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 1831 یسراسر متون فقه
 ...االقرب عدم ثبوت الحد علی -4

 التکلیف المجنون النتفاء .۶

 البکر و هو من املک و لم يدخل .6

 المحصن اذا زنی بصبیه البالغ .۹

 المملوک و المملوكه البالغین و العاقلین. .۱

 ...المتوفی عنها زوجها  الحامل فی وعده  -3

 ثالثه قروء . ۱    الحمل وضع . ۹    ینابعداالجل . 6     ثالثه اشهر .۶

 کدام یک جزو فروض ارث نیست؟« الفروض سته»با توجه به عبارت  -3

 الثمن . ۱     الربع . ۹   الخمس . 6    ثلثانال .۶

 ...رهجااذا اختلف الموجر المستأجر فی قدراال -4

 المستأجر. حلف المؤجر النه منکر قول .۶

 يتحالف الموجر والمستأجر الن كالً منهما مدع و منکر. .6

 يتحالف الموجر والمستأجر النه من مسائل التداعی. .۹

 الزائد. المستأجر الصاله عدم حلف  .۱

 ...الشرکه شرکه والمتعبر فی -8

 االعمال . ۱    العنان . ۹    المفاوضه . 6    الوجوه .۶

 مصداق کدام بیع است؟« الخنزیر لشاه معا  بیع» -6

 ما يَملک و ما ال يَملک .۶

 ما يُملک و ما ال يُملک .6

 ما يُملک و ما ال يَملک .۹

 ما يُملک و ما ال يُملک .۱

المشهور العقد وامتنع المشروط علیه، بنائاً علی  ولو اشترط شرطاً سائغاً فی -7

 ...کان

 للمشروط له اجباره علیه. .۶
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 الفسخ للمشروط له .6

 الفعل والنتیجه التفصیل بین شرط .۹

 الفسخ للمشترط  .۱

 ...المؤمن و هو البیع ترک الدخول فی سوم اخیه و من آداب -9

 المؤمفین و اهل الذمه للنهی عنه. الدنین و المحارفی و معامله .۶

 الشمس جر الی طلوعالف االشتغال بالتجار ما بین طلوع .6

 ان طلب ابتیاع الذی يريد ان يشتريه و يبذل زياده عنه لیقدمه البايع .۹

 النقصان. الزياده و النداء حذراً من التعرض للبیع وقت ترک .۱

 کدام عمل جایز نیست؟« ال یجوز تأجیل بزیاده فیه»با توجه به عبارت  -8

 افزودن مهلت.ابراء مقداری از ثمن و دينی كه حال است در ازاء  .۶

 افزون در ثمن و دينی كه حال است در ازاء دادن مهلت. .6

 كم كردن و تخفیف دادن دين، با افزودن مهلت. .۹

 اسقاط مقداری از دين در ازاء دادن مهلت. .۱

 ...الوجود عند المسلم فیه عالموالبد من کون -41

   االجل رأس . 6       الثمن قبض .۶

 المتبايعین افتراق . ۱      انشاءالعقد . ۹

 ...القبض فللمشتری المبیع عیب بعدالعقد و قبل لو حدث فی -44

   االرش فقط .6       الرد و االرش .۶

 اختیارالفسخ. ۱        االقاله .۹

مبنای آن کددام  « للمستأجران یوجرالعین التی استأجرها»معنای عبارت:  -43

 قاعده است؟

 موجب قاعده تسلیط. ره دهد، بهمستأجر حق ندارد مورد اجاره را اجا .۶

 موجب قاعده لزوم عقد. مستأجر حق دارد مالی را اجاره دهد، به .6

 موجب قاعده لزوم عقد. مستأجر حق ندارد عین مورد اجاره را بفروشد، به .۹
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موجبب قاعبده    مستأجر حق دارد عین مورد اجاره را به ديگری اجاره دهد، به .۱

 تسلیط.

 «یکون طلقاً، فال یصح بیع...المبیع أن  و یشترط فی» -43

     ما ال يُملک . 6      غیرالمقدور .۶

 العبد . ۱      الوقف . ۹ 

« الولی اُو مَن فدی حکمده   المحجور بِدوُنِ اذن ال تصحُّ االجارهُ »در عبارت  -44

 کدام است؟« من فی حکمه»مراد از 

    المفلس الغرماء فی .۶

 الصبی مطلقاً ممیزا كان أم غیر ممیز .6

   المجنون مطلقاً ادوارياً كان ام أطباقیا.۹

 الولی الصبی المأذون له  .۱

 ...لو فجر بالزوجه الدائمه فاجر فالوالد -48

  للفاجر و للفاجره الحجر .۶

 للزوج و للعاهرالحجر .6

  الحجر للزوجه و للفاجر .۹

 للفاجره و اللعاهرالحجر .۱

 ...الخلع والمباراه شروط الطالق من یشترط فی -46

 الشروط و كون المرأه طاهراً لم يقربها فیه و غیرها منالزوج  كمال .۶

 المرئه حائالً غیر يائسه الزوج حاضراً كون  .6

 المرأه حائالً الزوج حاضراً او فی حکمه وكون كون  .۹

 الکراهه من احدهما لم تصحٌ  تكراهیه كل من الزوجین لصاحبه فلو كان .۱

 ...فی صوره «بتنصیف المهر»و فی المتعه یُحکم  -47

 الدخول البضع قبل موت مفوضه .۶

 الدخولهبه المده قبل .6

 العنه الدخول اال فی لفسخ قبل .۹
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 الدخول اللعان قبل .۱

 ...ال تحرم بالمصاهره، -49

   الموطوءه ابنه .۶

 المعقود علیها و ان لم يدخل بها فصاعداً أم .6

    المعقود علیها من غیر دخول ابنه .۹

 واالبن فنازالً زوجه كل من األب فصاعداً .۱

 یعنی:« قود»در این عبارت « اذا لم یُقصد القتل بالنادر فال قود» -48

 قصاص . ۱    حبس . ۹      حد . 6    تعزير .۶

 ...لحرز  ا االخراج من النصاب قبل لو احدث السارق فی -31

  النصاب القطع لصدق سرقه وجب .۶

 النقص مستندالیه يقطع الن .6

   الشرط  فال قطع لعدم تحقق .۹

 المال القطع و يضمن علیه .۱

 ...لو ادب الصبی ولیه فمات -34

   كان هدرا حیث ال تفريط .۶

 العاقله حیث ال تفريط تحمله .6

    ال ضمان لالذن فیه .۹

 التأديب بالسالمه ضمن ديته فی ماله الشتراط  .۱

للحدد العقدد     ال یکفی فدی تحقدا الشدبهه الدارئده    »با توجه به عبارت  -33

 ای که موجب دفع حد زنا است: ای تحقا شبههبر« بمجرده

 كافی نیست زنی را كه ازدواج با او حرام است فقط عقد كند. .۶

 الزم است كه زن را برای خود عقد كند. .6

 مجرد عقد بستن كافی است هرچند ازدواج با او حرام باشد. .۹

 عقد كافی است اعتقاد حلیت يا گمان حلیت الزم نیست. .۱
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 ...و بعده ...الخلقه قبل ولوج الروح اذا کان تام الجنین  دیه -33

     مائه دينار –ستون ديناراً  .۶

 ديه كامله -مائه دينار .6

   الکامله الديه نصف -مائه دينار .۹

 مائه دينار -ثمانون ديناراً .۱

 ...العمد او رجم ثم رجعوا و اعترفوا بالتّعمد الشهاده علی قتل ولو کانت -34

 فالغرم . 6       افتص منهم .۶

 فالديه علیهم . ۱       عزّروا . ۹

القتل الن االذن ال یرفع الحرمه و لو  لم یَسغُ« اقتلنی و اال قتلتک»لو قال  -38

 القصاص، طبا این عبارت، اذن در قتل: باشرلم یجب

 برد هم قصاص را. هم حرمت را از بین می .۶

 .برد برد ولی قصاص را از بین می حرمت قتل را از بین نمی .6

 ماند. سازد ولی قصاص باقی می قتل را مجاز می .۹

 برد نه قصاص را. نه حرمت را از بین می .۱

ها لدم یسدقط   الحد و لو تاب بعد قیام البینه سقط عنه من تاب قبل قیام» -36

 با توجه به این متن توبه:« حدّا کان او رجماً

 كند خواه حد باشد خواه رجم. مطلقاً حد را ساقط می .۶

 كند. كند ولی رجم را ساقط نمی قط میحد را سا .6

 كند. كند و بعد از آن نمی پیش از شهادت شهود حد را ساقط می .۹

 كند خواه حد باشد خواه رجم. مطلقاً حد را ساقط نمی .۱

 کدام است؟« الحدود بالشبهات تُذرَهُ»معنای عبارت:  -37

   يابند. حدود با شبهات تخفیف می .۶

 شود. افکنده میحدود با شبهات به تأخیر  .6

 مانند. حدود با شبهات معلق می .۹

 شوند. حدود با شبهات دفع می .۱
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 کدم وصیت از نظر مشهور باطل نیست؟ -39

     وصیه من بلغ عشراً .۶

 وصیه من جرح نفسه المُهلک .6

  لمجنون ا وصیه .۹

 السکران وصیه .۱

واحد و  61چنانچه ترکه « ...االوالد االبوان مع اذا اجتمع»با توجه به عبارت  -38

ورثه عبارت باشند از یک پسر، سه دختر، پدر و مادر، سهم هدر دختدر چندد    

 واحد خواهد بود؟

۶.۶6  6 . ۱     ۹ . 8     ۱ . ۶0 

چنانچده  « النصیبین الخنثی اذا صادر مشکالً نصب میراث»با توجه به متن  -31

چقددر  واحد باشد سهم هر کدام  73ورثه، یک دختر و خنثی باشند و ما ترک 

 است؟

    ۹۱سهم هر يک  .۶

 6۱، سهم دختر ۱8سهم خنثی  .6

  ۱6و سهم دختر  ۹0سهم خنثی  .۹

 ۹0و سهم دختر  ۱6سهم خنثی  .۱
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 1831 آزاد متون فقه
 عقد شرع لقطع التجاذب. ... -4

 الصلح. ۱    الحواله . ۹    الضمان . 6    الکفاله .۶

منفعت و دین  نچرا ره« لدیناالمنفعه و ال ال یصح رهن»با توجه به عبارت  -3

 درست نیست؟

  زيرا استمرار قبض در مورد منفعت امکان ندارد. .۶

 زيرا دين تبلور عینی ندارد. .6

   زيرا منفعت و دين غیرقابل بازداشت هستند. .۹

 زيرا منفعت و دين غیرقابل قبض هستند. .۱

 ای عقد تعهد بالنفس و تصح حاله و مؤجله؟ -3

  العاريه . 6        الوكاله .۶

 جمیع ماذكر . ۱       الکفاله . ۹

و مدا ال یتسداوی    الذّمده مثلده   وکلما یتساوی اجزاءُهُ یثبت فی»از عبارت  -4

 کنیم که: استنباط می« القبض تثبیت قیمه یوم

 باشد.  تواند مال مثلی يا مال قیمی موضوع قرض می .۶

و در مالی كبه  االجزاء باشد، مثل آن موضوع قرض است  هر مالی كه متساوی .6

 چنین نیست، قیمت موضوع قرض است.

القبض موضوع قرض اسبت و    االجزاء باشد، قمت يوم هر مالی كه غیر متساوی .۹

 در مالی كه چنین نیست، مثل آن موضوع قرض است.

گیبرد، مثبل    االجزاء باشد يا غیر آن، آنچه در ذمبه قبرار مبی    چه مال متساوی .۱

 القبض است. قیمت يوم

با کددام  « رجع کل عوض الی مالکه فأن کان تالفاً فمثله او قیمتهی»عبارت  -8

 یک از عناوین زیر منطبا است؟

 موارد اول و دوم . ۱      فسخ . ۹    شفعه . 6      اقاله .۶
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 ...ای شرط ال االقباض و اخراجه عن نفسه  التنجیز و الدوام  و شرط  -6

  االنتفاع حق . 6      الصرف بیع .۶

 المؤبد حبس . ۱      وقف . ۹   

  الثلد  اال أن یجیدز   لو وهب او وقف فی مرض موته فهدی مدن  »از عبارت  -7

 کنیم که از نظر مصنف: استنباط می« الوارث

 شود. منجزات مريض از اصل مال محسوب می .۶

 شود. منجزات مريض از ثلث مال محسوب می .6

 صحت منجزات مريض مفید به اجازه وارث است مطلقاً. .۹

 شود. مريض به قید اجازه وارث از ثلث مال محسوب میمنجزات  .۱

« لوباع غیرالمملوک مع ملکه و لم یجز المالدک صدح فدی ملکده    »عبارت  -9

 مجرای کدام قاعده است؟

    ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .۶

 قاعده الزعیم غارم .6

      قاعده انحالل عقد واحد به عقود متعدد .۹

 الغرمالغنم فعلیه  و قاعده من له .۱

« حداکم »و « وکیدل »، «وصدی »، «جدد »، «اب»قدر مشترک اصدطالحات   -8

 یک از عناوین زیر است؟ کدام

   نماينده قانونی . 6       ولی .۶

 مقام قائم . ۱     نماينده قراردادی . ۹

هدای زیدر را    یک از گزینده  کدام« لبیع مما یملک یشترط کون»از عبارت  -41

 کنیم؟ استنباط می

   مالکیت بیع .۶

 مالکیت بايع بر مبیع .6

  مالکیت مشتری بر ثمن .۹

 ها انعقاد عقد بیع بر اساس مالکیت .۱
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والحواله بدین علیه لواحد علی دین للمحیل علدی  »ترجمه دقیا عبارت  -44

 های زیر است؟ یک از گزینه کدام« اثنین متکافلین، صح

ه است بر دهند حواله دين از جانب يک نفر در مورد دينی كه مربوط به حواله .۶

 طراز صحیح است.دو نفر هم

دهنده واگذار نمايد و او نیبز   اگر كسی دين واحد را از جانب يک نفر بر حواله .6

 ای صحیح است. به دو نفر كه كفیل يکديگر هستند، حواله دهد، چنین حواله

دهنده واگذار نمايبد و او نیبز آن را ببه دو نفبر      كسی يک دين را بر حواله اگر .۹

 الشرايط حواله دهد اين حواله درست است. متساوی

اگر كسی به يک نفر مديون باشد و خود از دو نفبر كبه هريبک در آن واحبد      .۱

 اند طلب كار باشد، حوالۀ دين به آن دو نفر صحیح است. ضامن يکديگر شده

کنیم کده   استنباط می« الثمن قدراً و جنساً و وصفاً یشترط علم»از عبارت  -43

 قواعد حقوقی:از نظر 

 در عقود معاوضی وجود علم اجمالی بر موضوع معامله كافی است. .۶

در عقود معاوضی، طرفین بايد بر موضوع معاملبه و عبوض آن علبم تفصبیلی      .6

 داشته باشد.

در عقود معاوضی، از نظر شرايط صحت، تفباوتی ببین علبم اجمبالی يبا علبم        .۹

 تفصیلی وجود ندارد.

 س و وصف ثمن الزم است.فقط علم بايع بر مقدار، جن .۱

الجدنس او   المشتری المبیع المجهول الصفه او مجهول ان قبض»از عبارت  -43

 کنیم که: استنباط می« القدر کان مضموناً علیه ان تلف مجهول

 در قرض بطالن بیع، يد مشتری بر مبیع يد ضمانی است به ضمان عقدی. .۶

 بطالن بیع، مشتری در حکم غاصب است.  در قرض كشف .6

 در قرض كشف بطالن بیع، يد مشتری يد ضمانی است به ضمان قهری. .۹

 ۹و  6مواد  .۱
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الدرد   المشتری فی زمن الخیار فلده  لو حدث عیب من غیرجهه »از عبارت  -44

 منظور، فسخ به استناد کدام یک از خیارات است؟« الخیار باصل

   خیار عیب .۶

 خیار مختص مشتری .6

 هر كدام دو خیار برحسب مورد  .۹

 كدام از اين دو خیار یچه .۱

 ای:« االثمان بمثلها هو بیع» -48

   السلف بیع . 6   الصرف بیع .۶

 الکالی بکالی بیع . ۱      الموجل بیع. ۹

الدرهن   یصدح »های زیر ترجمه دقیا این عبارت است؟  یک از گزینه کدام -46

 «االقوی. المبیع بالعقد علی الخیار فان کان للبایع، النتقال فی زمان

رهن دادن مال در زمان خیار صحیح است. اگرچه برای بايع باشد، زيرا مبیبع   .۶

 تر با عقد منتقل شده است. بنا بر قول قوی

رهن دادن عین مال در زمان خیار صحیح است. اگرچه رهبن از طبرف ببايع     .6

 مبیع با عقد منتقل شده است. تر ویبر قول ق باشد، زيرا بنا

یح است. حتی اگر خیبار مرببوط ببه ببايع     رهن دادن عین در زمان خیار صح .۹

 مبیع با عقد منتقل شده است. تر بر قول قوی باشد، زيرا بنا

ببر   رهن مال در زمان خیار صحیح است. حتی اگر به نفع بايع باشد، زيرا بنبا  .۱

 تر مبیع با عقد منتقل شده است. قول قوی

 عقد است؟تعریف کدام « المشغول بمثله التعهد بالمال من هی»عبارت  -47

 حواله . ۱    رهن . ۹    ضمان . 6    كفالت .۶

  



 11 تست های متون فقهمجموعه 

لو ضمن درک ما یحدثه من بناء او غدرس فالقدوی   »ترجمه دقیا عبارت  -49

 های زیر است؟ کدام یک از گزینه« جوازه

اگر كسی از بايع در مقابل مشبتری ضبمانت نمايبد كبه از عهبده آن ببايع از        .۶

آورده است برآيد اقوی اين است كبه   كاری در زمین به وجودساختمان و درخت

 چنین ضمانتی صحیح است.

اگر كسی به نفع مشتری ضمانت كند كه از عهده آنچه مشتری از سباختمان   .6

تر به صواب ايبن   كاری در زمین به وجود آورده است برآيد. قول نزديکو درخت

 است كه چنین ضمانتی جايز است نه الزم.

د كبه از عهبده آنچبه ببايع از سباختمان و      كسی به نفع بايع ضمانت كنب  اگر .۹

تبر ببه صبواب ايبن      كاری در زمین به وجود آورده است برآيد قول نزديکدرخت

 است كه اين ضمانت جايز است نه الزم.

كسی از مشتری در مقابل بايع ضمانت كند كه از عهده آنچه مشبتری از   اگر .۱

اقوی اين است كبه   كاری در زمین به وجود آورده است برآيدساختمان و درخت

 چنین ضمانتی صحیح است.

 الطرفین. من ...االصول بحصه من ثمرتها و هی و هی معامله علی ... -48

  مزارعه، الزمه .۶

   مساقات، الزمه .6

    مزارعه، جائزه .۹

 مساقات، جائزه .۱

االرش  و فدی  المنفعه عیب، فله الفسدخ  لو اظهر فی»ترجمه دقیا عبارت  -31

 های زیر است؟ کدام یک از گزینه« بعدالعقد فکذلکنظر، ولو طراً 

اگر در منفعت مورد اجاره عینی ظاهر شود، مستأجر حق فسخ دارد و دربباره   .۶

مقدار ارش متعلقه نیز نظر او مالک است و اگر مشکلی بعد از عقبد نیبز عبارض    

 شود، مطلب از همین قرار است.
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حبق فسبخ دارد و    اگر در منفعت عین مستأجره عیببی ظباهر شبود، مبؤجر     .6

تواند درباره ارش نیز اظهارنظر نمايد و اگر عیب بعد از عقد هم عارض شبود،   می

 حکم مسئله همین است.

اگر در منفعت عین مستأجره عیبی ظاهر شود، مستأجر حق فسخ دارد ولبی   .۹

تعلق ارش به وی در اين فرض محل تأمل است و هرگاه عیب بعبد از عقبد هبم    

 همین است. عارض شود، حکم مسئله

اگر ظاهر شود كه مال مورد اجاره معیوب است، هبركس كبه از ايبن نقصبان      .۱

شود، حق فسخ دارد اما تعلق ارش به او محل تأمل است، هرگاه عیب  متضرر می

 بعد از عقد عارض شود همین حکم جاری است.

هدای   یک از گزینه با کدام« الکاذبه االموال بالرسائل المحتال علی»عبارت  -34

 زیر منطبا است؟

    سارق .۶

 گو مالباختۀ دروغ .6

 های غیرواقعی دهنده با نوشته حواله .۹

 كالهبردار .۱

 کنیم که: استنباط می «الغریم القطع اال بمرافعه»از عبارت  -33

 شود. در جرم سرقت در هر مورد دست دزد قطع می .۶

 سرقت از جرائم قابل گذشت است. .6

 دعوی از جانب بدهکار.شود مگر به طرح  دست دزد قطع نمی .۹

 تحقق علم يقینی قاضی، منوط به شکايت مالباخته است. .۱

یک از جرائم زیدر منطبدا    با کدام« الفاعلی الفاحشه الجمع بین»عبارت  -33

 است؟

 زنا . ۱   قیاده . ۹    قدف . 6    اسحق .۶

  



 19 تست های متون فقهمجموعه 

الطدر  و مدات و اشدتبه اسدتنادالموت      لوجنی علی»با توجه به عبارت  -34

 کنیم که: استنباط می« النفس نایه فال قصاص فیالج الی

اگر كسی به ديگری جنايتی وارد كند و او بمیرد ولی استناد علبت مبرب ببه     .۶

 شود. جنايت وارده مشتبه باشد، قصاص نمی

اگر كسی به طرف مقابل خود جنايتی وارد آورد و او بمیرد، ولی استناد علت  .6

 شود. نفس نمیفوت به جنايت وارده مشتبه باشد، قصاص 

اگر شخصی به عضو شخص ديگری جنايتی وارد آورد و او بمیرد ولی اسبتناد   .۹

 شود. علت مرب به جنايت وارده مشتبه باشد، جانی قصاص نفس نمی

اگر كسی به عضو ديگری جنايتی وارد كند و او بمیرد و استناد علت فوت ببه   .۱

 شود. جنايت وارده مشتبه باشد، جانی قصاص نمی

 ؟«...لمختص ب الجرح»جاج الش -38

   و الکتف  الرأس . 6      و الوجه  الرأس .۶

 الرأس . ۱       الوجه . ۹

المجنون حاله جنونده فلدودار جنونده      ال تقبل شهاده»با توجه به عبارت  -36

 کدام گزینه صحیح است؟« قبلت شهاده مفیقاً

 شهادت مجنون پذيرفته نیست مطلقاً. .۶

جنون پذيرفته نیست مگر سرپرست و مافوق او مفاد شهادت مجنون در حال  .6

 شهادت را قبول كند.

شهادت علیه مجنون پذيرفته نیست مگر از جانب كسبانی كبه ببا او در يبک      .۹

 كنند. خانه زندگی می

تواند ادای شهادت نمايبد كبه حبال صبحت او      مجنون ادواری در صورتی می .۱

 محرز باشد.

المشدترک   الشدریک لشدریکه فدی    ده فال تقبل شها»با توجه به عبارت  -37

 چرا شهادت شریک پذیرفته نیست؟« بینهما

 زيرا شاهد با مشهود علیه خصوصیت دارد. .۶
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 نفع است.شاهد در مدلول شهادت ذی ازير .6

له دارد، در مظان خبروج از عبدالت    زيرا شاهد به لحاظ شراكتی كه با مشهود .۹

 است.

 كدام هیچ .۱

بحدٍ و لم یبیّنه حتی ینهی عدن نفسده او   من اقر »ترجمه دقیا عبارت:  -39

 کدام گزینه است؟« یبلغ المئه

شبود   اگر كسی اقرار به حدی كند و نوع آن را بیان نکند آنقدر تازيانه زده می .۶

 كه از هشتاد ضربه كمتر و از صد ضربه بیشتر نباشد.

زده اگر كسی اقرار به حدی كند و نوع آن را بیان نکند تا يکصد تازيانه ببه او   .6

 شود. می

شبود تبا    اگر كسی اقرار به حدی كند و نوع آن را بیان نکند تازيانبه زده مبی   .۹

 آنکه خودش بگويد بس است يا آنکه به صد ضربه برسد.

شبود   اگر كسی اقرار به حدی كند و نوع آن را بیان نکند آنقدر تازيانه زده می .۱

 تا نوع حد را بیان كند يا تازيانه به صد ضربه برسد.

اآلخر و لیست بیعاً  النصیبین عن  هی تمییز»از نظر قضاء اسالمی، عبارت  -38

 با کدم عنوان منطبا است؟« و إن کان فیها رداً

  شهادات  تعارض . 6       قسمت .۶

 يمین . ۱        اقرار . ۹

الحکم و استعیدالمال فدنن   لو ثبت تزویرالشهود نقض»با توجه به عبارت  -31

 کدام گزینه درست است؟« عزروا علی کل حال و شهرواًتعذر اغرموا و 

كنند و مال موضبوع حکبم    گويی شهود ثابت شود، حکم را نقض می اگر دروغ .۶

پردازند و شهود در هبر حبال    شود و اگر مقدور باشد، غرامت می برگشت داده می

 گردند. شوند و مشهور می تعزير می


