خرداد  ،49الف
کتاب :فقه 5پ 4
محدوده :مكاسب ،از اول مسقطات خيار الغبن تا اول القول في ماهيه العيب
تستي
 .1فاى فسخ الوغثَى ٍ ٍجذ الؼ٘ي خاسجًٔ ػي هله الغاتي لضٍهاً تالث٘غ الالصم فـ. .....
أ .الوغثَى هسلّػ ػلٖ ئتؽال رله الث٘غ الخاًٖ هي ح٘ي الفسخ 

ب .الوغثَى هسلّػ ػلٖ ئتؽال الث٘غ الخاًٖ هي ح٘ي الث٘غ 

د .للوغثَى الشجَع ئلٖ الثذل 

د .فسخ الوغثَى غ٘ش هإحّش 

 .2در جزيان خيار تأخيز ،بٍ وظز مصىف «شخصى بًدن» . .....
أ .در ثمه معتبز است وٍ مثمه 

ب .در مثمه معتبز است وٍ ثمه 

جَ .م در ثمه معتبز است ي َم در مثمه 

د .وٍ در ثمه معتبز است ي وٍ در مثمه 

ٗ .3سمػ الشدّ ٍ األسش هؼاً . .....
أ .تالؼلن تالؼ٘ة لثل الؼمذ ال تتثشّب الثائغ 

ب .تتثشّب الثائغ ال الؼلن تالؼ٘ة 

د .تالؼلن تالؼ٘ة لثل الؼمذ ٍ تتثشّب الثائغ ػي الؼَ٘ب 

د .تالؼ٘ة الحادث ٍ التصشّف فٖ الوث٘غ و٘فوا واى 

 .4تلف الؼ٘ي أٍ ص٘شٍستِ والتالف . .....
أٗ .سمػ الخ٘اسات هؽلماً 

دٗ .سمػ خ٘اس الؼ٘ة 

ب .ال ٗسمػ الخ٘اسات هؽلماً 

دٗ .سمػ الخ٘اسات الخاتتٔ تأصل الششع 

تشریحي
* ٍ أهّا استٌاد المَل تالتشاخى ئلى االستصحاب فَْ حسي ػلى ها اشتْش هي الوساهحٔ فى تشخ٘ص الوَظَع فى استصحاب الحىـن الشـشػىّ الخاتـغ تغ٘ـش
األدلّٔ اللفظّ٘ٔ الوشخّصٔ للوَظَع هغ وَى الشهّ هي ح٘ج استؼذاد الحىن للثماءٍ ،أهّا ػلى التحم٘ك هي ػذم ئحشاص الوَظـَع فـى هخـل رلـه ػلـى ٍجـِ
التحم٘ك فال ٗجشى ف٘وا ًحي فِ٘ االستصحاب؛ فاىّ الوت٘مّي ساتماً حثَت الخ٘اس لوي لن ٗتوىّي هي تذاسن ظشسُ تالفسخ ،فارا فشظـٌا حثـَت ّـزا الحىـن هـي
الششع فال هؼٌى الًسحاتِ فى اٙى الالحك.
 .1چزا در فزض شک در بقای خيار غبه ،استصحاب جاری ويست؟
* ئىّ هثذأ الخالحٔ فٖ خ٘اس التأخ٘ش هي ح٘ي التفشق أٍ هي ح٘ي الؼمذ؟ ٍجْاى :هي ظَْس لَلِ «فاى جاء تالخوي تٌِ٘ ٍ ت٘ي حالحٔ أّٗام» فـٖ وـَى هـذٓ الغ٘ثـٔ
حالحٔ ٍ هي وَى رله وٌاٗٔ ػي ػذم التماتط حالحٔ أّٗام.
 .2دي يجٍ مذكًر را تًضيح دَيذ.
* ٗسمػ خ٘اس الشؤٗٔ تتشن الوثادسٓ ػشفاً ٍ ،تالتصشّف تؼذّاٍ ،لَ تصشّف لثلْا ففى سمَغ الخ٘اس ٍجَُ ،حالخْا :اتتٌاء رله ػلى جَاص ئسـماغ الخ٘ـاس لـَالً
لثل الشؤٗٔ تٌاءً ػلى أىّ التصشّف ئسماغ فؼلىّ ٍ .فى جَاص ئسماؼِ لثل الشؤٗٔ ٍجْاى هثٌّ٘اى ػلى أىّ الشؤٗٔ سثة أٍ واشف.
 .3اقًال در مسقطيّت ي عذم مسقطيّت تصزّف قبل اس رؤيت را بىًيسيذ.
* ئًصشاف ئؼالق الؼمذ ئلٖ السالهٔ ل٘س هي تاب ئًصشاف الوؽلك الٖ الفشد الصح٘ح ل٘شد ػلِ٘ أٍالً :هٌغ االًصشاف ٍ لزا ال ٗجشٕ فٖ األٗواى ٍ الٌزٍسٍ .
حاً٘اً :ػذم جشٗاًِ فٖ ها ًحي فِ٘ لؼذم وَى الوث٘غ هؽلماً تل َّ جضئٖ حم٘مٖ خاسجٖ ٍ .حالخاً :تأىّ همتعاُ ػذم ٍلَع الؼمذ سأساً ػلٖ الوؼ٘ة فال هؼٌٖ
إلهعاء الؼمذ الَالغ ػلِ٘ أٍ فسخِ حتّٖ ٗخثغ التخ٘٘ش تٌْ٘وا.
 .4عبارت ،ايزاد بز چيست؟ ايزادات را تًضيح دَيذ.
* الوشاد تاألسش الّزى ٗغشهِ الوشتشى ػٌذ الشدّ ل٘ؤ الؼ٘ة ،ال األسش الّزى ٗغشهِ الثـاٗغ للوشـتشى ػٌـذ ػـذم الـشدّ؛ ألىّ الؼ٘ـة المـذٗن هعـوَى تعـواى
الوؼاٍظٍٔ ،الحادث هعوَى تعواى ال٘ذ.
« .5ضمان يذ» ي «ضمان معايضى» را تعزيف كزدٌ ي بز دي قسم ارش مذكًر تطبيق كىيذ.
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* لَ تلف الوث٘غ تؼذ الخالحٔ واى هي الثائغ ٍ ٗذلّ ػلِ٘ الٌثَٕ الوشَْس «ولّ هث٘غ تلف لثل لثعِ فَْ هي هال تائؼِ» ٍ لذ ٗؼاسض الٌثَّٕ تماػذٓ «الوالصهـٔ
ت٘ي الٌواء ٍ الذَّسن» لىي الٌثَّٕ أخصّ هي الماػذٓ األٍلٖ فال هؼاسظٔ.
 .6كيفيت داللت وبًی بز مذّعا ي معارضٍ ي پاسخ آن را تبييه كىيذ.
* التصشّف تؼذ الؼلن هسمػ للشدّ ئرا واى دالّاً تٌَػِ ػلٖ الشظا وذاللٔ اللفظ ػلٖ هؼٌاُ ال هؽلك التصشّف ٍ الذل٘ل ػلٖ ئسماؼِ هعافاً ئلٖ أًِّ التـضام فؼلـٖ
ف٘ذلّ ػلِ٘ ها ٗذلّ ػلٖ اػتثاس االلتضام ئرا دلّ ػلِ٘ تاللفظ ،ها تمذّم فٖ خ٘اس الحَ٘اى هي تؼل٘ل السمَغ تالحذث تىًَِ سظاً تالث٘غ.
 .7چزا تصزّف ،مسقط ردّ است؟ (دي دليل)
* ٍ أهّا ئسماغ خ٘اس الغثي تؼذ الؼمذ لثل ظَْس الغثي فالظاّش جَاصُ ٍ ال ٗمذح ػذم تحمك ششؼِ تٌاءاً ػلٖ وَى ظَْس الغثي ششؼاً لحذٍث الخ٘اس ئر ٗىفـٖ
فٖ رله تحمك السثة الومتعٖ للخ٘اس ٍ َّ الغثي الَالؼٖ ٍ ئى لن ٗؼلن تِ.
 .8اسقاط خيار غبه بعذ اس عقذ ي قبل اس ظًُر غبه ،چگًوٍ قابل تًجيٍ است؟
* ٍ ٗذلّ ػلٖ خ٘اس الشؤٗٔ صح٘حٔ جو٘ل تي دساد لال« :سألغ أتا ػثذاهلل

ػي سجل اشتشٕ ظ٘ؼٔ ٍ لذ واى ٗذخلْا ٍ ٗخشد هٌْا فلوّا ئى ًمذ الوال صـاس

ئلٖ الع٘ؼٔ فملّثْا حنّ سجغ فاستمال صاحثِ فلن ٗملِ فمال اتَ ػثذاهلل  :ئًِّ لَ للّة هٌْا ٍ ًظش ئلٖ تسغ ٍ تسؼ٘ي لؽؼٔ حنّ تمٖ هٌْا لؽؼٔ لن ٗشّا لىاى فْ٘ـا
خ٘اس الشؤٗٔ» ٍ التذّ هي حولْا ػلٖ صَسٓ ٗصحّ هؼْا ت٘غ الع٘ؼٔ ئهّا تَصف المؽؼٔ الغ٘ش الوشئ٘ٔ أٍ تذاللٔ ها سآُ هٌْا ػلٖ ها لن ٗشُ.
 .9يجٍ استذالل بٍ ريايت بز خيار رؤيت را تًضيح دَيذ.
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