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پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته ی  حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی، بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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بسمهتعالی

این کتاب که هم اکنون در اختیار دارید دارای ویژگی های ذیل می باشد:
۱( ۱۰۰۰ تست طبقه بندی شده از کتاب القضاء تا کتاب الدیات و البته کتاب 

الجهاد به همراه دارد.
2( پاسخنامه سؤاالت کامال تشریحی می باشد.

۳( این مجموعه از آزمون های: دکتری حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم شناسی 
و حقوق خصوصی و حقوق بین الملل و آزمون های قضاوت و آزمون های سراسری 

حقوق و الهیات گردآوری شده است.
داوطلبان عزیز براي استفاده از نکات تکمیلي و چکیده متون فقه می توانند به 
آدرس اینستاگرام mohsen.sayanjali  مراجعه کنند و همچنین با شماره 

تلگرامی ۰۹۹۱۰۶۰5۰۹۰ ارتباط برقرار کنند.

محسن سینجلی- اسفند ۹۷

مقدمه
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11فصــــــل سؤاالت باب القضاءسؤاالت باب القضاء

)سراسری- 1391( کدام مورد برای قاضی جایز است؟   11
1( االرتزاق من بیت المال مع الحاجه و عدم تعین القضاء علیه فقط  

2( اخذ الجعل و االجره من غیر الخصوم

3( االرتزاق من بیت المال مع  الحاجه و ان تعین القضاء علیه

4( اخذ الجعل و االجره من الخصوم

کدام حکم در حق قاضی از احکام الزامی قضاوت است؟  22
)دکتری حقوق عمومی-1391(  

1( حرمة تلقین أحد الخصمین حجته

2( وجوب ترغیب الخصمین فی الصلح

3( وجوب التسویة بین مجلس الخصمین: المسلم و الکافر

4( وجوب التسویة بین الخصمین فی المیل القلبی

33 انجام کدام عمل بر »قاضی« مکروه است؟
)دکتری حقوق بین الملل -1392(  

1( ان یداخله فی الشهادة  

2( ان یرغبة فی اقامة الشهادة اذا وجده مترددا

3( ان یکف عن الشاهد حتی ینتهی ما عنده و ان لم یفد 

4( ان یعنت الشهود اذا کانوا من اهل البصیرة بالتحزیز

)دکتری حقوق عمومی-1392( 44 انجام کدام کار بر قاضی حرام است؟ 
1( ان یشفع الی المستحق فی اسقاط حق

2( ان یرفع المسلم علی الکافر فی المجالس

3( ان یجلس المسلم مع قیام الکافر

4( ان تلقین احد الخصمین حجته



دانش چتر1010 1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده متون فقه1010

)تألیفی( 55 نظر شهید ثانی در مورد اثبات طالق خلع چیست؟  
1( ال یثبت بشاهد و امرأ تین مطلقا                                   

2( ال یثبت بشاهد و امر أتین إذا کان المدعی هوالمرأة

3( ال یثبت بشاهد و امر أتین إذا کان المدعی هوالرجل         

4( یثبت بشاهد و یمین مطلقا 

66 هرگاه به مسلمان و کافری به عنوان مدعی و یا منکر قسم توجه نماید سوگند 
)دکتری حقوق بین الملل-1393( در صورتی معتبر است که ...  

1( هر یک از مسلمان و کافر به خدا و اسماء خاصۀ او قسم یاد کنند.

2( مسلمان باید به خد ا و کافر نیز به هر امر الزام آور در مذهبشان سوگند بخورد.

کتاب  و  به خدا  نیز  کافر  و  کریم  قرآن  یا  و  به خدا  می تواند  مسلمان   )3

آسمانی خویش سوگند بخورد.

4( مسلمان به خدا و یا قرآن و یا پیامبر خویش و کافر نیز به خدا و یا کتاب 

آسمانی و یا پیامبر خود قسم یاد کند.

77 در جمله »هل یجوز ارتزاق القاضی و القاسم من بیت المال ام ال؟« مراد 
)دکتری حقوق بین الملل-1393( از کلمۀ »القاسم« کدام است؟ 

1( کسی که از سوی قاضی، مأمور قسم دادن مدعی است. 

2( کسی که از سوی قاضی، مأمور قسم دادن منکر است.

3( کسی که در دادگاه، قسم به او متوجه شده است.   

4( تقسیم کنندۀ مال از سوی امام یا نایب امام

88 معنی صحیح »کما تحرم الرشوه علی المرتشی تحرم علی المعطی العانته 
علی االثم« در کدام گزینه آمده است؟

)دکتری حقوق جزا و جرم شناسی -1393(  
1( همان طوری که دریافت رشوه حرام است راشی هم، چون معاون جرم 

است مرتکب حرام شده است.

2( همان گونه که دادن رشوه حرام است، معاونت در  آن هم حرام و معاونت 

در گناه است.

3( همان گونه که گرفتن رشوه حرام است دادن آن نیز به دلیل کمک بر 
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گناه حرام است.

4( همان طوری که دادن رشوه حرام است گرفتن آن هم حتی توسط واسطه 

حرام و کمک به جرم است.

99 کدام مورد از مصادیق »المرتزقه من بیت المال« به شمار می رود؟
)دکتری حقوق خصوصی-1393(  

1( قاضی غیرمحتاجی که قضاوت بر او متعین است  

2( قاضی غیرمحتاج مطلقا

3( قاسم       

4( قاضی غیرمحتاجی که قضاوت بر او متعین نشده است

1010 »و البد فی القاضی المنصوب من االمام من الکمال و العداله و اهلیه االفتاء 
و الذکوره و الکتابه و البصر«. شرط »ایمان« در کدام یک از اوصاف 
)دکتری حقوق خصوصی-1393( فوق، داخل است؟  

4( اهلیت افتاء 2( کمال        3( بصر  1( عدالت  

1111  »مجرد یمین« در »حطیم« مصداق چه نوع »تغلیظ« است؟
)دکتری حقوق خصوصی-1393(  
3( محرم       4( زبانی )قولی( 2( مکانی   1( زمانی  

معنی  فی  النه  غیرهم  من  ال  و  من الخصوم  االجرة  ال  و  »الیجوز الجعل   1212
الرشا«. ضبط و اعراب درست کلمۀ »الجعل« کدام است؟ 

)دکتری حقوق خصوصی-1393(  
3( الَجعلَ             4( الُجعُل ب(  الُجعَل   1( الَجعُل  

1313 کدام یک از موارد زیر با یک شاهد و قسم پذیرفته می شود؟
2( نکاح  1( وکالت    

4( قتل کافر توسط مسلمان 3( عیوب مردان  

المهایاة جاز و لم یجب اجابته«،  1414  در عبارت »لو طلب احد الشریکین 
کلمۀ»مهایاة« به کدام معنی است؟ )دکتری حقوق خصوصی-1393(

1( قسمة مال المشترک او منفعته

2( قسمة المنفعة باالجزاِء او الزمان
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3( قسمة مال المشرک ان کان فیها ردٌّ

4( قسمة مال المشترک و ان لم یکن فیها ردٌّ

1515  در عبارت زیر، قاضی تحکیم به کدام معنی است؟
)دکتری حقوق عمومی-1394(  
مع  بینهما  لیحکم  به الخصمان  تراضی  هو الّذی  و  »قاضی التحکیم   

وجود قاض منصوب من قبل االمام  و ذلک فی حال حضوره.«
1( شخصی است که در زمان حضور امام ، از سوی قاضی منصوب توسط 

امام معصوم  برای داوری برگزیده شده است.

2( همان قاضی منصوب از جانب امام  است.

3( شخصی است که در زمان غیبت، متصدی امر قضاوت در میان مردم می شود.

4( شخصی است که دو طرف دعوی رضایت داده اند که در میانشان حکم 

کند، در زمانی که قاضی منصوب از جانب امام  وجود دارد.

1616 با توجه به عبارت زیر، منکر چه کسی است؟
)دکتری حقوق عمومی-1394(   
»المّدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومة و هو المعّبر عنه بانه الذی   
یَُخّلی و سکوته و قیل هو من یخالف قوله االصل او الظاهر و المنکر 

مقابله فی الجمیع.«
1( قولش موافق با اصل یا ظاهر است و اگر دعوی را رها کند، به حال خود 

رها نمی شود.

2( قولش مخالف اصل است.

3( اگر سکوت کند، به حال خود رها می شود.

4( قولش موافق اصل عملی است، ولی مخالف ظاهر است.

1717 مقصود از واژۀ »حکم« در جملۀ زیر چیست؟
)دکتری حقوق عمومی-1394(  
»الحکم بین الناس واجب کفایة فی حق الصالحین له، اال انه مع حضور   

االمام وظیفة االمام علیه االسالم او نائبه.«
2( حکومت بر مردم 1( اجرای حدود  

4( قضاء 3( کمیت یا داوری  
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)سراسری-1393( 1818 مراد از »بصر« در عبارت زیر، کدام است؟ 
اهلیه  و  العداله  و  من الکمال  من االمام  فی القاضی المنصوب  البد  »و   

االفتاء و الذکوره و الکتابه و البصر«
2( بصیرت دینی داشتن 1( بینا بودن  

4( بصیرت قضایی داشتن 3( بصیرت فقهی داشتن 

1919 مجرد »یمین« در کدام قسمت از محدودۀ مساجد معمول، مصداق یکی 
از اقسام »تغلیظ« است؟  )سراسری-1393(

2( تمام شبستان اصلی  1( محراب   

4( محل برپایی صف اول در جماعت 3( تمام شبستان و صحن  

)سراسری-1394( 2020 کدام مورد، بر قاضی حرام است؟ 
1( تلقین احد الخصمین حّجته

2( ترغیب الخمصین فی الصلح

3( الشفاعة  الی المستحق فی اسقاط حق او الی المدعی فی ابطال دعوی

4( القضاوه مع اشتغال القلب بنعاس او هّم او غضب

2121 در کدام مورد، حالف نمی تواند به طور قاطع سوگند بخورد؟
)سراسری-1394(  

2( ترک فعل نفسه 1( فعل نفسه  

4( فعل غیره 3( نفی فعل غیره  

)سراسری-1394( 2222 کدام مورد، صحیح است؟ 
1( یحرم علی القاضی اخذ االجره و یجوز ارتزاقه من بیت المال مع الحاجه.

2( یجوز للقاضی اخذ االجره لو احتاج إلیه و کذا االرتزاق من بیت المال.

تعین  لو  بیت المال  من  ارتزاقه  یجوز  و  االجره  اخذ  علی القاضی  یحرم   )3

القضاء علیه.

4( یحرم علی القاضی اخذ االجره و االرتزاق من بیت المال لو تعین القضاء علیه.

من  للدعوی  المسقطه  او  المدعی  من  للحق  الموجبه  الیمین  تنعقد  ال   2323
)سراسری-1394( المنکر اال ..........  
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پاسخنامهپاسخنامه



پاسخنامه باب القضاپاسخنامه باب القضا11فصــــــل

3  گزینه11 همان طور که می دانید یکسری امور بر قاضی جایز است، مثل: 
روزی خوردن از بیت المال در صورت نیاز قاضی، یعنی به خاطر نبودن مال یا  

دسترسی نداشتن به مال، خواه قضاوت بر او واجب عینی باشد و خواه نباشد، 

زیرا بیت المال برای مصالح مسلمانان آماده شده و قاضی از باالترین مصالح است. 

اما گرفتن مقّرری و یا مزد از صاحبان دعوا و نیز غیر آنها، جایز نیست، چون آن 

مال در معنای رشوه است. همچنین رشوه گرفتن بر قاضی حرام است و تلقین 

کردن راه استدالل به یکی از طرفین نزاع توسط قاضی حرام است. پس از صدور 

حکم و ثابت شدن حق، بر قاضی مکروه است که در مورد اسقاط حق صاحب حق 

وساطت کند و از او تقاضا کند که از حق خود بگذرد و یا در مورد باطل کردن 

ادعای مّدعی وساطت کند ، همچنین قضاوت کردن در حالت مشغولیت قلبی 

به خاطر چرت زدن یا گرسنگی و... مکروه است، اّما چون سؤال پرسیده است 

که کدام مورد جایز است، گزینه »1 و 2« که رد می شوند و گزینه »4« چون از 

لفظ »فقط« استفاده کرده است، رد می شود و جواب این سؤال گزینه »3« است.

 گزینه »2« اشاره دارد که بر قاضی نصیحت طرفین و دعوت آن ها 
 

1  گزینه22
به سازش، واجب است که غلط است و رد می شود، چون مستحب است. گزینه 

»3« اشاره دارد که بر قاضی هنگامی که دو طرف نزاع، مسلمان و کافر هستند، 

رعایت نشستن واجب است که غلط و رد می شود، چون می تواند به مسلمان 

بگوید، تو بنشین و به کافر بگوید که بایست. گزینه »4« بیان می دارد که قاضی 

در میل قلبی میان دو نفر نزاع باید، رعایت کند، اّما این گزینه هم رد می شود، 

چون بر قاضی واجب نیست. اّما گزینه »1« بیان می دارد که، تلقین کردن راه 

استدالل به یکی از طرفین نزاع، توسط قاضی، حرام است که صحیح است و 

جواب این سؤال است.

 بر قاضی حرام است که شاهد را به تردید بیندازد، یعنی در گواهی 
 

4  گزینه33
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شاهد مداخله کند، لذا گزینه »1« رد می شود. بر قاضی حرام است در صورتی 

که شاهد را در گفتارش مردد بیند، او را به اقامة شهادت تشویق کند، لذا گزینه  

»2« هم رد می شود. بر قاضی واجب است که از افزودن هر کالمی پس از کالم 

شاهد خودداری کند تا آنچه نزد شاهد است به پایان برسد، هر چند کالم وی 

چیزی را ثابت نکند، لذا گزینه »3« هم رد می شود. اّما بر قاضی مکروه است که 

شهود را به سختی بیندازد، به این صورت که آنها را از هم جدا نماید، البته هر 

گاه شهود اهل بصیرت باشند، لذا جواب این سؤال گزینه »4« است.

 اینکه قاضی بعد از صدور حکم و ثابت شدن حق، در مورد اسقاط 
 

4  گزینه44
صاحب حق وساطت کند، بر او مکروه است، لذا گزینه »1« رد می شود. قاضی 

می تواند در نشستن، مسلمان را بر کافر برتری دهد، لذا گزینه »2« رد می شود. 

قاضی می تواند به مسلمان بگوید بنشین و به کافر بگوید بایست، لذا گزینه »3« 

هم رد می شود. اما تلقین یعنی یاد دادن راه استدالل به یکی از طرفین نزاع بر 

قاضی حرام است، لذا گزینه »4« جواب این سؤال است.

 در باب اثبات طالق خلع، نظر شهید اول آن است که، طالق خلع 
 

2  گزینه55
مطلقا یعنی چه توسط مرد باشد و یا زن باشد، با یک شاهد مرد و دو شاهد 

زن یا با یک شاهد مرد و قسم اثبات نمی شود. اّما شهید ثانی قائل است که اگر 

مدعی زن باشد با یک شاهد مرد و دو شاهد زن یا با یک شاهد مرد و قسم ثابت 

نمی شود ولی اگر مدعی مرد باشد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت می شود، لذا 

جواب این سؤال گزینه »2« است.

 سوگندی که مدعی برای اثبات حق می خورد و یا سوگندی که 
 

1  گزینه66
نامهای  و  »الّله«  لفظ جالله  با  مّدعی می خورد، جز  اسقاط دعوای  برای  منکر 

مخصوص خداوند منعقد نمی شود، خواه سوگند خورنده مسلمان باشد و خواه 

رد  گذاشته اند،  فرق  کافر  و  مسلمان  میان  چون  »2و4«  گزینه های  لذا  کافر. 

می شوند و گزینه »3« چون به جای لفظ »باید« از لفظ »می تواند« استفاده کرده 

است، رد می شود و جواب این سؤال گزینه »1« است.

 کسانی که می توانند از بیت المال روزی بخورند، عبارتند از: 1( 
 

4  گزینه77
اموال شرکاء و صاحبان حق، است  تقسیم کردن  اذان گو 2( کسی که کارش 

)قاسم( 3( نویسنده ای که برای امام می نویسد 4( معلم قرآن 5( معلم آداب 6( 
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دفتر داری که اسامی قضات و ارتشیان و مقدار حقوق آنها و سایر مصالح کشوری 

در دست اوست، 7( متولی بیت المال، یعنی کسی که از آن نگهداری می کند، لذا 

مراد از قاسم، گزینه »4« است.

 عبارت می خواهد بگوید که، همان طور که گرفتن رشوه بر گیرنده 
 

3  گزینه88
آن حرام است، دادن آن بر دهنده اش هم حرام است. چون رشوه دهنده، با این 

کار به گناه و عدوان کمک می کند، )البته مگر آنکه رشوه دهنده، برای رسیدن 

به حق خود چاره ای جز رشوه دادن نداشته باشد( لذا جواب این سؤال گزینه 

»3« است.

 کسانی که می توانند از بیت المال روزی بخورند، عبارتند از: اذان 
 

3  گزینه99
امام  برای  که  نویسنده ای  )قاسم(،  است  تقسیم کردن  کارش  که  کسی  گو، 

می نویسد یا برای ضبط بیت المال یا برای ضبط اسناد و مدارک طرفین دعوا و 

یا این قبیل از مصالح اسالمی، معّلم قرآن، معّلم آداب، مانند معّلم ادبیات عرب، 

و  ارتشیان و مقدار حقوق آن ها  و  اسامی قضات  و... دفترداری که  علم اخالق 

سایر مصالح کشوری در دست اوست، و متولی بیت المال، یعنی کسی که از آن 

نگهداری می کند و مقدار موجودی را می نویسد و آن را برطبق دستور به مصرف 

می رساند و اگر قاضی، نیاز داشته باشد، خواه قضاوت بر او متعّین شده باشد و 

خواه نشده باشد، می تواند از بیت المال روزی بخورد، لذا گزینه های »1« و »2« 

و »4« رد می شوند، چون اواًل اشاره به »قاضی غیرمحتاج« کرده اند و ثانیًا اشاره 

نکرده اند که خواه قضاوت بر او متعّین شده است یا نه، لذا گزینه »3« جواب 

این سوال است.

 قاضی منصوب از طرف امام  باید دارای کمال، که با بلوغ، عقل 
 

1  گزینه1010
و حالل زاده بودن حاصل می شود، عدالت، که ایمان یعنی شیعۀ دوازده امامی 

بودن نیز در آن داخل می شود، شایستگی برای فتوا دادن، به این صورت که از 

دانش های الزم برای اجتهاد برخودار باشد، ذکوریت، توانایی نوشتن، چون ضبط 

وقایع بدون آن برای غیر پیامبر دشوار است، و بینایی، باشد، چون که قاضی باید 

بتواند دو طرف دعوا را از یکدیگر تشخص دهد، لذا چون ایمان داخل در عدالت 

است، پس گزینه »1« جواب این سوال است.

2  گزینه1111 سزاوار است که عبارات قسم را غلیظ کند، مانند قسم به خدایی که 
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جز او خدایی نیست و نیز مستحب است از جهت زمان هم تغلیظ کند، مانند 

سوگند خوردن در روز جمعه و عید و پس از زوال خورشید و نیز از جهت مکان، 

مانند اینکه او را اگر در مکه است در کعبه یا حطیم )مابین رکن و مقام( یا مقام 

ابراهیم یا مسجدالحرام و یا در داخل محدودۀ حرم سوگند دهد و اگر در مسجد 

األقصی باشند، در زیر سنگ بزرگ قسم دهد و اگر در مساجد دیگری باشند، 

در محراب مسجد سوگند دهد، لذا »حطیم« مکان است، پس گزینه »2« جواب 

این سوال است.

4  گزینه1212 قاضی حق گرفتن ُجعل )مقرری( و یا مزد از صاحبان دعوا و نیز 
از غیر آنها، را ندارد، چون آن مال در معنای رشوه است و لذا فقط »جعل« با 

ضمه خوانده می شود، پس گزینه های »1« و »3« که رد می شوند و چون بر 

روی )الم( هم باید ضمه بیاید، پس گزینه »1« هم رد می شود و گزینه »4« 

جواب این سوال است.

4  گزینه1313 هر امری که با یک شاهد مرد و دو شاهد زن به اثبات می رسد، 
با یک شاهد مرد و قسم هم به اثبات می رسد و آن کلیۀ حقوق مالی و یا هرآن 

آن  نیست چون مقصود در  مالی  وکالت،  است.  مال  است که در حکم  چیزی 

والیت دادن است، لذا گزینه »1« رد می شود. نکاح، مالی نیست چون مقصود 

ذاتی از آن اقامۀ سنت پیامبر و جلوگیری از حرام می باشد، لذا گزینه »2« هم 

رد می شود. عیوب مردان هم مالی نیست، پس گزینه »3« هم رد می شود. اما 

کافر  قتل  واسطۀ  به  را  مسلمان  است چون  مالی  مسلمان  توسط  کافری  قتل 

نمی کشند، پس گزینۀ »4« جواب این سوال است.

2  گزینه1414 اگر یکی از شرکاء، مهایاة را درخواست کند، )مهایاة، یعنی موافقت 
کردن شرکاء بر تقسیم منفعت مال مشترک به حسب اجزای مال و یا به حسب 

زمان( چنین درخواستی جایز است ولی پذیرفتن آن واجب نیست. و فرقی ندارد 

که مال مشترک از اموالی باشد که تقسیم اجباری آن صحیح است یا از چنین 

اموالی نباشد. و در صورت پذیرفتن این درخواست، وفا کردن به تقسیم مهایاتی 

الزم نیست، بلکه بر هر یک از شرکاء جایز است که آن را فسخ کند، لذا با این 

توضیحات ُمراد از مهایاة گزینه »2« است.

 عبارت می خواهد بگوید که، قاضی تحکیم، کسی است که طرفین 
 

4  گزینه1515
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برای  را  او  است،  شده  منصوب    امام  طرف  از  که  قاضی ای  وجود  با  دعوا، 

قضاوت میان خود انتخاب می کنند و آن قاضی در زمان حضور امام قابل تصور 

است، لذا بهترین گزینه برای جواب به این سؤال گزینه »4« است.

 عبارت می گوید که: مّدعی کسی است که اگر خصومت را واگذارد، 
 

1  گزینه1616
رها می شود، و این همان است که گفته اند: مّدعی، کسی است که با سکوت کردن 

او، رها می شود. برخی گفته اند: مّدعی، کسی است که ادعایش مخالف با اصل 

است و یا بر خالف ظاهر حال است، منکر در تمامی موارد، در مقابل مّدعی است، 

تمام  دعوی  سکوتش،  با  ثانیًا:  است.  ظاهر  یا  و  اصل  موافق  قولش  اواًل:  یعنی 

نمی شود، لذا جواب این سؤال گزینه »1« است.

 عبارت می خواهد بگوید که، قضاوت کردن بین مردم برای کسانی 
 

4  گزینه1717
که شایستگی آن را دارند، واجب کفایی است مگر در زمان حضور امام که وظیفۀ 

ایشان و نایب ایشان است، لذا مراد از لفظ »حکم« گزینه »4« است.

 قاضی منصوب از طرف امام  باید دارای کمال، که با بلوغ، عقل 
 

1  گزینه1818
و حالل زاده بودن حاصل می شود، عدالت که ایمان نیز در آن داخل می شود، 

اجتهاد  برای  الزم  دانش های  از  که  صورت  این  به  فتوادادن  برای  شایستگی 

برخوردار باشد، ذکوریت، توانایی نوشتن، چون ضبط وقایع بدون آن برای غیر 

پیامبر دشوار است و بینایی باشد، چون که قاضی باید بتواند دو طرف دعوا را از 

یکدیگر تشخیص دهد و این در صورت نابینایی، برای غیر پیامبر، ممکن نیست. 

از شرایطی که مصنف معتبر دانست سه شرط باقی می ماند: غلبۀ حافظه، الل 

نبودن و آزادی که البته ممکن است غلبۀ حافظه را در کمال بتوان دانست. این 

البته  که  تحکیم  قاضی  مگر  باشد  باید  تمامی قضات  در  بیان شد،  شرایط که 

قاضی تحکیم هم باید اکثر این شرایط را دارا باشد، لذا مراد از »بصر« ِصرف بینا 

بودن است نه بصیرت فقهی و قضایی و...، پس گزینه »1« جواب این سؤال است.

 سزاوار است که عبارات قسم را غلیظ کند، مانند قسم به خدایی 
 

1  گزینه1919
که جز او خدایی نیست. همچنین مستحب است از جهت زمان هم غلیظ کند، 

مانند سوگندخوردن در روز جمعه و عید و پس از زوال خورشید و پس از نماز 

عصر و نیز از جهت مکان، مانند اینکه وی را اگر در مکه باشد، در کعبه یا حطیم 

یا مقام ابراهیم یا مسجدالحرام و یا در داخل محدودۀ حرم سوگند دهد. و اگر 
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در مسجداالقصی باشند در زیر سنگ بزرگ قسم دهد. و اگر در مساجد دیگری 

باشند، در محراب مسجد سوگند دهد. تغلیظ سوگند در همۀ دعواهای حقوقی 

مستحب است مگر در حقوق مالی که خواستۀ دعوا از مقدار نصاب قطع دست 

بر قسم خورنده واجب  باشد. در ضمن  دزد که یک چهارم دینار است، کمتر 

نیست که به تغلیظ در قسم گردن نهد، با این توضیحات،  سوگند در مساجد 

معمولی، فقط در محراب است که می توان غلیط آن را بیان کرد، پس گزینه 

»1« جواب این سؤال است.

بر  البته  و  رشوه گرفتن   )1 است:  حرام  قاضی  بر  امر  چند  1  گزینه2020 
رشوه دهنده هم حرام است، چون رشوه دهنده با این کار به گناه و عدوان کمک 

می کند. ب( تلقین کردن، یعنی یاددادن راه استدالل به یکی از طرفین نزاع و یا 

چیزی که در آن بر طرف مقابلش ضرری باشد.

آنها  نزاع را نصیحت کند که  گزینه »2« اشاره به آن دارد که قاضی، طرفین   

سازش کنند که این از مواردی است که بر قاضی مستحب است.

حق  صاحب  حق  اسقاط  مورد  در  قاضی  آنکه  به  دارد  اشاره   »4 و   3« گزنیه   

وساطت کند و یا در مورد باطل کردن ادعای مدعی وساطت کند و یا قضاوت 

کردن در حال مشغولیت قلبی، به سبب چرت زدن، هّم و غّم داشتن، خشمگین 

بودن، گرسنگی، سیری و... که این موارد بر قاضی مکروه است، لذا چون سؤال 

موردی را خواسته است که حرام است، لذا گزینه »1« جواب این سؤال است.

نیز  و  خودش  ترک  و  فعل  دربارۀ  همیشه  باید  سوگند خورنده  3  گزینه2121 
دربارۀ فعل دیگری به طور قطع و یقین قسم بخورد. چون این سه مورد متضمن 

قسم  امکان  که  است  آگاهی  همین  با  و  است  آگاه  واقعه  از  وی  که  است  آن 

خوردن قاطعانه برای وی وجود دارد. ولی باید دربارۀ نفی کار دیگری، بر عدم 

آگاهی خود قسم بخورد. مانند آنجا که علیه مورث انسان مالی ادعا شود، در این 

جا کافی است که وارث بر اطالع نداشتن از آن مبلغ قسم بخورد، چون اطالع 

پیدا کردن بر مدیون نبودن مورث، دشوار است برخالف اثبات فعل غیر، چون 

اطالع یافتن از آن دشوار نیست، لذا جواب این سؤال گزینه »3« یعنی ترک 

فعل دیگری است.

1  گزینه2222 گزینه »2«می گوید که: برای قاضی، گرفتن اجرت، جایز است اگر 
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