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کتاب القضاء

مقدمه.
در این باب ما در مورد بیست وپنج موضوع، مبحث هایی را مطرح می کنیم که امکان دارد هریک 

از آنها تذکراتی را هم در پی داشته باشند. این بیست وپنج موضوع عبارتند از: 
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16- سوگند چگونه باید بیان شود؟

دو  و  مرد  شاهد  یک  با  که  مواردی   -17

قسم  یک  و  شاهد  یک  با  یا  و  زن  شاهد 

اثبات می شوند

18- مواردی که با یک شاهد و قسم اثبات 

نمی شوند.

قسم  بّینه،  بر  عالوه  مواردی،  چه  در   -19

هم الزم است؟

20- حاالت پنج گانه ی تعارض در اموال

21- تعریف تقسیم

22- آیا تقسیم، بیع است؟ چرا؟

واجب  سهم  تقسیم  مواردی  چه  در   -23

است؟

24- مهایاة چیست؟ و حکم آن چیست؟

است،  باطل  تقسیم  که  مواردی   -25

کدامند؟

 

1- تعریف قضاوت و استثنای وارد بر آن

الشرایط در عصر  2- شرایط فقیه جامع 

غیبت

3- آیا جایز است که با وجود فقیه جامع 

الشرایط، طرفین، دعوا را نزد یک حاکم 

ستمگر مطرح کنند؟

از  منصوب  قاضی  والیت  اثبات  راه   -4

طرف امام

امام  طرف  از  که  قاضی  آن  شرایط   -5

منصوب می شود و استثنای وارد بر آن

6- قاضی تحکیم 

بیت المال  از  می توانند  کسانی  چه   -7

روزی بخورند؟

طرفین  مورد  در  قاضی  بر  واجبات   -8

دعوا

9- قاضی ابتدا باید به دعوای کدام یک از 

طرفین دعوا گوش بدهد؟

10- محرمات بر قاضی

11- مدعی و منکر کیست؟

12- شرایط قبول ادعای مدعی و فرض 

عدم هریک از آنها



۱۳ کتاب القضاء

1-.تعریف.قضاوت.و.استثنای.وارد.بر.آن
الف ( تعریف  الحکم بین الناس

 قضاوت بر هر کسی که این شایستگی 
ترجمه

ه 
َ
الِحیَن ل  في َحقِّ الصّٰ

ً
اَیة

ٰ
ب( حکم  ُهَو ٰواِجٌب ِکف

را در خود می بیند واجب کفایی است.

ترجمه مگر در زمان حضور  اِئِبِه( 
ٰ
ْو ن

َ
ٰماِم علیه السالم أ ِ

ْ
 ال

ُ
ة
َ
ٰماِم )َوظیف ِ

ْ
ُه َمَع ُحُضوِر ال

َّ
ن
َ
 أ

ّٰ
استثنا  إل

امام که قضاوت وظیفه ی ایشان یا نایب ایشان است.

تذکر: اگر جز یک نفر، فرد دیگری نبود که شایستگی قضاوت را داشته باشد بر او واجب عینی می شود.

2-.شرایط.فقیه.جامع.الشرایط.در.عصر.غیبت
بلوغ

عقل

مرد بودن

ایمان

عدالت

حالل زاده بودن  إجماعًا

توانایی نوشتن

آزاد بودن

بینایی

توانایی سخن گفتن

حافظه ی قوی داشتن )غلبة  الذکر(

اجتهاد در احکام شرعیه

اجتهاد در اصول

علی األشهر

این شرایط عبارتند از: 

تذکر: اجتهاد در احکام و اصول با شش مقدمه  1- کالم 2- اصول 3- نحو 4- صرف 5- لغت عرب 

6- منطق و چهار اصول أربعه  1. کتاب 2. سنت 3. اجماع 4. دلیل عقل حاصل می شود.

3-.آیا.جایز.است.که.با.وجود.فقیهی.که.شرایط.الزمه.را.دارد،.دعوا.را.نزد.یک.
حاکم.ستمگر.ببرند؟

خیر، نه تنها جایز نیست؛ بلکه این عمل در نزد امامیه گناهی کبیره است. 
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مردم  بر  ترجمه  إلیه  الترافع  الناس  علی  وجب  الف( 

واجب است که دعوای خود را نزد او ببرند.

ترجمه نظر او را بپذیرند. ب( قبول قوله 

ترجمه هر حکمی را که در حل نزاع  ج( التزام حکمه 

صادر کرد، بپذیرند.

در واقع  إذا تحقق المفتی بهذالوصف 

 هنگامی که مفتی به شرایط 
ترجمه

یاد شده متصف شود.  

4-.راه.اثبات.والیت.قاضی.منصوب.از.طرف.امام.
دو راه برای اثبات این موضوع مشخص شده و هیچ راه دیگری مورد قبول نیست؛ 

 هرگاه 
ترجمه

ُهْم 
ُ
نِّ ِصْدق

َّ
ی الظ

َ
ِلُب َعل

ْ
ٰباُرَجٰماَعٍة ِبِه َیغ

ْ
یاِع َو ُهَو ِإخ

ِّ
الف( ِبالش

گروهی  خبری را بدهند که درستی حرف آنها بر گمان ما غلبه کند.

ترجمه یا با شهادت دو شاهد عادل  ٰواِحِد 
ْ
َیْثُبُت ِبال

ٰ
ْین َو ل

َ
هاَدِة َعْدل

َ
ْو ِبش

َ
ب( أ

ولی با یک شاهد اثبات نمی شود.

دو راه عبارتند از: 

نکته 1: شهادت دو نفر حتی اگر نزد حاکم هم نباشد، پذیرفته می شود.

نکته 2: والیت قاضی با، خطی که به امام منسوب است، هرچند از تزویر ایمن باشد و گفته خود شخص 

اثبات نمی شود.

5-.شرایط.آن.قاضی.که.از.طرف.امام.منصوب.می.شود.و.استثنای.وارد.بر.آن

الف(  کمال  بلوغ، عقل، حالل زاده بودن را هم شامل می شود.

ب( عدالت  ایمان را هم شامل می شود.

ج( اهلیت فتوا دادن

د( مرد بودن

ه( قدرت بر نوشتن

و( قدرت بر بینایی

شرایط 

 مورد اختالف است. که شهید ثانی قائل است، شاید بتوان غلبه 

1- حافظه ی قوی داشتن

2- الل نبودن

3- آزاد بودن

نکته: 3 شرط 

حافظه را داخل در کمال دانست.



۱۵ کتاب القضاء

ترجمه شرایط باال  ْحِکْیِم(  اِضي التَّ
َ
 ِفي ق

ّ
 )إل

ً
قا

َ
اضي ُمْطل

ٰ
ق
ْ
 ِفي ال

ٌ
ٰها ُمْعَتَبَرة

ُّ
ل
ُ
ٰراِئُط ک

َّ
استثنا  ٰهِذِه الش

باید در تمام قضات باشد مگر در قاضی تحکیم.

6-.قاضی.تحکیم
توضیح یعنی  ٰماِم علیه السالم  ِ

ْ
اٍض َمْنُصوٍب ِمْن ِقَبِل ال

ٰ
الف( َمَع ُوُجوِد ق

دعوا را طرفین با وجود قاضی منصوب از طرف امام به نزد دیگری ببرند.

توضیح در صورت زمان حضور امام چون مطلقًا در  ب( في ٰحاِل ُحُضوِرِه 

زمان غیبت رجوع به قاضی تحکیم جایز نیست.

توضیح قاضی مطلقًا چه َحَکم باشد و چه نباشد باید    
ً
اَن ُمْجَتِهدا

ٰ
ج( إْن ک

مجتهد باشد و إاّل حکم او نافذ نیست.

شرایط قاضی 

تحکیم 

تذکر 1: مصنف در دروس  قائلند که قاضی تحکیم هم باید تمامی شرایط سایر قضات راداشته باشد.

تذکر 2: محقق حّلی و عالمه حّلی و فرزندش  قائلند که در قاضی تحکیم هم باید تمامی شرایط باشد 

إاّل منصوب شدن از طرف امام.

تذکر 3: شهید ثانی قائل اند که تقریر سخن شهید اول در مورد قاضی تحکیم آن است که او باید تمامی 

شرایط را داشته باشد مگر تولیت

تذکر 4: حکم قاضی تحکیم در مورد طرفین نزاع نافذ است و بهترین اقوال هم عدم رضایت طرفین می باشد.

7-.چه.کسانی.می.توانند.از.بیت.المال.روزی.بخورند؟

1- قاضی، البته به شرط نیاز  القاضی مع الحاجة

ترجمه اذان گو ن 
ّ
2- المؤذ

ترجمه کسی که وظیفه اش تقسیم اموال شرکاء است. 3- القاسم 

4- الکاتب

5- معّلم قرآن و آداب

6- صاحب الدیوان  کسی که اسامی قضات و ... را در اختیار دارد.

7- والی بیت المال

افرادی مثل 

تذکر: قاضی در صورت نیاز، خواه قضاوت بر او متعین شده باشد و یا نشده باشد، می تواند از بیت المال روزی بخورد.
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ْیُرُه 
َ
 غ

ٌ
ٰهاِجَهة

َ
ْیَس ل

َ
ِم ل

ٰ
ْسال ِ

ْ
َحٍة ِمْن َمٰصاِلِح ال

َ
ٌل َمْصل

ُ
ُه ک

ُ
ِکَر، َبْل َمْصِرف

ُ
 فیَمْن ذ

ً
 ُمْنَحِصرا

ُ
ْیَس اِلْرِتٰزاق

َ
تذکر 2: ل

توضیح مصرف بیت المال فقط در موارد باال نیست بلکه به طور کلی در هر موردی که مصلحتی   

از مصالح مسلمانان باشد و راه دیگری هم برای جبران آنها نباشد می توان از بیت المال استفاده کرد.

8-.واجبات.بر.قاضی.در.مورد.طرفین.دعوا

 باید میان طرفین مساوات را رعایت کند.

* سالم کردن

* سخن گفتن

* نگاه کردن

* گشاده رویی

* انصاف

* قیام و یا نشستن در نزد آنها

* این واجبات عبارتند از آن که در 

تذکر: داشتن میل قلبی یکسان مطلقا )چه طرفین هر دو مسلمان باشند و چه نباشند( از طرف قاضی واجب نیست.

9-.قاضی.ابتدا.باید.به.دعوای.کدام.یک.از.طرفین.گوش.بدهد؟

1- کسی که زودتر شروع به طرح دعوی کند.

2- اگر هر دو با هم شروع کردند، دعوای کسی را گوش 

کند که در سمت راست طرف دیگر قرار دارد.

که  بگوید  آنها  به  می تواند  بودند،  ساکت  دو  هر  اگر   -3

را  نفر  یک  اگر  ولی  کند  صحبت  است  مدعی  هرکس 

مشخص کند کراهت دارد.

شرایطی ذکر شده که باید به ترتیب رعایت شود. 

10-.محرمات.بر.قاضی
1( گرفتن رشوه   که باید قاضی در صورت وجود مال، عین آن و 

در صورت تلف شدن مال، قیمت و یا مثل آن را به صاحب مال بدهد.

از  یکی  به  را،  دیگر  طرف  بر  شدن  پیروز  راه  تلقین    )2

طرفین یاد دادن.

 دو کار بر قاضی در ارتباط با     

طرفین یا غیر آن دو حرام است



۱۷ کتاب القضاء

تذکر 1: گرفتن رشوه بر گیرنده آن حرام است و حتی دادن آن هم بر دهنده اش حرام است مگر آنکه 

چاره ای جز دادن رشوه نداشته باشد که در آن صورت فقط گرفتن آن اشکال دارد.

تذکر 2: اگر حکمی که توسط رشوه داده می شود، حتی حق باشد یا باطل، حکم رشوه تغییر نمی کند.

ُم  حکم بر او واضح 
ْ
ُحک

ْ
1( اگر، َوَضَح ال

باشد.

ُه  صاحب حق 
َ
ِضيُّ ل

ْ
َمق

ْ
َتَمَسُه ال

ْ
2( اگر، ِال

از او بخواهد.

تذکر 3: در دو حالت قاضی باید حکم را سریعًا صادر کند. 

تذکر 4: ترغیب طرفین دعوا به صلح از جانب قاضی، مستحب است.

 ؛ اما در تمام حاالت

1- از صاحب حق بخواهد که از حقش بگذرد.

2- از صاحب حق بخواهد که دعوایش راباطل کند.

3- در هنگامی که قلبش مشغول است و

یا خشمگین و  گرسنه است حکم دهد.

4- وقتی ادرار دارد یا دردی دارد حکم دهد.

تذکر 3: بر قاضی مکروه است 

               حکم او نافذ است.

11-.مدعی.و.منکر.کیست؟

توضیح  1( المّدعی هوالذی ُیترک لو ترک الخصومة + )تعریف شهید اول( 

مدعی کسی است که اگر دعوا را رها کند، خودش هم رها می شود.

ترجمه سخن او مخالف اصل است. ْصَل 
َ ْ
اِلُف األ

ٰ
ُه ُیخ

ُ
ْول

َ
2( ق 

قیل      
ترجمه سخن او مخالف ظاهر است. اِهر 

ٰ
ظ

ْ
اِلُف ال

ٰ
ُه ُیخ

ُ
ْول

َ
3( ق

تعریف مدعی 

توضیح یعنی هر یک از سه مورد باال در اکثر موارد اگر مقابلش  َجمیِع  
ْ
تعریف منکر  مقابله ِفي ال

را فرض کنیم منکر می شود.

تذکر: عّلت این که در تعریف منکر گفتیم »در اکثر موارد« این است که گاهی اوقات دیده شده در مثالی 

در دو موضع مثاًل یکی مدعی است و دیگری منکر ولی در یک موضع دیگر جاها عوض شده است. 

پس باید به مثال ها کاماًل دقت شود. برای نمونه هرگاه زن و شوهر کافر هر دو مسلمان شوند، ولی مرد 

ادعا کند که هر دو با هم مسلمان شده اند و لذا نکاح برقرار است ولی زن ادعا کند که به ترتیب اسالم 

آورده اند، طبق تعریف اول و دوم، زن مدعی است و طبق تعریف سوم، مرد مدعی است
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12-.شرایط.قبول.ادعای.مدعی.و.فرض.عدم.هریک.از.آنها

1( ملزمة  تخلف از این شرط موجب می شود که دعوا 

مسموع نباشد.

2( معلومة  تخلف از این شرط دو قول را در برمی گیرد

الف( دعوا مسموع است )قول قوی تر( به 

دلیل اطالق ادله دال بر وجوب حکم.

ب(  دعوا مسموع نیست.

 

3( جازمة  تخلف از این شرط دو حالت دارد

آنها  به  علم  که  باشد  موضوعاتی  از  اگر  الف( 

سخت است مثل قتل، دعوا مسموع است.

ب( اگر از موضوعاتی باشد که علم به آنها آسان 

است مثل معامالت، دعوا مسموع نیست.

 

3 شرط برای قبول ادعای مدعی 

ذکر شده است 

شرط لزوم  مثل آنکه فرد ادعای وقفی را کند، در حالی که هنوز آن را قبض نکرده 

است، لذا در اینجا اصاًل عقد الزم نشده است یا هبه غیرمعوض.

شرط معلوم  مثاًل مدعی یک امر مجهول مثل فالن لباس یا ... را ادعا نکرده باشد 

بلکه یک امر معلوم را ادعا کرده باشد.

شرط جازمه  یعنی شخص به تحقق آن امر قطع داشته باشد و در واقع آن امر 

مورد شک برای او نباشد.

تذکرات 

13-.انواع.جواب.مدعی.علیه.در.مقابل.ادعایی.که.علیه.او.شده.است.
کمال به سه چیز است: 1- بلوغ 2- عقل )مطلقا( 3- رفع      1( اقرار  در صورت وجود کمال 

     حجر در مواردی که تصرف او جایز نیست.

     تذکر 1: اگر مدعی علیه اقرار کند، مدعی با وجود یک شرط می تواند از حاکم بخواهد که اقرار او را 

ب      بنویسد:
جوا

ع 
نوا

ا
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ترجمه خود حاکم مدعی علیه را بشناسد. ِتِه 
َ
1- َمَع َمْعرف

ترجمه دو نفر عادل شهادت  ِتِه 
َ
ْیِن ِبَمْعِرف

َ
ٰهاَدِة َعْدل

َ
ْو ش

َ
2- أ

دهند که مدعی علیه را می شناسند.

ظاهری  شکل  به  حاکم  ترجمه  ِتِه   یَّ
ِّ
ِبِحل ِتٰناِعِه 

ْ
اق ِو 

َ
أ  -3

مدعی علیه اکتفا کند.

این شرط به سه صورت می باشد   

 

نکته: اقرار مدعی علیه حتی اگر مدعی او را تصدیق کند ولی یک از سه شرط باال نباشد، کفایت نمی کند.  

با  ترجمه  ْمِرِه 
َ
أ ٰباِطِن  َعلٰی   

ً
ِلَعة ُمطَّ َنٍة  ِبَبیِّ فیِه  ُه 

ُ
ِصْدق َبَت 

َ
ث  -1

آوردن بّینه ای که از باطن کار مدعی علیه باخبر باشد، ادعایش را 

تأیید کنیم.

ترجمه خود مدعی، ادعای او را تصدیق کند. ْصِمِه 
َ
2- ِبَتْصدیِق خ

ترجمه اصل دعوی در امور مالی نباشد. ْیِرٰماٍل 
َ
ْعوٰی ِبغ ْصُل الدَّ

َ
3- أ

تذکر 2: اگر مدعی علیه بعد از اقرار،   

  ادعای تنگدستیکند برای اثبات 

تنگدستی او چند راه وجود دارد:  

حال در صورت وجود یکی از این سه راه، مدعی علیه قسم می خورد و او را تا زمانی که قدرت پیدا کند   

آزاد می کنند وااّل او را حبس می کنند تا از صدق گفتار او باخبر شوند.

تذکر 3: آیا بعد از آزادی مدعی علیه، می توان او را مجبور به کسب و تجارت کرد؟ خیر، آن هم با توجه   

ترجمه  ْیِن(  اِء الدَّ
ٰ
ْعُي َعلٰی َوف ْیِه السَّ

َ
ُهور َو ِإْن َوَجَب َعل

ْ
َمش

ْ
َب ِفي ال سُّ

َ
ک ُف التَّ

َّ
ل
َ
 ُیک

ٰ
به متن روبه رو: )ل

یعنی بنا بر قول مشهور، کسب و تجارت بر او واجب نیست. البته او باید سعی خود را برای اداء دین بکند.

1( البینة

2( تصدیق الغریم
تذکر 4: اگر اصل دعوی مالی باشد، فقط با دو امر اثبات می شود.   

حالت اول: حاکم علم دارد که حق با مدعی است، لذا به 

علم خودش عمل می کند.

حالت دوم: مدعی بّینه ندارد و لذا از مدعی علیه می خواهد 

که قسم بخورد.

حالت سوم: مدعی بّینه دارد و می خواهد بّینه اش را بیاورد.

2( إنکار  خودش سه حالت دارد   

 

تذکر: المراد بعلمه هنا العلم الخاص و هو الّطالع الجازم، ل بمثل وجود خّطه به إذا لم یذکر الواقعة و إن أمن   

ترجمه مراد از علم قاضی، علم خاص می باشد و آن یعنی اطالع  صددرصد نه آنکه واقعه و  التزویر 

رویداد در ذهنش نباشد و بخواهد براساس دستخط خود حکم دهد هرچند از جعل هم ایمن مانده باشد.
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14-.حاالت.منکر.در.قسم.خوردن

نمی تواند  ترجمه حاکم،  ِفِه 
ٰ

ِبِإْحال ٰحاِکُم 
ْ
ال ُع  َیَتَبرَّ

ٰ
ل الف( 

خودش مدعی علیه را مجبور به قسم خوردن کند.

ترجمه  ٰحاِکِم 
ْ
ال ِن 

ْ
ِإذ ُدوِن  ِمْن  ریُم 

َ
غ
ْ
ال ِبِه  َیْسَتِقلُّ 

ٰ
ل ب( 

شخص مدعی هم، بدون اذن حاکم نمی تواند، مدعی علیه را 

مجبور به قسم خوردن کند.

اواًل: در مورد قسم دادن مدعی علیه 

به دو نکته باید توجه کرد: 

ثانیًا: حاالت منکر،  

1( دعوا ساقط می شود

ْن 
َ
ترجمه تقاص ممکن نخواهد بود مگر أ ُتُه  اصَّ

ٰ
2(  َحُرَم ُمق

ترجمه مگر آنکه منکر، بعد از  ِلَک  
ٰ
َسُه َبْعَد ذ

ْ
ف
َ
ُمْنِکُر ن

ْ
َب ال

َّ
ذ

َ
ُیک

قسم خوردن خودش را تکذیب کند.

ترجمه بعد از قسم خوردن  عي َبْعَدُه  ُمدَّ
ْ
 ِمَن ال

ُ
َنة َبیِّ

ْ
3( لُتْسَمُع ال

مدعی علیه، دیگر آوردن بّینه توسط مدعی فایده ای  ندارد.

الف( قسم    

می خورد و 

لذا سه نتیجه

در پی دارد

به  البته  عی رد می کند   ُمدَّ به  را  ب( مدعی علیه قسم نمی خورد ولی آن 

نتیجه در صورت امتناع مّدعی از قسم  شرطی که دعوای او قاطعانه باشد 

خوردن دعوی ساقط می شود.

ترجمه نه تنها منکر قسم   
ً
ْیضا

َ
أ َیمیُن 

ْ
ال ُردَّ  َیمیِن َو 

ْ
ال ُمْنِکُر َعِن 

ْ
ال َل 

َ
ک

َ
ن ِإْن  ج( َو 

نمی خورد بلکه قسم را هم متوجه مّدعی نمی کند، که این هم یک نتیجه را دارد 

َیمیَن« 
ْ
 َو َرَدْدُت ال

ً
اِکال

ٰ
ُتِک ن

ْ
 َجَعل

ّٰ
َت، َو ِإل

ْ
ف
َ
ُمْنِکِر: »ِإْن َحل

ْ
ٰحاِکُم ِلل

ْ
وَل ال

ُ
ْن َیق

َ
 َبْعَد أ

ترجمه بعد از آنکه حاکم به منکر بگوید که اگر قسم نخوری تو را از نکول کنندگان 

قرار می دهم  و قسم را متوجه مدعی می کنم.  لذا قسم متوجه مدعی می شود.

پس از آنکه قسم   

متوجه او می شود. 

 باشد، قسم متوجه او نمی شود.

1( ولی یتیم

یا

2( وصی میت

تذکر 1: اگر مدعی 

. قائلند که اگر مدعی قسم نخورد هم، برعلیه منکر،  تذکر 2: شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ صدوق 

حکم می شود.



۲۱ کتاب القضاء

15-.حال.اگر.اصاًل.قبل.از.آنکه.مدعی.از.مدعی.علیه.بخواهد.که.قسم.بخورد،.به.

.حاکم.می.تواند.به.او.گوشزد.کند.که.تو.می.توانی. حاکم.بگوید.که.من.بّینه.دارم.
بّینه.را.بیاوری.و.یا.مدعی.علیه.را.قسم.دهی.

ترجمه یا حاکم علم به عدالت آنها دارد که حکم می دهد.  
َ
ة
َ
َعٰدال

ْ
ٰحاِکُم ال

ْ
الف( َعَرَف ال

ترجمه یا حاکم علم به فسق دارد که دعوی را رها می کند.  ِفْسَق 
ْ
ب( إْن َعَرَف ال

ترجمه بر حاکم واجب نیست که تزکیه بینه را مطالبه کند.  ول یطلب التزکیة 

ترجمه یا حاکم جهل دارد که در آن صورت  ِاْسَتْزکٰی  ٰها 
َ
ج( إْن َجِهَل ٰحال

عی  یعنی  از مدعی می خواهد که تزکیه آن شهود را اثبات کند. ُمدَّ
ْ
ال

ترجمه اگر حاکم شک داشته باشد مستحب است  ُهوِد 
َّ

ٰحاِکُم ِبالش
ْ
د( إْن ِإْرٰتاَب ال

آن ها را از هم جدا کند و در مورد مکان و زمان دعوی از آنها سؤال بپرسد.

حال در صورت      

  آوردن بّینه چند 

حالت پیش می آید

ترجمه مدعی حق ندارد که مدعی علیه را مجبور کند  ه إلزامه بکفیل للغریم و لمالزمته 
َ
نکته: لیس ل

که برای او کفیل بگیرد و یا التزام )با هم بودن( را از او درخواست کند

یعنی  تذکر 1: اگر منکر برای اثبات فسق بّینه مّدعی از حاکم مهلت بخواهد، حاکم   ثالثة أیام  

به او سه روز مهلت می دهد.

تذکر 2: در صورت علم به عادل بودن بّینه، حاکم بعد از درخواست مدعی، حکم را صادر می کند.

تذکر 3: پنج امر به عنوان محرمات در هنگامی که مدعی، بّینه را حاضر ساخته اگر از قاضی سر بزند.

توضیح یعنی حاکم حق ندارد با مداخله در شهادت یا  اِهَد 
ّٰ

ْن ُیَتْعِتَع الش
َ
الف( أ

افزودن کالمی، شاهد را به تردید بیندازد. 

نکته: یتعتع در کالم به معنای تردید و دو دل بودن در سخن می باشد.

توضیح کالمی بیاورد که شهادت شهود را کامل کند. َبُه 
َّ
ْن َیَتَعق

َ
ب( أ

توضیح شاهد را تشویق به شهادت کند. اَمِة 
ٰ
ق ِ

ْ
َبُه ِفي ال

ِّ
ْو ُیَرغ

َ
ج(  أ

توضیح شاهد را از دادن شهادت منصرف و بی میل کند. َف 
َّ
ْو َتَوق

َ
َدُه ل ْو ُیَزهِّ

َ
د( أ

توضیح حق ندارد بدهکار را از  ِه َتٰعالٰی 
ِّ
 في َحق

ّٰ
ٰراِر إل

ْ
ق ِ

ْ
ریِم َعِن ال

َ
غ
ْ
َیِقُف َعْزَم ال

ٰ
و( ل

اقرارش متوقف و منصرف کند إاّل در اموری که مربوط به خداوند است.

حرام است 

سومین جواب مدعی علیه، بعد از آنکه علیه او ادعایی شده است  سکوت که خود دالیلی
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ٍة  اگر به خاطر آفت باشد، حاکم باید از دالیل و اشارات، به جواب علم پیدا کند.
َ
اَن ِلف

ٰ
ِإْن ک

َ
الف( ف

  اگر به
ً
اَن ِعنادا

ٰ
ب( ِإْن ک

ترجمه او را حبس می کند تا جواب بدهد. ی ُیجیَب  ُحِبَس َحتّٰ

ترجمه  بعد از  ْیِه 
َ
َجٰواِب َعل

ْ
وِل َبْعَد َعْرِض ال

ُ
ک ْیِه ِبالنُّ

َ
َم َعل

ُ
ْوَیْحک

َ
أ

آنکه از او خواسته شود که جواب دهد، حکم به نکول می شود.

 خاطر دشمنی باشد  یا 

دارد 

نکته: قول شهید ثانی آن است که در صورت ِعناد، زندانی کردن بهتر است.

16-.سوگند.چگونه.باید.بیان.شود؟
سوگند فقط به لفظ جالله ی خداوند و اسماء خاص او منعقد می شود.

نکته: در مورد سوگند، فرقی ندارد که سوگند خورنده مسلمان باشد و یا کافر، در هر دو حالت، سوگند 

فقط با نام جالله خداوند و اسماء خاص، واقع می شود.

تذکر 1: مستحب است که سوگند از لحاظ زمان مثل ایام عید و مکان مثل محراب مساجد، مسجدالحرام 

ترجمه مگر در حقوق  ْطِع  
َ
ق
ْ
ٰماُل َعْن ِنٰصاِب ال

ْ
َص ال

ُ
ْن َیْنق

َ
و عبارات غلیظ باشد إاّل در یک مورد  أ

مالی ای که از نصاب قطع دست که یک چهارم دینار است، کمتر باشد. 

ترجمه برای منکر کافی است که قسم  تذکر 2: یکفی الحلف علی نفی االستحقاق و إن اُجاب فی إنکاره باألخص 

بخورد که مدعی مستحق گرفتن چیزی از او نیست، هرچند که با عبارتی اخص از )نفی استحقاق( جواب داده باشد.

1( بر فعل خودش

2( بر ترک فعل خودش

3( بر فعل دیگری

تذکر 3: در 3 مورد شخص باید قاطعانه قسم بخورد 


و در یک مورد هم باید بر نفی علم خودش قسم بخورد  عدم فعل دیگری

17-.مواردی.که.با.یک.شاهد.مرد.و.دو.شاهد.زن.و.یا.یک.شاهد.و.قسم.اثبات.می.شوند:
الف( کلیه ی امور مالی و یا آنچه که مقصود از آنها مال است، مثل قرض، دین، غصب

ب(  عقود معاوضه ای، مثل بیع و صلح و اجاره و هبه به شرط عوض

ج( جنایت موجب دیه، مثل خطا و عمدخطا و قتل پسر توسط پدر و قتل عبد توسط 

حّر و کافر توسط مسلمان 

ة  زخمی که به درون شکم می رود.
َ
 َو ٰجاِیف

ً
د( شکستن استخوان و ِإْن کاَن َعْمدا

ة  زخمی که موجب 
َّ
ُموَمة  زخمی که به فرق سر فرو می رود. َو ِمْنِقل

ْ
و( َمأ

جابه جا شدن استخوان می شود.

این موارد عبارتند از 
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