خرداد  ،49ب
کتاب :فقه 5پ 6
محدوده :لمعه ،از اتتدای «کتاب الغصة» تا اتتدای «کتاب المیراث»

تستی
 .1لَ أسسل هبءً فٖ هلکِ أٍ أخَّح ًبساً فسشٕ إلٖ الغ٘ش فأفسذ . .....
أ .فبلفبعل ظبهيٌ هؽلقبً 
ة .فبلعوبى علٖ الفبعل إرا لن ٗضد فٖ الوبء ٍ الٌبس عي قذس الحبخٔ ٍ لن تکي الشٗح عبصفٔ 
ج .فال ظوبى علٖ الفبعل إرا لن ٗضد عي قذس الحبخٔ ٍ لن تکي الشٗح عبصفٔ 
د .فبلفبعل غ٘ش ظبهي هؽلقبً 
 .2لَ ٍخذت الشبٓ فٖ العوشاى . .....
أ .احتجسْب الَاخذ ثالثٔ أٗبم فإى لن ٗدذ صبحجْب ثبعْب ٍ تصذّق ثثوٌْب  ة .احتجسْب ثالثٔ أّٗبم فإى لن ٗدذ صبحجْب لِ إثقبؤّب ثغ٘ش ث٘ع هؽلقبً 
د .احتجسْب ثالثٔ أّٗبم فإى ٍخذ صبحجْب ثبعْب ٍ تصذّق ثثوٌْب 

ج .لِ اثقبؤّب ثغ٘ش ث٘ع ٍ اثقبء ثوٌْب أهبًٔ إلٖ ثالثٔ أٗبم ثنّ ٗتولکْب 
 .3کذام گضیٌِ غلط است؟ (تحث رتاح)
أٗ .حلّ هب تزثحِ الوسلؤ ٍ الخَصِّٖ 

ة .لَ رثح اإلثل أٍ خوع ث٘ي الٌحش ٍ الزثح أٍ ًحش هب عذاّب هختبساً حشم 

جٗ .کفٖ فٖ الوٌحَس ؼَعٌٔ فٖ ٍّذٓ اللَجّٔ 

دٗ .کشُ ًحش اإلثل قذ سثؽت أخفبفْب إلٖ آثبؼْب 

 .4إرا اًقلت الخوش خلّبً . .....
أ .حلّ إرا لن ٗکي اًقالثِ ثعالج أٍ هي قجل ًفسِ 

ة .حلّ هؽلقبً 

ج .حشم إلّب إرا کبى اًقالثِ هي قجل ًفسِ 

د .حشم هؽلقبً 

تشریحی
* لَ غصت شبٓ فأؼعوْب الوبلک خبّالً ثکًَْب شبتِ ظوٌْب الغبصت لِ . ...
 .1دلیل ضاهي تَدى غاصة ًسثت تِ هالک سا تٌَیسیذ.
* الوَات هي األسض هب ال ٌٗٔتفع ثِ هٌْب لعؽلتِ أٍ الست٘دبهِ أٍ لعٔذم الوبء عٌِ أٍ الست٘الء الوبء علِ٘.
 .2أ .عثاست سا تشجوِ کٌیذ .ب .آیا دس تحقق هَات تَدى أسض ،رّبة سسن العوبسٓ ششط است؟ تَضیح دّیذ.
 .3حشین هَاسد صیش دس تحث «إح٘بء الوَات» چیست؟
أ .ثئش الٌبظح:

ة .الحبئػ:

د .الع٘ي:

ج .الذّاس:

* هي حفش ثئشاً هلک الوبء الزٕ ٗحصل فِ٘ ثَصَلِ إلِ٘ إٔ إلٖ الوبء إرا قصذ التولک ٍ لَ قصذ اإلًتفبع ثبلوبء ٍ الوفبسقٔ فَْ أٍلٖ ثِ هبدام ًبصالً علِ٘
فإرا فبسقِ ثؽل حقِّ فلَ عبد ثعذ الوفبسقٔ سبٍٕ غ٘شُ علٖ األقَٕ.
 .4عثاست سا تَضیح دادُ ،هشجع ضوایش هشخص شذُ سا تٌَیسیذ.
* ٗشتشغ فٖ الزاثح أى ٗزکش اسن اهلل ٍ ّل ٗشتشغ هع الزکش اعتقبد ٍخَثِ؟ قَالى؛ هي صذق رکش اسن اهلل علِ٘ ٍ أصبلٔ عذم االشتشاغ ٍ هي اشتشغ
اعتجش إٗقبعِ علٖ ٍخِْ کغ٘شُ هي العجبدات الَاخجٔ.
 .5دٍ قَل هزکَس ٍ دلیل ّش یک سا تیاى کٌیذ.
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* الثبً٘ٔ :رکبٓ الدشاد أخزُ حّ٘بً ثبل٘ذ أٍ اٙلٔ ٍلَ کبى اٙخز لِ کبفشاً  ٍ ...ال ٗحلّ الذثب . ...
 .6أ .ضوي تیاى هعٌای دٍ عٌَاى هشخص شذُ ،عثاست سا تَضیح دّیذ .ب .هشاد اص «رکبٓ» دس چٌیي هَاسدی چیست؟
* ٗعتجش فٖ ؼ٘ش الوبء ٍ َّ الزٕ ٗج٘ط ٍ ٗفشخ فِ٘ هب ٗعتجش فٖ الجشّٕ :هي الصف٘ف ٍ الذف٘ف ٍ القبًصٔ ٍ الحَصلٔ ٍ الص٘ص٘ٔ.
 .7اهَسی کِ دس حلیت ٍ حشهت پشًذگاى دسیایی هعتثش است سا تٌَیسیذ.
* ٗحشم الذم الوسفَح إٔ الؤٌْصٓتّ هي عِشق ثکثشٍٓ ٍ غ٘شُ کَذم القُشاد ٍ إى لن ٗکي الذم ًدسبً.
 .8عثاست سا تَضیح دادُ ،دلیل حکن هزکَس سا تٌَیسیذ( .دٍ دلیل)
 .9حکن گضیٌِّای صیش سا تٌَیسیذ.
أ .األکل علٖ هبئذٓ ٗششة علْ٘ب شٖء هي الوسکشات:

ة .األکل ثبل٘و٘ي اخت٘بساً:

ج .األکل هتّکئبً:

د .التشثّع حبلٔ األکل:
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