بسمه تعالی

مرکز مدیریت حوزههای علمیه
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معاونت آموزش و امور حوزهها
اداره ارزشیابي و امتحانات

پاسخنامه مدارس شهرستان

پایه :
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نام کتاب :شرح لمعه (از اول الفصل العاشر تا کتاب االجاره)

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
 .1علّت حکم به بطالن در« :و لو جعل لحالّ ثَمناً و لمؤجَّل ثمناً» کدام گزینه است؟

ج

215/9

أ .بیع گزاف اشکال ندارد 

ب .جهل به ثمن اشکال ندارد 

ج .ثمن ،مردد است و موجب غرر میشود 

د .علم به أجل ،شرط صحت است 

 .5کدام صیغه ایجاب قرض ،نادرست است؟
أ .إنتفع به 

أ

15/5

ب .تصرّف فیه و علیک عوضه 

 .9کدامیک از موارد زیر ،از اسباب «حجر» نیست؟
أ .مرض متصل به موت 

ب

ج .أقرضتک 
101/5

ب .فسق 

 .5درباره عقد کفالت کدام حکم صحیح است؟

د .خذ هذا و علیک عوضه 

ج .جنون 
ب

د .صغر 

121-122/5

أ .تصحّ حالّة ال مؤجّلة و إن کان األجل معلوماً 

ب .تصحّ حالّة و مؤجّلة إلی أجل معلوم 

ج .لو علّق الکفالة لم تبطل بخالف الضمان 

ج .لو علّق الکفالة لم تبطل بخالف الحوالة 

تشریحي
 .1در اختالف «تعجیل ثمن» و« قدر األجل» به ترتیب ،قول بایع مقدم است یا مشتری؟ چرا؟
در هر دو نزاع ،قول مدّعی تعجیل و مدّعی تقلیل أجَل مقدم است ،خواه مشتری باشد خواه بایع ـ زیرا اصل عدم أجل است.

* یمنع المُفَلَّس من التصرف المبتدأ فی أعیان أمواله المنافی لحقّ الغرماء و شمل التصرف فی أعیان األموال ما کان بعو

أو ییر و خرج به التصرف فی

ییر .
 .5أ .هدف مصنف از ذکر «التصرف المبتدأ» احتراز از چیست؟ مثال بزنید .ب .برای هر یک از «التصرف فی أعیان األموال بعو

أو ییر » و «فی

ییر » مثالی بزنید.
أ .احتراز از تصرفاتی که اثر امر سابق بر حجر است :مثل فسخ به خیار .ب .1 .بیع .5 .هبه غیر معوضه .9 .نکاح.

 . 9رهن از عقود الزمه است یا جایزه؟ توضیح دهید .ب .آیا صیغه آن منحصر به لفظ خاصی است؟ چرا؟
أ .رهن از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن ،الزم است .ب .منحصر به لفظ خاصی نیست ،ألنّه جائز من طرف المرتهن الذی هو المقصود
الذاتی منه فغلّب فیه جانب الجائز.
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 .5چرا در «جنایت خطایی محض» ،نمیتوان قبل از زمان حلول دیه ،رهن بر دیه گرفت ولی در «دین مؤجل» می توان قبل از رسیدن أجل،
رهن بر آن گرفت؟
ألنَّ المستحق علیه فی الخطأ المحض ییر المعلوم إذ المعتبر من وجد منهم أی العاقله عند حلولها مستجمعاً للشرایط بخالف الدین المؤجل الستقرار
الحقّ و المستحق علیه.

* لو أنکر المستحق القبض من الضامن فشهد علیه الغریم قُبل مع عدم التهمة بان تفید الشهادة فائدة زائدة علی ما یغرمه لو لم یثبت األداء و من موارد
التهمة أن یکون الضامن قد تجدّد علیه الحجر للفلس و للمضمونعنه علیه دین فإنَّه یُوَفِّر بشهادته مالَ المفلِس فیزداد ما یضرب به.
 .2مراد از «تهمت» چیست؟ آن را در مثال مذکور تطبیق کنید.
شاهد ،فایده دیگری غیر از غرامتی که باید به ضامن پرداخت میکرد (و حاال به خاطر قبول شهادتش از آن رهایی یافته) ببرد.
مثال :ضامن دچار فلس و حجر شده ،حال مضمون عنه اگر خودش یکی از طلبکاران ضامن باشد ،شهادتش در معرض تهمت است زیرا
وقتی شهادت بدهد که ضامن ،حق مضمونله را قبالً داده ،مال بیشتری برای ضامن میماند در نتیجه به طلبکاران از جمله مضمونعنه سهم
بیشتری میرسد.
* لو تنازع صاحب السفل و العُلو فی جدران الغرفة یحلف صاحبُها للجزئیة و صاحب البیت ال تعلّق له به إلّا کونه موضوعاً علی ملکه و ذلک الیقتضی
الملکیة مع معارضة الید.
 .6أ .در نزاع فوق قول چه کسی (صاحب السفل -صاحب العلو) مقدم است و چرا؟ ب .مراد از «غرفه» و «صاحب ید» در معارضة الید را بیان
کنید.
أ .قول صاحب علو با قسم مقدم است؛ زیرا دیوار اتاق به منزله جزء است و به کسی که مالک کل است تعلق میگیرد .ب .1 .طبقه باال.5 .
صاحب علو.
* لو إدعی المشتری من المشترکین المأذونین شراء شیءٍ لنفسه أو لهما حلف ألنّ مرجع ذلک إلی قصد و هو أعلم به و اإلشتراک الیعیّن التصرّف بدون
القصد.
 .7أ .فرع مذکور و حکم آن را به طور کامل تبیین کنید .ب .مراد از «واالشتراک الیعیّن التصرّف بدون القصد» چیست؟
أ .هرگاه یکی از دو شریک که از طرف شریکش اجازه در خرید و فروش دارد ادعا کند که کاالی خریداری شده برای خودش است یا
اینکه مدعی شود برای هردو میباشد سوگند یاد میکند و ادعایش پذیرفته میشود زیرا مرجع و اصل این امر ،نیت و قصد خریدار بوده و
تنها اوست که نسبت به نیت خود آگاه است .ب .مجرد اشتراک نمی تواند کیفیت تصرف را و اینکه از جانب هر دو است را تعیین کند بلکه
مالک ،قصد است.
 .8در صورت نزاع بین مالک و عامل در عقد مضاربه در موارد زیر قول چه کسی مقدم است؟ چرا؟
أ .اختالف در رأس المال :قول عامل؛ زیرا عامل منکر زیادی سرمایه است(غالباً) و اصل بر عدم زیادی است پس قول او مطابق اصل است.
ب .اختالف در مقدار سود :قول عامل؛ زیرا عامل ،امین و مورد اطمینان است ولیس علی األمین إلّا الیمین.
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* یشترط کون المعیر کامالً جائز التصرف و یجوز إعارة الصَّبّی بإذن الولی لمال نفسه و ولیّه إلنَّ المعتبر إذن الولیّ و هو کافٍ فی تحقق هذا العقد هذا إذا
علم المستعیر بإذن الولی و إلّا لم یقبل قول الصبی فی حقّه إلّا أن تنضمّ إلیه قرائن تفید الظن المتآخم للعلم به کما إذا طلبها من الولی فجاء به الصبی و أخبر
أنَّه أرسله بها.
 .3أ .حکم عاریه صبیّ را به طور کامل بیان کنید .ب .مثال «کما إذا طلبها من الولی فجاء به الصبی و أخبر أنَّه ارسله بها» را توضیح دهید.
أ .عاریه صبی با اذن ولی او جایز است با این توضیح که :اگر مستعیر علم به اذن ولی داشته باشد ،عاریه صحیح است ولی اگر علم نداشته
باشد ،عاریه صحیح نیست و نمیتوان به قول صبی اعتماد کرد مگر این که قرائن قوی حاصل شود .ب .مثالً مال را از ولی بخواهد اما صبی
آن را بیاورد و بگوید ولی من را فرستاده.
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