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شرح لمعه (از الفصل السادس تا کتاب المتاجر)

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
تستي
 .1کفارة صید النعامة . .....

452

أ

أ .بدنة و هی من اإلبل االنثی التی کمل سنّها خمس سنین 

ب .بکرة و هی من اإلبل االنثی التی کمل سنّها خمس سنین 

ج .بدنة و هی الفتیة منها بنت المخاض فصاعداً مع صدق اسم الفتی 

د .بکرة و هی الفتیة منها بنت المخاض فصاعداً مع صدق اسم الفتی 

 .4کفارۀ کدامیک از موارد زیر مرتبه است؟ ب
أ .ظهار ـ کفاره ماه رمضان 
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ب .ظهار ـ قتل خطأ 

ج .قتل خطأ ـ کفاره ماه رمضان 

 .3القضا ای الحکم بین الناس  .....فی حق الصالحین له مع عدم حضور اإلمامعلیهالسالم .ب
ب .واجب کفایة 

أ .مستحب عیناً 

د .تخلف عهد ـ قتل خطأ 

11

ج .مستحب کفایة 

د .واجب عیناً 

 .2هر دعوایی که با یک شاهد مرد و دو شاهد زن قابل اثبات باشد ،با یک شاهد مرد و انضمام  .....نیز اثبات میشود .ب
أ .فقط دو قسم در مانند قرض 

ب .یک قسم در مانند قرض

ج .یک قسم در خلع مطلقا 

د .فقط دو قسم در خلع مطلقا 

89

تشریحي
* لو نفّر حمام الحرم و عاد إلی محلّه فشاة عن الجمیع و إال یَعُد فعن کل واحدٍ شاة و لو کان المنفر واحدة ففی وجوب الشاة مع عودها و عدمه تساوی
الحالتین و هو بعید.

ج323/4

 .1حکم مذکور در عبارت و إشکال آن را بیان کنید.
اگر شخصی کبوتر حرم را براند اگر برگردند یک شاة از طرف همه و اگر بر نگردند به ازای هر کبوتر باید یک شاۀ بدهد.
اشکال :اگر کبوتر نفر شده یک عدد باشد حکم حالت عود وعدم عود آن مساوی می شود و هو بعید.
* تعلیق الیمین علی مشیئة الغیر یحبسها علی مشیئته إن ع لّق عقدها علیه فلو جهل الشرط لم ینعقد ولو أوقف حلّها علیه انعقدت ما لم یشأ حلّها فال تبطل
إالّ بعلم الشرط وکذا فی جانب النفی کقوله ال أفعل إن شاء زید أو إالّ أن یشاء فیتوقّف انتفاءه علی مشیئته فی األوّل وینتفی بدونها فی الثانی.

16

 .4با توجه به عبارت ،حکم چهار صورت «تعلیق یمین بر مشیت غیر» را همراه با حکم آنها بیان کنید.
أ .انعقاد قسم را متوقف بر مشیت او خواهد کرد؛ مانند اینکه بگوید «ألفعلنّ إن شاء زید» که حکمش این است که اگر زید بخواهد ،قسم
منعقد میشود و در صورتی که شرط مجهول باشد ،منعقد نخواهد شد.
ب  .منحلّ شدن قسم را معلّق بر خواست غیر کند؛ مانند اینکه بگوید «ألفعلنّ کذا إالّ أن یشاء زید» و تنها در صورتی که علم داشته باشیم
غیر انحاللش را خواسته منحل خواهد شد .ج .انتفاء قسم معلّق بر مشیّت غیر شده است .حکم :یتوقف انتفائه علی مشیئته .د .انتفاء قسم
معلّق به عدم مشیّت غیر شده است .حکم :ینتفی بدون المشیئة.
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* الیجوز الفرار من الحرب إذا کان العدو ضعفاً للمسلم المأمور بالثبات أو أقل إالّ لمتحرّف لقتال أو متحیّزٍ إلی فئةِ علی وجه الیخرج عن کونه مقاتال عادةً.
ج381/4
 .3حکم مذکور در عبارت و دو استثنای مذکور را توضیح دهید.
حکم :اگر دشمن دو برابر و بیشتر از مسلمانها باشند ،مسلمان حق فرار ندارد.
 .1المتحرّف :المنتقل إلی حالة اسهل من حالته التی هو علیها.
 .4متحیّز :اضافه شود به گروهی که بتواند از آنها کمک بگیرد به شرطی که خیلی دور نباشند که عرفاً از اسم مقاتل خارج شود.
* وجوب األمر بالمعروف علی الکفایة ألنّ الغرض شرعاً وقوع المعروف فإذا حصل ارتفع و االستدالل علی کونه عینیّاً بالعمومات غیر کاف للتوفیق و إنّما
تختلف فائدة القولین فی وجوب قیام الکل به قبل حصول الغرض و إن قام به من فیه الکفایة و عدمه.

ج213/4

 .2أ .دلیل وجوب کفایی امر به معروف چیست؟ ب .ثمره واجب کفایی یا عینی بودن امر به معروف و مراد از «للتوفیق» را بیان کنید.
 .1غرض از امر به معروف وقوع معروف است و وقتی حاصل شد ـ از طرف هرکسی باشد ـ امر به آن ساقط میشود.
 .2علی القول الکفایی یسقط بقیام البعض سقوطاً مراعاً حتی حصول الغرض و علی القول بالعینی فالیسقط بقیام البعض و لو مراعاً.
* ومع العجز عن العتق یصوم شهرین متتابعین ولو ابتدأ من اثنائه أکمل ما بقی منه ثالثین و أجزأه الهاللی فی الثانی و لو اقتصر هنا علی شهر و یوم تعیّن
العددی فیهما.

ج41/3

 .5در صورتی که مکلف ،روزه کفاره را از اثناء ماه شروع کند حکم او چیست؟ (دو فرع مذکور در عبارت را بیان کنید).
 .1بعد از آنکه ماه دوم را روزه گرفت (قمری حساب کند کافی است) باقی مانده ماه اوّل را باید عددی تکمیل کند (سی روزه).
 .4اگر در فرض مذکور ،بخواهد یک ماه و یک روز را روزه بگیرد و بقیه را بعداً بگیرد ،در این صورت باید هر دو ماه را عددی ( 33روزه)
حساب نماید.
* األقرب احتیاج النذر إلی اللفظ فالیکفی النیة فی انعقاده و إن استحب الوفاء به النّه من قبیل االسباب واالصل فیه اللفظ و النه فی األصل وعد بشرط او
بدونه و الوعد لفظی و االصل عدم النقل.

ج 22/3

 .1دلیل لزوم لفظ در نذر چیست؟ منظور از «األصل عدم النقل» در اینجا چیست؟
أ .1 .نذر از قبیل اسباب (عقود و ایقاعات) است و اصل در اسباب وجود لفظ است .4 .نذر در لغت وعده دادن است و وعده نیز امری
است که با لفظ تحقق مییابد .ب .اصل عدم نقل است یعنی لفظ نذر به معنی لغوی خود باقی است و لفظ (صیغه) در آن شرط است.
 .3اقسام جهاد را توضیح دهید.
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چهار قسم . 1 :جهاد ابتدایی با مشرکین جهت دعوت آنها به اسالم . 4 .جهاد دفاعی با کفاری که جهت استیالء بر بالد مسلمین و گرفتن
اموال آنها هجوم میآورند .3 .جهاد با کسانی که علیه امام معصومعلیه السالم شورش میکنند که به «بغات» معروف هستند .4 .جهاد با کسی که
میخواهد نفس محترمهای را به ناحق بکشد یا به حریمی تجاوز و یا اموالی را بگیرد.

* شرط الشاهد البلوغ إلّا فی الشهادة علی الجراح ما لم یبلغ النفس بشرط بلوغ العشر و ان یجتمعوا علی مباح و أن ال یتفرّقوا بعد الفعل المشهود به إلی أن
یؤدّوا الشهادة.

ج 145/3

 .9با توجه به عبارت ،موردی را که شرط بلوغ در شاهد معتبر نیست همراه دلیلش بیان کنید.
2
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در شهادت دادن بر جراحت ،بلوغ شرط نیست .سه شرط .1:شهود نابالغ ده سال داشته باشند .4 .برای (بازی) مباحی دور هم جمع شده
باشند .3 .پس از وقوع امری که شاهد آن بودهاند تا وقتی که بر آن شهادت میدهند پراکنده نشده باشند.
* الیشترط فی الوقف القبول مطلقا النّه ازالة ملک فیکفی فیه اإلیجاب کالعتق و قیل یشترط إن کان الوقف علی من یمکن فی حقه القبول للشک فی تمام
السبب بدونه فیستصحب.

ج161-5/3

 .8دو قول مذکور در شرط بودن قبول در وقف را به همرام ادله بیان کنید.
 .1شرط نیست مطلقا ،زیرا وقف خارج ساختن مال از ملکیت واقف است و برای این کار ایجاب ،بدون گفتن صیغه قبول کفایت می کند
همانند عتق . 4 .اگر وقف برای کسی است که قبول کردن در حق او ممکن است ،قبول شرط است زیرا شک داریم که آیا ایجاب بدون
قبول سبب تام برای انتقال ملکیت میشود یا نه؟ بنابر این بقاء ملکیت واقف استصحاب می شود.
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