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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  

دقیق   ن کننده  که  آنجا  از  است،  قضائیه مفاهیم  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

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

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

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

نحوها، بل الظاهر كفاية قوله: بع داري قاصدا به التفويض المذكور فيه، و قبول بكل ما  فوضته إليك و  

دل على الرضا به، بل الظاهر أنه يكفي فيه فعلُ ما وُ كِلَ فيه بعد اإليجاب، بل األقوى وقوعها بالمعاطاة 

 بأن سلّم إليه متاعا ليبيعه فتسلّمه لذلك، 

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

 مدة، فال يعتبر فيها المواالة بين إيجابها و قبولها،  

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

 في سائر العقود.   مستفهما فقال: »نعم« صح و تَمَّ و إن لم نكتف بمثله

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

را براى او در حال حیاتش، به او ارجاع دهد. و وكالت عقدى است كه به ایجاب احتیاج دارد به هر لفظى كه 

لت دادم به تو« یا »تو وكیل منى در این ...« یا »به تو واگذار كردم  داللت بر این مقصود نماید مانند قول او »وكا

ام را بفروش« در حالى كه قصدش این باشد كه فروش آن را« و مانند اینها. بلكه ظاهر آن است سخن او: »خانه 

اللت بر  به او امر فروش خانه سپرده شود برای ایجاب عقد كفایت كند و به قبول احتیاج دارد با هر چیزى كه د

از ایجاب، برای   رضایت به آن بنماید، بلكه ظاهر آن است كه انجام دادن آنچه كه به او وكالت داده شده، بعد 

شود، به این صورت كه كاالیى را براى  كند؛ بلكه اقوى آن است كه وكالت با معاطات واقع مىقبول، كفایت مى

 د.فروش به او بدهد و او به خاطر آن، آن را تحویل بگیر

از طرف   از طرف موكّل و رضایت به آنچه در آن هست  با نوشتن  بعید نیست كه وكالت تحقق پیدا كند  بلكه 

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

اینكه   اگر وكیل به طور استفهام و  خالصه، امر در وكالت توسعه دارد به حدّى كه در غیر وكالت نیست، حتى 

ات من وكیل تو هستم؟« پس جواب بگوید: »بلى« صحیح است اگر چه مثل  پرسشی بگوید: »آیا در فروش خانه 

 آن را در سایر عقود كافى ندانیم.
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 . آيا وكالت به صورت معاطات محقق محقق مي شود؟ مشاوران 1

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

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

 گزینه ب درست است. 

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

 مي شود؟

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

 گزینه د درست است. 

 . كدام گزينه صحيح است؟ 3

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

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

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

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

 گزینه ج درست است. 

 كدام يك عبارت را كامل مي كند؟   . در تعريف وكالت: هي تفويض االمر الي الغير ليعمَلٌ له ............ 4

 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

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

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

 گزینه ب درست است. 

. لو قالَ الوكيل: »أنا وكيلُكَ في بيع دارِكَ« مُستَفهِما، فقال: نعم. صحَ و تمَّ كدام گزينه در اين باره 6

 صحيح است؟ 

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

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

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

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

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

قدم زيد أو أهَلَ هالل الشهر وكلتك في كذا، نعم ال بأس بتعليق متعلقها كقوله أنت وكيلي في أن تبيعَ 

 إذا قدم زيد أو وكلتُك في شِراءِ كذا في وقت كذا.  داري 

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

نمایم«. ولى معلق كردن متعلق وكالت اشكالى زید آمد یا اگر هالل اول ماه دیده شد تو را در این كار وكیل مى

دادم    ام را در صورتى كه زید بیاید بفروشى« یا »وكالتندارد. مانند این كه بگوید: »تو وكیل منى در اینكه خانه

 به تو در خریدن فالن چیز در وقت فالن موقع«. 

 . كدام گزينه در ايجاب عقد وكالت صحيح نيست؟  7

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

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

 گزینه د درست است. 

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

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

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

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

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

 گزینه الف درست است. 

 . يشترط فيها ................. در وكالت شرط است: 9

 ب( تنجیز عقد                الف( تعلیق عقد 

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

 درست است. گزینه ب  

 
  

 
 علی االحوط یعنی به احتیاط نزدیک تر است كه این كار انجام شود. .  1
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 ( 99)مشاوران  الوكاله؟ يف  حيالجواب الصح نيع. 83

 .و تمت الخصومه، لكن تبطل الوكاله  لبقی  یبالحقّ للمدع  هیالمدعى عل  لیلو اقرّ وك الف( 

 (29)مسئله    .قصاعدا بالخصومه خالف سائر األمور   نیاثن  وكلّیأن    جوزیال ب(

 (28)مسئله    .بالخصومه الصلح عن الحق أو األبراء منه مطلقاً   لیللوك  جوزج( ی

 . لیالوك  نعزلیالخصومه و    تیمنه و بق  قبل یفسقه لم    نهیأن الب  یالمدع  لی( لو افرّ وكد

   درست است.  دگزینه  

 

أيضا    الوكيل بالخصومة ال يملك الصلح عن الحق أو اإلبراء منه إال أن يكون وكيال في ذلك   28مسألة  

 بالخصوص. 

مگر اینكه به خصوص در   كسى كه وكیل در خصومت است اختیار صلح از حق یا ابراى از آن را ندارد  -28مسألۀ 

 این هم وكیل باشد. 

. الوكيل بالخصومة ......... الصلح من الحق أو االبراء منه .... أن يكونُ وكيالً في ذلك أيضاً بالخصوص. 84

 كدام گزينه عبارت فوق را كامل مي كند؟ مشاوران 

 یملک ، حتی              د( ال یملک ، حتی الف( یملک ، إال                ب( الیملک ، إال               ج(  

 گزینه ب درست است. 

و لم    يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر األمور فان لم يصرح باستقالل كل منهما   29مسألة  

بها أحدهما، بل يتشاوران و يتباصران و يعضد كل منهما صاحبه و  يكن لكالمه ظهور فيه لم يستقل 

 إليهما.  يعينه على ما فوض 

مانند سایر امور؛ پس اگر به استقالل هر    جایز است كه دو نفر و بیشتر را در خصومت، وكیل نماید   -29مسألۀ  

كدام آنها در عمل مستقل نیستند بلكه با  یک از آنها تصریح نكرده باشد و در كالم او ظهورى براى آن نباشد هیچ

ایند و در آنچه كه به آنها سپرده شده همدیگر را تقویت و  نمهم مشاورت كرده و همدیگر را روشن و آگاه مى

 نمایند. كمک مى

اشاره دارد؟ 85 به كدام گزينه  اين عبارت  بالخصومه كسائر االمور«  اثنين فصاعدا  أن يوكل  . »يجوز 

 )مشاوران( 

 الف( هر فرد فقط می تواند دو نفر را وكیل خود نماید نه بیشتر. 

 می توان دو نفر را وكیل خود نمود برخالف سایر امور كه محدودیتی ندارند. ب( در خصومت و مرافعه فقط  

 ج( دو یا چند نفر می توانند به یک نفر وكالت دهند.

 د( دو یا چند نفر می توانند وكالت امری را از فردی قبول نمایند. 

 گزینه د درست است. 

 

 

 



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

28 

استي  30مسألة   و  خصوماته  في  الحاكم  بحضور  وكيال  رجل  كل  و  مطلقا لو  حقوقه  خصومة    فاء  في  أو 

شخصية ثم قدم الوكيل خصما لموكله و أقام الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه، و كذا إذا ادعى 

عند الحاكم وكالته في الدعوى و أقام البينة عنده عليها، و أما إذا ادعاها من دون بينة فان لم يحضر  

يسمع دعواه و لو صدقه فيها فالظاهر أنه يسمع دعواه خصما عنده أو أحضر و لم يصدقه في وكالته لم  

بحقية  القضاء  موازين  قضت  فإذا  عليه،  حجة  تكون  بحيث  موكله  عن  وكالته  بذلك  تثبت  لم  لكن 

أنكر   فإذا  حجته  على  فالمدعي  عليه  المدعى  بحقية  قضت  لو  و  بالحق،  عليه  المدعى  يلزم  المدعي 

ليه أو وكيل المدعي إقامة البينة على ثبوت الوكالة، و مع الوكالة تبقى دعواه على حالها، و للمدعى ع

 في ماهية الدعوى.  ثبوتها بها تثبت حقيقة المدعى عليه

اگر مردى در حضور حاكم، كسى را در خصومات و استیفاى حقوقش به طور كلى یا در یک خصومت   -30مسألۀ 

ببرد و علیه او اقامه دعوى نماید، حاكم باید    سپس وكیل خصمى را براى موكّلش نزد حاكم   مشخصى وكیل نماید

دعوى او را بشنود. و همچنین است اگر نزد حاكم ادعاى وكالت در دعوى از او بنماید و نزد او اقامه بیّنه بر آن  

نكند یا حاضر نماید ولى وكالت او را    بكند. و اما اگر بدون بیّنه آن را ادعا نماید پس اگر خصم را نزد او حاضر

شود. و اگر خصم او را در دعواى وكالت تصدیق نماید ظاهرا دعوایش مسموع  تصدیق نكند، دعواى او شنیده نمى 

شود به طورى كه حجت بر او شود، پس اگر موازین قضاوت، به حق بودن  است لیكن وكالتش از موكل ثابت نمى

ع مدعى  بر  نماید حق  مىمدعى حكم  بر  لیه الزم  مدعى  پس  كند  علیه حكم  مدعى  بودن  به حق  اگر  و  شود 

ماند و براى مدّعى علیه یا وكیل حجتش باقى است بنابراین، اگر وكالت را منكر شود دعواى او به حالش باقى مى

یت دعوى  مدعى است كه بر ثبوت وكالت، اقامۀ بیّنه نماید و با ثبوت آن به بیّنه، حق بودن مدعى علیه در ماه

 شود. ثابت مى

 

 . اثبات وكالت با كدام يك در محكمه پذيرفته نيست؟86

                               الف( معرفی توسط موكل نزد حاكم.           

 ب( وكیل با بینه وكالت را ثابت كند.          

             ج( خصم حاضر شود و وكیل را تصدیق كند و بینه بیاورد.

 ند( یمی

 گزینه د درست است. 

به 87 را تصديق كند و حكم  او  از مدعي در دادگاه حاضر شده و خصم  ادعاي وكالت  با  اگر وكيل   .

 حقانيت مدعي عليه داده شود،  

 الف( مدعی باید حكم را اطاعت كند و حق انكار وكالت را ندارد. 

 ماند. ب( مدعی بر حجیتش باقی است و وكالت را انكار كند، دعوا باقی می  

 ج( مدعی علیه یا وكیل مدعی نمی توانند بر وكالت وكیل، بینه بیاورند. 

 د( وكیل باید خسارت هر دو را بدهد. 

 گزینه ب درست است. 
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لو وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه لم يكن له بعد اإلثبات قبض الحق، فللمحكوم    31مسألة  

 كيل. عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الو

وكیل نماید، بعد از اثبات آن، حق قبض    )طرف دعوا( اگر او را در دعوى و ثابت كردن حقش بر خصم -31مسألۀ 

 حق را ندارد، پس محكوم علیه حق دارد از تسلیم آنچه كه بر او حكم شده، به وكیل خوددارى كند.

 . آيا وكيل پس از اثبات حق در دعاوي، حق قبض دارد؟ 88

 وكالت جداگانه الزم ندارد.الف( قبض،  

 ب( حق قبض دارد و محكوم علیه موظف است آن را به وكیل تحویل دهد .

 ج( حق قبض برای وكیل وجود ندارد مگر این كه وكیل در این مورد هم وكالت داشته باشد. 

 د( با اجازه محكوم علیه اشكال ندارد. 

 گزینه ج درست است. 

تثبي  ".  89 و  الدعوي  في  وَكّلَه  فللمحكوم  لو  الحق  االثبات قبض  بعد  له  يكن  لم  ت حقه علي خصِمه 

 كدام گزينه صحيح است؟ )مشاوران(  "عليه أن يمتنع من تسليم ما ثبت عليه الي الوكيل  

 الف( وكیل در دعوی حق اخذ محكوم به را نیز دارد، مگر موكل او را منع كرده باشد 

 ب( وكیل در دعوی حق اخذ محكوم به را ندارد. 

 در صورتی كه محكوم علیه منع شده باشد از تسلیم محكوم به، وكیل حق اخذ آن را ندارد. ج(  

د( در صورتی كه احراز شود كه وكیل حق اخذ محكوم به را دارد محكوم علیه می تواند از تسلیم محكوم به به او  

 امتناع كند.  

 گزینه ب درست است. 

 

و   غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته لو و كله في استيفاء حق له على    32مسألة  

 مرافعته و تثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيال في الخصومة. 

اش است او  ، پس كسى كه حق بر عهده اگر او را در استیفاى حقى كه او بر دیگرى دارد وكیل نماید  -32مسألۀ  

ك مرافعه  و  مخاصمه  او  با  كه  ندارد  حق  وكیل  كند،  انكار  مادامىرا  بنماید  او  علیه  بر  حق  اثبات  و  در  ند  كه 

 خصومت، وكیل نباشد. 

 

 . اگر شخصي وكيل در استيفاي حقي شود و طرف مقابل، حق را انكار كند: 90

 الف( وكیل حق مخاصمه و مرافعه دارد.  

 ب( وكیل حق مخاصمه ندارد مگر این كه وكیل در خصومت باشد. 

 ندارد    ج( وكیل هیچ گاه حق مخاصمه و مرافعه

 د( وكیل حق شكایت دارد. 

 گزینه ب درست است. 
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 ( 99)وكالت  حه؟يالصح هيباألجو هيأكمل الجمل التال . 91

  تتثبي   و  مرافعته و  مخاصمته  ………الحق   هيفجحده من عل  رهيحق له على غ  فاءياست  يلو وكله ف »

 «.الخصومه في.. ……… ه يالحقّ عل

 ال یوك  كنی إن  –  لیللوك  كنی( لم  ب                                     الیوك  كنی  لم  ما  –  لیللوك الف( 

 ال یوك  كنی لم  إن  و  –  لیللوك  كنی( لم د                             الیوك  كنی  لم  ما  –  لیللوك  كنی( لم  ج

دیگرى دارد وكیل  اگر او را در استیفاى حقى كه او بر  زیرا ترجمه عبارت این است كه؛    درست است.  ج گزینه  

انكار كند، وكیل حق ندارد كه با او مخاصمه و مرافعه كند و  ، پس كسى كه حق بر عهده نماید  او را  اش است 

 كه در خصومت، وكیل نباشد. اثبات حق بر علیه او بنماید مادامى 

مخاصمة و  لو وكله في حق له علي غيره فأنكر من عليه الحق لم يكن للوكيل    ". با توجه به عبارت  92

 كدام گزينه صحيح است؟ مشاوران  "تثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيالً في الخصومه

 الف( وكیل در مطالبه طلب، برای طرح دعوا در صورتی صالحیت دارد كه وكالت در مرافعه نیز داشته باشد. 

 ب( وكیل در استیفاء حق، حق توكیل نیز دارد.

 طلب بدهد، در صورت انكار بدهكار، وكیل حق طرح دعوا دارد. ج( اگر فردی به دیگری وكالت در اخذ  

 د( در صورتی كه بین وكیل و بدهكار خصومتی باشد استیفاء حق از سوی وكیل جایز نیست. 

 زینه الف درست است. گ

 

يجوز التوكيل بجعل و بغيره، و انما يستحق الجعل في األول بتسليم العمل الموكل فيه، فلو    33مسألة  

في البيع أو الشراء و جعل له جعال فله المطالبة به بمجرد إتمام المعاملة و إن لم يتسلم الموكل وكله  

يتسلمه   لم  إن  و  إثباته  بمجرد  استحقه  الحق  تثبيت  و  المرافعة  في  كله  و  لو  كذا  و  المثمن  أو  الثمن 

 الموكل. 

جُ  -33مسألۀ   به  آن، جایز است توكیل  بغیر  و  وقتى    عل  اول  و  وهله  جُمسدر  مورد  مى   علتحق  شود كه عمل 

وكالت را تحویل دهد، پس اگر او را در فروش یا خرید وكیل نماید و برایش جعلى قرار دهد، وكیل حق دارد به  

مجرد تمام كردن معامله، آن را طلب نماید اگر چه موكل، ثمن یا مثمن را تحویل نگرفته باشد. و همچنین اگر او  

شود اگر چه موكل آن حق را نگرفته به مجرد اثبات آن، مستحق جعل مى  را در مرافعه و تثبیت حق وكیل نماید،

 باشد. 

 

 . اگر عقد وكالت در برابر جُعل واقع شود:  93

                  الف( وكیل در بیع به مجرد اتمام معامله، حق مطالبه دارد.

 ب( وكیل پس از قبض و اقباض در وكالت بیع، حق مطالبه دارد. 

 عه پس از اثبات حق و دریافت حق می تواند مطالبه كند.  ج( وكیل در مراف

 د( وكیل حق شكایت دارد. 

 گزینه الف درست است. 
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به عبارت  94 توجه  با  العمل    ".  بتسليم  االول  الجعل في  انما يستحق  و  بغيره  و  بجُعل  التوكيل  يجوز 

 كدام گزينه صحيح است؟ مشاوران  "الموكل فيه 

 وع وكالت حق درخواست حق الوكاله را دارد. الف( وكیل فقط پس از انجام موض

 ب( در دعوی جعل سند و غیر آن می توان وكیل گرفت.

 ج( در دعاوی جعل سند، وكیل حق توكیل دیگری را دارد. 

 د( وكیل در فروش، زمانی مستحق اجرت است كه ثمن و مبیع تسلیم فروشنده و خریدار شده باشد. 

 گزینه الف درست است. 

 

إال أن تشملها   وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل األداء لم يكن له مطالبة وارثه لو    34مسألة  

 الوكالة. 

از اداى آن بمیرد   -34مسألۀ   او    اگر او را در گرفتن طلبش از شخص وكیل نماید پس قبل  حق ندارد از ورثۀ 

 مطالبه نماید، مگر اینكه وكالت شامل آن باشد. 

 

 ف وكيل براي استيفاي دين از سوي طلبكار چيست؟ مشاوران . اگر بدهكار فوت كند، تكلي 95

 الف( می تواند علیه ورثه طرح دعوا كند.      

 ب( وكالت باطل می شود.                

 ج( نمی تواند به ورثه رجوع كند مگر با وكالت و یا اذن قبلی از سوی موكل در این باره.

 د( وكالت منفسخ می شود. 

 است. گزینه ج درست  

منظور از    "لو وكله في قبض دينه مِن شخص فماَت قبلَ األداء، لم يكن له مطالبة وارثه  ". در عبارت 96

 موت، موت چه كسي است؟ مشاوران 

 الف( وكیل           ب( موكل                      ج( مدیون                  د( وارث موكل 

 گزینه ج درست است. 

 

في استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة فقال زيد: خذ هذه الدراهم و اقض بها لو وكله    35مسألة  

فأخذها صار وكيل زيد في قضاء دينه، و كانت الدراهم باقية على ملك زيد ما    -أي موكله  -  دين فالن 

ن في لم يقبضها صاحب الدين، و للوكيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون بعنوان الوكالة عن الدائ

االستيفاء إال أن يكون توكيل المديون بنحو ال يشمل قبض الوكيل، فلزيد استردادها ما دامت في يد  

الوكيل و لم يتحقق القبض من الدائن بنحو مما ذكر، و لو تلفت عنده بقي الدين بحاله، و لو قال: خذها 

 . زيد، و ليس له االسترداد عن الدين الذي تطالبني به لفالن فأخذها كان قابضا للموكل و برأت ذمة
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 (99)مشاوران   :حيالصح نيع -29

 .یتعال  تهیّعلى مش  قیاهلل تعالى ال تنعقد إن كان المقصود التعل  هیعلى مش  نیمیلو علق ال الف( 

 .الزوجه مع منع الزوج  نیمیتنعقد   ب(

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

 .نیمیالعجز النتحلّ ال  هیعلى المقدور و إن كان مقدورا ثمّ طرأ عل  نیمیتنعقد ال(  د

   درست است.  الفگزینه  

 

تنعقد 8مسألة   فال  متعلقه،  الحجر في  انتفاء  و  القصد  و  االختيار  و  العقل  و  البلوغ  الحالف  يعتبر في   :

ال السكران، بل و ال الغضبان في شدة يمين الصغير و المجنون مطبقا أو أدوارا حال دوره و ال المكره و  

 للقصد و ال المحجور عليه فيما حجر عليه.  الغضب السالب 

؛ پس  است  شرطخورنده بلوغ و عقل و اختیار و قصد و منتفى بودن حجر در متعلق آن در شخص قسم -8مسألۀ 

شخص غضبناک كه غضبش    هوش بلكهدر حال دیوانگى، و مجبور و بى  -همیشگى یا ادوارى  -قسم بچه و دیوانه

كه بر او حجر شده است    سلب نماید و محجور علیه در مورد چیزهایی  شدید باشد به طورى كه قصد را از او

 شود. منعقد نمى

 

 ......... ال تنعقد اليمين ... 30

 الف( بالغ، عاقل، مختار، قاصد، غیرمحجور فی متعلّق حجر.

 قصد. و غضبان فی شده الغضب السالب لل  دوره و مكره و سكرانب( صغیر، مجنون مطبق أو أدواراً حال  

 ج( المحجور علیه فیما ال حجر علیه.

 د( غضبان فی شده الغضب غیر سالب للمقصد. 

 گزینه ب درست است. 
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المحلوف 9مسألة   إال أن يكون  الزوج  منع  الزوجة مع  يمين  و ال  الوالد  منع  الولد مع  يمين  تنعقد  : ال 

واجب أو ترك حرام و كان المنع متوجها إليه، و أما إذا كان متوجها الى الحلف فال يبعد عدم  عليه فعل  

انعقاده، و لو حلفا في غير ذلك كان لألب أو الزوج حل اليمين و ارتفع أثرها، فال حنث و ال كفارة عليه،  

على حلف يطلعا  لم  لو  أنه  يمينهما حتى  انعقاد  و رضاهما في  إذنهما  يشترط  مع و هل  يحال  لم  أو  هما 

علمهما لم تنعقد أصال أوال بل كان منعهما مانعا عن انعقادها و حلهما رافعا الستمرارها فتصح و تنعقد 

في الصورتين المزبورتين؟ قوالن، أولهما ال يخلو من رجحان، فحينئذ ال يبعد عدم االنعقاد بدون إذنهما  

 ياط خصوصا فيهما. حتى في فعل واجب أو ترك حرام، لكن ال يترك االحت

با    -9مسألۀ   با منع شوهر    از سوگند  پدر  منعقسم فرزند  اینكه  شود منعقد نمى از سوگند،  و قسم زوجه  ، مگر 

محلوف علیه فعل واجب یا ترک حرام باشد و جلوگیرى و منع متوجه محلوف علیه باشد. و اما اگر به قسم متوجه  

  )غیرواجب و حرام(   و اگر در غیر آن  عید نیست كه منعقد نباشد)او را از سوگند خوردن منع كرده باشد( بباشد

و اثر آن را از بین ببرند، پس حرمت    )نقض نمایند(  قسم بخورند، پدر یا همسر حق دارند كه یمین را حل نموده

  شرط است  پدر و زوج در انعقاد قسم فرزند و زوجهاذن و رضايت  اى بر آن نیست. و آیا  مخالفت و كفاره 

ننمایند؛ اصال    یعنی نقض  آنها هم مطلع نباشند یا در صورتى كه آن را بدانند ولى حلّ  خوردن  بر قسم  كه اگر

باشد  شود یا اینكه اذن آنها شرط نباشد بلكه منع آنها مانع انعقاد قسم و حلّ آنها رافع استمرار آن مى منعقد نمى

اولى آنها خالى از رجحان نیست؛ پس در این  شود در دو صورت مذكور؟ دو قول است كه  منعقد مى  پس صحیح و

لیكن   باشد.  حرام  ترک  یا  واجب  فعل  در  قسم  اگر  حتى  نشود  منعقد  آنها،  اذن  بدون  كه  نیست  بعید  صورت 

 احتیاط خصوصا در این دو مورد ترک نشود. 

 

إلّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام و كان المنع 31 . ال يمينُ الزوجة مع منع الزوج 

 متوجها اليه  

 الف( سوگند زوجه بدون اذن زوج مطلقاً منعقد نمی شود.  

 ب( سوگند زوجه منعقد می شود و اذن زوج الزم نیست.

 ب منع شده باشد منعقد می شود. ج( سوگند زوجه منعقد نمی شود اما اگر از قسم به فعل واج

د( سوگند زوجه در صورت منع زوج منعقد نمی شود مگر اینكه منع متوجه محلوف علیه باشد و فعل واجب یا  

 ترک حرام باشد. 

 گزینه د درست است. 

 . كدام گزينه درباره قسم صحيح است؟ 32

 شود.   الف( بدون اذن پدر یا زوج قسم فرزند یا زوجه بعید نیست كه منعقد

 ب( اگر قسم مورد نهی باشد، سوگند زوجه مطلقاً منعقد نمی شود. 

 ج( پدر و زوج نمی توانند قسم زوجه یا فرزند را منحل كنند و حنث قسم رخ می دهد.

 د( اگر پدر یا زوجه از قسم منع كنند و قسم منعقد نشود كفاره الزم است. 

 گزینه ب درست است. 
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أو بترك حرام أو مكروه و في   انعقاد اليمين لو تعلقت بفعل واجب أو مستحب: ال إشكال في  10مسألة  

المتساوي  المباح  أما  و  مستحب،  أو  واجب  بترك  أو  مكروه  أو  حرام  بفعل  تعلقت  لو  انعقادها  عدم 

أو  الدنيوية  العقالئية  األغراض  و  المنافع  بحسب  تركه  على  فعله  ترجح  فان  الشرع  نظر  في  الطرفين 

شكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح، و عدم انعقادها لو تعلقت بطرفه المرجوح، و لو العكس فال إ

أحوطهما  و  أشهرهما  قوالن،  تركا؟  أو  فعال  به  تعلقت  إن  تنعقد  فهل  أيضا  الدنيا  بحسب  طرفاه  ساوى 

 أولهما، بل ال يخلو من قوة. 

ترک حرام یا مكروه، تعلق پیدا كند و در منعقد  در انعقاد قسم اگر به فعل واجب یا مستحب یا به    -10مسألۀ  

و اما مباحى كه در    مستحب متعلّق شود، اشكالى نیست   یانشدن آن اگر به فعل حرام یا مكروه یا به ترک واجب  

باشد، پس اگر فعل آن بر تركش به حسب منافع و اغراض عقالیى دنیایى، نظر شرع، هر دو طرف آن مساوى مى

آن تعلق پیدا كند،    )برتر(  یا بر عكس آن باشد، پس در انعقاد آن در صورتى كه به طرف راجحترجیح داشته باشد  

اگر به طرف مرجوح انعقاد آن  به    )ضعیف و مردود(  و عدم  اگر دو طرف آن  اشكالى نیست. و  آن متعلق شود 

ل است كه اشهر و  شود؟ دو قوحسب دنیا هم مساوى باشد آیا در صورت تعلق آن به فعل یا ترک آن منعقد مى

 باشد بلكه خالى از قوت نیست.احوط آنها اولى آنها مى 

 

 . قسم در كدام مورد منعقد نمي شود؟33

 ب( متعلّق قسم فعل مستحب باشد.                              م باشد.الف( فعل واجب، متعلق قس

 د( متعلّق قسم فعل حرام یا ترک واجب باشد.                      ج( متعلّق قسم، ترک حرام یا مكروه باشد.

 گزینه د درست است. 

 . در سوگند به مباح:34

 الف( اگر فعلش بر تركش ترجیح عقالیی داشته باشد قسم به طرف راجح نمی تواند منعقد شود. 

 قد شود. نمی تواند منع  ترکب( اگر تركش بر فعلش ترجیح عقالیی داشته باشد قسم به  

 ج( اگر قسم به طرف مرجوح تعلق گیرد و فعل آن راجح باشد، در عدم انعقاد آن اشكالی نیست.   

 د( قسم به مباح مطلقا واقع نمی شود.

 ج درست است.   گزینه

 عدم انعقاد اليمين بترك المستحب.  في .................. . 35

 ج( یقع                        د( ینعقد.    الف( ال اشكال              ب( یصح                  

 گزینه الف درست است. 
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: كما ال تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إن تعلقت براجح ثم صار مرجوحا و لو عاد 11مسألة  

 إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحاللها على األقوى. 

كند سپس   شود، همچنین اگر به راجح تعلق پیدامنعقد نمى كما اینكه قسم بر آنچه كه مرجوح است  -11مسألۀ 

اقوى، عودشود  مرجوح شود، قسم منحل مى بنابر  انحالل آن  از  اگر به رجحان برگردد قسم بعد  و  نمى  و  كند 

 برنمی گردد. 

 اليمين علي ماكان مرجوحاً   ................. . 36

 ج( تنعقد                       د( الاشكال             الف( یصح                   ب( التنعقد           

    گزینه ب درست است.

 المين إن تعلقت براجح ثم صار مرجوحاً ...................  . 37

 الف( تنعقد              ب( تعود                     ج( تنحل                          د( تصح 

 گزینه ج درست است. 

 . اگر حالف به راجحي قسم بخورد و سپس مرجوح شود و دوباره به رجحان برگردد:  38

 الف( یمین ابتدا منحل می شود و سپس دوباره منعقد می شود. 

 ب( یمین پس از مرجوح شدن منحل نمی شود.

 ج( یمین سابق استصحاب می شود. 

 نمی گردد.د( یمین منحل می شود و بنابر قول قوی تر پس از انحالل یمین باز  

 گزینه د درست است. 

 

مقدورا ثم طرأ عليه العجز بعدها انحلت    ، و لو كان: إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره 12مسألة  

إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه أو أبدا إذا كان الحلف مطلقا، و كذا الحال في 

 العسر و الحرج الرافعين للتكليف. 

و اگر مقدور باشد سپس بعد از آن عجز بر آن پیدا    شود منعقد مى   -نه غیر آن  -قسم، فقط بر مقدور  -12  مسألۀ

شود، در صورتى كه عجز او در تمام وقتى كه براى محلوف علیه مشخص شده باشد. یا همیشه باشد در صورتى 

 باشند. ىدر عسر و حرج كه رافع تكلیف م  چنینشود و همكه قسمش مطلق است، منحل مى

 

 . كدام گزينه درباره يمين صحيح است؟ 39

 . الف( در متعلق یمین قدرت بر انجام آن شرط نیست

 می شود.نسر و حرج شود قسم منحل  ع ب( اگر متعلق یمین موجب  

 ج( یمین بر آنچه مقدور است و غیر آن منعقد می شود. 

تعیین شده محلوف علیه عاجز شود، قسم   د( اگر متعلّق یمین مقدور حالف بود و بعد برای همیشه یا در مدت

 منحل می شود. 

 گزینه د درست است. 
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الدين و 36 مِن  تفريغ ذمته  تعالي  بين اهلل  و  بينه  المقر  فعلي  الواقع  المقر بحسب  له  المقر  لو كذَّب   .

 متن: تخليص نفسه من العين بااليصال الي المالك و إن كان بِدُسِهِ في امواله. طبق اين 

 الف( اگر مقر له، مقر را تكذیب كند، بین او و اهلل، ذمه اش از دین فارغ است.

 ب( اگر مقر له، مقر را تكذیب كند در واقع از دیدگاه اهلل ذمه اش از دین و عین فارغ می شود. 

 ج( در واقع ذمه مالک و مقر با رساندن مال بری می شود. 

باید بر طبق واقعیت ذمه اش را از دین بری كند و خودش را از عین رها  د( اگر مقر له، مقر را تكذیب كند مقر  

 كند با رساندن عین به مالک هر چند با مخفی كردن آن در اموال مالک باشد.   

 گزینه د درست است. 

 

ء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه، فلو قال: »له عليّ : لو أقر بشي 14مسألة  

رة ال بل تسعة« يلزم بالعشرة، و لو قال: »له علي كذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار« يلزم  عش 

بالمال و ال يسمع منه ما عقبه، و كذا لو قال: »عندي وديعة و قد هلكت« فان إخباره بتلفها ينافي قوله: 

كت« فال تنافي بينهما، و »عندي« الظاهر في وجودها عنده، نعم لو قال: »كانت له عندي وديعة و قد هل

 هو دعوى ال بد من فصلها على الموازين الشرعية. 

شود و منافى ، اقرارش گرفته مىاگر به چیزى اقرار كند سپس پشت سر آن ضد و منافى آن را بیاورد  -14مسألۀ 

بلكه نه عدد دارد« ملزم به  باشد، پس اگر بگوید: »او بر من ده عدد فالن چیز را دارد. نه ده عدد ندارد آن لغو مى

شود و  باشد. و اگر بگوید: »او بر من چنین دارد و آن از ثمن شراب یا به سبب قمار است« ملزم به مال مىده مى

اى است و هالک  باشد و همچنین است اگر بگوید: »نزد من ودیعه آنچه را كه پشت سر آن آورده مسموع نمى

افى قولش است كه گفت »نزد من« است كه این جمله ظاهر است در این كه  شد«؛ زیرا اخبار او به هالكت آن من

باشد و آن  اى بود و هالک شد« منافاتى بین آنها نمى نزد او وجود دارد ولى اگر بگوید: »براى او نزد من ودیعه

 ادعایى است كه باید بر طبق موازین شرعى، فیصله شود. 

 

 در اين اقرار مقر:  " ال بل تسعه  له عليَّ عَشرَة ". لو قال 37

 می شود.    10ب( الزام به پرداخت                                  می شود.    9الف( الزام به پرداخت  

 د( اقرار باطل است.                                             می شود.  19ج( الزام به  

 درست است.   بگزینه  

 .   "لو أقَرَّ بشي ء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغي ما ينافيه ". 38

 الف( اگر مقر به چیزی ضد اقرارش، اقرار كند، اقرارش تأیید می شود.  

 ب( اگر مقر، به ضد اقرارش، اقرار كند، ضدش ثابت و اقرارش تأیید نمی شود. 

 رارش پذیرفته نمی شود.  ج( اگر مقر، به ضد اقرارش، اقرار نكند، اق

 د( اگر به چیزی منافی اقرار، اقرار شود، اقرار ملغی می شود. 

 گزینه الف درست است. 
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 . كدام گزينه مصداق منافي اقرار نيست؟ 39

 له علیَّ كذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار، ملزم به پرداخت مال می شود.   "الف(  

 اخبار به تلف منافی اقرار به ودیعه است و ظاهراً نزد اوست.   "عندی ودیعه و قد هلكت  "ب(  

 الزام به پرداخت ده می شود.   "له علیَّ عشر البل تسعۀ    "ج(  

 طبق موازین شرعی فصل می شود.   "كانت له عندی ودیعه و قد هلكت    "د(  

 گزینه د درست است. 

 ( 98)مشاوران   ت؟كدام مورد صحيح اس "عندي وديعه و قد هلكت "اگر مقر بگويد: . 40

 ب( التؤخذ بإقراره و یلغى ما ینافیه       یؤخذ بإقراره و یلغى ما ینافیه           الف(  

 د( یلغی االصل و تدرک االقرار        ج( تلقی االقرار و یعمل باالصل            

 گزینه الف درست است. 

 (99)مشاوران  است ؟ حي، صح ر«يكدام مورد درخصوص اقرار»ام . 41

 «. له علىٌ مال و هو من ثمن الخمر رهي قال األم»

 .چون ثمن محرّم است   ستین  ری بر عهده ام  یاست اما مال  حیاقرار صح الف( 

 .است  حیاقرار فقط نسبت به مال صح ب(

 .و نافذ است   حیاقرار به هر دو مورد صح ج(

 چون ثمن محرّم است.   ستی( اقرار نسبت به هر دو مسموع ند

   درست است.ب  گزینه  

 

إن كان من  15مسألة   االستثناء  بعد  بقي  ما  به  المقر  بالمنافي، بل يكون  التعقيب  االستثناء من  ليس   :

المثبت و نفس المستثنى إن كان من المنفي، فلو قال: »هذه الدار التي بيدي لزيد إال القبة الفالنية« 

لو   و  بما عداها  إقرارا  إذا كان  كان  بها، هذا  إقرارا  الفالنية« كان  القبة  الدار إال  له من هذه  قال: »ليس 

الغير أما لو كان متعلقا بحقه على  الغير عليه، و  كان األمر بالعكس، فلو قال: »لي   االخبار متعلقا بحق 

استحقاق تمام    هذه الدار إال القبة الفالنية« كان إقرارا بالنسبة إلى نفي حقه عن القبة، فلو ادعى بعده

الدار لم يسمع منه، و لو قال: »ليس لي من هذه الدار إال القبة الفالنية« كان إقرارا بعدم استحقاق ما  

 عدا القبة. 

ن  جزء استثناء،    -15مسألۀ   اقرار  از  بعد  منافى  باشد،  ،  یست آوردن چیز  مثبت  در جمله  استثناء  اقرار  اگر  مورد 

است از  باقى مچیزى است كه بعد  اقرار بهىثناء  و  اگر    ماند،  اگر  در جمله  خود مستثنى است  باشد؛ پس  منفى 

اى كه دستم است مال زید است مگر فالن اتاق« اقرار به غیر از آن اتاق است و اگر بگوید: »او  بگوید: »این خانه 

به حق دیگرى كه  باشد و این در صورتى است كه اخبار  در این خانه چیزى ندارد مگر فالن اتاق« اقرار به اتاق مى

بر او تعلق دارد باشد و اما اگر متعلق به حق خودش بر دیگرى باشد امر عكس آن است؛ پس اگر بگوید: »این  

خانه مال من است مگر فالن اتاق« اقرار است به اینكه حقى بر اتاق ندارد. پس اگر بعد از آن ادعا كند كه تمام  

گر بگوید: »من چیزى از این خانه ندارم مگر فالن اتاق« اقرار است به باشد. و اخانه را استحقاق دارد، مسموع نمى

 اینكه غیر از اتاق را استحقاق ندارد. 
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 . درباره استتثنايي كه پس از اقرار مي آيد كدام گزينه صحيح است؟ 42

 الف( اگر كسی اقرار كند و سپس موارد استثنایی بیاورد، اقرار به منافی است.

 همراه با چند مورد استثنایی، نافذ نیست. ب( اقرار  

 ج( اقرار همراه با استثناء پذیرفته است.

 د( اقرار همراه استثناء اقرار به ضد است.

 درست است.   جگزینه  

 :   "هذه الدار التي بيدي لزيد إالّ القبه الفالنيه ". لو قال 43

 ب( اقرار به اطاق برای زید است.                                           الف( اقرار باطل است.        

 د( اقرار به نفس مستثنا برای زید است.                      ج( اقرار به غیر اطاق برای زید است.    

 گزینه ج درست است. 

 صحيح نيست؟ كدام گزينه   "ليس له من هذه الدار اِالّ القبه الفالنيه  ". لو قال 44

 ب( اقرار به مستثنا است.           الف( اقرار به اطاق است.  

 د( اقرار منافی است.      ج( اقرار منفی و به مستثنی است.      

 گزینه د درست است. 

 كدام گزينه طبق اين جمله صحيح است؟ "لي هذه الدار االّ القبه الفالنيه  ". لو قال : 45

 ست و اقرار به نفی حقش از اطاق است.           الف( اقرار به حقش بر غیر ا 

 ب( اقرار به حق غیر بر عهده او است و اقرار به كل ملک است.  

 ج( اگر پس از این اقرار ادعای مالكیت بر كل مال نماید، مسموع است. 

 د( اقرار به خانه برای غیر است مگر اطاق كه مال خودش است. 

 گزینه الف درست است. 

 كدام گزينه صحيح است؟   "الّا القبة الفالنية رليس لي مِن هذه الدا " . لو قال :46

                                  الف( اقرار باطل است.       

 ب( اقرار بعدم استحقاق ماعدا القبۀ        

                          ج( اقرار باستحقاق كل              

 جزء د( اقرار بعدم استحقاق  

 گزینه ب درست است. 

 

كما إذا قال: »هذه الدار لزيد« ثم قال: »لعمرو«   : لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر 16مسألة  

 حكم بكونها لألول و أعطيت له، و أغرم للثاني بقيمتها. 

اقرار نماید   -16مسألۀ   اقرار كند سپس آن را براى شخص دیگرى  اگر    اگر عینى را براى شخصى  اینكه  ، كما 

شود كه مال اولى است و به زید داده  بگوید: »این خانه مال زید است«. سپس بگوید: »مال عمرو است« حكم مى

 دهد.شود و قیمت آن را به دومى مى مى
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 در اين صورت:  "هذه الدار لزيد ثم قال لعمرو ". إذ قال  47

 زید داده می شود و ادامه اقرار، لغو است. ب( خانه به            الف( خانه به عمرو داده می شود.

 د( خانه به زید داده می شود و مقر باید قیمت را به عمرو بدهد.                          ج( اقرار غیر نافذ است.

 گزینه د درست است. 

 . لو أقَرَّ بعينِ لشخصٍ ثم أقرّ بها لشخص آخر:  48

 ب( حكم بكونها لالول و اُغرم للثانی            الف( بطل االقرار       

 د( اقرار منافی و غیر نافذ    ج( حكم بكونها للثانی      

 گزینه ب درست است. 

 (1400بها لشخص آخر؟ )مشاوران . ما هو الحكم في القضيه التي أقر المقر فيها بعين لشخص ثم أقر 49

 الف( أغرم لألول بقیمتها و حكم بكونها للثانی و أعطیت له 

 ب( حكم بالتنصیف بینهما 

 ج( حكم بكونها لألول و أعطیت له قیمتها و أعطیت للثانی عینها 

 د( حكم بكونها لألول و أعطیت له و أغرم للثانی بقیمتها 

حكم است در قضیه ای كه اقرار كرده مقر در آن به چیزی برای    پرسش: چه چیزی ترجمه گزینه د درست است.

: غرامت می دهد به اولی قیمت را و حكم 1شخصی و سپس اقرار كرده به همان چیز برای شخصی دیگر؟ گزینه 

: حكم می شود به نصف شدن بین هر دو نفر گزینه  2می شود به بودنش برای دومی و داده می شود به او گزینه 

:  4ی شود به بودنش برای اولی و به او قیمتش را می دهند و عین مال را به دومی می دهند. گزینه  : حكم م3

  حكم می شود به بودن آن چیز برای اولی و داده می شود به او و غرامت می دهد به دومی قیمت آن را.

 

نحوهما و المراد بنفوذه إلزام المقر و : من األقارير النافذة اإلقرار بالنسب كالبنوة و األخوة و  17مسألة  

أو وقف و   إنفاق و حرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث  إلى ما عليه من وجوب  بالنسبة  بإقراره  أخذه 

أنه إن كان اإلقرار   النسب بينهما بحيث يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل، و هو  أما ثبوت  نحو ذلك و 

كاإلقرار ببنوة من يقاربه في    -إن لم يكذّبه الحس و العادة  بالولد و كان صغيرا غير بالغ يثبت به ذلك

مثله  بتولده من  العادة  لم يجر  بما  الشرع  -السن  بغيره من جهة    -و ال  ببنوة من كان ملتحقا  كإقراره 

نحوه و  الى   -الفراش  يتعدى  و  آثاره،  جميع  عليه  يترتب  و  إقراره،  فينفذ  منازع  فيه  ينازعه  لم  و 

كون ولد المقر به حفيدا للمقر، و ولد المقر أخا للمقر به، و أبيه جده، و يقع التوارث أنسابهما، فيثبت به  

الشروط  مع  المقر  صدق  و  كبيرا  كان  لو  الحال  كذا  و  بعض،  مع  بعضهم  أنسابهما  بين  كذا  و  بينهما، 

و صدّقه   كبيرا  به  المقر  كان  فان  ولد  ولد  كان  ان  و  الولد  بغير  اإلقرار  ان كان  و  و المزبورة،  أو صغيرا 

ال   و  محقق،  معلوم  وارث  لهما  يكن  لم  ان  يتوارثان  شرعا  و  عقال  صدقه  إمكان  مع  بلوغه  بعد  صدّقه 

يتعدى التوارث الى غيرهما من أنسابهما حتى أوالدهما، و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقق غير  

 .مصدّق له ال يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إال بالبينة 
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 :القول في الشهاده علي الشهاده 

 تقبل شهاده علي الشهاده في ...... -48

 مالی و غیرمالی د( حقوق             ج( كل الحقوق            ب( حقوق اهلل                 الف( حقوق الناس

 گزینه الف درست است. 

 شهادت بر شهادت در كدام مورد قبول نمي شود؟  -50

 د( حدود، تعزیرات            ج( عیوب باطنی زنان         ب( نسب، اموال                الف( قصاص، طالق

 گزینه د درست است. 

 شهاده...........البد في الحدود من  -51

 د( االصل فی حق اهلل محض                  ج( االصل               ب( تبرعی                          الف( الفرع

 گزینه ج درست است. 

 در شهادت بر شهادت در سرقت و زنا.  -52

 اس ثابت می شود. ب( آثار حق الن                                              الف( حد ثابت می شود.

 د( حد اجرا می شود.                                        ج( حد و آثار ثابت نمی شود.

 گزینه ب درست است. 

 ............... شهاده الفرع في سائر حقوق اهلل غيرالحد، كالزكاه و الخمس و أوقاف المساجد.  -53

 د( تسمع و التنفذ                       ج( تبطل                      ب( تقبل                            الف( ترد

 گزینه ب درست است. 

 كدام يك درباره شهادت بر شهادت صحيح نيست؟ -54

 ت. فرع بر یک اصل قبول اس  2ب( شهادت                                   الف( شهادت فرع فرع قبول است.

 د( شاهد اصلی، شهادت فرع هم بدهد.                                ج( شهادت فرعی زنان قبول نیست.

 گزینه الف درست است. 

 كدام گزينه صحيح است؟  -55

                       الف( االقوی قبول شهاده النسا علی الشهاده

 ب( االقوی عدم قبول شهاده الفرع اال لعذر

             الفرع فأنكر شاهد االصل، یلتف الی االنكارج( لو شهد  

 د( الیعتبر فی شهاده علی الشهاده ما یعتبر فی شهاده االصل 

 گزینه ب درست است. 

 

اللواحق  في  الشي1مسألة    القول  علي  تواردهما  الشاهدين  شهادة  قبول  في  يشترط  فان  :  الواحد،  ء 

المعنى ال اللفظ، فان شهد أحدهما بأنه غصب و اآلخر بأنه انتزع منه اتفقا حكم بهما، و الميزان اتحاد  

قهرا، أو قال أحدهما: باع و اآلخر ملكه بعوض تقبل، و لو اختلفا في المعنى لم تقبل فان شهد أحدهما 

لم   بأن هذا ملك زيد  بأنه غصبه من زيد و اآلخر  بالبيع و كذا لو شهد أحدهما  بالبيع و اآلخر بإقراره 

 على معنى واحد، ألن الغصب منه أعم من كونه ملكا له.  تردا
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؛ پس اگر هر دو اتفاق نمایند  در قبول شهادت دو شاهد وارد شدن آنها بر یک چیز شرط است  -1مسألۀ  ملحقات 

شود، و معیار اتحاد در معنى است، نه لفظ. پس اگر یكى از آنها شهادت دهد به اینكه:  به شهادت آنها حكم مى

ب است و دیگرى شهادت بدهد به اینكه: آن را به زور از او گرفت، یا یكى از آنها بگوید: فروخت و دیگرى  این غص

شود. و اگر در معنى اختالف كنند قبول نیست؛ پس اگر یكى از  بگوید: در مقابل عوض، مالک آن شد، قبول مى

یكى از آنها شهادت بدهد به اینكه: از زید  آنها به بیع و دیگرى به اقرار او به بیع شهادت بدهد و همچنین اگر  

اند؛ زیرا غصب از زید  غصب نموده و دیگرى شهادت بدهد به اینكه: این ملک زید است، بر یک معنى وارد نشده 

 اعم است از اینكه آن ملک او باشد. 

 

بشي 2مسألة   أحدهما  شهد  لو  لض :  مجال  فال  الشهادتان،  تكاذبا سقطت  فان  بغيره  اآلخر  شهد  و  م  ء 

مع كل واحد يثبت المدعى، و قيل يصح الحلف مع أحدهما   يمين المدعي، و إن لم يتكاذبا فان حلف 

 في صورة التكاذب أيضا، و األشبه ما ذكرناه. 

اگر یكى از آنها به چیزى شهادت بدهد و دیگرى به غیر آن شهادت دهد، پس اگر همدیگر را تكذیب    -2مسألۀ  

و اگر همدیگر را    ؛ بنابراین، جهت ضمیمه نمودن قسم مدعى، مجالى نیست.شود نمودند هر دو شهادت، ساقط مى

نكردند، ثابت مى   تكذیب  بخورد مدعى  با هر یک، قسم  بعضى گفتهاگر  و  آنها در  شود.  از  با یكى  اند كه: قسم 

 نمودند صحیح است. ولى اشبه آن است كه ما ذكر كردیم.  صورتى كه همدیگر را تكذیب هم

 

و لم يحكم يرد    : لو شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و اآلخر بأنه سرق نصابا عشية لم يقطع 3مسألة  

 المال، و كذا لو قال اآلخر سرق هذا النصاب بعينه عشية. 

اگر یكى از آنها شهادت بدهد كه او در صبح به حدّ نصاب دزدى كرد و دیگرى شهادت دهد كه در    -3مسألۀ  

شود. و همچنین است اگر دیگرى  و به ردّ مال محكوم نمى  شود دزدى كرد، دستش قطع نمىشب به حدّ نصاب  

 بگوید: همین نصاب را بعینه شب دزدید.
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: لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم  4مسألة  

ثوبا في السوق و اآلخر سرق ثوبا في البيت، أو قال أحدهما: تكمل شهادتهما، كما لو قال أحدهما: سرق 

سرق دينارا عراقيا و قال اآلخر: سرق دينارا كويتيا، أو قال أحدهما: سرق دينارا غدوة و اآلخر عشية،  

تعارض  فلو  الجميع،  يغرم  فإنه  واحد  كل  مع  المدعي  حلف  إذا  إال  الغرم  يثبت  لم  و  يقطع  لم  فإنه 

ء و لو مع الحلف، و كذا لو تعارضت البينتان سقطتا على األشبه،   يثبت بهما شيشهادتهما تسقط، و ال

بأنه  النجف و شهدت األخرى  الجمعة في  يوم  أول زوال  الثوب  بأنه سرق هذا  إحداهما  لو شهدت  كما 

 ء منها القطع و ال الغرم. سرق هذا الثوب بعينه أول زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، و ال يثبت بشي 

 

اگر هر دو شاهد در كارى متفق باشند ولى در زمان یا مكان یا وصف آن به آنچه كه موجب تغایر دو    -4مسألۀ  

؛ كما اینكه اگر یكى از آنها بگوید: لباس را در بازار دزدید و    فعل باشد اختالف كنند، شهادت آنها كامل نیست 

بگوی آنها  از  یكى  یا  دزدید.  در خانه  را  لباس  بگوید  دینار  دیگرى  بگوید یک  دیگر  و  دزدید  عراقى  دینار  د یک 

كویتى دزدید. یا یكى از آنها بگوید صبح یک دینار دزدید و دیگرى بگوید شب پس در صورت اختالف، دست او  

گردد؛ مگر اینكه مدعى با هر یک از آنها قسم بخورد پس باید همه را  ثابت نمى  غرامت و رد مالشود و  قطع نمى

شود و لو اینكه با قسم شوند و چیزى به آنها ثابت نمى اگر شهادت آنها تعارض نمایند، ساقط مى غرامت بدهد. و  

كما اینكه اگر یكى از آنها شهادت   شوند: باشد. و همچنین است اگر دو بیّنه تعارض كنند، بنابر اشبه، ساقط مى

دیگرى شهادت بدهد كه عین همین  بدهد به اینكه او این لباس را اول ظهر روز جمعه در نجف دزدیده است و  

 شود. لباس را اول همین روز در بغداد دزدیده است، چیزى از قطع دست و غرامت به وسیلۀ آنها ثابت نمى 
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حذور كالدخول في داره  و لو أمكن ذلك مع مَ  لو أمكن أخذ ماله بمشقة فالظاهر جواز التقاص،   :4مسألة  

ال إذنه أو كسر قفله و نحو ذلك ففي جواز المقاصة إشكال، هذا إذا جاز ارتكاب المحذور و أخذ ماله و  بِ

أضر ذلك   بعذر  لو  المال  أنكر  و  غاصب  غير  منه  المطلوب  لو كان  كما  مع عدم جوازه  أما  و  بالغاصب، 

 فالظاهر جواز التقاص من ماله إن قلنا بجواز المقاصة في صورة اإلنكار لعذر. 

ت ممكن باشد ظاهرا تقاص جایز است؛ اما اگر با محذورى مانند دخول در  اگر گرفتن مالش با مشق   -4مسألۀ  

اینها ممكن باشد در جواز تقاص اشكال است.  خانه مدیون، )اگر مدیون،    بدون اذن او یا شكستن قفل و مانند 

بودن  نبه غاصب ضرر برساند. و اما با جایز    ، هرچندرا جایز بدانیم  ارتكاب محذور و گرفتن مالاگر  غاصب باشد(  

عذرى انكار نماید، ظاهرا تقاص از مال  خاطر ، غیر غاصب باشد و مال را به مدیون ارتكاب محذور، مانند جایی كه 

 باشد. در صورتى كه ما بگوییم كه تقاص در صورت انكار آن به جهت عذر جایز مى البته  او جایز است،  

 

 در كدام يك از صورتهاي زير تقاص جايز است؟ -175

 ممكن باشد. الف( در صورتی كه گرفتن مال با شكستن قفل خانه مدیون  

 می توان با ارتكاب محذور، مال را گرفت. نب( در صورتی كه گرفتن مال از غاصب باشد بدون اشكال  

 ج( در صورتی كه گرفتن مال با مشقت و سختی ممكن باشد. 

د( در هر صورتی با مشقت یا محذور بتوان مال را از هر مدیونی حتی مدیونی كه دین را به خاطر عذر انكار می 

 كند.

 زینه ج درست است. گ

 

و إن أمكن األخذ   ال جازت المقاصة من ماله ماطِدا أو مُلو كان الحق دينا و كان المديون جاحِ  :5مسألة  

 منه بالرجوع إلى الحاكم. 

باشد، تقاص از مال او    )تأخیركننده(  دین باشد و شخص مدیون منكر یا مماطل  )مورد دعوی(  اگر حق  -5مسألۀ  

 رجوع به حاكم، ممكن باشد.   مالش از مدیون از راه  ، اگر چه گرفتنجایز است 

 

و إن أمكن األخذ منه   »لو كان الحق دينا و كان المديون جاحِدا أو مُماطِال جازت المقاصة من ماله -176

 بالرجوع إلى الحاكم.« كدام گزينه درباره اين جمله درست است؟ 

 الف( اگر مدیون طلب را انكار نماید، تقاص جایز است هر چند بتوان با مراجعه به حاكم مال را گرفت. 

 گرفت. اگر مدیون طلب را انكار نماید، تقاص جایز نیست وقتی بتوان با مراجعه به حاكم مال را    ب(

 ج( اگر مدیون در پرداخت طلب تأخیر كند، تقاص جایز نیست. 

 د( اگر بتوان با مراجعه به دادگاه مال را گرفت، تقاص جایز نیست. 

 گزینه الف درست است. 
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و الزائد يرد إلى المقتص منه، و لو تلف الزائد خذ حقه على التصرف في األزيد جاز  لو توقف أ  :6مسألة  

 إفراط و تفريط و ال تأخير في رده لم يضمن. في يده من غير  

جایز است و مقدار زیادى باید  )تقاص( از آن، متوقف باشد    زیادترتصرف در   به  اگر گرفتن حق شخص،  -6مسألۀ  

زائد    برگردد   )مدیون(  به صاحبش مقدار  )دائن(  در دست تقاصو چنانچه  بدون  كننده  و  تفریط  و  افراط  بدون 

 ضامن نیست.تلف شود،  تأخیر در برگرداندن  

 

و يجب رد الزائد من حقه، و أما  يع مال المقتص منه جاز بيعه و صح  لو توقف أخذ حقه على ب  :7مسألة  

بمقدار ح المال  قيمة  كان  بأن  البيع  على  يتوقف  لم  مقاصة لو  أخذه  في جواز  في   قه فال إشكال  أما  و 

بيع بيعه و اشتراء شي جواز  أو جواز  ء من جنس ماله ثم أخذه مقاصة إشكال و ه و أخذ قيمته مقاصة 

   األشبه عدم الجواز. 

شود فروش آن  كه مورد تقاص واقع مى   باشد  فروش مال كسى  و وابسته به  اگر گرفتن حقش متوقف  -7مسألۀ  

باشد. و اما اگر متوقف بر فروش نباشد، به اینكه قیمت  و برگرداندن زیاده بر حقش، واجب مى   جایز و صحیح است

مال به مقدار حقش باشد اشكالى در جواز گرفتن آن به عنوان تقاص، نیست. و اما در جواز فروش و گرفتن قیمت  

واز فروش آن و خریدن چیزى از جنس مالش سپس گرفتن آن به عنوان تقاص، اشكال  آن به عنوان تقاص یا ج

 است و اشبه عدم جواز است. 

 تقاص:  7و    6مسئله  

 

 كدام گزينه درباره تقاص درست است؟ -177

الف( اگر مورد تقاص زیادتر از حق باشد، و مقدار زیادتر نزد تقاص كننده تلف شود، حتی بدون تعدی و تفریط  

 ست. ضامن ا 

 ب( اگر گرفتن حق شخصی منوط به فروش مال مدیون باشد، بیع صحیح نیست.

 ج( اگر گرفتن شخص منوط به بیع باشد و قیمت مال مدیون بیش از حق باشد، رد زاید آن واجب نیست. 

 د( اگر قیمت مال مورد تقاص با حق طلبكار یكسان باشد، گرفتن آن مال به عنوان تقاص جایز است. 

 درست است. گزینه د  
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برأت ذمته  :8مسألة   بمقداره  فاقتص منه  المماطل  إذا كان حقه دينا على عهدة  ما   ال إشكال في أن 

ة فأخذ بمقدارها تقاصا، و  نطَكما إذا كان عليه مقدار من الحِا كان المأخوذ مثل ما على عهدته،  ما إذيَّسِ

ذا كان عينا فان كانت مثلية و اقتص مثلها فال كذا في ضمان القيميات إذا اقتص القيمة بمقدارها، و أما إ

س مثال و اقتص بمقدار قيمتها رَفَيبعد حصول المعاوضة قهرا على تأمل، و أما إذا كانت من القيميات كَ

من    فهل كان الحكم كما ذكر من المعاوضة القهرية أو كان االقتصاص بمنزلة بدل الحيلولة، فإذا تمكن 

الغاصب ردها بعد االقتصاص و  العين جاز أخذها بل   وجب، و يجب عليه رد ما أخذ، و كذا يجب على 

 أخذ ماله؟ فيه إشكال و تردد و إن ال يبعد جريان حكم بدل الحيلولة فيه. 

از او تقاص نماید، بدون    حقشل دین باشد، آنگاه به مقدار  ماطِبر عهدۀ مُ  شخصیدر جایى كه حق    -8مسألۀ  

ذمه  مى اشكال  برئ  ویژه  ،  شود اش  عهدۀ  به  بر  كه  باشد  همان  مثل  مأخوذ  چیز  اینكه    مماطلاگر  كما  است. 

ها اگر  و همچنین است در ضمان قیمى دار آن به عنوان تقاص گرفته باشدمقدارى گندم بر عهدۀ او باشد و به مق

 به مقدار قیمت آن تقاص كند.  

د نیست كه معاوضه به طور قهرى حاصل شود  اما اگر عین باشد پس اگر مثلى باشد و مثل آن را تقاص كند بعی

و به مقدار قیمت آن تقاص كند آیا حكم   -مانند مثال اسب  -ها باشدبا تأمّلى كه در آن است. و اما اگر از قیمى

پس اگر    ؟این مثل آن است كه ذكر شد یعنى حصول معاوضۀ قهرى یا تقاص نمودن به منزلۀ بدل حیلوله است

)به عنوان تقاص گرفته یعنی قیمت  گرفتن آن جایز بلكه واجب است و آنچه را كه    را بگیرد،  مالش  بتواند عین

عین مال )صاحب  و همچنین بر غاصب واجب است كه بعد از تقاص    ؟برگرداند  غاصبواجب است به  مالش را(  

ل حیلوله در آن  در آن اشكال و تردد است اگر چه بعید نیست كه حكم بد   را برگرداند و مالش را بگیرد؟  حق(

 جارى باشد. 

 كدام گزينه درباره برائت ذمه مقتص منه درست است؟-178

 الف( اگر صاحب حق به اندازه حقش تقاص كند، ذمه اش بری نمی شود. 

 ب( اگر حق، مثلی باشد و مثل آن به عنوان تقاص گرفته شود، ذمه شخص بری نمی شود. 

 ، معاوضه قهری نیست. ج( اگر حق، عین مثلی باشد و مثل آن تقاص شود

 د( اگر حق، عین قیمی باشد و موجود باشد، تقاص به منزله بدل حیلوله است.

 گزینه د درست است. 

 

 و األحوط عدمه. الذي جعل عنده وديعة على كراهية  األقوى جواز المقاصة من المال :9مسألة 

؛ ولى احوط  گذاشته با كراهت جایز است   صاحب حقبنا بر اقوى تقاص از مالى كه به عنوان ودیعه نزد    -9مسألۀ  

 عدم آن است. 

 

 تقاص نمودن از مال مورد وديعه چه حكمي دارد؟ -179

 است. الف( حرام است.                      ب( مباح است.        ج( مكروه است.              د( مستحب  

 گزینه ج درست است. 
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فلو كان عليه دين و احتمل أداءه يشكل   جواز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق مشكل،:  10مسألة  

الدائن، بل ممنوع كما   المديون مشكل و لو علم  الحاكم كما أنه مع جهل  المقاصة، فاألحوط رفعه إلى 

 مرّ، فال بد من الرفع إلى الحاكم. 

و    بوده  دینىعهده شخصی  ؛ پس اگر بر  در صورتى كه علم به حق ندارد، مشكل است جواز تقاص    -10مسألۀ  

احتمال اداى آن داده شود، تقاص اشكال دارد. بنابراین، احوط آن است كه مرافعه را نزد حاكم ببرد، كما اینكه با 

؛ پس باید مرافعه را نزد  دقبال بیان شجهل مدیون، مشكل است و لو اینكه طلبكار آن را بداند. بلكه ممنوع است،  

 حاكم ببرد. 

 در كدام گزينه تقاص بدون اشكال جايز است؟ -180

 الف( علم مدیون و دائن به وجود حق                       ب( عدم علم دائن و علم مدیون           

 ج( عدم علم مدیون و علم دائن                              د( عدم علم دائن و مدیون 

 گزینه الف درست است. 

 

لكن لو أخذ وقع   إال بإذن شريكه، ال يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون و غيره    :11مسألة  

التقاص و إن أثم، فإذا اقتص من المال المشاع صار شريكا لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقه أو 

أنقص منه، و إال صار شريكا مع المديون و شريكه، فهل يجوز له أخذ حقه و إقراره بغير إذن المديون؟ 

 الظاهر جوازه مع رضا الشريك. 

مگر اینكه به اذن شریک او باشد،    از مالى كه بین مدیون و غیر او مشترک است، جایز نیست  تقاص  -11مسألۀ  

لیكن اگر بدون اذن گرفت، تقاص واقع شده است، اگر چه گناه نموده است. پس اگر از مال مشاع قاص نمود  

ه با مدیون و آن  شود در صورتى كه آن مال به مقدار حقش یا كمتر از آن باشد وگرنشریک با آن شریک مى 

شود. پس آیا گرفتن حقش براى او و جدا نمودن آن بدون اذن مدیون جایز است؟ ظاهرا با  شریک، شریک مى 

 رضایت شریک، جایز است. 

 

وقع -181 أخذ  لو  لكن  شريكه،  بإذن  إال  غيره  و  المديون  بين  المشترك  المال  من  التقاص  يجوز  »ال 

 درست است؟ التقاص و إن أثم،« كدام گزينه 

 الف( تقاص از مالی كه بین مدیون و دیگری، مشترک است صحیح است اما اگر تقاص كند معصوم است. 

ب( تقاص نمودن از مالی كه میان مدیون و دیگری مشترک است، جایز نیست مگر با اذن شریک اما اگر بگیرد،  

 تقاص صورت گرفته، هرچند گناه كرده.

میان مدیون و دیگری مشترک است، جایز نیست حتی با اذن شریک اما اگر بگیرد،  ج( تقاص نمودن از مالی كه  

 تقاص صورت گرفته، هرچند گناه كرده.

د( تقاص نمودن از مالی كه میان مدیون و دیگری مشترک است، جایز نیست مگر با اذن شریک اما اگر بگیرد،  

 تقاص صورت نگرفته و گناه كرده. 

 گزینه ب درست است. 
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و كذا لو من المطالبة فال يجوز له التقاص    لو كان له حق و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما  :12مسألة  

 د أو مماطل ال يجوز التقاص. شك في أن الغريم جاحِ

جلوگیرى كند تقاص جایز    حقشیا غیر آنها از مطالبۀ    ترسحیا یا    اماداراى حقى باشد  شخصی  اگر    -12مسألۀ  

 . یستو همچنین اگر شک كند كه بدهكار منكر یا مماطل است، )یا نه( تقاص جایز ن  نیست

لو كان له حق و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة ....... له التقاص و كذا لو شك في   »-182

 أن الغريم جاحِد أو مماطل ...... التقاص.« 

 الیجوز -یجوز               د( الیجوز -الیجوز                 ج( الیجوز-یجوز           ب( یجوز  –الف( یجوز  

 گزینه د درست است. 

 

 ال يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير كحق الرهانة و حق الغرماء في مال المحجور عليه  :13مسألة 

 نه. و في مال الميت الذي ال تفي تركته بديو

رهن و حق طلبكارها در مال  از مالى كه حق دیگرى به آن تعلق گرفته است مانند حق    كردن  تقاص  -13مسألۀ  

 ، جایز نیست. یستن  كافی  دیونش  برای ادایاش  كه تركه  یو در مال میت  محجور علیه )ممنوع از تصرف مالی(

 

فلألب التقاص لولده   ال يجوز لغير ذي الحق التقاص إال إذا كان وليا أو وكيال عن ذي الحق،   :14مسألة  

 .الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الوالية، و للحاكم أيضا ذلك في مورد واليته 

پس پدر   ، مگر اینكه ولى یا وكیل از طرف صاحب حق باشد.تقاص براى غیر صاحب حق، جایز نیست  -14مسألۀ 

حق دارد براى فرزند كوچک یا دیوانه یا سفیهش در موردى كه داراى والیت است، تقاص نماید و حاكم هم در  

 مورد والیتش همین حق را دارد. 

 

إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين جاز احتسابه عوضا عما عليه مقاصة إذا كان    :15مسألة  

 برأ ذمته بمقداره. و إال فبقدره و ت بقدره أو أقل،

اگر بدهكار منكر یا مماطل بر او دینى داشته باشد جایز است كه به عنوان تقاص، آن را عوض آنچه    -15مسألۀ  

تواند، و به مقدار آن  وگرنه به اندازۀ آن مى  حساب نماید  -در صورتى كه به اندازۀ آن یا كمتر باشد -كه بر او است

 شود. اش تبرئه مى ذمه

 15و   14و   13مسئله 

 تقاص در كدام مورد جايز است؟-183

 الف( تقاص از مالی كه مورد رهن قرار گرفته و از مال میتی كه تركه اش برای ادای دیونش كفایت نمی كند.

 ب( تقاص توسط غیر صاحب حق و ولی و وكیل

 و مساوی یا كمتر است.ج( تقاص از مالی كه مدیون مماطل یا منكر به عنوان دین نزد صاحب حق دارد و با دین ا

 د( تقاص از مالی كه متعلق حق طلبكارانی است كه حكم به حجر مدیون داده شده است. 

 گزینه ج درست است. 

 


