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  94پاسخ دقیق، تشریحی و استداللی به سؤاالت متون فقه آزمون قضاوت 
  دانشگاه فردوسی مشهد -دکتري فقه و حقوق يوجشناد: علی محمدیان: به اهتمام

  alimohamadian18@gmail.com: ایمیل
  

 سواالت
  شود؟ می ثابت یمین و شاهد یک وسیله به مورد کدام - 1
  سحق)4لواط                 )3اموال              و دیون)2زنا              )1

 كالدين  املال، منه املقصود كان أو ماال، كان ما كل هو و ميني، و بشاهد يثبت امرأتني، و بشاهد يثبت ما كل« .صحیح است 2گزینه 
شود، با یک شاهد مرد هر چیزي که با یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت می ). 98ص ،3 شهید ثانی، شرح لمعه، ج(»القرض و

هر چیزي است که مال باشد، یا مقصود از آن امور مالی  پذیرش چنین سوگنديشود، و مجراي و یک سوگند نیز ثابت می
  .باشد، مانند دین و قرض

 است؟ منکر و مدعی تعریف بیانگر مورد کدام - 2
 .مقابله و المنکر الخصوصه لوترك یترك الذي هو المدعی )1
 .مخالفه المنکر و االصل یوافق قوله الذي هو المدعی )2
 .مقابله المدعی و الظاهر یخالف قوله الذي هو المنکر )3
 .ایضاً المنکر و الخصومه یترك الذي هو المدعی )4
مدعی ).  76ص ،3 ج ثانی، شرح لمعه، شهید(»مقابله و املنكر اخلصومه ترك لو يترك الذي هو املدعي« .صحیح است 1گزینه 

  .یابد، و منکر در مقابل مدعی قرار داردکسی است که اگر از ادعاي خود دست بردارد، دعوا فیصله می
 است؟ قبول مورد شاهد شهادت مورد کدام در - 3

 .وصیته متعلق فی الوصی شهاده )1
 .خطاً الجنایه شهود بجرح العاقله شهاده )2
 .بینهما المشترك فی لشریکه الشریک شهاده )3
 .فسقاً التتضمن کانت العداوه إذا لعدوه العدو شهاده )4
اند؛ لذا شهادت شریک  دانسته) ذي نفع نبودن شاهد(فقها یکی از شرایط پذیرش شهادت را عدم تهمت .صحیح است 4گزینه 

همچنین شهادت وصی درباره متعلق  .)3 نادرستی گزینه(به نفع شریکش در مالی که میان آنها مشترك است مقبول نیست
نادرستی (به دلیل ذي نفع بودن وي باطل است، )مانند شهادت وي نسبت به مال صغیري که تحت والیت اوست(وصیت
گیرد؛ زیرا عاقله مسئول پرداخت شهود جنایت خطایی مورد پذیرش قرار نمی) تضعیف(شهادت عاقله نیز در جرح). 1گزینه 

کنند؛ لذا ایشان ذي نفع را از خود دفع می) پرداخت دیه(با شهادت بر علیه شهود، ضرر احتمالیدیه خطایی هستند، و 
؛ زیرا هنگامی که دشمن به نفع دشمن آشکار می گردد 4ها، صحت گزینه با نادرستی سایر گزینه). 2نادرستی گزینه(هستند

، به نفعِ، به »لعدوه«در » ل«که مقصود از حرف  دقت شود. خود شهادت دهد، عقالً احتمال ذي نفع بودن وي منتفی است
  .شودسود، ترجمه می

 لالقرب؟ اوصی لو الحکم هو ما - 4
  الوارث احد سهم اعطی - 4اإلرث     مراتب علی نزل - 3األقل    سهم مثل اعطی - 2االنثیین      حظ مثل للذکر - 1

شود؛ زیرا هر یک از به ترتیب طبقات ارث رفتار میشخص براي نزدیکان خویش وصیت کند، اگر  .صحیح است 3گزینه 
با این حال باید توجه داشت که در چنین فرضی برخی از قواعد . باشندطبقات ارث به نسبت طبقه بعدي به وي نزدیکتر می

بر (شدمربوط به ارث رعایت نخواهد شد؛ از جمله اینکه در چنین حالتی اشخاص به طور مساوي از حقوق بهره مند خواهند 
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 ،5 شرح لمعه، ج(؛ زیرا اصل بر عدم تفاضل و برتري است؛ بنابراین سهم مذکر مانند سهم مؤنث خواهد بود)خالف ارث
  .) 55ص

 چیست؟ مشهور نظر اوالد، اوالد ارث نحوه در - 5
 .األنثیین حظ للذکرمثل )1
 .بالسویه بینهم المال ینقسم )2
 .به یتقرّب من نصیب منهم کل یأخذون )3
 .باشد نداشته پدر میت که برند می ارث مساوي طور به صورتی در )4
شرح (»به يتقرب  من نصيب األوالد من واحد كل يأخذ و عدمهم، عند آبائهم مقام يقومون اإلخوة أوالد« .صحیح است 3گزینه 
آنان سهم  شوند، و هریک ازاوالد اوالد، در صورت فقدان والدین خویش، جانشین پدران خود می).  151: ص ،8 جلمعه، 

  .شودي او خویشاوند میت محسوب میبرد که به واسطهکسی را می
 دارد؟ مقرّبه تصدیق به نیاز نسب، به اقرار مورد، کدام در - 6
  میتاً المقرّبه کان اذا - 4مجنوناً   بالغاً المقرّبه کان اذا - 3صغیراً   المقرّبه کان اذا -2سفیهاً   او بالغاً المقرّبه کان اذا - 1

به علت عدم محجوریت در امور غیر مالی، باید  و سفیه، عدم حجراحراز قوه عاقله و بالغ به علت  .صحیح است 1گزینه 
پذیر نسبِ ادعایی را تصدیق کنند؛ لیکن همانگونه که واضح است این تصدیق در مورد کودك، مجنون، و متوفی امکان

  ). 423ص ،6 جشرح لمعه، (نیست
 است؟ صحیح اقرار خصوص در مورد کدام - 7

 .بطل مبهم بلفظ اقرّ لو )1
 .صح الغیر بشهاده االقرار علّق لو )2
3( بالعربیه اال االقرار الیصح. 
4( فقط المالی االقرار فی شرط السفه من الخلو.  
اگر شخص به لفظ مبهمی اقرار کند، اقرار وي صحیح است؛ لیکن مؤظف به توضیح مراد خویش  .صحیح است 4گزینه 

در اقرار به کار بردن الفاظ ). 2نادرستی گزینه (شودتعلیق اقرار به شهادت غیر، موجب بطالن آن می ).1نادرستی گزینه (است
از آن رو درست است  4گزینه ). 3نادرستی گزینه (عربی شرط نیست؛ زیرا زبانهاي مختلف در رساندن مقصود مشترك هستند

، اقرار وي اقرار کند است؛ لذا اگر سفیه به امر غیر مالی مانند جنایت موجب قصاص که سفیه نبودن تنها در اقرار مالی شرط
شود؛ مانند سرقت البته اگر جنبه مالی و غیر مالی با هم جمع شوند، صرفاً اقرار در امر غیر مالی پذیرفته می. شودپذیرفته می

  ). 388تا  381 ص ،6 جشرح لمعه، : ك.ن(نسبت به ثبوت حد آن

 ظنّاً؟ السرقه ادعی لو الحکم هو ام - 8

 .الدعوي الیسمع )1
 .علیه المدعی یحلف لم لو الدعوي یسقط )2
 .علیه المدعی من الیه الیمین رد بعد المدعی لوحلف الدعوي یثبت )3
 .علیه المدعی نکل لو الحاکم من الیمین رد بعد المدعی حلف لو الدعوي یثبت )4

اگر مدعی، ادعاي خود را مبنی بر تحقق سرقت، نه به صورت جزمی و یقینی،  پرسش این است که .صحیح است 2گزینه 
رسد که بلکه به صورت گمان و احتمال مطرح کند، تکلیف قضیه از نظر دادرسی اسالمی چیست؟ در بادي امر به نظر می

؛ 45، ص2ج، فقه القضاء، موسوي اردبیلی: ك.ر(همانگونه که نظر مشهور فقها چنین استچنین ادعایی مسموع نخواهد بود؛ 
وي معتقد است در امکان استماع چنین . لیکن شهید ثانی در شرح لمعه نظر دیگري دارد؛ )153ص ،40ج جواهرالکالم،
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مانند (دعوایی چند نظر وجود دارد که قول برگزیده، مسموع بودن دعوا در مواردي است که امکان اطالع بر آن مشکل است
ردي به واسطه رد االبته در چنین مو. توان از آن مطلع شدمواردي همچون معامالت که به آسانی می؛ برخالف )قتل و سرقت

یا نکول ورزد و مبنا در نکول، حکم علیه  ،یا اقرار کند ،قسم بخوردشود؛ بلکه اگر منکر یا نکول منکر، قسم متوجه مدعی نمی
حکم قضیه معلوم ، )کنندین فرضی سوگند را متوجه مدعی میبرخالف برخی از فقها که در چن(منکر، به مجرد نکول باشد

به نفع مدعی حکم داده نخواهد (خواهد شددعوي متوقف  )علیهعدم اتیان سوگند توسط مدعی(است، و در غیر این صورت
اثبات دعوي که  3و  2هاي بنابراین در چنین فرضی از نظر شهید ثانی اصوالً قسم متوجه مدعی نخواهد شد، لذا گزینه .)شد

رسد اي که صحیح به نظر می، تنها گزینه1با حذف این دو گزینه و بطالن گزینه . اند باطل استرا منوط به سوگند مدعی کرده
رسد سؤال مزبور بیش از حد تخصصی بوده و سطح آن ناگفته نماند بنظر می ).241ص ،1 جشرح لمعه، : ك.ن(است 2گزینه 

  !!و حتی دانشجویان رشته فقه نیز از تحلیل و به حافظه سپردن چنین مطلبی عاجز باشند!! استاز آزمون قضاوت بسی باالتر 

 السابقه؟ بالزّوجیه فاقرّت تزوجت ثم انکرت و الزوجیه الرجل ادعی لو الصحیح هو ما - 9

 .الثانی العقد بطل )1
 .وطؤها للثانی و الثانی من الیرث )2
 .وطؤها له الیجوز و الثانی منه یرث )3
4( نفسها علی ال لنفسها النه لالقرار الاثر و الثانی العقد صح. 

اگر مردي ادعاي وجود علقه زوجیت با زنی داشته باشد؛ لیکن زن آن را انکار نماید و سپس با مرد  .صحیح است 2گزینه 
اقرار وي خللی به حقوق همسر دوم  :اوالبه وجود رابطه زوجیت اول اقرار نماید، ، زن دومی ازدواج کند، و بعد از ازدواج

شود ایجاد خلل تواند در حقوق همسر دوم که شخص ثالث محسوب میزیرا اقرار وي به ازدواج پیشین، نمی(آوردوارد نمی
این اقرار در حقوق خود وي موثر خواهد افتاد؛ زیرا اقرار عقال بر علیه خویش ظاهراً برخالف نکته پیشگفته،  :ثانیاً). نماید
-زن از همسر دوم خود ارث نمی«: که عبارت است از اینکه 2؛ بنابراین مفاد گزینه )اقرار العقالء علی انفسهم جایز(استجایز 

 مل ،بغريه تزوجيها بعد االعتراف إىل رجعت إن«: گرددثابت می، »تواند با وي رابطه جنسی داشته باشدبرد؛ لیکن همسر دوم می
 العقالء إقرار جواز عموم يف فيدخل  منه، المانع إذ قوه حقوقها إىل بالنسبه مساعه يف و عليها، الثابته الزوجيه حقوق إىل بالنسبه يسمع
  .) 126ص ،5 جشرح لمعه، (»أنفسهم على

 است؟» بالمحرّم للزانی هو بالسیف القتل«عبارت  مصادیق از مورد کدام - 10

 .کالبنت ابدا نکاحه یحرم بمن الزنا )1
  .الموقب کاخت نکاحه یحرم بمن الزنا )2
 .االخت کبنت بالنسب یحرم بمن الزنا )3
 »بالنسب یحرم ما بالرضاع یحرم« ):ص(لقوله الرضاعی و النسبی بالمحرم الزنا )4

اگرچه مشهور فقیهان امامی این قسم از حد زنا را به باید گفت . قتل با شمشیر از اقسام حد زنا است. صحیح است 4گزینه 
محارم رضاعی را نیز به محارم نسبی ملحق ؛ لیکن برخی از فقها )  141ص ،4ج اإلسالم، شرائع(اندداده محارم نسبی اختصاص

؛ ) 409ص ،1 ج التعزیرات؛ و الحدود فقه: ك.؛ ر 8ص ،8ج المبسوط،(داننداند و حکم مذکور را در هر دو مورد جاري میکرده
لیکن از آنجا . ) 192ص ،1ج المنهاج،تکمله مبانی(انده این جمع افزودهاهللا خویی محارم سببی را نیز بو حتی برخی مانند آیت
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شایان توجه است که مرحوم شهید به . که منبع آزمون قضاوت شرح لمعه است، بنابراین باید به نظر شهید ثانی رجوع نمود
: اندبه محارم نسبی ملحق شده داند که در آن محارم رضاعیدیدگاه دوم متمایل است و دلیل سخن خود را وجود روایاتی می

که صراحت در این مطلب  4بنابراین قطعاً گزینه . )63و  62، ص9شرح لمعه، ج: ك.ر(»النسب من یحرم ما الرضاع من یحرم«
  .دارد گزینه صحیح است

 االجل؟ عند مبیعا الرهن کون شرط لو فیما الحکم ما هو - 11

 .االجل بعد ضمنه بالقبض و البیع و الرهن بطل )1
 .مطلقا ضمنه بالقبض و البیع و الرهن بطل )2
3( مطلقا ضمنه بالقبض و البیع بطل و الرهن صح. 
4( االجل قبل ضمنه بالقبض و البیع بطل و الرهن صح. 

دین، مبیع باشد، رهن و بیع باطلند؛ زیرا رهن موقت به  مدت اگر شرط شود که مورد رهن با سر رسید. صحیح است 1گزینه 
تواند معلّق باشد، و اگر به این شرط آن را قبض کند، پس از سر رسید مدت ضامن آن خواهد بیع نیز نمیشود و زمان نمی

آور است، بیع فاسد نیز شود؛ بنابراین همانگونه که بیع صحیح ضمانبود؛ زیرا در سر رسید، آن بیع، بیع فاسد محسوب می
  ). 88ص ،4 لمعه، ج شرح  (باشدلیکن قبل از سررسید ضامن نمی. ضمان آور است

 است؟ مورد کدام به ناظر  »البعل لذات بالعقد التعریض الیجوز«عبارت  - 12

 .است حرام کنایه به شوهردار زن از خواستگاري )1
 .است حرام مطلقاً شوهردار زن از خواستگاري )2
 .است حرام باشد، صراحت به اگر شوهردار زن از خواستگاري )3
 .کند عرضه شوهردار زن به ازدواج براي را خود تواند نمی اجنبی مرد )4

و این حکم در بین فقهاي امامیه . است 1ترجمه عبارت مذکور در متن سؤال، دقیقاً منطبق با گزینه . صحیح است 1گزینه 
  ). 239ص ،5 جشرح لمعه، (»اتفاقاً البعل لذات بالعقد التعريض الجيوز«: اجماعی است

 است؟ صحیح موقت نکاح خصوص در مورد کدام - 13

 .شیئاً المهر من الیقاص الدخول بعد اختیاراً المده من بشیء اخلّت لو )1
 .شیء المهر من یسقط لم الدخول قبل المده بعض وهبها لو )2
 .علیه شیء فال الدخول قبل المده وهبها لو )3
 .باذنها اال الزوجه عن العزل الیجوز )4

است؛ زیرا اگر زن در ازدواج موقّت، به ایفاي وظایف خود در قسمتی از زمان عقد  نادرست 1گزینه . صحیح است 2گزینه 
تواند از مهر وي بکاهد، و در این مورد فرقی بین انجام یا عدم انجام عمل زناشویی می همسرشنپردازد، به همان میزان 

دت را ببخشد، باید نصف مهر تعیین شده نیز از آن جهت است که اگر شوهر پیش از نزدیکی تمام م 3نادرستی گزینه . نیست
نیز از آن رو صحیح نیست که حتی اگر عزل در ازدواج دائم حرام باشد، در ازدواج موقّت اصوالً  4گزینه . را پرداخت کند

؛ زیرا بخشیدن مقداري استصحیح تنها گزینه  2گزینه با این اوصاف . چنین امري احتیاج به اذن همسر ندارد و حرام نیست
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شرح لمعه، (مهر است بقاي) استصحاب(مقتضاي اصل چرا کهشود؛ ز مدت قبل از نزدیکی، موجب سقوط قسمتی از مهر نمیا
  ).285ص ،5 ج

  است؟ مورد کدام کردن خارج رايب زیر، عبارت در» حصه«قید  - 14

 »ثمرها من بحصه األصول على معامله شرعاً المساقاه«

  االصول هاجار) 4                    االصول هاعار) 3ه                المساوم) 2ه               المضارب) 1

با قید . مساقات عبارت است از معامله بر روي درختان به شرط شراکت در قسمتی از محصول آن. صحیح است 4گزینه 
گردد؛ زیرا ، اجاره خارج می)سهم(حصه، و با قید )زیرا موضوع مزارعه زرع است(خارجاز تعریف ، مزارعه )درختان(اصول

  ). 309ص ،4 جشرح لمعه، (گیرد و نه در مقابل حصه مشاعاجاره در مقابل اجرت معلوم قرار می

 است؟ مورد کدام تعریف زیر، عبارت - 15

 »غنم من لهما یحصل و غرم من یلتزمان و یربحان و یکتسبان ما بینهما تکون ان علی لفظی بعقد فصاعدا شخصان یشترك ان هی و«

  االعمال شرکه) 4الوجوه                 شرکه) 3العنان                   شرکه) 2المفاوضه             شرکه) 1

شرکت مفاوضه بدین معناست که دو یا چند نفر . عبارت موجود در متن منطبق با گزینه نخست است. صحیح است 1گزینه 
شود و خسارتهایی که و سودي که حاصل می آورندشوند که آنچه به دست میشریک میبا عقد لفظی به این نحو با هم 

  ).199، ص4 جشرح لمعه، .(آورند براي هر دو باشداي که به دست میشوند و بهرهمتحمل می

  

  

 کدام است؟» الضیقه العضائد فی شفعه فال« در عبارت  »الضیقه العضائد«مقصود از عبارت  - 16

  باریک هايجوي) 4کوچک                هاي مغازه) 3کوچک               اتاقهاي) 2تنگ           روهاي راه)1

و به عنوان مثال در  شودهرچند معناي دقیق و یکسانی از عبارت مذکور در عبارات فقها مشاهده نمی. صحیح است 1گزینه 
و برخی از اهل ).  119ص ،3 ج ه،اإلمامی فقه فی المبسوط(پاورقی مبسوط گفته شده است که شاید منظور از آن دکان باشد

با توجه به سیاق  لمعهظاهراً در شرح  اما. ).75، ص2، جالمنیر المصباح (اندکرده تعریف درب لنگهلغت آن را در معناي 
: صاحب حدائق در توضیح عبارت مزبور آورده است .) 116ص ،3 جشرح لمعه، : ك.ن(است باریک معبرعبارت مقصود از آن 

  ). 171ص ،21 جه، الناضر الحدائق(»بالقسمه تتضرر ضيقه أماكن عن عباره العضائد أن كالمهم ظاهر و«

 کدام است؟» مقصود« کلمه از منظور زیر، عبارت در - 17

 »العامل علی واجب غیر مقصود محلّل عمل کل علی یجوز هالجعال«

http://www.ekhtebar.com


 

۶ 
www. Ekhtebar.com  

  للعقالء مقصود) 4               للجاعل مقصود) 3                 للعامل مقصود) 2                  للمالک مقصود) 1

  ). 439ص ،4 جشرح لمعه، (جعاله بر هر کار حاللی که مقصود و مورد اعتناي عقال باشد جایز است. صحیح است 4گزینه 

 است؟ کدام ترتیب به است، شده تکرار بار سه که» ها«ضمیر  مرجع زیر عبارت در - 18

 »بها الزامه للحاکم و المطالبه فلها الواجبه حقوقها بمنع الزوج نشز لو«

 الحقوق الزوجه، الزوج،) 1

 الحقوق الزوجه، الزوجه،) 2

 الزوجه الزوجه، الحقوق،) 3

  الحقوق الزوج، الزوجه،) 4

را به  شوهرکند، زوجه حق مطالبه حقوق خود را دارد و حاکم  امتناعاگر شوهر از اداي حقوق زوجه . صحیح است 2گزینه 
  ). 429ص ،5 جشرح لمعه، (کندپرداخت حقوق الزام می

 است؟ نافذ مورد، کدام در رهن - 19

  الراهن الیملک ما) 4الوقف                ) 3الدین                       ) 2الخراجیه                     االرض) 1

رهن گذاشتن زمین خراجی، مانند زمینهایی که از طریق غلبه بر کفار به دست مسلمانان افتاده است . صحیح است 1گزینه 
  ). 69ص ،4 جشرح لمعه، (» عنوة كاملفتوحة اخلراجية األرض رهن يصح و«: جایز است

 المحصنان؟ تقاذف لو الحکم هو ما - 20

 عنهما الحد یسقط) 1

 حدهما یجب) 2

 اآلخر یعزّر و بالقذف ابتدا من حد یجب) 3

  یعزّران و عنهما الحد یسقط) 4

شوند و اي که موجب حد است، یکدیگر را قذف کنند، هر دو تعزیز میهرگاه دو نفر محصن، به گونه .صحیح است 4گزینه 
  ). 183ص ،9 جشرح لمعه، (شودیچ یک از آنان ثابت نمیهحد بر 
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