خرداد  ،49الف
کتاب :فقه 1پ 7
محذوده :مكاسب ،از اول المسأله التاسعه تا اول النوع الخامس مما يحرم التكسب به
تستي
 .1ػلٖ سؤٕ الوظٌف ،الغٌبء . .....
ؤ .حشام هطلمبً 

ة .حشام إلّب الحذاء 

ج .حالل فٖ األػشاس هطلمبً 

د .حالل فٖ األػشاس إرا لن ٗكتٌف ثْب هحشّم آخش 

 .2الوشاد ثبلوتجبّش ثبلفسك هي تجبّش ثبلمج٘ح . .....
ؤٍ .إى لن ٗكي ثؼٌَاى ؤًِّ لج٘ح 

جٍ .إى لن ٗؼلن ثمجحِ 

ة .ثؼٌَاى ؤًِّ لج٘ح 

دٍ .لَ هغ إظْبس هحول لِ 

 .3الشٖء الومَل إى لن ٗكي ًمظبً فزکش الشخض حٌ٘ئزٍ . .....
ؤ .غ٘جٔ هطلمبً 

ة .ل٘س ثغ٘جٔ هطلمبً 

ج .غ٘جٔ إى اػتمذ الومَل فِ٘ کًَِ ًمظبً ػلِ٘ 

د .ل٘س ثغ٘جٔ إلّب هغ اػتمبد المبئل ثكًَِ ًمظبً ػلِ٘ 

 .4الٌسجٔ ث٘ي الستّ ٍ الغ٘جٔ تكَى . .....
ؤ .ػوَهبً هي ٍجِ 

ج .التسبٍٕ 

ة .ػوَهبً هطلمبً 

د .التجبٗي 

تشريحي
* تحشم الشؼجزٓ لَ ػول ثشْبدٓ الوجلسٖ ثكًَْب هي السحش ،لكي الظبّش استٌبدّب إلٖ اجتْبدُ هغ هؼبسضتِ ثوب تمذّم هي الفخش هي إخشاج ػلوٖ الخَاصّ
ٍالح٘ل هي السحش فْزُ شْبدٓ ػلٖ ػذم ػوَم لفظ السحش ٍ .تمذٗن شْبدٓ اإلثجبت ال ٗجشٕ فٖ ّزا الوَضغ ألىّ الظبّش استٌبد الوثجت٘ي إلٖ االستؼوبل

ٍالٌبف٘ي إلٖ االطالع ػلٖ کَى االستؼوبل هجبصاً للوٌبسجٔ.
 .1عبارت «تمذٗن شْبدٓ اإلثجبت  ...هجبصاً للوٌبسجٔ» را تًضيح دَيد.
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اّلل  »...ػلى حشهٔ الغٌبء ثٌبءً ػلى ؤًِّ هي إضبفٔ الظفٔ إلى الوَطَف ف٘ختضّ الغٌبء
يث ِلي ِضل عن سبيل ِ
* ال تذلّ آٗٔ« :و ِمن الناس من يشَتي َلو ِد ِ
ِ

ِ

ِ ِ

الوحشّم ثوب کبى هشتوالً ػلى الكالم الجبطل فال تذلّ ػلى حشهٔ ًفس الك٘ف٘ٔ ٍلَ لن ٗكي فى کالم ثبطل.
 .2صفت ي مًصًف را تعييه ومًدٌ ،يجٍ عدم داللت آيٍ را بز حزمت غىاء بيان كىيد.
* ٗوكي الجوغ ث٘ي ًجَّٕ «إىّ کفّبسٓ االغت٘بة ؤى تستغفش لوي اغتجتِ کُلّوب رکشتِ» ٍ ث٘ي ًجَّٕ «هي کبًت ألخِ٘ ػٌذُ هظلؤ فى ػشع ؤٍ هبل فل٘ستحللْب
هي لجل ؤى ٗإتى َٗم ل٘س ٌّبن دسّن ٍ ال دٌٗبس» ثحول االستغفبس لِ ػلى هي لن ٗجلغ غ٘جتِ الوغتبة ،فٌ٘جغى لِ االلتظبس ػلى الذػبء ٍ االستغفبس؛ ألىّ فى
هحبلّتِ إثبسًٓ للفتٌٔ ٍ ،جلجبً للضغبئي ٍ .فى حكن هي لن ٗجلغِ هي لن ٗمذس ػلى الَطَل إلِ٘ لوَت ؤٍ غ٘جٔ ٍ حول الوحبلّٔ ػلى هي ٗوكي التَطّل إلِ٘ هغ
ثلَغِ الغ٘جٔ.
 .3يجٍ جمع بيه دي وبًى را تًضيح دَيد.
* فٖ طذق الموبس ػلٖ اللؼت ثأٙت الموبس هي دٍى سّي ًظش ٍ .هجشّد االستؼوبل ال َٗجت إجشاء ؤحكبم الوطلمبت ٍلَ هغ الجٌبء ػلى ؤطبلٔ الحم٘مٔ فى
االستؼوبل لمَّٓ اًظشافْب إلى الغبلت هي ٍجَد الشّي فى اللؼت ثْب.
 .4أ .يجٍ وظز در صدق قمار چيست؟ ب .عبارت «لمَّٓ اًظشافْب» دليل بز چيست؟ مدعا ي دليل را تًضيح دَيد.
* ػي ػلّٖ

لبل « :ال ٗظلح هي الكزة جذّ ٍ ال ّضل ٍ الٗؼذىّ ؤحذکن طجِّ٘ ثنّ ال ٗفٖ لِ ؤىّ الكزة ْٗذٕ إلٖ الفجَس» فِ٘ إشؼبس ثإىّ هجشّد الكزة ل٘س

فجَساً ٍ .لَلِ «ال ٗؼذىّ ؤحذکن  »...الثذّ ؤى ٗشاد ثِ الٌْٖ ػي الَػذ هغ إضوبس ػذم الَفبء ثل الظبّش ػذم کًَِ کزثبً حم٘م٘بً ٍؤىّ إطالق الكزة ػلِ٘ فٖ
الشٍاٗٔ لكًَِ فٖ حكوِ هي ح٘ث الحشهٔ ؤٍ ألىّ الَػذ هستلضم لألخجبس ثَلَع الفؼل.
 .5أ .ريايت ،چگًوٍ اشعار دارد كٍ مجزّد كذب ،فجًر ويست؟ ب .عبارت «ٍ ؤىّ إطالق الكزة  »...را تًضيح دَيد.
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* لبل فٖ الششاٗغ ثؼذ الحكن ثجَاص الذخَل فٖ الَالٗٔ دفؼبً للضشس ال٘س٘ش هغ الكشأّ ٍ الكث٘ش ثذًٍْب :إرا ؤکشِّ الجبئش ػلٖ الَالٗٔ جبص لِ الذخَل ٍ
الؼول ثوب ٗإهشُ هغ ػذم المذسٓ ػلٖ التفظّٖ هٌِ.
 .6أ .صًرت كزاَت ي عدم كزاَت قبًل ياليت را بىًيسيد .ب .قيد «هغ ػذم المذسٓ ػلٖ التفظٖ هٌِ» اشارٌ بٍ چٍ مطلبی دارد؟
* الَالٗٔ هي لجل الجبئش هحشّهٔ ألىّ الَالٖ هي ؤػظن األػَاى ٍ ظبّش الشٍاٗبت کَى الَالٗٔ هحشّهٔ ثٌفسْب هغ لطغ الٌظش ػي تشتّت هؼظ٘ٔ ػلْ٘ب هي ظلن
الغ٘ش.
 .7أ .مقصًد اس «ياليت» چيست ي چزا حزام است؟ ب .عبارت «هحشّهٔ ثٌفسْب» را تًضيح دَيد.
* طشّح الحلٖ ـ فٖ هسإلٔ اللؼت ثبلحوبم ثغ٘ش سّبى ـ ثحشهتِ ٍ لبل :إىّ اللؼت ثجو٘غ األش٘بء لج٘ح ٍ اًتظش فٖ الشٗبع للحلّٖ ثإىّ هب دلّ ػلٖ لجح اللؼت ٍ
ٍسد ثزهِّ هي اٗٙبت ٍ الشٍاٗبت ؤظْش هي ؤى ٗخفٖ فإرا ثجت المجح ثجت الٌْٖ.
 .8أ .مدعای حلّی ي دليل آن را بيان كىيد .ب .مقصًد اس عبارت «اًتظش فٖ الشٗبع» را تًضيح دَيد.
* ال فشق ث٘ي استؼوبل ّزُ الك٘ف٘ٔ فٖ کالم حكٍّ ؤٍ ثبطل فمشاءٓ المشآى ثظَت ٗشجَّغ فِ٘ ػلٖ سج٘ل اللَْ ال إشكبل فٖ حشهتْب ٍ ال فٖ تضبػف ػمبثْب
لكًَْب هؼظ٘ٔ فٖ همبم الطبػٔ ٍ استخفبفبً ثبلومشٍّ.
 .9أ .مقصًد اس «ّزُ الك٘ف٘ٔ» چيست؟ ب .عبارت «لكًَْب  »...را تًضيح دَيد.
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