خرداد  ،49الف
کتاب :فقه 2پ 7
محدوده :مكاسب ،از األمر الثاوي (إنّ المتیقه مه مورد المعاطات) تا الكالم في شروط المتعاقديه
تستي
 .1لَ أٍلؼب الؼمذ ثبأللفبظ الوشتشؤ ث٘ي اإلٗجبة ٍ المجَل ثنّ اختلفب فى تؼ٘٘ي الوَجت ٍ المبثل ف٘حىن . .....
أ .ثبلتحبلف ثنّ تشتّت اٙثبس الوختصّٔ ثىلّ هي الج٘غ ٍ االشتشاء ػلْ٘وب 
ة .ثبلمشػِ ٍ تشتّت اٙثبس الوختصّٔ ثىلّ هي الج٘غ ٍ االشتشاء ػلٖ همتعبّب 
ج .ثبلتحبلف ثنّ ػذم تشتّت اٙثبس الوختصّٔ ثىلّ هي الج٘غ ٍ االشتشاء ػلى ٍاحذ هٌْوب 
د .ثبلمشػِ ٍ ػذم تشتّت اٙثبس الوختصّٔ ثىلّ هي الج٘غ ٍ االشتشاء ػلٖ ول هٌْوب 
 .2ته ًظش هصٌّف ،هشتشي هٌافع غيش هستَفات هقثَض ته عقذ فاسذ سا ضاهي . .....
أ .است ،اگش هشاد اص يذ دس حذيث «علي اليذ» يذ غيش حقّه تاشذ 

بً .يست ،هگش ايٌكه تايع جاهل ته فساد تيع تاشذ 

جً .يست ،چه هشتشي علن ته فساد داشته تاشذ چه ًذاشته تاشذ 

د .استٍ ،لَ هشاد اص «يذ» يذ حقه تاشذ 

 .3لَ لن َٗجذ الوثل إلّب ثأوثش هي ثوي الوثل فبأللَٕ . .....
أٍ .جَة الششاء هطلمبً 

ة .ػذم ٍجَة الششاء هطلمبً 

جٍ .جَة الششاء إى وبى ػذم الَجذاى ألجل تؼزّس الوثل 

دٍ .جَة الششاء إى وبى وثشٓ الثوي لضٗبدٓ الم٘ؤ السَلّ٘ٔ 

 .4الٌجَٕ الوشَْس (ػلٖ ال٘ذ هب أخزت حتّٖ تؤدّٕ) ٗذلّ ػلٖ . .....
أ .ظوبى الومجَض ثبلؼمذ الفبسذ 

ة .الحىن التىل٘فٖ ثَجَة سدّ الومجَض ثبلؼمذ الفبسذ 

ج .العوبى ٍ ٍجَة الشّد هؼبً 

دٍ .جَة حفع الومجَض ثبلؼمذ الفبسذ 

تشريحي
* إىّ أصل الوؼبطبٓ ٗتصَّس ثحست لصذ الوتؼبط٘٘ي ػلى ٍجَُ :أحذّب :أى ٗمصذ ولّ هٌْوب تول٘ه هبلِ ثوبل اٙخش ،ف٘ىَى اٙخش فى أخزُ لبثالً ٍهتولّىبً
ثئصاء هب ٗذفؼِ  ...ثبًْ٘ب :أى ٗمصذ ولّ هٌْوب تول٘ه اٙخش هبلِ ثئصاء تول٘ه هبلِ إّٗبُ.
 .1اگش يكى اص دٍ فشد هعاهله ،تعذ اص گشفتي هال اص شخص هقاتل ٍ قثل اص تحَيل هالش ته آى شخص تويشد ،دس دٍ صَست هزكَس« ،هعاطات»
تحقق پيذا هىكٌذ يا خيش؟ چشا؟
* ٍلَ ػبدت الؼ٘ي [الوأخَرٓ ثبلوؼبطبٓ ثؼذ الٌمل ثؼمذ الصم] ثفسخ ففى جَاص التشادّ ػلى المَل ثبلوله؛ إلهىبًِ ف٘ستصحتٍ ،ػذهِ؛ ألىّ الوت٘مّي هي التشادّ
َّ الوحمّك لجل خشٍج الؼ٘ي ػي هله هبلىِ ٍجْبى :أجَدّوب رله؛ إر لن ٗثجت فى همبثلٔ أصبلٔ اللضٍم جَاص التشادّ ثمَل هطلك ،ثل الوت٘مّي هٌِ غ٘ش رله،
فبلوَظَع غ٘ش هحشص فى االستصحبة.
 .2دليل جَاص تشاد ٍ عذم جَاص سا تَضيح دهيذ.
* إى ػجض ػي اللفع فوغ ػذم المذسٓ ػلٖ التَو٘ل ال إشىبل ٍ ال خالف فٖ ػذم اػتجبس اللفع ٍ ل٘بم اإلشبسٓ همبهِ ٍ وزا هغ المذسٓ ػلٖ التَو٘ل ال ألصبلٔ
ػذم ٍجَثِ؛ ألىّ الَجَة ثوؼٌٖ اإلشتشاغ َّ األصل ،ثل لفحَٕ هب ٍسد هي ػذم اػتجبس اللفع فٖ طالق األخشس.
 .3أ .چشا تَكيل تش عاجض اص لفظ ٍاجة ًيست؟ ب .چشا ًويتَاى ته اصالت عذم ٍجَب تَكيل توسّك كشد؟
* ٗذلّ ػلٖ اشتشاغ التٌج٘ض فحَٕ فتبٍْٗن ٍهؼبلذ اإلجوبػبت فٖ اشتشاغ التٌج٘ض فٖ الَوبلٔ هغ وًَِ هي الؼمَد الجبئضٓ التٖ ٗىفٖ فْ٘ب ولّ هب دلّ ػلٖ
اإلرى حتّٖ أىّ الؼالهٔ ادّػٖ اإلجوبع ـ ػلٖ هب حىٖ ػٌِ ـ ػلٖ ػذم صحّٔ أى ٗمَل الوَوّل« :أًت ٍو٘لٖ فٖ َٗم الجوؼٔ أى تج٘غ ػجذٕ» ٍػلٖ صحّٔ لَلِ:
«أًت ٍو٘لٍٖ ،ال تجغ ػجذٕ إالّ فٖ َٗم الجوؼٔ» هغ وَى الومصَد ٍاحذاً.
 .4أ .دليل اشتشاط تٌجيض سا تقشية كٌيذ .بٍ .جه عذم صحت هثال اٍل ٍ صحت هثال دٍم سا تَضيح دهيذ.
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* إىّ هَاسد ػذم تحمك اإلجوبع ػلٖ الوثل٘ٔ وث٘شٓ فالثذّ هي هالحظٔ أىّ األصل الزٕ ٗشجغ إلِ٘ ػٌذ الشه َّ العوبى ثبلوثل أٍ ثبلم٘ؤ أٍ تخ٘٘ش الوبله
أٍ العبهي ث٘ي الوثل ٍ الم٘ؤ ٍ ال ٗجؼذ أى ٗم بل :إىّ األصل َّ تخ٘٘ش العبهي ألصبلٔ ثشائٔ رهّتِ ػوّب صاد ػلٖ هب ٗختبسُ ،فئى فشض إجوبع ػلٖ خالفِ
فبألصل تخ٘٘ش الوبله ألصبلٔ ػذم ثشائٔ رهّتِ ثذفغ هب ال ٗشظٖ ثِ الوبله.
 .5دليل تخييش هالك ٍ ضاهي سا تَضيح دهيذ.
* إى وبى رّبة الؼ٘يِ ػلٖ ٍجِ التلف الحم٘مٖ أٍ الؼشفٖ الوخشج للؼ٘ي ػي لبثل٘ٔ الولى٘ٔ ػشفبً ٍجت ل٘بم همبثلِ هي هبلِ همبهِ فٖ الولى٘ٔ ٍ إى وبى
الزّبة ثوؼٌٖ اًمطبع سلطٌتِ ػٌِ ٍ فَات االًتفبع ثِ فٖ الَجَُ التٖ ثْب لَام الولى٘ٔ ٍجت ل٘بم همبثلِ همبهِ فٖ السلطٌٔ ال فٖ الولى٘ٔ ل٘ىَى همبثالً ٍ
تذاسوبً للسلطٌٔ الفبئتٔ.
 .6دٍ فشض هزكَس ٍ حكن هش يك سا تَضيح دهيذ.
* اىّ «اشتشٗت» ل٘س لجَالً حم٘مٔ ٍ إًّوب َّ ثذل ٍ أىّ األصل فٖ المجَل «لجلت» ألىّ المجَل فٖ الحم٘مٔ هب ال ٗوىي االثتذاء ثِ ٍ لفع «اشتشٗت» ٗجَص االثتذاء
ثِ.
 .7چشا «اشتشيت» تذل اص قثَل است؟
* إر ا ثجت فٖ الوغصَة االػتجبس ثم٘ؤ َٗم الغصت وشف رله ػي ػذم التعبء إطاللبت العوبى الػتجبس ل٘ؤ َٗم التلف إر ٗلضم حٌ٘ئزٍ أى ٗىَى الوغصَة
ػٌذ وَى ل٘وتِ َٗم التلف أظؼبف هب وبًت َٗم الغصت غ٘ش ٍاجت التذاسن ػٌذ التلف ألىّ هؼٌٖ التذاسن اإللتضام ثم٘وتِ َٗم ٍجَة التذسان.
 .8هش يك اص عثاستهاي «إر ٗلضم حٌ٘ئزٍ « ٍ »...ألىّ هؼٌٖ التذاسن» دليل تش چيست؟ تَضيح دهيذ.
* إىّ الصح٘ح هي الؼمذ إرا لن ٗمتط العوبى هغ إهعبء الشبسع لِ فبلفبسذ الزٕ َّ ثوٌضلٔ الؼذم ال ٗؤثّش فٖ العوبى ألىّ أثش العوبى إهّب هي اإللذام ػلٖ
العوبى ٍ الوفشٍض ػذهِ ٍ إلّب لعوي ثصح٘حِ ٍ إهّب هي حىن الشبسع ثبلعوبى ثَاسطٔ ّزُ الوؼبهلٔ الفبسذٓ ٍ الوفشٍض أًّْب ال تؤثّش ش٘ئبً.
 .9أ .تشاي هحل تحث هثالي ركش كٌيذ .ب .تا تَجه ته عثاست ،هٌشأ ضواى چيست؟
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