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شرح لمعه ،از اجاره تا اول طالق

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:
 .1وذام گضٌِٗ غلػ است؟

ب

166/3

أٗ .صحّ اضتشاغ الخ٘اس فٖ الصذاق 

بٗ .دَص اضتشاغ الخ٘اس فٖ لمذالٌىاح 

جٗ .صحّ تَو٘ل ولّ هي الضٍخ٘ي فٖ الٌىاح 

دٗ .دَص للوَلٖ اخثاس سل٘مِ للٖ التضٍٗح روشاً واى أم أًثٖ 

 ٍ .2لَ ضشؼْا تىشاً ففْشت ثّ٘ثاً فـ ً( . ...فش ضْ٘ذ اٍل)

297

د

أ .لِ الفسخ هؽلماً 

بٗ .شخك إلٖ األسش 

ج .ال فسخ ٍ ال أسش 

د .لِ الفسخ إرا ثثت سثمِ للٖ الممذ 

 .3تجة ًفمٔ الضٍجٔ تالؼمذ الذائن . ...

ب

333/3

أ .هغلماً ٍ تالؼمذ الوٌمغغ إرا واًت الضٍجٔ حشّٓ هسلؤ 

ب .دٍى الوٌمغغ سَاء فٖ رله الحشّٓ ٍ األهٔ الوسلؤ ٍ الىافشٓ 

ج ٍ .الوٌمغغ سَاء فٖ رله الحشّٓ ٍ األهٔ الوسلؤ ٍ الىافشٓ 

د .هغلماً ٍ تالؼمذ الوٌمغغ إرا واًت الضٍجٔ حشّٓ هسلؤ أٍ أهٔ هسلؤ 

 .4اگش ت٘ي هذلٖ ٍ هٌىش اختالف ضَد دس اٗي وِ لمذ اخاسُ هٌممذ ضذُ است ٗا ًٍِ ،ـ٘فِ چ٘ست؟
أ .حلف الواله للم٘ي 

ب .حلف هذلٖ االخاسٓ 

ج .حلف الوٌىش لالخاسٓ 

د .تؽلت االخاسٓ 

ج 30/3

سؤاالت تشريحي:
* لَ عشأ الوٌغ هي االًتفاع تالؼ٘ي الوَجشٓ ف٘وا أٍجشت لِ فإى واى الوٌغ لثل المثط  ٍ ...إى واى تؼذُ . ...

24-23/3

 .1هسألٔ فَق سا تَظ٘ح دادُ ،حىن ّش وذام سا اص هَاسد سا تٌَٗس٘ذ.
إى واى الوٌغ لثل المثط فلِ لفسخ ٍ إى واى الوٌغ تؼذُ فإى واى تلفاً تغلت اإلجاسٓ ٍ إى واى ؿصثاً لن تثغل ٍ سجغ الوستأجش ػلٖ الـاصبة تبأجشٓ ه بل
الوٌفؼٔ الفائتٔ فٖ ٗذُ.

* ٍ ٗجَص أول ً اس الؼشس ٍ أخزُ تشاّذ الحال إٔ هغ شْادٓ الحال تاإلرى فٖ أخزُ ٍ ،ػلٖ تمذٗش أخزُ تِ فْل ٗوله تاألخز أٍ َّ هجبشّد اتاحبٔ ،لبَالى
أجَدّوا ال اًٖ ٍ تظْش الفائذٓ فٖ .....

149/3

 .2دٍ لَل هَخَد دس «اخز ًثاسالمشس» ٍ ثوشٓ آى دٍ سا ت٘اى وٌ٘ذ.
لَل اٍل :آخز هاله آى هٖضَد لَل دٍم :فمػ تصشف دس آى تشإ آخز هثاح هٖضَد .ثوشُ :تٌا تـش لـَل دٍم هالـه آى (صـاحة هدلـ )
هٖتَاًذ آى سا تا ٍلتٖ وِ تالٖ است پ

تگ٘شد.
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* ل َ تضٍّج االخت٘ي فٖ ػمذ ٍاحذ تغال ،للٌْٖ ػي الؼمذ الجاهغ تٌْ٘وا ٍ ،استحالٔ التشج٘ح ،التحاد ًسثتِ الْ٘وا ٍ ،ل٘ل ٗتخّ٘ش ٍاحذٓ هٌْوا ،لوشسلٔ جو٘ل ػي
أحذّوا (علیهما السام) فٖ سجل تضٍّج اخت٘ي فٖ ػمذ ٍاحذ ،لال َّ :تالخ٘اس أى ٗوسه أّٗتْوا شاء ٍ ٗخلٖ سث٘ل االُخشٕ ّٖ ٍ ،هغ اسسالْا ؿ٘ش صشٗحٔ فٖ رلبه
الهىاى اهسان احذاّوا تؼمذ جذٗذ.

201/2

 .3دل٘ل تؽالى لمذ تش اخت٘ي ٍ سدّ استذالل ل٘ل سا تَظ٘ح دّ٘ذ.
دل٘ل تؽالى :اص چٌ٘ي لمذٕ ًْٖ ضذُ است ٍ ًْٖ دس اٌٗدا اسضاد تِ تؽالى است .تٌاتشاٗي لمذ ّش دٍ ًوٖتَاًـذ صـح٘ح تاضـذ ٍ ،اص ؼشفـٖ
چَى ًسثت لمذ تِ ّش دٍ خَاّش ٗىساى استً ،وٖتَاًذ لمذ ٗىٖ صح٘ح تاضذ ،صٗشا تشخ٘ح تال هشخح است پ

لمذ ّش دٍ تاؼل است.

سد دل٘ل هخالف :اٍّالً سٍاٗت دالّ تش تخ٘٘ش ٍ صحت لمذ ٗه خَاّش ،هشسل است ٍ ثاً٘اً داللتص ظم٘ف است؛ صٗشا هوىي است هشاد تخ٘٘ـش
تِ لمذ خذٗذ تاضذ؛ ٗمٌٖ لمذ لثلٖ ًسثت تِ ّش دٍ خَاّش تاؼل استٍ .لٖ هٖتَاًذ تا لمذ خذٗذ ٗىٖ اص دٍ خَاّش سا تِ اًتخاب خَدش تِ
صٍخ٘ت دس آٍسد.

* ٍ ال تسمظ الشفؼٔ تالفسخ الوتؼمّة للث٘غ تتماٗل أٍ فسخ تؼ٘ة ،أهّا هغ التماٗل فظاّش ألًِّ الحكٌ للؼمذ ٍ ،الشفؼٔ ت ثت تِ ،فتمذّم ٍ .أهّا هغ الؼ٘ة فألىّ
استحماق الفسخ تِ فشع دخَل الوؼ٘ة فٖ هلىِ إر ال ٗؼمل سدّ ها واى هلىاً للـ٘ش ٍ .دخَلِ فٖ هلىِ إًّوا ٗتحمّك تَلَع الؼمذ صح٘حاً ٍ ،فٖ ّزا الَلت ت ثت
الشفؼٔ ف٘متشًاىٗ ٍ ،مذم حكّ الشف٘غ لؼوَم أدلّٔ الشفؼٔ للششٗه ٍ استصحاب الحال.

58/3

 .4دل٘ل ثثَت «ضفمِ» سا دس صَست تماٗل ٍ دس صَست فسخ تِ ل٘ة ،خذاگاًِ تَظ٘ح دّ٘ذ.
دس صَست تماٗل :تماٗل ،الحك تِ لمذ هٖضَد ٗمٌٖ اٍّل لمذ ٍالك هٖضَد ٍ آثاسش تاس هٖضَد سپ
خَد لمذ ثاتت هٖضَد پ

تماٗل هٖآٗذ ٍ حال اٗي وِ ضفمِ تا

ضفمِ حكّ تمذّم داسد .دس صَست فسخ تا ٍخَد ل٘ة :استحماق رٍالخ٘اس فسخ سا تِ ٍاسؽٔ ل٘ة ،فشق دخَل

هث٘ك دس هله رٍالخ٘اس است؛ صٗشا سدّ وشدى چ٘ضٕ وِ هله اٍ ً٘ست هممَل ً٘ست ٍ دخَل ضٖء دس هله فاسخ تا ٍلَق لمذ صح٘حاً تحمّك
پ٘ذا هٖوٌذ ٍ دس اٗي ٍلت ضفمِ ّن تا ٍلَق لمذ ثاتت است .پ

حك ضفمِ ٍ حك فسخ همتشى ّستٌذ؛ اها حك ضفمِ همذّم هٖضَد تِ دل٘ل

لوَهّ٘ت ادلّٔ ضفمِ تشإ ضشٗه؛ ٗمٌٖ حتٖ دس صَست ٍخَد ل٘ة ّن ضفمِ ثاتت است (الشفؼٔ خاٗضٓ فٖ ول ضٖء) ٍ تِ دل٘ل استصحاب
حالت ساتمِ وِ دس حال لمذ ضفمِ تَد.

* ٍ لَ اختلفا فٖ الشدّ حلف الوَوّل ألصالٔ ػذهِ ،سَاءٌ واًت الَوالٔ تجؼل أم ال ٍ .ل٘لٗ :حلف الَو٘ل إلّا أى تىَى تجؼل فالوَوّل .أهّا األٍّل فألًِّ أه٘ي
ٍ لذ لثط الوال لوصلحٔ الواله فىاى هحسٌاً هحضاً والَدػٖ ٍ .أهّا ال اًٖ فلوّا هشّ ٍ .ألًِّ لثط لوصلحٔ ًفسِ وؼاهل المشاض ٍ الوستأجش.

45/3

 .5أ .هٌفَس اص «ٍوالت تِ خمل» ٍ «ٍوالت تِ غ٘ش خمل» سا ت٘اى وٌ٘ذ .ب .لثاست «ألًِّ لثط لوصلحٔ ًفسِ وماهل المشاض» سا تَظ٘ح دّ٘ذ.
أٍ .والت تِ خمل ٗمٌٖ ٍو٘ل ضذى دس هماتل لَض ٍ ٍوالت تِ غ٘ش خمل ٗمٌٖ ٍوالت تذٍى لَض ٍ هُضد .ب .لثاست «ألًِّ لثط لوصلحٔ
ًفسِ ٗ »...مٌٖ دس صَست ٍوالت دس هماتل خمل ،هضد ٍ لَض تشإ هصلحت ًف

ٍو٘ل است؛ صٗشا ٍو٘ل اص اٗي ٍوالت هٖخَاّذ هٌتفك

ضَد هاًٌذ لاهل هعاستِ وِ ّواى لشاض است هالٖ سا هٖگ٘شد تشإ تداست تا دس ستحص ضشٗه تاضذ .تٌاتشاٗي «هحسي هحط» ً٘ست تا
ظاهي ًثاضذ.
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* ٍ ولّ ها ٗصحّ االًتفاع تِ هغ تماء ػٌِ٘ ،تصحّ إػاستِ ٍ إجاستٌِٗ ٍ ،ؼىس فٖ اإلجاسٓ ولّ٘اً دٍى اإلػاسٓ لجَاص إػاسٓ الوٌحٔ ،هغ أىّ الومصَد هٌْا – ٍ َّ
اللثي – ال تثمٖ ػٌِ٘ ٍ ،ال تصحّ إجاستْا لزله.

11/3

 .6أ .تفاٍت ت٘ي «اخاسُ ٍ «الاسُ» سا ت٘اى وٌ٘ذ .ب .لثاست «ٍ ٌٗمى

فٖ اإلخاسٓ ولّ٘اً  »...سا تَظ٘ح دّ٘ذ.

أ .اخاسُ لمذٗست وِ هَخة تولّه هٌفمت هملَهِ دس هماتل لَض هملَم هٖضَد ٍ لمذ الصم است اص ّش دٍ ؼشف (هَخش ٍ هستأخش)
تخالف لاسِٗ وِ اص لمَد خاٗضُ است ٍ ثوشُاش خَاص تصشّف دس ل٘ي است تاإلًتفاق تا تماء اصل ل٘ي غالثاً ٍ ،لَض ّن دس واس ً٘ست ب.
لثاست «ٍ ٌٗمى

فٖ اإلخاسٓ ولّ٘اً ٗ »...مٌٖ دس اخاسُ ّو٘طِ تاٗذ ل٘ي تالٖ تواًذ ،تش خالف لاسِٗ؛ صٗشا دس لاسِٗ گاّٖ تا اًتفاق اص ل٘ي خَد

ل٘ي ّن اص ت٘ي هٖسٍد ٍ اٗي الاسُ خاٗض است هثل الاسٓ هٌحِ تشإ ضشب لثي تا اٌٗىِ همصَد اصلٖ لثي است ٍ تا استفادٓ اص لثي ،لثي اص ت٘ي
هٖسٍد.

* ٍ ٗشتشط فٖ الوَصٖ الىوال تالثلَؽ ٍ الؼمل ٍ سفغ الحجش ٍ .فٖ ٍصّ٘ٔ هي تلؾ ػششاً لَل هشَْس ت٘ي األصحاب ،هستٌذاً إلٖ سٍاٗات هتظافشٓ تؼضْا
99/3

صح٘ح ،إلّا أًّْا هخالفٔ ألصَل الوزّة.

 .7أ .هشاد اص «سفك الحدش» ٍ «سٍاٗات هتفافشُ» سا ت٘اى وٌ٘ذ .ب .هشاد اص «اصَل هزّة» چ٘ست؟
أ .هشاد اص «سفك الحدش» ،سفك الوٌك است ٗمٌٖ هوٌَل٘تٖ اص تصشف ًثاضذ تش خالف هثالً سفِ٘ ٍ هفل

وِ هوٌَق التصشف ّستٌذ فلزا ٍصّ٘تطاى

ًافز ً٘ست .سٍاٗات هتفافشُ ٗمٌٖ هتمذدُ ٍ هستف٘عِ وِ تِ حذ تَاتش ًشسٌذ ب .اصَل هزّة ٗمٌٖ لالذُإ هسلّن وِ اص ًصَظ استفادُ ضذُ
(سفك الملن لي الصثّٖ حتٖ ٗثلغ) . ...
* ٍ رّة األو ش إلٖ الوٌغ هٌِ (لفظ «هتّؼت» فٖ الؼمذ الذائن) ألًِّ حم٘مٔ فٖ الوٌمغغ ششػاً ،ف٘ىَى هجاصاً فٖ الذائن حزساً هي االشتشان ٍ ،ال ٗىفٖ ها ٗذلّ
160/3

تالوجاص حزساً هي ػذم االًحصاس.

 .8أ .لفؿ «ضشلاً» ل٘ذ وذام ولوِ است؟ ب« .حزساً هي االضتشان» تمل٘ل تشإ چ٘ست؟ ج .همصَد اص «لذم االًحصاس» سا ت٘اى وٌ٘ذ.
أ .ولؤ ضشلاً ل٘ذ «حم٘مٔ» هٖتاضذ ب .خولٔ «حزساً هي االضتشان» تمل٘ل «ف٘ىَى هداصاً فٖ الذائن» هٖتاضذ ج .همصَد اص «لذم االًحصاس» اٗي
است وِ اگش ها لفؿ هداصٕ سا تتَاً٘ن دس ًىاح دائن استموال وٌ٘ن دس اٗي صَست لمذ ًىاح تا ّش لففٖ تاٗذ خاٗض تاضذ ٍ الفاؾ هخصَصِ،
الصم ٍ همتثش ًثاضذ ٍ حال اٗي وِ اٗي صح٘ح ً٘ست صٗشا دس لمَد الصهِ الفاؾ هخصَصِ همتثش است.

* الشاتؼٔ :ال تحشم الوضًّٖ تْا ػلٖ الضاًٖ إلّا أى تىَى رات تؼل ٍ .الوؼتذّٓ سجؼّ٘ٔ تحىوْا دٍى الثائي ٍ ... ،ال تحشم الضاً٘ٔ ٍلىي ٗىشُ تضٍٗجْا ػلٖ
األصحّ ،خالفاً لجواػٔ ح٘ث حشّهَُ ػلٖ الضاًٖ ها لن تظْش هٌْا التَتٔ لشٍاٗٔ أتٖ تص٘ش ،لال :سألتِ ػي سجل فجش تأهشأٓ ثنّ أساد تؼذ أى ٗتضٍّجْا؟ فمال
السم) « :إرا تاتت حلّ ًىاحْا».

(علیه-

208/3

 .9لثاست «الوؼتذّٓ سجؼّ٘ٔ تحىوْا دٍى الثائي» ٍ ٍخِ داللت سٍاٗت أتٖ تص٘ش تش حشهت سا تَظ٘ح دّ٘ذ.
«الوؼتذٓ سجؼّ٘ٔ تحىوْا دٍى الثائي» :صًٖ وِ دس لذّٓ ؼالق سخمٖ هٖتاضذ دس حىن ،هثل «رات الثمل» است؛ ٗمٌٖ اگش وسٖ تا همتذّٓ سخمِّ٘ صًا
وشد ،اصدٍاخطاى حشام هٖضَد .اها صًٖ وِ دس لذٓ تائي است ،هثل رات الثمل ً٘ست .سٍاٗت اتٖ تص٘ش تا هفَْم «ارا تاتت حلّ ًىاحْا» داللت
تش حشهت هٖوٌذ (ٗمٌٖ دس صَست تَتِ حلّ٘ت است تخالف صَست لذم تَتِ).
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