کتاب القضاء
و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بال شرائط اآلتیة .ومن صب الق ضاء من المنا صب الجلیلة ،الثابتة من قبل اهّٰلل
تعالی للنبی صلی الله علیه و آله و سلم ،ومن قبله ّ
لألئمة المعصومین علیهم السالم ،ومن قبلهم للفقیه الجامع للشرائط
ّ
اآلتیة .وال یخفی ّأن خطره عظیم ،و قد وردّ «:أن القاضیییی علی ریییفیر ّ
هنم» ،وعن أمیر المؤمنین علیه السیییالم أ ه
ّ
ل
ّ
ّ
وصییی ّ
ّ
رییقی» ،وعن أبی عبداهّٰلل علیه السییالم«:اتقوا
بی أو
قال«:یا رییریق قد لسییل مجلسییا ال یجلسییه وال بی أو
ّ
الحکومة،فإن الحکومة و ّ ما هی لإلمام العالم بالق ضاء العادل فی الم سلمین؛ لنبی أو و ّ
صی بی»،وفی روایة«:من حکم
ّ ّ
ّ
عزو ل-فقد کفر» ،وفی اخری«:لسییان القاضییی بین مرتین من ار حت ٰی یقضییی بین
فی درهمین بغیر ما أ زل اهّٰلل-
الناس؛فإما فی ّ
ّ
الجنة،و ّوما فی النار» ،وعن أبی عبداهّٰلل علیه السیییالم قال«:القضیییار أربعة :ةالةة فی النار وواحد فی
ّ
ّ
ضی بجور و هو ال یعلم فهو فی النار ،ور ل ق ٰ
ضی بجور و هو یعلم فهو فی النار ،ور ل ق ٰ
الجنة،ر ل ق ٰ
ضی بالحق و هو
ل
ّ
بالحق و هو یعلم فهو فی ّ
ٰ
الجنة».ولو کان موقوفا علی الفتوی یلحقه خطر الفتوی
قضیییی
ال یعلم فهو فی النار،ور ل
ل
ییا،ففی الصیییحیق قال أبو عفر علیه السیییالم« :من أفتی الناس بغیر علم وال ل
هدی من اهّٰلل ،لعنه مالئکة الرحمة و
أیضی
مالئکة العذاب ،ولحقه وزر من عمل بفتیاه».
کتاب قضا
و آن حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان ،با شرایطی که میآید .و منصب قضاوت
از مناصب جلیلهای است که از طرف خدای متعال ،برای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلمو از طرف او
می آید

برای ائمۀ معصووومین علیهم الس و م و از طرف آنان برای فقیه جامع شوورایطی که شوورایط
ً
ثابت اسووت .و می ی نماند که قضوواوت شووأن بزرگی دارد و تحقیقا وارد شوودا اسووت که« :قاضووی به
درسووتی در پرتهاا جهنم قرار دارد» .و از امیرالمؤمنین علیه السوو ماسووت که فرمود« :ای شوورید در
جایهاهی نشستهای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آن جا می نشیند» .و از امام صادق علیه
ال س م ا ست که« :از حکومت بتر سید زیرا حکومت فقط برای امامی ا ست که عالم به ق ضاوت و در
میان مسلمین عدالت گستر است ،برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است» .و در روایتی است که« :کسی
ً
ّ ّ
که در دو درهم به غیر آنچه که خدای عزوجل نازل فرمودا حکم نماید تحقیقا کافر شدا ا ست» .و در
روایت دیهری است که« :زبان قاضی بین دو شعله از آت
یا در بهشت است و یا در آت
میباشند سه قسم آنها در آت

است تا این که بین مردم قضاوت کند پس

» .و از امام صادق علیه الس ماست که فرمود« :قاضی ها چهار قسم
و یک قسم در بهشت میباشد :مردی که به ظلم قضاوت میکند و
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حال آن که میداند ،این مرد در آت
پس این مرد در آت
آت

ا ست و مردی که به ظلم ق ضاوت میکند و حال آن که نمی داند

ا ست و مردی که به حق ق ضاوت میکند و حال آن که نمی داند پس این مرد در

است و مردی که به حق قضاوت میکند و حال آن که می داند پس این مرد در بهشت است» .و

اگر قضوواوت بر فتوا توقد داشووته باشوود ،خطر فتوا هم به آن ملحق میباشوود ،پس در حدیص صووحید
اسووت که امام باقر علیه الس و مفرمودا« :کسووی که برای مردم به غیر علم و هدایت الهی فتوا دهد،
م ئکۀ رحمت و م ئکۀ عذاب او را لعنت می کنند و گناا ک سی که به فتوای او عمل کردا ،به او ملحق
است».
ل
ل
ل
مسییةلة  .1یحرم القضییاء بین الناس ولو فی ایریییاء الحقیرر وما لم یکن من أهله،فلو لم یر فسییه مجتهدا عادال امعا
ل
ّ
کفایة علی أهله،و قد ّ
یتعین وما لم یکن فی
لشیییرائط الفتیا و الحکم،حرم علیه تصیییدیه و ون اعتقد الناس أهلیته،ویجب
مما ال ّ
البلد أو ما یقرب منه ّ
یتعسر الرفع ولیه من به الکفایة.

مسأله  . 1قضاوت بین مردم و ولو در چیزهای کوچک و در صورتی که اهل آن نباشد ،حرام است؛ پس
ّ
اگر خود را مجتهد عادل و جامع شوورایط فتوا و حکم نمودن نمیبیند ،تصوودی آن بر او حرام اسووت؛
اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند .و بر اهل آن به طور ک ایی واجب است؛ و گاهی وجوب
آن متعین میشووود و آن در صووورتی اسووت که در آن شووهر یا در نزدیک آن که بردن مرافعه به آن جا
مشکل نباشد ،به اندازۀ کافی کسی نباشد.
مسةلة  .۲ال ّ
یتعین القضاء علی الفقیه وما کان من به الکفایة ولو اختاره المترافعان أو الناس.
مسأله  2وو قضاوت بر فقیه در صورتی که به اندازۀ ک ایت کسی باشد تعین پیدا نمیکند ولو این که هر
دو طرف مرافعه یا مردم ،او را اختیار نمایند.
ّ ّ
یستحب تصدی القضاء لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه،وایولی ترکه مع و ود من به الکفایة؛لما فیه من الخطر
مسةلة .۳
و التهمة.
مسأله  3و برای کسی که به خودش اطمینان دارد که به وظای

ّ
قیام نماید ،تصدی قضاوت مستحب

است .و با وجود کسی که به او ک ایت است ،ترک آن بهتر است ،زیرا دارای خطر و تهمت است.
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ل
مسییةلة  .۴یحرم الترافع ولی قضییار الجور-أیمن لم یجتمع فیهم رییرائط القضییاء-فلو ترافع ولیهم کان عاصیییا،وما أخذ
ّ
ّ
ل
ّ
ّ
وازه،سیما وما کان
بحکمهم حرام وما کان دینا،وفی العین ورکال والوما توقف استیفاء حقه علی الترافع ولیهم،فال یبعد
ّ
ل
فی ترکه حرج علیه،وکذا لو توقف ملک علی الحلف کامبا از.
مسأله  . 4بردن مرافعه نزد قضات جور و یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند و حرام است؛
پس اگر مرافعه را نزد آنها برد معصیت کار است و آنچه را که به حکم آنان گرفته در صورتی که دین
باشوود حرام اسووت و در عین ،اشووکال اسووت ،مهر این که اسووتی ای حق
ً
داشته باشد ،که در این صورت ،جواز آن میصوصا اگر در ترک آن برای

بر مرافعه نزد آن ها ،توقد
حرج باشد بعید نیست .و

همچنین اگر استی ای آن و در این صورت و متوقد بر قسم دروغ باشد جایز است.
ّل
مسةلة  .۵یجوز لمن لم ّ
غنیا،و ون کان ایولی الترک مع الغنی،ویجوز
یتعین علیه القضاء االرتزاق من بیل المال ولو کان
ل
ل
مع ّ
تعی نه عل یه وما کان مح تا ا،ومع کو ه غن ّیا ال یخلو من ورییی کال؛و ون کان ایقوی وازه.و أ ّما أ خذ الج عل من
ل
ّ
حتی مع عدم ّ
التعین علیه ،ولو کان محتا ا یةخذ الجعل أو ای ر علی بعض
المتخاصیییمین أو أحدهما،فایحول الترک
ّ
المقدمات.
م سأله  . 5برای ک سی که ق ضاوت بر او متعین نی ست ،ارتزاق از بیت المال اگرچه بی نیاز با شد جایز
است؛ هر چند در صورت بی نیازی ترک آن بهتر است .و اگر بر او متعین باشد در صورت نیازش جایز
است ،ولی اگر بی نیاز باشد خالی از اشکال نیست؛ اگرچه اقوی جواز آن است .اما گرفتن جعل از دو
طرف میاصووومه یا یکی از آن ها ،در صوووورت عدم ّ
تعین بر او ،احوو ووجوبیر ترک آن اسوووت .و اگر
محتاج باشد ،باید جعل یا مزد را برای بعضی از مقدمات قضاوت بهیرد.
ّ
ّ
توقف ّ
مسةلة  .۶أخذ الررور ووعطاؤها حرام ون ّ
التوصل ولی حقه علیها از للدافع
توصل بها ولی الحکم له بالباطل .عم ،لو
ّ
ّل
یتوقف ّ
التوصل ولیه علیها؟قیل :عم ،وایحول الترک،بل ال یخلو
و ون حرم علی اآلخذ.وهل یجوز الدفع وما کان محقا ولم
من ّقور.ویجب علی المرتشی وعادتها ولی صاحبها؛ من غیر فرق-فی میع ملک-بین أن یکون الرری بعنوا ه أو بعنوان
الهبة أو ّ
الهدیة أو البیع المحاباتی و حو ملک.

مسووأله  . 6گرفتن و دادن رشوووا اگر برای این باشوود که به خاطر آن برای رشوووا دهندا به باطل حکم
نماید حرام ا ست ،ولی اگر رسیدن به حق

 ،متوقد بر آن با شد ،برای رشوا دهندا جایز ا ست ،اما

برای گیرندۀ آن حرام میباشوود .و آیا پرداخت رشوووا در صووورتی که محق باشوود و رسوویدن به حق
متوقد بر دادن ر شوا نبا شد جایز ا ست؟ بع ضی گ ته اند :بلی ،ولی احوو ووجوبیر ترک آن ا ست،
بر رشوووا گیرندا واجب اسووت .و در تمام این ها

بلکه خالی از قوت نمیباشوود و اعادۀ آن به صوواحب
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بین این که رشوووا دادن به عنوان رشوووا باشوود یا به عنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند این ها،
فرقی نمیکند.
مسییةلة  .۷قیل :من ال یقبل رییهادته لشییخ

أو علیه ال ینفذ حکمه کذلک ،کشییهادر الولد علی و الده و الخصییم علی

خصمه.وایقوی فومه و ون قلنا بعدم قبول رهادته.
مسأله  . 7بعضی گ ته اند :کسی که شهادت

به ن ع شیصی یا علیه او قبول نمیشود حکم او هم به

همین صورت نافذ نمیبا شد ،مانند شهادت فرزند علیه پدرش و د شمن بر د شمن

 .ولی اقوی ن وذ

آن است اگرچه قائل باشیم که شهادت او مورد قبول نیست.
مسةلة  .۸لو رفع المتداعیان اختصامهما ولی فقیه امع للشرائط،فنظر فی الواقعة وحکم علی موازین القضاء،ال یجوز لهما
ّ
الرفع ولی حاکم آخر،ولیس للحاکم الثا ی النظر فیه و قضه،بل لو تراضی الخصمان علی ملک فالمتجه عدم الجواز .عم،لو
ل
ّ
الخصمین:بةن الحاکم ّ
ایول لم یکن امعا للشرائط -کةن ّادعی عدم ا تهاده أو عدالته حال القضاء-کا ل
ّادعی أحد
ل
مسموعة یجوز للحاکم الثا ی النظر فیها،فإما ةبل عدم صلوحه للقضاء قض حکمه،کما یجوز النقض لو کان مخالفا
تنبه ّ
لضروری الفقه؛بحیث لو ّ
ایول یر ع ّ
بمجرده لظهور غفلته.
ل
ل
ّ
و ّأما النقض فیما یکون ظریا ا تهادیا فال یجوز،وال تسمع دعوی المدعی ولو ّادعی خطةه فی ا تهاده.
مسأله  . 8اگر دو طرف دعوی ،میاصمه شان را نزد فقیه جامع شرایط بردند و او در واقعه نظر نمود و
بر اسووواو موازین قضووواوت حکم کرد ،برای طرفین جایز نیسوووت که دعوی را نزد حاکم دیهر ببرند و
حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد ،بلکه اگر هر دو طرف میاصووومه بر این راضوووی شووووند
ّ
متجه عدم جواز است .البته اگر یکی از دو خصم ،ادعا کند که حاکم اول جامع شرایط نبود ووو م ل این
مسموع است و برای حاکم دوم

که ادعا کند که اجتهاد یا عدالت را در حال قضاوت نداشته و ادعای
جایز است که در آن نظر نماید ،پس اگر عدم ص ّ
حیت او برای ق ضاوت ثابت شود ،حکم او را نقض

مینماید ،چنان که نقض حکم او در صورتی که میالد ضرورت فقه باشد و به طوری که اگر اولی ّ
تنبه
پیدا کند به مجرد آن از حکم خود بر میگردد زیرا غ لت

آشکار میشود ووو جایز میباشد .و اما نقض

آن در جایی که طبق نظر اجتهادی اش بودا ،جایز نمیباشوود و ادعای مدعی مسووموع نیسووت؛ اگرچه
ادعا کند که در اجتهادش خطا نمودا است.
ّ
مسةلة  .۹لو افتقر الحاکم ولی متر م لسماع الدعوی أو واب المدعی علیه أو الشهادر،یعتبر أن یکون راهدین عدلین.
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م سأله  . 9اگر حاکم به خاطر شنیدن دعوی یا جواب مدعیعلیه یا شهادت ،محتاج به مترجم با شد،
معتبر است که مترجم دو شاهد عادل باشند.
القول:فی ص ات القاضی وما یناسب ذلک
ص ات قاضی و آنچه که مناسب آن است

مسییةلة  .1یشییترل فی القاض یی:البلوغ،والعقل،والیمان،والعدالة ،واال تهاد المطلق،والذکورر،وطهارر المولد،وایعلمیة
ل
ّ
ممن فی البلد أو ما یقربه علی ایحول.وایحول أن یکون ضابطا غیر غالب علیه النسیان،بل لو کان سیا ه بحیث سلب
منه االطمئنان فایقوی عدم واز قضائه.و ّأما الکتابة ففی اعتبارها ظر.وایحول اعتبار البصر؛و ون کان عدمه ال یخلو
من و ه.
مسأله  1و شرایط قاضی عبارتند از :بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت
ّ
اعلمیت نسوووبت به کسوووانی که در شوووهر یا نزدیک آن هسوووتند بنابر احوو
مولد وح ل زادا بودنر و
ً
ووجوبیر .و احوو ووجوبیر آن ا ست که دارای حافظه با شد که فرامو شی غالبا او را نهیرد ،بلکه اگر
فرامو شی او طوری با شد که سلب اطمینان از او ب شود ،اقوی جایز نبودن ق ضاوت او ا ست .و اما در
اعتبار کتابت نظر است .و احوو واستحبابیر اعتبار بینایی است اگرچه عدم آن خالی از وجه نیست.
مسةلة  .2تثبل الصفات المعتبرر فی القاضی بالو دان،والشیاع المفید للعلم أو االطمئنان،والب ّینة العادلة.والشاهد علی
ّ
اال تهاد أو ایعلمیة ال بد وأن یکون من أهل الخبرر.
م سأله  . 2ص اتی که در قا ضی معتبر ا ست ،با وجدان و شیاعی که م ید علم یا اطمینان با شد و ّبینۀ
ً
ّ
اعلمیت میدهد حتما باید از اهل خبرا باشد.
عادل ،ثابت میشود .و کسی که شهادت بر اجتهاد و
ّ
ّ
مسةلة  .3ال بد من ةبوت ررائط القضاء فی القاضی عند کل من المترافعین،وال یکفی الثبوت عند أحدهما.
م سأله  . 3شرایط ق ضاوت ،در قا ضی باید نزد هر یک از دو طرف مرافعه ثابت با شد و ثبوت آنها در
نزد یکی از آن دو ،ک ایت نمیکند.
ّ
مسةلة  .4یشکل للقاضی القضاء بفتوی المجتهد اآلخر،فال بد له من الحکم علی طبق رأیه،ال رأی غیره ولو کان أعلم.
ً
م سأله  . 4برای قا ضی ،ق ضاوت نمودن به فتوای مجتهد دیهر م شکل است؛ پس حتما باید طبق رأی
خودش و نه رأی دیهری ولو این که اعلم باشد و حکم نماید.
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ل
ّ
ّ
ّ
مسیییةلة  .5لو اختار کل من المدعی و المنکر حاکما لرفع الخصیییومة،فال یبعد تقدیم اختیار المدعی لو کان القاضییییان
ّ
ل
ّ ل
ّ
متساویین فی العلم،ووال فایحول اختیار ایعلم،ولو کان کل منهما مدعیا من هة ومنکرا من هة اخری ،فالظاهر فی
صورر التساوی الر وع ولی القرعة.
م سأله  . 5اگر هر کدام از مدعی و منکر ،جهت رفع خ صومت ،حاکمی را انتیاب نمایند ،بعید نی ست
که در صووورت مسوواوی بودن هر دو قاضووی در علم ،اختیار مدعی مقدم باشوود وگرنه احوو ووجوبیر،
اختیار اعلم اسوووت؛ و اگر هر کدام از آن ها ،از جهتی مدعی و از جهتی دیهر ،منکر باشووود ظاهر در
صورت تساوی ،رجوع به قرعه است.
قاض آخر،تسییمع دعواه وأحضییره،ویجب علی القاضیی
مسییةلة  .6وما کان یحد من الرعیة دعوی علی القاضیی فرفع ولی ٍ
ّ
و ابته،ویعمل معه الحاکم فی القضیة معاملته مع مدعیه من التساوی فی اآلداب اآلتیة.
مسووأله  .6اگر برای فردی از رعیت دعوایی بر قاضووی باشوود پس مرافعه را به پی
دعوای

قاضووی دیهر ببرد

مسموع است و باید قاضی را احضار نماید؛ و اجابت آن بر قاضی واجب است .و حاکم باید

در این قضیه ،با قاضی و مدعی او در آدابی که میآید به طور مساوی عمل نماید.
ّ
م سةلة  .7یجوز للحاکم اآلخر تنفیذ الحکم ال صادر من القا ضی،بل قد یجب .عم،لو رک فی ا تهاده أو عدالته أو سائر
ّ
ل
ّ
رییرائطه ال یجوز والبعد الحراز،کما ال یجوز قض حکمه مع الشییک واحتمال صییدور حکمه صییحیحا ،و مع علمه بعدم
أهلیته ینقض حکمه.
مسأله  . 7برای حاکم دیهر ،تن یذ حکمی که از قاضی صادر شدا جایز ،بلکه گاهی واجب است .البته
اگر در اجتهاد یا عدالت یا سووایر شوورایط او شووک نماید جایز نیسووت ،مهر بعد از این که احراز نماید.
چنان که نقض حکم او با شک و احتمال این که به طور صحید صادر شدا با شد ،جایز نی ست .و در
صورتی که بداند که او ّ
اهلیت قضاوت را ندارد حکم او را نقض مینماید.
م سةلة  .8یجوز للقا ضی أن یحکم بعلمه من دون ب ّینة أو وقرار أو حلف فی حقوق الناس،وکذا فی حقوق اهّٰلل تعالی،بل ال
ل
ّ
یجوز له الحکم بالب ّینة وما کا ل مخالفة لعلمه،أو وحالف من یکون کامبا فی ظره .عم،یجوز له عدم التصدی للقضاء فی
هذه الصورر مع عدم التع ّین علیه.
مسأله  . 8برای قاضی جایز است که به علم ووو بدون ّبینه یا اقرار یا قسم ووو در حقوق مردم ،بلکه در
حقوق خدای متعال حکم نماید .بلکه اگر ّبینه ،میالد علم او بود حکم به ّبینه جایز نیسووت و همچنین
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قسم دادن کسی که به نظر او دروغهو است جایز نیست .البته برای
ّ
اگر بر او ّ
متعین نباشد متصدی قضاوت نشود.

جایز است که در چنین صورتی

ل
ل
ّ
ّ
مسییةلة  .۹لو ترافعا ولیه فی واقعة قد حکم فیها سییابقا،یجوز أن یحکم بها علی طبقه فعال وما تذکر حکمه و ون لم یتذکر
ّ
ّ
مسیییتنده،و ون لم یتذکر الحکم فقامل الب ّینة عل یه از له الحکم،وکذا لو رأی خطه وخاتمه وحصیییل منهما القطع أو
ّ
ل
ّ
االطمئنان به.ولو تبدل رأ یه فعال مع رأی سیییابقه الذی حکم به ،از تنف یذ حکمه والمع العلم بخالفه؛بةن یکون حکمه
ل
مخالفا لحکم ضروری أو و ماع قطعی،فیجب علیه قضه.
ً
مسوووأله  . 9اگر در واقعهای مرافعه را نزد قاضووویای ببرند که قب در آن واقعه حکم کردا اسوووت در
ً
صووورتی که حکم یادش باشوود جایز اسووت که طبق آن فع حکم نماید اگرچه مسووتند آن را متذکر
نباشد؛ و اگر حکم یادش نیاید و ّبینه بر آن قائم شود حکم کردن ،برای او جایز است و همچنین است
اگر خط و مهرش را ببیند و از آن ها قطع یا اطمینان به آن حاصووول شوووود .و اگر رأی فعلی او با رأی
سابق

که به آن حکم نمودا ا ست ،فرق کردا با شد ،تن یذ حکم

جایز ا ست ،مهر این که علم به

خ ف آن دا شته با شد ،به این که حکم او میالد حکم ضروری یا اجماع قطعی با شد که نقض آن بر
او واجب است.
مسةلة  .10یجوز للحاکم تنفیذ حکم من له أهلیة القضاء من غیر الفح عن مستنده،وال یجوز له الحکم فی الواقعة مع
عدم العلم بموافقته لرأیه،وهل له الحکم مع العلم به؟الظاهر أ ّ ه ال أةر لحکمه بعد حکم القا ضی ّ
ایول بح سب الواقعة.و
ل
ل
ّ
ّ
ّ
ّ
ون کان قد یؤةر فی و راء الحکم کالتنف یذ فإ ه أیضیییا غیر مؤةر فی الواقعة و ون یؤةر فی ال راء أح یا ا.وال فرق فی واز
ل
ل
ل
ل
ّ
التنفیذ بین کو ه ح ّیا أو م ّیتا،وال بین کو ه باقیا علی ایهلیة أم ال؛بشرل أن ال یکون ومضاؤه مو با لغراء الغیر بة ه أهل
ل
فعال.
مسووأله  . 10تن یذ حکم کسووی که ّ
اهلیت قضوواوت دارد ،برای حاکم بدون فح

از مسووتند او ،جایز

اسووت .و برای او حکم در آن واقعه ،در صووورتی که علم به موافقت آن با رأی خودش نداشووته باشوود
جایز نیسووت .و اگر چنین علمی داشووته باشوود آیا حق حکم دارد یا نه؟ ظاهر آن اسووت که بعد از حکم
قا ضی اول ،اثری برای حکم او به حسب واقعه نبا شد؛ اگرچه گاهی در اجرای حکم ،مانند تن یذ مؤثر
ً
اسوووت ،ولی این هم در واقعه اثر ندارد اگرچه احیانا در اجرای آن اثر بهذارد .و در جواز تن یذ ،فرقی
نیسوت بین این که قاضوی زندا باشود یا مردا و بین این که بر اهلیت باقی باشود یا نه ،به شورو آن که
ً
امضای او موجب اغرای دیهری نباشد به این که او فع اهلیت دارد.
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مسةلة  .11ال یجوز ومضاء الحکم الصادر من غیر ایهل؛سواء کان غیر مجتهد أو غیر عادل و حو ملک؛و ون علم بکو ه
ل
ل
موافقا للقواعد،بل یجب قضه مع الرفع ولیه أو مطلقا.
مسأله  . 11امضای حکمی که از غیر اهل

صادر شدا جایز نیست ،خواا از غیر مجتهد باشد یا از غیر

عادل و مانند این ها؛ اگرچه معلوم باشوود که طبق قواعد اسووت ،بلکه در صووورت بردن مرافعه نزد او یا
ً
مطلقا ،نقض آن واجب است.
مسةلة  .12و ّ ما یجوز ومضاء حکم القاضی ّ
ایول للثا ی وما علم بصدور الحکم منه؛ ّوما بنحو المشافهة ،أو التواتر ،و حو
ّ
ملک .و فی وازه بإقرار المحکوم علیه ورکال.وال یکفی مشاهدر خطه وومضائه ،وال قیام الب ّینة علی ملک .عم،لو قامل
ّ
علی أ ه حکم بذلک فالظاهر وازه.
مسأله  . 12امضای حکم قاضی اول ،برای دومی وقتی جایز است که یا به نحو مشافهه یا تواتر و مانند
این ها بداند که حکم از قاضووی اول صووادر شوودا اسووت و در جواز آن به واسووطۀ اقرار محکوم علیه،
ا شکال ا ست .و م شاهدۀ خط و ام ضای او و قیام ّبینه بر آن ک ایت نمی کند .البته اگر ّبینه قائم شود
ً
که او حکم به آن نمودا است ظاهرا امضای آن جایز است.
القول:فی وظائد القاضی
وظاید قاضی
و هی امور:
ایول:یجب التسییویة بین الخصییوم-و ون تفاوتا فی الشییرف و الضییعة-فی السییالم و ّ
ّ
الرد و ال الس و النظر و الکالم و
ال صات وطالقة الو ه و سائر اآلداب وأ واع الکرام،والعدل فی الحکم.و ّأما الت سویة فی المیل بالقلب فال یجب.هذا
ل
وما کا ا مسییلمین.و ّأما وما کان أحدهما غیر مسییلم یجوز تکریم المسییلم زائدا علی خصییمه.و ّأما العدل فی الحکم فیجب
علی أ ّی حال.
وظاید قاضی چند امر است:
اول :بر قاضی واجب است که بین طرف های میاصمه در س م و جواب آن و نشاندن آن ها و نهاا و
ک م و سوواکت نمودن آنها و گشووادا رویی و سووایر آداب و انواع اکرام و عدل در حکم ،مسوواوات را
رعایت نماید؛ اگرچه آنها در شوورف و پایین بودن شووأن مت اوت باشووند .و اما رعایت مسوواوات در میل
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قلبی واجب نیست .این در صورتی است که هر دو مسلمان باشند و اما اگر یکی از آنها غیر مسلمان
باشد احترام مسلمان بیشتر از خصم جایز است .و اما عدل در حکم در هر حال واجب است.
ل
ّ
ّ
ّ
الثا ی:ال یجوز للقاضییی أن یلقن أحد الخصییمین ریییئا یسییتظهر به علی خصییمه؛کةن یدعی بنحو االحتمال،فیلقنه أن
ّ
ّ
ّ
ّ
ل ّ
یدعی زما حتی تسیییمع دعواه ،أو یدعی أداء ایما ة أو الدین فیلقنه ال کار.وکذا ال یجوز أن یعلمه کیفیة االحتجاج و
ّ
ّ
ّ
طریق الغلبة .هذا وما لم یعلم أن الحق معه ووال از،کما از له الحکم بعلمه .و ّأما غیر القا ضی فیجوز له ملک مع علمه
ّ
بصحة دعواه ،وال یجوز مع علمه بعدمها،ومع هله فایحول الترک.
دوم :برای قاضی جایز نیست که به یکی از دو طرف میاصمه چیزی را تلقین نماید که به وسیلۀ آن بر
خصوم

کمک بهیرد ،م ل این که او به طور احتمال ادعا نماید پس قاضوی به او تلقین کند که به طور

جزم ادعا کند تا دعوای

مسموع باشد ،یا این که او ادعا کند که امانت یا دین را ادا نمودا است ،پس

قاضووی به او تلقین کند که آن را انکار نماید .و همچنین جایز نیسووت که کی یت احتجاج و راا غلبۀ بر
طرف را به او بیاموزد .این در صوورتی اسوت که نداند که حق با او اسوت وگرنه جایز اسوت ،همان طور
که برای

جایز اسووت که به علم

بداند ،این کار ،برای

حکم نماید .و اما غیر قاضووی در صووورتی که ادعای او را صووحید

جایز است .و اگر میداند که ادعای

صحید نیست ،برای

جایز نمیباشد و

در صورت جهل به آن احوو ووجوبیر ترک آن است.

ّ ّ
ّ
ّ
مترتبین بدأ الحاکم فی سماع الدعوی ّ
فایول،والوما رضی المتقدم تةخیره؛من غیر فرق بین
بایول
الثالث:لو ورد الخصوم
ل
ُ
الشیییریف و الوضییییع و الذکر واال ثی،و ون وردوا معا،أو لم یعلم کیف یة ورودهم،ولم یکن طریق لةباته ،یقرع بینهم مع
ّ
التشاح.
سوووم :اگر طرف های خصووومت به ترتیب وارد شوووند حاکم باید در شوونیدن دعوی به اولی ابتدا کند و
سپس به بعدی آن گوش نماید؛ مهر این که اولی راضی به تأخیر باشد .و بین شرید و وضیع و مرد و
زن فرقی نیسووت .و اگر با هم وارد شوووند یا کی یت ورود آن ها را نداند و راهی برای اثبات آن نباشوود و

در صورت اخت ف آنها و بین آنان قرعه میاندازد.
ّ
ّ
ّ
الحکومة،ةم
الرابع:لو قطع ال مدعیعلیه دعوی المدعی بدعوی،لم یسیییمعها حتی یج یب عن دعوی صیییاحبه وتنتهی
ّ
ّ
المدعی ّ
ایول بالتقدیم.
یستة ف هو دعواه،والمع رضا
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چهارم :اگر مدعیعلیه ،با ادعایی ،دعوای مدعی را قطع نماید ،قاضوووی نباید آن را گوش نماید تا این
که از دعوای طرف

جواب دهد و حکم آن تمام شووود ،سووپس او ادعای

را از نو بیان میکند ،مهر

این که مدعی اول راضی به جلو انداختن آن باشد.
ل
ّ
الخامس:وما بدر أحد الخصییمین بالدعوی فهو أولی ،ولو ابتدرا معا یسییمع من الذی علی یمین صییاحبه .ولو اتفق مسییافر
ل
ّ
دفعا للضرر .وفیه ّ
ّ
تردد.
ستضر أحدهما بالتةخیر،فیقدم
وحاضر فهما سواء ما لم ی
پنجم :اگر یکی از دو طرف خصومت سبقت به دعوی نماید او اولی است .و اگر هر دو با هم شروع به
ً
دعوی نمودند از کسی که طرف راست طرف قرار گرفته است گوش می نماید .و اگر ات اقا دو طرف
دعوی ،م سافر و حا ضر با شند هر دو م ساوی ه ستند مادامی که یکی از آنها به وا سطۀ تأخیر ضرر
نبیند؛ پس جهت دفع ضرر مقدم میشود ،و در آن تردید است.
القول:فی شروو سماع الدعوی
در شرایط شنیدن دعوی
ّ
ّ
المدعی و المنکر عرفی کسائر الموضوعات العرفیة ،ولیس للشارع ایقدس اصطالح ّ
خاص فیهما.و
ولیعلم أن تشخی
ّ
ّ
ّ
قد ُع ّرف بتعاریف متقار بة ،والتعاریف ل ها مربوطة بتشیییخی المورد،کقولهم:و ه من لو ترک ترک،أو یدعی خالف
ل
ّ
ایصل،أو من یکون فی مقام وةبات أمر علی غیره.وایولی الیکال ولی ُ
العرف.و قد یختلف المدعی و المنکر عرفا بحسب
ّ
ّ
المصب.
ومصبها،و قد یکون من قبیل التداعی بحسب
طرح الدعوی
و باید دان سته شود که ت شیی

«مدعی» و «منکر» مانند سایر مو ضوعات عرفیه ،عرفی می با شد و

شارع اقدو ،اصط ح خاصی در آن دو ندارد و با تعرید های نزدیک به هم ،تعرید شدا و تمام این
تعارید مربوو به تشوویی

مورد اسووت ،مانند قول فقها که« :مدعی کسووی اسووت که اگر رها کند رها

می شود» .یا «ک سی ا ست که خ ف ا صل را ادعا می کند» یا «ک سی ا ست که در مقام اثبات امری بر
علیه دیهری اسووت» .و بهتر آن اسووت که موکول به عرف شووود .و گاهی مدعی و منکر در نظر عرف به
حسب طرح دعوی و مصب آن ،میتلد می شود و گاهی به حسب مصب آن ،از قبیل تداعی ودعوای
طرفینیر میباشد.
ّ
ّ
مسةلة  .1یشترل فی سماع دعوی المدعی امور:بعضها مربول بالمدعی،وبعضها بالدعوی،وبعضها بالمدعیعلیه،وبعضها
ّ
بالمدعی به:
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مسأله  1و و در شنیدن دعوای مدعی اموری شرو است که بعضی از آنها به مدعی و بعضی از آنها به
دعوی و بعضی از آنها به «مدعیعلیه» و بعضی از آنها به «مدعی به» مربوو است:
ل
ّ
ایول:البلوغ،فال تسمع من الطفل ولو کان مراهقا .عم،لو رفع الطفل المم ّیز ظالمته ولی القاضی فإن کان له ول ّی أحضره
ّ
ل
ّ
ل
ّ
ّ
لطرح الدعوی،ووال فةحضر المدعی علیه والیة،أو صب ق ّیما له،أو وکل وکیال فی الدعوی،أو تکفل بنفسه وأحلف المنکر
لو لم تکن ب ّینة.ولو ّرد الحلف فال أةر لحلف الصغیر.ولو علم الوکیل أو الول ّی ّ
صحة دعواه از لهما الحلف.
با شد ،دعوی م سموع نی ست .البته اگر بچۀ

اول :بلوغ ا ست؛ پس از بچه ولو این که نزدیک بلوغ
ّ
تظلم را نزد قاضووی ببرد ،پس اگر ّ
ولی داشووته باشوود او را جهت طرح دعوی احضووار میکند و
ممیز
ً
گرنه مدعیعلیه را والیة احضوووار مینماید یا ّقیمی را برای منصووووب مینماید یا وکیلی را در دعوی
ّ
وکالت میدهد یا خود او متک ل دعوی میشووود و منکر را اگر ّبینهای نباشوود قسووم میدهد و اگر منکر
ق سم را رد نماید ق سم صغیر اثری ندارد و اگر وکیل یا ّ
ولی ادعای صغیر را صحید بدانند برای آنها
جایز است که قسم بیورند.
ل
الثا ی:العقل،فال تسمع من المجنون ولو کان أدواریا وما رفع حال نو ه.
دوم :عقل ا ست؛ پس از دیوانه ولو این که ادواری با شد در صورتی که در حال دیوانهی مرافعه را نزد
قاضی ببرد ،مسموع نمیباشد.
ل
ّ
التصرف المالی.و ّأما السفیه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقا.
الثالث:عدم الحجر لسفه وما استلزم منها
سوم :محجور نبودن به جهت س اهت است؛ در صورتی که دعوی مستلزم ت صرف مالی با شد .و اما
ً
س یه قبل از حجر ،دعوای مطلقا ،مسموع است.
ّ
ل
ّ
الرابع:أن ال یکون أ نب ّیا عن الدعوی،فلو ّادعی بدین ریییخ أ نب ّی علی اآلخر لم تسیییمع.فال بد فیه من حو تعلق به
ّ
ّ
کالوالیة و الوکالة،أو کان المورد متعلق حق له.
اجنبی ادعای دینی برای شوویصووی بر علیه

چهارم :این که از دعوی اجنبی نباشوود؛ پس اگر شووی
ً
دیهری بنماید ،مسووموع نیسووت ،بنا بر این حتما باید یک نحوا تعلقی به او داشووته باشوود مانند والیت و
وکالت ،یا مورد دعوی متعلق حقی برای او باشد.

ّ
ّ
متحرکة وأ کرها اآلخر لم تسمع.ومن هذا الباب
الخامس:أن یکون للدعوی أةر لو حکم علی طبقها،فلو ّادعی أن ایرض
ما لو ّادعی الوقف علیه أو الهبة مع التسالم علی عدم القبض،أو االختالف فی البیع وعدمه مع التسالم علی بطال ه علی
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ل
ل
ل
ّ
ّ
فرض الوقوع،کمن ّادعی أ ه باع ربویا وأ کر اآلخر أصییل الوقوع .ومن ملک ما لو ّادعی أمرا محاال،أو ّادعی أن هذا العنب
ّ
ّ
الذی عند فالن من بسیییتا ی،ولیس لی والهذه الدعوی،لم تسیییمع؛ ی ه بعد ةبوته بالب ّینة ال یؤخذ من الغیر لعدم ةبوت
ّ ّ
ّ
ّ
صییق تملکه،کما لو ّادعی أن هذا الخنزیر أو الخمر لی،فإ ه بعد الثبوت ال یحکم
کو ه له .و من هذا الباب لو ّادعی ما ال ی
ّ
ّ
ّ
برده ولیه والفیما یکون له ایولویة فیه .و من ملک،الدعوی علی غیر محصور،کمن ّادعی أن لی علی واحد من أهل هذا
ل
البلد دینا.
پنجم :این که اگر بر طبق دعوی حکم شووود ،اثری داشووته باشوود؛ پس اگر ادعا کند که زمین حرکت
دارد و دیهری آن را انکار نماید مسووموع نیسووت .و از همین باب اسووت موردی که با تسووالم بر این که
قبض نشوودا ادعای وقد بر او یا هبه نماید ،یا در بیع و عدم آن با تسووالم بر بط ن آن بر فرض وقوع
اخت ف داشته با شند؛ م ل ک سی که ادعا کند که به طور ربوی فروخته است و دیهری اصل وقوع آن
را انکار نماید .و از این قبیل اسوووت اگر ادعای امر محالی را بنماید یا ادعا کند که این انهوری که نزد
ف نی ا ست از باغ من ا ست و من ادعای دیهری ندارم مهر همین دعوی را ،م سموع نمیبا شد؛ زیرا
بعد از ثبوت آن به ّبینه ،از دیهری گرفته نمیشووود برای آن که ثابت نشوودا که مال او اسووت .و از این
باب اسووت اگر چیزی را ادعا کند که تملک آن صووحید نیسووت؛ مانند این که ادعا کند که این خوک یا
شراب ،مال من است ،پس بعد از ثبوت آن ،حکم به برگرداندن آن به او نمی شود مهر در موردی که
او اولویتی در آن داشته با شد .و از این قبیل است دعوای بر غیر مح صور ،م ل ک سی که ادعا کند که
یک ن ر از اهالی این شهر به من مدیون است.
ل
ّ
معلوما بو ه،فال تسمع دعوی المجهول المطلق،کةن ّادعی ّأن لی عنده ری لئا ّ
؛للتردد بین
السادس:أن یکون المدعی به
ل
ل
ّ
ّ
فرسا أو ّ
کو ه ّ
دابة أو ةوبا»فالظاهر أ ه ت سمع،فبعد الحکم بثبوتها
مما ت سمع فیه الدعوی أم ال .و ّأما لو قال«:ون لی عنده
ل
ّ
ّ
المدعی فهو دعوی اخری،و ون لم ی ّ
یطالب المدعیعلیه بالتفسییر ،فإن ّ
فسیر لجهالته-مثال-فإن کان
فسیر ولم یصییدقه
ّ
ّ
ّ
المدعی به بین أرییی یاء محدودر یقرع علی ایقوی.و ون ّ
أقر بالتلف و لم ی نازعه الطرف فإن اتفقا فی القی مة،ووال ففی
الزیادر دعوی اخری مسموعة.

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

نیسووت؛ م ل این که ادعا کند که من نزد او چیزی دارم؛ زیرا بین این که آن چیز از چیزهایی اسووت که
ادعا در آن مسووموع اسووت یا نیسووت ،مردد اسووت .و اما اگر بهوید« :من نزد او اسووبی یا چهارپایی یا
ً
لباسی دارم» ظاهرا مسموع است؛ پس بعد از حکم به ثبوت آن ،از مدعیعلیه مطالبۀ ت سیر میشود،
ً
پس اگر تو ضید دهد و مدعی او را ت صدیق نکند دعوای دیهری می شود .و اگر م به خاطر جهالت
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ت سیر نکند ،پس اگر مدعی به ،بین چیزهای محدودی مردد با شد ،بنابر اقوی قرعه میاندازد .و اگر
به تلد آن اقرار نماید و طرف با او منازعه نکند چنانچه در قیمت ات اق نمایند ،که همان اسوووت و گرنه
در زیادی ،دعوای دیهری است که مسموع است.
ل
ل
ّ
ّ
السییابع:أن یکون للمدعی طرف یدعی علیه،فلو ّادعی أمرا من دون أن تکون علی رییخ ینازعه فعال لم تسییمع،کما لو
ل
ّ
أراد وصیییدار حکم من فق یه یکون قاطعا للدعوی المحتملة،فإن هذه الدعوی غیر مسیییموعة.ولو حکم الحاکم بعد
ّ
بصیییحة الوقف الکذائی،أو البیع الکذائی-فال أةر له فی قطع
سیییماعها؛فإن کان حکمه من قب یل الفتوی -کةن حکم
ل
ل ّ
ّ
المنازعة لو فرض وقوعها.و ون کان من قب یل أن لفالن علی فالن دینا بعد عدم النزاع بینهما،فهذا لیس حکما یترتب
قاض آخر یسییمع دعواه،ویکون ملک الحاکم من
علیه الفصییل وحرمة النقض،بل من قبیل الشییهادر،فإن رفع ایمر ولی ٍ
قبیل أحد الشهود،ولو رفع ایمر ولیه وبقی علی علمه بالواقعة،له الحکم علی طبق علمه.

ه تم :این اسووت که مدعی طرفی داشووته باشوود که بر او ادعا کند؛ پس اگر امری را بدون این که بر
ً
شوویصووی باشوود که فع با او در نزاع باشوود ،ادعا کند مسووموع نمیباشوود .مانند این که صووادر شوودن
حکمی را از فقیه بیواهد تا دعوای احتمالی را قطع نماید ،پس چنین دعوایی مسموع نمیباشد .و اگر
حاکم بعد از شووونیدن آن حکم نماید ،چنانچه حکم او از قبیل فتوا باشووود م ل این که به صوووحت وقد
کذایی یا بیع چنینی حکم نماید ،پس در قطع منازعهای که وقوع آن فرض شود اثری ندارد و اگر حکم
او از قبیل این با شد که ف نی بر ف نی دینی دارد بعد از آن که نزاع بین آنها نبا شد ،پس این حکمی
نی ست که ف صل میا صمه و حرمت نقض ،بر آن مترتب با شد ،بلکه از قبیل شهادت ا ست ،پس اگر
مرافعه را نزد قاضی دیهر ببرد دعوای

مسموع است و این حاکم از قبیل یکی از شاهدها است و اگر

مرافعه را نزد خود او ببرد و بر علم به واقعه باقی باشد ،حق دارد بر طبق علم حکم نماید.
ّل
ل
ّ
ظنا أو
الثامن:الجزم فی الدعوی فی الجملة.والتفصییل:أ ه ال وریکال فی سیماع الدعوی وما أوردها زما،و ّأما لو ّادعی
ل
ل
ل
مطلقا،أو التفصیل بین موارد التهمة وعدمها؛بالسماع فی ّ
ایول،أو التفصیل بین ما
احتماال،ففی سماعها مطلقا،أو عدمه
ّ
االطالع علیه کال سرقة وغیره،فت سمع فی ّ
ایول،أو التف صیل بین ما یتعارف الخ صومة به-کما لو و د الو ص ّی أو
یتع ّسر
ل
ل
دفترا فیه ملک،أو رهد به من ال یوةق به-وبین غیره،فتسمع فی ّ
ایول،أو التفصیل بین موارد التهمة وما
الوارث سندا أو
نئذ لو ّ
أقر المدعیعلیه أو قامل الب ّینة فهو،و
یتعارف الخصییومة به وبین غیرهما،فتسییمع فیهما ،و وه،ایو ه ایخیر.فحی ٍ
ّ
ل
ّ
ون حلف المدعیعلیه سییقطل الدعوی،ولو ّرد الیمین ال یجوز للمدعی الحلف ،فتتوقف الدعوی،فلو ّادعی بعده زما أو
ُ
عثر علی ب ّینة ور ع ولی الدعوی تسمع منه.
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هشتم :جزم در دعوی است فی الجمله و ت صیل آن این است که در صورتی که مدعی ،دعوای خود
را به طور جزم ایراد نماید اشوووکالی در مسوووموع بودن آن نیسوووت ،ولی اگر به طور ّ
ظن یا احتمال ادعا
نماید ،پس در این که در همۀ موارد مسموع است ،یا در همۀ موارد مسموع نیست ،یا بین موارد تهمت
و غیر آن فرق گذاشته می شود ،که در اولی مسموع باشد ،یا فرق گذاردا شود بین مواردی که مشکل
ا ست اط ع بر آن م ل دزدی و غیر آن پس در اولی م سموع با شد ،یا فرق گذاردا شود بین چیزهایی
که متعارف است خ صومت به آنها م ل این که و صی یا وارث ،سند یا دفتری را پیدا کند که آن دعوی
در آن ثبت شوودا یا شوواهد غیر مورد وثوق شووهادت دهد و بین غیر آن وکه خصووومت غیر جزمی در آن
متعارف نی ستر پس شنیدا شود در اول ،یا فرق گذاردا شود بین موارد تهمت و چیزهایی که متعارف
ا ست خ صومت به آنها و بین غیر آن ها ،پس شنیدا شود در آن دو مورد؛ این ها وجوهی در م سأله
میباشووود که وجیه تر آنها همین وجه اخیر اسوووت ،پس در این هنهام اگر ومدعیعلیهر اقرار نمود یا
ّبینه بر اثبات دعوی قائم شوود ،پس حکم واضوود اسووت و اگر مدعیعلیه قسووم خورد دعوی سوواقط
می شود و اگر ق سم را رد کرد ،برای مدعی وبه طور گمان یا احتمالر ق سم خوردن جایز نی ست ،پس
ّ
دعوی متوقد خواهد شد و چنانچه بعد از این مدعی به طور جزم ادعا نماید یا اط ع بر ّبینه پیدا کند و
به دعوی خود مراجعه کند ،از او شنیدا میشود.
التاسییع:تعیین المدعیعلیه،فلو ّادعی علی أحد الشییخصییین أو ایرییخاص المحصییورین لم تسییمع علی قول،والظاهر
ل
سییماعها؛لعدم ّ
خلوها عن الفائدر؛ لمکان وقرار أحدهما لدی المخاصییمة،بل لو اقیمل الب ّینة علی کون أحدهما مدیو ا-
ل
ّ
مثال-فحکم الحاکم بةن الدین علی أحدهما ،فثبل بعد براءر أحدهما ،یحکم بمدیو یة اآلخر ،بل ال یبعد بعد الحکم
الر وع ولی القرعة،فی ّفرق بین ما علما أو علم أحدهما باریییتغال ّ
ممة أحدهما فال تةةیر فیه ،و بین حکم الحاکم لفصیییل
الخصومة،فیقال باالقتراع.
نهم :تعیین مدعیعلیه است؛ پس اگر ادعا کند بر یکی از دو ن ر یا چند ن ر محدود ،بنابرقولی مسموع
نیست ،ولی ظاهر آن است که مسموع است؛ زیرا این دعوی خالی از فائدا نیست ،برای آن که ممکن
ً
است یکی از آنها در وقت میاصمه اقرار نماید ،بلکه اگر ّبینه اقامه شود بر این که یکی از آنها م
ً
مدیون است پس حاکم حکم کند که دین بر یکی از آنها است ،چنانچه بعدا برائت یکی از آنها ثابت
شووود به مدیون بودن دیهری حکم می شووود ،بلکه بعید نیسووت که بعد از حکم ،رجوع به قرعه شووود.
پس در نتیجه فرق اسووت بین این که هر دو یا یکی از آنها به اشووتغال ّ
ذمۀ یکی از آنها علم داشووته
باشند که تأثیری ندارد و بین حکم حاکم جهت فصل خصومت به مدیون بودن یکی از آنها پس گ ته
می شود به رجوع به قرعه.
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م سةلة  .2ال ی شترل فی سماع الدعوی مکر سبب ا ستحقاقه،فتکفی الدعوی بنحو الطالق من غیر مکر ال سبب؛ سواء
ل
ل
ل
ّ
ّ
کان المدعی به عینا أو دینا أو عقدا من العقود .عم،فی دعوی القتل ارترل بعض لزوم بیان أ ه عن عمد أو خطة،بمباررر
ل
أو تسبیب،کان هو قاتال أو مع الشرکة.
م سأله  . 2در شنیدن دعوی ذکر سبب استحقاق مدعی ،شرو نی ست؛ پس ادعا به طور مطلق بدون
ذکر سوووبب ک ایت میکند؛ خواا مدعی به ،عین باشووود یا دین یا عقدی از عقود .البته در دعوای قتل
بعضی شرو کردا اند که الزم است بیان شود که از روی عمد بودا یا از روی خطا ،به مباشرت بودا یا
به تسبیب ،خود او قاتل میباشد یا با شرکت دیهری.
ل
ازما فةراد الدعوی علی الغیر،ال ّبد أن یبرزها بنحو ما یکون من ّ
الظن أو االحتمال،وال یجوز وبرازها
مسییةلة  .3لو لم یکن
بنحو الجزم لیقبل دعواه؛ بناء علی عدم السماع من غیر الجازم.

ً
مسووأله  . 3اگر جازم نباشوود پس بیواهد دعوایی بر دیهری داشووته باشوود حتما باید آن را به طوری که
هسوووت ،از ظن یا احتمال ،ابراز نماید و ابراز آن به نحو جزم ،به جهت این که دعوای

قبول شوووود و

بنابر این که دعوی از غیر جازم مسموع نباشد و جایز نمیباشد.
ل ّ
مسةلة  .۴لو ّادعی اةنان-مثال-بةن یحدهما علی أحد کذا تسمع ،و بعد الةبات علی و ه التردید یقرع بینهما.
ً
مسوووأله  . 4اگر م دو ن ر ادعا کنند به این که برای یکی از آنها بر کسوووی چنین اسوووت ،مسوووموع
میباشد و بعد از اثبات آن به صورت تردید ،بین آنها قرعه انداخته میشود.
مسییةلة  .۵ال یشییترل فی سییماع الدعوی حضییور المدعیعلیه فی بلد الدعوی،فلو ّادعی علی الغائب من البلد؛سییواء کان
ل
ل
ل
م سافرا،أو کان من بلد آخر -قریبا کان أو بعیدا-ت سمع،فإما أقام الب ّینة حکم القا ضی علی الغائب،وی ّرد علیه ما ّادعی وما
ّ
ل
ل
ّ
تضیییرر ال مدعیعلیه لو حضیییر
کان عی نا،وی باع من مال الغائب وی ّؤدی دی نه وما کان دی نا.وال یدفع ول یه والمع ایمن من
ل
ل
ّ
وقضییی له؛بةن یکون المدعی مل ّیا أو کان له کفیل.وهل یجوز الحکم لو کان غائبا وأمکن وحضییاره بسییهولة،أو کان فی
ّ
ّ
ّ
وتعذر حضیییوره بدون وعالمه؟ف یه ّ
تةمل.وال فرق فی سیییماع الدعوی علی الغائب بین أن یدعی المدعی حود
البلد
المدعیعلیه و عدمه.
عم،لو قال«:و ّ ه ّ
مقر وال مخاصیییمة بیننا»فالظاهر عدم سیییماع دعواه،وعدم الحکم.وایحول عدم الحکم علی الغائب
.ةم ّون الغائب علی ّ
ّوالبضی ّیم الیمین ّ
حجته،فإما حضییر وأراد رح الشییهود أو وقامة ب ّینة معارضییة،یقبل منه لو قلنا بسییماع

ب ّینته.
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م سأله  . 5در شنیدن دعوی ،ح ضور مدعیعلیه در شهر دعوی شرو نمیبا شد؛ پس اگر بر شی
غائب از آن شهر ،ادعا کند وووو خواا مسافر باشد یا از شهر دیهر و خواا آن شهر نزدیک باشد یا دور و
مسموع است ،پس اگر اقامۀ ب ّینه نماید قاضی بر غائب حکم می کند و آنچه که ادعا کردا در صورتی
که عین باشد بر او رد می شود و در صورتی که دین باشد ،از مال شی

غائب فروخته میشود و دین

او پرداخت میگردد ،ولی به مدعی تحویل نمی شود مهر این که مدعیعلیه ،اگر حاضر شود و برای
ق ضاوت شود از مت ضرر شدن در امان با شد ،به این که مدعی توانهر بودا یا ک یل داشته با شد .و آیا
اگر مدعیعلیه غائب با شد و اح ضارش سهل با شد یا در شهر با شد و ح ضور او متعذر با شد ،بدون
اع م به او حکم نمودن جایز ا ست؟ در آن تأمل ا ست .و در شنیدن دعوی بر شی

غائب بین این

که مدعی ،انکار مدعیعلیه را ادعا نماید یا نه فرقی نیسوووت ،البته اگر بهوید« :او اقرار دارد و بین ما
میاصمهای نیست» ظاهر آن است که دعوای

مسموع نیست و حکمی نیست .و احوو واستحبابیر

عدم حکم بر شووی غائب اسووت مهر قسووم به آن ضوومیمه شووود ،سووپس کسووی که غائب اسووت بر
حجت باقی اسووت ،پس اگر حاضوور شووود و بیواهد که شووهود را جرح نماید یا ّبینهای معارض ّبینۀ
مدعی اقامه نماید از او قبول است ،البته اگر بهوییم که ّبینه اش مسموع است.

مسیییةلة  .۶الظاهر اختصیییاص واز الحکم علی الغائب بحقوق الناس ،فال یجوز الحکم علیه فی حقوق اهّٰلل تعالی مثل
ّ
یرقة،فإن فیها القطع و هو من حقوق اهّٰلل ،وأخذ المال ّ
ورده
الز ا،ولو کان فی نای ٍة حقوق الناس وحقوق اهّٰلل،کما فی السی
ّ
ولی صییییاح به و هو من حقوق ال ناس ،از الحکم فی حقوق ال ناس دون حقوق اهّٰلل،فلو أ قام ال مدعی الب ّی نة حکم
ّ
الحاکم،ویؤخذ المال علی ما تقدم.
مسأله  . 6ظاهر آن است که جواز حکم بر شی

غائب ،به حقوق الناو اختصاص دارد؛ پس حکم

بر او در حقوق خدای متعال مانند زنا جایز نیست .و اگر در جنایتی ،حقوق الناو و حقوق خدای متعال
هر دو باشد وووو مانند این که در دزدی چنین است؛ زیرا در دزدی قطع دست است که از حقوق خدای
متعال میباشد و گرفتن مال و رد آن به صاحب است که از حقوق الناو میباشد وووو حکم در حقوق
الناو آن جایز اسووت؛ نه در حقوق خداوند .پس اگر مدعی ّبینه اقامه نماید ،حاکم حکم میکند و مال
و بنابر آنچه که گذشت و گرفته میشود.
ّ
مسیییةلة  .۷لو ّتمل الدعوی من المدعی،فإن التمس من الحاکم وحضیییار ال مدعیعلیه أحضیییره،وال یجوز التةخیر غیر
ّ
المتعارف.ومع عدم التماسه وعدم قرینة علی ورادته فالظاهر توقفها ولی أن یطلبه.
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مسوووأله  . 7اگر دعوی از مدعی تمام شوووود ،پس اگر از حاکم بیواهد که مدعیعلیه را حاضووور نماید،
حاکم باید او را احضار کند و تأخیر غیر متعارف آن جایز نیست .و در صورت نیواستن مدعی و نبودن
قرینهای که بر خواست او داللت کند ،ظاهر آن است که دعوی متوقد می شود تا مدعی ،احضار او را
مطالبه نماید.
ّ
فی جواب المدعی علیه
جواب مدعیعلیه
ّ
المدعی علیه ّ
:وما أن یسکل عن الجواب،أو ی ّقر،أو ینکر،أو یقول« :ال أدری»،أو یقولّ «:أدیل»،و حو ملک ّ
مما هو تکذیب
ّ
للمدعی.
مدعیعلیه یا سکوت میکند و جواب نمیدهد یا اقرار میکند یا منکر می شود یا می گوید« :نمیدانم»
یا میگوید« :ادا کردم» و مانند آن از آنچه که تکذیب مدعی میباشد.
القول:فی الجواب باإلقرار
جواب آن به اقرار
ل
ل
ل
ّ ّ
ّ
أقر المدعی عل یه بالحق-عی نا أو دی نا-وکان امعا لشیییرائط القرار وحکم الحاکم ألزمه به،وا فصیییلل
مسیییةلة  .۱وما
ّ
الخصیییومة،ویترتب علیه لوازم الحکم ،کعدم واز قضیییه،وعدم واز رفعه ولی حاکم آخر،وعدم واز سیییماع الحاکم
أقر به ّوالبإمن ّ
التصرف فیما عنده وما ّ
ّ
دعواه،وغیر ملک.ولو ّ
المقر له،و از
أقر ولم یحکم فهو مةخوم بإقراره،فال یجوز یحد
ّ
لغیره ولزا مه ،بل و ب من باب ایمر بالمعروف.وکذا ال حال لو قا مل الب ّی نة علی ح قه من واز ترت یب ایةر علی
ّ ّ
ّ
التصیییرف وال بإمن من قامل علی حقه .عم،فی واز ولزامه أو و وبه مع ق یام الب ّی نة من باب ایمر
الب ّی نة،وعدم واز
ل
ّ
بالمعروف وریییکال؛الحتمال أن ال یکون الحق عنده ةابتا ولم تکن الب ّینة عنده عادلة،ومعه ال یجوز أمره و هیه ،بخالف
الثبوت بالقرار.
مسأله  . 1اگر مدعیعلیه به حق وووو عین باشد یا دین وووو اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم
حکم به آن نماید ،او را به اقرارش ملزم مینماید و خصووومت فیصووله پیدا می کند و لوازم حکم ،بر آن
مترتب میشوووود ،مان ند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیهر و جایز نبودن
شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این ها .و اگر مدعیعلیه اقرار کند ولی حاکم حکم نکند او به اقرارش
مأخوذ است ،پس برای هیچ کس جایز نیست که در آنچه که نزد او است ووو در صورتی که به آن اقرار
کردا و تصرف نماید ،مهر با اذن « ِّ
مقرله» و برای غیر حاکم جایز است که او را ملزم نماید ،بلکه از باب
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امر به معروف واجب اسووت .و همچنین اسووت حال اگر ّبینه بر حق او قائم شوودا ،به لحا جواز ترتیب
اثر بر ّبینه و جایز نبودن تصوورف در آن مهر با اذن کسووی که ّبینه بر حق او اقامه شوودا اسووت .البته در

جواز الزام او یا وجوب آن با قیام ّبینه ،از باب امر به معروف ،اشووکال اسووت؛ زیرا احتمال دارد که حق
نزد مدعیعلیه ثابت نبا شد و ّبینه نزد او عادل نبا شد و با این احتمال ،امر و نهی او جایز نمیبا شد ،به
خ ف آن که با اقرار ثابت شدا باشد.

ّ
ّ
ّ
مسةلة  .۲بعد وقرار المدعی علیه لیس للحاکم علی الظاهر الحکم والبعد طلب المدعی،فإما طلب منه یجب علیه الحکم
ّ
ّ
ّ
فی ما یتوقف اسیییتی فاء حقه عل یه علی ایقوی،ومع عدم التوقف علی ایحول،بل ال یخلو من و ه.و وما لم یطلب منه
الحکم أو طلب عدمه فحکم الحاکم،ففی فصل الخصومة به ّ
تردد.

ً
مسوووأله  . 2بعد از اقرار مدعیعلیه ،ظاهرا حاکم حق ندارد که به آن حکم نماید ،مهر بعد از مطالبۀ
مدعی ،پس اگر مدعی از او طلب کند ،بر حاکم در موردی که اسوووتی ای حق او بر حکم توقد دارد،

بنابر اقوی واجب اسووت که حکم نماید و در موردی که متوقد بر آن نباشوود ،بنابر احتیاو وواجبر باید
حکم نماید ،بلکه خالی از وجه نیسوووت .و اگر مدعی حکم را از حاکم مطالبه نکند یا بیواهد که حکم
ّ
نکند ،پس حاکم حکم کند ،در فیصله پیدا کردن خصومت به این حکم ،تردد است.
مسییةلة  .۳الحکم:و شییاء ةبوت ر ییء،أو ةبوت ر ییء علی ّ
ممة رییخ ،أو اللزام بش ییء،و حو ملک.وال یعتبر فیه لفظ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ّ
خاص،بل الالزم ال شیییاء بکل ما دل علی المقصیییود -کةن یقول«:قضییی یل»أو«حکمل»أو«ألزمل»أو«عل یک دین
ّ
ّ
فالن»أو«هذا الشیء لفالن»،و أمثال ملک-من کل لغة کان وما ارید ال شاء،ودل اللفظ بظاهره علیه ولو مع القرینة.
مسووأله . 3حکم ،انشووای ثبوت چیزی یا ثبوت چیزی بر ّ
ذمۀ شوویصووی یا الزام به چیزی و مانند این ها
ا ست .و در آن ل ظ خا صی معتبر نی ست ،بلکه الزم آن ا ست که با هر ل ظی که داللت بر مق صود کند
ان شا نماید؛ م ل این که بهوید :ق ضاوت کردم یا حکم کردم یا الزام نمودم یا دین ف ن شی

 ،بر تو

است یا این چیز مال ف نی است و ام ال این ها از هر لغتی که باشد ،در صورتی که ارادۀ انشاء نماید
و ظاهر ل ظ داللت بر آن نماید ولو این که با قرینه باشد.

ّ
ّ
المدعی أن یکتب له صوووورل الحکم أو اقرار ّ
الم ّ
قر ،فالظاهر عدم وجوبه االاذا
مسوووألة  .۴لو التمس
ّ
ّ
توقد علیه ا ستنقاذ حقه.وحینئذ هل یجوز له مطالبة األجر أم ال؟األحوو ذلک و ان ال یبعد الجواز.کما
ّ
ّ
نها.ثم
ال اشکال فی جواز مطالبة قیمة القرطاو و المداد.و ّأما مع عدم التوقد ف شبهة فی شیء م
ّ
ّ
انه لم یکتب حتی یعلم اسووم المحکوم علیه ونسووبه علی وجه ییرج عن االشووتراک و اإلبهام.ولو لم
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ّ
ّ
یعلم لم یکتب االمع قیام شهادل عدلین بذلک،ویکتب مع المشی صات النافیة للیهام و التدلیس،ولو
ّ
لم یحتج الی ذکر النسب وک ی ذکر مشیصاته اکت ی به.
مسووأله  . 4اگر مدعی بیواهد که صووورت حکم یا اقرار مقر برای
واجب نباشد؛ مهر این که استنقاذ حق

نوشووته شووود ،ظاهر آن اسووت که

متوقد بر آن باشد .و در این صورت آیا مطالبۀ مزد برای آن

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

متوقد بر آن نباشد

شوووبههای در جواز هیچ یک از این ها نیسوووت .و در هر حال چیزی نوشوووته نمیشوووود تا این که اسوووم
محکوم علیه و نسب او معلوم شود؛ به طوری که او را از اشتراک اسمی و ابهام در بیاورد .و اگر معلوم
ن شود ،نو شته نمی شود مهر با قیام شهادت دو عادل به آن و با م شی صاتی که ابهام و تدلیس را از
بین میبرد نو شته می شود .و اگر احتیاجی به ذکر ن سب نبا شد و ذکر م شی صات او ک ایت کند ،به
آن اکت ا میشود.

ً
مسووووأ لة  .۵لو کان ّ
جدا الزم بال تأد یة،ولو امتنع أجبرا ال حاکم،و ان ما طل وأصو ّ
الم ّ
وور علی
قر وا
المماطلة،جازت عقوبته بالتغلیظ بالقول حسوووب مراتب األمر بالمعروف،بل م ل ذلک جائز لسوووائر
ّ
ّ
الناو،ولو ماطل حب سه الحاکم حتی یؤدی ما علیه،وله أن یبیع ماله ان لم یمکن الزامه ببیعه.ولو کان
ً
ً
ّ
المقر به عی نا یأخذها الحاکم بل وغیرا من باب األمر بالمعروف،ولو کان دی نا أخذ الحاکم م له فی
الم لیات وقیمته فی القیمیات بعد مراعال مست نیات الدین،وال فرق بین الرجل والمرأل فیما ذکر.
مسأله  5و اگر مقر دارا باشد ،ملزم به ادا میشود و اگر خودداری کند حاکم او را مجبور می نماید و اگر
تأخیر بیندازد و بر مماطله وتأخیر انداختنر اصرار کند عقوبت او با تندی در گ تار وووو بر طبق مراتب امر
به معروف وووو جایز ا ست؛ بلکه این کار از بقیۀ مردم وغیر از حاکمر هم جایز ا ست .و اگر در ادا کردن
مماطله نماید ،حاکم او را زندان میکند تا آنچه را که بر عهدۀ او است ادا نماید .و در صورتی که الزام
او به فروش ممکن نباشود ،حاکم میتواند مال او را ب روشود .و اگر « ِّ
مقربه» عین باشود ،حاکم بلکه و
غیر حاکم از باب امر به معروف همان عین را میگیرد و اگر دین باشد حاکم و بعد از مراعات مست نیات
دین ووووو م ل آن را در م لی ها و قیمت آن را در قیمی ها میگیرد .و در آنچه که ذکر شوود بین مرد و زن
فرقی نیست.
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ل
ّ
مسییبوقا بالیسییار ّ
مسییةلة  .۶لو ّادعی ّ
فادعی عروض العسییار فالقول قول منکر
المقر العسییار وأ کره المدعی،فإن کان
ل
ّ
مدعی العسر ّ
تردد؛و
العسر،و ون کان مسبوقا بالعسر فالقول قوله،فإن هل ایمران ففی کو ه من التداعی أو تقدیم قول
ون ال یبعد تقدیم قوله.
مسأله  . 6اگر مقر ادعای اعسار وتنهدستیر نماید و مدعی آن را انکار کند ،پس اگر مسبوق به یسار
ودارا بودنر بودا اسووت و پس از آن ادعا میکند که تنهدسووتی برای

عارض شوودا اسووت قول ،قول

منکر ع سر او ا ست .و اگر م سبوق به ع سر با شد قول ،قول مقر ا ست .و اگر هر دوی آنها مجهول
ّ
با شد ،در این که از قبیل تداعی میبا شد یا قول مدعی ع سر مقدم میبا شد تردد است؛ اگرچه تقدیم
قول او بعید نیست.
مسییةلة  .۷لو ةبل عسییره ،فإن لم یکن له صیینعة أو ّقور علی العمل ،فال ورییکال فی و ظاره ولی یسییاره.و ون کان له حو
ّ
ملک،فهل ُی سلمه الحاکم ولی غریمه لی ستعمله أو یؤا ره،أو أ ظره وألزمه بالک سب لتةدیة ما علیه ،ویجب علیه الک سب
ّ
لذلک،أو أ ظره ولم یلزمه بالکسیییب،ولم یجب علیه الکسیییب لذلک،بل لو حصیییل له مال یجب أداء ما علیه؟و وه،لعل
ّ
ّ
ایو ه أوسطها .عم،لو توقف ولزامه بالکسب علی تسلیمه ولی غریمه یسلمه ولیه لیستعمله.
مسأله  . 7اگر عسر مقر ثابت شود ،چنانچه دارای صنعت یا نیروی کار نباشد اشکالی در مهلت دادن
به او تا این که توانهر شود نی ست .و اگر صنعت یا نیروی کار داشته با شد آیا حاکم او را به طلبکارش
تسوولیم مینماید تا او را به کار بکشوود یا به اجارا دهد ،یا او را مهلت می دهد و ملزم به کسووب میکند تا
آنچه که بر او است ادا کند و بر او واجب است که جهت ادای آن ،کسب نماید ،یا او را مهلت میدهد
و کسوووب را بر او الزم نمیکند و کسوووب او به خاطر ادای آن واجب نمیباشووود بلکه اگر مالی پیدا کرد
واجب است آنچه که بر او است بپردازد؟ چند وجه دارد که شاید وجیه ترین آنها وسطی آنها باشد.
البته اگر الزام او به کسب ،بر تسلیم او به طلبکارش توقد داشته باشد او را به طلبکار تحویل میدهد
تا او را به کار وادارد.
ّ
ّ
ّ
مسةلة  .۸وما رک فی وعساره ووی ساره وطلب المدعی حبسه ولی أن یتب ّین الحال حبسه الحاکم،و وما تب ّین وعساره خلی
ّ
سیییبی له وعمل معه کما تقدم،وال فرق فی ملک وغیره بین الر ل و المرأر،فالمرأر المماطلة یعمل معها حو الر ل
المماطل،ویحبسها الحاکم کما یحبس الر ل ولی تب ّین الحال.
م سأله . 8اگر در بی پولی و پول دا شتن او شک با شد و مدعی بیواهد که او زندانی شود تا و ضع او
معلوم شود ،باید حاکم او را زندان کند و اگر تنهد ستی او معلوم شود ،باید او را آزاد کند و طبق آنچه
که گذ شت با او عمل نماید .و در این مورد و غیر آن ،بین مرد و زن فرقی نی ست؛ پس زنی که از ادای
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آن مماطله مینماید با او مانند مردی که مماطله میکند ،عمل میشوووود و حاکم او را حبس میکند و
همان طور که مرد را حبس میکند و تا وضع او روشن شود.
ل
ل
ضا ی ّ
ضره الحبس،أو کان أ یرا للغیر قبل حکم الحبس علیه،فالظاهر عدم واز حبسه.
مسةلة  .۹لو کان المدیون مری
ضرر داشته باشد یا اگر قبل از حکم حبس بر او،

مسأله  9و اگر مدیون مریضی باشد که زندان برای

اجیر دیهری باشد ظاهر آن است که زندان نمودن او جایز نیست.
ل
ل
ّ
م سةلة  .۱۰ما قلنا من ولزام المع سر بالک سب مع قدرته علیه،و ما هو فیما وما لم یکن الک سب بنف سه حر ا علیه أو منافیا
ل
لشة ه،أو الکسب الذی أمکنه ال یلیق بشة ه بحیث کان ّ
تحمله حر ا علیه.
م سأله  . 10آنچه ما گ تیم از ملزم نمودن ک سی که ع سر دارد ،بر ک سب وووو در صورتی که بر آن توانا
باشد وووو در جایی است که کسب ،به خودی خود بر او حرج نباشد یا منافی شأن او نباشد یا به صورتی
نباشد که کسبی که برای

نباشد به طوری که تحمل آن برای

ممکن است ،مناسب شأن

حرجی

باشد.
مسیییةلة  .۱۱ال یجب علی المرأر ّ
التزوج یخذ المهر وأداء دینها،وال علی الر ل طالق زو ته لدفع فقتها یداء الدین،ولو
وهبه ولم یکن فی قبولها مها ة وحرج علیه یجب القبول یداء دینه.
م سأله  . 11تزویج بر زن جهت گرفتن مهر و ادای دین

واجب نی ست .و همچنین بر مرد ط ق زوجه

اش جهت پرداخت ن قۀ او برای ادای دین ،واجب نیست .و اگر کسی به او هبه نماید و در قبول هبه،
خ ت و حرجی بر او نباشد واجب است که جهت ادای دین

آن را قبول کند.

القول:فی الجواب باإلنکار
جواب آن به انکار
ّ
ّ
المدعی،فإن لم یعلم ّأن علیه الب ّینة،أو علم ّ
وظن أن ال تجوز
مسیییةلة  .۱لو أ اب المدعی علیه بال کار،فة کر ما ّادعی
ّ
ّ
وقامتها والمع مطالبة الحاکم ،و ب علی الحاکم أن ی ّعرفه ملک؛بةن یقول:ألک ب ّینة؟فإن لم تکن له ب ّینة ولم یعلم أن له
ّ
حق وحالف المنکر،یجب علی الحاکم وعالمه بذلک.
مسأله . 1اگر مدعیعلیه با انکار جواب دهد و آنچه را که مدعی ادعا نمودا انکار نماید ،پس اگر مدعی
نداند که ّبینه بر عهدۀ او اسووت یا بداند و گمان کند که اقامۀ ّبینه جایز نیسووت مهر با مطالبۀ حاکم ،بر
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حاکم واجب است که او را به آن آشنا کند ،به این که بهوید آیا ّبینهای داری؟ پس اگر ّبینهای نداشته
باشد و نداند که حق دارد که منکر را قسم دهد ،بر حاکم واجب است که آن را به او اع م نماید.
ّ
ّ
التبر ع بالحلف قبل التماسیییه،فلو ّ
المدعی،ولیس للمنکر ّ
تبر ع هو أو
مسیییةلة  .۲لیس للحاکم وحالف المنکر والبالتماس
ّ
ّ
ّ
الحاکم لم یعتد بتلک الیمین ،وال بد من العادر بعد السؤال،وکذا لیس للمدعی وحالفه بدون ومن الحاکم،فلو أحلفه لم
ّ
یعتد به.
مسأله  . 2حاکم حق ندارد که منکر را قسم دهد مهر آن که به تقاضای مدعی باشد .و منکر حق ندارد
ً
ّ ً
عا قسووم بیورد ،پس اگر او یا حاکم ّ
تبر ع نمایند این قسووم اعتبار ندارد و حتما
قبل از تقاضووای او ،تبر
باید بعد از درخواسووت مدعی ،قسووم را اعادا نماید .و همچنین مدعی حق ندارد بدون اذن حاکم منکر
را قسم دهد؛ پس اگر او را قسم دهد معتبر نمیباشد.
ّ
ّ
مسیییةلة  .۳لو لم یکن للمدعی ب ّینة واسیییتحلف المنکر فحلف،سیییقطل دعوی المدعی فی ظاهر الشیییرع،فلیس له بعد
ّ
ّ
حقه،وال مقا ّصته ،وال رفع الدعوی ولی الحاکم،وال ُت سمع دعواه .عم،ال تبرأ ّ
ممة المدعی علیه ،وال ت صیر
الحلف مطالبة
ل
العین الخار یة بالحلف خار ا عن ملک مالکها،فیجب علیه ّردها ووفراغ ّ
ممته؛و ون لم یجز للمالک أخذها وال الت ّ
قاص
ّ
التصرفات فیها .عم،یجوز وبراء المدیون من دینه علی ّ
ّ
تةمل فیه،فلو أقام المدعی الب ّینة
منه،وال یجوز بیعها وهبتها وسائر
ّ
ّ
بعد حلف المنکر لم تسمع،ولو غفل الحاکم،أو رفع ایمر ولی حاکم آخر،فحکم بب ّینة المدعی لم یعتد بحکمه.
مسووأله . 3اگر مدعی ّبینه نداشووته باشوود و از منکر بیواهد که قسووم بیورد و او قسووم بیورد ،دعوای
مدعی و در ظاهر شرع و ساقط میشود؛ پس حق ندارد بعد از قسم ،حق را مطالبه و تقاص نماید .و
همچنین حق ندارد دعوای را نزد حاکم ببرد و دعوای مسوووموع نمی باشووود .البته ّ
ذمۀ مدعیعلیه
خارج نمیشود پس رد آن بر او و فارغ نمودن

بریء نمیشود و عین خارجی با قسم او از ملک مالک
ّ
ذمه اش واجب است ،اگرچه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید
جایز اسووت،

و بیع و هبۀ آن و سووایر تصوورفات در آن جایز نیسووت ،البته ابراء نمودن مدیون از دین
لیکن در آن تأمل است .پس اگر مدعی بعد از قسم منکرّ ،بینه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم

غ لت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیهر ببرد پس به ّبینه مدعی حکم نماید ،حکم او اعتبار ندارد.
ل
ّ
ّ
نئذ یجوز للمدعی المطالبة و
مسةلة  .۴لو تبین للحاکم بعد حکمه کون الحلف کذبا یجوز بل یجب علیه قض حکمه،فحی ٍ
ّل
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المقاصة و حوهما؛سواء
التصرف و
أقر المدعی علیه بةن المال للمدعی از له
المقاصة وسائر ما هو آةار کو ه محقا.ولو

تاب ّ
وأقر أم ال.
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م سأله  . 4اگر برای حاکم بعد از حکم
بلکه واجب اسووت که حکم

معلوم شود که ق سم ،دروغ بودا ا ست ،برای او جایز ا ست

را نقض نماید ،پس در این صووورت برای مدعی مطالبه و مقاصووه و بقیۀ

آنچه که از آثار بر حق بودن او اسووت جایز میباشوود .و اگر مدعیعلیه اقرار نماید که مال ،مال مدعی
است ،تصرف و مقاصه و مانند این ها برای او جایز است؛ خواا توبه کند و اقرار نماید ،یا نه.
ل
ّ
ّ ّ
م سةلة  .۵هل الحلف ّ
بمجرده مو ب ل سقول حق المدعی مطلقا،أو بعد ومن الحاکم،أو وما تعقبه حکم الحاکم،أو حکمه
ّ
مو ب له وما اسییتند ولی الحلف؟ الظاهر أن الحلف بنفسییه ال یو به ولو کان بإمن الحاکم،بل بعد حکم الحاکم یسییقط
ّ
ّ
الحق؛بمعنی أن الحلف بشرل حصول الحکم مو ب للسقول بنحو الشرل المقارن.
ً
مسأله  5و آیا ّ
مجرد قسم مطلقا موجب سقوو حق مدعی میشود ،یا بعد از اذن حاکم ،یا در صورتی که
حکم حاکم در پی آن بیاید ،یا حکم حاکم موجب سقوو آن است در صورتی که به قسم مستند باشد؟
ظاهر آن اسووت که خود قسووم موجب آن نمیباشوود ولو این که به اذن حاکم باشوود ،بلکه بعد از حکم
حاکم حق ساقط می شود ،به این معنی که ق سم به شرو ح صول حکم ،به نحو شرو مقارن ،موجب
سقوو میباشد.
ّ
ّ
ووال سقطل.والکالم فی السقول ّ
بمجرد عدم الحلف
مسةلة  .۶للمنکر أن ی ّرد الیمین علی المدعی،فإن حلف ةبل دعواه
و النکول،أو بحکم الحاکم ،کالمسةلة السابقة.وبعد سقول دعواه لیس له طرح الدعوی ولو فی مجلس آخر؛کا ل له ب ّینة
ّ
ّ
أو ال.ولو ّادعی بعد ّ
الرد عل یه:بةن لی ب ّینة،یسیییمع منه الحاکم ،و کذا لو اسیییتمهل فی الحلف لم یسیییقط حقه ،و لیس
ّ
مدعی ب عد ّ
الرد عل یه أن ی ّرد علی المنکر ،بل عل یه و ّما الحلف أو النکول،و للمنکر أن یر ع عن ّرده ق بل أن یحلف
لل
ّ
ّ
المدعی،وکذا للمدعی أن یر ع عنه لو طلبه من المنکر قبل حلفه.
مسووأله  . 6منکر حق دارد که قسووم را به مدعی برگرداند؛ پس اگر مدعی قسووم بیورد دعوای

ثابت

میشوود و گرنه سواقط میشوود .و ک م در سوقوو دعوی به مجرد قسوم نیوردن و نکول ،یا به حکم
حاکم ،مانند م سألۀ گذ شته است .و بعد از سقوو دعوای  ،او حق طرح دعوی ولو در جل سۀ دیهر را
ندارد؛ چه ّبینه داشته باشد یا نه .و اگر بعد از رد بر او ادعا کند که من ّبینه دارم حاکم از او میشنود .و
ّ
همچنین اگر در قسووم ،طلب مهلت نماید ،حق سوواقط نمیشووود .و بعد از رد بر مدعی ،او حق ندارد
که آن را به منکر برگرداند ،بلکه بر او اسوووت که یا قسوووم بیورد یا نکول نماید .و منکر حق دارد از رد
قسووم قبل از این که مدعی قسووم بیورد برگردد .و همچنین مدعی حق دارد که از طلب قسووم برگردد،
در صورتی که از منکر طلب قسم نمودا ولی او هنوز قسم نیوردا باشد.
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ّ
مسیییةلة  .۷لو کل المنکر فلم یحلف ولم ی ّرد،فهل یحکم عل یه ّ
بمجرد النکول،أو ی ّرد الحاکم الیمین علی المدعی؛فإن
ّ
حلف ةبل دعواه ووال سقطل؟ قوالن،وایربه الثا ی.
مسأله  7و اگر منکر نکول نماید پس قسم نیورد و آن را رد هم ننماید ،آیا پس از آن به مجرد نکول ،بر
او حکم میشووود ،یا حاکم قسووم را بر مدعی رد میکند ،پس اگر قسووم خورد ،دعوای

ثابت میشووود

وگرنه ساقط میشود؟ دو قول است که اشبه دومی است.
ّ
مسةلة  .۸لو ر ع المنکر الناکل عن کوله،فإن کان بعد حکم الحاکم علیه،أو بعد حلف المدعی المردود علیه الحلف،ال
ّ
الحق علیه فی الفرض ّ
ایول ،ولزم الحکم علیه فی الثا ی من غیر فرق بین علمه بحکم النکول أو ال.
یلتفل ولیه،ویثبل
مسوووأله  . 8اگر منکری که نکول کردا ،از نکول

برگردد ،پس اگر بعد از حکم حاکم بر او ،یا بعد از

ق سم خوردن مدعی که ق سم بر او رد شدا ،با شد ،اعتنایی به آن نمی شود و در فرض اول حق بر او
ثابت میشوووود و در فرض دوم حکم بر علیه او الزم میگردد .و بین علم او به حکم نکول و عدم آن،
فرقی نیست.
ّ ّ
مسییةلة  .۹لو اسییتمهل المنکر فی الحلف و ّ
ضییر بالمدعی وال یو ب
الرد لیالحظ ما فیه صییالحه ،از ومهاله بمقدار ال ی
ل
ّ
ّ
تعطیل الحق و التةخیر الفاحش .عم ،لو أ از المدعی از مطلقا بمقدار و ازته.
مسأله  . 9اگر منکر در قسم و رد ،طلب مهلت نماید تا این که ص ح

را در آن م حظه نماید ،مهلت

دادن او به اندازاای که به مدعی ضوورر نرسوواند و موجب تعطیل حق و تأخیر زیاد نهردد ،جایز اسووت.
ً
البته اگر مدعی اجازا دهد ،به اندازۀ اجازۀ مدعی ،مطلقا جایز میباشد.
ّ
مسیییةلة  .۱۰لو قال المدعی«:لی ب ّینة»ال یجوز للحاکم ولزامه بإحضیییارها ،فله أن یحضیییرها أو مطالبة الیمین أو ترک
الدعوی .عم،یجوز له ورراده بذلک أو بیان الحکم؛من غیر فرق فی الموضعین بین علمه و هله.
مسوووأله  . 10اگر مدعی بهوید که من ّبینه دارم ،برای حاکم جایز نیسوووت که او را الزام به احضوووار آن
نماید .پس مدعی حق دارد آن را حا ضر نمودا یا مطالبۀ قسم کردا یا دعوای

را رها نماید؛ البته برای

حاکم جایز اسووت که او را به آن ارشوواد یا حکم را بیان نماید .و در دو موضووع بین علم و جهل او فرقی
نیست.
ّ
م سةلة  .۱۱مع و ود الب ّینة للمدعی یجوز له عدم وقامتها-ولو کا ل حا ضرر-ووحالف المنکر،فال یتع ّین علیه وقامتها،ولو
علم أ ّ ها مقبولة عند الحاکم فهو مخ ّیر بین وقامتها ووحالف المنکر،ویسی ّ
نئذ
ییتمر التخییر ولی یمین المنکر،فیسیییقط حی ٍ
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ّ
حق وقامة الب ّی نة ولو لم یحکم الحاکم.ولو أقام الب ّی نة المعتبرر وقبل الحاکم،فهل یسیییقط التخییر أو یجوز العدول ولی
الحلف؟و هان ،أو ههما سقوطه.
مسأله  . 11با وجود ّبینه برای مدعی ،برای جایز است که آن را اقامه ننماید وووو ولو این که ّبینه حاضر
باشد ووو و منکر را قسم بدهد؛ پس اقامۀ ّبینه بر او متعین نمیباشد ولو این که بداند که ّبینه مورد قبول

حاکم میباشوود ،پس مدعی بین اقامۀ ّبینه و قسووم دادن منکر مییر اسووت و این تیییر تا قسووم منکر
ا ستمرار دارد؛ پس در صورت ق سم خوردن منکر ،حق اقامۀ ّبینه ولو این که حاکم حکم نکردا با شد
ساقط می شود .و اگر ّبینۀ معتبری را اقامه نماید و حاکم قبول کند آیا تیییر ،ساقط می شود ،یا عدول

به قسم جایز است؟ دو وجه است که وجیه ترین آنها سقوو تیییر است.
ّ ّ
مسیییةلة  .۱۲لو أحضیییر الب ّینة،فإن علم أو ریییهدت القرائن بةن المدعی بعد حضیییورها لم یرد وقامتها فلیس للحاکم أن
ّ
یسةلها،و ون علم أو رهدت ایحوال بإرادر وقامتها فله أن یسةلها،ولو لم یعلم الحال ورک فی ملک فلیس للحاکم سؤال
ّ
ّ
الشهود .عم،له السؤال من المدعی:بة ه أراد القامة أو ال.
ّ
مسأله  . 12اگر ّبینه را حاضر کند ،پس اگر معلوم باشد یا قرائن شهادت بدهد که مدعی بعد از حضور
ّبینه ،اقامۀ آن را نمیخواهد ،حاکم حق ندارد ّبینه بیواهد .و اگر معلوم باشوود یا احوال شووهادت بدهد
که مدعی میخواهد اقامۀ ّبینه نماید پس حاکم حق دارد ّبینه بیواهد .و اگر حال معلوم نبا شد و در آن
شک شود ،حاکم حق ندارد از شهود بیواهد( که شهادت دهند)؛ البته میتواند از مدعی سؤال کند
که اقامۀ ّبینه را خواسته یا نه.
مسیییةلة  .۱۳وما ریییهدت الب ّینة فإن عرفهما الحاکم بالفسیییق طرح ریییهادتهما ،وکذا لو عرف بفقدهما بعض ریییرائط
ّ
الشهادر؛ولو عرفهما بالعدالة و امعیتهما للشرائط قبل رهادتهما.و ون هل حالهما توقف واستکشف من حالهما،وعمل
بما یقتضیه.
مسأله . 13اگر ّبینه شهادت بدهد ،پس اگر حاکم فسق آنها را میداند ،شهادت آنها را رد میکند.
و همچنین است اگر بداند که بع ضی از شرایط شهادت را ندارند .و اگر عدالت و جامع بودن شرایط
آنها را میداند ،شهادتشان را قبول میکند .و اگر حال آنها مجهول باشد صبر میکند و از حالشان
جویا میشود و به آنچه که مقتضی است عمل مینماید.
ّ
مسییةلة  .۱۴وما عرفهما بالفسییق أو عدم امعیتهما للشییرائط طرحهما من غیر ا تظار التزکیة،لکن لو ّادعی المدعی خطة
ّ
الحاکم فی اعتقاده تسیییمع منه،فإن أةبل دعواه ووال فعلی الحاکم طرح ریییهادتهما.وکذا لو ةبل عدالتهما و امعیتهما
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للشیییرائط لم یحتج ولی التزکییة ویعمییل بعلمییه،ولو ّادعی المنکر رحهمییا أو رح أحییدهمییا تقبییل،فییإن أةبییل دعواه
ّ
أسقطهما،ووال حکم.ویجوز للحاکم التعویل علی االستصحاب فی العدالة و الفسق.
مسأله  14و اگر حاکم فسق یا جامع شرایط نبودن ّبینه را میداند آنها را بدون انتظار تزکیه رد میکند،
لیکن اگر مدعی ادعا کند که حاکم در اعتقادش اشوووتباا کردا اسوووت از او مسوووموع اسوووت؛ پس اگر
دعوای

را ثابت کرد که همان و گرنه بر حاکم اسوووت که شوووهادت آن ها را کنار بیندازد .و همچنین

اسووت اگر عدالت و جامع بودن شوورایط آنها ثابت باشوود که احتیاج به تزکیه ندارد و به علم خودش
ع مل مین ما ید و اگر منکر جرح آن ها یا جرح یکی از آن ها را اد عا ن ما ید قبول میشوووود؛ پس اگر
دعوای

را ثابت کرد ،آن ها را سووواقط میکند و گرنه حکم میکند .و برای حاکم جایز اسوووت که در

عدالت و فسق ،به استصحاب ،تکیه نماید.
ّ
ّ
ّ
مسةلة  .۱۵وما هل الحاکم حالهما،و ب علیه أن یب ّین للمدعی أن له تزکیتهما بالشهود مع هله به،فإن زکاهما بالب ّینة
ل
ّ
ّ
المقبولة و ب أن یب ّین للمدعی عل یه أن له الجرح ون کان اهال به،فإن اعترف بعدم الجارح حکم عل یه،و ون أقام
ّ
الب ّینة المقبولة علی الجرح سقطل ب ّینة المدعی.
مسووأله  . 15اگر حاکم حال آنها را نداند واجب اسووت که برای مدعی بیان کند که می تواند آنها را با
شهود تزکیه نماید و اگر مدعی آن را نداند و پس اگر با ّبینۀ مورد قبول ،آن ها را تزکیه نمود واجب است
که برای مدعیعلیه بیان کند که حق جرح را دارد وووووو اگر مدعیعلیه جاهل به آن باشووود وووووو پس اگر
مدعیعلیه اعتراف کند که جرحی ندارد بر علیه او حکم میشووود .و اگر منکر بینۀ مورد قبول ،بر جرح
اقامه نمود ّبینۀ مدعی ساقط میشود.
ّ
مسیییةله  . 1۶فی صیییورر هل الحاکم وطلبه التزکیة من المدعی لو قال«:ال طریق لی»،أو قال«:ال أفعل»،أو«یعسیییر
عل ّی»،وطلب من ال حاکم الفح ،ال ی جب عل یه ملک و ون کان له ملک،بل هو را ق.ولو طلب الجرح فی الب ّی نة
ّ
المقبولة من المدعی عل یه ولم یفعل،وقال«:ال طریق لی»أو«یعسیییر عل ّی»ال ی جب عل یه الفح ،ویحکم علی طبق
ّ
الب ّینة،ولو استمهله لحضار الجارح،فهل یجب المهال ةالةة أ ّیام،أو بمقدار مدر أمکنه فیها ملک،أو ال یجب وله الحکم،
أو و ب علیه الحکم فإن أتی بالجارح ینقضییه؟و وه،ال یبعد و وب المهال بالمقدار المتعارف،ولو ّادعی الحضییار فی
ّ
مدر طویلة یحکم علی طبق الب ّینة.
مسأله  16و و در صورت جهل حاکم و مطالبۀ تزکیۀ آنها از مدعی ،اگر مدعی بهوید« :من راهی ندارم»
یا بهوید« :انجام نمیدهم» یا «برای من سیت است» و از حاکم بیواهد که فح نماید بر او واجب
نمیباشووود؛ اگرچه حق فح را دارد ،بلکه رجحان دارد .و اگر از مدعیعلیه طلب ّبینۀ مورد قبول در
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بر او واجب

جرح نماید و او انجام ندهد و بهوید« :راهی ندارم» یا «برای من سووویت اسوووت» فح
نی ست و طبق ّبینه حکم میکند .و اگر منکر برای اح ضار جارح از او مهلت بیواهد آیا واجب ا ست به
او سوووه روز یا به اندازۀ مدتی که بتواند در آن احضوووار نماید ،مهلت بدهد یا واجب نیسوووت و حق حکم
دارد ،یا بر او واجب اسووت که حکم نماید پس اگر جارح آورد ،آن را نقض مینماید؟ چند وجه اسووت،
که بعید نیسووت مهلت دادن به او به مقدار متعارف واجب باشوود .و اگر احضووار آن را در مدت طوالنی
ادعا نماید طبق ّبینه حکم میکند.
ّ
ّ
ّ
ّ
مسیییةلة  .۱۷لو أقام الب ّینة علی حقه ولم یعرفهما الحاکم بالعدالة،فالتمس المدعی أن یحبس المدعی علیه حتی یثبل
ّ
عدالتهما،قیل:یجوز حبسیییه ،وایقوی عدم الجواز،بل ال یجوز مطالبة الکفیل منه،وال تةمین المدعی به،أو الرهن فی
ّ
مقابل المدعی به.
مسأله  17و اگر مدعی بر حق

ّبینه اقامه نماید و حاکم ،عدالت آنها را نداند ،پس مدعی بیواهد که

حاکم مدعیعلیه را حبس نماید تا عدالت آنها ثابت شوووود بعضوووی گ ته اند :زندانی نمودن او جایز
است ،ولی بنابر اقوی جایز نیست ،بلکه مطالبۀ ک یل از او و همچنین تأمین «مدعی به» یا رهن گرفتن
در مقابل مدعی به ،جایز نیست.
ل
مسةلة  .۱۸لو تب ّین فسق الشاهدین أو أحدهما حال الشهادر ا تقض الحکم ،و ون کان طارئا بعد الحکم لم ینتقض،وکذا
لو تب ّین فسقهما بعد الشهادر وقبل الحکم علی ایربه.
م سأله  . 18اگر ف سق دو شاهد یا یکی از آنها در حال شهادت ،معلوم شود حکم نقض می شود .و
اگر بعد از حکم ،ف سق پیدا شود نقض نمی شود و همچنین ا ست بنابر ا شبه اگر ف سق آنها بعد از
شهادت و قبل از حکم معلوم شود.
مسییةلة  .۱۹الظاهر کفایة الطالق فی الجرح و التعدیل،وال یعتبر مکر السییبب فیهما مع العلم بایسییباب وموافقة مذهبه
ّ
ّ
ّ
لمذهب الحاکم،بل ال یبعد الکفایة والمع العلم باختالف مذهبهما.ویکفی فیهما کل لفظ دال علی الشیییهادر بهما،وال
ّ
یشترل ّ
ضم مثل:أ ه مقبول الشهادر،أو مقبولها لی وعل ّی،و حو ملک فی التعدیل وال مقابالته فی الجرح.
مسأله  19و ظاهر آن است که جرح و تعدیل ،به طور مطلق ک ایت میکند و ذکر سبب در آنها و با علم
به اسباب و موافقت مذهب او با مذهب حاکم و و معتبر نیست؛ بلکه ک ایت آن بعید نیست ،مهر این که
علم به اخت ف مذهبشوووان باشووود .و هر ل ظی که داللت بر شوووهادت به جرح و تعدیل نماید در آنها
ک ایت میکند؛ و ضمیمه کردن مانند این که او شهادت
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مورد قبول است یا شهادت

برای من و بر

من مورد قبول است و مانند این ها در تعدیل و همچنین در جرح ضمیمه کردن کلماتی مقابل آنچه ذکر
شد شرو نیست.
ُ
ّ
ّ
مسیییةلة  .۲۰لو تعارضیییل ب ّینة الجرح و التعدیل؛بةن قالل وحداهما«:و ه عادل»وقالل االخری«:و ه فاسیییق»،أو قالل
ُ
ّ
وحداهما «:کان یوم کذا یشیییرب الخمر فی مکان کذا»وقالل االخری«:و ه کان فی یوم کذا فی غیر هذا المکان»
ل
سییقطتا،فعلی المنکر الیمین .عم،لو کان له حالة سییابقة من العدالة أو الفسییق یؤخذ بها؛فإن کا ل عدالة حکم علی طبق
ل
الشهادر،و ون کا ل فسقا تطرح وعلی المنکر الیمین.
مسووأله  . 20اگر بینۀ جرح و تعدیل متعارض باشووند؛ به این که یکی از آنها بهوید« :او عادل اسووت» و
دیهری بهوید« :او فاسوووق اسوووت» ،یا یکی از آن ها بهوید« :در چنین روزی در ف ن مکان شوووراب
میخورد» و دیهری بهوید« :او در چنین روزی در غیر آن جا بود» هر دو ساقط می شوند؛ پس بر منکر
است که قسم بیورد .البته اگر دارای حالت سابقی از عدالت یا فسق بود به همان عمل میشود ،پس
ً
ً
اگر قب عادل بودا بر طبق شهادت حکم می شود و اگر قب دارای ف سق بودا رد می شود و ق سم بر
منکر است.
مسةلة  .۲۱یعتبر فی الشهادر بالعدالة العلم بها ّوما بالشیاع أو بمعاررر باطنة متقادمة،وال یکفی فی الشهادر حسن الظاهر
ّ
ولو أفاد ّ
الظن،وال االعتماد علی الب ّینة أو االستصحاب.وکذا فی الشهادر بالجرح ال بد من العلم بفسقه،وال یجوز الشهادر
ل
اعتمادا علی الب ّینة أو االسییتصییحاب .عم،یکفی الثبوت ّ
التعبدی -کالثبوت بالب ّینة،أو االسییتصییحاب،أو حسیین الظاهر-
ّ ل
ل
تعبدا
لترتیب اآلةار،فیجوز للحاکم الحکم اعتمادا علی رهادر من ةبتل عدالته باالستصحاب أو حسن الظاهر الکارف
أو الب ّینة.
مسأله  . 21در شهادت به عدالت ،علم به عدالت که به واسطۀ شیاع یا معاشرت درونی دیرینه حاصل
گردد معتبر است .و حسن ظاهر در شهادت ک ایت نمیکند ولو این که م ید ظن باشد .و نیز اعتماد بر
ً
ّبینه یا ا ست صحاب کافی نمیبا شد .و همچنین در شهادت به جرح حتما باید علم به ف سق او با شد و
شهادت بر آن به اعتماد بر ّبینه یا ا ست صحاب ک ایت نمیکند .البته ثبوت تعبدی وووو مانند ثبوت آن با

ّبینه یا ا ست صحاب یا ح سن ظاهر  -برای ترتیب آثار جایز ا ست؛ پس برای حاکم جایز ا ست با اعتماد
بر شهادت کسی که عدالت با استصحاب یا با حسن ظاهری که کاشد تعبدی است یا با ّبینه ثابت
شدا است ،حکم نماید.
ل ّ ل
تعبدا عن
مسییةلة  .۲۲لو رییهد الشییاهدان بحسیین ظاهره فالظاهر واز الحکم بشییهادته بعد کون حسیین الظاهر کارییفا
العدالة.
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م سأله . 22اگر دو شاهد به ح سن ظاهر او شهادت دهند ظاهر آن ا ست که حکم نمودن به وا سطۀ
ّ ً
تعبدا کاشد از عدالت میباشد.
شهادت او جایز است ،بعد از آن که حسن ظاهر
ّ
مسةلة  .۲۳ال یجوز الشهادر بالجرح ّ
بمجرد مشاهدر ارتکاب کبیرر؛ما لم یعلم أ ه علی و ه المعصیة وال یکون له عذر،فلو
احتمل ّأن ارتکابه لعذر ال یجوز رحه ولو حصل له ّ
ظن بذلک بقرائن مفیدر له.
مسأله  . 23شهادت به جرح ،به مجرد مشاهدۀ ارتکاب گناا کبیرا مادامی که نداند به صورت معصیت
اسوووت و همچنین نداند که دارای عذر نیسوووت ،جایز نمیباشووود؛ پس اگر احتمال بدهد که به جهت
عذری مرتکب آن شدا ،جرح او جایز نی ست ولو این که برای

به و سیلۀ قرائنی که م ید ظن با شد،

ظن به آن حاصل شود.
ّ
ّ
مسةلة  .۲۴لو رضی المدعی علیه بشهادر الفاسقین أو عدل واحد ال یجوز للحاکم الحکم،ولو حکم ال یترتب علیه ایةر.
مسووأله  . 24اگر مدعیعلیه به شووهادت دو فاسووق یا یک عادل راضووی باشوود ،برای حاکم ،حکم به آن
جایز نیست؛ و اگر حکم نماید اثر بر آن مترتب نمیشود.
ّ
م سةلة  .۲۵ال یجوز للحاکم أن یحکم ب شهادر راهدین لم یحرز عدالتهما عنده؛ولو اعترف المدعی علیه بعدالتهما لکن
أخطةهما فی الشهادر.
م سأله  . 25برای حاکم جایز نی ست که با شهادت دو شاهدی که عدالت شان نزد او احراز ن شدا حکم
نماید ولو این که مدعیعلیه به عدالت آنها اعتراف نماید لیکن آنها را در شوووهادت ،دارای اشوووتباا
بداند.
ّ
مسییةلة  .۲۶لو تعارض الجارح و المعدل سییقطا و ون کان رییهود أحدهما اةنین واآلخر أربعة؛من غیر فرق بین أن یشییهد
ل
اةنان بالجرح وأربعة بالتعدیل معا،أو اةنان بالتعدیل ّةم بعد ملک ریییهد اةنان آخران به،ومن غیر فرق بین زیادر ریییهود
الجرح أو التعدیل.
مسأله  . 26اگر جرح کنندا و تعدیل کنندا تعارض نمایند هر دو ساقط می شوند؛ اگرچه شهود یکی از
آنها دو ن ر و دیهری چهار ن ر باشند .و بین این که دو ن ر بر جرح و چهار ن ر بر تعدیل با هم شهادت
بدهند یا دو ن ر بر تعدیل سووپس دو ن ر دیهر بر آن شووهادت دهند و نیز بین زیاد بودن شووهود جرح یا
تعدیل فرقی نیست.
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ّ
م سةلة  .۲۷ال ی شترل فی قبول رهادر ال شاهدین علم الحاکم با سمهما و سبهما بعد وحراز مقبولیة رهادتهما،کما أ ه لو
ّ
رهد ماعة یعلم الحاکم أن فیهم عدلین کفی فی الحکم،وال یعتبر تشخیصهما بعینهما.
مسووأله  . 27در قبول شووهادت دو شوواهد ،علم حاکم به اسووم و نسووب آنها بعد از احراز مقبول بودن
شهادتشان شرو نیست ،چنان که اگر جمعی که حاکم میداند که دو عادل در بین آنها وجود دارند،
ً
شهادت بدهند در حکم ک ایت میکند و معتبر نیست که عینا مشی باشند.
ّ
مسییةلة  .۲۸ال یشییترل فی الحکم بالب ّینة ّ
ضییم یمین المدعی .عمُ ،یسییتثنی منه الدعوی علی الم ّیل،فیعتبر قیام الب ّینة
ّ
الشرعیة مع الیمین االستظهاری ،فإن أقام الب ّینة ولم یحلف سقط حقه.وایقوی عدم ولحاق الطفل و المجنون والغائب

وأریییباههمّ -
ممن له حو ریییباهة بالم ّیل فی عدم ومکان الدفاع لهم-به ،فتثبل الدعوی علیهم بالب ّینة من دون ضی ّ
ییم
ّ
یمین.وهل ّ
ضییم الیمین بالب ّینة منحصییر بالدین،أو یشییمل غیره کالعین و المنفعة و الحق؟و هان،ال یخلو ةا یهما عن
قرب .عم،ال ورکال فی لحوق العین المضمو ة علی الم ّیل وما تلفل مضمو ة علیه.
م سأله  . 28در حکم به واسطۀ ّبینه ،ضمیمه نمودن ق سم مدعی شرو نی ست؛ ولی دعوای بر میت از
آن است نا می شود؛ پس قیام ّبینۀ شرعی با قسم استظهاری معتبر است .بنا بر این ،اگر مدعی اقامۀ
ّبینه نماید ولی ق سم نیورد حق

ساقط می شود .و بنابر اقوی بچه و دیوانه و شی

غائب و ام ال

این ها از کسووانی که در ممکن نبودن دفاع برایشووان ،شووباهتی به میت داشووته باشووند به میت ملحق
نمیشوند؛ پس دعوی بر آنان با ّبینه و بدون ضمیمه نمودن قسم و ثابت میشود .و آیا ضمیمه نمودن

قسم به ّبینه انحصار به دین دارد یا شامل غیر آن میشود مانند عین و من عت و حق؟ دو وجه است که
دومی آنها خالی از قرب نیست .البته در ملحق شدن عینی که در ضمانت میت است ووو در صورتی که
در ضمانت او تلد شود و اشکالی نیست.
فروع
چند فرع
ّ
ّ
ّ
ّ
الحق محتاج ولی ّ
ّ
ضییم الیمین ولی الب ّینة،ومع
ایول:لو کان المدعی علی الم ّیل وارث صییاحب الحق،فالظاهر أن ةبوت
ّ
ّ
ّ ل ّ
ّ
عدم الحلف یسییقط الحق.و ون کان الوارث متعددا ال بد من حلف کل واحد منهم علی مقدار حقه،ولو حلف بعض و کل
ّ
ّ
بعض ةبل حق الحالف وسقط حق الناکل.
اول و اگر مدعی بر میت ،وارث صاحب حق باشد ،ظاهر آن است که ثبوت حق به ضمیمه نمودن قسم
به ّبینه محتاج است و در صورت قسم نیوردن ،حق ساقط می شود .و اگر وارث متعدد باشد باید هر
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یک از آنها بر مقدار حق

قسووم بیورد و اگر بعضووی قسووم بیورد و بعضووی از آنها نکول نماید حق

کسی که قسم خوردا ثابت و حق نکول کنندا ساقط میشود.
ّ
ّ
ضیییم الیمین أو ال؟و هان
الثا ی:لو ریییهدت الب ّینة بإقراره قبل موته بمدر ال یمکن فیها االسیییتیفاء عادر ،فهل یجب
ل
ّ
ّ
أو ههما و وبه،وکذا کل مورد یعلم أ ه علی فرض ةبوت الدین سابقا لم یحصل الوفاء من الم ّیل.
دوم .اگر ّبینه به اقرار میت قبل از مردن

و و به مدتی که به طور عادی استی ای آن در آن مدت ممکن

نباشد وووو شهادت بدهد آیا ضمیمه نمودن قسم واجب است یا نه؟ دو وجه است که وجیه ترین آنها
وجوب آن است .و همچنین است هر موردی که معلوم است که بر فرض ثبوت دین در گذشته ،میت
آن را ادا ننمودا است.
ّ
ّ
ل،فادعی رخ
الثالث:لو تعددت ورةة الم ّی

ّ
ّ
علیه وأقام الب ّینة،تکفی یمین واحدر،بخالف تعدد ورةة المدعی کما ّمر.

سوووم  .اگر ورثۀ میت متعدد باشووند پس شوویصووی بر او ادعا نماید و اقامۀ ّبینه کند یک قسووم ک ایت
میکند به خ ف تعدد ورثۀ مدعی ،چنان که گذشت.
ّ
ّ
الرابع:الیمین لالسیییتظهار ال بد وأن تکون عند الحاکم،فإما قامل الب ّینة عنده وأحلفه ةبل حقه،وال أةر لحلفه بنفسیییه أو
عند الوارث.
چهارم  .قسووم اسووتظهاری باید نزد حاکم باشوود؛ پس اگر ّبینه نزد حاکم اقامه شووود و او را قسووم دهد
حق

ثابت میشووود .و قسووم خوردن او به خودی خود( بدون این که نزد حاکم باشوود )یا نزد وارث،

اثری ندارد.
ّ
الیامس:الیمین ل سووتظهار غیر قابلة للسووقاو ،فلو أسووقطها وارث الم ّیت لم تسووقط،ولم ی بت حق
ّ
ّ
ضم الحلد.
المدعی بالب ّینة ب
پنجم  .قسم استظهاری قابل اسقاو نیست؛ پس اگر وارث میت آن را اسقاو نماید ساقط نمی شود.
و بدون ضمیمه نمودن قسم ،حق مدعی با ّبینه ثابت نمیشود.
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القول:فی الشاهد و الیمین
شاهد و قسم
ّ
مسةلة  .۱ال ورکال فی واز القضاء فی الدیون بالشاهد الواحد ویمین المدعی،کما ال ورکال فی عدم الحکم و القضاء
ّ ّ
بهما فی حقوق اهّٰلل تعالی ،کثبوت الهالل وحدود اهّٰلل.وهل یجوز القضاء بهما فی حقوق الناس کلها حتی مثل النسب و
الوالیة و الوکالة،أو یجوز فی ایموال وما یقصییید به ایموال ،کالغصیییب و القرض و الودیعة،وکذا البیع و الصیییلق و ال ارر
ّ
و حوها؟و وه ،أربهها االختصاص بالدیون.ویجوز القضاء فی الدیون بشهادر امرأتین مع یمین المدعی.
مسأله  1و در جواز قضاوت در دیون با یک شاهد و قسم مدعی ،اشکالی نیست ،چنان که در عدم حکم
و قضووواوت با آن ها در حقوق خدای متعال مانند ثبوت ه ل و حدود خدا ،اشوووکالی نمی باشووود .و آیا
قضاوت با آنها در تمام حقوق الناو حتی مانند نسب و والیت و وکالت جایز است؟ یا در اموال و آنچه
که مقصود از آن اموال است مانند غصب و قرض و ودیعه و همچنین بیع و صلد و اجارا و مانند این ها
جایز ا ست؟ چند وجه می با شد ،که ا شبه آنها این ا ست که اخت صاص به دیون دارد .و ق ضاوت در
دیون با شهادت دو زن به ضمیمۀ قسم مدعی ،جایز است.
ّ ّ
حق مالی فی ّ
الذمة بة ّی سییبب کان،فیشییمل ما اسییتقرضییه،وةمن المبیع،ومال ال ارر،ودیة
مسییةلة  .۲المراد بالدین کل
ّ
ّ
الجنایات،ومهر الزو ة وما تعلق بالعهدر،و فقتها،والضیییمان بالتالف و التلف ولی غیر ملک،فإما تعلقل الدعوی بها أو
ّ
بةسبابها ی ل وةبات الدین واستتباعها ملک فهی من الدین،و ون تعلقل بذات ایسباب وکان الغرض فسها ال تکون من
دعوی الدین.
مسأله  . 2مقصود از دین ،هر حق مالی است که در ّ
ذمه است وووو با هر سببی که باشد وووو پس آنچه که
قرض کردا و ثمن مبیع و مال االجارا و دیۀ جنایات و مهر زوجه وووو اگر به عهدۀ زوج تعلق پیدا کند وووو و
ن قۀ زوجه و ضمان به سبب ات ف و تلد و غیر این ها را شامل می شود ،پس اگر دعوی وووو به جهت
اثبات و استتباع وبه دنبال آوردنر دین و و به این ها یا به اسباب این ها تعلق پیدا کند از دین میباشد .و
اگر به خود این اسباب متعلق باشد و مقصود خود اسباب باشد از قبیل دعوای دین نمیباشد.
ّ
مسةلة  .۳ایحول تقدیم الشاهد ووةبات عدالته ّةم الیمین،فإن قدم الیمین ّةم أقام الشاهد فایحول عدم وةباته؛و ون کان
عدم ارترال التقدیم ال یخلو من ّقور.
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مسأله  . 3احوو واستحبابیر ،مقدم نمودن شاهد و اثبات عدالت

است سپس قسم؛ پس اگر قسم

مقدم شووود سووپس شوواهد اقامه گردد احوو واسووتحبابیر عدم اثبات آن اسووت ،اگرچه شوورو نبودن
تقدیم شاهد ،خالی از قوت نیست.
ل
ل
ّ
مسییةلة  .۴وما کان المال المدعی به مشییترکا بین ماعة بسییبب واحد کإرث و حوه،فةقام بعضییهم رییاهدا علی الدعوی
ّ ّ
ّ
وحلف ال یثبل به ّوال ّ
حصته،وةبوت سائر الحص موقوف علی حلف صاحب الحق،فکل من حلف ةبل حقه مع الشاهد
الواحد.
مسووأله  . 4اگر مال «مدعی به» بین گروهی به سووبب واحدی مانند ارث و م ل آن مشووترک باشوود پس
بع ضی از آنها اقامۀ یک شاهد بر دعوی نماید و ق سم بیورد چیزی با آن ثابت نمی شود مهر ح صۀ
خودش و ثبوت بقیۀ ح صه ها بر قسم صاحب حق توقد دارد ،پس هر ک سی که قسم بیورد حق

و

با آن یک شاهد و ثابت میشود.
ّ
ّ
مسةلة  .۵ةبوت الحق بشاهد ویمین و ما هو فیما ال یمکن وةباته بالب ّینة ،ومع ومکا ه بها ال یثبل بهما علی ایحول.
مسأله  5و ثبوت حق با یک شاهد و قسم در جایی است که اثبات آن با ّبینه ممکن نباشد .و در صورتی
که اثبات آن با ّبینه ممکن باشد بنابر احوو ووجوبیر با آنها ثابت نمیشود.
ّ
ّ
بهما،ةم ر ع الشاهد،ضمن صف المال.
مسةلة  .۶وما رهد الشاهد وحلف المدعی وحکم الحاکم
م سأله  .6اگر شاهد شهادت بدهد و مدعی ق سم بیورد و حاکم به وا سطۀ شاهد و ق سم حکم نماید
سپس شاهد رجوع نماید نصد مال را ضامن است.
القول:فی السکوت
سکوت
أو الجواب بقوله«:ال أدری»،أو«لیس لی»،أو غیر ملک.
یا جواب به قول

« :نمی دانم» یا «مال من نمیباشد» یا غیر اینها.

ّ
مسییةلة  .۱ون سییکل المدعی علیه بعد طلب الجواب عنه،فإن کان لعذر -کصییمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشییة
ل
ّ ل
تعنتا ولجا ا،أمره الحاکم بالجواب باللطف
ووحشة-أزاله الحاکم بما یناسب ملک،و ون کان السکوت ال لعذر،بل سکل
ّ
ل
ل
ّ
الشدر،فإن ّ
أصر علیه فایحول أن یقول الحاکم له أ ب ووال علتک اکال،وایولی التکرار ةالةا،فإن
و الرفق ّةم بالغلظة و
ّ
ّ
ّ
أصر ّرد الحاکم الیمین علی المدعی،فإن حلف ةبل حقه.
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م سأله  . 1اگر مدعیعلیه بعد از مطالبۀ جواب از او ،ساکت شود ،پس اگر به جهت عذری مانند کری
یا اللی یا ن همیدن زبان یا به خاطر اضطراب و وحشت باشد ،حاکم عذر او را با آنچه که مناسب است
برطرف میکند .و اگر سووکوت او به جهت عذری نباشوود ،بلکه به جهت مشووتبه نمودن امر و لجاجت
باشووود ،حاکم او را با لطد و مدارا سوووپس با تحکم و شووودت ،امر به جواب دادن میکند ،پس اگر بر
سووکوت اصوورار نمود ،احوو ووجوبیر آن اسووت که حاکم به او بهوید« :جواب بدا و گرنه تو را نکول
کنندا حساب میکنم»؛ و بهتر است که سه مرتبه تکرار نماید ،سپس اگر اصرار ورزید حاکم قسم را
بر مدعی رد میکند ،پس اگر مدعی قسم بیورد حق

ثابت میشود.

ّ
ّ
باللسان،توصل ولی معرفة وابه بالرارر المفهمة أو المتر م،وال بد
مسةلة  .۲لو سکل لعذر من صمم أو خرس أو هل
من کو ه اةنین عدلین،وال یکفی العدل الواحد.
م سأله  . 2اگر به جهت عذری مانند کری و اللی یا ندان ستن زبان سکوت کند ،در فهمیدن جواب او،
به اشاراای که ومرادش رار ب هماند یا به مترجم توسل پیدا میکند .و مترجم باید دو ن ر عادل باشند و
یک عادل کافی نیست.
مسةلة  .۳وما ّادعی العذر واستمهل فی التةخیر أمهله الحاکم بما یراه مصلحة.
م سأله  . 3اگر ادعای عذر نماید و در تأخیر آن مهلت بیواهد حاکم به مقداری که م صلحت میبیند به
او مهلت میدهد.
ّ
ّ
ّ
ّ
مسیةلة  .۴لو أ اب المدعی علیه بقوله«:ال أدری»،فإن صیدقه المدعی فهل تسیقط دعواه مع عدم الب ّینة علیها،أو یکلف
ّ
ّ
ّ
ّ
المدعی عل یه ّ
برد الحلف علی المدعی،أو ی ّرد الحاکم الحلف علی المدعی؛فإن حلف ةبل حقه،و ون کل سیییقط،أو
ّ
ّ
ّ
توق فل ا لدعوی؛وال مدعی علی ّاد عا ئه ولی أن یقیم الب ّی نة،أو أ کر دعوی ال مدعی عل یه؟و وه،أو ه ها ایخیر.و ون لم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفرض؛وادعی أ ه عالم بة ی مو حق،فله علیه الحلف،فإن حلف سییقطل دعواه بة ه عالم،و ون ّرد
یصییدقه المدعی فی
ّ
ّ
علی المدعی فحلف ةبل حقه.
« :نمی دانم» جواب بدهد ،چنانچه مدعی او را تصووودیق نماید آیا

مسوووأله  . 4اگر مدعیعلیه با قول
دعوای  ،در صورت نداشتن ّبینه بر دعوی ساقط می شود یا مدعیعلیه مکلد می شود که قسم را بر
مدعی رد کند ،یا حاکم قسووم را بر مدعی رد مینماید که اگر قسووم بیورد حق

ثابت میشووود و اگر

باقی می ماند تا این که یا

نکول کند سووواقط میگردد ،یا دعوی توقد پیدا می کند و مدعی بر ادعای
اقامۀ ّبینه نماید یا دعوای مدعیعلیه را انکار کند؟ چند وجه ا ست که وجیه ترین آنها آخری ا ست .و
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ّ
اگر مدعی او را در این فرض تصووودیق نکند و ادعا کند که او میداند که من صووواحب حقم ،پس برای
مدعیعلیه ،علیه مدعی ق سم ا ست؛ بنا بر این اگر مدعیعلیه ق سم خورد دعوای مدعی به این که او
می داند ،ساقط میشود و اگر بر مدعی رد کند پس او قسم بیورد ،حق مدعی ثابت میشود.
ّ
ّ
ّ
ّ
مسةلة  .۵حلف المدعی علیه بة ه ال یدری یسقط دعوی الدرایة ،فال تسمع دعوی المدعی وال الب ّینة منه علیها.و ّأما حقه
ّ
ّ
الواقعی فال ی سقط به ،ولو أراد وقامة الب ّینة علیه تقبل منه،بل له المقا ّصة بمقدار حقه .عم،لو کا ل الدعوی متعلقة بعین
ل
فی یده منتقلة ولیه من می ید،وقلنا یجوز له الحلف اسیییتنادا ولی الید علی الواقع فحلف علیه،سیییقطل الدعوی ومهب
ّ
ّ
المقاصة.
الحلف بحقه ،وال تسمع ب ّینة منه،وال یجوز له
مسأله  . 5قسم مدعیعلیه به این که نمیداند ،دعوای درایت ودانستنر را ساقط می کند؛ پس دعوای
مدعی و ّبینۀ او بر آن مسموع نمیباشد و اما حق واقعی او با آن ساقط نمی گردد .و اگر بیواهد بر آن
اقامۀ ّبینه نماید از او قبول میشود ،بلکه به مقدار حق

حق تقاص دارد .البته اگر دعوای

مربوو به

عینی با شد که در د ست مدعیعلیه ا ست و از صاحب ید به او انتقال پیدا کردا و گ تیم که برای او با
استناد به ید ،قسم بر واقع جایز است ،پس بر واقع قسم بیورد ،دعوای مدعی نسبت به عین ساقط
میشود و قسم حق او را میبرد و ّبینه از او مسموع نیست و تقاص برای جایز نمیباشد.
ّ
ّ
ّ
المدعی علیه بقوله«:لیس لی،و هو لغیرک»،فإن ّ
أقر لحاضیییر وصیییدقه الحاضیییر کان هو المدعی
مسیییةلة  .۶لو أ اب
ّ
ل
ّ ّ
ّ
المقر بة ه صییار سییببا
المقر له،فإن ّتمل وصییار ماله ولیه فهو،ووال له الدعوی علی
نئذ له وقامة الدعوی علی
علیه،فحی ٍ
ّ
للغرا مة،وله ال بدأر با لدعوی علی المق ّر ،فإن ة بل ح قه أ خذ الغرا مة م نه،وله حین ٍئذ ا لدعوی علی ّ
المقر له یخذ عین
ّ
المقر.و ون ّ
ّ
أقر لغائب یلحقه حکم الدعوی علی الغائب.و ون قال«:و ه مجهول
ماله،فإن ةبتل دعواه عل یه ّرد غرامة
ّ
ّ
ّ
المالک وأمره ولی الحاکم»،فإن قلنا:ون دعوی مدعی الملک یة تقبل وم ال معارض له ی ّرد ول یه،ووال فعل یه الب ّی نة،ومع
ّ
عدمها ال یبعد ور اع الحاکم الحلف علیه.و ون قال«:و ه لیس لک بل وقف»،فإن ّادعی التولیة ترتفع الخصومة بالنسبة
ّ
ّ
ولی ف سه،وتتو ّ ه ولیه لکو ه مدعی التولیة،فإن تو ّ ه الحلف ولیه وقلنا بجواز حلف المتولی فحلف سقطل الدعوی،و ون
ّ
ّ
فی عن فسه التولیة فةمره ولی الحاکم.وکذا لو قال المدعی علیه«:و ه لصب ّی أو مجنون»،و فی الوالیة عن فسه.
م سأله  . 6اگر مدعیعلیه به قول

« :برای من نی ست و آن برای غیر تو میبا شد» جواب او را بدهد،

پس اگر برای شی حاضری اقرار کند و آن حاضر ،او را تصدیق نماید ،مدعیعلیه او میباشد؛ پس
در این صورت مدعی حق دارد که بر ِّ
مقرله ،اقامۀ دعوی نماید ،پس اگر تمام شود و آنچه که برای او
است مال او شود که همان است و گرنه حق دعوی بر مقر دارد ،به این که او سبب غرامت شدا است
و حق دارد شووروع به دعوی بر مقر نماید ،پس اگر حق
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ثابت شووود غرامت را از او میگیرد و در این

صوووورت میتواند بر ِّ
مقرله جهت گرفتن عین مال
شود ،غرامت مقر را برمی گرداند .و اگر برای شی

دعوی اقامه کند ،پس اگر دعوای

بر او ثابت

غائبی اقرار کند حکم دعوی بر شی

غائب

شووامل آن میشووود .و اگر بهوید« :مجهول المالک اسووت و امر آن مربوو به حاکم اسووت» پس اگر
گ تیم که دعوای مدعی ملکیت ،قبول است وو زیرا معارضی ندارد وو به او برمی گردد و گرنه بر او است
که اقامۀ ّبینه نماید .و در صووورت نبود ّبینه رد کردن قسووم به وسوویلۀ حاکم ،بر او بعید نیسووت .و اگر
بهوید« :مال تو نیست بلکه وقد است» پس اگر تولیت آن را ادعا نماید خصومت نسبت به خودش بر
طرف می شود و از جهت این که مدعی تولیت است ،متوجه او می شود ،پس اگر قسم متوجه او شود
و گ تیم که قسم متولی جایز است پس قسم بیورد ،دعوی ساقط می شود؛ و اگر تولیت را از خودش
ن ی کند پس امر آن مربوو به حاکم اسوووت و همچنین اسوووت اگر مدعیعلیه بهوید« :آن مال بچه یا
دیوانه است» و والیت را از خودش ن ی نماید.
ّ
ّ ّ
ّ
المدعی أبرأ ّ
ممتی،أو أخذ المدعی به ّمنی،أو وهبنی،أو باعنی،أو صیییالحنی،و حو
مسیییةلة  .۷لو أ اب المدعی علیه:بةن
ل
ّ ل
ّ
ّ
ّ
ملک،ا قلبل الدعوی؛وصار المدعی علیه مدعیا و المدعی منکرا.والکالم فی هذه الدعوی علی ما تقدم.
م سأله  . 7اگر مدعیعلیه جواب بدهد به این که« :مدعی ّ
ذمه ام را ابراء نمودا ا ست» یا «مدعی به را
از من گرفته یا به من بی شیدا یا به من فروخته یا م صالحه کردا ا ست» و مانند این ها ،دعوی انق ب
پیدا میکند و مدعیعلیه ،مدعی و مدعی ،منکر میشود .و ک م در این دعوی طبق گذشته است.
القول:فی أحکام الحلد
احکام قسم

ّ
ّ
ّ
مسةلة  .۱ال ی ّ
ّ
الخاصة به تعالی
صق الحلف وال یترتب علیه أةر من وسقال حق أو وةباته وال أن یکون باهّٰلل تعالی،أو بةسمائه
کالرحمان و القدیم و ّ
ایول الذی لیس قبله ر ییء،وکذا ایوصییاف المشییترکة المنصییرفة ولیه تعالی کالرازق والخالق،بل
ّ
مختص یة به ،وایحول عدم االکتفاء بایخیر،وأحول منه عدم االکتفاء
ایوصییاف غیر المنصییرفة وما ضی ّیم ولیها ما یجعلها
ّ
بغیر الجاللة،وال ی ّ
صق بغیره تعالی،کای بیاء و ایوصیاء و الکتب المنزلة و ایماکن المقدسة ،کالکعبة وغیرها.
مسووأله . 1قسووم به طور صووحید واقع نمیشووود و اثری ووووو از اسووقاو حق یا اثبات آن ووووو بر آن مترتب
نمیشوووود ،مهر این که به خدای متعال یا به نام های میت او مانند «رحمان» و «قدیم» و « ّاولی که
قبل از او چیزی نبودا ا ست» با شد .و همچنین ا ست او صافی که م شترک ا ست ولی به خدای متعال
ان صراف دارند مانند «رازق» و «خالق» بلکه او صافی که ان صراف به او هم ندارند در صورتی که چیزی
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ضووومیمۀ آنها شوووود که آنها را میت

خدای متعال قرار بدهد .و احوو ووجوبیر آن اسوووت که به

آخری اکت ا نشووود .و احوو از آن این اسووت که به غیر ل ظ ج له ،اکت ا نشووود .و قسووم به غیر خدای
متعال مانند انبیا و اوصیا و کتب آسمانی و اماکن مقدسه مانند کعبه و غیر این ها صحید نمیباشد.
مسییةلة  .۲ال فرق فی لزوم الحلف باهّٰلل بین أن یکون الحالف و المسییتحلف مسییلمین أو کافرین أو مختلفین،بل وال بین
کون الکافر ّ
ممن یعتقد باهّٰلل أو یجحده.وال یجب فی وحالف المجوس ّ
ضیییم قوله«:خالق النور و الظلمة»ولی «اهّٰلل».ولو
رأی الحاکم ّأن وحالف ّ
الذمی بما یقتضییییه دینه أردع،هل یجوز االکتفاء به کالحالف بالتورار التی ا زلل علی موسیییی
ل
ّ ُ
ل
علیه السالم؟قیل :عم،وایربه عدم ّ
بضم ما مکر ولی اسم اهّٰلل وما لم یکن أمرا باطال.
الصحة.وال بةس
مسأله  . 2در لزوم قسم به خدا ،فرقی نیست بین این که قسم خورندا و قسم دهندا هر دو مسلمان
باشند یا هر دو کافر یا میتلد باشند ،بلکه بین این که کافر از کسانی باشد که به خدا معتقد میباشد
ّ
یا او را انکار میکند نیز فرقی نیسووت .و در قسووم دادن مجوو ضوومیمه نمودن قول او« :خالق النور
والظلمه» به «الله » واجب نیست .و اگر حاکم ببیند که قسم دادن ّ
ذمی به آنچه که دین آن را اقتضا
میکند ،رادع تر وبازدارندا ترر ا ست آیا اکت ا به آن مانند ق سم دادن به توراتی که بر ح ضرت مو سی
علیه الس منازل شدا جایز است؟ بع ضی گ ته اند :بلی ،ولی اشبه عدم صحت آن است .و ضمیمه
نمودن آنچه ذکر شد به اسم خدا ،در صورتی که چیز باطلی نباشد ،اشکالی ندارد.
ّ
ّ
مسییةلة  .۳ال یترتب أةر علی الحلف بغیر اهّٰلل تعالی و ون رضیی الخصییمان الحلف بغیره،کما أ ه ال أةر لضی ّیم غیر اسییم اهّٰلل
ّ
الخاص ّ
تعالی ولیه،فإما حلف باهّٰلل کفی؛ ّ
ة؛ضم ولیه ریء آخر أو
ضم ولیه سائر الصفات أو ال،کما یکفی الواحد من ایسماء
ال.
م سأله  . 3اثری بر ق سم به غیر خدای تعالی مترتب نمی شود اگرچه متیا صمین به ق سم به غیر خدا
را ضی با شند؛ همان طور که ضمیمه نمودن غیر ا سم خدا به خدا ،اثری ندارد؛ پس اگر به خدا ق سم
بیورد ک ایت میکند وووو چه سایر ص ات را به او ضمیمه بکند یا نه وووو همان طور که یکی از نام های
اختصاصی خداوند ،ک ایت میکند ،خواا چیز دیهری به آن ضمیمه کند یا نه.
ل
ّ
ترتب أةر علی الحلف بغیر اهّٰلل تعالی،فهل الحلف بغیره ّ
محرم تکلیفا فی وةبات أمر أو وبطاله-
مسةلة  .۴ال ورکال فی عدم
ل
ل
مثال-کما هو المتعارف بین الناس؟ایقوی عدم الحرمة .عم،هو مکروه،سییی ّیما وما صیییار ملک سیییببا لترک الحلف باهّٰلل
تعالی،و ّأما مثل قوله«:سةلتک بالقرآن أو بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم أن تفعل کذا»فال ورکال فی عدم حرمته.
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م سأله  . 4در مترتب ن شدن اثر بر ق سم به غیر خدای تعالی اشکالی نی ست ،پس آیا ق سم به غیر خدا
ً
در اثبات امری یا باطل نمودن آن م ووو چنان که بین مردم متعارف است ووو حرام تکلی ی است؟ بنابر
ً
اقوی حرام نیست؛ البته مکروا است ،میصوصا اگر سبب ترک قسم به خدای تعالی گردد .و اما م ل
قول او« :به قرآن یا به پیامبر صوولی الله علیه و آله وسوولم از تو میخواهم این که چنین کاری را انجام
دهی» بدون اشکال حرام نیست.
مسةلة  .۵حلف ایخرس بالرارر المفهمة،وال بةس بةن تکتب الیمین فی لوح ویغسل ویؤمر بشربه بعد وعالمه،فإن ررب
ل ّ
ّ ّ
کان حالفا،ووال الزم بالحق،ولعل بعد العالم کان ملک حو ورارر.وایحول الجمع بینهما.
م سأله  . 5ق سم شی

الل با اشاراای است که ب هماند .و اشکالی ندارد که ق سم در لوحی نو شته

شود و شسته شود و بعد از اع م به او ،امر به آشامیدن آن شود؛ پس اگر آشامید ،قسم خوردا است
و گرنه ملزم به حق می شود .و شاید بعد از اع م ،این یک نوع اشارا با شد .و احوو واستحبابیر آن
است که بین آنها جمع نماید.
ّ
المختصة به.
مسةلة  .۶ال یشترل فی الحلف العربیة،بل یکفی بة ّی لغة وما کان باسم اهّٰلل أو صفاته
م سأله  . 6عربی بودن ،در ق سم شرو نی ست ،بلکه به هر زبانی با شد وووو در صورتی که به نام خدا یا
ص ات میت او باشد و ک ایت میکند.
ّ
مسییةلة  .۷ال ورییکال فی تحقق الحلف ون اقتصییر علی اسییم اهّٰلل،کقوله«:واهّٰلل لیس لفالن عل ّی کذا»،وال یجب التغلیظ
بالقول،م ثل أن یقول«:واهّٰلل ال غا لب ال قاهر المه لک»،وال بالز مان کیوم الجم عة و الع ید،وال بالم کان کایمک نة
ل
ّ
المشرفة،وال بایفعال کالقیام مستقبل القبلة آخذا المصحف الشریف بیده.
ّ
ّ
مستحب للحاکم،وله و ه.
والمعروف أن التغلیظ
مسأله  . 7در تحقق قسم ،اگر به نام خدا مانند قول او« :والله برای ف نی چنین چیزی بر من نیست»
اکت ا کند ،اشوووکالی نیسوووت .و غلیظ نمودن آن به گ تار ،مانند این که بهوید «والله الغالب القاهر
المهلک» و همچنین غلیظ نمودن آن به زمان ،مانند روز جمعه و عید و همچنین به مکان ،مانند مکان
های مشرفه و همچنین به فعل ها ،مانند ایستادن او به طرف قبله در حالی که قرآن کریم را به دست
گرفته باشوود ،واجب نیسووت .و معروف آن اسووت که تغلیظ آن برای حاکم مسووتحب اسووت؛ و برای آن
وجهی است.
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ل
مسیییةلة  .۸ال ی جب علی الحالف قبول التغلیظ،وال یجوز و باره عل یه،ولو امتنع عنه لم یکن اکال،بل ال یبعد أن یکون
ل
ّ
ّ
سییتحب التغلیظ فی میع الحقوق
اسییتحب للحاکم التغلیظ احتیاطا علی أموال الناس،وی
ایر ق له ترک التغلیظ؛و ون
ّ
ّ
ّ
والایموال،فإ ه ال یغلظ فیها بما دون صاب القطع.
مسووأله  . 8قبول تغلیظ بر حالد واجب نیسووت؛ و اجبار او بر آن جایز نمیباشوود .و اگر از تغلیظ امتناع
ورزید نکول کنندا نمیباشوود ،بلکه بعید نیسووت که ارجد برای او ترک تغلیظ بودا باشوود ،اگرچه تغلیظ
ً
احتیاطا در اموال مردم برای حاکم مستحب است .و تغلیظ در تمام حقوق مستحب است به جز اموال؛
ِّ
زیرا در آنها به واسطۀ کمتر از نصاب قطع وحدسرقتر تغلیظی نیست.
ّ
ّ
مسیییةلة  .۹ال یجوز التوک یل فی الحلف وال الن یابة ف یه،فلو وکل غیره وحلف عنه بوکالته أو یابته لم یترتب عل یه أةر،وال
یفصل به خصومة.
مسأله  9و وکیل نمودن و نیز نیابت در قسم ،جایز نیست؛ پس اگر دیهری را وکیل نماید و از طرف او به
وکالت یا نیابت قسم بیورد اثری بر آن مترتب نمیشود و خصومتی با آن فیصله پیدا نمیکند.
ّ
ّ
مسةلة  .۱۰ال بد وأن یکون الحلف فی مجلس القضاء،ولیس للحاکم االستنابة فیه واللعذر کمرض أو حیض و المجلس
ّ
فی المسییجد،أو کون المرأر مخدرر حضییورها فی المجلس ق علیها،أو غیر ملک،فیجوز االسییتنابة.بل الظاهر عدم
ّ
واز االسیییتنابة فی مجلس القضیییاء وبحضیییور الحاکم،فما یترتب علیه ایةر-فی غیر مورد العذر-أن یکون الحلف بةمر
الحاکم واستحالفه.

ً
مسأله  . 10باید حتما قسم در مجلس ق ضاوت با شد و حاکم حق ندارد در ق سم خوردن استنابه وطلب
نیابتر نماید ،مهر برای عذری مانند مرض یا حیض وو در حالی که مجلس قضاوت در مسجد باشد وو یا
این که زن میدرا وپوشیدار است که حضور در مجلس قضاوت برای

نق

است یا غیر این ها ،که

در این صورت ا ستنابه جایز ا ست ،بلکه ظاهر آن ا ست که ا ستنابه در مجلس ق ضاوت و در ح ضور
حاکم جایز نیست ،پس آنچه که در غیر مورد عذر ،اثر بر آن مترتب می شود این است که قسم به امر
حاکم و طلب قسم از او باشد.
ّ
مسییةلة  .۱۱یجب أن یکون الحلف علی البل؛سییواء کان فی فعل فسییه أو فعل غیره،وسییواء کان فی فی أو وةبات،فمع
ّ
علمه بالواقعة یجوز الحلف،ومع عدم علمه ال یجوز والعلی عدم العلم.
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مسأله  11و واجب است که قسم به طور قطع باشد؛ خواا در کار خودش باشد یا در کار دیهری ،در ن ی
باشوود یا اثبات؛ پس در صووورت علم او به واقعه ،قسووم جایز اسووت .و در صووورتی که علم به آن ندارد،
جایز نیست مهر قسم بر عدم علم.
ل
ل
ل
ّ
مسیییةلة  .۱۲ال یجوز الحلف علی مال الغیر أو حقه-وةباتا أو وسیییقاطا-وما کان أ نب ّیا عن الدعوی،کما لو حلف ز ید علی
ّ
المتولی للوقف ّ
تردد،وایربه عدم الجواز.
براءر عمرو.وفی مثل الول ّی ال باری أو الق ّیم علی الصغیر أو
مسأله  . 12قسم بر مال دیهری یا حق او وووو جهت اثبات یا اسقاو آن وووو در صورتی که اجنبی از دعوی
باشووود ،جایز نیسوووت؛ مانند این که زید بر برائت عمرو قسوووم بیورد .و در م ل ّ
ولی اجباری یا ّقیم بر
ّ
صغیر ،یا متولی وقد ،تردد است؛ و اشبه عدم جواز است.
ّ
مسیییةلة  .۱۳تثبل الیمین فی الدعاوی المال یة وغیرها کالنکاح و الطالق والقتل،وال تثبل فی الحدود فإ ها ال تثبل
ّ
ل
ّ
ّوالبالقرار أو الب ّینة بال شرائط ّ
المقررر فی محلها،وال فرق فی عدم ةبوت الحلف بین أن یکون المورد من حق اهّٰلل مح ضا
ل
ّ
ّ
کالز ا،أو مشیییترکا بی نه وبین حق الناس کالقذف،فإما ّادعی عل یه أ ه قذفه بالز ا فة کر لم یتو ّ ه عل یه یمین،ولو حلف
ّ
ّ
المدعی لم یثبل علیه حد القذف.
ّ
ّ
ّ
ّ
عم،لو کا ل الدعوی مرکبة من حق اهّٰلل وحق الناس کالسییرقة فبالنسییبة ولی حق الناس تثبل الیمین،دون القطع الذی
ّ
هو حق اهّٰلل تعالی.
مسووأله . 13قسووم در دعواهای مالی و غیر آنها مانند ازدواج و ط ق و قتل ثابت اسووت ،ولی در حدود
ثابت نیست؛ زیرا آنها ثابت نمی شوند مهر با اقرار یا ّبینه با شرایطی که در محل خود مقرر گردیدا .و
در ثابت ن شدن ق سم ،بین این که مورد ،حق الله محض با شد مانند زنا ،یا م شترک بین حق الله و حق
الناو باشد مانند قذف ،فرقی نیست .پس اگر بر او ادعا کند که او را قذف به زنا نمودا و او انکار کند،
ّ
قسوومی متوجه او نمیشووود .و اگر مدعی قسووم بیورد حد قذف بر او ثابت نمیشووود .البته اگر دعوی
مرکب از حق الله و حق الناو با شد مانند سرقت ،پس ن سبت به حق الناو ،ق سم ثابت می شود ،نه
نسبت به قطع دست که حق الله تعالی میباشد.
ل
ل
ّ
سییتحب للقاضییی وعظ الحالف قبله،وترغیبه فی ترک الیمین و الال هّٰللتعالی ولو کان صییادقا،وأخافه من
مسییةلة  .۱۴ی
ل
ل
ّ
عذاب اهّٰلل تعالی ون حلف کامبا ،و قد روی أ ه«من حلف باهّٰلل کامبا کفر»،وفی بعض الروایات«:من حلف علی یمین و هو
ّ
ّ
یعلم أ ه کامب فقد بارز اهّٰلل»و«أن الیمین الکامبة تدع الدیار بالقع من أهلها».
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مسأله  14و برای قاضی مستحب است که قبل از قسم ،کسی را که باید قسم بیورد موعظه نماید و او
را جهت اج ل خدای تعالی به ترک ق سم ترغیب نماید هر چند که صادق با شد و او را از عذاب خدای
ً
متعال اگر به دروغ قسم بیورد بترساند .و تحقیقا روایت شدا« :کسی که به دروغ به خدا قسم بیورد
ً
کافر می شود» و در بعضی از روایات است« :ک سی که قسمی بیورد که میداند دروغ است تحقیقا با
خدا مبارزا کردا است» و «به درستی که قسم دروغ خانه ها را از اهل

خالی مینماید».

القول:فی أحکام الید
احکام ید
ّ
ّ
مسةلة  .۱کل ما کان تحل استیالء رخ وفی یده بنحو من ای حاء،فهو محکوم بملکیته وأ ه له؛سواء کان من ایعیان
ّ
ّ
ّ
أو المنافع أو الحقوق أو غیرها ،فلو کان فی یده مزرعة موقوفة ویدعی أ ه المتولی یحکم بکو ه کذلک ،وال یشترل فی
لتصرفات الموقوفة علی الملک فلو کان ریء فی یده یحکم بة ّ ه ملکه ولو لم ی ّ
داللة الید علی الملکیة و حوها ا ّ
تصرف
ل
ّ
فیه فعال،وال دعوی می الید الملکیة.ولو کان فی یده ریء فمات ولم یعلم أ ه له ولم یسمع منه دعوی الملکیة،یحکم بة
ّ
ّ
ّ
ه له و هو لوارةه .عم،یشترل عدم اعترافه بعدمها،بل الظاهر الحکم بملکیة ما فی یده ولو لم یعلم أ ه له،فإن اعترف بة ی
ّ
ال أعلم أن ما فی یدی لی أم ال،یحکم بکو ه له بالنسبة ولی فسه وغیره.
مسووأله  . 1هر چیزی که در تحت اسووتی ی شوویصووی و به نحوی از انحا در دسووت او باشوود ،آن چیز
محکوم به ملکیت او و این که برای او اسوووت میباشووود؛ خواا از اعیان باشووود یا منافع یا حقوق یا غیر
آنها .بنا بر این اگر در دسووت

مزرعۀ وق ی باشوود و ادعا کند که او متولی اسووت حکم میشووود که

چنین اسووت .و در داللت کردن ید بر ملکیت و مانند آن ،تصوورفاتی که متوقد بر ملکیت اسووت شوورو
ً
نمیباشوود؛ پس اگر چیزی در دسووت او باشوود حکم میشووود که ملک او اسووت ولو این که فع در آن
تصرفی نکند و همچنین شرو نیست که صاحب ید ،دعوای ملکیت آن را داشته باشد .و اگر در دست
او چیزی با شد پس بمیرد و معلوم نبا شد که آن چیز مال او ا ست و دعوای ملکیت از او شنیدا ن شدا
باشد ،حکم میشود که آن چیز مال او است ،پس برای وارث او میباشد .البته شرو است که به عدم
ملکیت آن اعتراف نکردا باشوود ،بلکه ظاهر آن اسووت که حکم به ملکیت آنچه که در دسووت او اسووت
میشووود ولو این که معلوم نباشوود که مال او اسووت ،پس اگر اعتراف کند به این که من نمیدانم آنچه
در دستم است مال من است یا نه ،حکم میشود که آن چیز مال او است؛ نسبت به خودش و دیهری.
مسةلة  .۲لو کان ریء تحل ید وکیله أو أمینه أو مستة ره فهو محکوم بملکیته،فیدهم یده.و ّأما لو کان ریء بید غاصب
معترف بغصیییبی ته من ز ید،ف هل هو محکوم بکو ه تحل ید ز ید أو ال؟فلو ّادعی أحد ملکی ته وأ کذب ال غاصییییب فی
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ّ
ّ
اعترافه،یحکم بة ه لمن یعترف الغاصیییب أ ه له،أم یحکم بعدم یده علیه ،فتکون الدعوی من الموارد التی ال ید یحدهما
ل
علیه؟فیه ورکال ّ
وتةمل و ون ال یخلو ّ
ایول من ّقور .عم،الظاهر فیما وما لم یعترف بالغصبیة أو لم تکن یده غصبا واعترف
ّ
بة ه لزید یصیر بحکم ةبوت یده علیه.
مسأله  2و اگر چیزی تحت ید وکیل یا امین یا مستأجر او باشد آن چیز محکوم به ملکیت او است ،پس
ّ
غصبیت آن از زید اعتراف
دست آنها دست او میباشد .و اما اگر چیزی در دست غاصب باشد که به
دارد آیا آن چیز محکوم اسووت به این که تحت ید زید اسووت یا نه؟ پس اگر کسووی ادعای ملکیت آن را
بنماید و غاصب را در اعتراف

تکذیب کند ،حکم می شود به این که مال کسی است که غاصب برای

او اعتراف کردا اسووت یا حکم می شووود به این که او یدی بر آن ندارد پس دعوی از مواردی میشووود
که کسی بر آن یدی ندارد؟ در آن اشکال و تأمل است؛ اگرچه اولی خالی از قوت نیست .البته در جایی
ً
که اعتراف به غصووبیت نکردا باشوود یا ید او غصووبی نباشوود و اعتراف کند که مال زید اسووت ،ظاهرا در
حکم ثبوت ید زید بر آن است.
ّ
مسییةلة  .۳لو کان رییء تحل ید اةنین فید کل منهما علی صییفه،فهو محکوم بمملوکیته لهما.وقیل:یمکن أن تکون ید
ّ
کل منهما علی تمامه،بل یمکن أن یکون ریء واحد لمالکین علی حو االستقالل،و هو ضعیف.
م سأله . 3اگر چیزی در د ست دو ن ر با شد ،د ست هر کدام از آنها بر ن صد آن است ،بنا بر این آن
چیز محکوم است که مملوک آن دو میباشد .و بعضی گ ته اند :ممکن است که دست هر یک از آنها
بر تمام آن باشووود بلکه ممکن اسوووت که یک چیز برای دو مالک به نحو مسوووتقل باشووود .ولی این قول
ضعید است.
ل
مسیییةلة  .۴لو تنازعا فی عین-مثال-فإن کا ل تحل ید أحدهما فالقول قوله بیمینه،وعلی غیر می الید الب ّینة.و ون کا ل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تحل یدهما فکل بالنسیییبة ولی النصیییف مدع ومنکر؛حیث ون ید کل منهما علی النصیییف.فإن ّادعی کل منهما تمامها
یطالب بالب ّینة بالنسبة ولی صفها،والقول قوله بیمینه بالنسبة ولی النصف.

ل
ّ ل
ّ
ّ
و ون کا ل بید ةالث فإن صییدق أحدهما المع ّین یصیییر بمنزلة می الید،فیکون ُمنکرا و اآلخر مدعیا،ولو صییدقهما ور ع
ّ
ّ
ّ
لکل منهما ،یلغی تصیییدی قه ویکون المورد ّ
مما ال ید لهما.و ون ر ع ولی أ ها لهما-بمعنی
تصیییدی قه بةن تمام العین
ّ
ارتراکهما فیها-یکون بمنزلة ما تکون فی یدهما.و ون صدق أحدهما ال بعینه ال تبعد القرعة،فمن خر ل له حلف.و ون
ّ
ّ
کذبهما وقال:هی لی تبقی فی یده ولکل منهما علیه الیمین.ولو لم تکن فی یدهما وال ید غیرهما ولم تکن ب ّینة فایقرب
االقتراع بینهما.
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ً
مسووأله  . 4اگر دو ن ر م در عینی تنازع نمایند ،پس اگر در تحت ید یکی از آنها باشوود قول ،قول او
است با قسم و بر کسی که صاحب ید نیستّ ،بینه است .و اگر در دست هر دوی آنها باشد پس
هر یک از آنها ن سبت به ن صد آن مدعی و منکر میبا شند؛ زیرا د ست هر یک از آنها بر ن صد آن
اسووت ،بنا بر این اگر هر یک از آنها بر تمام آن ادعا داشووته باشووند ،نسووبت به نصوود آن مطالبۀ ّبینه
میشود و قول ،قول او است با قسم

نسبت به نصد آن .و اگر در دست ن ر سومی باشد ،پس اگر

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

لغو می شود و مورد از مواردی است که آنها یدی بر آن ندارند .و اگر تصدیق به

این برگردد که آن مال هر دوی آنها اسووت ،به معنای این که در آن شووریک میباشووند ،پس به منزلۀ
این میشووود که در دسووت هر دوی آنها باشوود .و اگر یکی از آنها را به طور غیر معین تصوودیق کند،
قرعه بعید نیسووت؛ پس کسووی که قرعه برای

درآمد ،قسووم میخورد .و اگر هر دو را تکذیب نمود و

گ ت« :آن مال من ا ست» ،در د ست او باقی میماند و هر کدام از آن ها بر او حق ق سم دارند .و اگر
در دسووت آنها و همچنین در دسووت غیر آنها نباشوود و ّبینه هم نباشوود اقرب آن اسووت که بین آن دو
قرعه انداخته میشود.
ل
ّ
ّ
ّ
الحاکم،ةم أقام المدعی علیه ب ّینة علی أ ها
مسیییةلة  .۵وما ّادعی ریییخ عینا فی ید آخر وأقام ب ّینة وا تزعها منه بحکم
ل
ّ
ّ
ّ
فعال له وأقام الب ّینة عل یه،تنتزع العین ّ
وترد ولی المدعی الثا ی،و ون ّادعی أ ها له حین الدعوی وأقام
له،فإن ّادعی أ ها
الب ّینة علی ملک،فهل ینتقض الحکم ّ
وترد العین ولیه أو ال؟قوالن ،وال یبعد عدم النقض.
مسأله  . 5اگر شیصی عینی را که در ید کسی دیهر است ادعا نماید و اقامۀ ّبینه کند و به حکم حاکم
از او بهیرد ،سوووپس «مدعیعلیه» اقامۀ ّبینه کند که آن عین مال او اسوووت ،پس اگر ادعا کند که این
ً
عین فع مال او است و اقامۀ ّبینه بر آن نماید عین از او گرفته میشود و به مدعی دومی برمی گردد و
اگر ادعا کند که در وقت دعوی مال او بودا است و بر آن ،اقامۀ ّبینه کند آیا حکم نقض میشود و عین
به او بر میگردد یا نه؟ دو قول است و بعید نیست که نقض نشود.
ّ
مسیییةلة  .۶لو تنازع الزو ان فی متاع البیل-سیییواء حال زو یتهما أو بعدها-ففیه أقوال،أر حها أن ما یکون من المتاع
للر ال فهو للر ل ،کالسییف و السیالح وألبسیة الر ال،وما یکون للنسیاء فللمرأر کةلبسیة النسیاء ومکینة الخیاطة التی
ّ
تستعملها النساء و حو ملک،وما یکون للر ال و النساء فهو بینهما،فإن ّادعی الر ل ما یکون للنساء کا ل المرأر مدع لی
ّ
علی ها،وعلی ها الحلف لو لم یکن للر ل ب ّی نة،و ون ّاد عل المرأر ما للر ال فهی مدع یة،علی ها الب ّی نة وعلی الر ل
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ّ
الحلف،وما بینهما فمع عدم الب ّینة وحلفهما ی ّ
قسییم بینهما.هذا وما لم یتب ّین کون ایمتعة تحل ید أحدهما،ووال فلو فرض
ّ
ّ
الخاص بالنسییاء کان فی صییندوق الر ل وتحل یده أو العکس،یحکم بملکیة می الید ،وعلی غیره الب ّینة.وال
أن المتاع
ّ
ّ لّ
ّ
مختص یة
یعتبر فیما للر ال أو ما للنسییاء العلم بةن کال منهما اسییتعمل ماله أو ا تفع به،وال وحراز أن یکون لکل منهما ید
ّ
مختصات الطائفتین.وهل یجری الحکم بالنسبة ولی رریکین فی دار:أحدهما من أهل العلم و الفقه،والثا ی
بالنسبة ولی
ّ
ّ
ّ
من أ هل الت جارر و الکسییییب،فیحکم بةن ما للعل ماء لل عالم و ما للت ّجار لل تا ر،فیسیییتکشیییف ال مدعی من ال مدعی

علیه؟و هان،ال یبعد اللحاق.
مسأله  6وو اگر زوجین در اثاثیۀ خانه منازعه نمایند ،خواا در وقت زوجیتشان باشد یا بعد از آن ،پس در
آن چند قول اسوووت؛ ارجد آن ها این اسوووت که آن چیزی که از اثاثیه مربوو به مردان اسوووت مانند
شم شیر و س ح و لباو های مردان برای مرد میبا شد و آنچه که مربوو به زنان ا ست مانند لباو
های زنانه و چرخ خیاطی که زن ها آن را به کار میگیرند و مانند این ها مال زن میباشووود .و آنچه که
مربوو به مردان و زنان ا ست بین آنها م شترک می با شد .پس اگر مرد چیزی را ادعا کند که مربوو
به زن ها است ،زن «مدعیعلیها» می باشد و بر زن است که وووو در صورت نبود ّبینه برای مرد وووو قسم
بیورد؛ و اگر زن چیزی را ادعا کند که مربوو به مردان است ،پس زن مدعی میباشد و بر زن است
که ّبینه بیاورد و بر مرد اسوووت که قسوووم بیورد .و آنچه که مربوو به مردان و زنان میباشووود پس در
صورت نبود ّبینه و قسم آن دو ،بین زن و مرد تقسیم می شود .و این در صورتی است که اثاثیه تحت

ید یکی از آنها نباشد وگرنه اگر فرض شود که متاع میت زنان در صندوق مرد و تحت ید او باشد و
یا برعکس آن و و حکم به ملکیت صاحب ید میشود و بر غیر او است که اقامۀ ّبینه نماید .و در آنچه که
مربوو به مردان یا زنان ا ست ،علم به این که هر یک از آنها آنچه را که مربوو به او ا ست ا ستعمال
کردا یا از آن اسوووت ادا نمودا اسوووت معتبر نمی باشووود .و همچنین احراز این که هر یک از این ها ید
میتصی نسبت به میتصات زنان و مردان دا شته باشند معتبر نمیباشد .و آیا این حکم نسبت به دو
شریک خانه که یکی از آنها از اهل علم و فقه و دومی از اهل تجارت و ک سب ا ست جاری می شود،
پس حکم میشووود به این که آنچه که مربوو به علما اسووت برای عالم میباشوود و آنچه که مربوو به
تجارت اسووت برای تاجر می باشوود ،پس مدعی از مدعیعلیه ،جدا میشووود؟ دو وجه اسووت ،که بعید
نیست ملحق به آن شود.
ّ
مسیییةلة  .۷لو تعارضیییل الید الحالیة مع الید السیییابقة أو الملکیة السیییابقة تقدم الید الحالیة،فلو کان رییییء فی ید زید
ل
ل
ل
ّ
فعال،وکان هذا الشییییء تحل ید عمرو سیییابقا أو کان ملکا له،یحکم بة ه لز ید،وعلی عمرو وقامة الب ّینة،ومع عدمها فله
ّ ل
ّ
الحلف علی زید .عم،لو ّ
أقر زید بةن ما فی یده کان لعمرو وا تقل ولیه بناقل ،ا قلبل الدعوی وصییار زید مدعیا،والقول قول
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ّ ّ
ّ
أقر بة ه کان لعمرو أو فی یده وسیییکل عن اال تقال ولیه،فإن الزم ملک دعوی اال تقال ،وفی مثله
عمرو بیمینه،وکذا لو
ل
ل
ّ
ّ
یشییکل عله منکرا ی ل یده.و ّأما لو قامل الب ّینة علی أ ه کان لعمرو سییابقا،أو علم الحاکم بذلک،فالید محکمة،ویکون
ل
مو الید منکرا و القول قوله.
ل
ّ
عم،لو قامل الب ّینة بةن ید زید علی هذا الشیء؛کان غصبا من عمرو أو عاریة أو أما ة و حوها،فالظاهر سقول یده،والقول
قول می الب ّینة.
مسأله  7و اگر ید فعلی با ید قبلی یا ملکیت قبلی متعارض باشد ،ید فعلی مقدم میشود ،پس اگر چیزی
ً
ً
فع در دست زید باشد و این چیز قب در دست عمرو بودا یا ملک او بودا است ،حکم میشود که مال
زید اسوت و بر عمرو اسوت که ّبینه اقامه نماید .و اگر ّبینه نباشود پس حق قسوم بر زید دارد .البته اگر
زید اقرار کند که آنچه در دسوووت

اسوووت مال عمرو بودا و به ناقلی به او منتقل شووودا اسوووت ،دعوی

انق ب پیدا میکند و زید مدعی می شود و قول ،قول عمرو است با قسم

 .و همچنین است اگر زید

اقرار کند به این که آن ،مال عمرو بودا یا در د ست او بودا ا ست و از انتقال به خودش ساکت شود،
الزمۀ این اقرار ،ادعای انتقال است .و در م ل آن مشکل است که به خاطر ید او ،او را منکر قرار داد.
ً
ّ
و اما اگر ّبینه اقامه شوووود بر این که سوووابقا مال عمرو بودا یا حاکم به آن علم پیدا کند ،پس ید محکم
میباشد و ذوالید منکر می شود و قول ،قول او است .البته اگر ّبینه اقامه شود بر این که ید زید بر این
چیز ،غصب از عمرو ،یا عاریه یا امانت و مانند این ها بودا است ،ظاهر آن است که ید او ساقط است
ّ
ذوالبینه است.
و قول ،قول
م سةلة  .۸لو تعار ضل الب ّینات فی ریء،فإن کان فی ید أحد الطرفین ،فمقت ضی القاعدر تقدیم ب ّینة الخارج ورفض ب ّینة
الداخل؛و ون کا ل أکثر أو أعدل وأر ق.و ون کان فی یدهما فیحکم بالتنصییییف بمقتضیییی ب ّینة الخارج وعدم اعتبار

الداخل.و ون کان فی ید ةالث أو ال ید یحد عل یه،فالظاهر سیییقول الب ّینتین والر وع ولی الحلف أو ولی التنصییییف أو
ُ
القرعة.لکن الم سةلة ب شقوقها فی غایة ال رکال من حیث ایخبار و ایقوال،وتر یق أحد ایقوال م شکل و ون ال یبعد
ُ
فی الصورر االولی ما مکر اه.
مسووأله  . 8اگر ّبینه ها در مورد چیزی تعارض کنند ،پس اگر تحت ید یکی از طرفین باشوود ،مقتضووای
قاعدا ،تقدیم ّبینۀ خارج و کنار زدن ّبینۀ داخل میبا شد ،اگرچه بی شتر یا عادل تر یا ارجد با شد .و اگر

در دسوووت هر دو باشووود پس حکم به تنصوووید آن به مقتضوووای ّبی نۀ خارج و معتبر نبودن ّبی نۀ داخل
می شود .و اگر تحت ید ن ر سوم با شد یا تحت ید ک سی نبا شد ظاهر آن ا ست که هر دو ّبینه ساقط
میشود و باید رجوع به قسم یا به تنصید آن یا قرعه نمود .لیکن این مسأله با شقوق آن از حیص اخبار
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و اقوال در نهایت اشکال است و ترجید یکی از اقوال مشکل است ،اگرچه در صورت اولی آنچه را که
ما ذکر کردیم بعید نمیباشد.
خاتمة فیها فص ن:
پایانی که دو فصل دارد
ّ
قاض
قاض ولی ٍ
]الفصل[ ایول:فی کتاب ٍ
فصل اول :در کتابت قاضی به قاضی

ّ
ل
ل
قاض آخر
قاض ولی ٍ
مسییةلة  .۱ال ینفذ الحکم وال تفصییل الخصییومة والبال شییاء لفظا،وال عبرر بال شییاء کتبا،فلو کتب ٍ
ّ
بالحکم وأراد ال شاء بالکتابة،ال یجوز للثا ی و فامه و ون علم بةن الکتابة له وعلم بقصده.
مسووأله  . 1حکم ن وذ پیدا نمیکند و خصووومت فیصووله نمییابد مهر به انشووای ل ظی؛ و انشووای کتبی
اعتبار ندارد ،بنا بر این اگر یک قاضووی حکم را به قاضووی دیهر بنویسوود و ارادا کند که انشووا به وسوویلۀ
کتابت باشوود ،ان اذ آن برای قاضووی دوم جایز نیسووت ،اگرچه بداند که نوشووته ،مربوو به آن قاضووی
است و قصد او را بداند.
ل
مسةلة  .۲و هاء حکم الحاکم-بعد فرض ال شاء لفظا-ولی حاکم آخر:
ّ
ّ
ّوما بالکتابة أو القول أو الشیییهادر.فإن کان بالکتابة؛بةن یکتب ولی حاکم آخر بحکمه،فال عبرر بها حتی مع العلم بة ها له
ّ
وأراد مفادها.و ّأما القول مشافهة؛ فإن کان رهادر علی و شائه السابق فال یقبل والمع رهادر عادل آخر،وأولی بذلک ما
ل
حاضرا فی مجلس الحکم فقضی ّ
ایول،فهو
وما قال«:ةبل عندی کذا»،و ون کان ال شاء بحضور الثا ی؛بةن کان الثا ی
ّ
خارج عن محط البحث ،لکن یجب و فامه.و ّأما ریییهادر الب ّینة علی حکمه فمقبولة یجب ال فام علی حاکم آخر.وکذا لو
علم حکم الحاکم بالتواتر أو قرائن قطعیة أو وقرار المتخاصمین.
مسأله  2و و رساندن حکم حاکم و و بعد از فرض انشای ل ظی و و به حاکم دیهر ،یا با کتابت یا با گ تن یا با
شووهادت دادن اسووت .پس اگر با نوشووتن باشوود ،به این که حکم

را به حاکم دیهر بنویسوود ،پس

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

باشد ،پذیرفته نمی شود ،مهر

با شهادت عادل دیهری .و سزاوارتر به این که پذیرفته نشود آن است که بهوید« :نزد من چنین ثابت
شد» .و اگر ان شا در ح ضور قا ضی دومی با شد ،به این که دومی در مجلس حکم حا ضر با شد ،پس
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اولی ق ضاوت نماید این خارج از محل بحص ا ست ،لیکن ان اذ آن واجب ا ست .و اما شهادت ّبینه بر
حکم او مقبول اسوووت و ان اذ آن بر حاکم دیهر واجب اسوووت .و همچنین اسوووت اگر با تواتر یا قرائن
قطعی یا اقرار دو طرف میاصمه ،به حکم حاکم علم پیدا کند.
ّ
ّ
مسییةلة  .۳الظاهر أن و فام حکم الحاکم أ نب ّی عن حکم الحاکم الثا ی فی الواقعة؛ین قطع الخصییومة حصییل بحکم
ُ
ّ
ّ
ّ
ایول،و و ما أ فذه وأمضیییاه الحاکم اآلخر لیجر یه الوالر واالمراء،وال أةر له بحسیییب الواقعة،فإن و فامه وعدم و فامه بعد
ّ
تمامیة موازین القضاء فی ّ
ایول سواء،ولیس له الحکم فی الواقعة لعدم علمه وعدم تحقق موازین القضاء عنده.
مسأله  3و ظاهر آن است که ان اذ حکم حاکم ،از حکم حاکم دومی در آن واقعه ،اجنبی می باشد؛ زیرا
قطع خصومت به حکم اولی حاصل شدا است و حاکم دیهر فقط آن را ان اذ و امضا نمودا است تا آن
ّ
که والت و امراء آن را اجرا نمایند و به ح سب واقعه ،اثری برای آن نی ست؛ زیرا ان اذ و عدم ان اذ او و
بعد از تام بودن موازین ق ضاوت در اول وووو م ساوی است .و دومی نمیتواند در آن واقعه حکم داشته
باشد ،زیرا علم ندارد و موازین قضاوت نزد او تحقق پیدا نکردا است.
ّ
ّ
ّ
مسةلة  .۴ال فرق فیما مکر اه بین حقوق اهّٰلل تعالی وحقوق الناس،والفی الثبوت بالب ّینة،فإن ال فام بها فیها محل ورکال
و ایربه عدمه.
ّ
مسوووأله  . 4در آنچه که ما ذکر کردیم بین حقوق خدای متعال و حقوق الناو فرقی نیسوووت ،مهر در
ثبوت به ّبینه؛ زیرا ان اذ با ّبینه در حقوق خدا محل اشکال است و اشبه عدم آن است.
مسةلة  .۵ال یعتبر فی واز رهادر الب ّینة وال فی قبولها هنا،غیر ما یعتبر فیهما فی سائر المقامات،فال یعتبر ورهادهما علی
حکمه وقضائه فی ّ
التحمل.
وکذا ال یعتبر فی قبول رهادتهما ورهادهما علی الحکم،وال حضورهما فی مجلس الخصومة وسماعهما رهادر
ّ
الشهود،بل المعتبر رهودهما:أن الحاکم حکم بذلک،بل یکفی علمهما بذلک.
مسأله  5و در جواز شهادت ّبینه و همچنین در قبول آن در اینجا ،غیر از آنچه که در آن ها در بقیه جاها
اعتبار دارد معتبر نمیباشوود ،پس اشووهاد وشوواهد گرفتنر آنها بر حکم قاضووی و قضوواوت

در تحمل

شهادت اعتبار ندارد .و همچنین در قبول شهادت آن ها ،اشهاد آنها بر حکم و همچنین حضور آنها
در مجلس خصووومت و شوونیدن آنها شووهادت شووهود را ،معتبر نیسووت؛ بلکه آنچه که اعتبار دارد این
است که شهادت دهند بر این که حاکم به آن حکم نمود ،بلکه علم آنها به حکم ک ایت میکند.
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ّ
الحکم،وسییمی المتحاکمین
مسییةلة  .۶قیل:ون لم یحضییر الشییاهدان الخصییومة،فحکی الحاکم لهما الواقعة وصییورر
ّ
ماض،وایریبه عدم القبول
بةسیمائهما وآبائهما وصیفاتهما ،وأریهدهما علی الحکم،فایولی القبول؛ین وخباره کحکمه ٍ
ّوال ّ
بضم عادل آخر.بل لو أ شة الحکم بعد ال شاء فی مجلس الخصومة،فجواز الشهادر بالحکم بنحو الطالق مشکل بل
ّ
ممنوع،والشییهادر بنحو التقیید-بة ه لم یکن و شییاء مجلس الخصییومة وال و شییاء الرافع لها -ائزر،لکن و فامه للحاکم
اآلخر مشکل بل ممنوع.
م سأله  . 6گ ته شدا است که اگر شاهدها در مجلس خ صومت حا ضر نبا شند پس حاکم برای آنها
واقعه و صورت حکم را حکایت کند و نام دو طرف خصومت و پدران و ص ات آنها را ذکر کند و آن دو
را بر حکم شاهد بهیرد ،پس بهتر ،قبول کردن آن ا ست؛ زیرا اخبار او مانند حکم

نافذ ا ست .ولی

اشووبه عدم قبول اسووت ،مهر به ضوومیمۀ عادل دیهر .بلکه اگر حکم را بعد از انشووا نمودن در مجلس
خصووومت ،ودوبارار انشووا نماید ،پس جواز شووهادت به حکم به صووورت مطلق ،مشووکل ،بلکه ممنوع
است .و شهادت به نحو تقیید وووو به این که این انشاء انشای مجلس خصومت و همچنین انشایی که
رافع خصومت باشد نبود و جایز میباشد؛ لیکن ان اذ آن برای حاکم دیهر مشکل ،بلکه ممنوع است.
مسةلة  .۷ال فرق-فی میع ما ّمر-بین أن یکون حکم الحاکم بین المتخاصمین مع حضورهما،وبین حکمه علی الغائب
ّ
ّ
ّ
فالتحمل فیهما و الشهادر وررائط القبول واحد،وال بد للشاهدین من حفظ میع خصوصیات
بعد وقامة المدعی الب ّینة،
ّ
ّ
ّ
المدعی و المدعی علیه بما یخر هما عن البهام،وحفظ المدعی به بخ صو صیاته المخر ة عن البهام،وحفظ ال شاهدین
وخصوصیاتهما کذلک فیما یحتاج ولیه،کالحکم علی الغائب وأ ّ ه علی ّ
حجته.
مسأله  . 7در تمام آنچه که گذشت فرقی بین این که حکم حاکم بین متیاصمین با حضور آنها باشد
و بین حکم او بر شووی غائب بعد از این که مدعی اقامۀ ّبینه نماید ،نیسووت؛ پس تحمل شووهادت در
آنها و شهادت و شرایط قبول یکی است و هر دو شاهد باید تمام خصوصیات مدعی و مدعیعلیه و به
طوری که آنها را از ابهام خارج نماید و و خصوصیات مدعی به را و که آن را از ابهام خارج کند و ح ظ
نمایند .و باید دو شاهد و خ صو صیات آنها به صورتی که از ابهام خارج شوند ،در هر مورد که نیاز به
ح ظ آن باشوود مانند حکم بر شووی

غائب که بر حجت خود باقی اسووت ومی تواند بعد از حضووور به

حق خود احتجاج نمایدر و ح ظ شود.
ّ ّ
م سةلة  .۸لو ا رتبه ایمر علی الحاکم الثا ی-لعدم ضبط ال شهود له ما یرفع به البهام-أوقف الحکم حتی یت ضق ایمر
ّ
بتذکرهما أو بشهادر غیرهما.
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م سأله  . 8اگر امر بر حاکم دومی م شتبه شود ،برای آن که شهود چیزی را که ابهام به سبب آن بر
طرف شوود ضوبط نکردا اند ،حکم را متوقد میکند تا با به یاد آمدن آنها یا به شوهادت غیر آنها امر
روشن شود.
مسیةلة  .۹لو تغ ّیرت حال الحاکم ّ
ایول بعد حکمه بموت أو نون،لم یقدح ملک فی العمل بحکمه وفی لزوم و فامه علی
ّ
ّ
حاکم آخر؛لو توقف اسییتیفاء الحق علیه.ولو تغ ّیرت بفسییق فقد یقال:لم یعمل بحکمه،أو یف ّص یل بین ظهور الفسییق قبل
ل
و فامه فلم یعمل أو بعده فیعمل،وایربه العمل مطلقا کسائر العوارض و واز و فامه أو و وبه.
مسأله  9و و اگر حال حاکم اول بعد از حکم او و و به علت مردن یا دیوانهی و و تغییر پیدا کند ،این تغییر در
عمل به حکم او و در لزوم ان اذ آن بر حاکم دیهر ووووو اگر ا ستی ای حق متوقد بر آن با شد ووووو ضرری
نمیرساند .و اگر حال او به سبب فسق تغییر پیدا کند گاهی گ ته می شود به حکم او عمل نمی شود یا
ت صیل دادا میشود بین این که آشکار شدن فسق او قبل از ان اذش باشد پس به آن عمل نمیشود،
ً
یا بعد از آن است پس به آن عمل می شود ،ولی عمل به آن مطلقا ووو مانند بقیۀ عوارض ووو و جواز ان اذ
آن یا وجوب ان اذ آن اشبه است.
ّ
ّ ّ
أقر المدعی علیه عند الحاکم الثا ی بة ه المحکوم علیه و هو المشهود علیه،ألزمه الحاکم.ولو أ کر،فإن
مسةلة  .۱۰لو
ّ
ُ
کا ل رهادر الشهود علی عینه لم یسمع منه والزم،وکذا لو کا ل علی وصف ال ینطبق والعلیه،وکذا فیما ینطبق علیه
ّ
ل
ّ
ادرا؛بحیث ال یعتنی باحتماله العقالء،وکان اال طباق علیه ّ
مما یطمةن به.و ون کان الوصف علی و ه قابل لال طباق
وال
ّ
المدعی وقامة الب ّینة بة ّ ه هو.ویحتمل فی هذه الصورر عدم ّ
صحة الحکم؛لکو ه
علی غیره وعلیه فالقول قوله بیمینه،وعلی
من قبیل القضاء بالمبهم.وفیه ّ
تةمل.
مسووأله  . 10اگر مدعیعلیه ،نزد حاکم دومی اقرار کند که محکوم علیه اسووت و علیه او شووهادت دادا
شوودا اسووت ،حاکم او را به آن ملزم مینماید .و اگر انکار نماید ،پس اگر شووهادت شووهود بر عین او
وشی

اور باشد ،از او مسموع نیست و ملزم به آن میشود و همچنین است اگر شهادت بر وص ی

باشد که منطبق نمیشود مهر بر او و همچنین است در وص ی که بر او منطبق است مهر به ندرت ،به
طوری که عق ء به آن احتمال ،اعتنا نمی کنند و انطباق بر او مورد اطمینان با شد و اگر و صد ،طوری
و بر مدعی ا ست که

با شد که بر غیر او و بر او قابل انطباق با شد ،پس قول ،قول او ا ست با ق سم
ّبینه اقامه نماید که محکوم علیه ،همین شووی میباشوود .و در این صووورت احتمال دادا میشووود که
حکم صحید نباشد؛ زیرا از قبیل قضاوت به مبهم است و در آن تأمل است.
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ّ
المقاصة
ال صل ال انی:فی
فصل دوم :در تقاص
ّ
المقاص یة مع عدم حود الطرف وال مماطلته وأدائه عند مطالبته.کما ال ورییکال فی
مسییةلة  .۱ال ورییکال فی عدم واز
ل
ل
ل
ّ
ّ
وازها وما کان له حق علی غیره من عین أو دین أو منفعة أو حق،وکان احدا أو مماطال.و ّأما وما کان منکرا العتقاد
ل
ّ
ّ
ّ
ّ
المقاصیییة وریییکال ،بل ایریییبه عدم الجواز.ولو کان غاصیییبا وأ کر
المحقیة،أو کان ال یدری محقیة المدعی،ففی واز
ّ
المقاصة.
لنسیا ه فالظاهر واز
مسأله  . 1در صورتی که طرف مقابل ،حق را انکار نکند و در پرداخت آن سهل انهاری ننماید و در وقت
مطالبه ادا نماید ،بدون اشکال تقاص جایز نیست؛ چنان که اگر دارای حقی بر دیهری و از قبیل عین یا
دین یا من عت یا حق ووووو با شد و او انکار یا مماطله نماید ،در جواز تقاص ،ا شکالی نمیبا شد .و اما اگر
منکر باشد به اعتقاد این که محق است یا محق بودن مدعی را نمیداند ،در جواز تقاص اشکال است،
ً
بلکه اشووبه عدم جواز اسووت .و اگر غاصووب باشوود و به خاطر فراموشووی انکار نماید ظاهرا تقاص جایز
است.
ّ
ّ
المقاصة من ماله،و ون
مسةلة  .۲وما کان له عین عند غیره؛فإن کان یمکن أخذها بال مشقة وال ارتکاب محذور فال یجوز
ل
ّ
المقاصیییة من ماله اآلخر،فإن کان من نس ماله از ایخذ بمقداره،و ون لم یکن از
لم یمکن أخذها منه أصیییال از
ایخذ بمقدار قیمته،و ون لم یمکن ّوالببیعه از بیعه وأخذ مقدار قیمة ماله ّ
ورد الزائد.
م سأله  . 2اگر عینی نزد دیهری دا شته با شد ،پس اگر گرفتن آن م شقت و ارتکاب محذوری ندا شته
ً
باشد و ممکن باشد ،تقاص از مال او جایز نمیباشد .و اگر گرفتن آن عین ،از او اص ممکن نباشد از
مال دیهر او تقاص جایز ا ست؛ پس اگر از جنس مال خودش با شد ،گرفتن به مقدار آن جایز ا ست و
اگر از جنس آن مال نباشد گرفتن به مقدار قیمت آن جایز میباشد .و اگر امکان نداشته باشد مهر به
و رد زیادی ،جایز است.

فروش آن ،فروش آن و برداشتن مقدار قیمت مال
ّل
ل
ّ
تقاصا بقدر قیمة
المقاصة من ماله المثلی وغیره،فهل یجوز له أخذ غیر المثلی
مسةلة  .۳لو کان المطلوب مثلیا وأمکن له
ل
ماله،أو یجب ایخذ من المثلی،وکذا لو أمکن ایخذ من نس ماله ومن مثلی آخر بمقدار قیمته؛ مثال:لو کان المطلوب
حنطة،وأمکنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته وأخذ مقدار من العدس بقدر قیمتها،فهل یجب االقتصیییار علی الحنطة أو
ل
ّ
التقاص مطلقا فیما وما لم یلزم منه بیع مال الغاصب وأخذ القیمة،ومع لزومه وومکان
از ایخذ من العدس؟ال یبعد واز
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ّ
التقاص بشیییء لم یلزم منه ملک،فایحول بل ایقوی االقتصییار علی ملک،بل ایحول االقتصییار علی أخذ نسییه مع
ّ
المکان بال مشقة ومحذور.
مسووأله  . 3اگر مطلوب ومال مورد تقاصر ،م لی باشوود و برای
باشووود ،آیا گرفتن غیر م لی به عنوان تقاص به مقدار قیمت مال

تقاص از مال م لی او و غیر آن ممکن
جایز اسوووت ،یا واجب اسوووت که از

و از م لی دیهر به مقدار قیمت

ممکن با شد

م لی بهیرد؟ و همچنین است اگر گرفتن از جنس مال
ً
م اگر مطلوب او گندم باشووود و گرفتن گندم از او به مقدار گندم خودش و گرفتن مقداری از عدو
به مقدار قیمت گندم ممکن باشوود ،آیا واجب اسووت که به گرفتن گندم اکت ا نماید ،یا گرفتن از عدو
ً
جایز اسوووت؟ بعید نیسوووت که تقاص مطلقا جایز باشووود؛ البته در جایی که الزمۀ تقاص ،فروختن مال
غا صب و گرفتن قیمت نبا شد و اگر الزمه اش این با شد و تقاص به چیزی ممکن با شد که الزمه اش

فروش آن نباشد ،احتیاو وواجبر بلکه اقوی اکت ا بر آن است ،بلکه احتیاو ومستحبر آن است که
به گرفتن جنس خودش و در صورتی که بدون مشقت و محذوری ممکن باشد و اکت ا کند.
ّ
ّ
التقاص،ولو أمکن ملک مع محذور-کالدخول فی داره بال وم ه أو ک سر
م سةلة  .۴لو أمکن أخذ ماله بم شقة فالظاهر واز
ّ
المقاصة ورکال.هذا وما از ارتکاب المحذور وأخذ ماله ولو ّ
أضر ملک بالغاصب.و ّأما مع عدم
قفله و حو ملک-ففی واز
ّ
ّ
المقاصة فی
التقاص من ماله ون قلنا بجواز
وازه-کما لو کان المطلوب منه غیر غاصب،وأ کر المال بعذر-فالظاهر واز

صورر ال کار لعذر.
مسووأله  . 4اگر گرفتن مال

ً
با مشووقت ممکن باشوود ظاهرا تقاص جایز اسووت .و اگر با محذوری مانند

دخول در خانۀ او بدون اذن او یا شووکسووتن ق ل او و مانند این ها ممکن باشوود ،در جواز تقاص اشووکال
اسووت .این در صووورتی اسووت که ارتکاب محذور و گرفتن مال

ولو این که این کار به غاصووب ضوورر

برسوواند ،جایز باشوود .و اما با جایز نبودن آن ،چنان که اگر مطلوب منه وشوویصووی که مال مورد تقاص
ً
نزد او استر ،غیر غاصب باشد و مال را به سبب عذری انکار نماید ،ظاهرا تقاص از مال او جایز است،
در صورتی که قائل شویم در صورت انکار به جهت عذر ،تقاص جایز میباشد.
ل
ّ ل
ل
ّ
المقاصیة من ماله و ون أمکن ایخذ منه بالر وع ولی
مسیةلة  .۵لو کان الحق دینا وکان المدیون احدا أو مماطال ،ازت
الحاکم.
مسووأله  . 5اگر حق ،دین باشوود و شووی

مدیون منکر یا مماطل وسووهل انهارر باشوود ،تقاص از مال او

جایز است ،اگرچه گرفتن از او با رجوع به حاکم ،ممکن باشد.
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ّ
ّ
ّ
التصیییرف فی ایز ید از،والزائد ی ّرد ولی المقت ّ منه،ولو تلف الزائد فی یده من غیر
مسیییةلة  .۶لو توقف أخذ حقه علی
وفرال وتفریط وال تةخیر فی ّرده لم یضمن.
مسووأله  . 6اگر گرفتن حق
صاحب

بر تصوورف در بیشووتر از آن ،متوقد باشوود جایز اسووت و مقدار زیادی به

برگرداندا می شود .و چنانچه مقدار زاید در دست تقاص کنندا بدون افراو و ت ریط و بدون

تأخیر در برگرداندن تلد شود ضامن نیست.
ّ
ّ
ّ
ّ
مسییةلة  .۷لو توقف أخذ حقه علی بیع مال المقت ّ منه از بیعه وصی ّیق ،ویجب ّرد الزائد من حقه،و ّأما لو لم یتوقف علی
ّ
مقاصة،و ّأما فی واز بیعه وأخذ قیمته ّ
حقه-فال ورکال فی واز أخذه ّ
مقاصة،أو واز
البیع-بةن کان قیمة المال بمقدار
بیعه وارتراء ریء من نس ماله ّةم أخذه ّ
مقاصة،ورکال ،وایربه عدم الجواز.
م سأله  . 7اگر گرفتن حق

متوقد با شد بر فروش مال ک سی که مورد تقاص واقع می شود فروش

آن جایز و صوووحید اسوووت و برگرداندن زیادا بر حق
نباشووود ،به این که قیمت مال به مقدار حق

 ،واجب میباشووود .و اما اگر متوقد بر فروش

باشووود ،در جواز گرفتن آن به عنوان تقاص ،اشوووکالی

نی ست .و اما در جواز فروش و گرفتن قیمت آن به عنوان تقاص یا جواز فروش آن و خریدن چیزی از
جنس مال سپس گرفتن آن به عنوان تقاص ،اشکال است و اشبه عدم جواز است.
ّ
ّ
حقه دی لنا علی عهدر المماطل فاقت ّ منه بمقداره برئل ّ
ممته،سییی ّیما وما کان
مسیییةلة  .۸ال وریییکال فی أن ما وما کان
ّ ل
تقاصیییا،وکذا فی ضیییمان القیمیات وما
المةخوم مثل ما علی عهدته،کما وما کان علیه مقدار من الحنطة فةخذ بمقدارها
ل
اقت ّ القیمة بمقدارها.و ّأما وما کان عی لنا فإن کا ل مثلیة واقت ّ مثلها فال یبعد حصییول المعاوضییة قهرا علی ّ
تةمل.و ّأما
ل
وما کا ل من القیمیات-کفرس مثال -واقت ّ بمقدار قیمتها،فهل کان الحکم کما مکر من المعاوضیییة القهریة،أو کان
ّ
االقتصیییاص بمنزلة بدل الحیلولة،فإما تمکن من العین از أخذها بل و ب ،وی جب عل یه ّرد ما أخذ،وکذا ی جب علی
الغاصب ّردها بعد االقتصاص وأخذ ماله؟فیه ورکال ّ
وتردد؛و ون ال یبعد ریان حکم بدل الحیلولة فیه.
از او تقاص

مسأله  8وووو در جایی که حق او ،دین بر عهدۀ شی مماطل باشد ،آنهاا به مقدار حق
ً
نماید ،بدون اشکال ّ
ذمۀ آن شی بری ء می شود ،میصوصا اگر چیز مأخوذ م ل همان باشد که بر
عهدۀ آن شی

ا ست .مانند این که مقداری گندم بر عهدۀ او با شد و به مقدار آن به عنوان تقاص

گرفته باشوود .و همچنین اسووت در ضوومان قیمی ها اگر به مقدار قیمت آن تقاص کند .و اما اگر عین
باشد ،پس اگر م لی باشد و م ل آن را تقاص کند بعید نیست که معاوضه به طور قهری حاصل شود با
تأملی که در آن است .و اما اگر از قیمی ها باشد وووو مانند اسب وووو و به مقدار قیمت آن تقاص کند ،آیا
حکم این ،همان است که ذکر شد وووو یعنی معاوضۀ قهری صورت گرفته وووو یا این که تقاص نمودن به
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منزلۀ بدل حیلوله اسووت که اگر متمکن از عین شووود ،گرفتن آن جایز ،بلکه واجب اسووت و آنچه را که
(به عنوان تقاص )گرفته است واجب است به او برگرداند و همچنین بر غاصب واجب است که بعد از
ّ
تقاص هم ،آن عین را برگرداند و مال را بهیرد؟ در آن اشووکال و تردد اسووت؛ اگرچه بعید نیسووت که
حکم بدل حیلوله در آن جاری باشد.
ّ
المقاصة من المال الذی عل عنده ودیعة علی کراهیة،وایحول عدمه.
مسةلة  .۹ایقوی واز
مسأله  . 9بنابر اقوی تقاص از مالی که به عنوان ودیعه نزد او گذاشته شدا با کراهت جایز است؛ ولی
احتیاو ومستحبر تقاص نکردن است.
ّ
ّ
ّ
المقاصة،فایحول
المقاصة فی صورر عدم علمه بالحق مشکل،فلو کان علیه دین واحتمل أداءه،یشکل
مسةلة  .۱۰واز
ّ
ّ
رفعه ولی الحاکم،کما أ ه مع هل المدیون مشکل ولو علم الدائن،بل ممنوع کما ّمر،فال بد من الرفع ولی الحاکم.
مسأله  10و جواز تقاص در صورتی که علم به حق ندارد ،مشکل است؛ پس اگر بر عهدۀ شیصی دینی
باشووود و احتمال بدهد که او ادا کردا ،تقاص اشوووکال دارد ،بنا بر این احتیاو وواجبر آن اسوووت که
مرافعه را نزد حاکم ببرد ،چنان که با جهل مدیون ولو این که طلبکار آن را بداند مشوووکل ،بلکه ممنوع
است ،چنان که گذشت؛ پس باید مرافعه را نزد حاکم ببرد.
ّ
ّ
ّ
التقاص و ون
التقاص من المال المشیییترک بین المدیون وغیره والبإمن ریییریکه،لکن لو أخذ وقع
مسیییةلة  .۱۱ال یجوز
ّ
ل
ل
ّ
أةم،فإما اقت ّ من المال المشاع،صار رریکا لذلک الشریک ون کان المال بقدر حقه أو أ ق منه،ووال صار رریکا مع
ّ
المدیون ورریکه،فهل یجوز له أخذ حقه ووفرازه بغیر ومن المدیون؟الظاهر وازه مع رضا الشریک.
مسوووأله  . 11تقاص از مالی که بین مدیون و غیر او مشوووترک اسوووت جایز نیسوووت ،مهر این که به اذن
شریک او با شد ،لیکن اگر بدون اذن واز آن مالر گرفت ،تقاص واقع شدا ا ست ،اگرچه گناا نمودا
اسووت ،پس اگر از مال مشوواع تقاص نمود ،با آن شووریک ،شووریک میشووود در صووورتی که آن مال به
مقدار حق یا کمتر از آن باشد وگرنه با مدیون و آن شریک ،شریک می شود ،پس آیا گرفتن حق
ً
برای او و افراز وجدا نمودنر آن بدون اذن مدیون جایز است؟ ظاهرا با رضایت شریک ،جایز است.
ّ
ّ
ّ
ّ
التقاص.وکذا لو ریییک فی أن
مسیییةلة  .۱۲لو کان له حق ومنعه الحیاء أو الخوف أو غیرهما من المطالبة،فال یجوز له
ّ
التقاص.
الغریم احد أو مماطل ال یجوز
مسووأله . 12اگر دارای حقی باشوود و حیا یا خوف یا غیر آنها از مطالبۀ آن جلوگیری کند ،تقاص برای
جایز نیست .و همچنین اگر شک کند که بدهکار ،منکر یا مماطل است ،تقاص جایز نمیباشد.
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التقاص من مال تعلق به حق الغیر،کحق الرها ة وحق الغرماء فی مال المحجور عل یه،وفی مال
مسیییةلة  .۱۳ال یجوز
الم ّیل الذی ال تفی ترکته بدیو ه.
مسأله  13و تقاص از مالی که حق دیهری به آن تعلق گرفته است مانند حق رهن و حق طلبکارها در مال
کسووی که محجور علیه واقع شوودا اسووت و در مال میت که ترکه اش وافی به دیون

نمیباشوود ،جایز

نیست.
ّ ّ
ل
ل
ّ
ّ
ّ
التقاص لولده الصیییغیر أو
التقاص والوما کان ول ّیا أو وکیال عن می الحق،فلألب
مسیییةلة  .۱۴ال یجوز لغیر می الحق
ل
المجنون أو السفیه فی مورد له الوالیة ،وللحاکم أیضا ملک فی مورد والیته.
مسووأله  . 14تقاص برای غیر صوواحب حق ،جایز نیسووت ،مهر این که ولی یا وکیل از طرف صوواحب حق
باشوود ،پس پدر حق دارد برای فرزند صووغیر یا دیوانه یا سوو یه
تقاص نماید و حاکم هم در مورد والیت

در موردی که دارای والیت اسووت،

همین حق را دارد.

ّ ّ
ل
ضا ّ
عما علیه مقا ّصة وما کان بقدره أو أقل،ووال
م سةلة  .۱۵وما کان للغریم الجاحد أو المماطل علیه دین ،از احت سابه عو
فبقدره وتبرأ ّ
ممته بمقداره.
مسووأله . 15اگر بدهکار منکر یا مماطل بر او دینی داشووته باشوود ،جایز اسووت که به عنوان تقاص ،آن را
عوض آنچه که بر او است وووو در صورتی که به اندازۀ آن یا کمتر باشد وووو حساب نماید وگرنه ،فقط به
همان اندازا میتواند و به مقدار آن ّ
ذمه اش بری ء میشود.
ّ
مسییییة لة  .۱۶لیس للفقراء و السییییادر الم ّ
قاصییییة من مال من عل یه الزکار أو الخمس أو فی ما له وال بإمن ال حاکم
ل
وقفا علی الجهات ّ
ّ
التقاص ّ
العامة أو
ممن علیه أو فی ماله حو ملک و حد أو ماطل.وکذا لو کان ریء
الشرعی،وللحاکم
ّ
تقاص لغیر الحاکم،و ّأما الحاکم فال وریییکال فی واز ّ
الکل یة ولیس لها متولّ ال یجوز ال ّ
مقاصییی ته منافع
العناوین
ٍ
ل
ل
ل
الوقف.وهل یجوز المقا ّصة بمقدار عینه وما کان الغا صب اهال أو مماطال؛ال یمکن أخذها منه و عل المةخوم وقفا علی
ل
ل
وقفا ّ
وترد ما عله وقفا ولی صاحبه
تلک العناوین؟و هان.وعلی الجواز لو ر ع عن الجحود و المماطلة،فهل تر ع العین
ل
ایول،والظاهر ّأن الوقف من منقطع اآلخر،فی ّ
ملکا للغا صب؟ایقوی هو ّ
صق ولی
أو بقی ملک علی الوقفیة و صار الوقف
زمان الر وع.
م سأله  . 16فقرا و سادات از مال ک سی که بر عهدۀ او زکات یا خمس است یا در مال او خمس و زکات
ه ست حق تقاص ندارند مهر به اذن حاکم شرع .و حاکم حق دارد از ک سی که مانند این ها بر عهدۀ
او است یا در مال او است و انکار یا مماطله مینماید ،تقاص کند .و همچنین اگر چیزی وقد بر جهات
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عمومی یا عناوین کلی باشد که متولی ندارند ،تقاص برای غیر حاکم جایز نمیباشد ،ولی بدون اشکال
برای حاکم جایز است که منافع وقد را تقاص نماید .و آیا تقاص به اندازۀ عین وقد وووو در صورتی که
غاصب جاهل یا مماطل باشد که گرفتن منافع از او ممکن نباشد و و وقد قراردادن آن بر این عناوین،
جایز است؟ دو وجه است و بنابر جایز بودن آن اگر از انکار و مماطله برگردد آیا آن عین ،به وقد بودن
برمی گردد و آنچه که وقد قرار دادا شدا ،به صاحب

برمی گردد یا این که آن عین به وق یت باقی

میماند و وقد ملک غاصب می شود؟ اقوی همان اول است ،ولی ظاهر آن است که این وقد از قبیل
وقد منقطع االخر است پس تا زمان رجوع صحید است.
ّ
ل
ّ
تتحقق المقا ّصة ّ
بمجرد الن ّیة بدون ایخذ و الت سلط علی مال الغریم .عم،یجوز احت ساب الدین تقا ّصا کما
م سةلة  .۱۷ال
ّ
ل
ّ ل
ّمر،فلو کان مال الغریم فی یده أو ید غیره،فنوی الغارم تملکه تقاصییا،ال یصیییر ملکا له،وکذا ال یجوز بیع ما بید الغیر منه
ّ
التقاص من الغریم.
بعنوان
مسووأله  . 17تقاص ،به مجرد قصوود ،بدون گرفتن و تسوولط بر مال بدهکار تحقق پیدا نمی کند ووووو البته
حساب نمودن دین به عنوان تقاص ،چنان که گذشت جایز میباشد و پس اگر مال شی

بدهکار در

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

دیهر ا ست به آن شی

 ،به عنوان تقاص از بدهکار،

جایز نیست.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التقاص ال یتوقف علی ومن الحاکم،وکذا لو توقف علی بی عه أو وفرازه یجوز کل ملک بال ومن
مسیییةلة  .۱۸الظاهر أن

الحاکم.

ً
مسأله  18و ظاهرا تقاص بر اذن حاکم توقد ندارد .و همچنین است اگر تقاص بر فروش یا افراز وجدا
نمودنر آن متوقد باشد ،همۀ این ها بدون اذن حاکم جایز است.
ل
ّ
المقاصة خطؤه فی دعواه،یجب علیه ّرد ما أخذه أو ّرد عوضه مثال أو قیمة لو تلف،وعلیه غرامة ما
مسةلة  .۱۹لو تب ّین بعد
ل
ّ
أ ّ
ضره؛من غیر فرق بین الخطة فی الحکم أو المو ضوع.ولو تب ّین أن ما أخذه کان ملکا لغیر الغریم،یجب ّرده أو ّرد عو ضه
لو تلف.
مسووأله  . 19اگر بعد از تقاص معلوم شووود که در دعوای

خطا نمودا اسووت ،واجب اسووت آنچه را که

گرفته یا عوض م لی یا قیمی آن را اگر تلد شدا با شد ،به او برگرداند و غرامت آنچه را که به او ضرر
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رساندا بر او میباشد .و در خطا ،بین حکم و موضوع فرقی نیست .و اگر معلوم شود آنچه را که گرفته
ملک غیر بدهکار است ،برگرداندن آن یا عوض آن و اگر تلد شدا باشد و واجب است.
ل
ّ
ّ
ّ
المقاصیییة من العین أو المنفعة أو الحق فی مقابل حقه من أ ّی وع کان،فلو کان المطلوب عینا،یجوز
مسیییةلة  .۲۰یجوز
ّ
ّ
التقاص من المنفعة وما عثر علیها أو الحق کذلک وبالعکس.
مسأله  . 20تقاص از عین یا من عت یا حق در مقابل حق

؛ از هر نوعی که باشد ،جایز است؛ پس اگر

مطلوب ومال مورد تقاصر عین با شد ،تقاص از من عت اگر بر آن د ست پیدا کند ،یا از حق در صورت
دست پیدا کردن بر آن ،جایز است و همین طور عکس آن.
ّ
ّ
ّ
ّ
التقاص وما لم یرفعه ولی الحاکم فحلفه،ووال فال یجوز بعد الحلف،ولو اقت ّ منه بعده لم یملکه.
مسةلة  .۲۱و ما یجوز
مسأله  21و وقتی تقاص جایز است که مرافعه را نزد حاکم نبردا باشد ،پس او را قسم دادا باشد وگرنه
تقاص بعد از قسم ،جایز نیست و اگر بعد از آن تقاص کند مالک آن نمیشود.
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
التقاص«:الل ُه ّم و ی آخذ هذا المال مکان مالی الذی أخذه ّمنی،وو ی لم آخذ الذی
سیییتحب أن یقول عند
مسیییةلة  .۲۲ی
ل
ل
أخذته خیا ة وال ظلما».وقیل:یجب ،و هو أحول.
مسوووأله  . 22در وقت تقاص مسوووتحب اسوووت که بهوید« :خدایا من این مال را جای مالم که او از من
گرفته است برمی دارم و من آنچه را که میگیرم از روی خیانت و ظلم نیست» .و بعضی گ ته اند که:
واجب است .و احتیاو ومستحبر همین است.
ل
ّ
ل
ل
التقاص منه بمقدار ّ
ّ
حصییته.وکذا وما کان دین مشییترکا
مسییةلة  .۲۳لو غصییب عینا مشییترکا بین رییریکین،فلکل منهما
ّ
ّ
التقاص بجنسییه أو بغیر نسییه،فإما کان علیه ألفان من زید،فمات وورةه ابنان،فإن حد حق
بینهما؛من غیر فرق بین
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أحدهما دون اآلخر،فال وریییکال فی أن له التقا ّص بمقدار حقه،و ون حد حقهما فالظاهر أ ه کذلک،فلکل منهما
ٍّ
ل
ّ
ّ
ّ
ّ
المقاصة لحق رریکه.
التقاص بمقدار حقه،ومع ایخذ ال یکون اآلخر رریکا،بل ال یجوز لکل
مسووأله  . 23اگر عینی را که بین دو شووریک ،مشووترک اسووت غصووب نماید ،هر یک از آن ها به اندازۀ
ّ
حصوه اش حق تقاص از او را دارد .و همچنین اسووت اگر دین مشووترکی بین آن ها باشوود ،بدون فرقی
بین تقاص به جنس آن یا به غیر آن جنس .پس اگر دو هزار از زید بر عهدۀ او باشد و بمیرد و دو پسر
از او ارث ببرند ،پس اگر حق یکی از آنها وووو نه دیهری وووو را انکار کند اشکالی در این نیست که او به
اندازۀ حق

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

را تقاص کند.

ّ
التقاص بین أقسییام الحقوق المالیة،فلو کان عنده وةیقة لدینه فغصییبها ،از له أخذ عین له
مسییةلة  .۲۴ال فرق فی واز
ّ
وةیقة لدینه وبیعها یخذ حقه فی مورده.وکذا ال فرق بین الدیون الحاصیلة من االقتراض أو الضیما ات أو الدیات ،فیجوز
ّ
ّ
المقاصة فی کلها.
مسوووأله  . 24در جواز تقاص بین اقسوووام حقوق مالی فرقی نیسوووت؛ پس اگر نزد او وطلبکارر وثیقهای
برای دین او وبدهکارر با شد پس او وبدهکارر آن را غ صب کند ،جایز ا ست که عینی از مال غا صب را
بهیرد تا وثیقه دین او وبدهکارر باشوود و جایز اسووت آن را ب روشوود جهت گرفتن حق

در موردی که

فروش وثیقه جایز اسووت .و همچنین بین دیونی که از قرض کردن یا ضوومانات یا دیات ،حاصوول شوودا
است فرقی نیست؛ پس تقاص در همۀ آن ها جایز میباشد.

→ برای عضویت در کانال تلهرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلهرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیهیری ص حه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازا ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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