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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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1( بالله تعالی و الکتب المنزله و االنبیاء  و االئمه 

2( بالله تعالی و اسمائه الخاصه

3( بالله تعالی و الکتب المنزله و االنبیاء  

4( بالله تعالی و الکتب المنزله

2424 در مورد قاضی تحکیم، کدام یک از گزینه های زیر، غلط است؟
)تألیفی(  

1( هوالذی تراضی به الخصمان لیحکم بینهما مع عدم وجود قاض منصوب 

من قبل اإلمام

2( و ذلک فی حال حضور اإلمام

3( فإنَّ حکمه ماض علیهما

4( و إن لم یستجمع جمیع هذه الشرائط

)قضاوت- شهریور 1382( 2525 کدام گزینه صحیح است؟ 
1( التجب التسویه بین الخصمین فی المیل القلبی  

2( تجب التسویه بین الخصمین فی المیل القلبی

3( االحوط التسویه بین الخصمین فی المیل القلبی  

4( تستحب التسویه بین الخصمین فی المیل القلبی

2626 »لو اکذب الحالف نفسه باالقرار جاز مطالبته بالحق و حل مقاصته مما 
)قضاوت- مهر 1389( یجده مع امتناعه عن التسلیم« یعنی:  

1( اگر بعد از ادای سوگند، اداء کننده اعالم کند به دروغ سوگند یاد کرده، 

اعالم او اقراری است که بر اساس آن می توان حق طرف را از او طلب کرد و 

اگر امتناع کند می توان از اموالش تقاص نمود.

2( اگر بعد از ادای سوگند شخصی اعالم کند، سوگند مذکور دروغ بوده، او 

اقرار به نفع طرف مقابل نموده و می توان حق طرف را از وی مطالبه و اگر 

امتناع کند، از اموالش تقاص می شود.

3( اگر اقرار کننده، بر کذب اقرار خود قسم بخورد، آنچه را که داده می تواند 

مطالبه کند و اگر طرف او از استرداد امتناع کند، می تواند از او تقاص کند.

4( اگر شخصی با وجود اقرار به دروغ قسم بخورد، مطالبه حق از او جایز 

بوده و تقاص از او حالل می شود.
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کان  إن  و  یجیب  حتی  حبس  عناداً  کان  إن  السکوت  أما  »و  عبارت   2727
آلفه توصل الحاکم الی الجواب...« بیانگر کدام یک از گزینه های زیر 
)قضاوت- مهر 1389( می باشد؟ 

1( طرح ادعا توسط خواهان   

2( دفاع توسط مدعی علیه

3( نکول مدعی علیه از سوگند  

4( سکوت مدعی علیه در برابر ادعای خواهان

2828 ما هو الحکم فیما اذا لو تکلم الخصمان معها عند الحاکم؟
)قضاوت- 1391(  

1( یقرع بینهما

2( یسمع دعوی من جلس علی یسار القاضی

3( یسمع دعوی من جلس علی یسار االخر

4( یسمع دعوی من له حق الیمین و االستحالف علی اآلخر

)قضاوت- 1391( 2929 ما هو حکم البیع فیما لو باع فرص العابر؟ 
1( یصح و یراعی بامکان حصول القدرة 

2( لم یصح مطلقا لعدم القدرة علی تحصیله

3( یصح لحصول الشرط و هو القدرة علی تحصیله  

4( لم یصح بدون الضمیمه الی مایصح بیعه منفردا

3030 ما هو الحکم فیما لو ظهر کذب البایع فی االخبار بقدر الثمن؟
)قضاوت- 1391(  

1( تخیر المشتری بین الفسخ و االمضاء 

2( یسقط ارد و یبقی االرش

3( تخیر المشتری بین الرد و االمساک باالرش

4( یسقط حق الرد و یبقی االرش

)قضاوت- 1391( 3131 کدام مورد، صحیح نیست؟ 
1( ال یستقل باالحالف الغریم من دون اذن الحاکم
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2( یتبرع الحاکم با حالف المدعی علیه

3( التسمع البینه من المدعی بعد حلف المنکر

4( لو تبرع المنکر بالحلف لغی

3232 با عنایت به عبارت »یحرم علی القاضی ان یتعتع الشاهد«. کدام مورد بر 
)قضاوت- 1391( قاضی حرام است؟ 

1( در صورت توقف شاهد، او را نسبت به انجام آن بی میل کند.

2( شاهد را به ادای شهادت تشویق کند.

3( به دنبال گواهی شاهد، سخنی ضمیمه کند.

4( در شهادت شاهد مداخله کند.

اجبار  شرایط  از  مورد  کدام  علی القسمة«  »یجبر الشریک  عبارت  در   3333
)قضاوت- 1391( شریک بر قسمت نیست؟ 

2( عدم الضرر 1( عدم الرد  

4( التماس الشریک القسمة 3( طلب الشریک المهایاة 

)قضاوت- 1392( 3434 عبارت صحیح، کدام است؟ 
1( یجب للحاکم وعظ الحالف قبله  

2( یکره علی القاضی أن یتعتع الشاهد

3( کل ما یثبت بشاهد و امرأة ال یثبت بشاهد و یمین

4( یحرم علی القاضی ان یتعتع الشاهد

)قضاوت- 1394( 3535 کدام مورد بیانگر تعریف مدعی و منکر است؟  
1( المّدعی یترک لوترک الخصومة و المنکر مقابله.  

2( المّدعی هو الذی قوله یوافق االصل و المنکر مخالفه.

3( المّدعی هو الذی قوله یخالف الظاهر و المدعی مقابله. 

4( المّدعی هو الذی یترک الخصومة و المنکر ایضًا.

3636  در موردی که دو طرف دعوی متصرف هستند ولی یکی مدعی جمیع 
و دیگری مدعی نصف مشاع است و بّینه هم ندارند، حکم چیست؟
)فقه، ارشد فقه و مبانی - 1385(  

1( پس از سوگند مّدعی جمیع، مال مورد دعوی به وی تعّلق می گیرد.
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2( پس از سوگند مّدعی جمیع برای طرف دیگر، مال مورد دعوی به دو 

نیم تقسیم می شود.

به دو  مال مورد دعوی  برای طرف دیگر،  مّدعی نصف  از سوگند  3( پس 

نصف تقسیم می شود.

4( مال مورد دعوی به دو سّوم و یک سّوم تقسیم شده و دو سّوم به مدعی 

جمیع تعّلق می گیرد.

3737 کدام گزینه در زمینۀ رشوه صحیح است؟
)فقه، ارشد فقه و مبانی - 1385(  

1( تحرم الرشوة للباذل فقط سواء حکم بحق ام بباطل

2( تحرم الرشوة فقط فیما اذا حکم لباذلها بالباطل

3( تحرم الرشوة سواء حکم لباذلها بحق ام باطل

4( ال تحرم الرشوة فیما اذا حکم لباذلها بحق

در کدام مورد عالوه بر بّینه، قسم الزم نیست؟ 3838
)فقه، ارشد فقه و مبانی - 1386(  

2( ان کانت الدعوی لنفسه 1( ان کانت الدعوی للموّلی علیه  

4( فی الشهادة علی الطفل 3( فی الشهادة علی المّیت  

)فقه، ارشد فقه و مبانی- 1380( فی کیفیة الحکم المنکر هو الذی....   3939
1( یترک لوترک الخصومة  

2( ال یترک لوترک الخصومة

3( کان حقه االحالف ولومع وجود البّینة               

4( کالمه مخالف لالصل و الظاهر

مطرح  دعوایی  است  نفر  دو  تصرف  در  مشاعًا  که  اتومبیلی  به  نسبت  4040
می شود و یک نفرشان مدعی مالکیت کل و دیگری مدعی مالکیت 
نصف می شود. در این صورت کدام یک قسم می خورد و چه مقدار 
)فقه، ارشد فقه و مبانی - 1387( می برد؟  
2( مدعی کل و کل را می برد. 3 را می برد.  

4
1( مدعی کل و 

4( مدعی نصف و کل را می برد. 3( مدعی نصف و نصف را می برد. 
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او شهادة  معرفته  مع  اشهد  و  کتب  اقراره  کتابة  »لو التمس  عبارت:  در  4141
اقتناعه بحلیته« فاعل »التمس« و مرجع ضمیر  او  عدلین بمعرفته 

»مع معرفته« و »اقتناعه« به ترتیب عبارت است از ...  
)فقه، ارشد فقه و مبانی - 1387(  

1( المدعی- المدعی- المدعی علیه 

2( المدعی- المدعی علیه- الحاکم

3( المدعی علیه- الحاکم- المدعی علیه 

4( المدعی علیه- المدعی- الحاکم

دو نفر همزمان نزد قاضی طرح دعوی کرده، اولی می گوید: »طلبکارم« و  4242
دومی می گوید: بدهی خود را پرداخته ام«. در این مورد ... 

)فقه، ارشد فقه و مبانی - 1387(  
1( با قرعه تعیین می شود که کدام دعوی مسموع است.

2( قاضی مجدداً درخواست طرح دعوی می کند تا زمانی که یک نفر زودتر 

سخن گوید و دعوای او مسموع است.

3( مدعی اداء قسم می خورد.

4( مدعی طلب قسم می خورد.

)فقه، ارشد فقه و مبانی - 1389( یتحقق قاضی التحکیم...   4343
1( حال الحضور و الغیبة.

. 2( حال حضور اإلمام

3( حال حضور اإلمام  و الغیبة اذا کان مجتهداً.

4( حال حضور اإلمام  و لو کان القاضی منصوبًا.

 .........  والیه القاضی المنصوب من االمام 4444
)فقه، ارشد فقه و مبانی - 1391(  

1( یثبت بالشیاع او شهادة العدلین بل اخبار عدل واحد 

2( یثبت بالشیاع او شهادة العدلین بل اخبار ثقه 

3( الیثبت اال بشهادة عدلین    

4( یثبت بالشیاع او شهادة عدلین
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مطابق نظر شهید ثانی کدام گزینه نادرست است؟  4545
)فقه، ارشد فقه و مبانی - 1391(  

     1( قاضی التحکیم منحصر بزمن حضور االمام

2( یشترط فی قاضی التحکیم استجماع شرائط االفتاء

3( قاضی التحکیم فی زمن الغیبة متصور ولکن یجب اجتهاده    

4( اطالق النصوص یقتضی نفوذ حکم قاضی التحکیم علی تراضی الخصمین

کدام یک از موارد زیر اثبات کنندۀ والیت قاضی منصوب است؟  4646
)فقه، ارشد فقه و مبانی - 1392(  

1( شهادة عدلین          

2( اخبار عدل واحد علی االقل

3( شهادة عدلین لو کان بین یدی حاکم      

4( الشیاع او اخبار عدل واحد علی االقل

یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال ...  )فقه، ارشد فقه و مبانی - 1394( 4747
1( لواحتاج القاضی

2( لواحتاج القاضی و تعّین القضاء علیه

3( مطلقًا ألّنه معّدللمصالح و القضاء من أعظم المصالح

4( لواحتاج القاضی و تعّین القضاء علیه و کان فی زمن الحضور
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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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به آن احتیاج داشته باشد؛ همچنین گرفتن روزی از بیت المال، جایز است؛ و لذا 

این گزینه رد می شود، چون گرفتن اجرت بر قاضی به هیچ وجه جایز نیست. 

گزینه »3« می گوید که بر قاضی گرفتن اجرت حرام می باشد، اما روزی خوردن 

از بیت المال اگر بر او قضاوت متعّین شده باشد، جایز است که این گزینه هم رد 

می شود چون خواه بر قاضی، قضاوت متعّین شده باشد و یا نشده باشد، روزی 

خوردن از بیت المال جایز است. گزینه »4« می گوید که بر قاضی، گرفتن اجرت 

و روزی خوردن از بیت المال اگر بر او معّین شده باشد، حرام می باشد که این 

گزینه هم غلط است چون روزی خوردن از بیت المال بر قاضی، جایز می باشد اّما 

گزینه »1« بیان می دارد که، بر قاضی گرفتن اجرت حرام است و گرفتن روزی 

از بیت المال در صورت حاجت، جایز نیست که صحیح است، خواه قضاوت بر 

قاضی متعّین شده باشد یا نشده باشد، لذا گزینه »1« جواب این سؤال است.

3  گزینه2323  سوگندی که مّدعی برای اثبات حق می خورد و یا سوگندی که 
نامهای  و  »الله«  لفظ جالله  با  مّدعی می خورد، جز  اسقاط دعوای  برای  منکر 

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

کافر. و سوگند به غیر نامهای خدا، مانند کتابهایی که از طرف خداوند نازل شده، 

پیامبران و امامان  جایز و نافذ نیست. اگر قاضی، در قسم مجوسی با اسم 

جالله »الله« جمله »خالق کل شیء« را اضافه کند بهتر است. اگر قاضی می بیند 

که کافر ذمی به وسیلۀ سوگند خودشان باز داشته می شود، چنین کند و آنان را 

به تورات و انجیل و موسی و عیسی، قسم دهد، لذا با این توضیحات قسمی که 

موجب حقی برای مدعی یا اسقاط حق برای مدعی می شود، منعقد نمی شود جز 

با نام خداوند و اسماء خاص خداوند، لذا گزینه »2« جواب این سؤل است.

1  گزینه2424 قاضی تحکیم، کسی است که با وجود قاضی منصوب از سوی 
امام  دو طرف دعوا به داوری او میان خود رضایت می دهند. لذا تنها در زمان 

حضور امام  می توان به قاضی تحکیم مراجعه کرد که در این هنگام حکم 

وی نافذ است، هر چند واجد همۀ شرایط نباشد، لذا با این توضیحات گزینه »1« 

جواب این سؤال است، چون در صورت عدم وجود قاضی منصوب از سوی امام 

را در متن آورده است که غلط است.

1  گزینه2525 بر قاضی واجب است که با دو طرف نزاع یکسان رفتار کند در 
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سخن گفتن و سالم کردن و .... ولی برابری در میل قلبی میان دو طرف نزاع 

واجب نیست مطلقًا )خواه هردو مسلمان باشند و خواه کافر( چون در این عدم 

برابری، ذلتی برای کسی که قاضی به او بی میل است، و یا عّزتی برای کسی 

که قاضی به او متمایل است، وجود ندارد. چون طرفین نزاع و دیگران از میل 

قلبی قاضی بی خبرند.

را  خود  گفتۀ  سوگند خورنده،  اگر  که،  بگوید  می خواهد  عبارت  1  گزینه2626 
یا  و  کرد  مطالبه  او  از  را  بتوان حق  که  اقرار سبب می شود  این  کند،  تکذیب 

درصورتی که از ادای حق امتناع کرد، ازاو می توان تقاص نمود. گزینه »2« رد 

می شود چون از عبارت »او اقرار به نفع طرف مقابل« استفاده کرده است. گزینۀ 

»3« رد می شود، چون از عبارت »آنچه را که داده می تواند مطالبه کند« استفاده 

کرده است و گزینه »4« هم که به طو رکلی ناقص ترجمه کرده است. لذا جواب 

این سؤال گزینه »1« است.

یا  این سکوت  که  است  مدعی علیه، سکوت  از جواب های  یکی  4  گزینه2727 
به جهت آفتی است، مانند کری یا اللی که حاکم باید به وسیلۀ اشاره ای که 

یقین آور باشد، راهی به جواب او پیدا کند و اّما اگر سکوت او از روی دشمنی 

و لجاجت باشد، باید زندانی شود تا پاسخ بگوید، یا بعد از آنکه پیشنهاد جواب 

این عبارت می خواهد در  لذا  او می شود،  به نکول  ارائه شود، حکم  او  بر  دادن 

مورد سکوت مدعی علیه صحبت کند. پس گزینه »4« جواب این سؤال است.

مبادرت  ادعای خود  به طرح  هم  با  دو طرف  هر  اگر  هیچکدام  گزینه2828  
کنند، قاضی باید نخست از کسی که سمت راست دیگری قرار گرفته یک ادعا را 

بشنود و سپس به ادعای دیگری توجه کند، به دلیل روایت محمد بن مسلم از 

امام باقر . البته برخی می گویند، میان آنها قرعه انداخته می شود؛ چون قرعه 

برای حل هر امر مشکلی وارد شده است و این مورد هم از مشکالت است. لذا 

اگر بخواهیم قائل به قولی شویم، باید بگوییم گزینه »1« صحیح است ولی از 

آنجا که در سؤاالت معمواًل قول شهید اول مالک است، لذا هیچ یک از گزینه ها 

جواب سؤال نیست.

2  گزینه2929 فروش اسب عابر، صحیح نیست، چون یکی از شرایط مبیع آن 
است که باید به گونه ای باشد که فروشنده بتواند آن را به مشتری تسلیم کند؛ 
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لذا چون در اینجا قادر به این امر نخواهد بود، پس معامله صحیح نیست و گزینۀ 

»2« جواب این سؤال است. )این سؤال از باب متاجر است.(

ثمن  مقدار  از  خبر دادن  در  فروشنده  شود  معلوم  در صورتی که  1  گزینه3030 
و یا آنچه که در حکم ثمن است و یا در بیان جنس ثمن و یا وصف آن دروغ 

گفته یا اشتباه کرده است به واسطۀ شهادت دو شاهد عادل یا اقرار بایع، مشتری 

میان ّرد و گرفتن مبیع به همان مبلغی که عقد بر آن واقع شده مخیر است، 

چون مشتری، توسط فروشنده، فریب خورده است. لذا جواب این سؤال گزینۀ 

»1« است. ارش برای موردی است که عیبی حادث شده باشد، لذا گزینه های 

»2و3و4« رد می شوند. )این سؤال از باب متاجر است.(

 گزینه »1« می گوید که، طلبکار نمی تواند مستقاًل بدون اجازۀ 
 

2  گزینه3131
واقع  چون  است؛  صحیح  که  کند،  مبادرت  مّدعی علیه  دادن  قسم  به  حاکم، 

ساختن قسم، هر چند حق مّدعی است، ولی منوط بر اجازۀ حاکم است. گزینه 

»2« می گوید که، جایز است که حاکم از پیش خود،  منکر را قسم دهد که غلط 

است و رد می شود، چون جایز نیست، چون قسم دادن، حق مّدعی است و بدون 

درخواست مّدعی صورت نمی گیرد. گزینه »3«می گوید که، پس از قسم خوردن 

منکر، اگر مدعی بینه بیاورد، از مّدعی پذیرفته نمی شود که صحیح است. گزینه 

»4« می گوید که اگر منکر از پیش خود قسم بخورد، آن قسم لغو و بی اثر خواهد 

بود که صحیح است.

4  گزینه3232 عبارت می خواهد بگوید که، بر حاکم حرام است که شاهد را به 
تردید اندازد. اصل معنای »تعتعه در سخن« تردید و دودل بودن در سخن است، 

و مقصود از آن در اینجا آن است که حاکم در گواهی شاهد مداخله کند، یعنی 

در کالم شاهد، کلماتی بیاورد که وی را به تردید و یا اشتباه اندازد؛ مانند اینکه 

شاهد بگوید: »مّدعی، فالن چیز را خرید« و حاکم در اثنای کالم او بگوید: »به 

صد تومان« لذا جواب این سؤال گزینه »4« است.

3  گزینه3333 اگر شریک، درخواست تقسیم کند، و هیچ ضرری و رّد مال در 
پی نداشته باشد، شریک دیگر به تقسیم کردن اجبار می شود. و اگر یکی از شرکاء 

مهایاة را درخواست کند، یعنی تقسیم منفعت مال مشترک به حسب اجزای مال 

و یا به حسب زمان، چنین درخواستی جایز است ولی پذیرفتن آن واجب نیست، 
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لذا جواب این سؤال گزینه »3« است.

4  گزینه3434 گزینه »1« می گوید که بر حاکم واجب است که قسم خورنده را 
قبل از قسم، نصیحت کند که غلط است و رد می شود، چون بر حاکم مستحب 

است. گزینه »2« می گوید که بر حاکم مکروه است که شاهد را به تردید بیندازد، 

که غلط است و رد می شود، چون بر قاضی حرام است، لذا گزینه »4« جواب 

این سؤال می باشد. گزینه »3« می گوید که هر امری که با یک شاهد مرد و زن 

اثبات می شود با یک شاهد و قسم اثبات نمی شود که غلط است و رد می شود، 

چون اثبات می شود.

مّدعی کسی  کنیم،  بیان  اول  تعریف شهید  بخواهیم طبق  اگر  1  گزینه3535 
است که اگر خصومت را واگذارد، رها می شود و منکر مقابل او است. اّما قولی 

یا بر خالف ظاهر  باشد و  با اصل  ادعایش مخالف  گوید: مدعی کسی است که 

حال باشد، لذا گزینه »1« جواب این سؤال است؛ هر چند که اگر در گزینه »3« 

به جای مدعی دوم،  منکر می گذاشت، این گزینه هم با توجه به تعریف قولی 

درست می شد.

3  گزینه3636 اگر هر دو طرف دعوا بر مال، ید داشته باشند، ولی یکی از آنها 
تمام آن را و دیگری نصف آن را مّدعی باشد، دو حالت دارد: 1( مال به طور 

مشاع بین آنها است و هیچ یک بّینه هم ندارند، که در آن صورت؛ پس از آنکه 

عِی کل سوگند خورد، باید عین مال را میان خود به دو نیم  عِی نصف برای مدِّ مدِّ

عِی نصف سوگند  تقسیم کنند، بدون اینکه الزم باشد که مّدعی کل نیز برای مدِّ

عِی کل، مستحق نصف دیگر است.  عِی نصف، قبول دارد که مدِّ بخورد، چون مدِّ

2( اگر نصِف مورد نزاع، معّین باشد باید پس از سوگند خوردن هر دو، آن را به 

عِی نصف، یک چهارم مال ثابت  طور مساوی میان خود تقسیم کنند؛ لذا برای مدِّ

عِی کل می رسد. در واقع، فرق نزاع در نصف  می شود و سه چهارم دیگر، به مدِّ

مشاع با نزاع در نصف معّین، آن است که در صورت اشاعه، هریک از طرفین، 

ترجیحی  برای یک طرف،  لذا  است؛   از عین  به هر جزیی  تعّلق حّقش  مّدعی 

وجود ندارد، اما در نزاع در نصف معین، چون در نصف دیگر، نزاعی وجود ندارد. 

با این توضیحات و اینکه در سؤال مورد، مشاع را خواسته است، لذا گزینه »3« 

جواب این سؤال است.
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3  گزینه3737 رشوه گرفتن بر قاضی حرام است. رشوه آن است که قاضی از دو 
طرف نزاع یا یکی از آنها ویا از غیر آنها مالی بگیرد و در عوض آن، میان آنها 

حکم کند و یا یکی از دو طرف را بر راهی از راههای حکم، راهنمایی کند. و 

یا  باشد  نفع رشوه دهنده صادر می شود، حق  به  فرقی نمی کند که حکمی که 

باطل. گرفتن رشوه به اجماع مسلمین حرام است. همان گونه که گرفتن رشوه بر 

گیرنده آن حرام است، دادن آن بر دهنده اش هم حرام است؛ چون رشوه دهنده 

با این کار به گناه و عدوان کمک می کند، مگر اینکه رشوه دهنده برای رسیدن 

به حّق خود چاره ای جز رشوه دادن نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه 

گیرنده مرتکب حرام می شود. در صورت رشوه گرفتن اگر عین رشوه باقی باشد، 

واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و اگر تلف شده باشد، ضامن مثل یا 

قیمت آن است، لذا با این توضیحات، گزینه »3« جواب این سؤال است.

1  گزینه3838 در صورتی که مّدعی برای خوش طرح دعوا کند و یا علیه مّیت و 
طفل و دیوانه، اقامۀ شهادت کرده باشد، افزون بر بّینه سوگند هم واجب است، 

اّما اگر مدعی برای موکل خود یا برای کسی که تحت والیت اوست، طرح دعوا 

کند، بر مّدعی، قسم خوردن واجب نیست و لذا مال برداشته شده از اموال غایب 

توسط کفیل به مّدعی تسلیم می شود تا هنگامی که مالک حاضر شود و یا مولی 

علیه کامل گردد و مادام که مّدعی علیه غایب است، خود مالک یا مولی علیه، 

قسم می خورد و اگر حاضر شوند، قسم خوردن بر  آنها واجب نیست، لذا با این 

توضیحات گزینه »1« جواب این سؤال است.

2  گزینه3939 در تعریف مدعی گویند: »هو الذی یترک لو ترک الخصومة« یعنی 
مّدعی کسی است که اگر خصومت را واگذارد، رها می شود. و این همان است که 

گفته اند: مّدعی، کسی است که با سکوت کردن او، نزاع هم رها می شود و البته 

برخی گویند، مّدعی کسی است که ادعایش مخالف با اصل باشد و یا بر خالف 

ظاهر حال باشد. در تعریف منکر گویند که منکر در مقابل مّدعی قرار دارد. لذا 

از میان گزینه ها، گزینه »3« در مقابل گزینه »1« که تعریف مّدعی، است قرار 

می گیرد. پس این گزینه جواب این سؤال است.

3  گزینه4040 اگر مال در تصرف هر دو باشد، اّما یکی مّدعی تمام مال و دیگری 
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مّدعی نصف آن باشد، دو حالت وجود دارد: 1( نسبت به نصف مشاع با هم دعوا 

داشته باشند که در  آن صورت پس از آنکه مّدعی نصف برای مّدعی کل سوگند 

خورد، باید عین مال را میان خود به دو نیم تقسیم کنند. 2( نصف مورد نزاع 

معّین باشد، که در این صورت به مّدعی نصف، یک چهارم و به دیگری سه چهارم 

می رسد. البته این را هم باید گفت که این حاالت مخصوص جایی است که هیچ 

بّینه داشته باشند، عین متعّلق به کسی است  اّما اگر هر دو  بّینه ندارند،  یک 

که خارج محسوب می شود که در اینجا بّینۀ خارج، مّدعی کل است. لذا با این 

توضیحات، گزینه »3« جواب این سؤال است.

2  گزینه4141 عبارت توضیح می دهد که، اگر مّدعی، نوشتن اقرار مّدعی علیه 
به  بگیرد؛  هم  شاهد  آن  بر  و  بنویسد  را  اقرار  باید  حاکم  بخواهد،  حاکم  از  را 

شرط اینکه حاکم خودش مّدعی علیه را بشناسد یا دو عادل، شهادت دهند که 

او را می شناسند، یا حکم به نوشتن شکل و صفات ظاهری او بسنده کند؛ لذا 

با این توضیح، فاعل »التمس« مّدعی است و ضمایر »مع معرفته« و »اقتناعه« 

به ترتیب، مدعی علیه و حاکم هستند و لذا گزینه »2« جواب این سؤال است.

4  گزینه4242 در اینجا یک مّدعی وجود دارد که می گوید من بدهی خود را 
پرداخته ام و یک منکر وجود دارد که می گوید او بدهی خود را نپرداخته است. 

لذا همین که مدعی پرداخت می گوید من بدهی خود را پرداخته ام؛ یعنی قبول 

دارد که به دیگری بدهکار بوده است؛ لذا قول این فرد مخالف اصل محسوب 

می شود و باید بینه بیاورد؛ از طرفی چون اصل بر عدم پرداخت است، پس قسم 

متوجه طلبکار می شود و قول او مقدم می شود؛ پس با این توضیحات گزینه »4« 

جواب این سؤال است.

2  گزینه4343 در عصر غیبت امام ، قاضی تحکیم مطلقًا یعنی خواه مجتهد 
باشد و یا نباشد، قابل تصور نیست چون اگر قاضی تحکیم مجتهد باشد، حتی 

بدون حکم قرار دادنش، حکم او نافذ است و اگر مجتهد نباشد به اجماع فقها 

مطلقًا یعنی خواه او را حکم قرار بدهند و یا قرار ندهند، حکم او نافذ نیست، لذا 

گزینه های »1 و 3« چون اشاره به دوران غیبت کرده اند، رد می شوند. از طرفی 

قاضی؛ تحکیم در صورتی تحقق می یابد که جامع شرایط بوده و امام حاضر باشد 

و او را نصب نکرده باشد، لذا گزینه »4« هم رد می شود و در آخر هم باید گفت 
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 ، که اصاًل قاضی تحکیم کسی است که با وجود قاضی منصوب از سوی امام

دو طرف دعوا به داوری او میان خود رضایت می دهند، پس حکم او نافذ است.با 

این توضیحات، فقط گزینه »2« صحیح است.

4  گزینه4444 منصوب بودن قاضی ای که از طرف امام نصب شده از دو طریق 
ثابت می شود: 1( به واسطه شیاع یعنی خبر دادن گروهی به نصب او به گونه ای 

که راستگو بودن آنها، بر گمان انسان غالب شود. 2( با شهادت دو شاهد عادل، 

واسطۀ شهادت دو  به  بلکه  نباشد،  آنها در حضور حاکم شرع  هر چند شهادت 

عادل، نزد هر کسی که شهادت آن دو را بشنود، منصوب بودن قاضی از طرف 

امام  ثابت می شود؛ لذا منصوب بودن او به واسطۀ شهادت یک عادل اثبات 

نمی شود. پس گزینه »1« رد می شود؛ همچنین با اخبار ثقه هم ثابت نمی شود، 

پس گزینه »2« رد می شود و گزینه »3« چون منحصر به شهادت دو نفر عادل 

دانسته است، رد می شود. این را هم باید گفت که با خّطی که به امام منسوب 

است، حتی در صورت ایمنی از تزویر هم ثابت نمی شود، پس با این توضیحات 

گزینه »4« جواب این سؤال است.

3  گزینه4545 شهید ثانی در مورد قاضی تحکیم چند مطلب را بیان می کند: 
1( قاضی تحکیم کسی است که با وجود قاضی منصوب از طرف امام  دو 

طرف دعوا به داوری او میان خود رضایت می دهند.2(  تنها در زمان حضور امام 

می توان به قاضی تحکیم مراجعه کرد. لذا گزینه »1« صحیح است. 3( قاضی 

تحکیم به اجماع فقها باید شرایط افتاء را داشته باشد و به عبارتی باید، بالغ، 

عاقل، حالل زاده، دارای حافظۀ غالب و عدالت باشد؛ لذا گزینه »2« هم صحیح 

است. 4( قاضی تحکیم در عصر غیبت مطلقا یعنی خواه مجتهد باشد و خواه 

نباشد، قابل تصور نیست، چون اگر قاضی تحکیم مجتهد باشد، حتی بدون َحَکم 

قرار دادنش، حکم او نافذ است و اگر مجتهد نباشد، مطلقًا ُحکم او نافذ نیست.

لذا گزینه »3« غلط بوده و جواب این سؤال است. 5( در اینکه آیا بعد از صدور 

حکم توسط قاضی تحکیم، نفوذ حکم او منوط بر رضایت دو طرف دعوا است یا 

خیر، قول بهتر عدم اشتراط رضایت آنها است، چون روایات در نافذ بودن حکم 

قاضی، مطلق است؛ لذا گزینه »4« هم صحیح است و همان گزینه »3« جواب 

این سؤال است.
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امام به دو طریق ثابت می شود:  1  گزینه4646 والیت قاضی منصوب از طرف 
1( به واسطۀ شیاع 2( شهادت دو شاهد عادل، هرچند شهادت آنها در حضور 

حاکم شرع نباشد بلکه به واسطۀ شهادت دو عادل، نزد هر کسی که شهادت آن 

دو را بشنوند، ثابت می شود، لذا گزینه »3« رد می شود. پس منصوب بودن با: 

1( شهادت یک عادل 2( گفتۀ خودش، هر چند قرائن به صّحت قول او شهادت 

دهند. 3( با خّطی که به امام منسوب است، ثابت نمی شود، پس گزینه های »2 

و 4« هم رد می شوند و فقط گزینه »1« جواب این سؤال است.

علت  به  المال،  بیت  از  روزی خوردن  به  نیاز  صورت  در  قاضی  1  گزینه4747 
نبودن مال یا دسترسی نداشتن به مال، روزی خوردن او جایز است، لذا گزینه 

»3« چون »مطلقا« را آورده است، رد می شود. البته خواه قضاوت بر او با نصب 

باشد  عینی  واجب  قضاوت،  برای  دیگری  فرد  نبودن  علت  به  یا  و  امام  خاص 

از  قاضی  و  آماده شده  برای مصالح مسلمانان  المال  بیت  نباشد، چون  و خواه 

باالترین مصالح است، لذا گزینه های »2 و 4« چون از »تعّین« استفاده کرده اند، 

رد می شوند و فقط گزینه »1« جواب این سؤال است. در آخر هم باید گفت که 

برای قاضی، گرفتن ُجعل و یا مزد از صاحبان دعوا و غیر آ نها، جایز نیست، چون 

آن مال در معنای رشوه است.
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