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شرح لمعه ،از طهارت تا اول صوم

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)
سؤاالت تستي:
 .1لَ جاهعت صالٓ اٗٙات الحاضشٓ الَ٘هّ٘ٔ . ...

د

256/1

أٗ .قذّم صالٓ الَ٘هّ٘ٔ هطلقاً 

ةٗ .قذم ها شاء هٌْوا هع سعٔ الَقت أٍ هع ض٘ق ٍقتْوا هعاً 

دٗ .قذّم صالٓ اٗٙات هطلقاً 

دٗ .قذّم ها کاى هٌْوا هضّ٘قٔ ٍ لَ تضّ٘قتا هعاً فالحاضشٓ هقذّهٔ 

 .2لَ فات الوکّف هي الصلَآ ها لن ٗحصِ لکثشتِ . ...
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ج

أٗ .جٖ علِ٘ االت٘اى تاالکثش حتٖ ٗت٘قّي تثشائٔ رهتِ 

بٗ .جة علِ٘ االت٘اى تاالقلّ إ الوقذس الزٕ ٗت٘قّي تِ 

جٗ .جة علِ٘ تحص٘ل ظي تقذسٍ خاص ٍ ٗثٌٖ علٖ ظٌِّ 

دٗ .جة القشعٔ لتع٘٘ي الصلَآ الفائتٔ 

 .3وذام گضٌِٗ غلؾ است؟

ة

317/1

أٗ .شتشط تلَغ االهام إلّا أى ٗؤمّ هثلِ 

ب .تؤمّ الوشأٓ هثلْا ٍ ال تؤمّ خٌثٖ ٍ ال تؤمّ الخٌثٖ الوشأٓ 

د .ال تصحّ الجواعٔ هع کَى االهام أعلٖ هي الوأهَم تالوعتذّتِ عشفاً 

د .تکشُ القشائٔ هي الوأهَم خلف االهام فٖ الجْشٗٔ التٖ ٗسوعْا 

 .4وذام هَسد جضء ًظبة دس ثبة صوبت حَ٘اى شوشدُ ًوٖشَد؟
أ .الشُّتّٖ 

د

ة .الوشٗضٔ 

340/1

د .األکَلٔ 

د .الَْشِهَٔ 

سؤاالت تشريحي:
* فبلوبء ثمَل هـلك هـّْش هي الحذث َّ ٍ ،األحش الحبطل للوىلّف ٍ شجِْ ػٌذ ػشٍع أحذ أسجبة الَػوَء ٍ السلول ،الووبًغ هوي الظو ٓ،
51

الوتَلّف سفؼِ ػلٖ الٌّ٘ٔ ٌٗ ٍ ...جس الوبء هـلمبً ثبلتسّ٘ش ثبلٌجبسٔ.

 .1أ .همظَد اص «ثمَل هـلك» ٍ «شجِْ» سا ث٘بى وٌ٘ذ .ة .ل٘ذ «ثبلتسّ٘ش ثبلٌجبسٔ» ،ثشإ احتشاص اص چ٘لت؟
أ .غشع هظٌّف اص جولٔ «ثمَل هـلك» آة هـلك است ٗؼٌٖ آثٖ وِ ثذٍى ل٘ذ ٍ اػبفِإ ثش آى آة اؿ ق هٖشَد ،ثخ ف آة هؼوبف ووِ
ثذٍى ل٘ذ هبء ثش اٍ اؿ ق ًوٖشَد هخ ً گفتِ هٖشَد هبء الَسد  -هشاد اص «شجِْ» ٗؼٌٖ شجِ٘ هىلّف ٍ ،آى ،ولٖ است وِ شأًش هىلّف ثوَدى
است ٍلٖ فؼ ً هىلّف ً٘لت هخل طجّٖ ٍ هجٌَى ٍ ...ة .ل٘ذ «ثبلتسّ٘ش ثبلٌجبسٔ» ثشإ احتشاص اص تسّ٘ش آة ثِ ٍاسـٔ هتٌجّس است ًِ ػ٘ي ًجوس
هخل اٌٗىِ ؿؼن آة ثب ش٘شٓ هتٌجّس هتسّ٘ش شَد.

* (ٍ ٗجَص حکاٗٔ األراى ٍ قشاءٓ آٗٔ الکشسٖ فٖ حال التخلّٖ)  ٍ ...اعلن أىّ الوشاد تالجَاص فٖ حکاٗٔ األراى ٍ ها فٖ هعٌاُ ،هعٌاُ األعنّ؛ ألًّهِ هسهتحةّ ال
ٗستَٕ طشفاُ ٍ .الوشاد هٌِ ٌّا االستحثاب؛ ألًِّ عثادٓ ال تقع إلّا ساجحٔ ٍ إى ٍقعت هکشٍّٔ ،فک٘ف إرا اًتفت الکشأّ.

78/1

 .2أ .هٌظَس اص «هب فٖ هؼٌبُ» ٍ «هؼٌبُ األػن» چ٘لت؟ ة .ػجبست «ٍ الوشاد هٌِ ٌّب االستحجبة ألًِّ ػجبدٓ  »...سا تَػ٘ح دّ٘ذ.
أ .هٌظَس اص «هب فٖ هؼٌبُ» ّوبى لشائت آٗٔ الىشسٖ ٍ حوذ ٍ شىشٕ است وِ دس هؼٌبٕ حىبٗت اراى است  -هشاد اص «هؼٌبُ االػنّ» ّوبى جَاص
«ثبلوؼٌٖ األػنّ» است؛ ٗؼٌٖ ارى ثِ فؼل وِ گبّٖ ّوشاُ ثب ٍجَة است ٍ گبّٖ ثب وشاّت ٍ گبّٖ ثب اثبحِ ٍ گبّٖ ثب استحجبة ة ٍ .ػجبست
«ٍ الوشاد هٌِ ٌّب ٗ »...ؼٌٖ هشاد اص جَاص دس اٌٗجب استحجبة است؛ ٗؼٌٖ حظَل جَاص ثِ هؼٌبٕ ػبم دس ػوي استحجبة هٖثبشذ؛ صٗشا حىبٗوت
اراى ٍ هبثؼذش ػجبدت ّلتٌذ ٍ سجحبى داسًذ حتوبً.
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 .3ػجبست «ٍ ٗظلّٖ ػلٖ هي لن ٗظلّ ػلِ٘ َٗهبً ٍ ل٘لٔ» سا دس دٍ حبلت هؼلَم ٍ هجَْل ثَدى فؼلْب ،هؼٌب وٌ٘ذ.

124-123/1

دس طَست هؼلَم ثَدىُٗ :ظلّٖ هَي أساد الظ ٓ ػلٖ الوّ٘ت إرا لن ٗىي ّزا الوشٗذ لذ طلّٖ ػلِ٘ ٍ لَ ثؼذ الذفي الوذّٓ الوزوَسٓ ،سَاء وبى لذ
طلّٖ ػلٖ الو٘ت أم ال
دس طَست هجَْل ثَدى :فٖ ّزُ الحبلٔ ٗىَى الحىن هختظّبً ثوّ٘ت لن ٗظلّ ػلِ٘ ،اهّب هَي طُلَِّٖ ػلِ٘ ف تششع الظ ٓ ػلِ٘ ثؼذ دفٌِ.
* ٗىشُ إًفبر األحىبم (فٖ الولبجذ) إهّب هـلمبً أٍ هخظَص ثوب ٗىَى الجلَس فِ٘ ألجلْب ،ال ثوب إرا وبى ألجل الؼجبدٓ فبتّفمت الذػَٕ ،لوب فٖ
إًفبرّب حٌ٘ئزٍ هي الولبسعٔ الوأهَس ثْب.

176

 .4أ .همظَد اص ػجبست «إًفبر األحىبم» چ٘لت؟ ة .ػجبست «لوب فٖ إًفبرّب  »...دل٘ل ثش چ٘لت؟ ٍجِ داللت آى سا تَػ٘ح دّ٘ذ.
أ« .إًفبر األحىبم» ٗؼٌٖ لؼبٍت وشدى ،گشچِ اطل هؼٌبٕ «اًفبر» اجشاء حىن ٍ حذّ هٖثبشذ ٍ لىي هشاد دس اٌٗجب خَد لؼبٍت هٖثبشذ.
ة .ػجبست «لوب فٖ اًفبرّب» دل٘ل ػذم وشاّتٖ است وِ اص جولٔ «ال ثوب ارا وبى  »...استفبدُ هٖشَد ٍ -جِ داللت اٗي است ووِ دس طوَستٖ
وِ لبػٖ ثِ جْت ػجبدت دس هلجذ جلَس وشدُ ٍلىي اتّفبلبً هشافؼِإ ٍالغ شذُ ثَد ٍ ثِ اٍ سجَع وشدًذ دس اٌٗجب وشاّت ،هٌتفوٖ اسوت؛
چَى اٗي لؼبٍت ٗه ًَع شتبة ثِ آهشصش گٌبُ است وِ ثِ اٗي شتبة ،اهش شذُ است.
* ٍ تثطل الصالٓ تتشک أحذ األسکاى الخوسٔ ٍ لَ سَْاً ّٖ ٍ .الٌّ٘ٔ  ٍ ...السجذتاى هعاً ،أهّب إحذاّوب فل٘لت سوٌبً ػلٖ الوشَْس ،هوغ أىّ الوشوي ثْووب
ٗىَى هشوّجبً ٍ َّ ٗلتذػٖ فَاتِ ثفَاتْب ٍ .اػتزاس الوظٌّف فٖ الزوشٕ ثو  -أىّ الشوي هلوّٖ اللجَد ٍ ،ال ٗتحمّك اإلخ ل ثِ إلّب ثتشوْوب هؼوبً –
خشٍد ػي الوتٌبصع فِ٘؛ لوَافمتِ ػلٖ وًَْوب هؼبً َّ الشويٗ َّ ٍ ،لتلضم الفَات ثئحذاّوب ،فى٘ف ٗذّػٖ أًِّ هلوّبُ ٍ ،هغ رله ٗلتلضم ثـ ًْب
ثضٗبدٓ سجذٓ ٍاحذٓ؛ لتحمّك الولوّٖ ٍ ،ال لبئل ثِ.

233

 .5أ .و م شْ٘ذ دس «روشٕ» ًبظش ثِ دفغ چِ اشىبلٖ است؟ ة .تَجِ٘ شْ٘ذ اٍل ٍ اشىبل شْ٘ذ حبًٖ ثش آى سا تَػ٘ح دّ٘ذ.
أ .هشاد ّوبى اشىبل است وِ شبسح گشفتِ ثِ لَل هشَْس دس تحت ػٌَاى «هغ اىّ الشوي ثْوب  »...فشهَدُ اگش هجوَع دٍ سجذُ سوي ثبشذ ،پس
سوي هشوت هٖشَد اص دٍ سجذُ ،فلزا اگش ٗه سجذُ سَْاً تشن شَد ثبٗذ ًوبص ثبؿل ثبشذ صٗشا «الوشوّت ٌٗتفوٖ ثبًتفوبء أحوذ أجضائوِ» .ة.
شْ٘ذ اٍل دس روشٕ اص اٗي اشىبل ػزس آٍسدُ است ٍ جَاة دادُ است وِ سوي  ،هلوّبٕ سجَد استٗ ،ؼٌٖ آى اهش ولّٖ اص سجَد وِ ثِ ٗه
سجذُ ّن تحمّك پ٘ذا هٖوٌذ پس ثب تشن ٗه سجذٓ سَْ ،سوي هٌتفٖ ًوٖشَد .شبسح دٍ اشىبل گشفتِ .1 :اٗي جَاة هظٌف خشٍد اص هحلّ
ثحج هٖثبشذ چَى هظٌف دس وتبة «روشٕ» هخل هشَْس سوي سا هجوَع دٍ سجذُ لشاس دادُ ًِ «هلوّبٕ سجَد» پس اشىبل ثبل٘لت  .2اگوش
هلوّبٕ سجَد سوي ثبشذ ثبٗذ اػبفِ وشدى ٗه سجذُ ًوبص سا ثبؿل وٌذ چَى هلوبٕ سجَد اػبفِ شذُ است.
 .6ػجبست «ال حىن للَْ اإلهبم هغ حفظ الوأهَم ٍ ثبلؼىس» سا ثب روش هخبل ،تَػ٘ح دّ٘ذ.

282/1

هشاد اص سَْ دس ػجبست ،شه است؛ ٗؼٌٖ حىوٖ ً٘لت ثشإ شه اهبم جوبػت ثب خبؿش داشتي هأهَم شوبسٓ سوؼبت سا هخ ً اهبم شوه وٌوذ
وِ سِ سوؼت وٌذ وِ سِ سوؼت خَاًذُ ٗب چْبس سوؼت ٍ هأهَم هٖداًذ وِ چْبس سوؼت خَاًذُ دس اٌٗجب ثب روش تلج٘ح ٍ ٗب ثب تىج٘ش هخ ً ثوِ
اهبم ثفْوبًذ ٍ ثبلؼىس ٗؼٌٖ هأهَم شه وٌذ دس ػذد سوؼبت ٍ اهبم ػذد سوؼبت سا ثذاًذ دس اٗي طَست ثبص حىوٖ ثشإ شه هأهَم ً٘لت؛
ٗؼٌٖ ًوبص احت٘بؽ الصم ًوٖثبشذ.
* ٗشاػٖ فٖ المؼبء التشت٘ت ثحلت الفَات ٍ لَ جْل التشت٘ت سمؾ فٖ األجَد؛ ألىّ الٌبس فٖ سعٔ هوب لن ٗؼلوَا ٍ الستلضام فؼلِ ثتىشٗش
الفشائغ ػلٖ ٍجِ ٗحظلِ الحشد ٍ الؼلش الوٌف٘٘ي فٖ وخ٘ش هي هَاسدُ ٍ ،سَْلتِ فٖ ثؼغ ٗلتلضم اٗجبثِ فِ٘ إحذاث لَل حبلج 287– 286/1 .
ٍ .7جِ استذالل ثِ «الٌبس فٖ سعٔ هوّب لن ٗؼلوَا» ٍ ػجبست «سَْلتِ فٖ ثؼغ ٗلتلضم اٗجبثِ فِ٘ احذاث لَل حبلج» سا تَػ٘ح دّ٘ذ.
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ٗ .1ؼٌٖ هشدم ًلجت ثِ آًچِ وِ ًوٖ داًٌذ تىل٘فٖ ًذاسًذ ٍ فشع اٗي است وِ دس اٌٗجب ػلن ثِ تشت٘ت ٍجوَد ًوذاسد ثٌوبثشاٗي ًلوجت ثوِ آى
تىل٘فٖ ًخَاّذ ثَد  .2اٗي جَاة اص سؤال همذّس است ث٘بًش اٗي است وِ ٍجَة احشاص تشت٘ت ثِ ٍاسـٔ تىشاس وشدى فشائغ هَجت ػلش ٍ
حشد است ،اشىبل هٖ شَد :اٗي ػلش ٍ حشد دس ّوِ جب ً٘لت هخل جبٖٗ وِ فمؾ دٍ ًوبص لؼب ثبشذ ثٌبثشاٗي دس اٗي هَاسد هٖشَد حىن ثوِ
تىشٗش وشد ،جَاة اٗي است وِ اٗي تفظ٘ل خشق اجوبع هشوت ٍ اٗجبد لَل سَهٖ است وِ لبئلٖ ًذاسد.
* ال صوبٓ ػلٖ الووٌَع هي التظشّف فٖ أطل الوبل ششػبً ،وبلشاّي غ٘ش الوتوىّي هي فىِّ ٍ لَ ثج٘ؼًِ ٍ ،برس الظذقهٔ ثؼٌِ٘ هـلمبً أٍ هششٍؿبً ٍ إى
لن ٗحظل ششؿِ ػلٖ لَل ٍ ،الوَلَف ػلِ٘ ثبلٌسثٔ إلٖ األطل ،أهّب الٌتبد ف٘ضوّٖ ثششؿِ ،أٍ لْشاً وبلوسظَة ٍ الولوشٍق ٍ الوجحوَد إرا لون
ٗوىي تخل٘ظِ ٍ لَ ثجؼؼِ ،ف٘جت ف٘وب صاد ػلٖ الفذاء ،أٍ ثبالستؼبًٔ ٍ لَ ثظبلن ،أٍ لس٘جتِ ثؼ ل ،أٍ إسث لن ٗمجغ ٍ لَ ثَو٘لِ.

332/1

 .8اص هَاسد ػذم ٍجَة صوبت «ًبرس الظذقٔ ثؼٌِ٘ هـلمبً أٍ هششٍؿبً ٍ إى لن ٗحظل ششؿِ» ٍ ّن چٌ٘ي دٍ ػجبست «أهّب الٌتبد ف٘ضوّٖ ثشوشؿِ» ٍ
«ف٘جت ف٘وب صاد ػلٖ الفذاء» سا ثِ ؿَس وبهل تَػ٘ح دّ٘ذ.
 .1اگش ولٖ هبلش سا ًزس وشدُ ثبشذ ثش آى صوبت تؼلّك ًوٖگ٘شد ٍ فشلٖ ًوٖوٌذ اٗيوِ ًزسش هـلك ثَدُ ثبشذ ٗب هششٍؽ ثوِ تحموك اهوشٕ
ثَدُ ثبشذ ٍ دس طَست هششٍؽ ثَدى ،فشلٖ ًوٖوٌذ وِ ششؽ حبطل شذُ ثبشذ ٗب ًِ ٗ .2ؼٌٖ ًلجت ثِ اطل هَلَف ،صوبت تؼلك ًوٖگ٘وشد
ٍلٖ ًلجت ثِ حوشُ ٍ فَاٗذٕ وِ اص آى حبطل هٖشَد دس طَست جوغ ثَدى ششاٗؾ ٍجَة صوبت ،صوبت ثِ آى تؼلّك هٖگ٘شد ٗ .3ؼٌٖ اگوش
ثشإ سّبٖٗ هبلش هخ ً اص دست غبطت ،همذاسٕ اص آى سا ثِ غبطت ،فذِٗ داد تب ثم٘ٔ هبلش آصاد شَد صوبت ثِ ثم٘ٔ هبل تؼلك هٖگ٘شد.
 .9حىن هَاسد صٗش سا دس هبل ح ل هختلؾ ثِ حشام ثٌَٗل٘ذ.
أ .إرا ال ٗتوّ٘ض ٍ ال ٗؼلن طبحجِ ٍ ال لذسُ ثَجِ

369/1

ة .إرا توّ٘ض الحشام ٍ ػلن طبحجِ ٍ لَ فٖ جولٔ لَم هٌحظشٗي

د .لَ ػلن لذس الحشام وبلشثغ ٍ الخلج دٍى طبحجِ
أٍ .جت اخشاد خوسٔ

دٍ .جت اخشاجِ اجوغ طذقًٔ ال خولبً.

ة .الثذّ هِي التخلّض هٌِ ٍ لَ ثظلح
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