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نام کتاب :شرح لمعه (از کتاب الغصب تا کتاب المیراث)

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)
تستي
 .1قال المصنّف(« :الغصب) هو اإلستقالل بإثبات الید علی مال الغیر عدواناً» و هذا التعریف  .....بما لو اشترک اثنان فی غصب مع عدم استقالل کلّ منهما
بالید.

د

161

أ .ینتقض فی طرده و عکسه 

ب .ال ینتقض فی طرده و عکسه 

 .2لو حُبس الحرّ مدّۀً لها أُجرۀ بالعادۀ و لم یُستعمل  .....الرقیق.
أ .لم یضمن أجرته نظیر 

ب .لم یضمن أجرته بخالف 

 .3ما یوجد فی جوف السمکۀ . .....

93/4

د

ب

ج .ینتقض فی طرده 

د .ینتقض فی عکسه 

725
ج .یضمن أجرته بخالف 

د .یضمن أجرته نظیر 

أ .للواجد و المحیز معاً 

ب .للمحیز و لو لم یقصد إلّا تملّک السمکۀ 

ج .للواجد مطلقاً 

د .للواجد إلّا أن تکون السمکۀ محصورۀ فی ماءٍ تعلف 

ُ

َ

َ ُ

ُ

ُ

ُُ
ُُ
وتكم ( . ..... »...نظر شارح)
وتكم» فی قوله تعالی« :أن تأكلوا ِمن بي ِ
 .4المراد بـ« بي ِ

أ .ما یملکه اآلکل 

ب .بیت األزواج 

أ

993/4

ج .بیت األوالد 

د .بیت األقارب 

تشریحي
* لو أرسل ماءً فی ملکه أو أجّج ناراً فسری إلی الغیر فأفسد فالضمان علی الفاعل إذا لم یزد عن قدر الحاجۀ و لم تکن الریح عاصفۀ ،ألن الناس مسلّطون
علی اموالهم و لهم االنتفاع بها کیف شاؤوا.
 .9با توجه به عبارت ،در چه صورتی سرایت آب و آتش به اموال دیگران ضمان آور نخواهد بود؟ چرا؟
اگر به مقدار نیاز آتش روشن کرده باشد یا آب به زمیناش انداخته باشد و باد هم نوزد در این صورت اگر به مال دیگران سرایت کند
ضامن نخواهد بود ـ دلیل :بر اساس قاعده تسلط مردم بر اموال خود ،میتواند به هر نوعی که بخواهد از اموال خود استفاده نماید.

* البعیر إذا وُجد فی کالء و ماء فی حالۀ کونه صحیحاً تُ رک فیضمن اآلخِذ و ال یرجع بالنفقۀ حیث ال یرجّح أخذه أَمّا مع وجوبه أو استحبابه فاألجود جوازه
مع نیّته؛ ألنه محسن ،و ألنَّ إذن الشارع له فی األخذ مع عدم اإلذن فی النفقۀ ضرر و حرج.
 .6با توجه به عبارت ،آخذ شتر در چه صورت میتواند به مالک رجوع کرده مطالبۀ نفقات مصروفه کند .ب .در چه صورت نمیتواند؟ چرا؟
اگر شتر در کنار آب و علف باشد و مریض هم نباشد و گرفته شود ضامن است و حق گرفتن نفقه را هم ندارد در صورتی که گرفتنش
ترجیح نداشت و در این صورت نفقهاش تبرعی خواهد بود اما با وجوب یا استحباب گرفتن ،میتواند نفقه را از مالک طلب کند در
صورتی که نیت اخذ جائز بوده و ضمان نخواهد داشت چرا که اوال محسن حساب میشود و ثانیا اینکه شارع اذن در گرفتن دهد اما اذن
نفقه ندهد موجب عسر و حرج خواهد بود.
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* لو کان لألرض التّی وجد المال مدفوناً فیها مالکٌ عرّفه فإن عَرفه و ادّعی أنه له دفعه إلیه من غیر بیّنۀ و ال وصف و إلّا فهو للواجد مع انتفاء أثر
اإلسالم و إالّ فلقطۀ.
 .9فروع فقهی عبارت را بیان کنید.
اگر لقطه در زمینی مدفون باشد که آن زمین مالک دارد ،باید تعریف شود پس اگر مالک آن را شناخت و ادعاء مالکیت کرد به خود وي
داده میشود وگرنه مال خود یابنده خواهد بود در صورتی که اثر اسالمی نداشته باشد ،که اگر داشته باشد ،لقطه خواهد بود.

* المعادن الظاهرۀ التملک باإلحیاء ألنّ إحیاء المعدن إظهاره بالعمل و هو غیر متصوّر فی المعادن الظاهرۀ لظهورها ،بل التحجیر أیضاً؛ ألنه الشروع باإلحیاء.
و إدارۀ نحو الحائط إحیاء لألرض علی وجهٍ ال مطلقاً بل الناس فیه شرع.
 .4أ .با توجه به عبارت ،چرا تملک «معادن ظاهرۀ» با احیاء امکان ندارد؟ ب .منظور از عبارت «علی وجه ال مطلقاً» و «الناس فیه شرع» چیست؟
أ .منظور از احیاء ظاهر کردن است و این در این نوع معادن امکان ندارد چرا که خود به خود ظهور دارد ب .دیوار کشیدن دور زمینی به
نحوي احیاء آن زمین حساب میشود نه به صورت مطلق که شامل معادن نیز شود .الناس فیه شرع :یعنی تمام مردم در معادن مساوي هستند
امام و غیر امام.
* ظاهر األصحاب تحریم ذبیحۀ من ترک التسمیۀ إذا کان غیر معتقد بوجوبها و استشکل المصنف ذلک ،لحکمهم بحلّ ذبیحۀ المخالف علی اإلطالق مالم
یکن ناصباً و الریب أن بعضهم الیعتقد وجوبها؛ و یمکن دفعه بأن حکمهم بحلّ ذبیحته من حیث هو مخالف ،و ذلک الینافی تحریمها من حیث اإلخالل
بشرط آخر.
 .7اشکال مصنف و جواب شارح را تبیین نمائید.
اشکال :فقهاء ،ذبیحه مخالف را حالل میدانند در حالی که قطعاً برخی از آنها اعتقاد به وجوب تسمیه ندارند؛ پس چگونه به حرمت ذبیحه
تارک تسمیه قائل شدهاند؟ جواب شارح  :حکم به حلیت از حیث مخالف بودن منافات با حرمت از حیث اخالل بشرط دیگر ندارد .یعنی از
جهت این که ذابح مخالف است ،منجر به حرمت ذبیحه نمیشود ،امّا میتوان تصور کرد که به خاطر علت دیگري ذبیحه حرام شود.
* لو اشتبه السمک المیّت بالحیّ فی الشبکۀ حرم الجمیع؛ لوجوب اجتناب المیّت المحصور الموقوف علی اجتناب الجمیع ،و لعموم قوله علیهالسالم« :ما مات فی
الماء فال تأکله ،فإنه مات فیما فیه حیاته».
 .2علت حرمت در فرع مذکور را تبیین نمائید.
 .9وجوب اجتناب از تعداد میّت محصور موقوف است بر اجتناب از همه  ،چون تا همه مورد اجتناب قرار نگیرد علم به اجتناب از میّت
حاصل نمیشود  .6عمومیت روایت مذکور که شامل ما نحن فیه میشود.
 .5حیوان جلّال را تعریف نموده حکم آن را در قالب مثال بیان نمائید.
أ .جلّال حیوانی است که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده باشد به حدي که از این راه گوشتش بروید و استخوانش محکم شود و
حیوان در چنین حالی حرام است تا استبراء شود یعنی از خوردن عذرة دور نگه داشته شود مثال در شتر  40روز و در گاو  60روز باید دور
نگه داشته شود.
2

خرداد ماه 02060-39

* ما اُ بین من حیّ یحرم أکله و استعماله ألنها بحکم المیتۀ و الیجوز االستصباح بها تحت السماء لتحریم االنتفاع بالمیتۀ مطلقاً.
 .3دو فرع مذکور را تبیین نموده دلیل هر یک را ذکر نمائید.
 . 9آنچه از حیوان زنده جدا شود خوردن و استعمال آن حرام است چرا که آن قطعه در حکم میت است  .6سوزاندن قسمت جدا شده از
حیوان زنده جائز نیست زیرا هر نوع انتفاع از میت حرام است و سوزاندن هم نوعی انتفاء است.

* ال یجوز األکل من مال الغیر ممّن یُحترم ماله بغیر اذنه لقبح التصرّف فی مال الغیر کذلک و ألنه أکل مال بالباطل و لقوله صلی اهلل علیه و آهل «:المسلم علی المسلم
حرام دمه و ماله و عِرضه»
 .3أ.با توجه به عبارت ،دالئل حرمت أکل مال غیر چیست؟ ب«.کذلک» در عبارت ،به چه مطلبی اشاره دارد؟
أ .9.قبح تصرف غیر مأذون در مال غیر  .6چون اکل مال وي اکل بالباطل خواهد بود  .9روایت پیامبر

صلی اهلل علیه و آهل

ب .اشاره به این است که قبح

تصرّف در مال غیر محدود به فرض عدم إذن است و گزینه قبحی ندارد.
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