خرداد  ،49ب
کتاب :فقه 9پ 4
محدوده :مكاسب ،از اول مسأله اشتراط العلم بقدر المثمن تا اول خيارات

تستي
 .1ششاء الوشتشٕ هي الجبٗغ الوج٘غ سَاء صاد أٍ ًمص  .....ششائِ ػلٖ أًِّ المذس الوؼ٘ي الزٕ أخجش ثِ الجبٗغ.
أ .صح٘ح ٍ وزا 

ج .ثبطل ٍ وزا 

ة .ثبطل دٍى 

د .صح٘ح دٍى 

 .2لَ فشضٌب أىّ الجبئغ ثؼذ هب ثبع صبػبً هي الدولٔ ثبع هي شخص آخش صبػبً ول٘بً آخش فبلظبّش أًِّ إرا ثمٖ صبع ٍاحذ . .....
أ .وبى للثبًٖ 

ج .وبى الجبلٖ ثٌْ٘وب ًصف٘ي 

ة .وبى لألٍّل 

د .اًفسخ الج٘ؼبى 

ٍ .3خَة هؼشفٔ الوؼبهلٔ الصح٘حٔ فٖ الوؼبهالت  .....غ٘ش ّزا الومبم.
أ .عقلی هقذّهی ًظیز 

ج .شزعی ًظیز 

ب .عقلی هقذّهی بخالف 

د .شزعی بخالف 

 .4لَ خْل ثبلضٗبدٓ أٍ ػذهْب فٖ همذاس الوٌذس . .....
أ .ال ٗدَص إلّب هغ التَاطٖ فٖ الؼمذ 

ة .ال ٗدَص إلّب هغ التشاضٖ ٍ التَاطئ 

جٗ .دَص هغ التشاضٖ ٍ إى لن تَاطئب فٖ الؼمذ 

د .ال ٗدَص ٍ لَ هغ التَاطئ أٍ روشُ فٖ الؼمذ 

تشریحي

* لَ لن ٗفذ إخجبس الجبٗغ ثومذاس الوج٘غ ظٌّبً فئشىبل :هي ثمبء الدْبلٔ الوَخجٔ للغشس ٍهي ػذم تم٘٘ذّن اإلخجبس ثئفبدٓ الظيّ ٍال الوخجش ثبلؼذالٔ.
ٍ .1جِ اعتواد ٍ عذم اعتواد بز اخبار بايع را تَضیح دّیذ.
* لَ اختلفب فبدّػى الوشتشى اإلشبػٔ ف٘صحّ الج٘غ ٍ لبل الجبٗغ :أسدت هؼٌّ٘بً [أى فشداً هشدّداً] ففى التزوشٓ «األلشة لجَل لَل الوشتشى ػوالً ثأصبلٔ الصحّٔ ٍ
أصبلٔ ػذم التؼ٘٘ي» ٍ ّزا حسي لَ لن ٗتسبلوب ػلى ص٘غٔ ظبّشٓ فى أحذ الوؼٌ٘٘ي ،أهّب هؼِ فبلوتّجغ َّ الظابّش ٍ ،أصابلٔ الصاحّٔ ال تصاشل الظاَاّش ٍ أهّاب
أصبلٔ ػذم التؼ٘٘ي فلن اتحمّمْب.
ً .2ظز عالهِ ٍ دلیل ايشاى ٍ اشكال هصٌف را بیاى كٌیذ.
* إرا شبّذ ػٌ٘بً فى صهبى سبثك ػلى الؼمذ ػلْ٘ب ٍ ،اختلفب ثؼذ الؼمذ فى تغّ٘شّب فبدّػبُ الوشتشى ففى الوجسَط تمذٗن لَل الوشتشى ٍ لَّى ثؼض تمذٗن لاَل
الجبئغٗ ٍ .وىي ثٌبء الوسألٔ ػلى أىّ ثٌبء الوتجبٗؼ٘ي ح٘ي الؼمذ ػلى االٍُصبل الولحَظٔ ح٘ي الوشبّذٓ ّل َّ وبشتشاطْب فى الؼمذ فْى وششٍط هضوشٓ فاى
ًفس الوتؼبلذٗي أٍ أًّْب هأخَرٓ فى ًفس الوؼمَد ػلِ٘ ثح٘ث ٗىَى الوؼمَد ػلِ٘ َّ الشىء الومّ٘ذ.
 .3دٍ هبٌای هذكَر ٍ ًتیجۀ ّز يک را با دلیل بٌَيسیذ.
* لَ لن ٗشد هي اختجبس األٍصبل االّ ا ستؼالم صحّتِ ٍفسبدُ خبص ششاءّب ثَصف الصحِّ ثخالل ثؼض أًَاع الفَاوِ ٍالشٍائح التٖ تختلاف ل٘وتْاب ثابختالل
طؼوْب ٍ سائحتْب.
 .4دٍ صَرت هذكَر ٍ حكن ّز يک را بیاى كٌیذ.
* ال فشق فى ػذم خَاص ث٘غ الودَْل ث٘ي ضنّ هؼلَم إلِ٘ ٍ ػذهِ ألىّ ضنّ الوؼلَم إلِ٘ الٗخشخِ ػي الدْبلٔ ٍ ٗتفشع ػلى رلاه أًّاِ الٗداَص ث٘اغ ساوه
اٙخبم ٍ لَ وبى هولَوبً لدْبلتِ ٍ إى ضنّ إلِ٘ المصت.
 .5هشارإلیِ «رله» ٍ ٍجِ تفزيع را تَضیح دّیذ.
* فٖ صح٘حٔ الحلجٖ «أًِّ سئل ػي الحىشٓ فمبل :إًوب الحىشٓ أى تشتشٕ طؼبهبً ٍ ل٘س فٖ الوصش غ٘شُ فتحتىشُ ،فئى وبى فٖ الوصش طؼبم غ٘شُ فال ثاأ

أى

تلتوس ثسلؼته الفضل» ٍ .ظاّزّا فٖ ثبدٕ الٌظش حصش االحتىبس فٖ ششاء الطؼبم لىي األلَٕ التؼو٘ن ثمشٌٗٔ تفشٗغ لَلِ «فئى وبى فٖ الوصش طؼبم» ٍ ٗؤٗذ
التؼو٘ن تؼل٘ل الحىن فٖ ثؼض األخجبس ثأى ٗتشن الٌب

ل٘س لْن طؼبم.

 .6دلیل اختصاص حكزُِ بِ شزاء ٍ ٍجِ تعوین ٍ تأيیذ را تَضیح دّیذ.
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ل ٗىَى الوذفَع إلِ٘ هٌْن وبلفمشاء ٍ ال تمَم لشٌٗأ ػلاٖ خاَاص أخازُ ٍ ػذهاِ فماذ اختلاف ف٘اِ ولوابت
ال ل٘صشفِ فٖ لج٘ ٍ
* إرا دفغ إًسبى إلٖ غ٘شُ هب ً
األصحبة  ٍ ...احتحّ الودَّصٍى ثأى الوذفَع إلِ٘ شبهلٌ لِ ٍ اللفظ ٍ إى سلّن ػذم شوَلِ لِ لغًٔ إلّب أىّ الوٌسبق ػشفبً صشفِ إلٖ ولّ هي اتصف ثْزا الؼٌَاى.
 .7جوع بیي دٍ عبارت «إىّ الوذفَع إلِ٘ شبهل لِ» ٍ «اللفظ ٍ إى سلّن ػذم شوَلِ لِ» را تَضیح دّیذ.
* إى وبى الى٘ل أٍ الَصى طشٗمبً إلٖ الوؼذٍد ف٘ىف٘بى ػي الؼذ ٍ سثوب ٌٗبفِ٘ التمشٗش الوستفبد هي صح٘حٔ الحلجٖ ػي أثٖ ػجذاهلل « :اًِّ سئل ػي الدَص ال
ًستط٘غ أى ًؼذُّ ف٘ىبل ثوى٘بل ثنّ ٗؼذّّب فِ٘  ...لبل :ال ثأ » فئى ظبّش السؤال اػتمبد السبئل ػذم خَاص رله فٖ غ٘ش حبل الضشٍسٓ ٍ لن ٗشدػِ اإلهبم .
 .8هستفاد اس رٍايت چیست؟
* لَ ثبع الحبهل ٍ ششط للوشتشٕ الحول صحّ ألًِّ تبثغ وأسب

الح٘طبى ٍ إى لن ٗصح ضوِّ فٖ الج٘غ هغ األمّ للفشق ث٘ي الدضء ٍ التبثغ.

 .9اس دٍ هثال «ثؼته الحبهل ٍ الحول» ٍ «ثؼته الشبٓ ػلٖ أى ٗىَى حولْب له» كذام يک صحیح ٍ كذام يک باطل است؟ چزا؟
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