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شرح لمعه ،جلذ دوم ،از کتاب الحذود الفصل الخامس تا پایان کتاب الذیات

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:
د

 .1تشإ اجشإ حکن سشلت کذام ٗک اص هَاسد صٗش ،ضشط ً٘ست؟

342/341

أ .کَى الساسق تالغاً عالالً هختاساً 

ب .کَى هال الوسشٍق غ٘ش هأکَل فٖ عام سٌت 

ج .کَى السشلٔ هي غ٘ش هال ٍلذُ ٍ ال هال س٘ذُ 

د .کَى الساسق تػ٘شاً 

 . 2چگًَِ سشلت ثاتت هٖضَد؟
2

357

د

أ .تطْادٓ عذل ٍاحذ اٍ االلشاس هشٓ ٍاحذٓ 

ب .فمظ تطْادٓ عذل٘ي 

ج .تطْادٓ عذل ٍاحذ أٍ االلشاس هشّت٘ي 

د .تطْادٓ عذل٘ي اٍ االلشاس هشّت٘ي 

 .3لَ تبة الوحبسة لجل المذسٓ علِ٘ . ...
أ .سمظ الحذ 

363

أ

ب .سمظ المتل فمظ 

ج .سمظ المتل ٍ المغع دٍى الٌفٖ 

 .4لَ ثٌَّذَ غ٘شُ حتٖ رّت عملِ ٍ رٌٖ علٖ الوتٌبٍل ثسججِ ش٘ئبً . ...

أ

د .لَ ٗسمظ هٌِ ضٖء هي الحذ

372/4

أ .ضوي هب رٌبُ ٍ ٗعضّس علٖ فعلِ الوحشم 

ة .ضوي هب رٌبُ ٍ ال ٗعضّس علٖ الفعل الحشام 

د .لن ٗضوي هب رٌبُ ٍ لکي ٗعضّس علٖ الفعل الحشام 

د .ال شٖء علِ٘ ٍ لکي ٗزت علِ٘ التَثٔ هي الحشام 

سؤاالت تشريحي:
351

 .1ضاتظ دس حِشص دس تاب سشلت سا ًَضتِ ،هطخع کٌ٘ذ ج٘ة لثاس جضء حشص است ٗا ًِ؟ (ًظش هػٌف)

ٗشجع الٖ العشف ٍ ضاتغِ ها کاى هوٌَعاً تغَلَك اٍ لفل اٍ دفي فٖ العوشاى (اٍ کاى هشاعٖ تالٌظش علٖ لَل) .ج٘ة لثاس ،اگرش دس تراعي تاضرذ
حشص است ٍلٖ اگش دس ظاّش تاضذ حشص ً٘ست.
 .2أ .حکن «الوشئٔ الوشتذٓ» چ٘ست؟ ب .آٗا دس آى فشلٖ ت٘ي استذاد فغشٕ ٍ هلّٖ ّست؟

389

أ .الوشأٓ ال تمتل ٍ إى کبًت سدّتْب عي فطشٓ ثل تحجس دائوبً ٍ تضشة أٍلبت الصلَات ثحست هب ٗشاُ الحبکن ٍ تستعول فٖ الحجس فٖ أسوَء االعووبل ٍ
تلجس أخشّ الخ٘بة ٍ تطعن أرشت الطعبم الٖ آى تتَة أٍ توَت ة .خ٘ش.
* لَ أکشِّ علٖ المتل فالمػاظ علٖ الوثاضش دٍى اٙهش ٍ ،لکي ٗحثس اٙهش حتّٖ ٗوَت ٍ .لَ أکشُ الػثّٖ غ٘ش الووّ٘ض أٍ الوجٌرَى فالمػراظ
علٖ هکشّْوا.

404

 .3چشا دس اکشاُ عالل تالغ تِ لتل ،لػاظ تش هثاضش است ٍلٖ دس اکشاُ غثٖ غ٘ش هوّ٘ض ٍ هجٌَى ،لػاظ تش هکشُِ است؟
دس اکشاُ عالل تالغ تِ لتل ،خَد عالل تالغ کِ هثاضش است لػاظ هٖضَد صٗشا اٍ لاتل است عوذاً ٍ ظلواً ٍ دس تاب لتل حکن اکشاُ تحمك پ٘ذا
ًوٖ کٌذ ٍ .اهّا اگش کسٖ غثّٖ غ٘ش هوّ٘ض ٍ ٗا هجٌَى سا هجثَس کٌذ تش لتل کسٖ اٌٗجا غثّٖ ٍ هجٌَى ضع٘ف ّستٌذ ٍ کاٙلٔ حساب هٖضًَذ.
 .4حکن دِٗ ٍ لػاظ دس هَاسد صٗش چگًَِ است؟

425-424/4

أ .لَ لتل الکافش هثلِ ثن أسلن الماتل ٍ کاى الومتَل ره٘اً
أ .الذٗٔ علٖ المبتل ال غ٘ش

ةٗ .متل الزهٖ ثبلوشتذ

ب .لَ لتل الزهٖ الوشتذ

ج .لَ لتل الَالذ اتٌِ

د .ال ٗمتل الَالذ ثبثٌِ ٍ لکي علِ٘ الذٗٔ لغ٘شُ هي الَاسث

1

د .لَ لتل االم اتٌْا
دٗ .متل االم ثَلذُ.
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* ٍ لَ ألشّ ٍاحذٌ ثمتلِ عوذاً ٍ ،آخش ثمتلِ خطأً تخّ٘ش الَلّٖ فٖ تصذٗك هي شبء هٌْوب ٍ ،إلضاهِ ثوَرت رٌبٗتِ؛ ألىّ کلّ ٍاحذ هي اإللشاسٗي سجت هستملّ فوٖ
423

اٗزبة همتضبُ علٖ الومشّ ثِ ٍ .لوّب لن ٗوکي الزوع تخّ٘ش الَلّٖ ٍ إى رْل الحبل کغ٘شُ ٍ ،ل٘س علٖ اٙخش سج٘ل.
 .5عجبست سا تَض٘ح دّ٘ذ.

اگش ضخػٖ تِ لتل عوذ کسٖ الشاس کٌذ ٍ ضخع دٗگشٕ ت ِ لتل خغأ آى همتَل الشاس کشد ٍلّٖ همتَل هخّ٘ش است دس تػذٗك ّش کذام ٍ هلضم
هٖکٌذ همشّ سا تِ همتضإ الشاسش کِ دس لتل عوذ ،لػاظ ٍ تذل لػاظ است ٍ دس لتل خغأ دِٗ است ًِ لػاظ ٍ .دل٘ل تخ٘٘ش اٗي اسرت
کِ ّش ٗکٖ اص الشاسٗي سثة هستمل است دس اٗجاب همتضإ الشاس تش علِ٘ کسٖ کِ همشّ تِ لتل است ٍ جوع ّن هوکي ً٘ست صٗشا ًورٖضرَد
دس ٗک همتَل ،دٍ لتل ٍالع ضَد فلزا هخ٘ش هٖ ضَد ٍلّٖ همتَل اگش چِ ٍالع سا ًذاًذ ٍ ّش کذام سا کِ اخت٘راس کرشد تاٗرذ اص دٗگرشٕ دسرت
تشداسد.
* ٍ ٗزَص التَک٘ل فٖ است٘فبئِ (إٔ المصبص) ،فلَ عضلِ الوَکّل ٍ التضّ الَک٘ل ٍ لوّب ٗعلن ثبلعضل فال شٖء علِ٘ هي لصبص ٍ ال دٗٔ؛ ألىّ الَک٘ل ال ٌٗعضل
إلّب هع علوِ ثبلعضل ،فَلع است٘فبئِ هَلعِ .أهّب لَ عفٖ الوَکّل فبستَفٖ الَک٘ل ثعذُ لجل العلن . ...

452

 .6أ .دل٘ل عذم ثثَت لػاظ ٍ دِٗ تش ٍک٘ل سا تَض٘ح دّ٘ذ .ب .اگش هَکّل ،جاًٖ سا عفَ کشدُ تاضذ ٍ ٍک٘ل لثل اص علن تِ عضل ،لػاظ کٌذ
حکن چ٘ست؟ چشا؟
أ .صٗشا ٍک٘ل هٌعضل ًوٖضَد هگش تعذ اص علن ٍک٘ل تِ عضل ضذى ٍ حال اٗي کِ دس ها ًحي فِ٘ ٍک٘ل دس حال است٘فاء لػاظ اص عرضل هَکّرل
هغلع ًطذُ تَد ،فلزا است٘فاء لػاظ دس جاٗگاُ اغلٖ خَدش ٍالع ضذُ است .ب .لػاظ ًوٖضَد ٍلٖ تاٗذ دِٗ سا تذّذ چَى اص ٗک عشف
هثاضشت دس لتل داضتِ ٍ اص عشف دٗگش ٍکالتص تِ ٍاسغٔ عفَ هَکّل تاعل ضذُ است.
*الشاثعٔ :سٍٕ عجذاهلل ثي طلحٔ عي أثٖ عجذاهلل

(علیه السهم)

فٖ لضّ روع ح٘بثبً ٍ ٍطئ اهشأٓ ٍ لتل ٍلذّب ،فمتلتِ الوشأٓ« :أًِّ ّذس» ٍ ،فٖ هبلِ أسثعٔ آالف دسّون
471

ثْب عَضبً عي الجضعٗ ٍ ،ضوي هَالِ٘ ٍ ٍسحتِ دٗٔ الغالم الّزٕ لتلِ.

 .7أ .هٌظَس اص «أًِّ ّذس» ٍ دل٘ل آى سا تٌَٗس٘ذ .ب .چشا تا اٗي کِ «لتل ٍلذ» عوذٕ تَدُ است ٍلٖ تشإ آى دِٗ لحاػ ضذُ است؟
أ .إٔ دهِ تاعل ال عَؼ لِ؛ ألًِّ هحاسب ٗمتل إرا لن ٌٗذفع إلّا تِ ب .لفَات هحل المػاظ (چَى لاترل کطرتِ ضرذُ ٍ دٗگرش جراٖٗ ترشإ
لػاظ ً٘ست).
* (ٍ هي ال ٍلّٖ لِ فبلحبکن ٍلِّ٘ ٗمتضّ لِ هي الوتعوّذ ٍ ل٘ل :ل٘س لِ العفَ عي المصبص ٍ ال الذٗٔ) لصح٘حٔ أثٖ ٍلّبد عي الصبدق
ل٘س لِ ٍلّٖ إلّب اإلهبم؟ :اًِّ ل٘س لإلهبم
المصبص ٍ الذٗٔ.

(علیه السهم)

(علیه السهم)

فٖ الشرل ٗمتول ٍ

أى ٗعفَ ٍ لِ أى ٗمتل ٍ ٗأخز الذٗٔٗ َّ ٍ ،تٌبٍل العوذ ٍ الخطأ ٍ ٗظْش هي الوصٌّف الو٘ل الٖ رَاص عفَُ عي

537-536

 .8أ .عثاست «َّ ٗتٌاٍل العوذ ٍ الخغأ» ٗعٌٖ چِ؟ ب .دل٘ل «تٌاٍل» چ٘ست؟
أٗ .عٌٖ لَل اهام ّن ضاهل لتل عوذ ٍ ّن ضاهل لتل سَْٕ هٖضَد ٍ اٗي اص عثاست «لِ أى ٗمتل ٍ ٗأخز الذٗٔ» استفادُ هٖضَد ب .چرَى «أى
ٗمتل» هشتَط تِ لتل عوذ ٍ «ٗأخز الذٗٔ» هشتَط تِ لتل سَْٕ است.
* الخبلج :فٖ الکفّبسٓ الالصهٔ للمبتل ثسجت المتل هطلمبً ٍ ،لذ تمذّهت فٖ کتبثْب ٍ ،أًّْب کج٘شٓ هشتّجٔ فٖ الخطأ ٍ شجِْ ٍ ،کفّبسٓ روع فٖ العوذ ٍ ال تزت هوع
التسج٘ت.

550

 .9أ .هشاد اص «هغلماً» ٍ «کث٘شٓ هشتّجٔ» چ٘ست؟ ب .آٗا دس کفاسٓ هزکَس ،فشلٖ ت٘ي هسلواى ٗا کافش تَدى همتَل ّست؟ ج .تشإ «تسرث٘ة» هثرالٖ
تضً٘ذ.
أ .هغلماً :إٔ عوذاً کاى أٍ شجْٔ أٍ خغأ .کج٘شٓ هشتجٔ :آصاد کشدى تٌذُ ٍ دس غَست عذم اهکاى ،دٍ هاُ سٍصُ ٍ دس غَست عرذم اهکراى اععرام
ست٘ي ب .تشإ کافش همتَل ثاتت ً٘ست ج .کوي عشح حجشاً فعثش تِ اًساى فوات.
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