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  : تشريحي

فظهر عدمه فيه أجمع بل هنا لو سرق من المال المشترك ما يظنّه قدر نصيبه وجواز مباشرته القسمة بنفسه فزاد نصاباً فال قطع للشبهة كتوهم الملك * 
  .أولي

  چيست؟ » هنا«و مشار إليه » عدمه«مرجع ضمير . ؟     بشودنميدر سرقت از مال مشترك، با چه شرايطي دست سارق قطع . أ. 1

  

  
وصاياه السابقة علي الردة وعدم قبوله وهل يلحقه باقي أحكامه من إنفاذ . تَبين من المرتد الفطري زوجته وتُورث أمواله بعد قضاء ديونه وإن كان باقياً* 

  .التملّك بعدها؟ نظر من مساواته له في األحكام وكونه حياً واليلزم من مساواته الميت في جملةٍ من األحكام إلحاقُه به مطلقاً
  .    و دليل دو احتمال را توضيح دهيد» ...هل يلحقه «فرع مذكور در عبارت . 2
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)522تا ص  341از ص  4ج (. )القول في دية المنافع(تا كتاب الديات  )الفصل الخامس(شرح لمعه، كتاب الحدود  :متن و محدوده     :بازبيني 

        )نمره 5/2نمره و تشريحي  5/0تستي (    .سؤال تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه، به سؤال آخر نمره داده نمي شود 7لطفاً به تمام سؤاالت تستي و فقط 



 ٢

الدالّة علي أنّ  ×وخصوص صحيحة عبداهللا بن سنان عن الصادق }النفس بالنفس{يقتل الحرّة بالحرّ واليرد أولياؤها علي الحرّ شيئاً علي األقوي لعموم * 
  . الجاني اليجني علي أكثر من نفسه

  .    فرع مذكور و دو دليل آن را توضيح دهيد. 3
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  . ، وزيادة االستيفاء}النفس بالنفس{من صدق استيفاء : اليقتص إلّا بالسيف فيضرب العنق ال غير إن كان الجاني أبانه، وإلّا ففي جوازه نظر* 
  .   دليل بر كدام وجه است؟ توضيح دهيد» ...زيادة االستيفاء «و » }النفس بالنفس{صدق استيفاء «هاي هر يك از عبارت. 5

  

  

  

وأما تخصيصه الضمان بما . للشك في موجب القصاص فينتفي للشبهة بالديةمن دعا غيره ليالً فأخرجه من منزله بغير سؤاله فهو ضامن له إن وجد مقتوالً * 
  .في غير حالة القتل مشكوك فيهلو وجد مقتوالً فألصالة البراءة من الضمان ديةً ونفساً حتي يتحقّق سببه وهو 

  متعلق به چيست؟ در فرع مذكور در چه فرضي ضمان ثابت است؟ چرا؟     » بالدية«. 6

  

  
  
الثالثة فتعلّق الواقع بثانٍ والثاني بثالث والثالث برابع فوقعوا جميعاً فافترسهم األسد فدية الرابع علي  -وهي الحفرة تُحفر لألسد -لو وقع واحد في الزُبية* 

  .بالسوية؛ الشتراكهم جميعاً في سببية قتله
  .    فرع مذكور و دليل آن را توضيح دهيد. 7

  

  
  
  .في الصحيحةفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان العور خلقة أو بĤفة من اهللا سبحانه، ولو استحقّ ديتها وإن لم يأخذها أو ذهب في قصاص فالنصف * 
  .    هاي مذكور و حكم هر يك را بيان كنيدفرض. 8

     

 امضاء               .   باشد، برگة امتحاني تجديد نظر، و نمرة دوم را مالك عمل قرار دهيد 14تا  9نمايم چنانچه نمرة اينجانب بين درخواست مي


