خرداد  ،49الف
کتاب :فقه 6پ 01
محذوده :مكاسة ،از الكالم في أحكام الخيار تا آخر کتاب
تستي
 .1لَ واى الخ٘اس ألجٌثّٖ ٍ هات . ......
أ .اًتمل الخ٘اس إلٖ ٍسحتِ هؽلماً 

ب .اًتمل الخ٘اس إلٖ الوتعالذٗي 

د .سمػ الخ٘اس 

د .اًتمل الخ٘اس الٖ ٍسحتِ هع تشاظٖ الوتعالذٗي 

 .2الوشاد هي التلف فٖ لاعذٓ «التلف فٖ صهي الخ٘اس هوّي ال خ٘اس لِ» تلف . .....
أ .الىلّ ٍلَ واى تآفٔ سواٍٗٔ 

ب .الثعط ٍلَ واى تآفٔ سواٍٗـّٔ 

د .الىلّ أٍ الثعط لَ واى تآفٔ سواٍٗـّٔ 

د .الىلّ لَ واى تآفٔ سواٍٗـّٔ 

 .3إرا اتتاع عٌ٘اً شخصًّ٘ٔ تخوي هؤجل . .....
أ .جاص ت٘عِ هي تاٗعِ تجٌس الخوي صائذاً علِ٘ أٍ هساٍٗاً 

ب .جاص ت٘عِ هي تاٗعِ إرا واى تغ٘ش جٌس الخوي 

د .ال ٗجَص ت٘عِ هي تاٗعِ هؽلماً 

د .ال ٗجَص ت٘عِ هي تاٗعِ إرا واى تجٌس الخوي 

 .4دفع الخوي الوؤجل لثل حلَل األجل . .....
أ .غ٘ش ٍاجة هؽلماً 

دٍ .اجة إى ؼَلة 

بٍ .اجة هؽلماً 

دٍ .اجة إى تثشع تذفع الوخوي 

تشریحي
* ادّعى فى الغٌ٘ٔ اإلجواع على إسث خ٘اسٕ الوجلس ٍ الششغ؛ ٍ استذلّ علِ٘ هع رله تؤًِّ حكّ للوّ٘ـ ف٘ـَسثل لهـاّش المـشوى ٍ صٗـذ عل٘ـِ االسـتذالل
تالٌثَىّ "ها تشن الوّ٘ هي حكّ فلَاسحِ"؛ ألَل ّزا االستذالل ٗتَلّف على أهشٗي أحذّوا وَى الخ٘اس حمّاً ال حىواً ششع٘اً  ٍ ...التوسّه تاإلجواع علـى
سمَؼِ تاإلسماغ ف٘ىشف عي وًَِ حمّاً ال حىواً هستغٌى عٌِ تم٘ام اإلجواع على ًفس الحىن .الخاًى وًَِ حمّاً لاتالً لالًتمال؛ ل٘صذق أًِّ هوّا تشن الوّ٘ ل ٍ
إحثات ّزا األهش أٗعاً تغ٘ش اإلجواع هشىل.
 .1فزق بيه «حك» ي «حكم» را بىًيسيد .يجه تًلّف استدالل به وبًىّ ،بز دي امز مذکًر چيست؟
* الوشَْس أىّ الوث٘ع ٗوله تالعمذ ٍ أحش الخ٘اس تضلضل الوله تسثة المذسٓ على سفع سثثِ فالخ٘اس حكّ لصاحثِ فى هله اٙخش ٍ ٗذلّ علِ٘ لفظ الخ٘ـاس فـى
لَلْن

الثّ٘عاى تالخ٘اس.

 .2چگًوه لفظ خيار در ريايت «الثّ٘عاى تالخ٘اس» بز لًل مشهًر داللت دارد؟ تًضيح دهيد.
* لال فٖ الذسٍس « لَ توادٕ األجل إلٖ ها ال ٗثمٖ إلِ٘ الوتثاٗعاى غالثاً وؤلف سٌٔ ففٖ الصحّٔ ًهشل هي ح٘ج خشٍد الخوي عي االًتفاع تِ ٍ هي األجل
الوعثَغ ٍ حلَلِ توَت الوشتشٕ ٍ َّ ألشب»ٍ .ها لشّتِ َّ األلشب ألىّ ها فٖ الزهّٔ ٍ -لَ واى هؤجّالً توا روش -هالٌ ٗصحّ االًتفاع تِ فٖ ح٘اتِ
تالوعاٍظٔ علِ٘ تغ٘ش الث٘ع تل ٍ تالث٘ع.
 .3أ .وظز شهيد ي دليل آن را تًضيح دهيد .ب .وظز مصىف در مسأله چيست؟
* لال فٖ المَاعذ لَ أحال هي علِ٘ ؼعام هي سلن تمثعِ علٖ هي لِ علِ٘ هخلِ هي سلن فاأللَٕ الىشأّ ٍ علٖ التحشٗن ٗثؽل؛ ألًِّ لثعِ عَظاً هي هالِ
ل ثل أى ٗمثعِ صاحثِ ٍ .أًىش جواعٔ هوّي تؤخش عي العالهٔ وَى ّزُ الوسؤلٔ هي هحلّ الخالف فٖ ت٘ع ها لن ٗمثط تٌاء علٖ أىّ الحَالٔ ل٘س

هعاٍظٔ

فعالً عي وًَْا ت٘عاً تل ّٖ است٘فاء.
 .4وظز ػالمه ي اشكال آن را تًضيح دهيد.
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* استذل لمَل الش٘خ المائل تتَلف الوله علٖ إًمعاء الخ٘اس توا دلّ علٖ وَى تلف الوث٘ع هي هال الثاٗع فٖ صهاى الخ٘اس ف٘ذلّ تعو٘ؤ لاعذٓ «وَى التلف
هي الواله» ألًِّ هماتل الخشاد علٖ وًَِ فٖ هله الثاٗع.
 .5يجه استدالل را تًضيح دهيد.
* رّة الوشَْس إلٖ أًِّ لَ تلف أحذ العَظ٘ي لثل لثعِ ٍ تعذ ت٘ع العَض اٙخش الومثَض اًفسخ الث٘ع األٍّل دٍى الخاًٖ ٍ استحك تذل العَض الوث٘ع حاً٘اً
علٖ هي تاعِ.
 .6فزع مذکًر ي حكم آن را تًضيح دهيد.
* ال ٗىفٖ فٖ الشّي التخل٘ٔ ٍلَ للٌا تىفاٗتِ فٖ الث٘ع ألىّ الث٘ع َٗجة استحماق الوث٘ع ف٘ىفٖ التوى٘ي هٌِ ٍ ٌّا ال استحماق تل المثط سثة فٖ االستحماق.
 .7تفايت مذکًر بيه رهه ي بيغ ي يجه آن را تًضيح دهيد.
* ٗختلف الوٌاغ فٖ المثط تاختالف هذسن العواى فئى استٌذ فِ٘ إلٖ الٌثَٕ «ولّ هث٘ع تلف لثل لثعِ فَْ هي هال تائعِ» فالوٌاغ فِ٘ حصَل الفعل هي
الوشتشٕ ٍ إى استٌذ إلٖ لَلِ

فٖ سٍاٗٔ عمثٔ تي خالذ «حتٖ ٗمثط الوتاع ٍ ٗخشجِ هي ت٘تِ» احتول فِ٘ اًاؼٔ الحىن تالتخل٘ٔل ف٘وىي حول الٌثَٕ علٖ

روش ها َّ هماسى غالثٖ للتخلّ٘ٔ ٍ احتول ٍسٍدُ هَسد الغالة هي هالصهٔ اإلخشاد للَصَل إلٖ الوشتشٕ تمشٌٗٔ ظاّش الٌثَٕ.
 .8أ .مىاط لبض را با تًجه به وبًی ي ريايت مذکًر تًضيح دهيد .ب .يجه جمغ بيه آن دي را بىًيسيد.
* لَ واى حشهاى اإلسث هي الوال لتعثذ ششعٖ والضٍجٔ تالٌسثٔ إلٖ العماس ففٖ حشهاًِ هي الخ٘اس تزله الوال هؽلماً أٍ عذم حشهاًِ وـزله ٍجـَُل حالخْـا
التفص٘ل ت٘ي وَى ها ٗحشم الَاسث عٌِ هٌتمالً إلٖ الو٘ أٍ عٌِ ف٘شث فٖ األٍّل.
 .9فزع مذکًر ي لًل سًم را تًضيح دهيد.
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