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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

ناشــــــــرسخن
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بسمهتعالی
کتاب حاضر، مجموعه پرسش های طبقه بندی شده فقه جزایی است که شامل 
پرسش های مباحث جزا از جمله حدود، قصاص، دیات، قضاء و شهادت می شود. 
مباحث مذکور بر اساس کتاب »الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة« تألیف 
است.  دانشگاهیان  و  حوزویان  درسی  کتاب  سال هاست  که  است  ثانی   شهید 
پرسش های این کتاب تألیفی و طبقه بندی شده و به ترتیب مسائل طرح شده در 
مزایای  از  نیستند.  مشتت  و  پراکنده  پرسش ها  بنابرین  است،  مذکور  باب های 
این گونه پرسش ها این است که عالوه بر بیان نکات مسئله مورد مطالعه، به درک 
مسئله مورد مطالعه و جوانب آن نیز کمک می کند و جنبة  آموزشی آن بیشتر 
است. پرسش ها در پنج باب ارائه شده و پاسخ نامه پرسش ها نیز به صورت کاماًل 

تشریحی آورده شده است.
 از ویژگی های این کتاب می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- ارائه پاسخ های کافی و مناسب؛
۲- گستردگی مسائل و مباحث تست ها به گونه ای که به مواردی اشاره شده است 

که با این که نکات مهمی هستند، ولی غالباً از آن ها غفلت صورت می گیرد؛
۳- توجه به جنبه آموزش و یادگیری مسائل؛

با  آشنایی  برای  فصل ها  آخر  در  گذشته  سال های  از  پرسش ها  نمونه  ارائه   -4
سؤاالت کنکور و مقایسه آن با پرسش های تألیف شده.    

مهدی نریمان پور
۱۳98

مقدمه
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1فصــــــل حدود

1 لماذا عنون الشهید باب »الحدود و التعزیرات« بکتاب الحدود ال 
باب الحدود و التعزیرات؟

الف( النَّ الحّد تارة یذکر في مقابل التعزیر و اخرٰی في مقابل سائر الکتب 
طبقاً لقاعدة »اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا.«

ب( النَّ یطلق الحّد علی التعزیر لغتاً.
ج( النَّ الحّد و التعزیر یترادفان لغتاً إن کان مغایران في االصطالح.

د( کافة الموارد.

2 ما هو الفرق بین الحّد و التعزیر؟
الف( الحّد و التعزیر مترادفان لغتاً و اصطالحاً.

ب( إّن کل ما له عقوبة مقّدرة یسّمٰی حداً و ما لیس کذلک یسّمٰی تعزیراً.
ج( إّن کل ما له عقوبة مقّدرة یسّمٰی تعزیراً و ما لیس کذلک یسّمٰی حّداً.

د( الحدود و التعزیر مترادفان النّهما عقوبة في اللغة و االصطالح.

3 ما هو الصحیح؟
الف( الشرائط العامة للتکلیف قد کانت ملحوظاً في الزنا الموجب للحّد.

ب( لو أولج الصبي لم یَُحّد لغتاً و ال اصطالحاً.
ج( إذا لم یتحّقق الشرائط العاّمة في الزاني لم یصدق الزنا اصاًل.

د( الشرائط العاّمة للتکلیف کانت ملحوظة في الزنا الموجب للحّد و کذا في 
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صدق الزنا.

4 ما هو دور الشرائط العاّمة للتکلیف في الزنا؟
الف( إنَّهم شرائط صدق الزنا.

ب( إنَّهم شرائط صدق الزنا و الزنا الموجب للحّد.
ج( إنَّهم شرائط الزنا الموجب للحّد.

د( إنَّ بعضهم شرط لصدق الزنا و بعضهم شرط للزنا الموجب للحّد.

5 ُیحّد الزاني............
الف( إْن کان الزاني و المزني ذا الشرائط العاّمة للتکلیف.

ب( إْن کان الزاني ذا الشرائط العاّمة وإْن لم یکن المزني کذلک.
ج( إْن کان االیالُج في ُقُبلها.

د( إْن کانت المزني حّیٌة.

6 من شرائط الزنا الموجب للحّد: کون االمرأة محّرمة علیه............
الف( عارضاً کالمظاهرة.

ب( اصالتاً، مثلها المظاهرة و المولٰی فیها.
ج( سواء کان اصالتاً أو عارضاً.

د( و غیر معقود علیها و به یخرج الحرمة العارضة.

7 ما هو مفهوم الشبهة التي تدرء الحدود بها؟
ب( مجرد احتمال االباحة. الف( ما اوجب ظّن االباحة. 

د( کافة الموارد. ج( مجرد عدم الَمحرمّیة.  



11 11دانش چتربخش اول: سؤاالت/ فصل 1: حدودفصل اول: کليات »منابع و مکاتب حقوق کيفري«

8 طبقًا لمادة 121 من قانون العقوبات.......
 الف( مجرد احتمال الشبهة یکفي في رفع الحّد اال ما استثني.

ب( االحتمال او الظّن المرجوح لم یکن معتبر.
ج( مجرد احتمال االباحة یکفي في رفع کل الحدود بال استثناء.

د( اختار قانون العقوبات مجرد االحتمال اال في القذف.

9 تشیر العبارة »لو َجِهَل التحریَم ابتداًء لقرب َعهده بالدین« الی اّی 
قاعدٍة من القواعد الفقهّیة أو القانونّیة؟

الف( تشیر الی قاعدة »الجهل بالقانون لیس بعذر«.
ب( تشیر الی قاعدة »اشتراک العالم و الجاهل في االحکام الواقعیة«.

ج( تشیر الی قاعدة »یعذر الجاهل بالقانون«.
د( کافة الموارد.

10 ما هو رأی الشهید الثانی في التفریق بین »الشبهة رافع للحدود« 
و »الجهل بالتحریم لقرب عهده بالدین رافع للحدود«؟

الف( لیس بفرٍق الّن الشبهة یطلق علی ما یعّم الجاهل بالتحریم.
مفهومهما  في  اََخَذ  وإْن  منشئهما  یختلف  الّن  اولٰی  بینهما  التفریق  ب( 

الجهل.
بتحریم  الجهل  لکن  العاّمة  لالصول  موافق  الرافعة  الشبهة  باّن  یفّرق  ج( 

استثناء من قاعدة »الجهل بالقانون لیس بعذر.«
د( الشبهة تجامع العلم بتحریم الزنا لکن في الجهل بالتحریم ال یعلم اصل 

تحریم الزنا.
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11 یمکن االشکال في اشتراط تعّدد مجالس االقرار بالزنا باْن ..........
الف( لزم تأخیر البیان عن وقت الخطاب.

ب( لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة تبعاً الطالق خبر جمیل.
ج( ال دلیل له و عدم الدلیل دلیل العدم.

د( اشتراطه مخالف لمقتضٰی اطالق خبر جمیل فلو اشترط لزم تأخیر البیان 
عن وقت الخطاب.

12 با التفات بر دو روایت ذیل کدام گزینه صحیح است؟  
بن  ماعز  خبر  و  مّرات  أربع  یقّر  حتی  الزاني  یرجم  ال  جمیل:  خبر 

المتعّددة فی حضور  المجالس  فی  بالزنا  اقّر  الذي  االنصاری،  مالک 

النبي ، قال النبي لعّلک قْبلَت او غمزَت، او نظرَت.

الف( میان این دو روایت تعارض وجود دارد؛ بنابراین هر دو روایت به خاطر 
تعارض از حجیت ساقط می شوند.

ب( میان این دو روایت، گرچه داللتاً تعارض وجود دارد، لکن چون خبر 
ماعز ضعیف است، به خبر جمیل عمل می کنیم.

ج( میان این دو روایت داللتاً تعارضی وجود ندارد؛ چراکه روایت دوم بیانگر 
اشتراط مجالس اقرار نیست، بلکه غرض نبی اکرم وصول به حد معتبر 

در اقرار است.
د( تعارض میان این دو روایت از قبیل اطالق و تقیید است و خبر ماعز 

اطالق خبر جمیل را تقیید می زند.

با التفات بر دو روایتی که گذشت کدام گزینه صحیح است؟ 13
الف( روایت ماعز بن مالک مؤیّد خبر جمیل مبنی بر اعتبار تعدد اقرار تا 



13 13دانش چتربخش اول: سؤاالت/ فصل 1: حدودفصل اول: کليات »منابع و مکاتب حقوق کيفري«

چهار مرتبه است.
ب( نسبت میان این دو روایت از قبیل اطالق و تقیید است؛ بنابراین حمل 

مطلق بر مقید می کنیم.
ج( با فرض ثبوت اشتراط اعتبار تعدد اقرار در مجالس متعدد با استناد به 
روایت ماعز بن مالک، نسبت میان این دو روایت از قبیل اطالق و تقیید 

است، لکن در این صورت منجر به تأخیر بیان از وقت خطاب خواهد شد.
د( تعارض میان این دو روایت از قبیل تعارض های مستقر است؛ در نتیجه 

هر دو روایت از اعتبار ساقط می شوند.

14 در اقرار اخرس به زنا کدام یک از گزینه های ذیل صحیح است؟
الف( حاکم در بدو امر باید اخذ به مترجم کند.

ب( چون مترجمان شهادت بر زنا می دهند؛ در نتیجه الزم است که تعداد 
مترجمان چهار نفر باشد.

ج( اخذ به مترجم در صورتی الزم است که حاکم اقرار اخرس را متوجه 
نباشد.

د( در اقرار اخرس به زنا، چهار مرتبه اقرار معتبر نیست؛ بلکه صرف فهم 
یقینی حاکم مبنی بر ثبوت زنا، در جریان حد کافی است.

15 کدام یک از گزینه های ذیل، مصداق مناسبی برای قاعده »الحدود 
تدرء بالشبهات« است؟

آگاهی  است،  گرویده  اسالم  به  تازه  چون  که  می کند  ادعا  الف( شخصی 
نسبت به احکام اسالم ندارد.

زندگی  دور  قریه های  و  قصبات  و  بالد  در  که  ادعا  می کند  شخصی  ب( 
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می کند؛ لذا به احکام اسالمی آگاه نیست.
ج( شخصی ادعا می کند که چون بی سواد است، نسبت به احکام اسالمی 

آگاهی ندارد؛ گرچه در میان جامعه مسلمین زندگی می کند.
د( شخصی با ظن به اینکه مزنی زوجه او است، اقدام به جماع کند.

16 ما هو الصحیح؟
الف( اعتبار البلوغ و العقل انّما یتّم في تحّقق زنٰی الفاعل.

ب( یجب علی اإلمرأة فقط الحّد في َوطِء الصبي وإْن کان مکرهتاً.
ج( تحّقق الزنا یعّم ایالج الخنثٰی. 

د( ایجاب الحّد في اقرار بالزنا الی إمرأة معّینة یتوّقف علی تعّدده ولو کان 
قاصراً عن اربع مّراٍت.

17 اگر شخصی به زنا با زن معینی اقرار کند در ثبوت حد قذف بر 
ُمقر، میان فقها اختالف نظر وجود دارد. استدالل مخالفین حد قذف 

به چه کیفیتی است؟

الف( چون مرأه محصنه نبوده است؛ بنابراین وجهی برای ثبوت حد نیست.
ب( ادله ای که حد را برای شخص قاذف ثابت می کند، ناتمام است.

ج( اصل قذف ثابت است، لکن به ادله  خارجی، این قسم از عموم ادله قذف 
خارج است.

د( چون زنای زانی مستلزم تحقق زنا با شخص مزنی نیست.

18 مقصود از عبارت »العاّم الیستلزم الخاّص« چیست؟
الف( دلیل عام کلیه مصادیق خود را شامل نمی شود.
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ب( دلیل عام بر دلیل مخصص حمل نمی شود.
ج( عام اعم است از خاص، ممکن است داللت بر خاص داشته باشد و ممکن 

است داللتی نداشته باشد.
د( مالزمه ای میان دلیل عام و دلیل مخصص وجود ندارد.

19 در عبارت »لو نسب المقّر الزنا الی امرة معّینة وجب حّد القذف اال 
أْن یّدعي ما یوجب انتفاء حّد الزنا عن المرأة کاالکراه عماًل بالعموم« 

مصداق عموم کدام یک از آیات ذیل است؟

انِي َفاْجلُِدوا ُکلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجلَْدٍة. انَِیُة َوالزَّ الف( الزَّ

َِّذیَن یَْرُموَن الُْمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم یَْأتُوا بَِأْربََعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم ثََمانِیَن  ب( َوال

َجلَْدًة.

َِّذیَن یُِحبُّوَن أَْن تَِشیَع الَْفاِحَشُة فِي الِّذیَن آَمُنوا...  ج( إِنَّ ال

تَْحِتَها  ِمْن  تَْجِري  َجنَّاٍت  یُْدِخلُْه  َوَرُسولَُه   َ اللَّ یُِطِع  َوَمْن   ِ اللَّ ُحُدوُد  تِلَْك  د( 

األَنْهاُر.

20 مراد از کلمه »الفریة« در عبارت »لو شهد به اقّل من النصاب ُحّدوا 
للفریة« چیست و مستند آن کدام آیه شریفه است؟

. وا إِلَی اللَّ الف( دوری و فرار از حقیقت - َفِفرُّ
نْیا. تُْهُم الَْحیاُة الدُّ ب( فریفتن - َغرَّ

ج( دروغ بزرگ - َواَل تَْقَبُلوا لَُهْم َشَهاَدًة أَبَداً َوأُولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن.
. وا إِلَی اللَّ د( فریفتن - َفِفرُّ
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در متن سؤال 20 مراد از »ُحّدوا« کدامین حد است؟ 21
الف( حد زنای غیرمحصنه

ب( حد زنای محصنه 
ج( تعزیر چون از تعزیر، تعبیر به حد هم در آیات و هم در روایات وارد 

شده است.
د( قذف

22 عبارت »کالمیل في الُمْکُحَلة« در مبحث زنا متضمن چه مفهومی 
است؟

الف( ایالج و ادخال باید کامل باشد؛ بنابراین به مقدار حشفه کافی نیست.
ب( مواردی از قبیل تفخیذ مفید ثبوت حد زنا و سایر حدود نیست.

ج( شهادت شهود باید بر ایالج باشد؛ بنابراین اگر شهادت بر ادخال نباشد، 
زنا ثابت نیست.

د( شهادت شهود باید به قدری دقیق باشد که حتی به لحاظ زمانی و مکانی 
نیز اختالفی مشاهده نشود.

23 در کدام گزینه شرایط شهادت بر زنا از نظر شهید به طور دقیق 
ذکر شده است؟

الف( شهادت بر ایالج و ادخال، عدم علم به وجود اسباب تحلیل، اتفاق بر 
زمان و مکان معین.

ب( شهادت بر زنا، عدم علم به وجود اسباب تحلیل، اتفاق بر زمان و مکان  
معین.

ج( شهادت بر ایالج، عدم علم به وجود اسباب تحلیل.
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د( شهادت بر زنا و ایالج به انضمام قول به عدم علم به وجود اسباب تحلیل 
و اتفاق بر زمان و مکان معین.

24 کدام گزینه صحیح است؟
الف( اگر شهود شهادت بر ایالج و ادخال بدهند بدون اینکه بگویند »علم 

به سبب تحلیل نداریم« زنا ثابت است.
ادخال بدهند و بگویند »علم به سبب  ایالج و  بر  اگر شهود شهادت  ب( 
تحلیل نداریم« گرچه وحدت زمانی و مکانی را هم نگویند، زنا ثابت است.

به سبب  بگویند »علم  و  بدهند  ادخال  و  ایالج  بر  اگر شهود شهادت  ج( 
دارد«  و مکانی وجود  زمانی  بگویند »وحدت  و همچنین  نداریم«  تحلیل 

زنا ثابت است.
د( اگر شهود شهادت بر زنا بدهند و بگویند »علم به سبب تحلیل نداریم« و 

همچنین بگویند »وحدت زمانی و مکانی وجود دارد« زنا ثابت است.

25 کدام یک از شرایط ذیل در شهادت بر زنا محل اختالف است؟
الف( شهادت بر ایالح، چراکه صرف شهادت بر زنا کافی است.

ب( ذکر عدم علم به سبب تحلیل؛ چراکه شرط است که شهود به علم به 
نبود سبب تحلیل تصریح کنند.

کافی  تحلیل  به سبب  علم  عدم  ذکر صرف  تحلیل؛ چون  ذکر سبب  ج( 
نیست.

د( ذکر ثبوت ایالج در زمان و مکان واحد.
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وحدت  و  تحلیل  به  سبب  علم  عدم  شرط  دو  شرطیت  کیفیت   26
زمانی و مکانی در شهادت بر زنا چگونه است؟

الف( ذکر این دو شرط به نحو صریح در ضمن شهادت بر زنا.
ب( مکفی بودن علم حاکم به آن دو شرط ولو در ضمن شهادت ذکر نشود.

ج( ذکر صریح در ضمن شهادت، عدم نیاز به ذکر در ضمن شهادت.
د( نیازنداشتن به ذکر آن در ضمن شهادت، ذکر صریح در ضمن شهادت.

27 هل یشترط حضور الشهود في مجلس الحکم دفعة قبل اجتماعهم 
علی االقامة؟

الف( نعم، للنّص. 
ب( ال، لتحّقق الشهادة المتفّقة.

ج( نعم، لالحتیاط. 
د( ال، لضعف سند ما یستند الیه من االخبار.

28 با توجه به عبارت »لو تالحقوا و اتّصلت شهادتهم بحیث لم یحصل 
التأخیر« کدام گزینه صحیح نیست؟

الف( علی اشتراط حضورهم في مجلس الحکم دفعة یحّدون.
ب( علی عدم اشتراط حضورهم في مجلس الحکم دفعة یحّدون مطلقاً.

ج( علی عدم اشتراط حضورهم في مجلس الحکم دفعة و نظراً الی فقد شرط 
االجتماع حالة االقامة دفعة یحّدون.

د( علی عدم اشتراط حضورهم في مجلس الحکم دفعة و انتفاء العلّة الموجبة 
لالجتماع یحّدون.
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29 مقصود از »تقادم الزنا« چیست؟
الف( تراخی شهود   

ب( مرور زمان
ج( تراخی شهود به انضمام مرور زمان 

د( تعدد زنا با یک شخص معین

30 ما هو الخطأ؟
الف( یقدح تقادم شهادة الشهود في الحدود.

ب( لیس في الحدود نظر ساعٍة.
ج( لم یشترط حضور الشهود في مجلس الحکم دفعة قبل اجتماعهم علی 

االقامة.
د( تالحق الشهود لم یقدح الشهادة اذا لم یحصل التأخیر عرفاً.

31 اذا الزاني او الزانیة تاب بعد البّینة.........
الف( لم یسقط الحّد لالصل.

ب( یسقط الحّد.
ج( یتخّیر االمام في العفو و االقامة.

د( سقوط الحّد منوط بتقادم الشهادة.

32 کدام گزینه صحیح نیست؟
الذمي بمسلمة جهالتاً  الفقها علی رفع الحکم في زنٰی  الف( استدلَّ بعض 

بحکم االسالم بقاعدة »تدرء الحدود بالشبهة.«
ب( استدلَّ بعض الفقها علی ثبوت الحکم في زنٰی الذمي بمسلمة جهالتاً 
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بحکم االسالم بعموم ادلة الموجب لحّد القتل.
الی  بالمرأة استناداً  الُمکِره للمرأة و یمکن الحاق الصغیرة  الزاني  ج( یقتل 

فقد النّص.
د( یمکن أْن یقال: یلحق الصغیرة بالمرأة اذا کان الزاني مکرهاً للمزني النَّ 

الفعل افحش، لِهذا، التحریم اقوٰی.

بین  الزاني  المصّنف: یجمع  الی قول  ابن ادریس نظراً  رأی  33 ما هو 
الجلد ثم القتل علی االقوٰی في الزنا الموجب للقتل؟

الف( الجمع المذکور کان جمعاً بین االدلة یعني اآلیة الشریفة و الروایات 
التي دلّت علی القتل.

ب( ال دلیل له النّه تحّکم بل األخذ باآلیة الشریفة.
ج( إْن کانوا محصنین جلدوا ثّم رجموا و إْن کان غیر محصنین جلدوا ثّم 

قتلوا.
د( إْن کانوا غیر محصنین جلدوا ثّم رجموا و إْن کان محصنین جلدوا ثّم 

قتلوا.

مفهوم ُمحصن چیست؟ 34
الف( محصن کسی است که ضمن بالغ، عاقل و حر بودن، دارای مملوک به 

عقد دایم، با تمکن از اصابت به قبل و دبر  باشد.
ب( محصن کسی است که بالغ، عاقل و حر باشد و دارای زوجه با تمکن از 

اصابت به قبل و دبر وی باشد.
ج( محصن کسی است که بالغ، عاقل و حر باشد و دارای مملوک به عقد 

دایم با تمکن از اصابت به قبل باشد.
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د( محصن کسی است که بالغ و عاقل باشد و دارای مملوک به عقد دایم با 
تمکن از اصابت به قبل باشد.

35 نقش عقل در تحقق مفهوم احصان چگونه است؟
الف( صرفاً در طرف واطی ضروری است؛ لکن در موطوءه الزم نیست.

ب( هم در واطی و هم در موطوءه الزم است.
ج( در موطوءه الزم است؛ ولی در واطی الزم نیست.

د( نه در واطی و نه در موطوءه الزم نیست.

36 شرطیت بلوغ در تحقق مفهوم احصان در مرد چگونه است؟
الف( نه در واطی و نه در موطوءه الزم نیست.

ب( در موطوءه الزم است؛ ولی در واطی نه.
ج( در واطی الزم است؛ ولی در موطوءه الزم نیست.

د( در هر دو واطی و موطوءه الزم است. 

37 نقش عقل و بلوغ در تحقق مفهوم احصان در زن چگونه است؟
الف( بلوغ شرط است؛ لکن عقل شرط نیست.

ب( بلوغ و عقل هر دو شرط است؛ لکن در واطی هیچ کدام شرط نیست.
ج( بلوغ و عقل هر دو شرط است؛ لکن در واطی صرفاً بلوغ شرط است.
د( بلوغ و عقل هر دو شرط است؛ لکن در واطی صرفاً عقل شرط است.

احصان  مفهوم  تحقق  در  زن  فرج  در  اصابت  شرطیت  کیفیت   38
چگونه است؟

الف( اصابت باید ثابت گردد؛ بنابراین صرفاً با ادعا حکم به احصان نمی شود.
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ب( اصابت نیازی به احراز ندارد؛ بلکه صرف تحقق مملوکیت کافی است.
ج(  اصابت باید محرز شود و در صورت نبود بینه، وی باید سوگند یاد کند.

د( اصابت باید محرز شود و اگر ادعایی مبنی بر عدم تمکن از اصابت داشته 
باشد با قسم پذیرفته می شود.

عن  االحصان  مفهوم  تختلف  التالیة،  الموارد  من  مورد  أّی  في   39
الموارد االخرٰی؟

الف( لو نسب المقّر الزنا الی امرأة ثبت حّد القذف فانَّه قد رمی المحصنة.
ب( ال یشترط في االحصان االسالم.

ج( یشترط في االحصان الُغدّو.
د( ان کانوا محصنین ُجلِدوا ثّم رجموا.

40 کدام گزینه صحیح نیست؟
الف( تمکن از وطی در تحقق احصان زوجه شرط نیست.
ب( اگر ذات الولد انکار وطی کند، احصان ثابت نمی شود.

ج( در تحقق احصان عدم طالق شرط نیست مگر اینکه بائن باشد.
د( اگر عده زوجه رجعی باشد، احصان زوجه ثابت نمی شود، چراکه تمکن 

از رجوع ندارد.

41 ما هی القاعدة اذا کان الحّدین اجتماعًا و یفوت أحدهما باآلخر؟
الف( تخّیر بینهما وجوباً.

ب( یُبَدأُ بما یمکن معه الجمع وجوباً.
ج( یُبَدأُ بما یمکن معه الجمع استحباباً.
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د( تخّیر بینهما استحباباً.

42 با التفات بر روایت نبوی ماعز در مورد فرار زانی محکوم به رجم 
از حفره، کدام گزینه صحیح نیست؟

الف( ظاهر روایت این است که بعد از فرار از حفره حد ساقط می شود.
ب( علت حکم به پرداخت دیه از بیت المال با وجود خطای مردم این است 

که خطای مردم به مانند خطای حاکم است.
ج( این روایت نبوی که حکم به عدم اعاده شخص فراری داده است، جنبه 

استثنائی دارد؛ بنابراین به سایر حدود سرایت نمی شود.
با بینه ثابت می شود،  د( روایت نبوی مطلق است و شامل حالتی که زنا 

نیز می شود.

43 مقصود از محرم در عبارت »من اقسام حّد الزنا، القتل و هو للزاني 
بالمحرم« چیست؟

الف( محرماتی که ذاتاً حرام باشد.
ب( محرماتی که عارضاً حرام باشد.

ج( مطلق محرمات اعم از اینکه ذاتی باشد یا بالعرض.
د( محرماتی که عارضی باشد و از این گونه محرمات، صرفاً زوجه پدر و پسر 

مشمول حکم هستند.

با  زنا  در صورت  قتل  قلمروی حکم  در  اصول  و  قواعد  مقتضای   44
محارم چیست؟

الف( روایات منصرف به محرماتی هستند که نسبی باشد و ظاهر فتاوی هم 
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مؤید این حکم است.
ب( زنی که به طریق مالعنه حرام شده است یا به طریق طالق به مقتضای 

اطالق روایات مشمول حکم قتل هستند.
محرمات  مطلق  به  نسبت  قتل  سرایت حکم  روایات،  اطالق  مقتضای  ج( 
است، خواه نسبی باشد، خواه عارضی و عارضی هم فرقی نمی کند که از 

طریق مصاهرت باشد یا رضاع و یا طرق دیگر.
د( مقتضای اطالق روایات، سرایت حکم قتل نسبت به مطلق محرمات است؛ 

ولی به طور قطع حرمت ناشی از مالعنه و طالق و لواط استثناء شده است.

45 کدام یک از موارد ذیل در قول به »خروج زوجة االب و االبن« از 
حکم قتل در صورت زنا با محارم به عنوان اشکال وارد نیست؟

الف( االخبار خالیة من تخصیصهم.
ب( خالف مقتضٰی اطالق االخبار و هما یدخالن في ذات المحرم.

ج( الحکم في االخبار معلّق علی ذات المحرم. 
د( دخولهما في ذات المحرم محل اشکال بل المنع النصراف االدلة.

الزاني  حکم  في  االب  زوجة  دخول  علی  اشکاالً  یکن  لم  هو  ما   46
من شمول  بالمصاهرة  المحارم  مع خروج  للقتل  الموجب  بالمحارم 

الحکم؟

الف( ال دلیل لدخوله في المحارم الموجب دون المحارم بالمصاهرة.
ب( االخبار خالیة من هذا التفصیل.

یحّقق  لم  بأن  یُضعَّف  کاالجماع  آخر  بدلیل  غیرهّن  خروج  یقال:  ما  ج( 
االجماع.
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د( خروج المحارم بالمصاهرة لم یکن موجودة في فتاوي الفقها العظام. 

47 کدام گزینه صحیح نیست؟
با رغبت  زنای مذکور  است، خواه  قتل  با مسلمه موجب  زنای ذمی  الف( 

مزنی باشد، خواه با کراهت، خواه به عقد درآورد، خواه نه.
ب( در صورت زنای ذمی با مسلمه، حکم قتل با اسالم آوردن ذمی ساقط 

می شود.
فقیهان  از  برخی  باشد،  داشته  مسلمه  زن  حلیت  به  اعتقاد  ذمی  اگر  ج( 
قائل هستند که حکم قتل برداشته می شود؛ چراکه حدود با شبهه مرتفع 

می شوند.
د( عموم ادله  ُمثِبت حکم قتل شامل زنای ذمی با مسلمه هم می شود.

48 نظر عالمه حلی در رابطه با حکم تکلیفی »َولَْیْشَهْد َعَذابَُهَما َطائَِفٌة 
ِمَن الُْمْؤِمِنیَن« چیست؟

الف( یجب اعالم الناس نظراً الی اآلیة الشریفة »َولَْیْشَهْد َعَذابَُهَما َطائَِفٌة ِمَن 
الُْمْؤِمِنیَن«.

ب( یستحب اعالم الناس لالصل.
ج( یکره نظراً الی اآلیة الشریفة المذکورة في أ.

د( یجب اعالم  الناس ارشاداً ال مولویاً.

49 ما هو الصحیح نظراً الی اآلیة الشریفة »َولَْیْشَهْد َعَذابَُهَما َطائَِفٌة ِمَن 
الُْمْؤِمِنیَن«؟

الف( اقّل عدد الطائفة، واحد النّه اقّل الطائفة لغًة.
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ب( اقلّها ثالثة لداللة العرف علیه.
ج( اقلّها عشرة.

د( اقلّها واحد لهذا یحمل األمر المطلق علی اقلّه الصالة البراَءة من الزائد.

المجنون  بها  زنٰی  »لو  عبارت  در  تامًا«  »الحّد  عبارت  از  مقصود   50
البالغ فعلیها الحّد تامًا«؟

الف( هو الرجم بعد الجلد  
ب( هو الجلد خاّصة مائة سوط

ج( هو الرجم   
د( هو القتل بعد أن یُحّد

51 لو زنٰی بالمحصنة المجنون البالغ.....
الف( یَُحّد حّداً تاماً بخالف زنٰی العاقل بالمجنونة.

ب( یَُحّد الجلد و کذا اذا زنٰی العاقل بالمجنونة.
ج( ُقِتَل و کذا اذا زنٰی العاقل بالمجنونة.

د( یحّد حّداً تاماً و کذا اذا زنٰی العاقل بالمجنونة.

52 در عبارت »الجلد، الجّز و التغریب علی الذکر الحّر غیر المحصن 
وإْن لم یُْمِلْک« مقصود از »إن لَْم یُْمِلْک« چیست؟ 

الف( الزواج من غیر أن یدخل 
ب( غیر المتزّوج 

ج( البکر بمعنی االعّم اّی من لم یدخل سواء تزّوج أم ال 
د( المتزّوج الذي یدخل
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53 قال الشهید الثانی في جواب استدالل الشیخ بالروایتین اّی روایة 
الزرارة و محمد بن قیس لتخصیص التغریب بمن املک: »الروایتان 

مع سالمة سندها یشتمالن علی نفی المرأة«

الف( عبارة »مع سالمة سندهما« مشعرة بضعف سندهما. 
ب( هاتان الروایتان یشتمالن علی نفی المرأة و هو خالف االجماع. 

ج( قول الشیخ موافٌق لبناء الحّد علی التخفیف. 
د( کافة الموارد.

می فرمایند:  زن  سر  تراشیدن  و  تبعید  حکم  نفی  در  شهید  54
»المشهور أولٰی بحال المرأة و صیانتها و منعها من االتیان بمثل ما 

گزینه  کدام  مذکور  عبارت  بر  التفات  با  العقیل«  البن  َفَعَلْت خالفًا 

صحیح نیست؟

الف( تراشیدن موی سر و تبعید مناسب حال زن نیست. 
فعل زشت  به  را  است وی  ممکن  اتفاقاً  تبعید،  و  موی سر  تراشیدن  ب( 

سوق دهد. 
ج( تراشیدن موی سر و تبعید برای زن، بازدارندگی به حساب می آید. 

ابن عقیل روایات  از نظر  د( مستند جواز تراشیدن موی سر و تبعید زن 
است، نه عنصر بازدارندگی. 

توجه به عنصر بازدارندگی در حدود از کدام عبارت شهیدین قابل  55
استنباط است؟ 

الف( قول المشهور في نفی التغریب من المرأة اولٰی حیث صیانتها و منعها 
من االتیان بمثل ما َفَعلَْت.
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ب( الجّز حلق الرأس سواء في ذلک الُمَربّي و غیره وإن إنتفت الفائدة في 
غیره ظاهراً.

َب منه قبل اکماله اعید حتی تکمَل  ج( إن رجع الزاني المغّرب الی ما ُغرَّ
بایناً علی ما سبق وإن طال الفصل. 

د( کافة الموارد.

56 کلمه اصل در کدام گزینه کاربرد متفاوتی نسبت به سایر گزینه ها 
دارد؟ 

الف( ال یقدح تقادم الزنا في صحة الشهادة لالصل. 
ب( الضغث في االصل، الحزمة من الشئ. 

ج( من ال یعلم اصل تحریم الزنا.
د( مطلق الحدود متماثلة في اصل العقوبة. 

57 با التفات بر حد مریض کدام مورد صحیح نیست؟
الف( من شرائط الضغث، اقتضاء المصلحة التعجیل.
ب( لو اقتضْت المصلحة تأخیره الی أن یبرأ َفَعَل. 
ج( لو احتمل سیاطاً خفافاً فهی اولٰی من الضغث. 

د( الظاهر، االجتزاء في الضغث بمسّمٰی المضروب به إن لم یحصل األلم. 

58  با توجه به عبارت »لو شهد لها اربع بالبکارة بعد شهادة االربعة 
بالزنا ُقُباًل فاالقرب درء الحّد لتعارض الشهادات ظاهراً« کدام گزینه 

صحیح نیست؟

تکاذب  و  تعارض  میان شهود  که  است  این  درء  قاعده  جریان  وجه  الف( 
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حاصل شده است.
ب( اگر شهادت شهود مقید به ُقُبل نباشد، تعارض حاصل نمی شود؛ چون 

زنا به ُدبُر نیز محقق می شود.
ج( اگر زنان شهادت بر عیوب زن بدهند مثل اتقاء، شهود را به خاطر قذف 

حد می زنند؛ مگر اینکه مقید به ُقُبل نکرده باشند. 
د( اگر زانی مجبوب باشد شهود را به خاطر قذف حد می زنند مشروط به 

اینکه مقید به ُقُبل کرده باشند. 

59 استدالل ابن جنید در رد اقامه حد با استناد به علم حاکم چیست؟ 
الف( اگر حاکم به علم خود عمل کند، خود را در معرض اتهام قرار می دهد. 

اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَیِْدیَُهَما«. اِرُق َوالسَّ ب( عدم عمومیت آیاتی از قبیل »َوالسَّ
ج( اجماع متقدمین شیعه بر عدم جواز عمل به غیر علم 

د( اقوی بودن بینه بر علم

60 شهید در عمل حاکم به علم خود میان حقوق الّل و حقوق الناس 
بعد  أنّه  اال  »عدم  الفارق  می فرمایند:  و  نشده اند  قائل  تفاوتی 

مطالبتهم ....«

الف( وجه افتراق میان حق اهلل و حق الناس این است که حقوق اهلل متوقف 
بر مطالبه صاحب حق است. 

ب( فرقی میان حق اهلل و حق الناس نیست حتی بعد از مطالبه صاحب حق. 
در  که  است  این  حقوق الناس  و  حقوق اهلل  میان  افتراق  وجه  تنها  ج( 
قابلیت  بر صدور حکم،  از درخواست صاحب حق مبنی  بعد  حقوق الناس 

صدور حکم و اجرا وجود دارد برخالف حقوق اهلل.
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د( اگر تعزیر باشد فرقی میان حق اهلل و حق الناس نیست، ولی اگر حد باشد 
عنصر مطالبه دخیل است. 

61 کدام یک از گزینه های ذیل از مستندات قول به قصاص زوج در 
صورت کشتن زوجه  خود که با مرد دیگری زنا می کند، نیست؟ 

الف( اصالة عدم استحقاق الزاني القتل
ب( قول سعد بن عبادة: لّما قیل له: لو وجدَت علی بطن امرأتک رجاًل ما 

کنت صانعاً به؟ قال: کنت اضربه بالسیف. 
ج( اصالة عدم الفعل المدعیٰ

د( قول النبي : إّن الّل تعالٰی جعل لکل شی حّداً و َجَعل لمن تعدی ذلک 
الحّد حّداً. 

62 با توجه به عبارت »من اقّر بحّد و لم یبّینه ضرب حتی ینهي عن 
نفسه او یبلغ المأئة و قیل و هو ابن ادریس: ال ینقص عن ثمانین.«  

وارد  اخیر  بر سخنان  اشکال  به عنوان  گزینه های ذیل  از  کدام یک 

نشده است؟ 

الف( قول ابن ادریس محل اشکال است؛ چون با پذیرش حمل حد بر تعزیر، 
آنچه که میزان تعزیر را معین می کند صرفاً حاکم است. 

ب( تقیید به صد تازیانه نیز محل اشکال است؛ چون ممکن است حد بالغ 
بر صد تازیانه باشد؛ چراکه ممکن است در امکنه شریفه زنا کرده باشند. 

تازیانه، محل  یا صد  تازیانه می توان زد  اقرار، هشتاد  بار  با یک  اینکه  ج( 
اشکال است؛ چون قذف و زنا به ترتیب با دو و چهار مرتبه اقرار پذیرفته 

می شود. 


	مجموعه پرسشهای چهارگزینهای طبقهبندی شده متون فقه جزایی- چاپ 1
	تبلیغات رقعی خاکستری



