
 .نةیّ طبق الب یعل حکمی لةیمّدر طو

« من راهی ندارم» ی بهوید:از مدعی، اگر مدعها آن در صورت جهل حاکم و مطالبۀ تزکیۀ ووو 16مسأله  
 که فح  نماید بر او واجب و از حاکم بیواهد« برای من سیت است»یا « دهمنمی انجام»یا بهوید: 

طلب بّینۀ مورد قبول در  علیهمدعیاز  باشووود؛ اگرچه حق فح  را دارد، بلکه رجحان دارد. و اگرنمی
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فح  بر او واجب « برای من سووویت اسوووت»یا  «ندارمراهی »جرح نماید و او انجام ندهد و بهوید: 
ست و طبق بّینه حکم ست به  کند. و اگر منکرمی نی ضار جارح از او مهلت بیواهد آیا واجب ا برای اح

بتواند در آن احضوووار نماید، مهلت بدهد یا واجب نیسوووت و حق حکم  او سوووه روز یا به اندازۀ مدتی که
نماید؟ چند وجه اسووت، می اسووت که حکم نماید پس اگر جارح آورد، آن را نقض دارد، یا بر او واجب

 نیسووت مهلت دادن به او به مقدار متعارف واجب باشوود. و اگر احضووار آن را در مدت طوالنی که بعید
 کند.می ادعا نماید طبق بّینه حکم

 ثبلی یحتّ  هیعل یالمّدع حبسیأن  یالمّدع س الحاکم بالعدالة،فالتم عرفهمایحّقه ولم  یعل نةیّ لو أقام الب .۱۷مسیییةلة 
 یالرهن ف به،أو  یالمّدع نیمنه،وال تةم لیمطالبة الکف جوزیعدم الجواز،بل ال  یوایقو  حبسیییه،  جوزی:لیعدالتهما،ق

 به. یمقابل المّدع

مدعی بیواهد که  را نداند، پسها آن ید و حاکم، عدالتاگر مدعی بر حق  بّینه اقامه نماو  17مسأله 
گ ته اند: زندانی نمودن او جایز  ثابت شوووود بعضووویها آن را حبس نماید تا عدالت علیهمدعیحاکم 

یا رهن گرفتن « مدعی به»همچنین تأمین  است، ولی بنابر اقوی جایز نیست، بلکه مطالبۀ ک یل از او و
 به، جایز نیست. در مقابل مدعی

 نتقض،وکذایو ون کان طارئال بعد الحکم لم  أو أحدهما حال الشهادر ا تقض الحکم،  نیفسق الشاهد نیّ لو تب .۱۸مسةلة 
 ایربه. یالحکم عل فسقهما بعد الشهادر وقبل  نیّ لو تب

سأله  شاهد یا یکی از . 18م سق دو  شود حکم نقضها آن اگر ف شهادت، معلوم  شود. و  در حال  می 
شود نقض سق پیدا  شبه اگرنمی اگر بعد از حکم، ف ست بنابر ا سق شود و همچنین ا بعد از ها آن ف

 شهادت و قبل از حکم معلوم شود.

مع العلم بایسییباب وموافقة مذهبه  همایالسییبب ف مکر  عتبری ل،والیالجرح و التعد یالطالق ف ةیالظاهر کفا .۱۹مسییةلة 
بهما،وال  الشیییهادر  یکّل لفظ داّل عل همایف یکفیواّلمع العلم باختالف مذهبهما.و ةیالکفا  بعدیال لمذهب الحاکم،بل 

 الجرح. یوال مقابالته ف لیالتعد یف ملک  ،و حوّی وعل یل مقبولهاضّم مثل:أّ ه مقبول الشهادر،أو  شترلی

و با علم ها آن در کند و ذکر سببمی ظاهر آن است که جرح و تعدیل، به طور مطلق ک ایتو  19له مسأ
آن بعید نیست، مهر این که  به اسباب و موافقت مذهب او با مذهب حاکم ووو معتبر نیست؛ بلکه ک ایت

ها آن تعدیل نماید در شوووهادت به جرح و علم به اخت ف مذهبشوووان باشووود. و هر ل ظی که داللت بر
ضمیمه کردن مانند این که اومی ک ایت شهادت  برای من و بر  کند؛ و  شهادت  مورد قبول است یا 
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تعدیل و همچنین در جرح ضمیمه کردن کلماتی مقابل آنچه ذکر  من مورد قبول است و مانند این ها در
 شد شرو نیست.

،أو قالل «وّ ه فاسیییق»:یوقالل ااُلخر «عادل وّ ه »قالل وحداهما: ل؛بةنیالجرح و التعد نةیّ لو تعارضیییل ب .۲۰مسیییةلة 
ّ ه کان ف»:یوقالل ااُلخر «مکان کذا یالخمر ف  شیییربیکذا  ومیکان »وحداهما:  « هذا المکان ریغ یکذا ف ومی یو

طبق  یفإن کا ل عدالةل حکم علبها؛ ؤخذی من العدالة أو الفسییق  ة. عم،لو کان له حالة سییابقنیمیالمنکر ال یسییقطتا،فعل
 .نیمیالمنکر ال یوعل الشهادر،و ون کا ل فسقال تطرح 

و « عادل اسووت او»بهوید: ها آن جرح و تعدیل متعارض باشووند؛ به این که یکی ازاگر بینۀ  . 20مسووأله 
یا یکی از«او فاسوووق اسوووت»دیهری بهوید:   ف ن مکان شوووراب در چنین روزی در»بهوید: ها آن ، 

ساقط هر« او در چنین روزی در غیر آن جا بود»و دیهری بهوید: « خوردمی شوند؛ پس بر منکر می دو 
شود، پس می عدالت یا فسق بود به همان عمل ست که قسم بیورد. البته اگر دارای حالت سابقی ازا 

شهادت حکم  عادل بودا بر طبق 
ً
سق بودا رد اگر قب   دارای ف

ً
شود و اگر قب  سم بر می می  شود و ق

 منکر است. 

الشهادر حسن الظاهر  یف یکفیمتقادمة،وال  أو بمعاررر باطنة  اعیالشهادر بالعدالة العلم بها وّما بالش یف عتبری .۲۱مسةلة 
الشهادر   جوزیشهادر بالجرح ال بّد من العلم بفسقه،وال ال یأو االستصحاب.وکذا ف نةیّ الب یولو أفاد الظّن،وال االعتماد عل

-االسییتصییحاب،أو حسیین الظاهر نة،أویّ کالثبوت بالب-  یالثبوت التعّبد  یکفیأو االسییتصییحاب. عم، نةیّ الب یاعتمادال عل
الظاهر الکارف تعّبدال  ةبتل عدالته باالستصحاب أو حسن  منرهادر  یللحاکم الحکم اعتمادال عل  جوزیاآلةار،ف بیلترت

 .نةیّ أو الب

دیرینه حاصل  به واسطۀ شیاع یا معاشرت درونی در شهادت به عدالت، علم به عدالت که . 21مسأله 
ظن باشد. و نیز اعتماد بر  کند ولو این که م یدنمی گردد معتبر است. و حسن ظاهر در شهادت ک ایت

صحاب کافی ست شهادت به جرحنمی بّینه یا ا شد. و همچنین در  شد و  با سق او با  باید علم به ف
ً
حتما

صحاب شهادت بر آن به اعتماد ست کند. البته ثبوت تعبدی وووو مانند ثبوت آن با نمی ک ایت بر بّینه یا ا
سن ظاهر  صحاب یا ح ست ست با اعتماد  -بّینه یا ا ست؛ پس برای حاکم جایز ا برای ترتیب آثار جایز ا

سی که شهادت ک شد تعبدی است یا با بّینه ثاب بر  سن ظاهری که کا صحاب یا با ح ت عدالت  با است
 حکم نماید. شدا است،

بعد کون حسیین الظاهر کارییفال تعّبدال عن  لو رییهد الشییاهدان بحسیین ظاهره فالظاهر  واز الحکم بشییهادته  .۲۲مسییةلة 
 العدالة.
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سأله  ست که حکم نمودن. 22م شهادت دهند ظاهر آن ا سن ظاهر او  شاهد به ح سطۀ  اگر دو  به وا
 کاشد از عدالت

ً
 باشد.می شهادت او جایز است، بعد از آن که حسن ظاهر تعّبدا

له عذر،فلو  کونیوال  ةیمعصو ه ال یأّ ه عل علمی لم  رر؛مایالشهادر بالجرح بمجّرد مشاهدر ارتکاب کب جوزیال  .۲۳مسةلة 
 له. دری رحه ولو حصل له ظّن بذلک بقرائن مف جوزی احتمل أّن ارتکابه لعذر ال 

صورت معصیت  کاب گناا کبیرا مادامی که نداند بهشهادت به جرح، به مجرد مشاهدۀ ارت. 23مسأله 
احتمال بدهد که به جهت  باشووود؛ پس اگرنمی اسوووت و همچنین نداند که دارای عذر نیسوووت، جایز

ست ولو این که برای  شدا، جرح او جایز نی شد،  عذری مرتکب آن  سیلۀ قرائنی که م ید ظن با به و
 ظن به آن حاصل شود.

 ایةر. هیعل ترّتبیللحاکم الحکم،ولو حکم ال   جوزیأو عدل واحد ال  نیبشهادر الفاسق هیعل یالمّدع یلو رض .۲۴مسةلة 

حکم به آن  به شووهادت دو فاسووق یا یک عادل راضووی باشوود، برای حاکم، علیهمدعیاگر  . 24مسووأله 
 شود.نمی جایز نیست؛ و اگر حکم نماید اثر بر آن مترتب

سةلة  راهد حکمیللحاکم أن  جوزیال  .۲۵م شهادر  بعدالتهما لکن  هیعل یعنده؛ولو اعترف المّدع عدالتهما  حرزیلم  نیب
 الشهادر. یأخطةهما ف

سأله  شان نزد او احراز . 25م شاهدی که عدالت شهادت دو  ست که با  شدا حکم  برای حاکم جایز نی ن
شوووهادت، دارای اشوووتباا  را درها آن اعتراف نماید لیکنها آن به عدالت علیهمدعیلو این که نماید و 
 بداند.

 شییهدیأن  نیفرق ب ریواآلخر أربعة؛من غ  نیلو تعارض الجارح و المعّدل سییقطا و ون کان رییهود أحدهما اةن .۲۶مسییةلة 
،أو  لیاةنان بالجرح وأربعة بالتعد  ریییهود  ادریز  نیرق بف ریةّم بعد ملک ریییهد اةنان آخران به،ومن غ لیاةنان بالتعد معال

 .لیالجرح أو التعد

 شهود یکی از شوند؛ اگرچهمی اگر جرح کنندا و تعدیل کنندا تعارض نمایند هر دو ساقط . 26مسأله 
ن ر بر تعدیل با هم شهادت  و ن ر بر جرح و چهاردو ن ر و دیهری چهار ن ر باشند. و بین این که دها آن

دهند و نیز بین زیاد بودن شووهود جرح یا  بدهند یا دو ن ر بر تعدیل سووپس دو ن ر دیهر بر آن شووهادت
 تعدیل فرقی نیست.
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سةلة  شاهد یف شترلیال  .۲۷م رهادر ال سمهما نیقبول  سبهما بعد وحراز مقبول علم الحاکم با رهادتهما،کما أّ ه لو  ةیو 
 .نهمایبع صهمایتشخ عتبریالحکم،وال  یف یکف نیعدل همیف الحاکم أّن  علمیرهد  ماعة 

ول بودن مقب بعد از احرازها آن در قبول شووهادت دو شوواهد، علم حاکم به اسووم و نسووب . 27مسووأله 
وجود دارند، ها آن بین داند که دو عادل درمی شهادتشان شرو نیست، چنان که اگر جمعی که حاکم

 می شهادت بدهند در حکم ک ایت
ً
 مشی  باشند. کند و معتبر نیست که عینا

 نةیّ الب امیق عتبریل،فیّ الم یعل یمنه الدعو   یسییتثنیُ . عم،یالمّدع نیمیضییّم  نةیّ الحکم بالب یف شییترلیال  .۲۸مسییةلة 
شرع والغائب  عدم ولحاق الطفل و المجنون  یسقط حّقه.وایقو  حلفیولم  نةیّ فإن أقام الب  ،یاالستظهار  نیمیمع ال ةیال

من دون ضیییّم  نةیّ بالب همیعل یفتثبل الدعو  به، -عدم ومکان الدفاع لهم یف لیّ مّمن له  حو ریییباهة بالم-وأریییباههم
عن   همایةا  خلویو المنفعة و الحّق؟و هان،ال  نیکالع رهیغ شییملی ن،أویمنحصییر بالد  نةیّ بالب نیمی.وهل ضییّم النیمی

 .هیعل ةمضمو  وما تلفل  لیّ الم یالمضمو ة عل نیلحوق الع یقرب. عم،ال ورکال ف

سأله  ست؛ ولی . 28م شرو نی سم مدعی  ضمیمه نمودن ق سطۀ بّینه،  دعوای بر میت از  در حکم به وا
بنا بر این، اگر مدعی اقامۀ  شود؛ پس قیام بّینۀ شرعی با قسم استظهاری معتبر است.می آن است نا

ساقط سم نیورد حق   شی  غائب و ام ال  شود. و بنابر اقویمی بّینه نماید ولی ق بچه و دیوانه و 
 شووباهتی به میت داشووته باشووند به میت ملحق این ها از کسووانی که در ممکن نبودن دفاع برایشووان،

و بدوننمی و ثابت شوند؛ پس دعوی بر آنان با بّینه  شود. و آیا ضمیمه نمودن می ضمیمه نمودن قسم 
شود مانند عین و من عت و حق؟ دو وجه است که می یا شامل غیر آن قسم به بّینه انحصار به دین دارد

نیست. البته در ملحق شدن عینی که در ضمانت میت است ووو در صورتی که قرب  خالی ازها آن دومی
 ضمانت او تلد شود و اشکالی نیست. در

فروع    

 چند فرع

 نة،ومعیّ الب یول نیمیضییّم ال یالحّق محتاج ول وارث صییاحب الحّق،فالظاهر أّن ةبوت  لیّ الم یعل یایّول:لو کان المّدع
و کل  مقدار حّقه،ولو حلف بعض  یمتعّددال ال بّد من حلف کّل واحد منهم علالوارث  الحّق.و ون کان  سییقطیعدم الحلف 

 الناکل. حّق بعض ةبل حّق الحالف وسقط 

نمودن قسم  گر مدعی بر میت، وارث صاحب حق باشد، ظاهر آن است که ثبوت حق به ضمیمهااول و 
ساقط شد باید هر  شود. و اگر وارثمی به بّینه محتاج است و در صورت قسم نیوردن، حق  متعدد با
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ید حق نکول نماها آن بعضووی از بر مقدار حق  قسووم بیورد و اگر بعضووی قسووم بیورد وها آن یک از
 شود.می کسی که قسم خوردا ثابت و حق نکول کنندا ساقط

أو ال؟و هان  نیمیضیییّم ال جبیفهل  عادر،  فاءیاالسیییت هایف مکنیبإقراره قبل موته بمّدر ال  نةیّ :لو ریییهدت البیالثا 
 .لیّ الوفاء من الم حصلیسابقال لم  نیفرض ةبوت الد یعل أّ ه  علمیأو ههما و وبه،وکذا کّل مورد 

مدت ممکن  اگر بّینه به اقرار میت قبل از مردن  ووو به مدتی که به طور عادی استی ای آن در آن.دوم 
سم واجب است یا نه؟ دو وجه ضمیمه نمودن ق شهادت بدهد آیا  شد وووو  ها آن است که وجیه ترین نبا

بر فرض ثبوت دین در گذشته، میت  است. و همچنین است هر موردی که معلوم است کهوجوب آن 
 آن را ادا ننمودا است.

 کما مّر. یواحدر،بخالف تعّدد ورةة المّدع  نیمی ینة،تکفیّ وأقام الب هیرخ  عل یل،فاّدعیّ الثالث:لو تعّددت ورةة الم

 قسووم ک ایت اگر ورثۀ میت متعدد باشووند پس شوویصووی بر او ادعا نماید و اقامۀ بّینه کند یک . سوووم
 کند به خ ف تعدد ورثۀ مدعی، چنان که گذشت.می

وأحلفه ةبل حّقه،وال أةر لحلفه بنفسیییه أو  عنده  نةیّ لالسیییتظهار ال بّد وأن تکون عند الحاکم،فإما قامل الب نیمیالرابع:ال
 عند الوارث.

قسووم دهد  سووم اسووتظهاری باید نزد حاکم باشوود؛ پس اگر بّینه نزد حاکم اقامه شووود و او راق . چهارم
یا نزد وارث،  (باشوود بدون این که نزد حاکم) شووود. و قسووم خوردن او به خودی خودمی حق  ثابت
 اثری ندارد.

حّق   بتیتسووقط،ولم  لم  تیّ ث المفلو أسووقطها وار  قابلة للسووقاو، ریل سووتظهار غ نیمیالیامس:ال
 ب  ضّم الحلد. نةیّ بالب یالمّدع

شود. نمی ساقط نمایدقسم استظهاری قابل اسقاو نیست؛ پس اگر وارث میت آن را اسقاو  . پنجم
 شود.نمی و بدون ضمیمه نمودن قسم، حق مدعی با بّینه ثابت
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نیمیالشاهد و ال یالقول:ف  

 شاهد و قسم

عدم الحکم و القضاء  یال ورکال ف ،کمایالمّدع  نیمیبالشاهد الواحد و ونیالد ی واز القضاء ف یال ورکال ف .۱مسةلة 
مثل النسب و   یحقوق الناس کّلها حتّ  یالقضاء بهما ف جوزیکثبوت الهالل وحدود اهّٰلل.وهل   ،یحقوق اهّٰلل تعال یبهما ف

و الصیییلق و ال ارر  عیالب عة،وکذایکالغصیییب و القرض و الود به ایموال،  قصیییدیوما  موالای یف جوزیو الوکالة،أو  ةیالوال 
 .یالمّدع  نیمیمع  نیبشهادر امرأت ونیالد یالقضاء ف جوزی.وونیأربهها االختصاص بالد و حوها؟و وه، 

چنان که در عدم حکم  در جواز قضاوت در دیون با یک شاهد و قسم مدعی، اشکالی نیست،و  1مسأله 
باشووود. و آیا نمی خدا، اشوووکالی ددر حقوق خدای متعال مانند ثبوت ه ل و حدوها آن و قضووواوت با

والیت و وکالت جایز است؟ یا در اموال و آنچه  در تمام حقوق الناو حتی مانند نسب وها آن قضاوت با
قرض و ودیعه و همچنین بیع و صلد و اجارا و مانند این ها  که مقصود از آن اموال است مانند غصب و

ست؟ چند وجه شد، جایز ا شبه می با ضاوت در ها آن که ا صاص به دیون دارد. و ق ست که اخت این ا
 دو زن به ضمیمۀ قسم مدعی، جایز است. دیون با شهادت

 ةیال ارر،ود ع،ومالیاسییتقرضییه،وةمن المب ما  شییملیسییبب کان،ف ّی الذّمة بة یف یکّل حّق مال نیالمراد بالد .۲مسییةلة 
بها أو   یملک،فإما تعّلقل الدعو  ریغ یبالعهدر،و فقتها،والضیییمان بالتالف و التلف ول الزو ة وما تعّلق  ات،ومهریالجنا

بذات ایسباب وکان الغرض  فسها ال تکون من  ون تعّلقل  ن،ویمن الد یملک فه هاواستتباع نیبةسبابها ی ل وةبات الد
 .نیالد یدعو 

پس آنچه که  مقصود از دین، هر حق مالی است که در ذّمه است وووو با هر سببی که باشد وووو . 2مسأله 
عهدۀ زوج تعلق پیدا کند وووو و  جنایات و مهر زوجه وووو اگر به قرض کردا و ثمن مبیع و مال االجارا و دیۀ

سبب ات ف و تلد و غیر این ها را ضمان به  شود، پس اگر دعوی وووو به جهت می شامل ن قۀ زوجه و 
باشد. و می یا به اسباب این ها تعلق پیدا کند از دین اثبات و استتباع وبه دنبال آوردنر دین ووو به این ها

 باشد.نمی مقصود خود اسباب باشد از قبیل دعوای دین به خود این اسباب متعلق باشد و اگر

باته؛و ون کان ةّم أقام الشاهد فایحول عدم وة نیمیال قّدم  ن،فإنیمیالشاهد ووةبات عدالته ةّم ال میایحول تقد .۳مسةلة 
 من قّور. خلویال   میعدم ارترال التقد
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پس اگر قسم  احوو واستحبابیر، مقدم نمودن شاهد و اثبات عدالت  است سپس قسم؛ . 3مسأله 
شوورو نبودن  اگرچه مقدم شووود سووپس شوواهد اقامه گردد احوو واسووتحبابیر عدم اثبات آن اسووت،

 تقدیم شاهد، خالی از قوت نیست.

 یالدعو  یو حوه،فةقام بعضییهم رییاهدال عل  ماعة بسییبب واحد کإرث  نیبه مشییترکال ب یوما کان المال المّدع .۴مسییةلة 
الشاهد  حلف صاحب الحّق،فکّل من حلف ةبل حّقه مع  یسائر الحص  موقوف عل به واّلحّصته،وةبوت  ثبلیوحلف ال 

 الواحد.

باشوود پس  بین گروهی به سووبب واحدی مانند ارث و م ل آن مشووترک« مدعی به»اگر مال  . 4مسووأله 
ضی از سم بیورد چیزی با آن ثابتها آن بع شاهد بر دعوی نماید و ق صۀ  اقامۀ یک  شود مهر ح نمی 

صه ها صاحب حق توقد دارد، پس خودش و ثبوت بقیۀ ح سم  سم بیورد حق  و  بر ق سی که ق هر ک
 شود.می با آن یک شاهد و ثابت

 ایحول. یبهما عل ثبلیومع ومکا ه بها ال   نة،یّ وةباته بالب مکنیال  مایوّ ما هو ف نیمیةبوت الحّق بشاهد و .۵مسةلة 

و در صورتی  ثبوت حق با یک شاهد و قسم در جایی است که اثبات آن با بّینه ممکن نباشد. و  5مسأله 
 شود.نمی ثابتها آن که اثبات آن با بّینه ممکن باشد بنابر احوو ووجوبیر با

 الشاهد،ضمن  صف المال. وحکم الحاکم بهما،ةّم ر ع  یوما رهد الشاهد وحلف المّدع .۶مسةلة 

سأله  سم .6م شاهد و ق سطۀ  سم بیورد و حاکم به وا شهادت بدهد و مدعی ق شاهد  حکم نماید  اگر 
 سپس شاهد رجوع نماید نصد مال را ضامن است.

السکوت یالقول:ف  

 سکوت

 ملک. ریغ ،أو«یل سیل»،أو«یال أدر »أو الجواب بقوله:

 ها.یا غیر این« باشدنمی مال من»یا « نمی دانم»یا جواب به قول : 

کصییمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشییة - بعد طلب الجواب عنه،فإن کان لعذر  هیعل یون سییکل المّدع .۱مسییةلة 
،أمره الحاکم بالجواب   ناسبیأزاله الحاکم بما -ووحشة باللطف  ملک،و ون کان السکوت ال لعذر،بل سکل تعّنتال ولجا ال

،وایول الحاکم له  قولیأن  فایحول هی،فإن أصّر علو الرفق ةّم بالغلظة و الشّدر ،فإن  یأ ب وواّل  علتک  اکالل التکرار ةالةال
 حلف ةبل حّقه. ،فإنیالمّدع  یعل نیمیأصّر رّد الحاکم ال
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سأله  شود، پس اگر به جهت علیهمدعیاگر  . 1م ساکت  عذری مانند کری  بعد از مطالبۀ جواب از او، 
او را با آنچه که مناسب است  یا اللی یا ن همیدن زبان یا به خاطر اضطراب و وحشت باشد، حاکم عذر

امر و لجاجت به جهت مشووتبه نمودن  کند. و اگر سووکوت او به جهت عذری نباشوود، بلکهمی برطرف
کند، پس اگر بر می شووودت، امر به جواب دادن باشووود، حاکم او را با لطد و مدارا سوووپس با تحکم و

جواب بدا و گرنه تو را نکول »اسووت که حاکم به او بهوید:  سووکوت اصوورار نمود، احوو ووجوبیر آن
اگر اصرار ورزید حاکم قسم را است که سه مرتبه تکرار نماید، سپس  ؛ و بهتر«کنممی کنندا حساب

 شود.می پس اگر مدعی قسم بیورد حق  ثابت کند،می بر مدعی رد

 معرفة  وابه بالرارر المفهمة أو المتر م،وال بّد   یلو سکل لعذر من صمم أو خرس أو  هل باللسان،توّصل ول .۲مسةلة 
 العدل الواحد. یکفی  ن،والیعدل نیمن کو ه اةن

سأله  سکوت کند، در . 2م ستن زبان  فهمیدن جواب او،  اگر به جهت عذری مانند کری و اللی یا ندان
مترجم باید دو ن ر عادل باشند و  کند. ومی که ومرادش رار ب هماند یا به مترجم توسل پیداای به اشارا

 یک عادل کافی نیست.

 مصلحة.  راهیأمهله الحاکم بما  ریالتةخ یالعذر واستمهل ف یوما اّدع .۳مسةلة 

سأله  صلحت اگر ادعای عذر نماید و در تأخیر آن مهلت بیواهد حاکم به مقداری که . 3م بیند به می م
 دهد.می او مهلت

 کّلفی ها،أویعل نةیّ فهل تسیقط دعواه مع عدم الب  یصیّدقه المّدع ،فإن«یال أدر »بقوله: هیعل یلو أ اب المّدع .۴مسیةلة 
مّدع مّدع  یبرّد الحلف عل هیعل یال مّدع یالحاکم الحلف عل ردّ ی ،أویال بل حّقه،و ون  کل  ؛فإنیال سیییقط،أو  حلف ة

لدعو  فل ا
ّ
مّدعیتوق ئه ول یعل ی؛وال عا مّدع یدعو  أ کر  نة،أویّ الب میقی أن یاّد هایعل یال .و ون لم ریایخ ه؟و وه،أو ه

دعواه بة ّ ه عالم،و ون رّد  الحلف،فإن حلف سییقطل  هیمو حّق،فله عل یأّ ه عالم بة  ّ  یالفرض؛واّدع  یف یالمّدع صییّدقهی
 فحلف ةبل حّقه. یالمّدع یعل

تصووودیق نماید آیا  جواب بدهد، چنانچه مدعی او را« نمی دانم»با قول :  علیهمدعیاگر  . 4مسوووأله 
شود که قسم را بر می مکلد علیهمدعیشود یا می دعوای ، در صورت نداشتن بّینه بر دعوی ساقط

شووود و اگر می قسووم بیورد حق  ثابت نماید که اگرمی مدعی رد کند، یا حاکم قسووم را بر مدعی رد
ماند تا این که یا می مدعی بر ادعای  باقیمی کند و  گردد، یا دعوی توقد پیدامی نکول کند سووواقط

ست که وجیه ترین را علیهمدعیاقامۀ بّینه نماید یا دعوای  ست. و ها آن انکار کند؟ چند وجه ا آخری ا
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م، پس برای می فرض تصووودیق نکند و ادعا کند که او اگر مدعی او را در این
ّ

داند که من صووواحب حق
ست؛ بنا بر این اگر علیه مدعی ق ،علیهمدعی سم خورد دعوای مدعی به این که او علیهمدعیسم ا  ق

 شود.می ثابت شود و اگر بر مدعی رد کند پس او قسم بیورد، حق مدعیمی می داند، ساقط

.و أّما حّقه هایمنه عل نةیّ وال الب یالمّدع یفال تسمع دعو   ة،یالدرا یدعو  سقطی یدر یبة ّ ه ال  هیعل یحلف المّدع .۵مسةلة 
ّصة بمقدار حّقه. عم،لو کا ل  هیعل نةیّ ولو أراد وقامة الب به،  سقطیفال  یالواقع  نیمتعّلقة بع یالدعو  تقبل منه،بل له المقا

ومهب  یالدعو  ه،سیییقطلیالواقع فحلف عل یعل دیال یاسیییتنادال ول له الحلف  جوزی د،وقلنای یه من م یمنتقلة ول دهی یف
 له المقاّصة. جوزیمنه،وال  نةیّ وال تسمع ب الحلف بحّقه، 

دعوای می کند؛ پس  داند، دعوای درایت ودانستنر را ساقطنمی به این که علیهمدعیقسم  . 5مسأله 
نمی گردد. و اگر بیواهد بر آن  باشد و اما حق واقعی او با آن ساقطنمی مدعی و بّینۀ او بر آن مسموع

تقاص دارد. البته اگر دعوای  مربوو به  شود، بلکه به مقدار حق  حقمی اقامۀ بّینه نماید از او قبول
ست  شد که در د ست و از علیهمدعیعینی با ه او انتقال پیدا کردا و گ تیم که برای او با صاحب ید ب ا

 است، پس بر واقع قسم بیورد، دعوای مدعی نسبت به عین ساقط استناد به ید، قسم بر واقع جایز
 باشد.نمی برد و بّینه از او مسموع نیست و تقاص برای  جایزمی را شود و قسم حق اومی

 یلحاضیییر وصیییّدقه الحاضیییر کان هو المّدع أقّر  ،فإن«رکیهو لغ ،ویل سیل»بقوله: هیعل یلو أ اب المّدع .۶مسیییةلة 
 المقّر بة ّ ه صییار سییببال  یعل یفهو،وواّل له الدعو  هیالمقّر له،فإن تّمل وصییار ماله ول  یعل یله وقامة الدعو  نئذٍ یه،فحیعل

لدعو  با بدأر  مة،وله ال فإنالمق یعل یللغرا نه،وله  ّر، مة م خذ الغرا ّقه أ بل ح ئذٍ یح ة لدعو  ن له یخذ ع یعل یا  نیالمقّر 
له،فإن ةبتل دعواه عل غائب  رّد غرامة  هیما لدعو  لحقهیالمقّر.و ون أقّر ل غائب.و ون قال: یعل یحکم ا ّ ه مجهول »ال  و

لک وأمره ول ما حاکم یال نا:وّن دعو «ال فإن قل بل وم ال  ةیالملک یمّدع ی، له  تق عارض   نة،ومعیّ الب هیلفع ه،وواّل یول ردّ یم
صومة  ةیالتول ی،فإن اّدع«لک بل وقف سیوّ ه ل».و ون قال:هیعل ور اع الحاکم الحلف  بعدیعدمها ال  سبة  ترتفع الخ بالن

سه،وتتوّ ه ول یول سقطل الدعو  یز حلف المتولّ وقلنا بجوا  هیتوّ ه الحلف ول ة،فإنیالتول یلکو ه مّدع هی ف ون  ،ویفحلف 
 عن  فسه. ةیالوال   ی،و ف«أو مجنون ّی وّ ه لصب»:هیعل یالحاکم.وکذا لو قال المّدع یفةمره ول  ةیالتول  فسهعن  ی ف

سأله  ست و آن برای غیر تو»به قول :  علیهمدعیاگر  . 6م شدمی برای من نی او را بدهد،  جواب« با
باشد؛ پس می او علیهمدعی پس اگر برای شی  حاضری اقرار کند و آن حاضر، او را تصدیق نماید،

له، اقامۀ دعوی صورت مدعی حق دارد که بر مقرِّ شود و آنچه که برای  در این  او نماید، پس اگر تمام 
دعوی بر مقر دارد، به این که او سبب غرامت شدا است  است مال او شود که همان است و گرنه حق

گیرد و در این می نماید، پس اگر حق  ثابت شووود غرامت را از او و حق دارد شووروع به دعوی بر مقر
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له جهت گرفتن عین مال  دعوی اقامه کند، پس اگر تواند برمی صوووورت ثابت  مقرِّ دعوای  بر او 
شی  غائب شود، غرامت شی  غائبی اقرار کند حکم دعوی بر   مقر را برمی گرداند. و اگر برای 

اگر  پس« مجهول المالک اسووت و امر آن مربوو به حاکم اسووت»شووود. و اگر بهوید: می شووامل آن
گرنه بر او است  او برمی گردد وگ تیم که دعوای مدعی ملکیت، قبول است وو زیرا معارضی ندارد وو به 

او بعید نیسووت. و اگر  که اقامۀ بّینه نماید. و در صووورت نبود بّینه رد کردن قسووم به وسوویلۀ حاکم، بر
نماید خصومت نسبت به خودش بر  پس اگر تولیت آن را ادعا« مال تو نیست بلکه وقد است»بهوید: 

شود می متوجه او یت است،شود و از جهت این که مدعی تولمی طرف سم متوجه او  شود، پس اگر ق
شود؛ و اگر تولیت را از خودش می قسم بیورد، دعوی ساقط و گ تیم که قسم متولی جایز است پس

آن مال بچه یا »بهوید:  علیهمدعیبه حاکم اسوووت و همچنین اسوووت اگر  ن ی کند پس امر آن مربوو
 ا از خودش ن ی نماید.والیت ر  و« دیوانه است

 ،و حویصیییالحن ،أویباعن ،أویوهبن ،أویبه منّ   یأخذ المّدع ،أویأبرأ مّمت ی:بةّن المّدعهیعل یلو أ اب المّدع .۷مسیییةلة 
.والکالم ف یو المّدع ال یمّدع هیعل یالمّدع  ؛وصاریملک،ا قلبل الدعو   ما تقّدم. یعل یهذه الدعو  یمنکرال

سأله  ست»جواب بدهد به این که:  علیهمدعیاگر  . 7م مدعی به را » یا« مدعی ذّمه ام را ابراء نمودا ا
ست صالحه کردا ا شیدا یا به من فروخته یا م این ها، دعوی انق ب  و مانند« از من گرفته یا به من بی

 این دعوی طبق گذشته است. شود. و ک م درمی عی و مدعی، منکر، مدعلیهمدعیکند و می پیدا

أحکام الحلد یالقول:ف  

 احکام قسم

 یبةسمائه الخاّصة به تعال ،أویباهّٰلل تعال کونیواّل أن  أةر من وسقال حّق أو وةباته  هیعل ترّتبیالحلف وال  صّق یال  .۱مسةلة 
والخالق،بل  کالرازق  یتعال هیایوصییاف المشییترکة المنصییرفة ول ء،وکذایقبله ریی سیل یالذ و ایّول  میو القدکالرحمان 

ة به،  جعلهایما  هایضییّم ول االمنصییرفة وم ریایوصییاف غ منه عدم االکتفاء  ر،وأحولیوایحول عدم االکتفاء بایخ مختصییّ
 .رهایکالکعبة وغ و الکتب المنزلة و ایماکن المقّدسة،  اءیو ایوص اءی،کای بیتعال رهیبغ صّق ی الجاللة،وال  ریبغ

 مترتب شووود و اثری ووووو از اسووقاو حق یا اثبات آن ووووو بر آننمی قسووم به طور صووحید واقع. 1مسووأله 
اّولی که »و « قدیم» و« رحمان»شوووود، مهر این که به خدای متعال یا به نام های میت  او مانند نمی

ست شترک« قبل از او چیزی نبودا ا صافی که م ست او شد. و همچنین ا ست ولی به خدای متعال  با ا
صراف دارند مانند  صراف« خالق»و « رازق»ان صافی که ان صورتی که چیزی  بلکه او به او هم ندارند در 
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. و احوو ووجوبیر آن اسوووت که به قرار بدهد را میت  خدای متعالها آن شوووود کهها آن ضووومیمۀ
به غیر ل ظ ج له، اکت ا نشووود. و قسووم به غیر خدای  آخری اکت ا نشووود. و احوو از آن این اسووت که

 باشد.نمی و اماکن مقدسه مانند کعبه و غیر این ها صحید متعال مانند انبیا و اوصیا و کتب آسمانی

 نیوال ب ن،بلیأو مختلف نیأو کافر  نیمسییلم الحالف و المسییتحلف  کونیأن  نیلزوم الحلف باهّٰلل ب یال فرق ف .۲مسییةلة 
ولو «.اهّٰلل»  یول«خالق النور و الظلمة»ضیییّم قوله:وحالف المجوس  یف جبی.وال جحدهی باهّٰلل أو  عتقدیکون الکافر مّمن 

 یموسییی یا زلل عل یاالکتفاء به کالحالف بالتورار الت  جوزیأردع،هل  نهید هیقتضییییبما  یالحاکم أّن وحالف الذمّ  یرأ
.أ کنیاسم اهّٰلل وما لم  یعدم الصّحة.وال بةس بضّم ما ُمکر ول : عم،وایربه لیالسالم؟ق هیعل  مرال باطالل

سأله  سم ب . 2م سم دهندا هردر لزوم ق سم خورندا و ق ست بین این که ق سلمان  ه خدا، فرقی نی دو م
باشد می خدا معتقد باشند یا هر دو کافر یا میتلد باشند، بلکه بین این که کافر از کسانی باشد که به

ور خالق النّ »نمودن قول او:  کند نیز فرقی نیسووت. و در قسووم دادن مجوو ضوومیمهمی یا او را انکار
 ذّمی به آنچه که دین  آن را اقتضا واجب نیست. و اگر حاکم ببیند که قسم دادن« الله »به « والظلمه

ست آیا اکت ا به آن مانندمی سی  کند، رادع تر وبازدارندا ترر ا ضرت مو سم دادن به توراتی که بر ح ق
س م ضی گ ته اند: بلی،علیه ال شدا جایز است؟ بع ضمیمه ول نازل  صحت آن است. و  ی اشبه عدم 

 چیز باطلی نباشد، اشکالی ندارد. نمودن آنچه ذکر شد به اسم خدا، در صورتی که

اسییم اهّٰلل  ریأّ ه ال أةر لضییّم غ ره،کمایالحلف بغ الخصییمان  یو ون رضیی یاهّٰلل تعال ریالحلف بغ یأةر عل ترّتبیال  .۳مسییةلة 
آخر أو  ءیر  هیالواحد من ایسماء الخاّصة؛ضّم ول یکفیسائر الصفات أو ال،کما  هیضّم ول  ؛یحلف باهّٰلل کف ه،فإمایول یتعال
 ال.

سأله  سم به غیر خدای تعالی مترتب . 3م سمنمی اثری بر ق صمین به ق به غیر خدا  شود اگرچه متیا
سم ضمیمه نمودن غیر ا شند؛ همان طور که  ضی با سم  خدا به خدا، اثری ندارد؛ را پس اگر به خدا ق

ضمیمه بکند یا نه وووومی بیورد ک ایت ص ات را به او  سایر  همان طور که یکی از نام های  کند وووو چه 
 ضمیمه کند یا نه. کند، خواا چیز دیهری به آنمی اختصاصی خداوند، ک ایت

-وةبات أمر أو وبطاله یف فال یمحّرم تکل رهیالحلف بغ  ،فهلیاهّٰلل تعال ریالحلف بغ یعدم ترّتب أةر عل یال ورکال ف .۴مسةلة 
الحلف باهّٰلل  وما صیییار ملک سیییببال لترک  مایّ عدم الحرمة. عم،هو مکروه،سییی یالناس؟ایقو   نیکما هو المتعارف ب-مثالل 
 عدم حرمته. یفال ورکال ف«کذا و آله و سلم أن تفعل  هیالله عل یصل یسةلتک بالقرآن أو بالنب»أّما مثل قوله: ،ویتعال
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سأله  شدن اثر بر . 4م سم در مترتب ن ست، پس آیا ق شکالی نی سم به غیر خدای تعالی ا به غیر خدا  ق
 ووو چنان که بین مردم متعارف است ووو حرام

ً
تکلی ی است؟ بنابر  در اثبات امری یا باطل نمودن آن م  

 اگر سبب ترک قسم به
ً
خدای تعالی گردد. و اما م ل  اقوی حرام نیست؛ البته مکروا است، میصوصا

چنین کاری را انجام  خواهم این کهمی از تو صوولی الله علیه و آله وسوولمبه قرآن یا به پیامبر » قول او:
 بدون اشکال حرام نیست.« دهی

بشربه بعد وعالمه،فإن ررب  ؤمریو غسلیلوح و یف  نیمیحلف ایخرس بالرارر المفهمة،وال بةس بةن تکتب ال .۵مسةلة 
،وواّل الزم   .نهمایبالحّق،ولعّل بعد العالم کان ملک  حو ورارر.وایحول الجمع ب کان حالفال

سأله  شارا . 5م شی  الل با ا سم  سم درای ق شته  است که ب هماند. و اشکالی ندارد که ق لوحی نو
آشامید، قسم خوردا است  م به او، امر به آشامیدن آن شود؛ پس اگرشود و شسته شود و بعد از اع 

شاید بعد از اع م، این یک نوعمی و گرنه ملزم به حق ستحبابیر آن  شود. و  شد. و احوو وا شارا با ا
 جمع نماید.ها آن است که بین

 أو صفاته المختّصة به. لغة وما کان باسم اهّٰلل  ّی بة یکفی ة،بلیالحلف العرب یف شترلیال  .۶مسةلة 

سأله  ست، بلکه به هر زبانی . 6م شرو نی سم  صورتی که به عربی بودن، در ق شد وووو در  نام خدا یا  با
 کند.می ص ات میت  او باشد و ک ایت

 ظیالتغل جبی،وال «کذا ّی لفالن عل سیل واهّٰلل »اسییم اهّٰلل،کقوله: یتحّقق الحلف ون اقتصییر عل یال ورییکال ف .۷مسییةلة 
ثل أن  لب »:قولیبالقول،م غا لک واهّٰلل ال قاهر المه مان ک«ال بالز عة و الع ومی،وال  کان  د،والیالجم نة بالم  کایمک

 . دهیب فیآخذال المصحف الشر  لقبلةمستقبل ا امیالمشّرفة،وال بایفعال کالق

 مستحّب للحاکم،وله و ه. ظیوالمعروف أّن التغل 

سأله  سم، اگر به نام خدا مانند قول او:  . 7م ست والله برای ف نی چنین چیزی بر»در تحقق ق «  من نی
مانند این که بهوید  به گ تار،  ل»اکت ا کند، اشوووکالی نیسوووت. و غلیظ نمودن آن  الغالب القاهر ه وال

همچنین به مکان، مانند مکان  و همچنین غلیظ نمودن آن به زمان، مانند روز جمعه و عید و« المهلک
قبله در حالی که قرآن کریم را به دست   های مشرفه و همچنین به فعل ها، مانند ایستادن او به طرف

ظ آن برای حاکم مسووتحب اسووت؛ و برای آن تغلی گرفته باشوود، واجب نیسووت. و معروف آن اسووت که
 وجهی است.
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،بل ال  کنیامتنع عنه لم   ه،ولویو باره عل جوزی ظ،والیالحالف قبول التغل یعل جبیال  .۸مسیییةلة   کونیأن  بعدی اکالل
الحقوق   عی م یف ظیالتغل سییتحّب یأموال الناس،و یعل اطال یاحت ظیاسییتحّب للحاکم التغل ون  ظ؛ویایر ق له ترک التغل
  صاب القطع. ونبما د هایف غّلظیواّلایموال،فإّ ه ال 

تغلیظ امتناع  باشوود. و اگر ازنمی قبول تغلیظ بر حالد واجب نیسووت؛ و اجبار او بر آن جایز . 8مسووأله 
بودا باشوود، اگرچه تغلیظ  باشوود، بلکه بعید نیسووت که ارجد برای او ترک تغلیظنمی ورزید نکول کنندا

 در اموال مردم برای حاکم مستحب است. و تغلیظ دراحت
ً
تمام حقوق مستحب است به جز اموال؛  یاطا
سرقتر تغلیظی نیست. به واسطۀ کمتر از نصاب قطعها آن زیرا در  وحدِّ

 أةر،وال هیعل ترّتبیلم  ابتهیوحلف عنه بوکالته أو    رهیوّکل غ ه،فلویف ابةیالحلف وال الن یف لیالتوک جوزیال  .۹مسیییةلة 
 به خصومة. فصلی

از طرف او به و  وکیل نمودن و نیز نیابت در قسم، جایز نیست؛ پس اگر دیهری را وکیل نمایدو  9مسأله 
 کند.نمی فیصله پیدا شود و خصومتی با آننمی وکالت یا نیابت  قسم بیورد اثری بر آن مترتب

و المجلس  ضیواّللعذر کمرض أو ح هیاالستنابة ف للحاکم  سیمجلس القضاء،ول یالحلف ف کونیال بّد وأن  .۱۰مسةلة 
الظاهر عدم  االسییتنابة.بل  جوزیملک،ف ریغ ها،أویالمجلس  ق  عل یمخّدرر حضییورها ف المسییجد،أو کون المرأر  یف

الحلف بةمر  کونیأن -مورد العذر ریغ یف-ایةر هیعل  ترّتبیمجلس القضیییاء وبحضیییور الحاکم،فما  ی واز االسیییتنابة ف
 الحاکم واستحالفه.

سأله  سم . 10م شد و حاکم حق ندارد در ق ضاوت با سم در مجلس ق  ق
ً
خوردن استنابه وطلب  باید حتما

مجلس قضاوت در مسجد باشد ووو یا  در حالی کهنیابتر نماید، مهر برای عذری مانند مرض یا حیض ووو 
مجلس قضاوت برای  نق  است یا غیر این ها، که  این که زن میدرا وپوشیدار است که حضور در

ست، ستنابه جایز ا صورت ا ضور  در این  ضاوت و در ح ستنابه در مجلس ق ست که ا بلکه ظاهر آن ا
شود این است که قسم به امر می ورد عذر، اثر بر آن مترتبآنچه که در غیر م حاکم جایز نیست، پس

 قسم از او باشد. حاکم و طلب

أو وةبات،فمع  ی ف یکان ف ره،وسییواءیفعل غ فعل  فسییه أو  یالبّل؛سییواء کان ف یالحلف عل کونیأن  جبی .۱۱مسییةلة 
 عدم العلم. یواّلعل جوزیعدم علمه ال  الحلف،ومع  جوزیعلمه بالواقعة 
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دیهری، در ن ی  واجب است که قسم به طور قطع باشد؛ خواا در کار خودش باشد یا در کارو  11مسأله 
صووورتی که علم به آن ندارد،  باشوود یا اثبات؛ پس در صووورت علم او به واقعه، قسووم جایز اسووت. و در

 جایز نیست مهر قسم بر عدم علم.

 یعل دیلو حلف ز  ،کمایعن الدعو  ال یّ کان أ نب وما -وةباتال أو وسیییقاطال -أو حّقه ریمال الغ یالحلف عل جوزیال  .۱۲مسیییةلة 
 للوقف ترّدد،وایربه عدم الجواز. یأو المتولّ  ریالصغ یعل میّ أو الق یال بار   ّی مثل الول یبراءر عمرو.وف

اجنبی از دعوی  قسم بر مال دیهری یا حق او وووو جهت اثبات یا اسقاو آن وووو در صورتی که . 12مسأله 
م بر ولّی اجباری یا قیّ  باشووود، جایز نیسوووت؛ مانند این که زید بر برائت عمرو قسوووم بیورد. و در م ل

 صغیر، یا متولی وقد، ترّدد است؛ و اشبه عدم جواز است.

الحدود فإّ ها ال تثبل  یوالقتل،وال تثبل ف کالنکاح و الطالق  رهایوغ ةیالمال یالدعاو  یف نیمیتثبل ال .۱۳مسیییةلة 
شرائط المقّررر  نةیّ واّلبالقرار أو الب ضال  المورد من حّق اهّٰلل  کونیأن  نیعدم ةبوت الحلف ب یمحّلها،وال فرق ف یف بال مح

ّ ه قذفه  هیعل یاّدعحّق الناس کالقذف،فإما  نیوب نهیکالز ا،أو مشیییترکال ب حلف  ن،ولویمی هیعل توّ هیبالز ا فة کر لم  أ
 حّد القذف.  هیعل ثبلیلم  یالمّدع

 یالقطع الذ ن،دونیمیالناس تثبل ال حّق  یمرّکبة من حّق اهّٰلل وحّق الناس کالسییرقة فبالنسییبة ول ی عم،لو کا ل الدعو 
 .یهو حّق اهّٰلل تعال

ولی در حدود  مانند ازدواج و ط ق و قتل ثابت اسووت،ها آن قسووم در دعواهای مالی و غیر. 13مسووأله 
گردیدا. و محل خود مقرر  شوند مهر با اقرار یا بّینه با شرایطی که درنمی ثابتها آن ثابت نیست؛ زیرا

شد سم، بین این که مورد، حق الله محض با شدن ق شترک بین حق الله و حق  در ثابت ن مانند زنا، یا م
ادعا کند که او را قذف به زنا نمودا و او انکار کند،  الناو باشد مانند قذف، فرقی نیست. پس اگر بر او

شووود. البته اگر دعوی نمی قذف بر او ثابتقسووم بیورد حّد  شووود. و اگر مدعینمی قسوومی متوجه او
سم ثابت مرکب از حق الله و حق الناو سبت به حق الناو، ق سرقت، پس ن شد مانند  شود، نه می با

 باشد.می حق الله تعالی نسبت به قطع دست که

،وأخافه من  یتعالو الالل هّٰلل  نیمیترک ال یف بهیوعظ الحالف قبله،وترغ یللقاضیی سییتحّب ی .۱۴مسییةلة  ولو کان صییادقال
،  یعذاب اهّٰلل تعال و هو  نیمی یعل من حلف »:اتیبعض الروا ی،وف«من حلف باهّٰلل کامبال کفر»أّ ه یو قد رو  ون حلف کامبال

 «.بالقع من أهلها  اریالکامبة تدع الد نیمیال أّن »و«أّ ه کامب فقد بارز اهّٰلل علمی
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موعظه نماید و او  وردبرای قاضی مستحب است که قبل از قسم، کسی را که باید قسم بیو  14مسأله 
سم ترغیب نماید هر چند که شد و او را از عذاب خدای  را جهت اج ل خدای تعالی به ترک ق صادق با

 
ً
کسی که به دروغ به خدا قسم بیورد »روایت شدا:  متعال اگر به دروغ قسم بیورد بترساند. و تحقیقا

 با می سی که قسمی بیورد کهک»است:  و در بعضی از روایات« شودمی کافر
ً
داند دروغ است تحقیقا

 «.نمایدمی به درستی که قسم دروغ خانه ها را از اهل  خالی» و« خدا مبارزا کردا است

دیأحکام ال یالقول:ف  

 حکام یدا

 انیوأ ّ ه له؛سواء کان من ایع تهیمحکوم بملک بنحو من ای حاء،فهو  دهی یرخ  وف الءیکّل ما کان تحل است .۱مسةلة 
 یف شترلیوال  بکو ه کذلک،  حکمی یأّ ه المتولّ  یّدعیمزرعة موقوفة و دهی یفلو کان ف  رها،یأو المنافع أو الحقوق أو غ

 تصّرفیبة ّ ه ملکه ولو لم  حکمی دهی یف ءیفلو کان ر الملک  یالموقوفة عل لتصّرفاتو حوها ا ةیالملک یعل دیداللة ال
،وال دعو  هیف بة  حکمیة،یالملک  یمنه دعو  سمعیأّ ه له ولم  علمیفمات ولم  ءیر دهی ی.ولو کان فةیالملک دیال  یم  یفعالل

 یأّ ه له،فإن اعترف بة  ّ  علمیولو لم  دهی یما ف ةیالحکم بملک عدم اعترافه بعدمها،بل الظاهر  شترلیّ ه له و هو لوارةه. عم،
 .رهی فسه وغ یبکو ه له بالنسبة ول حکمیأم ال، یل ید ی  یال أعلم أّن ما ف

آن چیز  هر چیزی که در تحت اسووتی ی شوویصووی و به نحوی از انحا در دسووت او باشوود، . 1مسووأله 
 حقوق یا غیر باشووود؛ خواا از اعیان باشووود یا منافع یامی ه ملکیت او و این که برای او اسوووتمحکوم ب

شووود که می حکم ها. بنا بر این اگر در دسووت  مزرعۀ وق ی باشوود و ادعا کند که او متولی اسووتآن
 یت اسووت شوورومتوقد بر ملک چنین اسووت. و در داللت کردن ید بر ملکیت و مانند آن، تصوورفاتی که

 در آن  شووود کهمی باشوود؛ پس اگر چیزی در دسووت او باشوود حکمنمی
ً
ملک او اسووت ولو این که فع 

دعوای ملکیت آن را داشته باشد. و اگر در دست  تصرفی نکند و همچنین شرو نیست که صاحب ید،
شد شد پس بمیرد و معلوم نبا ست و دعوای او چیزی با شدا  که آن چیز مال او ا شنیدا ن ملکیت از او 

باشد. البته شرو است که به عدم می مال او است، پس برای وارث او شود که آن چیزمی باشد، حکم
 نکردا باشوود، بلکه ظاهر آن اسووت که حکم به ملکیت آنچه که در دسووت او اسووت ملکیت آن اعتراف

دانم آنچه نمی ر اعتراف کند به این که مناین که معلوم نباشوود که مال او اسووت، پس اگ شووود ولومی
 و دیهری. شود که آن چیز مال او است؛ نسبت به خودشمی دستم است مال من است یا نه، حکم در

غاصب  دیب ءی.و أّما لو کان ردهی دهمیته،فیبملک أو مستة ره فهو محکوم  نهیأو أم لهیوک دیتحل  ءیلو کان ر .۲مسةلة 
هلیمن ز  تهیمعترف بغصیییب حل   د،ف حد ملک یأو ال؟فلو اّدع دیز  دیهو محکوم بکو ه ت غاصییییب  تهیأ کذب ال  یف وأ
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یحدهما  دیال  یمن الموارد الت یفتکون الدعو   ه،یعل دهیبعدم  حکمیالغاصیییب أّ ه له،أم  عترفیبة ّ ه لمن  حکمیاعترافه،
غصبال واعترف   دهیأو لم تکن  ةیبالغصب عترفیوما لم  مایایّول من قّور. عم،الظاهر ف خلویال  ورکال وتةّمل و ون  هیه؟فیعل

 .هیعل دهیبحکم ةبوت  ریصی دیبة ّ ه لز 

ملکیت او است، پس  اگر چیزی تحت ید وکیل یا امین یا مستأجر او باشد آن چیز محکوم بهو  2مسأله 
که به غصبّیت آن از زید اعتراف  باشد. و اما اگر چیزی در دست غاصب باشدمی ودست اها آن دست

یا نه؟ پس اگر کسووی ادعای ملکیت آن را  دارد آیا آن چیز محکوم اسووت به این که تحت ید زید اسووت
 شود به این که مال کسی است که غاصب برایمی حکم بنماید و غاصب را در اعتراف  تکذیب کند،

شووود می می شووود به این که او یدی بر آن ندارد پس دعوی از مواردی او اعتراف کردا اسووت یا حکم 
ندارد؟ در آن اشکال و تأمل است؛ اگرچه اولی خالی از قوت نیست. البته در جایی  که کسی بر آن یدی

 در  ه مال زید اسووت،اعتراف به غصووبیت نکردا باشوود یا ید او غصووبی نباشوود و اعتراف کند ک که
ً
ظاهرا

 حکم ثبوت ید زید بر آن است.

 دیأن تکون  مکنی:لیلهما.وق تهیمحکوم بمملوک  صییفه،فهو  یکّل منهما عل دیف نیاةن دیتحل  ءیرییلو کان  .۳مسییةلة 
 .فی حو االستقالل،و هو ضع یعل نیواحد لمالک ءیر کونیأن  مکنی تمامه،بل  یکّل منهما عل

سأله  ست هر کدام از. 3م شد، د ست دو ن ر با ست،ها آن اگر چیزی در د صد آن ا بنا بر این آن  بر ن
ها آن دست هر یک از باشد. و بعضی گ ته اند: ممکن است کهمی چیز محکوم است که مملوک آن دو

مسوووتقل باشووود. ولی این قول  مام آن باشووود بلکه ممکن اسوووت که یک چیز برای دو مالک به نحوبر ت
 ضعید است.

.و ون کا ل نةیّ الب دیال یم  ریغ ینه،وعلیمیقوله ب أحدهما فالقول  دیفإن کا ل تحل -مثالل -نیع یلو تنازعا ف .۴مسیییةلة 
تمامها  کّل منهما  یالنصیییف.فإن اّدع یکّل منهما عل دیوّن  ثیالنصیییف مّدع ومنکر؛ح  یفکّل بالنسیییبة ول دهمایتحل 

 النصف.  یبالنسبة ول نهیمی صفها،والقول قوله ب یبالنسبة ول نةیّ بالب طالبی

،ولویُمنکرال و اآلخر مّدع  کونید،فیال یبمنزلة م  ریصییی نیّ ةالث فإن صییّدق أحدهما المع دیون کا ل ب و صییّدقهما ور ع  ال
مام الع قهیتصییید ها لهما یلهما.و ون ر ع ول دیالمورد مّما ال  کونیو قهیتصییید یلغی لکّل منهما،  نیبةّن ت   یبمعن-أّ 

رتراکهما ف صّدق أحدهما ال بعدهمای یبمنزلة ما تکون ف کونی-هایا له حلف.و ون  لتبعد القرعة،فمن خر  ال  نهی.و ون 
فایقرب   نةیّ ولم تکن ب رهمایغ دیوال  دهمای ی.ولو لم تکن فنیمیال هیولکّل منهما عل  دهی یف یتبق یل یکّذبهما وقال:ه

 .نهمایاالقتراع ب
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 در عینی تنازع نمایند، پس اگر در تحت ید یکی از . 4مسووأله 
ً
قول، قول او  باشوودها آن اگر دو ن ر م  

باشد پس ها آن دوی و اگر در دست هر است با قسم  و بر کسی که صاحب ید نیست، بّینه است.
صد آن مدعی و منکرها آن هر یک از سبت به ن شند؛ زیرامی ن ست هر یک از با صد آن ها آن د بر ن

 باشووند، نسووبت به نصوود آن مطالبۀ بّینه بر تمام آن ادعا داشووتهها آن اسووت، بنا بر این اگر هر یک از
نصد آن. و اگر در دست ن ر سومی باشد، پس اگر    نسبت بهشود و قول، قول او است با قسممی

صدیق نمود صاحب ید یک ن ر معین از آن دو را ت شود و دیهری می شود؛ پس او منکرمی او به منزلۀ 
 تصووودیق نماید و تصووودیق او به این برگردد که تمام آن برای هر یک از این ها مدعی. و اگر هر دو را

 یدی بر آن ندارند. و اگر تصدیق بهها آن شود و مورد از مواردی است کهمی صدیق  لغوت باشد،می
منزلۀ  باشووند، پس بهمی اسووت، به معنای این که در آن شووریکها آن این برگردد که آن مال هر دوی

تصوودیق کند،  را به طور غیر معینا هآن باشوود. و اگر یکی ازها آن شووود که در دسووت هر دویمی این
دو را تکذیب نمود و  خورد. و اگر هرمی قرعه بعید نیسووت؛ پس کسووی که قرعه برای  درآمد، قسووم

ست»گ ت:  ست او باقی«آن مال من ا سم دارند. و اگر  ماند و هر کدام از آن هامی ، در د بر او حق ق
نباشوود اقرب آن اسووت که بین آن دو  نباشوود و بّینه همها آن و همچنین در دسووت غیرها آن در دسووت

 شود.می قرعه انداخته

أّ ها  یعل نةیّ ب هیعل یالحاکم،ةّم أقام المّدع وا تزعها منه بحکم  نةیّ آخر وأقام ب دی یف نال یریییخ  ع یوما اّدع .۵مسیییةلة 
وأقام  یالدعو   نیأّ ها له ح یون اّدع ،ویالثا  یالمّدع یوترّد ول نیالع ه،تنتزعیعل نةیّ الب أّ ها فعالل له وأقام  یله،فإن اّدع

 عدم النقض. بعدیوال  والن، أو ال؟ق هیول نیالحکم وترّد الع نتقضی ،فهلملک یعل نةیّ الب

سأله  سی دیهر است ادعا نماید و اقامۀ بّینه کند و . 5م صی عینی را که در ید ک شی به حکم حاکم  اگر 
اگر ادعا کند که این  اقامۀ بّینه کند که آن عین مال او اسوووت، پس« علیهعیمد»از او بهیرد، سوووپس 

 مال او است و اقامۀ بّینه بر آن نماید عین از او گرفته
ً
به مدعی دومی برمی گردد و  شود ومی عین فع 

شود و عین می بّینه کند آیا حکم نقض اگر ادعا کند که در وقت دعوی مال او بودا است و بر آن، اقامۀ
 نشود. که نقض گردد یا نه؟ دو قول است و بعید نیستمی به او بر

من المتاع  کونیأقوال،أر حها أّن ما  هیفف-بعدها أو  تهمایسیییواء حال زو -لیمتاع الب یلو تنازع الزو ان ف .۶مسیییةلة 
 یالت اطةیالخ نةیومک للنسیاء فللمرأر کةلبسیة النسیاء  کونیو السیالح وألبسیة الر ال،وما  فیکالسی للر ال فهو للر ل، 

ساء و حو ملک،وما  ستعملها الن ساء   الللر  کونیت ساء کا ل المرأر مّدع کونیالر ل ما  یاّدع نهما،فإنیفهو ب و الن  یل للن
ما للر ال فه نة،ویّ للر ل ب کنیالحلف لو لم   هایها،وعلیعل عل المرأر  الر ل  یوعل نةیّ الب  هایة،علیمّدع یون اّد
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میوحلفهما  نةیّ الب فمع عدم نهمایالحلف،وما ب أحدهما،وواّل فلو فرض  دیکون ایمتعة تحل  نیّ تبیلم  وما .هذا نهمایب قسییّ
.وال نةیّ الب رهیغ یوعل د،یال یم  ةیبملک حکمیأو العکس، دهیصییندوق الر ل وتحل  یبالنسییاء کان ف أّن المتاع الخاّص 

ة  دیلکّل منهما  کونیاسییتعمل ماله أو ا تفع به،وال وحراز أن  للر ال أو ما للنسییاء العلم بةّن کاللّ منهما  مایف عتبری مختصییّ
 یالثا من أهل العلم و الفقه،و  دار:أحدهما  یف نیکیرر  یالحکم بالنسبة ول یجر ی.وهل نیمختّصات الطائفت  یبالنسبة ول

جارر و الکسییییب،ف هل الت ماء  حکمیمن أ ما للعل تا ر،ف بةّن  ّجار لل ما للت عالم و مّدع سیییتکشیییفیلل مّدع یال  یمن ال
 حاق.الل بعدی  ه؟و هان،الیعل

بعد از آن، پس در  اگر زوجین در اثاثیۀ خانه منازعه نمایند، خواا در وقت زوجیتشان باشد یاووو  6مسأله 
به مردان اسوووت مانند  این اسوووت که آن چیزی که از اثاثیه مربووها آن آن چند قول اسوووت؛ ارجد

س ح و لباو های مردان برای مرد شیر و  شد می شم ست مانند لباو  و آنچه کهبا مربوو به زنان ا
باشووود. و آنچه که می مانند این ها مال زن گیرند ومی های زنانه و چرخ خیاطی که زن ها آن را به کار

ست بین شترکها آن مربوو به مردان و زنان ا شد. پس اگر مرد چیزی را ادعا کند که مربوو  م می با
می باشد و بر زن است که وووو در صورت نبود بّینه برای مرد وووو قسم  «اعلیهمدعی»به زن ها است، زن 

شد و بر زن است می ادعا کند که مربوو به مردان است، پس زن مدعی بیورد؛ و اگر زن چیزی را با
باشووود پس در می مرد اسوووت که قسوووم بیورد. و آنچه که مربوو به مردان و زنان که بّینه بیاورد و بر

سیم رت نبودصو سم آن دو، بین زن و مرد تق صورتی است که اثاثیه تحت می بّینه و ق شود. و این در 
او باشد و  نباشد وگرنه اگر فرض شود که متاع میت  زنان در صندوق مرد و تحت یدها آن یکی از ید

نماید. و در آنچه که  بّینه شود و بر غیر او است که اقامۀمی یا برعکس آن ووو حکم به ملکیت صاحب ید
ست، علم به این که هر یک از ستعمال  آنچه را کهها آن مربوو به مردان یا زنان ا ست ا مربوو به او ا

احراز این که هر یک از این ها ید  باشووود. و همچنیننمی کردا یا از آن اسوووت ادا نمودا اسوووت معتبر
صات زنان و مردان دا  سبت به میت صی ن شندمیت سبت به دو نمی معتبر شته با شد. و آیا این حکم ن با

ست جاری از اهل علم و فقهها آن شریک خانه که یکی از سب ا شود، می و دومی از اهل تجارت و ک
باشوود و آنچه که مربوو به می مربوو به علما اسووت برای عالم شووود به این که آنچه کهمی پس حکم

شووود؟ دو وجه اسووت، که بعید می ، جداعلیهمدعیمی باشوود، پس مدعی از  تجارت اسووت برای تاجر
 آن شود. نیست ملحق به

 دیز  دی یف ءیکان رییی ة،فلویالحال دیال السیییابقة تقّدم  ةیالسیییابقة أو الملک دیمع ال ةیالحال دیلو تعارضیییل ال .۷مسیییةلة 
،وکان هذا الشییی  عدمها فله  نة،ومعیّ عمرو وقامة الب ید،وعلیبة ّ ه لز  حکمیسیییابقال أو کان ملکال له، عمرو  دیتحل  ءیفعالل

،والقولیمّدع دیوصییار ز  یا قلبل الدعو  بناقل،  هیکان لعمرو وا تقل ول دهی یما ف ةّن ب دی. عم،لو أقّر ز دیز  یالحلف عل قول  ال
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مثله  یوف اال تقال،  یالزم ملک دعو  ه،فإّن یوسیییکل عن اال تقال ول دهی یکان لعمرو أو ف لو أقّر بة ّ ه  نه،وکذایمیعمرو ب
،أو علم الحاکم بذلک،فال أّ ه کان لعمرو  یعل نةیّ و أّما لو قامل الب.دهی عله منکرال ی ل  شییکلی  کونیمحّکمة،و دیسییابقال

 منکرال و القول قوله.  دیمو ال

 ده،والقولیأو أما ة و حوها،فالظاهر سقول   ةیغصبال من عمرو أو عار  ء؛کانیهذا الش یعل دیز  دیبةّن  نةیّ قامل الب  عم،لو
 .نةیّ الب یقول م 

پس اگر چیزی  شود،می اگر ید فعلی با ید قبلی یا ملکیت قبلی متعارض باشد، ید فعلی مقدمو  7مسأله 
 در دست عمرو بود

ً
 در دست زید باشد و این چیز قب 

ً
شود که مال می است، حکم ا یا ملک او بودافع 

پس حق قسوم بر زید دارد. البته اگر  زید اسوت و بر عمرو اسوت که بّینه اقامه نماید. و اگر بّینه نباشود
و به ناقلی به او منتقل شووودا اسوووت، دعوی  زید اقرار کند که آنچه در دسوووت  اسوووت مال عمرو بودا

قول عمرو است با قسم . و همچنین است اگر زید  شود و قول،می مدعی کند و زیدمی انق ب پیدا
شود،  اقرار کند به این که آن، مال عمرو بودا ساکت  ست و از انتقال به خودش  ست او بودا ا یا در د

شکل است که به خاطر ید او، او را منکر قرار د الزمۀ این اقرار، ادعای انتقال اد. است. و در م ل آن م
 مال عمرو بودا یا حاکم به آن علم پیدا کند، پس ید محّکم و اما اگر بّینه اقامه

ً
 شوووود بر این که سوووابقا

 شود و قول، قول او است. البته اگر بّینه اقامه شود بر این که ید زید بر اینمی ذوالید منکر باشد ومی
ساقط است  ین ها بودا است، ظاهر آن است که ید اوچیز، غصب از عمرو، یا عاریه یا امانت و مانند ا

 و قول، قول ذوالبّینه است.

سةلة  ضل الب .۸م ض  ن،یأحد الطرف دی یکان ف ء،فإنیر یف ناتیّ لو تعار  نةیّ الخارج ورفض ب نةیّ ب میالقاعدر تقد یفمقت
 الخارج وعدم اعتبار  نةیّ ب یبمقتضییی فیبالتنصییی حکمیف دهمای یوأر ق.و ون کان ف الداخل؛و ون کا ل أکثر أو أعدل 

أو  فیالتنصییی یالحلف أو ول یوالر وع ول  نینتیّ سیییقول الب ه،فالظاهریلیحد ع دیةالث أو ال  دی یالداخل.و ون کان ف
شقوقها ف سةلة ب رکال من ح  ةیغا یالُقرعة.لکن الم شکل و ون ال  قیایخبار و ایقوال،وتر  ثیال   بعدیأحد ایقوال م

 ما مکر اه. یالصورر ااُلول یف

باشوود، مقتضووای  اگر بّینه ها در مورد چیزی تعارض کنند، پس اگر تحت ید یکی از طرفین . 8مسووأله 
شتر یامی قاعدا، تقدیم بّینۀ خارج و کنار زدن بّینۀ داخل شد، اگرچه بی شد. و اگر ع با ادل تر یا ارجد با

 خارج و معتبر نبودن بّینۀ داخل در دسوووت هر دو باشووود پس حکم به تنصوووید آن به مقتضوووای بّینۀ
سیمی شد یا تحت ید ک سوم با ساقط شود. و اگر تحت ید ن ر  ست که هر دو بّینه  شد ظاهر آن ا  نبا
نمود. لیکن این مسأله با شقوق آن از حیص اخبار  قرعه شود و باید رجوع به قسم یا به تنصید آن یامی
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ترجید یکی از اقوال مشکل است، اگرچه در صورت اولی آنچه را که  و اقوال در نهایت اشکال است و
 باشد.نمی بعید ما ذکر کردیم

 فص ن: هایخاتمة ف

 پایانی که دو فصل دارد

قاٍض  یکتاب قاٍض ول یایّول:ف  [الفصل] 

  فصل اول: در کتابت قاضی به قاضی

،وال عبرر الحکم وال تفصییل الخصییوم نفذیال  .۱مسییةلة  ،فلو کتب قاٍض ول ة واّلبال شییاء لفظال قاٍض آخر  یبال شییاء کتبال
 و فامه و ون علم بةّن الکتابة له وعلم بقصده. یللثا  جوزی بالحکم وأراد ال شاء بالکتابة،ال 

انشووای کتبی  یابد مهر به انشووای ل ظی؛ ونمی کند و خصووومت فیصوولهنمی حکم ن وذ پیدا . 1مسووأله 
کند که انشووا به وسوویلۀ  اعتبار ندارد، بنا بر این اگر یک قاضووی حکم را به قاضووی دیهر بنویسوود و ارادا

نوشووته، مربوو به آن قاضووی  بداند کهکتابت باشوود، ان اذ آن برای قاضووی دوم جایز نیسووت، اگرچه 
 است و قصد او را بداند.

 حاکم آخر:  یول-بعد فرض ال شاء لفظال -و هاء حکم الحاکم .۲مسةلة 

مع العلم بة ّ ها له  یبحکمه،فال عبرر بها حتّ  حاکم آخر  یول کتبیشیییهادر.فإن کان بالکتابة؛بةن بالکتابة أو القول أو ال وّما
شائه السابق فال  یفإن کان رهادر عل وأراد مفادها.و أّما القول مشافهة؛  بذلک ما   یواّلمع رهادر عادل آخر،وأول قبلیو 

ایّول،فهو  یمجلس الحکم فقض یحاضرال ف یالثا  کان  ؛بةنیحضور الثا ،و ون کان ال شاء ب«کذا یعند  لةب»وما قال:
آخر.وکذا لو  حاکم  یال فام عل جبیحکمه فمقبولة  یعل نةیّ و فامه.و أّما ریییهادر الب جبیلکن  خارج عن محّط البحث، 

 .نیأو وقرار المتخاصم ةیعلم حکم الحاکم بالتواتر أو قرائن قطع

یا با گ تن یا با  رساندن حکم حاکم ووو بعد از فرض انشای ل ظی ووو به حاکم دیهر، یا با کتابتووو  2مسأله 
 دیهر بنویسوود، پس شووهادت دادن اسووت. پس اگر با نوشووتن باشوود، به این که حکم  را به حاکم

و م اد نوشته را ارادا نمودا  نوشته اعتباری ندارد، حتی اگر علم پیدا کند که نوشته مربوو به او است
شود، مهر نمی سابق  باشد، پذیرفته است. و اما گ تن به طور ش اهی، پس اگر شهادت بر انشای

نزد من چنین ثابت »ه بهوید: پذیرفته نشود آن است ک با شهادت عادل دیهری. و سزاوارتر به این که
ضی«. شد ضور قا شا در ح شد، پس  و اگر ان ضر با شد، به این که دومی در مجلس حکم حا دومی با
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ضاوت نماید این شهادت بّینه بر  اولی ق ست. و اما  ست، لیکن ان اذ آن واجب ا خارج از محل بحص ا
. و همچنین اسوووت اگر با تواتر یا قرائن اسوووت و ان اذ آن بر حاکم دیهر واجب اسوووت حکم او مقبول

 اقرار دو طرف میاصمه، به حکم حاکم علم پیدا کند. قطعی یا

الواقعة؛یّن قطع الخصییومة حصییل بحکم   یف یعن حکم الحاکم الثا  ّی الظاهر أّن و فام حکم الحاکم أ نب .۳مسییةلة 
بعد  الوالر وااُلمراء،وال أةر له بحسیییب الواقعة،فإّن و فامه وعدم و فامه  هیجر یاآلخر ل ایّول،و وّ ما أ فذه وأمضیییاه الحاکم 

 القضاء عنده. نیعلمه وعدم تحّقق مواز  الواقعة لعدم  یله الحکم ف سیسواء،ولایّول  یالقضاء ف نیمواز  ةیتمام

می باشد؛ زیرا  ظاهر آن است که ان اذ حکم حاکم، از حکم حاکم دومی در آن واقعه، اجنبیو  3مسأله 
و امضا نمودا است تا آن  آن را ان اذقطع خصومت به حکم اولی حاصل شدا است و حاکم دیهر فقط 

سب واقعه، اثری برای آن مراء آن را اجرا نمایند و به ح
ّ
ست؛ زیرا ان اذ و عدم ان اذ او و  که والت و ا نی

ست. و ساوی ا ضاوت در اول وووو م شته نمی دومی بعد از تام بودن موازین ق تواند در آن واقعه حکم دا
 تحقق پیدا نکردا است. موازین قضاوت نزد اوباشد، زیرا علم ندارد و 

محّل ورکال  هایال فام بها ف نة،فإّن یّ الثبوت بالب  یوحقوق الناس،واّلف یحقوق اهّٰلل تعال نیمکر اه ب مایال فرق ف .۴مسةلة 
 و ایربه عدمه.

نیسوووت، مهر در  در آنچه که ما ذکر کردیم بین حقوق خدای متعال و حقوق الّناو فرقی . 4مسوووأله 
 آن است. ثبوت به بّینه؛ زیرا ان اذ با بّینه در حقوق خدا محل اشکال است و اشبه عدم

 یورهادهما عل عتبریسائر المقامات،فال  یف همایف  عتبریما  ریقبولها هنا،غ یوال ف نةیّ  واز رهادر الب یف عتبریال  .۵مسةلة 
 التحّمل.  یحکمه وقضائه ف

ادر مجلس الخصومة وسماعهما ره  یالحکم،وال حضورهما ف یقبول رهادتهما ورهادهما عل یف عتبریال  وکذا
 علمهما بذلک. یکفیحکم بذلک،بل  الشهود،بل المعتبر رهودهما:أّن الحاکم 

آن ها در بقیه جاها  در جواز شهادت بّینه و همچنین در قبول آن در اینجا، غیر از آنچه که درو  5مسأله 
قاضووی و قضوواوت  در تحمل  بر حکمها آن باشوود، پس اشووهاد وشوواهد گرفتنرنمی اعتبار دارد معتبر

ها آن همچنین حضوربر حکم و ها آن اشهاد شهادت اعتبار ندارد. و همچنین در قبول شهادت آن ها،
شووهود را، معتبر نیسووت؛ بلکه آنچه که اعتبار دارد این  شووهادتها آن در مجلس خصووومت و شوونیدن

 کند.می به حکم ک ایتها آن به آن حکم نمود، بلکه علم است که شهادت دهند بر این که حاکم
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 نیالمتحاکم یالواقعة وصییورر الحکم،وسییّم  الحاکم لهما  یالشییاهدان الخصییومة،فحک حضییری:ون لم لیق .۶مسییةلة 
عدم القبول  القبول؛یّن وخباره کحکمه ماٍض،وایریبه  یالحکم،فایول یوأریهدهما عل بةسیمائهما وآبائهما وصیفاتهما، 

الخصومة،فجواز الشهادر بالحکم بنحو الطالق مشکل بل   مجلس یواّلبضّم عادل آخر.بل لو أ شة الحکم بعد ال شاء ف
 ائزر،لکن و فامه للحاکم   -و شییاء مجلس الخصییومة وال و شییاء الرافع لها کنیبة ّ ه لم -دییبنحو التق ممنوع،والشییهادر 

 اآلخر مشکل بل ممنوع.

سأله  ص . 6م شاهدها در مجلس خ ست که اگر  شدا ا شند پس حاکمگ ته  ضر نبا ها آن برای ومت حا
را ذکر کند و آن دو ها آن ص ات واقعه و صورت حکم را حکایت کند و نام دو طرف خصومت و پدران و

شاهد بهیرد، پس بهتر، قبول کردن آن ست. ولی  را بر حکم  ست؛ زیرا اخبار او مانند حکم  نافذ ا ا
عادل دیهر. بلکه اگر حکم را بعد از انشووا نمودن در مجلس  اشووبه عدم قبول اسووت، مهر به ضوومیمۀ

نماید، پس جواز شووهادت به حکم به صووورت مطلق، مشووکل، بلکه ممنوع  خصووومت، ودوبارار انشووا
به نحو تقیید وووو به این که این انشاء انشای مجلس خصومت و همچنین انشایی که  است. و شهادت

 ممنوع است. باشد؛ لیکن ان اذ آن برای حاکم دیهر مشکل، بلکهمی جایزخصومت باشد نبود و  رافع

الغائب  یحکمه عل نیمع حضورهما،وب نیالمتخاصم  نیحکم الحاکم ب کونیأن  نیب-ما مّر  عی م یف-ال فرق .۷مسةلة 
 اتیوصخص عی م من حفظ  نیو الشهادر وررائط القبول واحد،وال بّد للشاهد همایفالتحّمل ف  نة،یّ الب یبعد وقامة المّدع

ص یالمّدع بهام،وحفظعن ال  خر همایبما  هیعل یو المّدع یالمّدع صو شاهد اتهیبه بخ  نیالمخر ة عن البهام،وحفظ ال
 حّجته. یالغائب وأ ّ ه عل یعل ه،کالحکمیول حتاجی مایکذلک ف  اتهمایوخصوص

باشد ها آن حضور در تمام آنچه که گذشت فرقی بین این که حکم حاکم بین متیاصمین با . 7 مسأله
 شووهادت درنیسووت؛ پس تحمل  و بین حکم او بر شووی  غائب بعد از این که مدعی اقامۀ بّینه نماید،

و به باید تمام خصوصیات مدعی و مدعی و شهادت و شرایط قبول یکی است و هر دو شاهدها آن علیه 
خصوصیات مدعی به را و که آن را از ابهام خارج کند و ح ظ  را از ابهام خارج نماید و وها آن طوری که

شاهد و صیات نمایند. و باید دو  صو صورتی که اها آن خ شوند، در هر مورد که نیاز به به  ز ابهام خارج 
می تواند بعد از حضووور به و  مانند حکم بر شووی  غائب که بر حجت خود باقی اسووت ح ظ آن باشوود

 و ح ظ شود. رخود احتجاج نماید حق

سةلة  رتبه ایمر عل .۸م شهود له ما -یالحاکم الثا  یلو ا ضبط ال ضقی یأوقف الحکم حتّ -به البهام رفعی لعدم  ایمر  ّت
 .رهمایبتذّکرهما أو بشهادر غ
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سأله  شهود چیزی را که ابهام به . 8م شود، برای آن که  شتبه  سبب آن بر  اگر امر بر حاکم دومی م
امر ها آن شوهادت غیر یا بهها آن کند تا با به یاد آمدنمی طرف شوود ضوبط نکردا اند، حکم را متوقد

 روشن شود.

 یلزوم و فامه عل یالعمل بحکمه وف یملک ف قدحی حال الحاکم ایّول بعد حکمه بموت أو  نون،لم  رتیّ لو تغ .۹مسیةلة 
ف اسییت

ّ
لفیبحکمه،أو  عملی:لم قالیبفسییق فقد  رتیّ .ولو تغهیالحّق عل  فاءیحاکم آخر؛لو توق الفسییق قبل  ظهور  نیب صییّ

 و واز و فامه أو و وبه. مطلقال کسائر العوارض  عملال عمل،وایربهیأو بعده ف عملیو فامه فلم 

کند، این تغییر در  اگر حال حاکم اول بعد از حکم او ووو به علت مردن یا دیوانهی ووو تغییر پیداووو  9مسأله 
ستی ای حقعمل به حکم او و در ل ضرری زوم ان اذ آن بر حاکم دیهر ووووو اگر ا شد ووووو   متوقد بر آن با

شود یا نمی شود به حکم او عملمی گ ته رساند. و اگر حال او به سبب فسق تغییر پیدا کند گاهینمی
، شودنمی او قبل از ان اذش باشد پس به آن عمل شود بین این که آشکار شدن فسقمی ت صیل دادا

 ووو مانند بقیۀ عوارض ووو و جواز ان اذ  یا بعد از آن است پس به آن عمل
ً
می شود، ولی عمل به آن مطلقا

 اشبه است. آن یا وجوب ان اذ آن

الحاکم.ولو أ کر،فإن  ه،ألزمهیو هو المشهود عل  هیبة ّ ه المحکوم عل یعند الحاکم الثا  هیعل یلو أقّر المّدع .۱۰مسةلة 
 هیعل نطبقی  مایف ه،وکذایواّلعل نطبقیوصف ال  یمنه وُالزم،وکذا لو کا ل عل سمعیلم   نهیع یکا ل رهادر الشهود عل

؛بح و ه قابل لال طباق  یبه.و ون کان الوصف عل طمةّن یمّما   هیالعقالء،وکان اال طباق عل هباحتمال یعتنیال  ثیواّل ادرال
عدم صّحة الحکم؛لکو ه  هذه الصورر  یف حتملیبة ّ ه هو.و نةیّ وقامة الب یعالمّد  ینه،وعلیمیفالقول قوله ب  هیوعل رهیغ یعل

 تةّمل. هیالقضاء بالمبهم.وف لیمن قب

شووهادت دادا  ، نزد حاکم دومی اقرار کند که محکوم علیه اسووت و علیه اوعلیهمدعیاگر  . 10مسووأله 
شووهادت شووهود بر عین او  نماید. و اگر انکار نماید، پس اگرمی و را به آن ملزمشوودا اسووت، حاکم ا

همچنین است اگر شهادت بر وص ی  شود ومی وشی  اور باشد، از او مسموع نیست و ملزم به آن
در وص ی که بر او منطبق است مهر به ندرت، به  شود مهر بر او و همچنین استنمی باشد که منطبق

صد، طوری  طوری که عق ء به آن احتمال، اعتنا شد و اگر و نمی کنند و انطباق بر او مورد اطمینان با
شد که بر غیر او و بر او ست که  با سم  و بر مدعی ا ست با ق شد، پس قول، قول او ا قابل انطباق با

شووود که می احتمال داداباشوود. و در این صووورت می محکوم علیه، همین شووی  بّینه اقامه نماید که
 صحید نباشد؛ زیرا از قبیل قضاوت به مبهم است و در آن تأمل است. حکم
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المقاّصة ی:فیال صل ال ان  

 فصل دوم: در تقاص 

ة مع عدم  حود الطرف وال  یال ورییکال ف .۱مسییةلة   یمماطلته وأدائه عند مطالبته.کما ال ورییکال ف عدم  واز المقاصییّ
ّما وما کان منکرال  نیأو د نیمن ع رهیغ ی وازها وما کان له حّق عل .و أ العتقاد  أو منفعة أو حّق،وکان  احدال أو مماطالل

ة وریییکال،   واز ی،ففیالمّدع ةیمحقّ  یدر یکان ال  ة،أویالمحقّ  بل ایریییبه عدم الجواز.ولو کان غاصیییبال وأ کر  المقاصیییّ
 فالظاهر  واز المقاّصة. ا هیلنس

ننماید و در وقت  در صورتی که طرف مقابل، حق را انکار نکند و در پرداخت آن سهل انهاری . 1مسأله 
حقی بر دیهری و از قبیل عین یا  شکال تقاص جایز نیست؛ چنان که اگر دارایمطالبه ادا نماید، بدون ا 

شد و او انکار یا مماطله نماید، در شکالی دین یا من عت یا حق ووووو با شد. و اما اگر نمی جواز تقاص، ا با
کال است، داند، در جواز تقاص اشنمی بودن مدعی را منکر باشد به اعتقاد این که محق است یا محق

 تقاص جایز  بلکه اشووبه عدم جواز اسووت. و اگر
ً
غاصووب باشوود و به خاطر فراموشووی انکار نماید ظاهرا

 است.

المقاّصة من ماله،و ون  جوزیارتکاب محذور فال  أخذها بال مشّقة وال  مکنیکان  ره؛فإنیعند غ نیوما کان له ع .۲مسةلة 
ة من ماله اآلخر،فإن کان من  نس ماله  از ایخذ بمقداره،و ون لم  أخذها منه أصیییالل  از  مکنیلم   از  کنی المقاصیییّ

 ماله ورّد الزائد.  مةیوأخذ مقدار ق عهی از ب عهیببواّل  مکنیون لم  مته،ویایخذ بمقدار ق

سأله  شقت و ارتکاب . 2م شد، پس اگر گرفتن آن م شته با شته  اگر عینی نزد دیهری دا محذوری ندا
 ممکن نباشد از  و اگر گرفتن آنباشد. نمی باشد و ممکن باشد، تقاص از مال او جایز

ً
عین، از او اص 

ست؛ پس اگر از جنس مال ست و  مال دیهر او تقاص جایز ا شد، گرفتن به مقدار آن جایز ا خودش با
باشد. و اگر امکان نداشته باشد مهر به می قیمت آن جایز اگر از جنس آن مال نباشد گرفتن به مقدار

 مقدار قیمت مال  و رد زیادی، جایز است. داشتنفروش آن، فروش آن و بر 

 مةیتقاّصال بقدر ق یالمثل ریله أخذ غ جوزی ره،فهلیوغ  یوأمکن له المقاّصة من ماله المثل ال یلو کان المطلوب مثل .۳مسةلة 
:لو کان المطلوب   مته؛یآخر بمقدار ق یلو أمکن ایخذ من  نس ماله ومن مثل ،وکذایمن المثل ایخذ  جبیماله،أو  مثالل

الحنطة أو  یقتصیییار علاال جبی متها،فهلیمن العدس بقدر ق حنطته وأخذ مقدار  قدارحنطة،وأمکنه أخذ حنطة منه بم
لزومه وومکان  مة،ومعیالق مال الغاصب وأخذ  عیمنه ب لزمیوما لم  مای واز التقاّص مطلقال ف بعدیالعدس؟ال   از ایخذ من 
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أخذ  نسییه مع  یملک،بل ایحول االقتصییار عل یعل قتصییاراال یایقو  منه ملک،فایحول بل  لزمیلم  ءیالتقاّص بشیی
 بال مشّقة ومحذور. المکان 

غیر آن ممکن  اگر مطلوب ومال مورد تقاصر، م لی باشوود و برای  تقاص از مال م لی او و . 3مسووأله 
یا واجب اسوووت که از  باشووود، آیا گرفتن غیر م لی به عنوان تقاص به مقدار قیمت مال  جایز اسوووت،

ست اگر گرفتن از جنس مال  و از م لی م لی بهیرد؟ شد  و همچنین ا دیهر به مقدار قیمت  ممکن با
 اگر مطلوب او گندم باشووود و گرفتن گندم از او به

ً
مقدار گندم خودش و گرفتن مقداری از عدو  م  

تن از عدو واجب اسووت که به گرفتن گندم اکت ا نماید، یا گرف به مقدار قیمت گندم ممکن باشوود، آیا
 جایز باشووود؛ البته در جایی که الزمۀ تقاص، فروختن مال  جایز اسوووت؟ بعید نیسوووت که

ً
تقاص مطلقا

صب و گرفتن شد که الزمه اش  غا شد و تقاص به چیزی ممکن با شد و اگر الزمه اش این با قیمت نبا
شد، احتیاو وواجبر بلکه اقوی اکت ا بر آن است، بلکه احتی فروش ستحبر آنآن نبا است که  او وم

 اکت ا کند. به گرفتن جنس خودش و در صورتی که بدون مشقت و محذوری ممکن باشد و

سةلة  شّقة فالظاهر  واز التقاّص،ولو أمکن ملک  .۴م سر  یکالدخول ف-مع محذور لو أمکن أخذ ماله بم داره بال وم ه أو ک
ا مع عدم بالغاصب.و أمّ  المقاّصة ورکال.هذا وما  از ارتکاب المحذور وأخذ ماله ولو أضّر ملک  واز  یفف-قفله و حو ملک

 یفالظاهر  واز التقاّص من ماله ون قلنا بجواز المقاّصة ف-المال بعذر غاصب،وأ کر  ریکما لو کان المطلوب منه غ- وازه
 ال کار لعذر. صورر 

 تقاص جایز اسووت. و اگر با . 4مسووأله 
ً
محذوری مانند  اگر گرفتن مال  با مشووقت ممکن باشوود ظاهرا

باشوود، در جواز تقاص اشووکال  نند این ها ممکندخول در خانۀ او بدون اذن او یا شووکسووتن ق ل او و ما
مال  ولو این که این کار به غاصووب ضوورر  اسووت. این در صووورتی اسووت که ارتکاب محذور و گرفتن

چنان که اگر مطلوب منه وشوویصووی که مال مورد تقاص  برسوواند، جایز باشوود. و اما با جایز نبودن آن،
 تقاص از مال او جایز است،  نزد او استر، غیر غاصب باشد و

ً
مال را به سبب عذری انکار نماید، ظاهرا

 باشد.می شویم در صورت انکار به جهت عذر، تقاص جایز در صورتی که قائل

، ازت  ونیوکان المد نال یلو کان الحّق د .۵مسیةلة  ة من ماله و ون أمکن ایخذ منه بالر وع ول  احدال أو مماطالل  یالمقاصیّ
 الحاکم.

تقاص از مال او  اگر حق، دین باشوود و شووی  مدیون منکر یا مماطل وسووهل انهارر باشوود، . 5مسووأله 
 رفتن از او با رجوع به حاکم، ممکن باشد.جایز است، اگرچه گ
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ف أخذ حّقه عل .۶مسیییةلة 
ّ
 ریمن غ دهی یالمقتّ  منه،ولو تلف الزائد ف یول  ردّ ی از،والزائد  دیایز  یالتصیییّرف ف یلو توق

 .ضمنیرّده لم   یف ریوال تةخ طیوفرال وتفر 

زیادی به  اگر گرفتن حق  بر تصوورف در بیشووتر از آن، متوقد باشوود جایز اسووت و مقدار . 6مسووأله 
افراو و ت ریط و بدون  شود. و چنانچه مقدار زاید در دست تقاص کنندا بدونمی صاحب  برگرداندا

 شود ضامن نیست. تأخیر در برگرداندن تلد

ف أخذ حّقه عل .۷مسییةلة 
ّ
فیرّد الزائد من حّقه،و أّما لو لم  جبیو وصییّق،  عهیمال المقتّ  منه  از ب عیب یلو توق

ّ
 یعل توق

مقاّصة،أو  واز   متهیوأخذ ق عهی واز ب ی واز أخذه مقاّصة،و أّما ف یفال ورکال ف-بمقدار حّقه المال  مةیبةن کان ق-عیالب
 وایربه عدم الجواز. من  نس ماله ةّم أخذه مقاّصة،ورکال،  ءیوارتراء ر عهیب

سأله  سی که مورد تقاص واقع . 7م شد بر فروش مال ک شود فروش  اگر گرفتن حق  متوقد با می 
اگر متوقد بر فروش  باشووود. و امامی آن جایز و صوووحید اسوووت و برگرداندن زیادا بر حق ، واجب

به عنوان تقاص، اشوووکالی  رفتن آننباشووود، به این که قیمت مال به مقدار حق  باشووود، در جواز گ
ست. و اما در جواز فروش و گرفتن قیمت آن به عنوان تقاص یا جواز فروش آن و خریدن چیزی از  نی

 است و اشبه عدم جواز است. جنس مال  سپس گرفتن آن به عنوان تقاص، اشکال

وما کان  مایّ منه بمقداره برئل مّمته،سییی عهدر المماطل فاقتّ   یعل نال یأّن ما وما کان حّقه د یال وریییکال ف .۸مسیییةلة 
،وکذا ف هیعل عهدته،کما وما کان  یم مثل ما علالمةخو ال  وما  اتیمیضیییمان الق یمقدار من الحنطة فةخذ بمقدارها تقاصیییّ

تةّمل.و أّما  یحصییول المعاوضییة قهرال عل  بعدیواقتّ  مثلها فال  ةیفإن کا ل مثل نال یبمقدارها.و أّما وما کان ع مةیاقتّ  الق
 کان  ة،أویکان الحکم کما مکر من المعاوضیییة القهر  متها،فهلیواقتّ  بمقدار ق  -کفرس مثالل -اتیمیوما کا ل من الق

 یعل جبیرّد ما أخذ،وکذا  هیعل جبیو بل و ب،  ا از أخذه نیتمّکن من الع لولة،فإمایاالقتصیییاص بمنزلة بدل الح
 .هیف لولةیحکم بدل الح انی ر  بعدیو ون ال ورکال وترّدد؛ هیماله؟ف الغاصب رّدها بعد االقتصاص وأخذ 

سأله  شی  موووو  8م شد، آنهاا به مقدار حق در جایی که حق او، دین بر عهدۀ  از او تقاص  ماطل با
شی  بری ء  اگر چیز مأخوذمی نماید، بدون اشکال ذّمۀ آن 

ً
صا صو شد که بر  شود، می م ل همان با

شد و ست. مانند این که مقداری گندم بر عهدۀ او با شی  ا به مقدار آن به عنوان تقاص  عهدۀ آن 
قیمت آن تقاص کند. و اما اگر عین  قیمی ها اگر به مقدار گرفته باشوود. و همچنین اسووت در ضوومان

نیست که معاوضه به طور قهری حاصل شود با  باشد، پس اگر م لی باشد و م ل آن را تقاص کند بعید
باشد وووو مانند اسب وووو و به مقدار قیمت آن تقاص کند، آیا  تأملی که در آن است. و اما اگر از قیمی ها

وووو یعنی معاوضۀ قهری صورت گرفته وووو یا این که تقاص نمودن به  همان است که ذکر شدحکم این، 
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 که اگر متمکن از عین شووود، گرفتن آن جایز، بلکه واجب اسووت و آنچه را که منزلۀ بدل حیلوله اسووت
از  عدگرفته است واجب است به او برگرداند و همچنین بر غاصب واجب است که ب  (تقاص به عنوان)

بعید نیسووت که  تقاص هم، آن عین را برگرداند و مال  را بهیرد؟ در آن اشووکال و ترّدد اسووت؛ اگرچه
 حکم بدل حیلوله در آن جاری باشد.

 عدمه. ة،وایحولیکراه  یعل عةی عل عنده ود ی واز المقاّصة من المال الذ یایقو  .۹مسةلة 

جایز است؛ ولی  بنابر اقوی تقاص از مالی که به عنوان ودیعه نزد او گذاشته شدا با کراهت.  9مسأله 
 بر تقاص نکردن است.احتیاو ومستح

المقاّصة،فایحول  شکلیواحتمل أداءه، نید هیعل صورر عدم علمه بالحّق مشکل،فلو کان  ی واز المقاّصة ف .۱۰مسةلة 
 الحاکم. یول مشکل ولو علم الدائن،بل ممنوع کما مّر،فال بّد من الرفع  ونیل المدمع  ه الحاکم،کما أّ ه  یرفعه ول

عهدۀ شیصی دینی  جواز تقاص در صورتی که علم به حق ندارد، مشکل است؛ پس اگر برو  10مسأله 
احتیاو وواجبر آن اسوووت که  باشووود و احتمال بدهد که او ادا کردا، تقاص اشوووکال دارد، بنا بر این

طلبکار آن را بداند مشوووکل، بلکه ممنوع  یون ولو این کهمرافعه را نزد حاکم ببرد، چنان که با جهل مد
 حاکم ببرد. است، چنان که گذشت؛ پس باید مرافعه را نزد

لو أخذ وقع التقاّص و ون  که،لکنیریییر  واّلبإمن  رهیوغ ونیالمد نیالتقاّص من المال المشیییترک ب جوزیال  .۱۱مسیییةلة 
 مع  کال یون کان المال بقدر حّقه أو أ ق  منه،وواّل صار رر  کیلذلک الشر  کال یرر  أةم،فإما اقتّ  من المال المشاع،صار 

 .کی وازه مع رضا الشر   ون؟الظاهریومن المد ریبغ فرازهله أخذ حّقه وو جوزی که،فهلیورر  ونیالمد

به اذن  تقاص از مالی که بین مدیون و غیر او مشوووترک اسوووت جایز نیسوووت، مهر این که . 11مسوووأله 
شد، لیکن اگر بدون اذن واز آن ما ست،شریک او با شدا ا اگرچه گناا نمودا  لر گرفت، تقاص واقع 

در صووورتی که آن مال به  شووودمی اسووت، پس اگر از مال مشوواع تقاص نمود، با آن شووریک، شووریک
شریک، شد وگرنه با مدیون و آن  شود، پس آیا گرفتن حق  می شریک مقدار حق  یا کمتر از آن با

 با رضایت شریک، جایز است. ون اذن مدیونبرای او و افراز وجدا نمودنر آن بد
ً
 جایز است؟ ظاهرا

 أّن  یله التقاّص.وکذا لو ریییّک ف جوزی من المطالبة،فال  رهمایأو الخوف أو غ اءیلو کان له حّق ومنعه الح .۱۲مسیییةلة 
 التقاّص. جوزی احد أو مماطل ال  میالغر 

تقاص برای   از مطالبۀ آن جلوگیری کند،ها آن اگر دارای حقی باشوود و حیا یا خوف یا غیر. 12مسووأله 
 باشد.نمی تقاص جایز جایز نیست. و همچنین اگر شک کند که بدهکار، منکر یا مماطل است،

https://t.me/ekhtebar


54 
 

مال  یه،وفیمال المحجور عل یالغرماء ف الرها ة وحّق  ر،کحّق یالتقاّص من مال تعّلق به حّق الغ جوزیال  .۱۳مسیییةلة 
 .و هیترکته بد یال تف یالذ لیّ الم

حق طلبکارها در مال  تقاص از مالی که حق دیهری به آن تعلق گرفته است مانند حق رهن وو  13مسأله 
باشوود، جایز نمی ترکه اش وافی به دیون  کسووی که محجور علیه واقع شوودا اسووت و در مال میت که

 نیست.

أو  ریالحّق،فلألب التقاّص لولده الصیییغ  یعن م  الل یأو وک ال ّی الحّق التقاّص واّلوما کان ول یم  ریلغ جوزیال  .۱۴مسیییةلة 
 .تهیمورد وال  یملک ف ضال یوللحاکم أ  ة،یمورد له الوال  یف هیالمجنون أو السف

صوواحب حق  نیسووت، مهر این که ولی یا وکیل از طرف تقاص برای غیر صوواحب حق، جایز . 14مسووأله 
دارای والیت اسووت،  باشوود، پس پدر حق دارد برای فرزند صووغیر یا دیوانه یا سوو یه  در موردی که

 تقاص نماید و حاکم هم در مورد والیت  همین حق را دارد.

سةلة  سابه  ن، ازید هیالجاحد أو المماطل عل میوما کان للغر  .۱۵م ضال عّما عل احت ّصة وما کان بقدره أو أقّل،وواّل  هیعو مقا
 .فبقدره وتبرأ مّمته بمقداره

تقاص، آن را  ه باشوود، جایز اسووت که به عنواناگر بدهکار منکر یا مماطل بر او دینی داشووت. 15مسووأله 
نماید وگرنه، فقط به  عوض آنچه که بر او است وووو در صورتی که به اندازۀ آن یا کمتر باشد وووو حساب

 شود.می تواند و به مقدار آن ذّمه اش بری ءمی همان اندازا

لة  مال من عل سیل .۱۶مسییییة ة من  قاصییییّ کار أو  هیللفقراء و السییییادر الم حاکم  یالخمس أو ف الز بإمن ال له واّل ما
الجهات العاّمة أو  یوقفال عل ءیماله  حو ملک و حد أو ماطل.وکذا لو کان ر  یأو ف هیالتقاّص مّمن عل ،وللحاکمیالشرع

ناو  ها متوٍل  سیول ةیالکلّ  نیالع قاّص ال جوزی ال  ّل حاکم فال  ریلغ ت ّما ال حاکم،و أ کال ف ال نافع  یورییی ته م قاصیییّ  واز م
ّصة بمقدار ع جوزیالوقف.وهل  ؛ال  وما کان  نهیالمقا صب  اهالل أو مماطالل  یأخذها منه و عل المةخوم وقفال عل مکنیالغا

صاحبه  یوقفال وترّد ما  عله وقفال ول نیالع ر ع الجواز لو ر ع عن الجحود و المماطلة،فهل ت ی.وعلن؟و هانیالعناو تلک 
صار الوقف  ةیالوقف یملک عل یأو بق صب؟ایقو  و  یول  صّق یهو ایّول،والظاهر أّن الوقف من منقطع اآلخر،ف یملکال للغا

 زمان الر وع.

سأله  سی که بر عهدۀ  . 16م سادات از مال ک ست یا در مال اوفقرا و  خمس و زکات  او زکات یا خمس ا
سی شرع. و حاکم حق دارد از ک ست حق تقاص ندارند مهر به اذن حاکم  که مانند این ها بر عهدۀ  ه

کند. و همچنین اگر چیزی وقد بر جهات  نماید، تقاصمی او است یا در مال او است و انکار یا مماطله
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باشد، ولی بدون اشکال نمی تقاص برای غیر حاکم جایز د که متولی ندارند،عمومی یا عناوین کلی باش
وقد را تقاص نماید. و آیا تقاص به اندازۀ عین وقد وووو در صورتی که  برای حاکم جایز است که منافع

و و وقد قراردادن آن بر این عنا غاصب جاهل یا  وین،مماطل باشد که گرفتن منافع از او ممکن نباشد 
عین، به وقد بودن  جایز است؟ دو وجه است و بنابر جایز بودن آن اگر از انکار و مماطله برگردد آیا آن

صاحب  برمی گردد یا شدا، به   این که آن عین به وق یت باقی برمی گردد و آنچه که وقد قرار دادا 
لی ظاهر آن است که این وقد از قبیل است، و  شود؟ اقوی همان اولمی ماند و وقد ملک غاصبمی

 صحید است. وقد منقطع االخر است پس تا زمان رجوع

سةلة  ّصة بمجّرد الن .۱۷م سّلط عل ةیّ ال تتحّقق المقا ساب الد جوزیعم،. میالغر  مال  یبدون ایخذ و الت ّصال کما  نیاحت تقا
،ال  یره،فنو یغ دی أو  دهی یف میمّر،فلو کان مال الغر  ال منه  ریالغ  دیما ب عیب جوزیملکال له،وکذا ال  ریصیییالغارم تمّلکه تقاصییّ
 .میلغر بعنوان التقاّص من ا

نمی کند ووووو البته  تقاص، به مجرد قصوود، بدون گرفتن و تسوولط بر مال بدهکار تحقق پیدا . 17مسووأله 
و پسمی حساب نمودن دین به عنوان تقاص، چنان که گذشت جایز اگر مال شی  بدهکار در  باشد 

شود. نمی به عنوان تقاص نماید، ملک او دست او یا در دست دیهری باشد و طلبکار قصد تملک آن را
شی  ست  شی ، به عنوان تقاص از بدهکار،  و همچنین فروش آنچه که در د ست به آن  دیهر ا

 جایز نیست.

لة  فیالظاهر أّن التقاّص ال  .۱۸مسیییة
ّ
ف  یعل توق

ّ
کّل ملک بال ومن  جوزیأو وفرازه  عهیب یعل ومن الحاکم،وکذا لو توق

 الحاکم.

 تقاص بر اذن حاکو  18مسأله 
ً
بر فروش یا افراز وجدا  م توقد ندارد. و همچنین است اگر تقاصظاهرا

 جایز است. نمودنر آن متوقد باشد، همۀ این ها بدون اذن حاکم

ّصة خطؤه ف نیّ لو تب .۱۹مسةلة  غرامة ما  هیلو تلف،وعل مةیأو رّد عوضه مثالل أو ق رّد ما أخذه  هیعل جبیدعواه، یبعد المقا
ضّره؛من غ ضوع.ولو تب یالخطة ف نیفرق ب ریأ ضه   جبیم،یالغر  ریأّن ما أخذه کان ملکال لغ نیّ الحکم أو المو رّده أو رّد عو

 لو تلف.

آنچه را که  اگر بعد از تقاص معلوم شووود که در دعوای  خطا نمودا اسووت، واجب اسووت . 19مسووأله 
شد، به او برگرداند و غرامتگرفته یا عوض م لی یا قیمی آن  شدا با ضرر  را اگر تلد  آنچه را که به او 
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اگر معلوم شود آنچه را که گرفته  باشد. و در خطا، بین حکم و موضوع فرقی نیست. ومی رساندا بر او
 تلد شدا باشد و واجب است. ملک غیر بدهکار است، برگرداندن آن یا عوض آن و اگر

ة من الع جوزی .۲۰مسیییةلة  ،ی وع کان،فلو کان المطلوب ع ّی أ مقابل حّقه من  یأو المنفعة أو الحّق ف نیالمقاصیییّ  جوزینال
 الحّق کذلک وبالعکس. أو  هایالتقاّص من المنفعة وما عثر عل

جایز است؛ پس اگر  تقاص از عین یا من عت یا حق در مقابل حق ؛ از هر نوعی که باشد، . 20مسأله 
شد، تقاص از من عت اگر بر صورت  مطلوب ومال مورد تقاصر عین با ست پیدا کند، یا از حق در  آن د

 عکس آن. دست پیدا کردن بر آن، جایز است و همین طور

 .ملکهیبعد الحلف،ولو اقتّ  منه بعده لم   جوزی الحاکم فحّلفه،وواّل فال یول رفعهیالتقاّص وما لم  جوزیوّ ما  .۲۱مسةلة 

دادا باشد وگرنه  وقتی تقاص جایز است که مرافعه را نزد حاکم نبردا باشد، پس او را قسمو  21ه مسأل
 شود.نمی آن تقاص بعد از قسم، جایز نیست و اگر بعد از آن تقاص کند مالک

 یلم آخذ الذ ی،وو ّ یأخذه منّ  یالذ یمال آخذ هذا المال مکان  یالّلُهّم و ّ »عند التقاّص: قولیأن  سیییتحّب ی .۲۲مسیییةلة 
 و هو أحول.  جب،ی:لیوق«.وال ظلمال  ا ةل یأخذته خ

که او از من  خدایا من این مال را جای مالم»در وقت تقاص مسوووتحب اسوووت که بهوید: .  22مسوووأله 
و بعضی گ ته اند که:  «.گیرم از روی خیانت و ظلم نیستمی گرفته است برمی دارم و من آنچه را که

 واجب است. و احتیاو ومستحبر همین است.

ته.وکذا وما کان د منهما التقاّص منه  ن،فلکّل یکیرییر  نیمشییترکال ب نال یلو غصییب ع .۲۳مسییةلة  مشییترکال  نیبمقدار حصییّ
 حد حّق  وورةه ابنان،فإن  د،فماتیألفان من ز  هی نسییه،فإما کان عل ریبجنسییه أو بغ التقاّص  نیفرق ب ریغ نهما؛منیب

له التقا یأحدهما دون اآلخر،فال وریییکال ف ف بمقدار حّقه،و ون  ّص أّن  ّ ه کذلک،فلکّل منهما  حد حّقهما  الظاهر أ
،بلیاآلخر رر  کونی التقاّص بمقدار حّقه،ومع ایخذ ال   .کهیلکلٍّ المقاّصة لحّق رر  جوزیال  کال

به اندازۀ  اگر عینی را که بین دو شووریک، مشووترک اسووت غصووب نماید، هر یک از آن ها . 23مسووأله 
ه  باشوود، بدون فرقی  اش حق تقاص از او را دارد. و همچنین اسووت اگر دین مشووترکی بین آن هاحصووّ

عهدۀ او باشد و بمیرد و دو پسر  بین تقاص به جنس آن یا به غیر آن جنس. پس اگر دو هزار از زید بر
در این نیست که او به  انکار کند اشکالی وووو نه دیهری وووو راها آن از او ارث ببرند، پس اگر حق یکی از

انکار کند ظاهر آن اسوووت که چنین اسوووت، پس هر  اندازۀ حق  حق تقاص دارد. و اگر حق هر دو را
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قاصها آن یک از یک به اندازۀ حقشوووان حق ت  دارند. و در صوووورت گرفتن آن، دیهری در آن شووور
 ا تقاص کند.جایز نیست که حق شریک  ر  باشد، بلکه برای هر یک از آن هانمی

له  نیفغصییبها، از له أخذ ع نهیلد قةیعنده وة کان  ة،فلویأقسییام الحقوق المال نی واز التقاّص ب یال فرق ف .۲۴مسییةلة 
 جوزیف  ات،یالحاصیلة من االقتراض أو الضیما ات أو الد ونیالد نیمورده.وکذا ال فرق ب  ییخذ حّقه ف عهایوب نهیلد قةیوة

 کّلها. یالمقاّصة ف

ای وطلبکارر وثیقه در جواز تقاص بین اقسوووام حقوق مالی فرقی نیسوووت؛ پس اگر نزد او . 24مسوووأله 
صب کند، جایز شد پس او وبدهکارر آن را غ صب را  برای دین او وبدهکارر با ست که عینی از مال غا ا

ب روشوود جهت گرفتن حق  در موردی که  آن را بهیرد تا وثیقه دین او وبدهکارر باشوود و جایز اسووت
که از قرض کردن یا ضوومانات یا دیات، حاصوول شوودا  فروش وثیقه جایز اسووت. و همچنین بین دیونی

 باشد.می آن ها جایز است فرقی نیست؛ پس تقاص در همۀ
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