خرداد  ،49ب
کتاب :فقه 6پ 6
محذوده :شرح لمعه ،از الفصل الخامس في السرقه تا پايان كتاب الذيات
تستي
 .1حکن قطعِ دست ،هربَط بِ کدام گسیٌِ است؟
أ .الُبتک للحشص لُشاً (اْ َتکبً ظبَشاً) 

ة .لً سشلت االُ ّمم لب يلذَب 

د .المستألٓه ثبإلٔذاع لً خبن 

د .له سشق المأکً فٓ ػب ّم المجبػّ 

 .2لً اجتمغ السججبن ي کبوب لتؼذمٕٔه . .....
أٔ .ؼمه کالَمب 

دٔ .جت المشػّ لتؼٕٕه الؼبله 

ةٔ .ؼمه أسجك السججٕه 

دٔ .ؼمه السجت المتأخّش 

 .3در کدام هَرد ،قصاص برای جاًی ثابت ًیست؟
أ .فٓ الحبسطّ له الشجبد 

د .فٓ الُبشمّ للؼظم 

ة .فٓ المًػحّ له الشجبد 

د .لجل اوذلب جىبّٔ الجبوٓ 

 .4لً لُتل المبتل لجل التکفٕش فٓ الؼمذ . .....
أ .اُخشجت الکفّبسات الخالث له أطل لبلٍ إن کبن لٍ لب 

ة .اُخشجت الکفبسات الخالث له حلج لبلٍ إن کبن لٍ لب 

د .اُسمطت ػىٍ الکفبسات الخالث يلً کبن لٍ لب 

دٔ .جت ػلٓ الًسحّ أداء الکفبسات له ألًالُم يلً کبن للمٕمت لب 

تشریحي
* ال لطغ فٓ سشلّ الخمش ػلٓ شجشِ ي إن کبن لٔحشصاً إلطالق الىظًص الکخٕشِ ثؼذ ّم المطغ ثسشلتٍ لطلمبً .ي لب الؼلّبلّ إن کبوت الشجشِ داخل حشص فُتکهٍ
ي سشق الخمشِ لُطغ لؼمً ّم األدلّّ الذالّّ ػلٓ لطْغِ لٓه سٓشق له حشص فتختضم سيأبت الخمشِ ثمب کبن لىُب فٓ غٕش حشص.
 .1دٍ ًظریۀ فَق ٍ دلیل ّر یک را بٌَیسید.
* إرا يطئ الجبلغ الؼبلل ثُٕمًّ غٕش لأکًلٍّ حش ّم لحمُب لکه لم تُزثح ثل تُجبع ي فٓ الظذلّ ثبلخمه الزْ ثٕؼٓتٕ ثٍ أي إػبدتٍ ػلٓ الغبس ّم يجُبن ،يجهٍ الخهبوٓ
أطبلّ ثمبء للکٍ ػلٓ لبلکٍ ي الجشائّ له يجًة الظذلّ .حمم إن کبن الفبػل ًَ المبلک فبألطل فٓ لحلٍ ي إن کبن غٕشٌ فبلظبَش أن تغشٔمهٍ المٕمهّ ًٔجهت
للکٍ لُب ي إلّب لجمٓ الملک ثغٕش لبلک أي جمغ للمبلک ثٕه الؼًع ي المؼًمع ي ًَ غٕش جبئض.
 .2هقصَد از «فبألطل فٓ لحلٍّ» ٍ اشکال «جمغ ثٕه ػًع ي لؼًع» را بیاى کٌید.
 .3عبارتّای زیر را تَضیح دّید.
أ .التکفٓ الظالِ فٓ إسال ّم الکبفش لطلمبً يإن کبن ٔجحذَب ة .لً جٔهّ ثؼذ سدمتٍ ػه للٍّّ لم ٔمتل لبدا ّم لجىًوبً
دٔ .جًص دفغ الذاثمّ الظبئلّ ػه وفسٍ

د .لً ػغم ػلٓ ٔذ غٕشٌ فبوتضػُب فىذست أسىبوٍ فُذس

* لًجت لظبص الىفس إصَبق الىفس المؼظًلّ المکبفئّ ػمذاً ػذياوبً.
 .4أ .کلوۀ «ػمذاً» قید برای چیست؟ تَضیح دّید .ب .هقصَد از قیَد «المؼظًلّ» ٍ «المکبفئّ» را بٌَیسید.
* ٔمکه اإلکشاٌ فٕمب دين الىفس ي ٔکًن المظبص ػلٓ المکشٌِ لمًمِ السجت ثؼؼف المجبشش ثبإلکشاٌ ي ٔحتمل ػذ ّم االلتظبص لىٍ لؼذ ّم المجبششِ فتجت الذّٔ
ي ٔؼؼمف ثأنّ المجبششِ أخضم له سججّٕ المظبص فؼذلُب أػمم له ػذلٍ.
 .5أ .دلیل قصاص ٍ عدم قصاص هکرُِ چیست؟ ب .اشکال احتوال دٍم را بیاى کٌید.
* لً للغ ػٕٓه رْ الؼٕه الًاحذِ ،طحٕحٔ الؼٕىٕه فأرَت ثظشٌ التضم لٍ ثؼٕه ياحذِ .لٕل ي لٍ لغ المظبص وظف الذّٔ ي وِسٓجٍ المظهىف الحکهم إلهٓ المٕهل
لشؼشِ ثشدمٌ أي تًلفٍ ي لىشؤٌُٔ لًلٍ تؼبلٓ «ي الؼٕه ثبلؼٕه» فلً يجت لؼُب شٓء آخش لم ٔتحمك رلک خظًطبً ػلٓ المً ثأن الضٔبدِ ػلٓ الىض وسخ.
 .6أ .چرا هصٌف حکن هسبَر را بِ «لٕل» ًسبت دادُ است؟ ب .عبارت «خظًطبً ػلٓ المً ً »...اظر بِ چِ هطلبی است؟ تَضیح دّید.
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* (ثحج لظبص ) تؼتجش اٖلّ حزساً له أن ٔکًن لذ يػغ المستًفٓ فُٕب السمم ي خظًطبً فٓ الطشف ،ي ال ٔجًص التمخٕل ثبلجبوٓ ي ال ٔمتض ثبٖلّ الکبلّّ.
 .7هقصَد از «تؼتجش اٖلّ» ٍ «خظًطبً فٓ الطشف» ٍ «التمخٕل ثبلجبوٓ» ٍ «اٖلّ الکبلّّ» را بٌَیسید.
* فٓ األَذاة ه ي ًَ شؼش األجفبن ه األسش ػلٓ لً اثه إدسٔس ألطبلّ الجشائّ له الضائذ حٕج ال ٔخجت لٍ لمذمس.
 .8أ« .أَذاة» ٍ «أجفبن» چیست؟ ب .دلیل ابي ادریس را تَضیح دّید.
 .9هقصَد از حکَهت یا ارش در هَاردی کِ دیۀ هقدّری ًدارد چیست؟ تَضیح دّید.
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