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 : سخن مولف

آنچه در مطالعه متون فقه اهمیت دارد، دست یابی به ترجمه واژه به واژه و در همان حال بیان  

ن  که  آنجا  از  است،  مفاهیم  دقیق  قضائیه کننده  قوه  وکالی  آزمون  در  فقه  متون  درس    قش 

کتاب   که  منابعی  به  مراجعه  و  توجه  با  شده  تالش  کتاب  این  در  است  مهم  بسیار 

و در کنار آن    »تحریرالوسیله« را شرح نموده اند، ترجمه ای قابل درک از این کتاب ارائه شود

برای هر مسئله پرسش های چهارگزینه ای مطرح شود تا مطلب به طور کامل تفهیم شود. با 

 این کتاب کمک مؤثری در راه پیروزی داوطلبین در این آزمون نماید.   امید به اینکه مطالعه

         

 صدیقه گلستان رو 

 99بهار                  
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 كتاب الوكالةتحرير الوسيلة؛ فصل اول: 

 ول: كتاب الوكالةا

 و هي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته، أو إرجاع تَمِشيةِ أمر من األمور إليه له حالها، 

و هي عقد يحتاج إلى إيجاب بكل ما دل على هذا المقصود، كقوله وكلتك أو أنت وكيلي في 

بل الظاهر كفاية قوله: بع داري قاصدا به التفويض المذكور فيه، و  كذا أو فوضته إليك و نحوها،

قبول بكل ما دل على الرضا به، بل الظاهر أنه يكفي فيه فعلُ ما وُ كِلَ فيه بعد اإليجاب، بل 

 األقوى وقوعها بالمعاطاة بأن سّلم إليه متاعا ليبيعه فتسلّمه لذلك،

و الرضا بما فيها من طرف الوكيل و إن تأخر  بل ال يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل

 وصولها إليه مدة، فال يعتبر فيها المواالة بين إيجابها و قبولها، 

أنا وكيلك في بيع »و بالجملة يتسع األمر فيها بما ال يتسع في غيرها، حتى أنه لو قال الوكيل: 

 ئر العقود.صح و َتمَّ و إن لم نكتف بمثله في سا« نعم»مستفهما فقال: « دارك

سپردن كارى به دیگرى است تا آن را در حال حیاتش، برایش انجام دهد؛ یا راه انداختن « وكالت»

امرى از امور را براى او در حال حیاتش، به او ارجاع دهد. و وكالت عقدى است كه به ایجاب احتیاج 

تو وكیل منى در »یا « م به تووكالت داد»دارد به هر لفظى كه داللت بر این مقصود نماید مانند قول او 

ام را خانه»و مانند اینها. بلكه ظاهر آن است سخن او: « به تو واگذار كردم فروش آن را»یا ...« این 

در حالى كه قصدش این باشد كه به او امر فروش خانه سپرده شود برای ایجاب عقد كفایت « بفروش

ر رضایت به آن بنماید، بلكه ظاهر آن است كه انجام كند و به قبول احتیاج دارد با هر چیزى كه داللت ب

كند؛ بلكه اقوى آن است كه دادن آنچه كه به او وكالت داده شده، بعد از ایجاب، برای قبول، كفایت مى

شود، به این صورت كه كاالیى را براى فروش به او بدهد و او به خاطر آن، آن وكالت با معاطات واقع مى

 را تحویل بگیرد.

ه بعید نیست كه وكالت تحقق پیدا كند با نوشتن از طرف موّكل و رضایت به آنچه در آن هست از بلك

طرف وكیل اگر چه وصول آن نوشته مدتى به تأخیر بیفتد؛ پس مواالت بین ایجاب و قبول آن معتبر 

 نیست.

یل به طور خالصه، امر در وكالت توسعه دارد به حدّى كه در غیر وكالت نیست، حتى اینكه اگر وك

صحیح « بلى»پس جواب بگوید: « ات من وكیل تو هستم؟آیا در فروش خانه»استفهام و پرسشی بگوید: 

 است اگر چه مثل آن را در سایر عقود كافى ندانیم.
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 . آيا وكالت به صورت معاطات محقق محقق مي شود؟ مشاوران1

 صحت وكالت معاطاتی است. الف( وكالت معاطاتی نافذ نیست.                  ب( اقوی

 ج( وكالت معاطاتی واقع نمی شود.                د( احتیاط در ترک چنین وكالتی است.

 گزینه ب درست است.

اين عبارت درباره عقد وكالت با كدام گزينه  "المواالة بين ايجابها و قبولها فيها  ...............". 2

 كامل مي شود؟

 ب( یبطُلُ                    ج( یَصبُ                د( ال یُعتَبَرُ              الف( یُعتَبَرُ         

 گزینه د درست است.

 . كدام گزينه صحيح است؟3

 الف( وكالت احتیاج به ایجاب به لفظی دارد كه صریح در عقد وكالت باشد و بدون آن واقع نمی شود.

 مورد وكالت به عنوان قبول كافی نیست.ب( قبول وكالت باید لفظی باشد و انجام كار 

 ج( تحقق عقد وكالت با كتابت و نگارش ایجاب از سوی موكل بعید نیست.

 د( اگر وكیل از موكل بپرسد كه وكیل تو هستم و موكل تأیید كند برای انشای عقد كفایت نمی كند.

 گزینه ج درست است.

كدام يك عبارت را كامل مي  ٌل له ............. در تعريف وكالت: هي تفويض االمر الي الغير ليعم4َ

 كند؟ 

 د( مشروط بوفاتِهِ   ج( بعد ایجاب                   الف( حال حیاتِهِ                  ب( بعد مَماته            

 گزینه الف درست است.

 . در وقوع وكالت كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟5

 ب و قبول كافی نیست.            ب( بین ایجاب و قبول مواالت شرط نیست.الف( توالی عرفی بین ایجا

 ج( به صرف ایجاب وكالت محقق می شود.                    د( مواالت بین ایجاب و قبول شرط است.

 گزینه ب درست است.

كدام گزينه در  ُمستَفهِما، فقال: نعم. صَح و تمَّ « أنا وكيلَُك في بيع دارِكَ». لو قاَل الوكيل: 6

 اين باره صحيح است؟

 الف( اگر وكیل برای فهمیدن به موكل بگوید: من وكیلت هستم و او قبول كند، صحیح است.

 ب( وكالت با هر ایجابی واقع نمی شود و باید صریح باشد.

 ج( اگر كسی به دیگری بگوید خانه ام را بفروش به قصد تفویض كار به او، وكالت محقق می شود.

 اگر وكیل بپرسد: من وكیل تو در فروش خانه ات هستم و موكل بگوید: بله. صحیح است.د( 

 گزینه د درست است.
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ء كقوله التنجيز بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شي 1يشترط فيها على اأَلحوَط 1مسألة 

كقوله أنت مثال إذا قدم زيد أو أهَلَ هالل الشهر وكلتك في كذا، نعم ال بأس بتعليق متعلقها 

 إذا قدم زيد أو وكلتُك في شِراءِ كذا في وقت كذا. وكيلي في أن تبيعَ داري

یعنى معلق نكردن اصل وكالت بر چیزى، مانند قول او  احتیاطا در وكالت تنجیز شرط است -1مسألۀ 

علق كردن ولى م«. نمایماگر زید آمد یا اگر هالل اول ماه دیده شد تو را در این كار وكیل مى»مثال: 

ام را در صورتى كه زید تو وكیل منى در اینكه خانه»متعلق وكالت اشكالى ندارد. مانند این كه بگوید: 

 «.وكالت دادم به تو در خریدن فالن چیز در وقت فالن موقع»یا « بیاید بفروشى

 . كدام گزينه در ايجاب عقد وكالت صحيح نيست؟ 7

ذا قدِم زید.               ب( بِع داری قاصداً به التفویض المذكور الف( أنتَ وكیلی فی أن تبیعَ داری، إ

 فیه 

 ج( وكَلتُکَ فی شراء كذا فی وقت كذا                            د( إذا أهل هالل الشهر وكَلتُکَ فی كذا

 گزینه د درست است.

نه صحيح است؟ كدام گزي« و يصح تعليق التصرف مع ...... الوكالة ». با توجه به عبارت 8

 مشاوران

  .الف( بأن یقول: وكلتک فی كذا و ال تتصرف الّا بعد شهر

 ب( بأن یقول: وكلتک فی كذا، اِن جاء زیدٌ.

   ج( بأن یقول: وكلتک فی كذا، بُِقدوم المسافر.

 ج( بأن یقول: وكلتکَ فی كذا، بطلوع الشمس.

 گزینه الف درست است.

 ر وكالت شرط است:. يشترط فيها ................. د9

 ب( تنجیز عقد                الف( تعلیق عقد

 د( تعلیق عقد و متعلق عقد   ج( تصریح در صیغه عقد 

 گزینه ب درست است.

 

  

                                                           
 علی االحوط یعنی به احتیاط نزدیک تر است كه این كار انجام شود.. 1 
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يشترط في كُل من الموكل و الوكيل البلوغ و العقل و القصد و االختيار، فال يَصحُ  2مسألة 

المكره، نعم ال يشترط البلوغ في الوكيل في مجرد  التوكيل و ال التوكُل من الصبي و المجنون و

 إجراء العقد على األقرب، فيصح توكيله فيه إذا كان مميزا مراعيا للشرائط، 

و يشترط في الموكل كونه جائز التصرف فيما و كل فيه، فال يصح توكيل المحجور عليه لسفه 

 أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطالق، 

إيقاعه جائزا له و لو بالتسبيب، فال يصح منه التوكيل في عقد النكاح أو ابتياع و أن يكون 

الصيد إن كان محرما، و في الوكيل كونه متمكنا عقال و شرعا من مباشرة ما توكل فيه، فال 

 تصح وكالة المحرم فيما ال يجوز له كابتياع الصيد و إمساكه و إيقاع عقد النكاح.

، پس وكیل نمودن و وكل و وكیل، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط استدر هر یک از م -2مسألۀ 

وكیل شدن بچه و دیوانه و مكرَه )مجبور( صحیح نیست البته فقط در اجراى عقد، بلوغ در وكیل بنابر 

شرط نیست، پس وكیل نمودن بچه در اجراى عقد، صحیح است در صورتى كه ممیّز بوده و  2اقرب

 .شرایط را مراعات كند

محجور گرفتن دهد، تصرفش در آن جایز باشد؛ پس وكیل و در موكّل شرط است كه در آنچه وكالت مى

پولى )ورشكستگى( در آنچه كه در آن محجور شده صحیح نیست بر خالف علیه به خاطر سفاهت یا بى

 تواند دیگرى را وكیل كند. آنچه در آن محجور نشده مانند طالق كه مى

 شخص گرفتن، جایز باشد، پس وكیل 3برایش و لو به تسبیبمورد وكالت ساختن شرط است كه واقع 

ن و در وكیل شرط است كه تمكُم باشد صحیح نیست حرِدر عقد نكاح یا خریدن شكار در صورتى كه مُ

عقلى و شرعى داشته باشد كه خودش در آنچه كه وكالت پیدا كرده انجام دهد پس وكیل شدن محرم 

باشد مانند خریدن شكار و نگاهدارى آن و واقع ساختن محرم جایز نیست صحیح نمىدر آنچه كه براى 

 عقد نكاح.

 .كدام يك در عقد وكالت در وكيل و موكل شرط نيست؟ 10

 الف( بلوغ و عقل                     ب( عدم اضطرار                   ج( اختیار                  د( قصد 

 گزینه ب درست است.

 . ال يُِصحُّ التوكيل و التوكُّل ِمن ........11

 ب( الصبی و المضطر و المكرَه                                                    الف( الصبی و المجنون و المكرَه        

 حجورد( من المجنون و الم                                   ج( المجنون و المحجور و المكرَه         

 گزینه الف درست است.

 

                                                           
 ست.علی االقرب یعنی چند دیدگاه وجود دارد، اما بنابر دیدگاهی كه به واقع نزدیک تر ا. 2 

 . یعنی به واسطه، صحیح باشد، محرم خودش نمی تواند عقد نكاح كند، پس نمی تواند در این مورد وكیل بگیرد.3 
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 . در كدام مورد وكالت به صورت صحيح و نافذ واقع مي شود؟12

 ب( وكیل بر اصل عقد وكالت اكراه شود.                         الف( موكل بر اصل عقد وكالت اكراه شود.

 ل جنون قبول وكالت كند.د( وكیل در حا                              ج( موكل بر متعلق وكالت اكراه شود.

 گزینه ج درست است.

 . وكالت صغير در عقد وكالت:13

 ب( می تواند وكیل یا موكل باشد.                                           الف( مطلقا صحیح است.

 كیل باشد.د( فقط در اجرای عقد می تواند و                                    ج( فقط می تواند موكل باشد.

 گزینه د درست است.

 . كدام گزينه صحيح است ؟ مشاوران14

 الف( یصح توكیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما فیه.

 ب( ال تصح وكالۀ المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممن ال حجر علیه.

 ج( ال یصح توكیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما فیه 

 ال یصح توكیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما ال حجر علیهما فیهد( 

 گزینه ج درست است.

 . كدام گزينه صحيح است؟ )مشاوران(15

 الف( سفیه می تواند در امور مالی و غیر مالی خود، دیگری را وكیل خود سازد.

 ب( سفیه فقط در امور غیر مالی خود، می تواند دیگری را وكیل خود سازد.

اگر فردی به فروش اتومبیل خود اكراه شد، به دلیل فقدان اختیار نمی تواند فروش خودرو مزبور را ج( 

 به دیگری وكالت بدهد.

 د( سفیه نمی تواند در امور مالی و غیر مالی دیگران وكالت نماید.

 گزینه ب درست است.

 . آيا قدرت وكيل بر انجام كار مورد وكالت شرط است؟ مشاوران16

 درت وكیل بر انجام آن شرط است.                 الف( ق

 ب( اگر وقوع آن شرعاً ممكن باشد، قدرت شرط نیست.

 ج( قدرت بالفعل بر انجام مورد وكالت شرط است.        

 د( قدرت شرط صحت است.

 گزینه الف درست است.

 . آيا انتخاب مفلس به عنوان وكيل صحيح است؟ مشاوران17

 ب( باطل است.                            مالی صحیح نیست.  الف( در امور غیر 

 د( وكالت وی در انعقاد عقود صحیح نیست.                                                   ج( صحیح است.  
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 گزینه ج درست است.

 . كدام وكالت صحيح است؟18

 ب( وكالت محرم در خرید شكار.                             الف( وكالت شخص مُحرِم در نكاح

 د( وكیل گرفتن محجور برای طالق                             ج( وكیل گرفتن محجور برای بیع

 گزینه د درست است.

 . كدام وكالت در امور مالي صحيح است؟19

 الف( وكیل و موكل محجور باشند.                         

 موكل محجور است. ب( وكیل ورشكسته نیست اما

 ج( وكیل ورشكسته است اما موكل محجور نیست.    

 د( وكیل و موكل ورشكسته باشند.

 گزینه ج درست است.

 

 -بل و المرتد و إن كان عن فطرة ال يشترط في الوكيل اإلسالم، فتصح وكالة الكافر 3مسألة 

لمصحف لكافر و كاستيفاء حق عن المسلم و الكافر إال فيما ال يصح وقوعه من الكافر كابتياع ا

 من المسلم أو مخاصمة معه و إن كان ذلك لمسلم.

 -بلكه مرتد اگر چه فطرى باشد -، پس وكیل شدن كافرشرط نیست كه وكیل مسلمان باشد -3مسألۀ 

كافر صحیح نیست، مانند  سوی از طرف مسلمان و كافر صحیح است مگر در موردى كه وقوع آن از

اى با او اگر چه كریم( براى كافر و مانند استیفاى حقى از مسلمان یا مخاصمهخریدن مصحف )قرآن 

 براى مسلمان باشد.

 . ال يشترط في الوكيل ...........20

 الف( بلوغ                   ب( االسالم                      ج( القصد               د( االیجاب و القبول 

 گزینه ب درست است.

 يك از وكالت هاي زير صحيح است؟. كدام 21

                الف( وكالت كافر برای خرید مصحف برای كافر

 ب( وكالت كافر برای استیفای حقی از مسلمان 

                                           ج( وكالت مرتد فطری 

 د( وكالت كافر در مخاصمه با یک مسلمان

 گزینه ج درست است.
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 القول في اليمينفصل دوم: 

 خبارما يقع تأكيدا و تحقيقا لالِ -األول و يطلق عليها الحلف و القسم، و هي ثالثة أقسام:

 ماضيا أو حاال أو استقباال.ء بوقوع شي

 : كتاب یمین و نذر و اقسام آنها

 شود و آن سه قسم است:و بر آن حلف و قسم اطالق مى یمین

در گذشته یا  آن است كه جهت تأكید و تحقیق خبر دادن به وقوع چیزىیمین تأكید و تحقیق:  -اول

 حال یا در آینده واقع می شود.

ما يقرن به الطلب و السؤال يقصد بها حث المسئول على إنجاح  يمين المناشدة و هي -الثاني

 «.أسألك باللّه أن تفعل كذا»المقصود كقول السائل 

است و آن قسمى است كه طلب و درخواست با آن همراه است و منظور از آن  «مناشده»قسم  -دوم

ن درخواست سخاست مانند  درخواست كنندهبر برآوردن مقصود  تحریک شخص مورد درخواست،

 «.را فالن كاركنم از تو به خدا كه انجام بدهى مى درخواست»كننده كه بگوید: 

و تحقيقا لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه  يمين العقد و هي ما يقع تأكيدا -الثالث

د القسم في اآلتي، كقوله و اللّه ألصومن أو ألتركن شرب الدخان مثال ال إشكال في أنه ال ينعق

ء سوى اإلثم فيما كان كاذبا في إخباره عن عمد، و كذا ال ينعقد األول، و ال يترتب عليه شي

ء من إثم أو كفارة ال على الحالف في إحالفه، و ال على القسم الثاني، و ال يترتب عليه شي

د المحلوف عليه في حنثه و عدم إنجاح مسئوله، و أما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عن

 .اجتماع الشرائط اآلتية، و يجب برّه و الوفاء به، و يحرم حنثه، و يترتب على حنثه الكفارة

آنچه كه بنابر آن  شود به جهت تأكید و تحقیقیمین عقد است و آن قسمى است كه واقع مى -سوم

قسم به خدا »و: اسخن گذاشته و التزام به آن پیدا كرده از انجام دادن امرى یا ترک آن در آینده مانند 

 «. كنممصرف و كشیدن دخانیات را مثال ترک مى»یا « گیرمالبته روزه مى

شود، اشكالى نیست و چیزى بر آن مترتب منعقد نمى )یمین تحقیق و تأكید( در اینكه قسم اول

شود و شود غیر از گناه در جایى كه عمدا اخبارش دروغ باشد، و همچنین قسم دوم منعقد نمىنمى

شخص مورد »خورنده در سوگندش و نه بر محلوف علیه نه بر قسم -ى بر آن از گناه یا كفارهچیز

شود، و اما قسم مترتب نمى -او درخواستدر مخالفت او و بر نیاوردن « درخواست و قسم داده شده

شود و اطاعت و وفاى به آن واجب است و سوم همان است كه با اجتماع شرایط آتیه، منعقد مى

 شود.و مخالفت آن، كفاره مترتب مى )شكستن( نثباشد و بر حِفت آن حرام مىمخال

 و يطلق عليها الحلف و القسم و هي ... أقسام. يمين. القول في ال1

 الف( أربعۀ                 ب( خمسۀ                 ج( ثالثۀ                     د( تسعۀ

 گزینه ج درست است.
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يقرن به الطلب و السئوال يقصد بها حث المسئول علي إنجاح  و هي ما --------.2

 المقصود: 

 الف( حلف                 ب( یمین التأكید           ج( یمین العقد               د( یمین المناشدۀ 

 گزینه د درست است.

رًا و تركه في و هي ما يقع تأكيداً و تحقيقًا لما بني عليه و التزم به مِن ايقاع أم -------.3

 اآلتي.

 الف( یمین العقد         ب( یمین المناشدۀ           ج( یمین التأكید             د( یمین التحقیق    

 گزینه الف درست است.

 نام دارد. -------اين سوگند  "تو را به خدا سوگند مي دهم كه حقيقت را بگويي". 4

 د             ج( سوگند تحقیق           د( سوگند مطلقالف( سوگند مناشده           ب( سوگند عق

 گزینه الف درست است.

 نام اين سوگند كدام است؟ "به خدا سوگند مي خورم كه ديگر سيگار نكشم ".5

 الف( سوگند تحقیق           ب( سوگند مناشده           ج( سوگند عقد             د( سوگند تأكید

 گزینه ج درست است.

كدام يك از اقسام قسم واقع مي شود و وفا به آن واجب است و حنث سوگند جايز . 6

 نيست؟

 الف( یمین مناشده              ب( یمین تأكید و تحقیق         ج( یمین عقد            د( مطلق یمین

 گزینه ج درست است.

 نام اين سوگند چيست؟  "به خدا سوگند مي خورم كه زيد سارق است ".7

 ف( سوگند تأكید و تحقیق                ب( سوگند مناشده              ال

 د( سوگند تحلیف                        ج( سوگند عقد        

 گزینه الف درست است.

 . قسمي كه براي تأكيد و تحقيق است و براي خبر دادن از وقوع چيزي است: 8

 ست.الف( منعقد می شد و وفا كردن به آن واجب ا

 ب( منعقد می شود و شكستن آن حرام است.

 ج( منعقد نمی شود و اما وفا به آن الزم است.

  د( منعقد نمی شود و اگر كسی عمداً دروغ بگوید گناه كرده است. 

 گزینه د درست است.
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الينعقد القسم المناشده و اليترتب عليه شيء مِن إثم أو كفارة ال علي الحالف في إحالفه  ". 9

طبق اين جمله كدام گزينه صحيح  "علي المحلوف عليه في حنثه و عدم إنجاح مسئوله و ال 

 است؟

 الف( قسم مناشده واقع نمی شود اما موجب گناه است.

 ب( قسم مناشده منعقد نمی شود و موجب گناه و كفاره نیست.

 ج( قسم مناشده واقع نمی شود و حنث قسم دارد.

 جب گناه و كفاره است.د( قسم مناشده منعقد می شود و مو

 گزینه ب درست است.

 (98كدام مورد با عبارت زير منطبق است؟ )مشاوران . 10

و تحقيقا لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في  يمين العقد و هي ما يقع تأكيدا»

 «اآلتي

 تكب نخواهد شد.الف( جواد در دادگاه سوگند می خورد كه مرتكب سرقت نشده و در آینده نیز مر

 ب( احمد سوگند می خورد كه در آینده به هیچ وجه از كشور خارج نشود.

 ج( محسن سوگند می خورد كه منزل خود را به كریم نفروخته است و نخواهد فروخت.

د( حمید سوگند می خورد كه خودروی خود را به محمود اجاره داده استو ملتزم به آثار عقد اجاره 

 خواهد بود.

 ب درست است. گزینه

ء بوقوع شي ما يقع تأكيدا و تحقيقا لالِخبار»در تعريف يمين تحقيق و تأكيد آمده است: . 11

 كدام گزينه در تكميل آن درست است؟......« 

 الف( ماضیا أو حاال أو استقباال.                     ب( ماضیا                      ج( آتیه                د( حاال

 ینه الف درست است.گز

و تحقيقا لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه  يمين العقد و هي ما يقع تأكيدا. 12

....... 

 ج( فی الحال               د( فی الماضی أو االتی  الف( فی الماضی                ب( فی اآلتی              

 گزینه ب درست است.

 

اليمين إال باللفظ أو ما يقوم مقامه كاشارة األخرس و ال تنعقد بالكتابة على  : ال تنعقد1مسألة 

 األقوى، و الظاهر أنه ال يعتبر فيها العربية خصوصا في متعلقاتها.

و بنابر  ؛ مانند اشاره اللجاى آن بنشیندبه شود مگر به لفظ یا چیزى كه قسم منعقد نمى -1مسألۀ 

 شرط نیست خصوصا در متعلقات قسم.و ظاهرا عربى در آن  شوداقوى به نوشتن منعقد نمى
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  . كدام گزينه صحيح است؟13

 الف( ال تنعقد الیمین إلّا بالكتابۀ                                ب( تنعقد الیمین بالكتابۀ 

 ها العربیهج( ال تنعقد الیمن الّا باللفظ                                      د( یعتبر فی

 گزینه ج درست است.

إما بذكر اسمه العلمي  : ال تنعقد اليمين إال إذا كان المقسم به هو اللّه جل شأنه2مسألة 

المختص به كلفظ الجاللة، و يلحق به ما ال يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر األوصاف و 

بصار، و الذي نفسي األفعال المختصة به التي ال يشاركه فيها غيره كقوله: و مقلب القلوب و األ

بيده، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة و أشباه ذلك، أو بذكر األوصاف و األفعال المشتركة التي 

تطلق عليه تعالى و على غيره لكن الغالب إطالقها عليه بحيث ينصرف عند اإلطالق إليه تعالى 

نصرف إليه كالموجود و الحيّ و كالربّ و الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم، و ال تنعقد بما ال ي

 السميع و البصير و القادر و إن نوى بها الحلف بذاته المقدسة على إشكال، فال يترك االحتياط.

یا به ذكر  شود مگر اینكه آنچه به آن قسم خورده شده خدا جلّ شأنه باشدقسم منعقد نمى -2مسألۀ 

و ملحق به آن است آنچه بر غیر او اطالق « اللّه»له باشد مانند لفظ جالم او كه مختص به او مىلَاسم عَ

باشد كه غیر او در آن با او شریک مى اهللشود مانند رحمان. یا به ذكر اوصاف و افعال مختص به نمى

آن »و « و آن كسى كه جانم به دست او است»، «و مقلب القلوب و االبصار»باشد مانند قول او: نمى

اى كه بر اینها یا به ذكر اوصاف و افعال مشتركه مانندو « سان را آفریدهرا شكافت و ان دانهكسى كه 

شود به طورى كه در وقت اطالق، شود لیكن غالبا بر او اطالق مىخداى تعالى و بر غیر او اطالق مى

)پدیدآورنده به طور جدا و بدون سابقه  شود مانند ربّ و خالق و بارىمنصرف به خداى تعالى مى

موجود و حّى و سمیع و بصیر و مانند ندارد اهلل آنچه كه انصراف به  قسم باازق و رحیم. و و ر خلقت(

شود اگر چه به آنها نیّت قسم به ذات مقدس خدا را داشته باشد؛ البته اشكال دارد پس قادر، منعقد نمى

 احتیاط ترک نشود.

 . قسم به كدام يك از موارد زير واقع نمي شود؟14

 ب( اوصاف خاص اهلل         خاص اهلل    الف( اسامی علم

 د( اسامی كه منصرف به اهلل نیست.     ج( اسامی منصرف به اهلل    

 گزینه د درست است.

 . قسم به كدام مورد واقع مي شود؟15

 الف( مقلب القلوب            ب( سمیع              ج( قادر                   د( حی و موجود

 ت است.گزینه الف درس

 اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اهلل جل شأنه  -------. 16

 الف( تنعقد                   ب( ال تنعقد               ج( تبطل                د( یقع
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 كتاب اإلقرارفصل سوم: 

الذي هو االخبار الجازم بحق الزم على المخبر أو بما يستتبع حقا أو حكما عليه، أو بنفي حق 

له أو ما يستتبعه كقوله: له أو لك عليّ كذا، أو عندي أو في ذمتي كذا، أو هذا الذي في يدي 

كذا، أو سرقت أو زنيت و نحو ذلك مما يستتبع القصاص أو لفالن، أو اني جنيت على فالن ب

الحد الشرعي، أو ليس لي على فالن حق، أو أن ما أتلفه فالن ليس مني و ما أشبه ذلك بأي 

لغة كان، بل يصح إقرار العربي بالعجمي و بالعكس، و الهندي بالتركي و بالعكس إذا كان عالما 

معتبر فيه الجزم بمعنى عدم إظهار الترديد و عدم الجزم بمعنى ما تلفظ به في تلك اللغة، و ال

 أظن أو أحتمل أن لك عليّ كذا ليس إقرارا. به، فلو قال:

 كتاب اقرار

یا به چیزى كه حقى یا حكمى را « اقراركننده»عهده ، خبر دادن قاطعى است به حق الزمى بر «اقرار»

براى »او:  سخنزى كه نفى حق را در پى دارد، مانند او در پى دارد یا به نفى حقى براى او یا چی علیه بر

این كه در دستم »یا «. نزد من یا در ذمۀ من چنین است»یا «. من چنین استعهده او یا براى تو بر 

و «. زنا كردم»یا «. دزدى كردم»یا «. بر فالنى چنین جنایتى ایجاد كردم»یا «. است مال فالنى است

آنچه »یا «. من بر دیگرى حقى ندارم»كه قصاص یا حد شرعى آور است. یا مانند اینها از چیزهایى است 

و آنچه كه شباهت به اینها دارد و به هر لغتى كه باشد بلكه اقرار «. را كه فالنى تلف كرد مال من نیست

شخص عرب به عجمى و بر عكس و شخص هندى به تركى و بر عكس در صورتى كه عالم باشد به 

است كه قطع داشته باشد به  شرطآن تلفظ نموده، در آن لغت، صحیح است. و معناى آنچه كه به 

دهم كه برم یا احتمال مىگمان مى»معناى اینكه اظهار تردید و عدم قطع به آن ننماید پس اگر بگوید: 

 «.شودتو بر من چنین چیزى دارى، اقرار نمى

يستتبع حقاً أو حكماً عليه أو بنفي  الذي هو اإلخبار الجازم بحق الزم علي المخبر أو بما ". 1

 اين عبارت تعريف كدام است؟ "حق له أو ما يستتبعه

 الف( یمین                    ب( اقرار                ج( اقرار معلق                    د( شهادت

 گزینه ب درست است.

       . كدام گزينه درباره اقرار صحيح است؟2

 ب( اقرار باید جزمی باشد.                          زبان عربی باشد.  الف( اقرار باید به

 د( اقرار به صورت ظن و گمان هم واقع می شود.               ج( اقرار به صورت نفی حق واقع نمی شود.

 گزینه ب درست است.
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على االخبار : يعتبر في صحة اإلقرار بل في حقيقته و أخذ المقر بإقراره كونه داال 1مسألة 

أو الظهور، فان احتمل إرادة غيره احتماال يخل بظهوره عند أهل المحاورة لم  المزبور بالصراحة

يصح، و تشخيص ذلك راجع إلى العرف و أهل اللسان كسائر التكلمات العادية، فكل كالم و لو 

نفسه من  أو سلب حق عن لخصوصية مقام يفهم منه أهل اللسان أنه قد أخبر بثبوت حق عليه

غير ترديد كان إقرارا، و إن لم يفهم منه ذلك من جهة تطرق االحتمال الموجب للترديد و 

 اإلجمال لم يكن إقرارا.

 به یا صراحت به كه است شرط اقرار مقر گرفتن و آن حقیقت در بلكه اقرار صحت در -1 مسألۀ

 طورى به نموده اراده را آن غیر هك شود داده احتمال اگر پس بنماید، مذكور خباراِ بر داللت ظهورش

 اهل و عرف به راجع آن تشخیص و. نیست صحیح كند،مى وارد اخالل آن ظهور به محاوره، اهل نزد كه

 -شرایط زمان و مكانی به خاطر لو و -كه كالمى هر پس مردم، عادى هاىصحبت سایر مانند است انزب

 دهد،مى خبر تردید بدون خودش از حقى سلب یا مقر بر حقى ثبوت به كه بفهمند اقرار از زبان اهل

 و تردید موجب ی كهاحتمال كه جهت این از نشود فهمیده آن از اخبارى چنین اگر و. باشدمى اقرار

 .باشدنمى اقرار كند، پیدا راه آن در باشد اجمال

 . اقرار به كدام صورت واقع نمي شود؟ 3

 اللت كند.           ب( ظهور كالم د   الف( به تصریح          

 د( مجمل و غیر ظاهر باشد.   ج( نص در اقرار باشد.   

 گزینه د درست است.

كلُ كالٍم و لو لِخصوصية مقام يفهم منه اهل اللسان أنهُ َقد أخبرَ ثبوت حقِ عليه أو سلب . 4

 حقٍ عن نفسه ِمن غيرِ ترديدٍ كان .......

 ج( اقرار            د( بینه            الف( شهادت               ب( یمین      

 گزینه ج درست است.

يعتبر في صحة اإلقرار بل في حقيقته و أخذ المقر باقراره كونه دااًل علي االخبار المزبور . »5

 درباره اين عبارت كدام گزينه صحيح است؟ « بالصراحَة أو الظهور.

 مالک تشخیص عرف است. الف( در صحت اقرار ، صراحت یا ظهور كالم شرط است و

 ب( در صحت اقرار ، صراحت یا ظهور كالم شرط است و مالک تشخیص دستور شرع است.

 ج( در صحت اقرار، اخذ صریح اقرار از مقر است و ظهور كافی نیست.

 د( در صحت اقرار ، حقیقت گویی و بیان صریح یا ظاهر حقیقت شرط است.

 گزینه الف درست است.
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  كتاب الشهاداتصل چهارم: ف

 و هي أمور:  القول في صفات الشهود

البلوغ، فال اعتبار بشهادة الصبي غير المميز مطلقا و ال بشهادة المميز في غير القتل و  -األول

لجرح، و ال بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر، و أما لو بلغ عشرا و شهد بالجراح و القتل ففيه ا

 تردد، نعم ال إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبية مطلقا.

 صفات شهود كتاب شهادات

بلوغ است؛ پس شهادت بچه غیر ممیّز مطلقا و همچنین شهادت بچّۀ ممیّز در غیر  -است: اول چیز چند

و اما  كه به ده سال نرسد، اعتبار ندارددر صورتى قتل و جرح در  ممیزقتل و جرح و همچنین شهادت 

اگر به سنّ ده سال برسد و به جرح و قتل شهادت بدهد، در آن تردد است. ولى اشكالى در عدم اعتبار 

 شهادت دختر بچه مطلقا نیست.

 

اري منه حال جنونه و أما حال عقله و العقل، فال تقبل شهادة المجنون حتى األدو -الثاني

سالمته فتقبل منه إذا علم الحاكم باالبتالء و االمتحان حضور ذهنه و كمال فطنته، و إال لم 

تقبل، و يلحق به في عدم القبول من غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله، و 

ما يشهدون به، فالالزم االعراض عن في مثل ذلك يجب االستظهار على الحاكم حتى يستثبت 

 شهادتهم إال في األمور الجلية التي يعلم بعدم سهوهم و نسيانهم و غلطهم في التحمل و النقل

و اّما در حال عقل و  شودت؛ پس شهادت دیوانه حتى ادوارى در حال دیوانگى قبول نمىعقل اس -دوم

ه آزمایش و امتحان به حضور ذهن و كمال هوش شود در صورتى كه حاكم از راسالمتش از او قبول مى

ابله و نادان شود. و كسى كه سهو یا نسیان یا غفلت بر او غالب است یا او علم پیدا كند وگرنه قبول نمى

، بر حاكم واجب است كه چنین مواردیباشد و در ، در عدم قبول شهادتش، به دیوانه ملحق مىاست

اند تثبیت نماید؛ پس الزم است كه از شهادت آنها به آن شهادت داده استظهار نماید تا آنچه را كه آنها

داند آنها در تحمل و نقل آنها سهو و فراموشى و اشتباه اعراض شود مگر در امور واضحى كه مى

 اند.نكرده
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االيمان، فال تقبل شهادة غير المؤمن فضال عن غير المسلم مطلقا على مؤمن أو غيره  -الثالث

نعم تقبل شهادة الذمي العدل في دينه في الوصية بالمال إذا لم يوجد من عدول  أو لهما،

المسلمين من يشهد بها، و ال يعتبر كون الموصي في غربة، فلو كان في وطنه و لم يوجد 

عدول المسلمين تقبل شهادة الذمي فيها، و ال يلحق بالذمي الفاسق من أهل االيمان، و هل 

ؤمن إذا كان عدال في مذهبه؟ ال يبعد ذلك، و تقبل شهادة المؤمن يلحق به المسلم غير الم

الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل، و ال تقبل شهادة الحربي مطلقا، و هل 

 تقبل شهادة كل ملة على ملتهم؟ به رواية، و عمل بها الشيخ قدس سره.

 علیهمطلقا بر -رسد به غیر مسلمان تا چه -است؛ پس شهادت غیر مؤمن )شیعه بودن( ایمان -سوم

شود؛ البته شهادت ذمى كه در دینش عادل است در مؤمن یا غیر او یا براى هر دوى آنها قبول نمى

نیست شرط شود، در صورتى كه مسلمان عادلى نباشد كه به آن شهادت دهد. و وصیت مالى قبول مى

عادلى پیدا نشود شهادت ذمى در آن  كه موصى در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان

)شهادت فاسق مطلقا مورد قبول  شودشود. و فاسق از اهل ایمان به ذمى ملحق نمىوصیت قبول مى

شود؟ در صورتى كه در مذهبش عادل باشد به او ملحق مى )اهل سنت( و آیا مسلمان غیر مؤمن نیست(

شود. و شهادت ردم، از همۀ ملل قبول مىشرایط بر تمام م این بعید نیست. و شهادت مؤمن جامع

شود؟ روایتى در آن هست و شود. و آیا شهادت هر ملتى بر ملتشان قبول مىحربى مطلقا قبول نمى

 شیخ قدّس سرّه به آن عمل نموده است.

العدالة، و هي الملكة الرادعة عن معصية اللّه تعالى، فال تقبل شهادة الفاسق، و هو  -الرابع

كبيرة أو المصر على الصغيرة، بل المرتكب للصغيرة على األحوط إن لم يكن المرتكب لل

 األقوى، فال تقبل شهادة مرتكب الصغيرة إال مع التوبة و ظهور العدالة.

 دارد. پس شهادت فاسقاى است كه از معصیت خداى متعال بازمىعدالت است؛ و آن ملكه -چهارم

بلكه مرتكب گناه صغیره  -یره یا مصرّ بر گناه صغیره استمرتكب گناه كب و فاسق یعنی -قبول نیست 

شود مگر با توبه و هم، بنابر احوط اگر اقوى نباشد. بنابراین، شهادت مرتكب گناه صغیره قبول نمى

 ظهور عدالت.

ء من أصول العقائد، بل ال تقبل شهادة من أنكر : ال تقبل شهادة كل مخالف في شي1مسألة 

كمن أنكر الصالة أو الحج أو نحوهما و إن قلنا بعدم كفره إن كان لشبهة، و  ضروريا من اإلسالم،

 تقبل شهادة المخالف في الفروع و إن خالف اإلجماع لشبهة.

شود. بلكه شهادت كسى مخالف است قبول نمى اصول دینشهادت هر كسى كه در چیزى از  -1مسألۀ 

كسى كه نماز یا حج یا مانند اینها را انكار نماید؛ باشد، مانند شود، قبول نمى 8كه منكر ضرورى اسالم

                                                           
 ضروری اسالم یعنی فروع دین مورد اتفاق همه مسلمین.. 8 
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باشد. و شهادت كسى كه مخالفت در فروع دارد كافر نمى -در صورتى كه به شبهه باشد -اگر چه بگوییم

 باشد اگر چه به شبهه، مخالف اجماع باشد.قبول مى

ف إال إذا تاب، و حد : ال تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة أو إقرار المقذو2مسألة 

توبته أن يكذّب نفسه عند من قذف عنده أو عند جمع من المسلمين أو عندهما، و إن كان 

 صادقا واقعا يورّي في تكذيبه نفسه، فإذا كذّب نفسه و تاب تقبل شهادته إذا صلح.

قذف قرار گرفته  یا اقرار كسى كه مورد )بر وقوع زنا یا لواط( لعان یا بینه بدونشهادت قاذف،  -2مسألۀ 

اش این است كه نزد كسى كه نزد او قذف ، مگر وقتى كه توبه نماید، و حدّ توبهقبول نیست 9،است

نموده یا نزد گروهى از مسلمین یا نزد هر دوى آنها خودش را تكذیب نماید. و اگر در واقع صادق باشد 

نمود در صورتى كه صالحیت پیدا  در تكذیب خودش، توریه نماید؛ پس اگر خود را تكذیب كرد و توبه

 كند شهادتش قبول است.

: اتخاذ الحمام لألنس و إنفاذ الكتب و االستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام، نعم 3مسألة 

بها، و أما اللعب بالرهان فهو قمار حرام ال  اللعب بها مكروه، فتقبل شهادة المتخذ و الالعب

 تقبل شهادة من فعل ذلك.

كشى و پراندن به هوا و بازى، حرام ها و جوجهنامه نگهداشتن كبوتر جهت انس و رساندن -3مسألۀ 

كند، نیست. البته بازى با آنها مكروه است؛ پس شهادت كسى كه آنها را نگهداشته و با آنها بازى مى

قبول  قبول است. و امّا بازى با شرطبندى و مسابقه، قمار و حرام است و شهادت كسى كه چنین كند

 باشد.نمى

و  : ال ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة، كبيع الصرف و بيع األكفان و صنعة الحجامة4مسألة 

 الحياكة و نحوها، و ال شهادة ذوي العاهات الخبيثة كاألجذم و األبرص.

كفن فروشی و صنعت حجامت و شهادت صاحبان شغلها و صنعتهاى مكروه مانند بیع صرف و  -4مسألۀ 

رّد و برص  كسانی كه بیماری خبیث دارند، مانند جذامو مانند اینها و همچنین شهادت  بافندگی

 شود.نمى

طيب المولد، فال تقبل شهادة ولد الزنا و إن أظهر اإلسالم و كان عادال، و هل تقبل  -الخامس

ان ملحقا بفراش شهادته في األشياء اليسيرة؟ قيل: نعم، و األشبه ال، و أما لو جهلت حاله فان ك

 تقبل شهادته و إن أنالته األلسن، و إن جهلت مطلقا و لم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال.

؛ بنابراین، شهادت ولد الزنا اگر چه اظهار اسالم نماید و عادل باشد قبول نیست. و حالل زادگی -پنجم

بلى. ولى اشبه عدم قبول است.  اند:شود )یا نه(؟ بعضى گفتهآیا شهادت او در چیزهاى كوچک قبول مى

                                                           
اگر كسی دیگری را قذف كند اما دو شاهد بیاورد كه ثابت كنند واقعا زنا یا لواط رخ داده، یا خود مقذوف اقرار كند كه . 9 

شهادت قاذف مورد قبول است اما زنا یا لواط كرده یا اینكه بین زن و شوهر لعان صورت گیرد، حد قذف اجرا نمی شود و 

 بدون این سه مورد، باید توبه كند تا پذیرفته شود.
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ملحق باشد شهادتش قبول است اگر  )شوهر مادرش( و اما اگر حال او مجهول باشد پس اگر به فراشى

. و اگر حالش مطلقا مجهول باشد و )مردم درباره او بدگویی كنند( چه زبانها به او نسبتى داده باشند

 است.فراشى براى او معلوم نباشد در قبول شهادتش اشكال 

أن يجّر  -ارتفاع التهمة ال مطلقا بل الحاصلة من أسباب خاصة، و هي أمور: منها -السادس

بشهادته نفعا له عينا أو منفعة أو حقا كالشريك فيما هو شريك فيه، و أما في غيره فتقبل 

شهادته، و صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به، بخالف غير المحجور 

و بخالف مال لم يتعلق حجره به، و الوصي و الوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال، عليه، 

بل و كذا فيما كان لهما الوالية عليه و كانا مدعيين بحق واليتهما و أما عدم القبول مطلقا 

منهما ففيه تأمل، و كشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه له الشفعة، إلى غير ذلك من 

 ر النفع.موارد ج

شود: و آنها بلكه تهمتى كه از اسباب خاصى حاصل مى -نه مطلقا -برطرف بودن تهمت است -ششم

، عین باشد یا بكشاند شهادتش نفعى را به سوى خود این است كه با -ست: از جملۀ آنهاچند امر ا

قبول است. و شریک در آنچه كه او شریک است. و اما در غیر آن شهادتش شهادت منفعت یا حق مانند 

، در صورتى كه براى محجور علیه به مالى كه دین او تعلق به آن دارد شهادت دهد، به طلبكارمانند 

و مانند وصى و وكیل در ه حجر او به آن تعلق نگرفته است خالف غیر محجور علیه و به خالف مالى ك

بر او  وصی و وكیلجایى كه  در زیادترى باشد و همچنین صورتى كه براى آنها با زیاد بودن مال، مزد

باشند. و اما عدم قبول شهادت آنها به طور مطلق در والیت دارند و هر دو به حق والیتشان مدعى مى

و غیر  باشدشفعه مى حق آن تأمّل است. و مانند شهادت شریک به فروش سهمى كه او در آن داراى

 كشد.مى تاینها از مواردى كه شاهد نفع را به سوى خود به سبب شهاد

إذا دفع بشهادته ضررا عنه، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأ، و شهادة  -و منها

 الوكيل و الوصي بجرح الشهود على الموكل و الموصي في مثل الموردين المتقدمين.

دفع شود، مانند شهادت عاقله به جرح شهود  شاهدشهادتش ضررى از  ااین است اگر ب -و از جملۀ آنها

 موكل و موصى در مثل دو مورد گذشته. علیه ایت خطایى، و شهادت وكیل و وصى به جرح شهود برجن

أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوه، و تقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة  -و منها

 الفسق، و أما ذو العداوة الدينية فال ترّد شهادته له أو عليه حتى إذا أبغضه لفسقه و اختصمه

 لذلك.

شهادت دهد. ولى  دشمنش علیه بر دارد دنیوى دشمنی كسی كهاین است كه:  -و از جملۀ آنها

و اما شهادت  قبول است -10اوتش مستلزم فسق نباشددر صورتى كه عد -شهادتش به نفع دشمنش

                                                           
 مثال درباره دشمنش تهمت زده باشد، در اثر این گناه فاسق می شود.. 10 
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شود، حتى اگر به خاطر باشد، رّد نمى كسی كه دشمنی دینی با دیگری دارد، به نفع یا علیه دشمن

 فسق او، به او بغض ورزد و با او دشمنى نماید.

 

و أبواب الدور و كان السؤال  السؤال بكفه، و المراد منه من يكون سائال في السوق -و منها

 حرفة و ديدنا له، و أما السؤال أحيانا عند الحاجة فال يمنع من قبول شهادته.

از او كسى است كه در بازار  ت؛ و مقصوداس یعنی گدایی نمودن به كف دست درخواست -و از جملۀ آنها

در وقت  -احیانا -باشد. و اما درخواستاش مىو برنامه كند و این گدایى حرفهها گدایى مىخانه و در

 شود.احتیاج مانع قبول شهادتش نمى

التبرع بالشهادة في حقوق الناس، فإنه يمنع عن القبول في قول معروف، و فيه تردد،  -و منها

 ي حقوق اللّه كشرب الخمر و الزنا و للمصالح العامة فاألشبه القبول.و أما ف

در حقوق الناس است؛ زیرا این شهادت بنابر قول معروف، از قبول  شهادت تبرعی -و از جملۀ آنها

كند. و در آن تردد است. و اما در حقوق اللّه مانند آشامیدن شراب و زنا و براى مصالح جلوگیرى مى

 قبول آن است.عمومى، اشبه 

 

: النسب ال يمنع عن قبول الشهادة، كاألب لولده و عليه و الولد لوالده، و األخ ألخيه و 5مسألة 

عليه، و سائر األقرباء بعضها لبعض و عليه، و هل تقبل شهادة الولد على والده؟ فيه تردد، و كذا 

و ال يعتبر في شهادة  تقبل شهادة الزوج لزوجتها و عليها و شهادة الزوجة لزوجها و عليه،

الزوج الضميمة، و في اعتبارها في الزوجة وجه، و األوجه عدمه، و تظهر الفائدة فيما إذا شهدت 

 لزوجها في الوصية، فعلي القول باالعتبار ال تثبت، و على عدمه يثبت الربع.

رزند به نفع پدرش، و ف فرزندش و علیه او باشد مانند پدر به نفعول شهادت نمىنسب مانع قب -5مسألۀ 

برادرش و علیه او، و بقیۀ نزدیكان بعضى براى بعضى و علیه او. و آیا شهادت فرزند علیه  و برادر به نفع

اش و علیه او و شهادت والدش قبول است )یا نه(؟ در آن تردّد است. و همچنین شهادت زوج براى زوجه

نیست ولى  ضمیمه )یک دلیل دیگر( شرط ادت زوج،زوجه براى زوجش و علیه او قبول است. و در شه

شود كه اش در جایى ظاهر مىو فایده وجهى است و اوجه عدم اعتبار است در اعتبار ضمیمه در زوجه

شود. و بنابر قول زوجه براى زوجش در وصیت شهادت بدهد؛ پس بنابر قول اعتبار ضمیمه، ثابت نمى

)زوجه شهادت می دهد كه فالنی برای  شود.ت مىثابوصیت برای شوهرش عدم اعتبار ضمیمه، ربع آن 

 زوجش وصیت به فالن مقدار مال نموده است.(
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: تقبل شهادة الصديق على صديقه و كذا له، و إن كانت الصداقة بينهما أكيدة و 6مسألة 

الموادة شديدة و تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له، و هل تقبل شهادة 

 .آجره؟ قوالن أقربهما المنع، و لو تحمل حال اإلجارة و أداها بعدها تقبل األجير لمن

ها ، اگر چه بین آننفع دوستش قبول است دوستش و همچنین به شهادت دوست بر علیه -6مسألۀ 

قبول  -اگر چه میل به مشهود له داشته باشد -و شهادت مهمان دوستى محكم و مودت شدیدى باشد

جیر براى كسى كه او را اجیر نموده است قبول است )یا نه(؟ دو قول است كه اقرب هادت اشاست. و آیا 

نماید و بعد از اجاره آن را ادا نماید قبول  شهادت آنها عدم قبول آن است. و اگر در حال اجاره تحمل

 شود.مى

 

 ثم زال : من ال يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئا في تلك الحال7مسألة 

المانع و استكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل، و كذا لو أقامها في حال المانع فردت ثم 

 أعادها بعد زواله، من غير فرق بين الفسق و الكفر الظاهرين و غيرهما.

كسى كه شهادتش به جهت كوچكى یا فسق یا كفر قبول نیست، در صورتى كه چیزى را در  -7مسألۀ 

ع از بین برود و شروط شهادت كامل گردد آنگاه آن شهادت را اقامه نماید قبول آن حال بداند سپس مان

شود و همچنین است اگر شهادت را در حال مانع اقامه نماید پس ردّ شود سپس بعد از زوال مانع، مى

 آن را اعاده نماید. و بین فسق و كفر كه ظاهر هستند و غیر آنها فرقى نیست.

 

ار مثال صار شاهدا و إن لم يستدعه المشهود له أو عليه، فال يتوقف : إذا سمع اإلقر8مسألة 

كونه شاهدا على االشهاد و االستدعاء، فحينئذ إن لم يتوقف أخذ الحق على شهادته فهو 

توقف وجبت عليه الشهادة بالحق، و كذا لو سمع اثنين  بالخيار بين الشهادة و السكوت، و إن

شاهد غصبا أو جناية، و لو قال له الغريمان أو أحدهما: ال تشهد يوقعان عقدا كالبيع و نحوه أو 

 علينا فسمع ما يوجب حكما ففي جميع تلك الموارد يصير شاهدا.

كه شهادت  شود، اگر چه مشهود له یا علیه از او تقاضا ننمایداگر اقرار را مثال بشنود شاهد مى -8مسألۀ 

، توقف ندارد. بنابراین، در این ی مشهود له یا علیهو تقاضابر شاهد قرار دادن او، ؛ پس شاهد بودن دهد

و اگر متوقف بر  اشد بین شهادت و سكوت، مخیّر استصورت اگر گرفتن حق بر شهادت او متوقف نب

اگر دو نفر را بشنود كه عقدى را واقع  حق بر او واجب است. و همچنین باشد شهادت به شهادت

و اگر هر دو غریم یا یكى از آنها به  غصب، یا جنایتى را مشاهده نماید سازند مانند بیع و مثل آن یامى

او بگویند: علیه ما شهادت نده پس چیزى را بشنود كه موجب حكم باشد پس در همۀ این موارد شاهد 

 شود.مى

 



 ...........................................................................................................................موسسه آموزش عالی فاضل ...............................

80 

: المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته ال تقبل حتى يستبان منه االستمرار على 9مسألة 

ول الملكة الرادعة، و كذا الحال في كل مرتكب للكبيرة بل الصغيرة، فميزان و حص الصالح

قبول الشهادة هو العدالة المحرزة بظهور الصالح، فان تاب و ظهر منه الصالح يحكم بعدالته و 

 تقبل شهادته. 

كسى كه مشهور به فسق است اگر توبه نماید براى این كه شهادتش قبول شود شهادتش  -9مسألۀ 

ارد تحقق داى كه از گناه بازمىتا اینكه معلوم شود كه او استمرار بر صالح دارد و ملكه شودل نمىقبو

در هر مرتكب كبیره بلكه صغیره. پس معیار قبول شهادت، عدالت است كه به ظهور  یافته. و همچنین

شود و مى صالح، احراز شده است؛ پس اگر توبه كند و از او صالح ظاهر شود حكم به عدالت او

 گردد.شهادتش قبول مى

 . كدام گزينه جزء صفات شاهد نيست؟1

 د( عدم التهمه               ج( طیب المولد              ارباب صنائع المكروهه            الف( بلوغ و عقل

 گزینه ب درست است.

 . درباره شهادت صبي كدام گزينه صحيح است؟2

                         است. الف( شهادت غیرممیز مطلقا صحیح

 سال صحیح است. 10ب( شهادت ممیز كمتر از 

                       ج( شهادت ممیز ده سال در قتل و جرح می تواند صحیح باشد.

 ساله در غیر قتل و جرح صحیح است. 10د( شهادت ممیز 

 گزینه ج درست است.

 له أوكان به البله:. شهاده من غلب عليه السهو و النسيان أو الغف3

                ب( مطالقا مردود است.                 الف( در امور جلیه قابل قبول است.

 د( با تایید حاكم قبول است.                    ج( مطلقا قبول است.

 گزینه الف درست است.

 . در شهادت غيرمومن:4

                                                                    الف( در امور مالی قبول است.

 ب( شهادت حربی در وصیت قبول است.

                              ج( شهادت ذمی قبول است در صورت نبودن عدول مسلمین

  د( شهادت عادل ذمی در وصیت به مال صحیح است.

 گزینه د درست است.

 

 



 ........................... متون فقه )تحریرالوسیله(...................................................................................................................................

107 

 كتاب القضاءفصل پنجم: 

 و هو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط اآلتية،

و  ه عليه و آله.و منصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة من قبل اللّه تعالى للنبي صلى اللّ

من قبله لألئمة المعصومين عليهم السالم، و من قبلهم للفقيه الجامع للشرائط اآلتية، و ال 

و عن أمير المؤمنين عليه « أن القاضي على شفير جهنم»يخفى أن خطره عظيم، و قد ورد 

عن و « يا شريح قد جلست مجلسا ال يجلسه إال نبي أو وصي نبي أو شقي»السالم أنه قال: 

اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي لإلمام العالم بالقضاء العادل »ه عليه السالم ٰ  أبي عبد اللّ

من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه عّز و »و في رواية « في المسلمين لنبي أو وصي نبي

ي لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما ف»و في أخرى « جلّ فقد كفر

القضاة أربعة: ثالثة في النار و »ه عليه السالم قال: ٰ  و عن أبي عبد اللّ« الجنة و إما في النار

واحد في الجنة، رجل قضى يجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو ال يعلم فهو 

فهو في في النار، و رجل قضى بالحق و هو ال يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم 

يلحقه خطر الفتوى أيضا، ففي الصحيح قال أبو جعفر عليه  و لو كان موقوفا على الفتوى« الجنة

من أفتى الناس بغير علم و ال هدى من اللّه لعنه مالئكة الرحمة و مالئكة العذاب، و » السالم:

 «.لحقه وزر من عمل بفتياه

 آید. ان، با شرائطى كه مىجهت رفع تنازع بین آن كردن بین مردم حكم و قضا یعنی

اى است كه از طرف خداى متعال، براى پیغمبر )صلّى اللّه علیه و آله( و منصب قضاوت از مناصب جلیله

آید جامع شرایطى كه مى و از طرف او براى ائمه معصومین )علیهم السّالم( و از طرف آنان براى فقیه

قاضى به درستى »و تحقیقا وارد شده است كه:  و مخفى نماند كه قضاوت شأن بزرگى دارد ثابت است

اى شریح »و از امیر المؤمنین )علیه السّالم( است كه فرمود: «. در پرتگاه جهنم قرار گرفته است

و از امام صادق «. 1« »نشینداى كه فقط پیغمبر یا وصى پیغمبر یا شقى در آنجا مىجایگاهى نشسته

رسید زیرا حكومت فقط مال امامى است كه عالم به قضاوت و از حكومت بت»)علیه السّالم( است كه: 

كسى كه در دو »و در روایتى است كه:  «براى پیغمبر یا وصى پیغمبر است عادل در مسلمین است،

و در روایت «. درهم به غیر آنچه كه خداى عزّ و جلّ نازل فرموده حكم نماید تحقیقا كافر شده است

دو جمره از آتش است تا اینكه بین مردم قضاوت كند پس یا در  زبان قاضى بین»دیگرى است كه: 

ها چهار قسم قاضى»و از امام صادق )علیه السّالم( است كه فرموده: « بهشت است و یا در آتش

كند و حال باشد: مردى كه به ظلم قضاوت مىباشند سه قسم آنها در آتش و یک قسم در بهشت مىمى

داند پس كند و حال آن كه نمىتش است. و مردى كه به ظلم قضاوت مىداند، این مرد در آآنكه مى

داند پس این مرد در آتش كند و حال آنكه نمىاین مرد در آتش است و مردى كه به حق قضاوت مى

و اگر « داند پس این مرد در بهشت استكند و حال آنكه مىاست و مردى كه به حق قضاوت مى
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باشد پس در حدیث صحیح است كه اشد خطر فتوى هم به آن ملحق مىقضاوت بر فتوى توقف داشته ب

كسى كه براى مردم به غیر علم و هدایت الهى، فتوى دهد مالئكه »امام باقر )علیه السّالم( فرموده: 

 «كنند و وزر كسى كه به فتواى او عمل كرده، به او ملحق استرحمت و مالئكه عذاب او را لعنت مى

 «ناسهوالحكم بين ال»-1

 الف( شهادت                         ب( اقرار                         ج( قضا                   د( أیمان

 گزینه ج درست است.

كدام گزينه در تكميل اين عبارت درست « و منصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة»-2

 نيست؟

 و آله.                                    الف( من قبل اللّه تعالى للنبی صلى اللّه علیه 

 ب( من قبل النبی )ص( لألئمۀ المعصومین علیهم السالم، 

 ج( من قبل االئمه )ع( للفقیه الجامع للشرائط اآلتیۀ،                                   

 د( من قبل الفقیه ألی شخص

 گزینه د درست است.

 دام است؟درباره ك« اليخفي أن خطره عظيم»-3

 الف( اقرار                         ب( شهادت                         ج( یمین                         د( قضا

 گزینه د درست است.

 

فلو لم ير نفسه  يحرم القضاء بين الناس و لو في األشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، :1مسألة 

اس أهليته، و ا و الحكم حرم عليه تصديه و إن اعتقد النمجتهدا عادال جامعا لشرائط الفتي

و قد يتعين إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه مما ال يتعسر الرفع  .يجب كفاية على أهله

 إليه من به الكفاية.

؛ حرام است -در صورتى كه اهل آن نباشد -قضاوت در بین مردم و لو در چیزهاى كوچک -1مسألۀ 

بیند تصدّى آن بر ، نمى)یعنی قضاوت( مجتهد عادل و جامع الشرائط فتوى و حكومتپس اگر خود را 

او حرام است اگر چه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند. و بر اهل آن به طور كفایى واجب است؛ و 

كه بردن  قاضی دیگریشهر یا نزدیک آن آن در صورتى است كه در  شود،عینی مى گاهى وجوب آن

یعنی كسى كه كفایت كند، نباشد. )در این صورت بر كسی كه اهلیت  مشكل نباشد اونزد  و دعوا مرافعه

 دارد، واجب عینی می شود.(
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.............. القضا بين الناس ولو في االشياء الحقيره إذا لم يكن من أهله فلو لم ير نفسه -4

 مجتهدا عادال

 د( یحرم           ج( یكره                      یستحب               الف( یجب                              ب( 

 گزینه د درست است.

حرم عليه تصديه و إن إعتقد الناس اهليته و يجب كفايه علي أهله و قد يتعين إذالم يكن -5

في البلد أو مايقرب منه مما اليتعسر الرفع اليه من به الكفايه. با توجه به اين جمله كدام 

 زينه صحيح است؟گ

 الف( بركسی كه صالحیت دارد قضاوت واجب عینی است.

 ب( كسی كه اهلیت دارد قضاوتش واجب كفایی است.

 ج( وقتی در شهر، شخص صالح دیگری نباشد قضاوت واجب تعیینی می شود.

 د( هرگاه مردم شخصی را دارای اهلیت قضا بدانند و اهلیت ندارد تصدی قضا بر او واجب است.

 نه ب درست است.گزی

 

  ال يتعين القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية و لو اختاره المترافعان أو الناس :2مسألة 

)یعنی  در صورتى كه كسى كه به او كفایت است باشدواجب عینی نمی شود، قضاوت بر فقیه  -2مسألۀ 

هر دو طرف مرافعه یا  شد( هرچندوقتی كسی كه برای قضاوت اهلیت دارد و به اندازه كافی، قاضی با

 )باز هم برای او واجب عینی نمی شود( كرده باشند. انتخابمردم، او را 

ال يتعين القضا علي الفقيه إذا كان من به الكفايه ولو اختاره المترافعان أو الناس در اين -6

 باره:

 الف( قضاوت بر فقیه تعین پیدا نمی كند مطلقا

 شود مگر اینكه به اندازه كافی فقیه باشد.ب( قضاوت واجب عینی نمی 

 ج( وقتی شخص دیگری برای قضا هست قضاوت بر فقیه واجب عینی نمی شود.

 د( وقتی طرفین دعوا و مردم فقیه را انتخاب كنند، قضاوت واجب عینی می شود.

 گزینه ج درست است.

 

لى تركه مع وجود من به و األوقيام بوظائفه يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه ال :3مسألة 

 .الكفاية، لما فيه من الخطر و التهمة

، تصدّى قضاوت مستحب را انجام دهد وظایفش سى كه به خودش اطمینان دارد كهبراى ك -3مسألۀ 

 است و با وجود كسى كه به او كفایت است، ترک آن بهتر است، زیرا داراى خطر و تهمت است.
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 القول في شروط سماع الدعوى

و ليعلم أن تشخيص المدعي و المنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية، و ليس للشارع  

وطة بتشخيص األقدس اصطالح خاص فيهما، و قد عرف بتعاريف متقاربة و التعاريف جلها مرب

المورد، كقولهم: إنه من لو ترك ترك، أو يدعي خالف األصل، أو من يكون في مقام إثبات أمر 

على غيره، و األولى اإليكال إلى العرف، و قد يختلف المدعي و المنكر عرفا بحسب طرح 

 الدعوى و مصبها، و قد يكون من قبيل التداعي بحسب المصب.

 در شرایط شنیدن دعوى

باشد؛ و شارع دانسته شود كه تشخیص مدعى و منكر مانند سایر موضوعات عرفیه، عرفى مىو باید 

اقدس، اصطالح خاصى در آنها ندارد و به تعریفهاى نزدیک هم، تعریف شده است و تمام این تعاریف 

یا «. شودرها مى او كسى است كه اگر رها كند»مربوط به تشخیص مورد است، مانند قول فقها كه: 

و بهتر آن است «. كسى است كه در مقام اثبات امرى بر دیگرى است»یا «. كندخالف اصل را ادعا مى»

كه موكول به عرف شود. و گاهى مدعى و منكر در نظر عرف به حسب طرح دعوى و زمینۀ آن، مختلف 

 باشد.مى )هردو مدعی باشند( شود و گاهى به حسب پایه و محور آن، از قبیل تداعىمى

 

 قدمه القول في شروط سماع الدعوي:م 

 تشخيص مدعي و منكر:-31

د( شرعی و قانونی .           ج( عرفی است.             ب( قانونی است.               الف( شرعی است

 .است

 گزینه ج درست است.

 تعريف كدام است؟ كَ رِتُ كَ رَ. من لو ت32َ

 د( مدعی علیه                 ج( مدعی                   ب( قاضی                      الف( منكر

 گزینه ج درست است.

 .كسي كه خالف اصل را مي گويد يا مي خواهد چيزي را اثبات كند .............. نام دارد -33

 د( مخبر                     ج( قاضی                     ب( منكر                   الف( مدعی

 درست است. گزینه الف

بعضها مربوط بالمدعي، و بعضها بالدعوى، و  يشترط في سماع دعوى المدعي أمور :1مسألة 

  بعضها بالمدعى عليه، و بعضها بالمدعى به.

در شنیدن دعواى مدعى امورى شرط است كه بعضى از آنها به مدعى و بعضى از آنها به  -1مسألۀ 

 مربوط است:« مدعى به»عضى از آنها به و ب« مدعى علیه»دعوى و بعضى از آنها به 
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 البلوغ، -األول

 بلوغ است -اوّل

فال تسمع من الطفل و لو كان مراهقا، نعم لو رفع الطفل المميز ظالمته إلى القاضي فإن كان له 

ولي أحضره لطرح الدعوى، و إال فأحضر المدعى عليه والية، أو نصب قيما له أو وكل وكيال في 

فال أثر لحلف الصغير، و  بنفسه و أحلف المنكر لو لم تكن بينة، و لو ردّ الحلفالدعوى أو تكفل 

 لو علم الوكيل أو الولي صحة دعواه جاز لهما الحلف.

از بچه و لو اینكه نزدیک بلوغش باشد، مسموع نیست. ولى اگر بچه ممیز تظلّمش را نزد  دعوی پس

قاضی كند وگرنه مدعى علیه را دعوى احضار مى قاضى ببرد پس اگر ولى داشته باشد او را جهت طرح

دهد نماید یا وكیلى را در دعوى وكالت مىنماید یا قیّمى را برایش منصوب مىاحضار مى از باب والیت،

دهد و اگر قسم را ردّ نماید قسم صغیر اى نباشد قسم مىشود و منكر را اگر بینهیا خود او متكفّل مى

 ا ولى ادعاى او را صحیح بدانند براى آنها جایز است كه قسم بخورند.اثرى ندارد و اگر وكیل ی

 العقل، -الثاني

 فال تسمع من المجنون و لو كان أدواريا إذا رفع حال جنونه. 

؛ پس از دیوانه و لو اینكه ادوارى باشد در صورتى كه در حال دیوانگى مرافعه را ببرد، عقل است -دوم

 باشد.مسموع نمى

 ،م الحجرعد -الثالث

  لسفه إذا استلزم منها التصرف المالي، و أما السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقا. 

؛ در صورتى كه دعوى مستلزم تصرف مالى باشد. و اما سفیه سفاهت، محجور نبودن است عدم -سوم

 قبل از حجر، دعوایش مطلقا، مسموع است.

 أن ال يكون أجنبيا عن الدعوى، -الرابع

عى بدين شخص أجنبي على اآلخر لم تسمع، فال بد فيه من نحو تعلق به كالوالية و فلو اد 

 الوكالة أو كان المورد متعلق حق له.

پس اگر شخص اجنبى ادعاى دینى براى شخصى بر دیگرى  اینكه از دعوى اجنبى نباشد؛ -چهارم

باشد مانند والیت و وكالت. یا بنماید، مسموع نیست. بنابراین، حتما باید یک نحوه تعلقى به او داشته 

 مورد، متعلق حقى براى او باشد.
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 تعيين المدعى عليه، -التاسع

فلو ادعى على أحد الشخصين أو األشخاص المحصورين لم تسمع على قول، و الظاهر سماعها، 

يمت البينة على كون لعدم خلوها عن الفائدة، إلمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة، بل لو أق

أحدهما مديونا مثال فحكم الحاكم بأن الدين على أحدهما فثبت بعد براءة أحدهما يحكم 

بمديونية اآلخر، بل ال يبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما 

 باالقتراع.باشتغال ذمة أحدهما فال تأثير فيه، و بين حكم الحاكم لفصل الخصومة فيقال 

 ؛تعیین مدعى علیه است -نهم

پس اگر ادعا كند بر یكى از دو نفر یا چند نفر محدود، بنابر قولى مسموع نیست. ولى ظاهر آن است كه 

مسموع است؛ زیرا این دعوى خالى از فائده نیست، براى آنكه اقرار یكى از آنها در وقت مخاصمه ممكن 

اینكه یكى از آنها مثال مدیون است پس حاكم حكم كند كه دین بر است. بلكه اگر بیّنه اقامه شود بر 

شود. یكى از آنها است پس چنانچه بعدا برائت یكى از آنها ثابت شود به مدیون بودن دیگرى حكم مى

بلكه بعید نیست كه بعد از حكم، رجوع به قرعه شود. پس در نتیجه فرق است بین آنچه كه هر دو یا 

غال ذمّۀ یكى از آنها علم داشته باشند كه تأثیرى در آن نیست و بین حكم حاكم یكى از آنها به اشت

 شود به قرعه مدیون معلوم شود.جهت فصل خصومت به مدیون بودن یكى از آنها پس گفته مى

 

 1مسئله

 : في شروط المدعي -34

 من المجنون حال جنونه ب( العقل فتسمع                     الف( البلوغ فتسمع من الطفل لوكان مراهقا

 د( أن یكون اجنبیا عن الدعوی                 ج( عدم الحجر السفیه قبل الحجر فتسمع دعوا

 گزینه ج درست است.

 در كدام يك از گزينه هاي زير دعوي مسموع و داراي اثر است؟-35

 نشده است. الف( زید مدعی شده مالی برای او وقف شده اما با مدعی اتفاق نظر دارد كه قبض

 مال را ربوی فروخته و دیگری اصل وقوع را انكار می كند.ب( زید مدعی شده كه 

 ج( زید مدعی شده كه خنزیر در دست دیگری مال او است.

 د( زید مدعی شده كه ملكی كه تحت ید علی است مال او است.

 گزینه د درست است.

 :زيد مدعي شده كه ديني برعهده يكي از مردم شهر دارد-36

 .ب( دعوا محصور و موثر است                           الف( دعوی غیرمحصور و فاقد اثر است.

 .د( دعوا جزمی نیست.                                             ج( مدعی به مردد است

 گزینه الف درست است.
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 .............. دعوي المجهول المطلق كان ادعي أن لي عنده شيئا-37

 د( تنفذ                      ج( تقبل                     ب( التسمع                    الف( تسمع

 گزینه ب درست است.

 در مدعي به شرط است كه:-38

 .د( مجنون باشد.                  ج( معلوم باشد.           ب( بالغ باشد  الف( مجهول باشد

 گزینه ج درست است.

 ي بگويد: إن لي عنده فرسا أو دابه أو ثوبااگر مدع-39

 .                          الف( دعوی مطلقا مجهول است و مسموع نیست

 .ب( مدعی به مطلقا معلوم است و مسموع است

 .                                     ج( مدعی به مردد است و مسموع است

 د( دعوا مردود است.

 گزینه ج درست است.

 در شرط سماع دعوا كدام يك صحيح نيست؟-40

 ب( أن یكون للمدعی طرف یدعی علیه                                       الف( مدعی به معلوما بوجه

 جزم او الظن فی الدعوید( ال                                           ج( تعیین المدعی علیه

 گزینه د درست است.

ورت جزمي مطرح نشود و در دعواي احتمالي كه به صورت ظني مطرح اگر دعوي به ص-41

 شده، منكر، قسم نخورد و قسم به مدعي رد شود:

 الف( مدعی می تواند قسم بخورد

 ب( مدعی نمی تواند قسم بخورد چون قسم فقط در امور قطعی جایز است

 ج( حاكم قسم می خورد

 د( می تواند برای قسم نایب بگیرد

 است. گزینه ب درست

 اگر مدعي عليه مردد باشد بين چند نفر مثال بگويد از يكي از اين سه نفر طلبكارم:-42

 الف( دعوا مسموع نیست

 ب( دعوا نافذ نیست

 ج( اگر طرفین محصور محدود باشد مسموع است

 د( در هر صورت مسموع است محصور یا غیرمحصور

 گزینه ج درست است.
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 عوى ذكر سبب استحقاقه،ال يشترط في سماع الد: 2مسألة 

فتكفي الدعوى بنحو اإلطالق من غير ذكر السبب، سواء كان المدعى به عينا أو دينا أو عقدا 

من العقود، نعم في دعوى القتل اشترط بعض لزوم بيان أنه عن عمد أو خطأ، بمباشرة أو 

 تسبيب، كان هو قاتال أو مع الشركة.

 ؛ق آن، شرط نیستدر شنیدن دعوى ذكر سبب استحقا -2مسألۀ 

كند خواه مدعى به عین باشد یا دین یا عقدى از پس ادعاى به طور مطلق بدون ذكر سبب كفایت مى

اند كه الزم است بیان شود كه از روى عمد بوده یا از عقود باشد؛ البته در دعواى قتل بعضى شرط كرده

 باشد.شركت دیگرى مى روى خطا، به مباشرت بوده یا به تسبیب، خود او قاتل است یا با

 درباره استماع دعوا كدام گزينه صحيح است؟-43

 .                                   الف( بیان سبب دعوا الزم است

 .ب( كافی است دعوای به طور مطلق و بدون بیان سبب آن مطرح شود

 .                          ج( در همه دعوای باید سبب بیان شود

 .وای قتل بیان عمد یا خطا یا مباشرت یا سبب شرط نیستد( در دع

 گزینه ب درست است.

 

لو لم يكن جازما فأراد الدعوى على الغير ال بد أن يبرزها بنحو ما يكون من الظن أو  :3مسألة 

 و ال يجوز إبرازها بنحو الجزم ليقبل دعواه بناء على عدم السماع من غير الجازم. االحتمال،

جازم نباشد پس بخواهد دعوایى بر دیگرى داشته باشد حتما باید آن را به طورى كه از  اگر -3مسألۀ 

بنابراین كه از  -اینكه دعوایش قبول شود برایظن یا احتمال باشد، ابراز بدارد و ابراز آن به نحو جزم، 

 باشد.جایز نمى -باشدغیر جازم مسموع نمى

صورت جزمي به خاطر اين كه مورد ه اگر دعواي جزمي نيست، مطرح كردن آن ب-44

 رسيدگي قرار گيرد:

 .د( مباح است.                  ج( جایز نیست.               ب( جایز است.               الف( واجب است

 گزینه ج درست است.

 

و بعد اإلثبات على وجه  ال بأن ألحدهما على أحد كذا تسمعلو ادعى اثنان مث :4مسألة 

 رع بينهما.الترديد يق

و بعد  اگر مثال دو نفر ادعا كنند به اینكه براى یكى از آنها بر كسى چنین است، مسموع است -4مسألۀ 

 شود.از اثبات آن به صورت تردید، بین آنها قرعه انداخته مى
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 القول في أحكام اليد

و أنه  محكوم بملكيته كل ما كان تحت استيالء شخص و في يده بنحو من األنحاء فهو :1مسألة 

له، سواء كان من األعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها، فلو كان في يده مزرعة موقوفة و 

يدعي أنه المتولي يحكم بكونه كذلك، و ال يشترط في داللة اليد على الملكية و نحوها 

لم يتصرف فيه ء في يده يحكم بأنه ملكه، و لو فلو كان شي -التصرفات الموقوفة على الملك

ء فمات و لم يعلم أنه له و لم يسمع و ال دعوى ذي اليد الملكية، و لو كان في يده شي -فعال

منه دعوى الملكية يحكم بأنه له و هو لوارثه نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها، بل الظاهر 

يدي لي أم ال  الحكم بملكية ما في يده و لو لم يعلم أنه له، فان اعترف بأني ال أعلم أن ما في

 يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه و غيره.

  احكام ید

هر چیزى كه در تحت استیالى شخصى و به نحوى از انحا در دست او باشد، آن چیز محكوم  -1مسألۀ 

آنها. پس اگر در  باشد، خواه از اعیان باشد یا منافع یا حقوق یا غیرو آن مال او مى به ملكیت او است

شود كه او چنین است. و در داللت ید رعۀ وقفى باشد و ادعا كند كه او متولى است حكم مىدستش مز

باشد؛ پس اگر چیزى در دست او بر ملكیت و مانند آن، تصرفاتى كه متوقف بر ملكیت است، شرط نمى

شود كه ملک او است و لو اینكه فعال در آن تصرفى نكند. و همچنین شرط نیست كه باشد حكم مى

و اگر در دست او چیزى باشد پس بمیرد و معلوم نباشد كه  د، دعواى ملكیت آن را داشته باشداحب یص

شود كه آن چیز مال او است؛ آن چیز مال او است و دعواى ملكیت از او شنیده نشده است، حكم مى

ه ظاهر آن بلكعدم ملكیت آن اعتراف نكرده باشد، باشد؛ البته شرط است كه به پس براى وارث او مى

شود و لو اینكه معلوم نباشد كه مال او است؛ است كه حكم به ملكیت آنچه كه در دست او است، مى

شود كه آن دانم آنچه در دستم است مال من است یا نه حكم مىپس اگر اعتراف كند به اینكه من نمى

 چیز مال او است نسبت به خودش و دیگرى.

 ست؟كدام گزينه درباره يد درست ا-144

 الف( ید و حكم به مالكیت متوقف بر آن است كه مالک در آن تصرف فعلی داشته باشد.

 ب( اگر كسی چیزی را تحت ید داشته و نمی دانیم مال او بوده یا نه و بمیرد، مال به وارث او می رسد.

 ج( اگر كسی بر مال وقفی تسلط دارد و ادعا كند كه متولی آن است باید ثابت كند.

 ر اعیان مورد قبول است اما ید بر منافع و حقوق مقبول نیست.د( ید ب

 گزینه ب درست است.
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فيدهم يده،  ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيته،لو كان شي :2مسألة 

ء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو و أما لو كان شي

و أكذب الغاصب في اعترافه يحكم بأنه لمن يعترف الغاصب أنه له أم  حد ملكيتهال؟ فلو ادعى أ

يحكم بعدم يده عليه فتكون الدعوى من الموارد التي ال يد ألحدهما عليه؟ فيه إشكال و تأمل 

و إن ال يخلو األول من قوة، نعم الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن يده غصبا و 

 زيد يصير بحكم ثبوت يده عليه.اعترف بأنه ل

؛ پس اگر چیزى تحت ید وكیل یا امین یا مستأجر او باشد آن چیز محكوم به ملكیت او است -2مسألۀ 

باشد. و اما اگر چیزى در دست غاصب باشد كه به غصبیّت آن از زید اعتراف دارد آیا او مى یدآنها  ید

پس اگر كسى ادعاى ملكیت آن را بنماید و  نه؟ ت به اینكه تحت ید زید است یاآن چیز محكوم اس

شود به اینكه مال كسى است كه غاصب براى او اعتراف غاصب را در اعترافش دروغگو بداند، حكم مى

شود كه كسى بر آن شود به اینكه او یدى بر آن ندارد پس دعوى از مواردى مىكرده است یا حكم مى

گر چه اولى خالى از قوت نیست. البته در جایى كه اعتراف به یدى ندارد؟ در آن اشكال و تأمل است؛ ا

غصبیت نكرده باشد یا ید او غصبى نباشد و اعتراف كند كه مال زید است، ظاهرا در حكم ثبوت ید او 

 شود.بر آن مى

إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن يده غصبا و اعترف بأنه لزيد يصير بحكم ثبوت يده »-145

 اين جمله كدام گزينه درست است؟ درباره« عليه.

الف( اگر متصرف اعتراف كند كه مال زید است، ید زید ثابت می شود خواه اعتراف به غصبیت كند یا 

 نه.

ب( اگر متصرف اعتراف كند به غصبیت یا ید او غصبی باشد و اعتراف كند كه مال زید است، حكم به 

 ثبوت ید زید بر آن می شود.

بیت اعتراف نكند یا ید او غصبی نباشد و اعتراف كند كه مال زید است، حكم به ج( اگر متصرف به غص

 ثبوت ید زید بر آن می شود.

 د( اگر متصرف اعتراف كند كه مال زید است، ید زید ثابت می شود اگر اعتراف به غصبیت كرده باشد.

 گزینه ج درست است.

 

فهو محكوم بمملوكيته لهما،  ى نصفه،ء تحت يد اثنين فيد كل منهما عللو كان شي :3مسألة 

ء واحد لمالكين على و قيل: يمكن أن تكون يد كل منهما على تمامه بل يمكن أن يكون شي

 نحو االستقالل، و هو ضعيف.

؛ بنابراین، آن اگر چیزى در دست دو نفر باشد پس دست هر كدام از آنها بر نصف آن است -3مسألۀ 

ممكن است كه دست هر یک از آنها بر »اند: باشد. و بعضى گفتهو مىچیز محكوم است كه مملوک آن د
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تمام آن باشد بلكه ممكن است كه یک چیز براى دو مالک به نحو مستقل باشد. ولى این قول ضعیف 

 است.

 

 ء تحت يد اثنين فيد كل منهما على .......، فهو محكوم بمملوكيته لهما،لو كان شي-146

 ب( كله                   ج( ثلثه                        د( ربعه             الف( نصفه            

 گزینه الف درست است.

 

و على غير حت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه لو تنازعا في عين مثال فان كانت ت :4مسألة 

يد كل  ذي اليد البينة، و إن كانت تحت يدهما فكل بالنسبة إلى النصف مدع و منكر حيث إن

منهما على النصف، فان ادعى كل منهما تمامها يطالب بالبينة بالنسبة إلى نصفها، و القول قوله 

بيمينه بالنسبة إلى النصف، و إن كانت بيد ثالث فان صدق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي 

هما اليد، فيكون منكرا و اآلخر مدعيا، و لو صدقهما و رجع تصديقه بأن تمام العين لكل من

ا يلغى تصديقه و يكون المورد مما ال يد لهما، و إن رجع إلى أنها لهما بمعنى اشتراكهما فيه

و إن صدق أحدهما ال بعينه ال تبعد القرعة، فمن خرجت له يكون بمنزلة ما تكون في يدهما 

حلف، و إن كذبهما و قال: هي لي تبقى في يده و لكل منهما عليه اليمين، و لو لم تكن في 

 .هما و ال يد غيرهما و لم تكن بينة فاألقرب االقتراع بينهمايد

مثال در عینى تنازع نمایند، پس اگر در تحت ید یكى از آنها باشد قول، قول او  دو نفر اگر -4مسألۀ 

و بر كسى كه صاحب ید نیست، بیّنه است. و اگر در دست هر دوى آنها باشد پس هر  است با قسمش

باشند؛ زیرا دست هر یک از آنها بر نصف آن است. نصف آن مدعى و منكر مى یک از آنها نسبت به

شود و قول، بنابراین، اگر هر یک از آنها بر تمام آن ادعا داشته باشند، نسبت به نصف آن مطالبۀ بیّنه مى

 قول او است با قسمش نسبت به نصف آن. 

را تصدیق نمود به منزلۀ صاحب ید  و اگر در دست نفر سومى باشد پس اگر یک نفر معین از آنها

شود و دیگرى مدعى. و اگر هر دو را تصدیق نماید و تصدیق او به این برگردد شود؛ پس او منكر مىمى

شود و مورد از مواردى است كه آنها یدى بر باشد، تصدیقش لغو مىكه تمام آن براى هر یک از اینها مى

كه آن مال هر دوى آنها است، به معناى اینكه در آن شریک ندارند. و اگر تصدیق به این برگردد  آن

شود كه در دست هر دوى آنها باشد. و اگر یكى از آنها را به طور غیر باشند پس به منزلۀ این مىمى

خورد، و اگر هر دو را معین تصدیق كند، قرعه بعید نیست؛ پس كسى كه به قرعه در آمد، قسم مى

ماند و هر كدام از آنها بر او حق قسم در دست او باقى مى«. من است آن مال»تكذیب نمود و گفت: 

دارند. و اگر در دست آنها و همچنین در دست غیر آنها نباشد و بینه هم نباشد اقرب آن است كه بین 

 خودشان به قرعه عمل نمایند.
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 ن مركز وكالي قوه قضائيهسواالت آزمو

 
  بما تراه مناسباً؟ هيأكمل العباره التال- 101

 «ذلك عيجم في المنكر قول القول ألن ……دفع المال إلى الموكل فالظاهر أن القول  ياختلفا ف لو»

 ( قول الموكل2قول المستودع                                                 (1

 ی( قول المدع4                                                   لی( قول الوك3

  34پرسش ص منطبق با  قول موكل مقدم است. 2گزينه 

 :حيالصح نيع -102

 .يتعال تهيّعلى مش قياهلل تعالى ال تنعقد إن كان المقصود التعل هيعلى مش نيميلو علق ال (1

 .الزوجه مع منع الزوج نیمیتنعقد  (2

 .السالم همیاو من األئمه عل نیبالبرائه من د نیمیتنعقد ال (3

 .نیمیالعجز النتحلّ ال هیعلى المقدور و إن كان مقدورا ثمّ طرأ عل نیمی( تنعقد ال4

 درست است.  1گزينه 

و كان  «اللّه شاء إن كذا ألفعلن اللّه و»: قال بأن تعالى ه)لو علق اليمين على مشية اللّ یمین( 7)مسئله  

 لتعليق على مشيته تعالى ال مجرد التبرك بهذه الكلمة ال تنعقد(المقصود ا

 بما تراه مناسباً؟ هيأكمل الجمل التال .103

.  ……كالنكاح و الطالق و القتل، و ادامه داده و  رهايو غ هيالدعاوى المال يف نيميال .……………» 

 «.حلّهام يبالشرائط المقرره ف نهالبي أو باإلقرار إلّا ………الحدود فإنها  في

 تثبت –التثبت  -( التثبت2                                    التثبت –التثبت  -التثبت (1

 التثبت –تثبت  -( التثبت4                                      التثبت –التثبت  -( تثبت3

 درست است. 3گزينه 
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ی المالیۀ و غیرها كالنكاح و الطالق و القتل و ال : تثبت الیمین فی الدعاو13كتاب قضا مسألۀ  175ص منطبق با 

 تثبت فی الحدود فإنها ال تثبت إال باإلقرار أو البینۀ 

  ناسب؟يبما  هيأكمل الجمله التال –104

 .………………  إخوه و زوجه فأقرّت بولد له تيّكان للم لو

 للولد إن كذّبها األخوه یلها الثمن و الباق (1

 حصّتها للولد، إن أنكروا یزوجه الثمن و باقلهم ثالثه أرباع و لل( 2

 إن أنكروا یللولد و الزوجه بالتساو یلهم ثالثه أرباع و الباق( 3

 الولد رثی( لإلخوه ثالثه أرباع و للزوجه الربع و ال4

 درست است. 2گزينه 

لثمن و الباقی للولد : لو كان للمیت اخوۀ و زوجۀ فأقرت بولد له كان لها ا20كتاب اقرار مسألۀ  71ص منطبق با 

 ان صدّقها االخوۀ و ان أنكروا كان لهم ثالثۀ أرباع، و للزوجۀ الثمن، و باقی حصتها للولد.

  است؟ حيصح ر،يجمله ز ليتكم يكدام مورد برا -105

 « ................... ايالمحسن بأبوه المه أقر»

 االقرار مطلقاً  صحیإذن ال اءیالمه نكریو ( 1 

 ایالمحسن، وجبت النفقه على المحسن ال على المه ایلمها صدقیو  (2 

 ایإرث المجن من المه یإقراره ف یمضیف صدقه،یو لم  (3 

 هیوجوب النفقه عل یإقراره ف یمضی صدقه،ی( و لم 4 

 درست است. 4گزينه 

یكون ضررا علیه، ال : انما ینفذ اإلقرار بالنسبۀ إلى المقر و یمضی علیه فیما 4كتاب اقرار مسألۀ  57ص منطبق با 

أقر بأبوۀ شخص له و لم یصدقه و لم ینكره یمضی إقراره فی  بالنسبۀ إلى غیره و ال فیما یكون فیه نفع له، فإن

 وجوب النفقۀ علیه ال فی نفقته على المقر أو فی توریثه. 

 ناسب؟يبما  هيأكمل الجمل التال -106
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 يذ رغي على و ،.. …………………قول قولهأحدهما فال ديفان كانت تحت  نيع يلو تنازعا ف »

 «……………… ديال

 نیمالی – نهیّ( بالب2                                               نهالبیّ – نهیّو الب نیمیبال( 1

 نهالبیّ – نهیمی( ب4                                       نهیّو الب نیمالی – نهیمی( ب3

 درست است. 4گزينه 

: لو تنازعا فی عین مثال فان كانت تحت ید أحدهما فالقول قوله بیمینه و 4مسألۀ  179كتاب قضا ص ا منطبق ب

 على غیر ذی الید البینۀ،

  است؟ حيصح ن،يميدرخصوص  رياز موارد ز كيكدام  –107

 نيمه الطاهرو آله و  األئ هياهلل عل يصل بالنبي بالحلف …إلّا إذا كان المقسم به هو اهلل جل شأنه و .... »

 «.السالم هميعل

 نیمالی تنعقد – نیمی( تنعقد ال2                                     نیمالی التنعقد – نیمیالتنعقد ال (1

 نیمالی تنعقد – نیمی( التنعقد ال4                               نیمالی التنعقد – نیمی( تنعقد ال3

 درست است 1گزينه 

  : ال تنعقد الیمین إال إذا كان المقسم به هو اللّه جل شأنه2( مسألۀ 2)كتاب یمین مسئله  39ص منطبق با 

  : ال تنعقد الیمین بالحلف بالنبی صلّى اللّه علیه و آله و األئمۀ علیهم السالم5مسألۀ  41و ص 

 ناسب؟يبما  هيأكمل الجمله التال -108

 « :............. تقبل الشهاده»

 أو منفعه نايبشهادته نفعا له ع جرّ يممن  (1

 خطأ هيإذا دفع بشهادته ضررا عنه، كشهاده العاقله بجرح شهود الجنا  (2

 لعدوّه إذا لم تستلزم العداوه الفسق هيويالعداوه الدن يمن ذ (3

 المال ادهيأجر بز ادهيإذا كان له ز لي( من الوك4

 درست است. 3گزينه 


