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نام کتاب :شرح لمعه (از الفصل الثالث فی کیفیه الصاله تا کتاب الصوم)

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)
تستي
 .1فصول اإلقامۀ . .....

232

أ

أ .سبعۀ عشر تنقص عن األذان ثالثۀ 

ب .ستّۀ عشر تنقص عن األذان أربعۀ 

ج .سبعۀ عشر یزید ثالثۀ 

د .ستۀ عشر یزید أربعۀ 

 .2العاجز عن الرکوع . .....

200-202

أ

أ .یؤمی للرکوع فإن عجز غَمّضَ عینیه 

ب .یُغَمِّضُ للرکوع فإن عجز یُؤمِ له 

ج .یتخیّر بین التغمیض و اإلیماء 

د .یتعیّن علیه التغمیض 

 .3یستحبّ أن یکون عدد الذکر فی الرکوع وتراً و عدّ الستّین علی الصادق

علیهالسالم

. .....

ج

222

أ .ینافیه لجواز الزیادۀ من غیر عدٍّ 

ب .ال ینافیه لعدم جواز الزیادۀ من غیر عدٍّ 

ج .ال ینافیه لبیان جواز المزدوج 

د .ینافیه لعدم بیان جواز المزدوج 

 .4یعتبر فی وجوب الخمس فی األرباح إخراج مؤونته و مؤونۀ عیاله مقتصداً فیها فان أسرف أوقتر . .....

أ

973

أ .حُسِب علیه مازاد و له ما نقص 

ب .لم یحسب علیه ما زاد و ال له ما نقص 

ج .حسب له ما نقص و لم یحسب علیه ما زاد

د .حُسِبَ علیه ما زاد و لم یحسب له ما نقص 

تشریحي
* التسبیح باألربع المشهورۀ أ ربعاً أو تسعاً أو عشراً أو اثنی عشر فلو شرع فی الزائد عن مرتبۀٍ ال یجب علیه البلوغ ألصالۀ عدم وجوب اإلکمال فینصرف
إلی کونه ذکر اهلل تعالی.
 .2أ .کیفیت «عشراً» چگونه است؟ ب .حکم زائد از مرتبۀ سابق چیست؟ چرا؟
باسقاط التکبیر من األولی و الثانیۀ و اثباته فی األخیرۀ ب .واجب نیست .به دلیل اصالۀ عدم وجوب اکمال و تبدیل به ذکراهلل استحبابی می-
شود.

* یستحبُّ النظر قائماً إلی مسجده بغیر تحدیق بل خاشعاً به و راکعاً إلی ما بین رجلیه و ساجداً إلی طرف أنفه و متشهّداً إلی حِجره و وضعُ الیدین قائماً
علی فخذیه بحذاء رکبتیه مضمومۀ األصابع و منها اإلبهام و راکعاً علی عینَی رکبتیه ،األصابع و اإلبهام مبسوطۀ و ساجداً بحذاء اُذُنیه.
 .2کیفیت «نظر» و «وضع الیدین» در حالت قیام و رکوع را بنویسید.
نظر به محل سجده با خشوع
أ .در حالت قیام
ب .در حالت رکوع

بر روی ران و بحذاء دو کاسه زانو
نظر بین دو پا باشد
روی دو کاسه زانو در حالی که تمام انگشتهایش باز باشد.
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* ال تبطل الصلوۀ فی مواضع کثیرۀ بزیادۀ الرکن سهواً کالنیّۀ فإنّ زیادتها مؤکّدۀ لنیابۀ اإلستدامۀ الحکمیّۀ عنها تخفیفاً فإذا حصلت کان أولی و هی مع
التکبیر فیما لو تبیّن للمحتاط الحاجۀ إلیه أو سلّم علی نقص و شرع فی صلوۀ اُخری قبل فعل المنافی مطلقاً.
 .9أ .عبارت «فإنّ زیادتها  »...تعلیل چه مطلبی است؟ توضیح دهید .ب .مقصود از «مطلقاً» چیست؟
أ« .فإنّ زیادتها  »...تعلیل عدم بطالن نماز در فرض زیادت سهوی نیّت است .توضیح :شارع مقدس استدامۀ حکمی نیّت را از باب تخفیف
جایگزین استدامۀ حقیقی نموده است .حال اگر مصلّی ،سهواً نیت را در اثناء نماز زیاد کند در واقع منوبعنه را اتیان کرده که به طریق
اولی صحیح خواهد بود ب .یعنی هر نوع منافی که باشد چه منافی که با قید عمد منافی است و چه منافی که ال بشرط است و حتّی از
روی سهو هم منافی است.
* یحرم السفر إلی المسافۀ أو الموجب لتفویتها بعد الزوال علی المکلّف بصالۀ الجمعۀ اختیاراً لتفویته الواجب و إن أمکن إقامتها فی طریقۀ ألنّ تجویزه علی
تقدیره دوریٌّ.
 .4أ .دلیل تحریم سفر در فرض فوق چیست؟ ب .دور را توضیح دهید.
أ .سفر ،موجب تفویت واجب است ب .دور پیش میآید؛ ألنه مع جواز اقامۀ الجمعۀ فی السفر یصیر سفره مباحاً و عند ذلک یجب القصر فاذا وجب
القصر و سقطت الجمعۀ إذا سقطت الجمعۀ حرم السفر.
* لو لم یعلم بالسبب و ال استوعب اإلحتراق للقرص فال قضاء و إن ثبت بعد ذلک وقوعه بالبیّنۀ .و قیل :یحب القضاء مطلقاً.
 .3أ .با توجه به عبارت ،در چه فرضی قضای نماز آیات واجب نیست؟ ب .منظور از «مطلقاً» چیست؟
أ .اگر به گرفتگی قرص آگاه نباشد یا تمام قرص نگرفته باشد؛ قضا واجب نیست.
ب .مطلقاً :سواء استوعب اإلحتراق للقرص أم ال.
 .2به نظر شهید ثانی ،حکم لزوم یا عدم لزوم قضاء و سجدۀ سهو در نسیان موارد زیر چیست؟
أ .السجدۀ الواحدۀ :قضا دارد و سجده سهو
ب .التشهد أجمع :قضا و سجده سهو دارد
ج .الصلوۀ علی النبیّ خاصّۀً :قضا ندارد
د .أحد التشهّدین فی التشهد :قضا در آن قوی است و سجده سهو دارد.

* قیل فی الشک بین االثنتین و الثالث :إن ذهب الوهم إلی االثنتین بنی علیه و تشهّد فی کلّ رکعۀ تبقی علیه أی بعدها أمّا علی الثانیۀ فظاهرٌ و أمّا علی
الثالثۀ فلجواز آن تکون رابعۀ بأن تکون صالته عند شکه ثالثاً و علی الرابعۀ ظاهرٌ.
 .7أ .فرع مذکور را بیان کنید .ب .وجه تشهّد بعد از رکعت سوم چیست؟
أ .در شک  2و 9ظن (وهم) او به رکعت دوم برود ،بنابر دو میگذارد و در هر یک از دو رکعتی که باقی است تشهد میخواند.
ب .جهت خواندن تشهد بعد از رکعت سوم ،این است که احتمال دارد در واقع رکعت چهارم باشد چون ممکن است در موقع شک در
واقع سه رکعت بوده است.
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* ال تصحّ الجماعۀ مع جسم حائل بین اإلمام و المأموم یمنع المشاهدۀ أجمع فی سائر األحوال لإلمام أو مَن یشاهده من المأمومین و لو بوسائط منهم ،فلو
شاهد بعضه فی بعضها کفی.
 .8أ .عبارت اشاره به کدامیک از شرایط نماز جماعت دارد؟ ب .منظور از «فلو شاهد  »...چیست؟
أ .بین امام و مأموم نباید جسمی حائل شود که مانع دیدن امام در تمام حاالت باشد یا مانع دیدن مأمومی شود که امام را میبیند.
ب .اگر مأموم ،برخی از اعضای امام را در برخی حاالت ببیند ،کافی است.
* نصاب الذهب األول عشرون دیناراً ثمّ أربعۀ دنانیر فال شیء فیما دون أربعۀ بعدها و نصاب الفضّۀ األوّل مائتا درهم ثمّ أربعون درهماً بالغاً ما بلغ و
المُخرَج فی النقدین ربع العشر.
 .3أ .نصابهای طال و فضّه را نام ببرید .ب .با توجه به عبارت «المُخرَج فی  »...از  20مثقال طال و  40درهم ،چقدر زکات اخراج میشود؟
أ .طال

نصاب اول 20 :دینار.

نصاب اول 200 :درهم

فضه

نصاب دوم :هر  4دینار.
ب .از  20مثقال

نصف مثقال

نصاب دوم 40 :درهم
از  40درهم

3

 2درهم.
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