خرداد  ،49الف
کتاب :فقه 2پ 9
محدوده :شرح لمعه ،از الفصل السادس في كفارات االحرام تا كتاب المتاجر
تستي
 .1کدام گصیٌِ دز بحث کفازات احسام غلط است؟
أ .فٖ کسش ت٘ض الٌؼام لکلّ ت٘ضٔ تَکشٓ هي اإلتل 

ب .فٖ کلّ هي المٌفز ٍ الضةّ ٍ ال٘شتَع جَذٌٕ 

ج .فٖ کلّ هي المثّشٓ ٍ الصؼَٓ ٍ الؼصفَس هذّاى هي عؼام 

د .فٖ کث٘ش الجشاد شآ ٍ لَ لن ٗوکي التحشّص فال شٖء 

 ..... .2للفمْاء حال الغ٘ثٔ إلاهٔ الحذٍد هغ األهي هي الضشس.
أٗ .جَص 

جٗ .حشم 

بٗ .جة 

دٗ .کشُ 

 .3لَ أًکش الوذّػٖ ػلِ٘ الحكَّّّ الوذَّػٖ تِ فئى کاى الحاکن ػالواً تالحك . .....
أ .لَضٖ تؼلوِ إرا کاى ػلوِ تِ فٖ حال ٍالٗتِ 

ب .لَضٖ تؼلوِ هغلماً ػلٖ أصحّ المَل٘ي 

ج .ل٘س لِ المضا تؼلوِ هغلماً 

د .عَلَةَ الثٌّ٘ٔ هي الوذّػِٖ أٍ أحلفِ 

 .4الوؼتثش فٖ الششٍط الوؼتثشٓ فٖ الشْادٓ . .....
أٍ .لت التحوّل ال ٍلت األداء 

بٍ .لت األداء أٍ ٍلت التحوّل 

جٍ .لت األداء ٍ ٍلت التحول 

دٍ .لت األداء ال ٍلت التحوّل 

تشریحي
* لذ ٗجتوغ اإلحصاس ٍ الصذّ ػلٖ الوکلف  ...ف٘تخ٘ش فٖ أخز حکن ها شاء هٌْوا ٍ أخز األخف هي أحکاهْوا لصذق الَصف٘ي الوَجة لألخز تالحکن.
 .1أ .فسق بیي «احصاز» ٍ «صد» زا بٌَیسید .ب« .لصذق الَصف٘ي» دلیل چیست؟
* الشتاط هستحة استحثاتاً هؤکذاً دائواً هغ حضَس اإلهام ٍ غ٘ثتِ ٍ لَ ٍعّي ساکي الثغش ًفسَِ ػلٖ اإلػالم ٍ الوحافظٔ فَْ هشاتظ.
 .2هساد اش «زباط» چیست؟ اقل ٍ اکثس آى چٌد زٍش است؟
* فٖ جض الوشأٓ شَؼشَّا فٖ الوُصاب کفاسٓ ظْاس ٍ ل٘ل کث٘شٓ هخّ٘شٓ  ٍ ...األلَٕ ػذم الکفاسٓ هغلماً.
 .3عبازت زا تَضیح دادُ ،دلیل «األلَٕ ػذم الکفاسٓ  »...زا بٌَیسید.
* (ضاتغِ) إٔ ضاتظ الٌزس ٍ الوشاد هٌِ ٌّا الوٌز ٍس ٍ َّ الولتضم تص٘غٔ الٌزس (أى ٗکَى عاػٔ) ٍاجثاً کاى أٍ هٌذٍتاً أٍ هثاحاً ساجحاً فٖ الذٗي أٍ الذً٘ا
فلَ کاى هتسإٍ الغشف٘ي أٍ هکشٍّاً أٍ حشاهاً التضم فؼلْوا لن ٌٗؼمذ.
 .4فسق ًرز هٌدٍب ٍ ًرز هباح زاجح زا با هثال بٌَیسید.
 .5أ .دلیل شْید بس جَاش ازتصاق قاضی اش بیت الوال زا تَضیح دّید .ب .قَل هقابل ٍ دلیل ٍ زد آى زا بٌَیسید.
* لَ کاى تاسٗخ إحذٕ الثٌّ٘ت٘ي ألذم لذّهت لثثَت الولک تْا ساتماً ف٘ستصحة ّزا إرا شْذتا تالولک الوغلك أٍ الوسثة أٍ تالتفشٗك.
 .6استصحاب هرکَز زا تَضیح دّید.
 .7أ .هساد اش «الشْادٓ ػلٖ الشْادٓ» زا دز ضوي هثال تَضیح دّید .ب .ایي قسن شْادت دز چِ اهَزی اعتباز دازد؟
ّ .8س یک اش شسایط هال هَقَف «أى ٗکَى ػٌ٘اً ـ هولَکٔ ـ ٌٗتفغ تْا هغ تمائْا ـ ٗوکي إلثاضْا» چِ چیصی زا خازج هیکٌد؟ با ذکس هثال بٌَیسید.
* ال ٗشتشط فٖ اإلتشاء المثَل . .....
 .9أ« .إتشاء» زا تعسیف کٌید؟ ب .چسا قبَل ،شسط ابساء ًویباشد؟
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