خرداد  ،49ب
کتاب :فقه 5پ 4
محدوده :مكاسب ،از اول مسقطات خيار الغبن تا اول القول في ماهيه العيب
تستي

 .1ػلٖ سإٔ الوصٌف ،لَ لجط الوشتشى الوخوي ػلى ٍجِ ٗىَى للجبٗغ استشدادُ ووب إرا وبى ثذٍى إرًِ هغ ػذم إلجبض الخوي . .....
أ .فَْ لجطٌ صح٘ح فال خ٘بس للجبٗغ 

ة .فَْ وال لجط هؽلمبً أى استشدٍ الجبٗغ الوتبع هي الوشتشى أم ال فبلخ٘بس ثبق 

د .فَْ وال لجط إى استشدٍ الجبٗغ ٍإالّ فَْ لجط 

د .فإى للٌب ثبستفبع العوبى ػي الجبٗغ ثْزا المجط فَْ لجط ٍإالّ فال 

 .2تلف الوج٘غ ثؼذ الخالحٔ فٖ خ٘بس التأخ٘ش . .....
أ .هي الوشتشٕ 

ة .هي الجبٗغ هؽلمبً 

د .هي الجبٗغ ٍ الوشتشٕ هؼبً 

د .هي الجبٗغ فٖ غ٘ش التلف السوبٍٕ 

 .3لَ ثبع الوغجَى الؼ٘ي الوغجَى فِ٘ لجل ػلوِ ثبلغجي حنٍ ػبد إلِ٘ ثٌبلل جذٗذ . .....
أ .فلِ الشدٍ ثخ٘بس الغجي 

ة .فبألٍلٖ ػذم الخ٘بس لِ 

د .فل٘س لِ الخ٘بس ٍلىي لِ أخز التفبٍت 

د .فَْ هخٍ٘شٌ ث٘ي الشدٍ ٍ األسش 

 .4الجبّل ثبلخ٘بس إرا تشن الوجبدسٓ فَْ  .....الجبّل ثبلفَسٗٔ.
أ .هؼزٍس ًظ٘ش 

د .غ٘ش هؼزٍس ًظ٘ش 

ة .هؼزٍس ثخالف 

د .غ٘ش هؼزٍس ثخالف 

تشریحي
* لَ أسمػ خ٘بس الغجي ثضػن وَى التفبٍت ػششًٓ فظْش هئًٔ ففٖ السمَغ إشىبل هي ػذم ؼ٘ت ًفسِ ثسمَغ ّزا الومذاس هي الحكّ ٍ هي أىّ الخ٘بس أهش ٍاحذ
هسجٍت ػي هؽلك التفبٍت الزٕ ال ٗتسبهح ثِ ٍ ال تؼذد فِ٘.
 .1هز کدام اس «هي ػذم ؼ٘ت « ٍ »...هي أىّ الخ٘بس  »...دلیل تز چیست؟ تَضیح دهید.
* الظبّش حجَت خ٘بس الغجي فٖ ولّ هؼبٍظٔ هبل٘ٔ ثٌبءً ػلٖ االستٌبد فٖ حجَتِ فٖ الج٘غ إلٖ ًفٖ العشس ًؼن لَ استٌذ إلٖ االجوبػبت الوٌمَلٔ أهىني الشجنَع
فٖ غ٘ش الج٘غ إلٖ أصبلٔ اللضٍم.
 .2دلیل تفصیل هذکَر را تَضیح دهید.
* ٗوىي االستشىبل فى صحٍٔ ّزا الؼمذ ثأىّ روش األٍصبف ال ٗخشد الج٘غ ػي وًَِ غشساً؛ ألىّ الغشس ثذٍى أخز الصفبت هي جْٔ الجْل ثصفبت الوج٘نغ ،فنإرا
اُخزت فِ٘ همٍ٘ذاً ثْب صبس هشىَن الَجَد ٗ ٍ ...وىي أى ٗمبل :إىّ أخز األٍصبف فى هؼٌى االشتشاغ ال التم٘٘ذ.
 .3أٍ .جه لشٍم غزر در تیع عیي هزئیه ساتقا ٍ رتط عثارت «ٍ ٗوىي أى ٗمبل  »...ته قثل را تَضیح دهید.
* الظبّش حجَت خ٘بس الشؤٗٔ فٖ ولّ ػمذ ٍالغ ػلٖ ػ٘ي شخص٘ٔ هَصَفٔ ألًِّ لَ لن ٗحىن ثبلخ٘بس هغ تجٍ٘ي الوخبلفٔ فإهٍب أى ٗحىنن ثنجؽالى الؼمنذ ٍإهٍنب أى
ٗحىن ثلضٍهِ هي دٍى خ٘بس ٍاألٍٍل هخبلف لؽشٗمٔ الفمْبء فٖ تخلّف األٍصبف الوششٍؼٔ فٖ الوؼمَد ػلِ٘ ٍالخبًٖ فبسذ ألىّ ػذم االلتضام ثتشتّت آحبس الؼمنذ
ػلٖ الؼ٘ي الفبلذٓ للصفبت ل٘س ًمعبً للؼمذ.
 .4هزاد اس «األٍل» ٍ «الخبًٖ» ٍ ٍجه فسادشاى را تیاى کٌید.
* إىّ الجشاءٓ هي الؼَ٘ة ٗحتول إظبفتْب إلٖ اُهَسٍ؛ األٍٍل :ػْذٓ الؼَ٘ة ٍهؼٌبُ ػذم تؼٍْذ سالهتِ هي الؼَ٘ة ف٘ىَى هشجؼِ إلٖ ػذم التضام سالهتِ ،فال
ٗتشتّت ػلٖ ظَْس الؼ٘ت سدٌّ ٍال أسش فىأًِّ ثبػِ ػلٖ ولّ تمذٗش .الخبًٖ :ظوبى الؼ٘ت ٍّزا أًست ثوؼٌٖ الجشاءٓ ٍهمتعبُ ػذم ظوبًِ ثوبلٍ فتص٘ش الصحٍٔ
وسبئش األٍصبف الوشتشؼٔ فٖ ػمذ الج٘غ ال تَجت إالّ تخ٘٘شاً ث٘ي الشدٍ ٍاإلهعبء.
 .5دٍ هعٌای «تزائت» را تثییي کٌید .ثوزۀ ایي دٍ تیاى را تٌَیسید.
*** تلف الؼ٘ي أٍ ص٘شٍستِ وبلتبلف ُٗسمػ خ٘بس الؼ٘ت ثخالف الخ٘بسات الوتمذٍهٔ الغ٘ش السبلؽٔ ثتلف الؼ٘ي ٍ .الوستٌذ فِ٘ ثؼذ ظَْس اإلجوبع إًبؼٔ النشدٍ
فٖ الوشسلٔ ثم٘بم الؼ٘ي فبلظبّش هٌِ اػتجبس ثمبئْب فٖ هلىِ.
ٍ .6جه سقَط خیار عیة ته سثة تلف عیي ٍ عدم سقَط تقیۀ خیارات ته سثة آى را تَضیح دهید.
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* إرا اشتشٕ ش٘ئ٘ي ثخوي ٍاحذ فظْش ثؼط الوج٘غ هؼ٘جبً فبلوؼشٍف أًِّ ال ٗجَص التجؼ٘ط فِ٘ هي ح٘ج الشدٍ ٍ ٗسنتذلّ ثظْنَس األدلّنٔ فنٖ تؼلّنك حنك الخ٘نبس
ثوجوَع الوج٘غ ال ول جضء هٌِ ال ألل هي الشه لؼذم إؼالق هَحَق ثِ ٍ األصل اللضٍم.
 .7أ .هزاد اس «تثعیض» ٍ دلیل عدم جَاس آى را تَضیح دهید .ب .هزاد اس «اصل لشٍم» چیست؟
* هي األهَس الوؼتجشٓ فٖ خ٘بس التأخ٘ش تؼذٍد الوتؼبلذٗي ألىّ الٌصٍ هختص ثصَسٓ التؼذد ٍ ألىّ ّزا الخ٘بس حجت ثؼذ خ٘بس الوجلس ٍ خ٘نبس الوجلنس ثنبقٍ هنغ
اتحبد الؼبلذ إلّب هغ إسمبؼِ.
 .8عثارت «ألىّ ّزا الخ٘بس حجت ثؼذ خ٘بس الوجلس  »...دلیل تز چیست؟ تَضیح دهید.
* لَ اختلف الوتجبٗؼبى فٖ حذٍث الؼ٘ت فٖ ظوبى الجبٗغ أٍ تأخّشُ ػي رله وبى المَل لَل هٌىش تمذهِ لألصل حتٖ لَ ػلن تأسٗخ الحذٍث ٍ جْل تنأسٗخ
الؼمذ ألىّ أصبلٔ ػذم الؼمذ ح٘ي حذٍث الؼ٘ت ال ٗخجت ٍلَع الؼمذ ػلٖ الوؼ٘ت.
 .9أ .هزاد اس «لألصل» چه اصلی است؟ تقزیة کٌید .ب .چزا در صَرت «علن ته تاریخ حدٍث ٍ جهل ته تاریخ عقد» حزف هدعی ثاتت ًویی-
شَد؟
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