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شرح لمعه ،کتاب المتاجر از ابتداء تا اجاره

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:
ج

 .1لَ اختلف الجبٗغ ٍ الوطتشٕ فٖ تؼ٘٘ي الوج٘غ ً( . ...ظش هصٌف سُ)
أٗ .حلف الجبئغ ٍ صحّ الج٘غ 
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ةٗ .حلف الوطتشٕ ٍ صحّ الج٘غ 
دٗ .تحبلفبى ٍ ٗجغل الؼمذ هي اصلِ 

جٗ .تحبلفبى ٍ ٗجغل الؼمذ هي ح٘ي التحبلف 
* ٍ لَ ثبع الوؼذٍد ٍصًبً صحّ. ...
ة

 .2ػلت حىن ثِ صحت چ٘ست؟
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أ .لَجَد الٌصّ فٖ الوسئلۀ 

ة .الستفبع الجْبلۀ ثِ 

ج .لحصَل التشاضٖ هي الغشف٘ي 

د .لشفغ الؼسش ٍ الحشج 

* أى ٗخجش ثبلثوي ٍ ٗج٘غ هؼِ ثشأس الوبل.

ة
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 .3ػجبست فَق تؼشٗف وذام ٗه اص السبم ث٘غ است؟
ة .تَلیۀ 

أ .هسبٍهۀ 
 .4وذام گضٌِٗ غلظ است؟

د

د .هَاضعۀ 

ج .هشاثحۀ 
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أ .ول هب ال ٗضجظ ٍصفِ ٗوتٌغ السلن فِ٘ 

ةٗ .جَص السلن فٖ الحجَة ٍ الفَاوِ 

جٗ .طتشط فٖ السلف روش الجٌس ٍ الَصف الشافغ للجْبلۀ 

د .ضشط االجَد ٍ األسدأ فٖ السلف جبٗض 

سؤاالت تشريحي:
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* ششط الشهي أى یکَى عیٌبً هولَکۀً یوکي قجضهب ٍ یصحّ ثیعهب.
 .1لَ٘د ٍ ضشاٗظ هطخص ضذُ ،ثشإ احتشاص اص چِ هَاسدٕ است؟

 .1ل٘ذ «ػٌ٘بً» ثشإ احتشاص اص دٗي ٍ هٌفؼت هٖثبضذ  .2ل٘ذ «هولَکۀ» ثشإ احتشاص اص غ٘ش هولَن هٖثبضذ هثل خوش ٍ حشّ  .3ل٘ذ «ٗوىي لجضْب»
ثشإ احتشاص اص ع٘ش دس َّا هٖثبضذ هثالً  .4ل٘ذ «ٗصحّ ث٘ؼْب» ثشإ احتشاص اص سّي هثل اسض هفتَحٔ ػٌَة ٍ سّي ٍلف هٖثبضذ وِ ث٘غ اٗيّاب
صح٘ح ً٘ست.

 .2ػبسِٗ دس چِ هَاسدٕ هضوَى ٍ دس چِ هَاسدٕ غ٘ش هضوَى است؟
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ػبسِٗ دس عال ٍ ًمشُ ثذٍى ضشط ػذم ضوبى ٍ دس غ٘ش آى دٍ ثطشط ضوبى هضوَى هٖثبضذ ٍ دس سبٗش هَاسد غ٘ش هضوَى است هگاش دس
صَست تؼذٕ ٗب تفشٗظ.
* ٍ اجبصة الوبلک کبشفۀ عي صحّۀ العقذ هي حیي ٍقَعه ال ًبقلۀ له هي حیٌهب؛ ألىّ السجت الٌبقل للولک هَ العقذ الوششٍط ثششائطه ٍ ،کلّهب کبًت حبصللۀ
الّب سضب الوبلک ،فئرا حصل الششط عول السجت التبم عوله ،لعوَم أٍفَا ثبلعقَد ،فلَ تَقف العقذ علی أهش آخش لضم أى ال یکَى الَفبء ثبلعقذ خبصلۀ ثلل هلَ
هع اآلخش.
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 .3هؼٌبٕ وبضفِ ثَدى ٍ ًبللِ ثَدى اجبصُ سا ث٘بى ًوَدُ ،دل٘ل وبضفِ ثَدى سا تَض٘ح دّ٘ذ.
وبضفِٗ :ؼٌٖ وطف هٖوٌذ وِ ػمذ اص صهبى ٍلَػص صح٘ح ثَدُ ٍ ًبللِ ٗؼٌٖ هَجت حصَل اًتمبل هبل اص صهبى خَدش (اجبصُ) هٖضَد
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دل٘ل وطف :ثِ همتضبٕ «أٍفَا ثبلؼمَد» ػمذ سجت تبم ثشإ حصَل اثش ٍ ٍجَة ٍفبست ٍ اجبصُ تبث٘شٕ دس آى ًذاسد .دل٘ل ًمل :تاثث٘ش ػماذ
هَلَف ثش اجبصُ است ،پس هثل جضء سجت هٖضَد دس اٌٗىِ اثش لجل اص آى حبصل ًوٖضَد.
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« .4إلبلِ» دس حك هتؼبلذٗي ٍ ضشٗه ،ث٘غ است ٗب فسخ؟ الَال ،دس هسئلِ ٍ ٗه ثوشٓ ًضاع سا ثٌَٗس٘ذ.

لَل اٍل :فسخ است ّن دس حك هتؼبلذٗي ٍ ّن دس حك ضشٗه .لَل دٍم :دس حك هتؼبلذٗي ث٘غ است .لَل سَم :فماظ دس حاك ضاشٗه ث٘اغ
است.
ثوشُ :ثٌب ثش اٌٗىِ فسخ ثبضذ ضشٗه ،حك ضفؼِ ًذاسد ثش خالف اٌٗىِ ث٘غ ثبضذ.
ثوشُ ٍ :ال تسمظ اجشَة الذالل ثبإللبلۀ.
* السبثعۀ :یذخل الٌوبء الوتجذّد فی الشهي علی األقشة؛ ألىّ هي شأى الٌوبء تجعیّۀ األصل ،إلّب هع ششط عذم الذخَل  ٍ ...قیلل :ال یلذخل ثذًٍله؛ لصصللٍ .
التجعیّۀ فی الولک ال فی هطلق الحکن.
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 .5أ .هشاد اص «اصل» سا دس ّش دٍ هَسد ثٌَٗس٘ذ .ة .ػجبست «ٍ التجعیّۀ فٖ الوله  »...سا تَض٘ح دّ٘ذ.
أ .هشاد اص اصل دس «تجعیّۀ األصل» ّوبى هبلٖ است وِ سّي گزاضتِ ضذُ .هشاد اص اصل دس «لألصل» اصبلۀ ػذم دخَل ًوبء است دس سّاي .ة.
ػجبست «ٍ التجعیّۀ فٖ الوله» اضبسُ داسد ثِ جَاة اص وسبًٖ وِ لبئل ّستٌذ ثِ اٗي وِ ضثى ًوبء تجؼ٘ت اص اصل هبل است .هٖفشهبٗاذ :تجؼّ٘ات
دس هله است ًِ دس هغلك حىن ٗؼٌٖ چغَس سّي هله ساّي است ًوبء ّن هله ساّي است ًِ اٗي وِ سّي ّاش حىواٖ داسد ًوابء ّان آى
حىن سا داسد هثالً سّي دس اخت٘بس هشتْي است ثبٗذ ًوبء ّن دس اخت٘بس اٍ ثبضذ ًِ اٗي عَس ً٘ست.
362/2

* إًّوب ٗحجش ػلٖ الوذَٗى إرا لصشت أهَالِ ػي دًَِٗ ٍ علت الغشهبء الحجش ثطشط حلَل الذٗي.
 .6أ .همصَد اص «حجش» چ٘ست؟ ة .دٍ هَسد اص هَاسدٕ سا ثٌَٗس٘ذ وِ حىن ثِ حجش هذَٗى ًوٖضَد.

أ .حجش ٗؼٌٖ هوٌَع ضذى هذَٗى اص تصشّف دس اهَالص ة 4 .هَسد .1 :اهَال هذَٗى هسبٍٕ ثب دًَٗص ثبضذ  .2اهَال هاذَٗى ث٘طاتش اص دٗاَى
ثبضذ  .3غشهبء اص حبون حجش هذَٗى سا علت ًىٌٌذ  .4اجل دَٗى حلَل ًىٌذ.

* ٍ ال یسق [خیبس التأخیش] ثوطبلجۀ الجبئع ثبلثوي ثعذ الثالثه ٍ إى کب قشیٌۀ الشضب ثبلعقذ ٍ ،لَ ثزل الوشتشی الثوي ثعذهب قجلل الفسلف ففلی طلقَط
الخیبس ٍجهبى هٌشؤهوب اإلطتصحبة ٍ صٍال الضشس603/2 .
 .7فشع «لَ ثزل الوطتشٕ  »...سا تَض٘ح دادٍُ ،جِ سمَط ٍ ػذم سمَط خ٘بس دس آى سا ث٘بى ًوبٗ٘ذ.
اگش هطتشٕ ثؼذ اص سِ سٍص ثوي سا پشداخت وٌذ دس سمَط خ٘بس دٍ ٍجِ است .1 :سمَط ثِ دل٘ل صٍال ضشس وِ هٌطث خ٘بس ثَد  .2ػذم سمَط
ثِ دل٘ل استصحبة خ٘بس وِ لجل اص ثزل ثوي ثبثت ثَد.
« .8ضشکۀ االػوبل» سا تؼشٗف وشدُ ،فشق آى سا ثب «ضشکۀ الؼٌبى» ثِ ّوشاُ حىن آى دٍ ث٘بى وٌ٘ذ.
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ضشکۀ االػوبل :أى ٗتؼبلذا ػلٖ أى ٗؼول ولّ هٌْوب ثٌفسِ ٍ ٗطتشوب فٖ الحبصل ٍ لىي ضشکۀ الؼٌبى آى ٗطتشوب فٖ الوبل ٍ ٗتّجشا ثِ ف٘طاتشوبى
فٖ الشثح ٍ الخسشاى ٍ .اٗي ضشوت صح٘ح است ثِ خالف ضشکۀ االػوبل.
« .9ػمذ هضبسثِ» سا تؼشٗف وٌ٘ذ .آٗب اٗي ػمذ ا اص عشف ػبهل ٗب صبحت هبل ا الصم است ٗب جبٗض؟
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ػمذ هضبسثِ اٗي است وِ هبله سشهبِٗ ،هبلٖ سا ثِ غ٘ش خَدش ثذّذ تب آى غ٘ش تجبست وٌذ ٍ اص سَد تجبست حصّٔ هؼٌٖ٘ سا دس همبثل ػول
ثش داسد الجتِ اٗي ػمذ اص ػمَد جبٗضُ است ٗؼٌٖ هٖضَد ّش ٍلت فسخ ضَد ٍ اص ّش دٍ عشف جبٗض است ٍ چَى ػمذ جبٗض است پس ّش
لفظٖ ّن دس ػمذ وبف٘ست ثب داللت لفظ ثش هضبسثِ.
2

ارتقائی شهریورماه 02050-19

