خرداد  ،49ب
کتاب :فقه 6پ 01
محذوده :مكاسة ،از الكالم في أحكام الخيار تا آخر کتاب
تستي
 .1ظاّط لَلْن «التلف فٖ ظهي الر٘اض هوي ال ذ٘اض لِ» َّ . .....
أ .الر٘اض العهاًٖ 

د .ذ٘اض الغثي ٍ الؼ٘ة 

ب .هؽلك الر٘اض 

ز .ذصَص ذ٘اض الشطغ 

 .2ت٘غ شٖء لثل لثعِ . .....
أ .جائع فٖ الوى٘ل ٍ الوَظٍى هؽلماً 

ب .غ٘ط جائع فْ٘وا هؽلماً 

د .جائع فْ٘وا تَل٘ٔ فمػ 

ز .جائع فٖ الوى٘ل فمػ 

 .3إشا واى الر٘اض هي الر٘اضات األصل٘ٔ فتصطّف غ٘ط شٕ الر٘اض فٖ الؼ٘ي تصطفاً هاًؼاً هي استطزاز الؼ٘ي  .....تصطفِ الغ٘ط الواًغ ػي استطزاز الؼ٘ي.
أ .جائع ًظ٘ط 

د .غ٘ط جائع ًظ٘ط 

ب .جائع ترالف 

ز .غ٘ط جائع ترالف 

 .4لَ تؼ٘ة الوث٘غ تفؼل الوشتطٕ لثل إلثاض الثائغ فـ . .....
أ .للوشتطٕ ذ٘اض الؼ٘ة 

د .ال ظواى تأضشِ 

ب .الوشتطٕ ٗعوي األضش 

زٌٗ .فسد الؼمس هي ضأس 

تشریحي
* إىّ إضث الر٘اض ل٘س تاتؼاً إلضث الوال فؼالً ،فلَ فطض استغطاق زٗي الوّ٘ت لتطوتِ لن ٗوٌغ اًتمال الر٘اض إلٖ الَاضث.
 .1آيا با يجًد ديه مستغزق تزكٍ ،حك الخيار بٍ يرثٍ مىتقل ميشًد؟ تًضيح دَيذ.
* لَ تاع تخوي حالّاً ٍ تأظٗس هٌِ ه ؤجّالً فؼي أوخط الوتأذّطٗي أًِّ ال ٗصحّ ٍ ػلّلِ فٖ الوثسَغ تالجْالٔ ووا لَ تاع إهّا ّصا الؼثس ٍ إهّا شانٗ ٍ .سلّ ػلِ٘ أٗعاً
ها ضٍاُ فٖ الىافٖ أًِّ لال « :هي ساٍم تخوٌ٘ي أحسّوا ػاجالً ٍ اٙذط ًظطٓ فل٘سنّ أحسّوا لثل الصفمٔ» .إلّا أىّ فٖ ضٍاٗٔ السىًَٖ ػي جؼفط « :إىّ ػل٘اً
لعٖ فٖ ضجل تاع ت٘ؼاً ٍ اشتطغ شطؼ٘ي تالٌمس وصا ٍ تالٌس٘ٔ وصا فأذص الوتاع ػلٖ شله الشطغ فمال َّ :تأللّ الخوٌ٘ي ٍ أتؼس األجل٘ي ،ف٘مَل :ل٘س لِ إلّا
أللّ الٌمسٗي إلٖ األجل الصٕ أجّلِ ًس٘ٔ».
 .2أ .محلّ وزاع را تبييه كىيذ .ب .تفايت مذلًل دي ريايت در چيست؟
* ووا ٗحصل إسماغ الر٘اض ٍ التعام الؼمس تالتصطف ف٘ىَى التصطّف إجاظٓ فؼلّ٘ٔ وصله ٗحصل الفسد تالتصطّف ف٘ىَى فسراً فؼلّ٘اً ٍ ظاّط األوخط فٖ هسألٔ
اإلسماغ أى الوسمػ َّ التصطف الوؤشى تالطظا للصح٘حٔ الَاضزٓ فٖ ذ٘اض الحَ٘اى الوؼلّلٔ للسمَغ تأىّ التصطف ضظا تالؼمس فال ذ٘اض ٍ همتعٖ شله هٌْن
أى التصطف ف٘وا اًتمل ػٌِ إًوا ٗىَى فسراً إشا واى هؤشًاً تالفسد ل٘ىَى فسراً فؼلّ٘اً.
 .3أ .دي فزض مذكًر در عبارت را تًضيح دَيذ .ب .جملۀ «ٍ همتعٖ شله  »...بيان چٍ مطلبي است؟ تًضيح دَيذ.
* لس َٗجِّ و٘فّ٘ٔ استحماق و ل هي الَضحٔ للر٘اض تاستحماق هجوَع الَضحٔ للر٘اض توؼٌٖ أًِ ٗمَم تالوجوَع هي ح٘ج تحمك الؽث٘ؼٔ فٖ ظوٌِ ال هي ح٘ج
وًَِ هجوَػاً ف٘جَظ لىل هٌْن اإلستمالل تالفسد ها لن ُٗجع اٙذط ،لتحمك الؽث٘ؼٔ فٖ الَاحس ٍ ل٘س لِ اإلجاظٓ تؼس شله ٍ فِ٘ أى ّصا الوؼٌٖ هرالف ألزلٔ
اإل ضث ألى هفازّا تالٌسثٔ إلٖ الوال ٍ الحك ٍاحس ٍ إلّا لعم استؼوال الىالم فٖ هؼٌ٘٘ي ٍ هي الوؼلَم أىّ الواله للوال ل٘س َّ الجٌس الوتحمك فٖ ظوي
الوجوَع.
 .4يجٍ مذكًر ي ايزاد آن را تًضيح دَيذ.
* إشا واى الخوي تل ول زٗي حاالً أٍ حل ٍجة ػلٖ هالىِ لثَلِ ػٌس زف ؼِ إلِ٘ ألىّ فٖ اهتٌاػِ إظطاضاً ٍ ظلواً إش ال حك لِ ػلٖ هي فٖ شهتِ فٖ حفظ هالِ
فٖ شهتِ ٍ الٌاس هسلؽَى ػلٖ أهَالْن ٍ تَّن ػسم اإلظطاض الضتفاػِ تمثط الحاون هغ اهتٌاػِ أٍ ػعلِ ٍ ظواًِ ػلٖ هالىِ هسفَع :تأىّ هشطٍػ٘ٔ لثط
الحاون أٍ الؼعل إًّوا ّٖ لسفغ ّصا الظلن ٍ اإلظطاض الوحطم ػي الوسَٗى ٍ ل٘س تسالً اذت٘اضٗاً ػي لثط الحاون أٍ الؼعل حتٖ ٗسمػ الَجَب ػي الواله
لتحمك الثسل.
 .5تًَم ي جًاب آن را تًضيح دَيذ.
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* استسل للمَل تحصَل الولى٘ٔ تالؼمس تأى الومصَز للوتؼالسٗي اًتمال ولّ هي الخوي ٍ الوخوي حال الؼمس فْصُ الوؼاهلٔ إهّا صح٘حٔ وصله فخثت الوؽلَب أٍ
تاؼلٔ هي أصلْا أٍ أًّْا صح٘حٔ إلّا أًّْا ػلٖ غ٘ط ها لصساُ ٍ تطاظ٘ا ػلِ٘ ٍ .فِ٘ :أى هسلَل الؼمس هجطز التول٘ه ٍ التوله هجطزاً ػي العهاى لىٌِ ػطفاً
ػلًّٔ تاهٔ لوعوًَِ ٍ إهعاء الشاضع لِ تاتغ لومتعٖ األزلّٔ فال ٌٗافٖ وًَِ فٖ الشطع سثثاً هحتاجاً إلٖ تحمك شطائػ أذط تؼسُ والمثط فٖ السلن ٍ الصطف
ٍ اًمعاءِ الر٘اض فٖ هحل الىالم.
 .6ايزاد استذالل مذكًر را تًضيح دَيذ.
* تَّن أًِ ال ػوَم لماػسٓ «التلف فٖ ظهاى الر٘اض فَْ هوي ال ذ٘اض لِ» للخوي لؼسم جطٗاًْا هغ التعاء الماػسٓ وَى العواى هي هال الواله ذطد هٌِ ها
لثل المثط ٍ .فِ٘ :أىّ العواى الخاتت لثل المثط ٍ تؼسُ فٖ هسٓ الر٘اض ل٘س هرالفاً لتله الماػسٓ ألىّ الوطاز تِ اًفساخ الؼمس ٍ زذَل الؼَض فٖ هله
صاحثِ األصلٖ ٍ تلفِ هي هالِ.
 .7يجٍ تًَم ي اشکال آن را تًضيح دَيذ.
* لال فٖ الرالف «أًّ ِ إشا تاع ؼؼاهاً لف٘عاً تؼشطٓ زضاّن هؤجلّٔ ،فلوّا حلّ األجل أذص تْا ؼؼاهاً جاظ إشا اُذص هخل شله فئى ظاز ػلِ٘ لن ٗجع» ألَل :الظاّط أىّ
الش٘د جطٕ فٖ شله ػلٖ لاػسٓ ولّ٘ٔ تظْط هي تؼط األذثاض :هي أىّ ػَض الشٖء الطتَٕ ال ٗجَظ أى ٗؼَض تصله الشـٖء تعٗـازٓ ٍ أىّ ػـَض الؼـَض
توٌعلٔ الؼَض ٍ ػَّل فٖ شله ػلٖ التؼل٘ل الوصطّح تِ فٖ ضٍاٗٔ ػلٖ تي جؼفط ػي أذِ٘

«لال سألتِ ػي ضجل لِ ػلٖ آذط توطٌ أٍ شؼ٘ط أٍ حٌؽٔ أٗأذـص

ل٘وتْا زضاّن؟ لال إشا لَّهْا زضاّن فسس ألىّ األصل الصٕ ٗشتطٕ تِ زضاّن فال ٗصلح زضاّن تسضاّن».
 .8فزع مذكًر را تقزيز كزدٌ ،تًجيٍ مصىف ي شاَذ ريايي آن را تًضيح دَيذ.
* الوحىٖ هي الرالف أًِّٗ« :جثط الثاٗغ أٍالً ػلٖ تسل٘ن الوث٘غ حنّ ٗجثط الوشتطٕ ػلٖ تسل٘ن الخوي ألىّ الخوي إًّوا ٗستحك ػلـٖ الوث٘ـغ ف٘جـة أٍالً تسـل٘ن
الوث٘غ ل٘ستحك الخوي» ٍ .لؼل ٍجِْ زػَٕ اًصطاف إؼالق الؼمس إلٖ شله ٍ لصا استمط الؼطف ػلٖ تسو٘ٔ الخوي ػَظاً ٍ ل٘ؤ ٍ لصا ٗمثحـَى هؽالثـٔ الـخوي
لثل زفغ الوث٘غ ووا ٗمثحَى هؽالثٔ األجطٓ لثل الؼول.
 .9عبارت «ٍ لؼلّ ٍجِْ  »...در صذد استذالل بز چيست؟ شاَذ مذعا را تًضيح دَيذ.

2

امتحانات خرداد 10020-2-49

